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Вовед

Публикацијата   Меѓународни  документи  за  спроведување  на 
малолетничката  правда  -  Современи  текови  во  постапувањето  со 
малолетниците, претставува прва опсежна публикација  во која се содржани, 
голем број на закони, конвенции, декларации, препораки и други разновидни 
документи,  донесени  од  страна  на  законодваниот  дом  на  Република 
Македонија,  од  ОН,  Советот  на  Европа  и  ЕУ,  а  кои  се  однесуваат  на 
заштитата  и  почитувањето  на  правата  на  децата  во  системот  на 
малолетничката правда и кои се од особено значење за лицата задолжени за 
спроведување на малолетничката правда, особено во насока на подобрување 
на положбата на децата кои дошле во судир со законот.

Сите овие документи имаат единствена цел, заштита на правата на 
децата и подобрување на нивната положба во системот на малолетничката 
правда.

Современиот  малолетнички  правен  систем,  неговата  ефикасност, 
улогата  на  лицата  задолжени за  спроведување на  малолетничката  правда, 
како и новиот алтернативен начин на решавање на случај кога малоленик 
доаѓа во судир со законот, произлегуваат од  меѓународните докумнети,  при 
што  нашето  законодватсво  во  целост   е  поставено  врз  основа  на 
меѓународните  стандарди  и  правила,  особено  оние  кои  се  донесени  од 
страна на ОН.

Веруваме дека оваа публикација ќе биде од особена важност за сите 
кои  работат  на  полето  на  малолетничката  правда,  дека  новите  трендови 
поврзани  со  спорведувањето  на  малолетничката  правда,  како  што  е 
промената  на  новата  филозофија  за  малолетницте   ќе  произлегува  од 
наведените документи, и дека истите ќе бидат насочени кон зголемување на 
знаењата  и вештините на сите, а се со единствена цел   воспоставување на 
европски малолетнички правен систем.

Од авторите,
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проф. д-р Гордана Лажетиќ – Бужаровска1

доц. д-р Лазар Нанев2

асс. м-р Олга Ѓуркова3

1.Карактеристики на малолетничката правда
1.1. Современи текови во постапувањето со малолетниците

Современите  текови  во  постапувањето  со  малолетниците  се 
раководат  од  определбите  содржани  во  меѓународните  инструменти  за 
малолетничката  правда  според  кои  таа  треба  да  се  сфати  и  креира  како 
формална  компонента  на  поширокиот  приод  во  справувањето  со 
криминалитетот. Во системот на малолетничката правда, освен судовите за 
малолетници,  треба  да  бидат  опфатени  и  полицијата,  обвинителството, 
пробациските  служби  и  пенитенцијарните  установи.  Системот  на 
малолетничка  правда  мора  да  биде  во  блиска  корелација  со  органи  од 
областа на здравството и образованието, социјалните служби и со невладини 
организации кои нудат помош и поддршка на жртвите.4 

Во  рамките  на  критериумите  за  креирање  современ  систем  на 
малолетничка правда мора да се вброи и согледувањето што произлегува од 
повеќе компаративни криминолошки истражувања спроведени во различни 
европски  држави,  а  чии  што  заклучоци  водат  кон  согледувањето  дека 
малолетничката делинквенција во најголем број случаи е епизодна и редовно 

1  Редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
2  Правен  факултет  - Штип
3  Асистент на Правниот факултет -Штип
4 Документите на Советот на Европа особено Препораката Рец.(2003) 20 во врска со новите 
начини  на  постапување  со  малолетничката  делинквенција  и  улогата  на  малолетничката 
правда   и  Препорака  бр.  Р  (99)  19  во  врска  со  медијацијата  во  кривичните  предмети. 
Документите на  ООН,  особено  Стандардни минимални правила на ОН за  малолетничка 
правда (Пекиншки правила), правила на ОН за заштита на малолетници лишени од слобода 
(Хавана правила) и насоки на ОН за превенција на малолетничката делинквенција (Ријатски 
насоки); Резолуција 1999/26, 28.07.1999 година за Развој и имплементација на мерките на 
медијација и ресторативната правда во кривичната правда. 
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исчезнува во раното полнолетство.5

Современите  текови  во  малолетничката  правда  укажуваат  на 
потребата  од  иновирање  на  легислативата  поврзана  со  малолетниците  во 
којашто  доминантно  место  ќе  имаат  воспитните  мерки  и  интервенции 
наместо казнувањето и лишувањето од слобода со сместување во установи 
за  малолетници.  Основната  цел  на  ваквиот  приод  е  да  се  одбегне 
загрозувањето  на  правилниот  раст  и  развиток  на  младите  лица  во 
транзиторниот период од малолетството кон полнолетството. 

Глобалните трендови во  казнената  политика свој  одраз  имаа и  врз 
малолетничката  делинквенција.  Криминолозите  настојуваат  да  ги 
дефинираат  методите  за  постапување  и  сузбивање  на  натамошно 
делинквентно однесување, а државните органи настојуваат легислативно да 
ги  врамат  решенијата  кои  содржат  општествена  реакција  по  повод 
стореното, при што заедничката крајна цел е намалување на малолетничката 
делинквенција и надминување на проблемите со повторот. 

Историски  погледнато  прв  законски  текст  кој  третира  посебна 
категорија  деца  бил донесен  во  Норвешка,  во  1896 година,  и  со  него  се 
пружала  заштита  на  запуштените  деца.6 Првиот  суд  за  малолетници  е 
основан во Чикаго во 1899, а прво поцелосно малолетничко законодавство е 
изготвено во Канада во 1908. Посебен систем на малолетничката правда на 
европско тло постои од почетокот на XX век.7 Класичниот приод содржи три 
фази: превенција, ретрибуција и ресоцијализација.8 Евидентна е промената 

5 Во прилог на ова тврдење в.: Junger-Tas, J/Marshall, I.H/Enzmann, D/Killias, M/Steketee, M/ 
Gruszszynska, B, Juvenile delinquency in Europe and beyond: Results of the second International 
self-report  delinquency  study,  Berlin,  New  York:  Springer,  2009;  Thornberry,  T.P/Huizinga, 
D/Loeber, R, The causes and correlates studies: Findings and policy implications. Juvenile justice 
9, стр. 3-19, 2004.
6  Наведено кај  Josine Junger -  Tas,  Improving Juvenile Justice -  Working towards a more 

effective  and  more  humane  system,  www.esc-
eurocrim.org/files/improving_juvenile_justice_chapter_1.doc.

7  Во Велика Британија постои од 1908,  во Португалија од 1911,  во Франција, Белгија и 
Унгарија од 1912, во Шпанија од 1918, Холандија 1921, Германија во 1922, Австрија во 
1923,  Италија во 1934, Швајцарија во 1942. Наведено според  Juvenile Justice, Innocenti 
digest 3, UNICEF, стр. 10 и Ineke Priun, The scope of juvenile justice systems in Europe, in  
Juvenile  justice  systems  in  Europe,  Current  situation  and  reform  development, 
(F.Dünkel/J.Grzywa/P.Horsfield/I.Pruin, eds.), Forum Verlag Godesberg, Vol. 4, стр. 1515.

8  Barbara Henks, The role of education in juvenile justice in Eastern Europe and the Former 
Soviet Union, COLPI Paper no. 2, Open Society Institute, December 2000, стр. 7.
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во пристапот и реакцијата кога во настанот е инволвирано малолетно лице. 
Промените  се  резултат  од  меѓународните  инструменти  кои 

инсистираат  на  имплементирање  методи  за  социјална  интеграција  на 
младите луѓе, организирање посебни специјализирани програми и помош за 
младите  лица  во  училиштата  со  цел  за  нивна  подобра  интеграција  и 
социјализација. 9 Во духот на тврдењето на Франц фон Лист дека добрата 
социјална  политика  е  најдобра  криминална  политика,10 актуелно  е 
согледувањето дека од голема важност за социјалниот мир е да се промовира 
криминална политика која е насочена кон превенција на антисоцијалното и 
криминалното  поведение,  развивањето  алтернативни  санкции  и  мерки, 
водење сметка за потребите на жртвите и нивна поддршка, реинтеграција на 
сторителите, посебни методи за постапување со малолетните престапници, 
како и ресторативната улога на судовите и затворите.11 

Новиот пристап во справување со малолетничката делинквенција го 
карактеризираат настојувања да се подигне свеста и поттикне примената на 
алтернативните мерки и ресторативните мерки и постапки водејќи сметка за 
социјалното чинење на  кривичните дела  и ефектите  што се  очекуваат од 
криминалната  контрола  -  жртвите  поефикасно  да  ги  остварат  своите 
интереси, сторителите полесно да се реинтегрираат и да се зајакне довербата 
на јавноста во казнено-правниот систем. 12

 Најдобриот интерес на детето како едно од стожерните начела на кои 
се заснова Конвенцијата на ООН за правата на детето е водечката идеја во 
креирање систем на постапување со децата и малолетниците што во фокусот 
го има третманот наместо казнувањето и пристап кој нема да има пунитивни 
елементи и последици туку ќе нуди помош, грижа, правилен раст, развој и 
социјализација на младата личност. 

Процедуралните  права  на  детето  и  инсистирање  на  принципот  на 
сразмерност  во  санкционирањето  доведе  до  постапување  спрема 

9  Recommendation No. R (87) 20 on social reaction to juvenile delinquency, 17.09.1987. 
10 Franz von Liszt, 2 Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, 1905, стр. 246.
11  Заклучоци утврдени од европските министри за правда на Министерската конференција 

во Хелсинки во 2005 година, 26th Conference of European Ministers of Justice, Helsinki (7-
8.04.2005), www.coe.int. 

12  Resolution No.2 on the Social Mission of the Criminal Justice System - Restorative Justice,  
MJU-26 (2005) Concl., www.coe.int.
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малолетниците  каде  што  примарна  заложба  е  како  малолетниците  да  се 
спасат  од  „нивните  спасители“.13 Ваквата  забелешка  произлегла  од 
согледувањето  дека  честопати  кон  децата  престрого  се  постапувало,  се 
третирале како криминалци во мало, а со цел да бидат превоспитани им се 
изрекувале  престроги  кривични  санкции  кои  не  биле  соодветни  ниту  на 
возраста, а уште помалку на зрелоста на малолетникот. Оттука, прифаќањето 
на диверзиони и ресторативни модели на постапување со малолетниците се 
оценува како најсоодветно. 

Основна  насока  на  современиот  малолетнички  казнен  систем  е 
идентификација  и  надминување  на  криминогените  фактори,  при  што 
несомнено е дека позитивните резултати во поголема мера се надоврзуваат 
на  приоди  кои  овозможуваат  да  се  одбегне  инволвирање  на  децата  во 
формалниот  казнен  систем и  наметнување пунитивни  санкции.  Токму во 
оваа  смисла  приоритет  имаат  ресторативните  и  неформалните  приоди, 
постапувања и реакции. Акцентот врз користењето диверзиони постапувања 
и  поширока  примена  на  постапката  за  медијација  произлегува  од  повеќе 
документи на Советот на Европа.  Препораката за социјалната реакција на 
малолетичката делинквенција упатува на проширување на овластувањата на 
обвинителството  во  правец  на  прекин  на  постапката  или  откажување  од 
гонење во случај кога како сторител се јавува малолетно лице, обезбедување 
партиципативност, примена на интерактивен приод кој подразбира и личен 
придонес на малолетникот во процесот на детектирање, и надминување на 
ризик  факторите  кои  довеле  до  пречекорување  на  општествено 
прифатливото однесување, а доколку се оцени дека е неопходно преземање 
соодветна  реакција  таа  е  неопходно  да  подразбира  активна  соработка  со 
семејството на малолетникот.14 Најважна појдовна компонента треба да биде 
зрелоста на малолетникот, способноста тој да го сфати значењето на тоа што 
го сторил и последиците што произлегле од стореното.

Во  текот  на  адолесцентното  доба  кај  младите  се  интензивира 
потребата да припаѓаат кон определена заедница и нивното учество да биде 

13  На што особено укажува  C.A.Hartjen,  Youth,  crime  and justice:  a  global  inquiry.  New 
Brunswick, New Jersey, London. Rutgers University Press, 2008, стр. 91.

14  Recommendation No. R (87) 20 on social reaction to juvenile delinquency, 17.09.1987.
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соодветно  валоризирано.  Доколку  не  почувствуваат  дека  припаѓаат  на 
општоприфатените  социјални  средини  –  училиште,  маалски  живот, 
рекреативни  организации  и  сл.  голема  е  веројатноста  да  прибегнат  кон 
криминално  однесување,  односно  припадност  кон  група  која  има  сосема 
поинаква  цел,  мотиви  и  вредносни  модели  од  оние  што  се  општествено 
прифатени. Малолетничката делинквенција треба да се сфати како неуспех 
во развитокот на чувството на одговорност како од страна на малолетникот, 
така  и  неуспех  во  улогата  што  треба  да  ја  има  семејството  односно 
заедницата во негување здрави и неделинквентни поколенија.

Во текот на XX век се појавија повеќе нови правци и нови сфаќања за 
правдата и приодот кон престапниците. Малолетството го следат недоволен 
психички  и  емотивен  развиток,  отсуството  на  подолготрајно  животно 
искуство  водат  кон  недоволна  способност  за  самоконтрола  односно 
управување со  сопствените  емоции,  дразби,  желби,  потреби,  можности  и 
фрустрации. 

2. Ресторативна правда кај малолетниците

Ресторативниот  приод  во  постапувањето  спрема  малолетниците  се 
профилираше по разочарувањето во ретрибутивноста како модел кој доведе 
до големи критики на малолетничкиот казнен систем бидејќи наместо да 
делува одвраќачки постоеше тенденција на зголемување на веројатноста за 
впуштање во криминални активности.  Ресторативниот модел прерасна во 
значајна алтернатива како одговор на криминално однесување со оглед на 
фактот  што  се  фокусира врз  односите  помеѓу малолетникот и  жртвата,  а 
доколку обете страни се малолетни тогаш се вклучуваат и нивните родители. 

Ресторативната правда претпоставува  поголем интерес за положбата 
на  оштетениот  во  казнената  сфера  и  надминување  на  состојбата  во  која 
оштетениот беше на маргините од казнениот систем.

 Ресторативноста  бара  да  се  почитува  оштетениот,  тој  да  биде 
консултиран  и  праведно  обештетен.  Но,  едновремено  ресторативноста 
претпоставува  флексибилно  реагирање  во  рамките  на  цврсто  определени 
принципи  за  инволвираност  на  засегнатите  субјекти  и  нивно  активно 
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учество во процесот за изнаоѓање краен прифатлив исход.
Ресторативната правда во центарот на вниманието ги има интересите 

на  жртвата  и  на  пошироката  заедница,  а  несомнени  се  и  бенефитите  за 
малолетникот. Ја карактеризираат три основни начела: 

• Прво,  кривичното  дело  не  треба  првенствено  да  се  сфаќа  како 
повреда на правна норма и дело што ја погаѓа државата, туку како 
конфликтна  ситуација  што  пореметила  односи  помеѓу  непосредно 
засегнатите  страни  во  конфликтот  –  сторителот,  жртвата  и 
заедницата. Повредата на правна норма има секундарно значење за 
односите помеѓу засегнатите страни;

• Второ, генералната цел на кривично правниот систем треба да биде 
воспоставување  мир  односно  помирување  на  засегнатите  страни, 
поправање односно надомест на штетните последици што произлегле 
од  кривичното  дело,  а  не  да  биде  првенствено  насочена  кон 
казнување на сторителот преку кое ќе се влијае врз негово поправање 
и оттргнување од вршење кривични дела во иднина; 

• Трето,  и  најважно,  кривично  правниот  систем  не  треба  да  биде 
ексклузивитет  на  правосудните  органи  кои  ги  маргинализираат 
улогата и интересите на жртвите, заедницата и на самите сторители и 
се фокусирани кон минатото, наместо кон иднината.  Ресторативната 
правда содржи филозофија која води од казнување кон помирување, 
од одмазда против сторителот кон грижа за жртвите, од отуѓување и 
изолација  од  заедницата  до  простување  и  милост  заради 
возобновување  на  односите  со  жртвата  што  е  во  полза  и  на 
заедницата во целина. 15

Ресторативната правда  има за цел надминување на ретрибутивниот 
приод во казнувањето којшто е ориентиран само кон делото и сторителот.

 Се поставува прашањето зошто жртвата останува на маргините на 
традиционалната  казнена  правда,  а  непосредно  е  оштетена  со  стореното 
кривично дело? Зошто заедницата којашто трпи последици и во којашто се 
зголемува  чувството  на  несигурност  и  страв  воопшто не  паритципира во 
15 Јim Consedine, Restorative justice: healing the effects of crime, Ploughshares Publications; 2nd 
revised edition,1995.
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процесот  на  поправање  на  сторителот  како  нејзин  член?  Зошто 
обештетувањето на жртвите не е  примарен фокус при определувањето на 
казнената реакција? Класичниот приод во казнената правда нема одговор на 
прашањето  зошто  сторителот  кој  има  недостиг  од  интеграција  и 
ресоцијализација  се  изолира  наместо  да  се  направи  напор  за  негово 
поправање со интервенција и помош токму на заедницата кон која треба да 
се прилагоди ? 

Одговорите на овие прашања ја чинат основата на новите приоди во 
казнената правда:

 
• правдата како рамнотежа (Justice as Balance) – правец кој укажува на 

важноста  од  моралните  ефекти  што  произлегуваат  од  стореното 
кривично дело но и социјалната улога на казнената правда односно 
правда што ќе придонесе за социјален мир и напредок; 

• општествена  правда  (Communitarian  Justice)  –  која  тежнее  кон 
воспоставување правда без право (justice without law),  ја афирмира 
социјалната  контрола  на  членовите  на  заедницата,  инсистира  на 
едноставност, интимност, еднаквост и сигурност; 

• соседска правда (Neighborhood Justice) – која има за цел да создаде 
чувство на  срам,  потреба за  извинување,  напори за  обештетување, 
почитување  на  обичаите  и  менталитетот  на  средината  во  која  се 
случил  настанот,  а  сето  ова  со  основна  цел  за  повторно 
воспоставување добри меѓусоседски односи.

Ресторативната правда промовира диверзионен модел за одбегнување 
на казнената постапка; активност која се презема паралелно со одлуката од 
казнената  постапка;  се  состои во средба на сторителот и жртвата во која 
било фаза од постапувањето, пред неговото започнување и по завршување на 
постапката.  Карактеристично  за  ресторативното  постапување  е  што  сите 
напори се насочени кон разрешување на последиците и изнаоѓање заедничко 
решение како реакција за стореното, а воопшто не се впушта во утврдување 
на фактите кои го чинат битието на делото. Ресторативниот процес и исход 
може да се примени само кога фактите сврзани за настанот се неспорни и за 
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сторителот и за жртвата.
 Програмите  кои  може  да  се  подведат  под  поимот  ресторативна 

правда, генерално, може  да се поделат во две групи16: оние кои се состојат 
во ресторативен процес и оние кои овозможуваат ресторативен краен исход 
во решавање на случајот. Во првата група се вбројуваат медијацијата, панел 
дискусиите заради надминување на проблемите во семејството и програми 
за превенција на криминалитетот. Во втората група влегуваат реституцијата, 
општокорисната работа, програми за поддршка на жртвите и програмите за 
третман на сторителите.

Промовирањето  алтернативни  облици  на  казнување,  диверзиони 
модели и вклучување на локалната заедница придонесе за зајакнување на 
напорите да се дефинираат стандарди за санкциите и мерките што ќе може 
да се применуваат кон малолетните сторители на кривични дела. 

Меѓународните документи кои го тангираат прашањето на заштитата 
на детето и малолетникот укажуваат на тоа дека за младите лица е особено 
важно постапувањето да се одвива во природната средина на малолетникот, 
онаму каде што тој се чувствува сигурен и заштитен.

 Оттука е настојувањето за вонинституционален третман со методите 
на партиципативност и интерактивност. 17 Ова е нужно бидејќи реакцијата 
мора да ја следи зрелоста на малолетникот, која не секогаш коинцидира со 
неговата возраст и способноста да го сфати стореното и она што мора да се 
преземе како реакција со или без конкретна интервенција.

Важноста на раното психосоцијално дејствување треба да се сфати 
дводимензионално. 18 Од една страна, се поврзува со фактот што младите 
лица  се  наоѓаат  во  процес  на  психофизичко  развивање  и  проблемите  со 
социјализацијата  може  да  придонесат  за  скршнување  кон  криминално 
однесување, а од друга страна, со сознанието дека оној што дошол во судир 
со законот на рана возраст и не бил соодветно третиран е во опасност да се 
впушти во  сериозни облици на  казнени  дела  уште  додека  е  малолетник. 
Поимот “деца во ризик” подразбира лица на возраст до 18 години изложени 

16  В:  Daniel  W.  Van  Ness,  Restorative  justice:  International  Trends,  October,  1998, 
www.restorativejustice.org.

17  Recommendation No. R (87) 20 on social reaction to juvenile delinquency, 17.09.1987.
18  Recommendation  Rec  (2000)  20  on  the  role  of  early  psychosocial  intervention  in  the 

prevention of criminality, 06.10.2000.
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на  многукратни  ризични  фактори,  додека  пак  “рана  психосоцијална 
интервенција”  опфаќа  мерка  или  активност  со  цел  за  откривање деца  во 
ризик  и  редуцирање  на  веројатноста  за  нивно  идно  инволвирање  во 
криминални  активности.  Програмите  за  психосоцијална  интервенција  се 
спроведуваат  во  соработка  со  семејството,  училиштетото  и  локалната 
средина на  малолетникот (неговото соседство).  Примената  на  програмите 
треба да се заснова на принципите на ефикасност, минимална интервенција, 
пропорционалност, нестигматизација и недискриминација. 

Неопходно е да се дефинираат форми на реакција кон младите лица 
кои скршнале од вообичаениот начин на постапување, иако тоа сеуште не 
значи  судир  со  законот.  Отсуството  на  навремена  и  квалитетна  реакција 
честопати е причина за впуштање на лицето во криминално однесување што 
пак значи дека релевантните служби одговорни за следење на однесувањето 
на  младите  лица  затаиле:  пред  се  службите  во  училиштата  (педагози, 
психолози), односно соодветните социјални органи.

 Вклучувањето на правосудните органи веќе  зборува за неуспешна 
превентивна мисија на повиканите служби.

Нов  начин  на  постапување  е  неопходен  бидејќи  во  услови  на 
континуиран  нагорен  тренд  на  малолетничката  делинквенција,  се 
забележува промена во природата и сериозноста на сторените дела од каде 
произлегува нужноста за нови приоди и методи на постапување. 

Вонинституционалниот приод подразбира мултидисциплинарност во 
процесот на детектирање и надминување на причините за проблематично 
или делинквентно однесување како и постигнување на прифатливо конечно 
решение,  што  подразбира  инволвираност  на  потесното  семејство  на 
малолетникот, претставници од училиштето, оштетениот и претставници од 
непосредната локална заедница19. 

Новите  приоди  во  постапувањето  подразбираат  еден  еклектичен 
приод кој бара прилагодување на реакцијата кон причините што довеле до 

19  Recommendation Rec (2003) 20 concerning new ways of dealing with juvenile delinquency 
and the role of juvenile justice, 24.09.2003.
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стореното. Оттука и разноликоста на методите и формите за постапување: 
активна  улога  на  заедницата  и  нејзина  инволвираност  (community-based 
strategy),  медијација  сторител  -  жртва,  поддршка  на  жртвата,  problem-
oriented политики  на  постапување,  ресоцијализациски  програми  со 
вклученост на заедницата но и на правосудните институции како и облици 
на советување, консултации и обуки (conferencing).

Приодот  кон  малолетниците  подразбира,  во  основата,  три  модели: 
алтернативи за гонењето, медијација со репарација - како судски епилог и 
наметнување обврски пред пресудување - т.н. упатувачки наредби (referral 
orders). 

Постапувањето кон малолетниците создаде низа облици алтернативи 
за  гонењето  -  како  да  се  одбегне  сложениот  механизам  на  правосудно 
постапување  а  да  се  дојде  до  заедничко  прифатливо  решение  кое  значи 
надминување  на  натамошни  проблеми  и  детектирање  на  причините  кои 
довеле  до  настанот.  Алтернативите  за  гонењето  се  резултат  на  сé 
поприсутното начело на минимална интервенција20 кое подразбира казнена 
постапка и реакција само ако тоа се оцени како неизбежно, интевенциите 
кон малолениците треба да бидат соодветни и ненаметливи21 се додека тоа 
однесувањето го дозволува. Некои држави познаваат полициско диверзионо 
постапување - кога полицијата е овластена да наметнува извесни обврски со 
цел да не покрене кривична пријава. 

Пружањето “втора шанса” е факт кој треба малолетникот да го сфати 
за  да  го  прифати.  Од  една  страна,  имајќи  го  предвид  степенот  на 
психофизички развиток на малолетникот, мора да се согласиме дека е лошо 
да отсуствува реакција, но од друга страна е важно како малолетникот да го 
вратиме кон правиот пат со наметнување дополнителни обврски, секако кога 
самиот настан тоа  го дозволува (тежина на  делото,  последиците од  него, 
однесувањето на малолетникот).

Целта на ресторативноста е во тоа да се одбегне криминално досие за 
помало непридржување кон правните и општествените норми, ако се оцени 
дека малолетникот може да се поправи, дека ги цени напорите на сите околу 
20  Frieder  Dünkel,  Juvenile  Justice  in  Germany:  Between  Welfare  and  Justice,  Greifswald, 

8.03.2004, стр. 5.
21  Согласно Recommendation Rec (2000) 20 on the role of early psychosocial intervention in 

the prevention of criminality, 06.10.2000.
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него.  Методите  на  работа  подразбираат  вклученост  на  најзасегнатите  - 
инволвираност, party - oriented, активен однос во надминување на проблемот 
-  партиципативност,  дијалог  во  заедницата  кој  е  на  половина  пат  меѓу 
семејството  (кое  не  е  кадарно  да  пружи воспитание  согласно  нормите)  и 
правосудните  институции  (чиешто  постапување  е  законски  пропишано  и 
поведувањето  на  постапката  има  соодветни  импликации),  корелација  и 
надополнување на три фактори: одговорност, вклученост и превенција..

Со упатувачките наредби, во фазата пред донесување одлука од судот 
(а откако се дефинирале фактите сврзани за настанот и неспорна е вината на 
малолетникот),  се  наметнуваат посебни обврски за  него  и  доколку тој  ги 
почитува и оствари не се носи судска пресуда и настанот не се регистрира во 
криминалното  досие  на  малолетникот.  Времетраењето  на  наметнатите 
обврски може да се движи во интервал меѓу 3 и 12 месеци, а тие може да се 
состојат  во  обврска  за  обештетување  (reparation order),  вршење 
општокорисна  работа  или  извесни  сторувања  заради  компензација  за 
нанесената  штета  (compensation orders),  наредби  за  вршење  надзор  врз 
однесувањето  на  малолетникот  (supervision orders)  како  и  медијациски 
активности.

Малолетничката правда во контекс на ресторативното постапување се 
среќава во документи на ООН. Имено, владите на Канада и Италија во 2000 
година  поднеле  резолуција  со  која  предложиле  Обединетите  нации  да 
развијат меѓународни упатства кои ќе им помогнат на државите да прифатат 
програми  за  ресторативна  правда.  Како  резултат  од  тоа  произлегла 
Декларацијата  за  основните  принципи  за  ресторативната  правда  (позната 
какао UN Basic Principles), која Економскиот и социјален совет ја прифатил 
во јули 2002. 

Таа  содржи  неколку  дефиниции  со  цел  за  полесно  разбирање  на 
нејзините карактеристики. Ресторативната правда претпоставува користење 
ресторативен  процес22 или  ресторативни  цели  со  цел  за  остварување 

22  Restorative  process  -  ресторативниот  процес  вклучува  активности  на  полицијата, 
обвинителството, судовите, пробациските службеници, во затворите, како и од во текот 
на условното отпуштање, Daniel W. Van Ness, An Overview of restorative justice around the 
world,  Enchancing  criminal  justice  reform  including  restorative  justice,  Synergies  and 
Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Jusrtice, Workshop no. 2, 
Bangkok, Thailand, April 18-25, 2005.
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ресторативен  краен  ефект.  Ресторативен  процес  е  оној  во  кој  жртвата, 
сторителот  и  други  поединци  или  членови  на  заедницата  погодени  од 
казненото  дело  активно  учествуваат  во  разрешување  на  проблемите  што 
произлегле  од  него.  Ресторативниот  краен  ефект  (restorative outcome)  го 
подразбира договорот кој е постигнат врз основа на ресторативниот процес, 
а  кој  може да  се  состои во  реституција,  општокорисна работа  или  друга 
мерка која има за цел остварување обештетување на жртвата и заедницата и 
реинтеграција на сторителот но и на жртвата. Особено е важно слободно и 
доброволно учество на странките, без било какви притисоци врз нив, но и 
можност  тие  во  секое  време  да  се  откажат  од  натамошното  учество. 
Разговорите се доверливи.

 За ресторативниот процес да има успех, особено е важно странките 
да бидат согласни околу фактите што го чинат битието на делото а самото 
учество, односно согласноста за учество, во медијацискиот процес не смее 
да се смета како признавање вина од страна на сторителот во евентуална 
подоцнежна казнена постапка.

Од аспект на правичност, но и со цел да се укаже на кредибилитетот 
на постигнатиот договор, посебно е регулиран принципот  non bis in idem - 
постигнатиот договор има статус на судска одлука и за истото дело не смее 
да се води постапка ниту да се покренува обвинение.

 Декларацијата  содржи  посебни  одредби  во  кои  се  наведени 
процесните гаранции кои мора да се задоволени во текот на ресторативната 
правда:  правото на правна помош пред и по ресторативниот процес и по 
потреба превод и/или толкување; на согласноста на странките за учество во 
процесот да претходи целосно запознавање со нивните права и забраната 
сторителот  или  жртвата  да  бидат  наведувани  на  учество  во  процесот  со 
неправични средства и постапки.

Несомнен  интерес  за  ресторативната  правда  бил  изразен  и  на  XI 
конгрес   на ООН одржан во 2005 година во Банкок,  Тајланд.23 За  првпат 
ресторативната правда е дел од темите на кои е посветен Конгресот на ООН 
и  според  донесената  декларација  се  фаворизира  прифаќање  на 

23  www. realjustice.org/library/uncrimecongress.html.; www. 
unodc.org/unodc/crime_congress_11/documents.html.
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ресторативната правда во казнено-правните системи, при што државите се 
согласиле  да  се  продолжи  со  промовирање  на  интересите  на  жртвите  и 
натаму да се развива ресторативната правда вклучувајќи ги алтернативите за 
обвинувањето и малолетничката правда. 24 

Повеќето  истражувања  покажуваат  дека  постапувањето  со 
малолетниците  се  заснова  врз  сфаќањата  за  супсидијарност  и 
пропорционалност  на  државната  интервенција  наспроти  постапувања  кои 
протежираат  најдобар  интерес  на  детето  којшто  се  остварува  преку 
воспитување,  превоспитување,  поддршка и  интеграција.  Вклучувањето на 
родителите  во  системот  на  малолетничката  правда  е  тенденција  која  е 
присутна  и  се  прифаќа  поради  согледувањата  дека  во  случај  кога  ќе  се 
пружи помош и поддршка и на родителите и на детето во порана фаза по 
вооченото  проблематично  однесување  на  детето  се  остварува  многу 
попозитивен ефект.

Важно  е  да  се  укаже  дека  одговорноста,  обештетувањето  и 
ресторативната правда ги заменија декриминализацијата, депенализацијата и 
депривацијата.

Воочливо е дека во поголем број држави постојат успешни реформи 
на  полето  на  справување  со  малолетничката  делинквенција,  при  што 
предност  имаат  мерките  со  воспитен  карактер  и  акцентот  е  ставен  врз 
специјалната превенција. Се забележува динамичен прогрес во системите на 
малолетничката  правда  во  многу  западно  и  источно  европски  држави, 
поранешните  советски  држави  и  поранешните  југословенски  држави.  Не 
само што малолетничката правда доби свој идентитет во казнената правда, 
туку се зајакнаа и процедуралните гаранции и интервенции кои водат сметка 
за потребите на малолетниците.25 

24  Bangkok  Declaration  calling  for  action  against  Organized  crime,  Terrorism,  Human 
Trafficking,  Money-Laundering,  Corruption,  Cybercrime,  Restorative  Justice,  11 th UN 
Congress  on  Crime  Prevention  and  Criminal  Justice,  Thailand,  18-25  April  2005, 
www.un.org/events/11thcongress/docs/bkkcp25e.pdf.

25  Dünkel, F./Grzywa, J./Pruin, I./Šelih, A., Juvenile justice in Europe – legal aspects, policy 
trends and perspectives in the light of human rights standards, in Juvenile justice systems in 
Europe,  Current  situation  and  reform development,  (F.Dünkel/J.Grzywa/P.Horsfield/I.Pruin, 
eds.), Forum Verlag Godesberg, Vol. 4, стр. 1815-1816.
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3.Компаративни трендови во малолетничката правда

Компаративните решенија  покажуваат  дека  е  сé  поголем бројот  на 
државите  кои  прифаќаат  модел  на  постапување  со  малолетниците  кој 
подразбира одбегнување на класичната кривична постапка и санкционирање 
за  сметка  на  проширени  можности  на  социјалните,  пробациските  и 
образовните служби и начелото за обезбедување најдобар интерес на детето 
е раководно начело и во казнениот систем и во системот кој се заснова на 
благосостојбата на детето како приоритетна цел. 

Доколку  се  вкрстат  законодавниот  приод  и  санкционата  практика 
може  да  се  направи  следнава  поделба  на  малолетничките  модели  што 
постојат  во  Европа,  со  укажување дека  нема  држава  со  чист  модел туку 
најчесто моделите се комбинирани во зависност од околностите на случајот 
и својствата на малолетникот. Настојувајќи, сепак, да се направи поделба на 
моделите на постапување со малолетниците внимание заслужува следнава 
поделба:26

• модел на благосостојба (welfare model) постои во Белгија, Германија, 
Франција,  Бугарија,  Полска  и  скандинавските  држави  каде  што 
примарна цел на системот е да му се пружи помош на сторителот и да 
се оствари негово поправање и правилен развиток преку воспитни 
мерки и интервенции. Во овој модел на постапување не се опфатени 
само  криминалните  однесувања  туку  и  девијантните  односно 
однесувања кои значат ризик од идно криминално однесување;

• модел  на  правичност  (justice model) каде  што  основна  цел  е 
одбегнување  да  се  изречат  подолготрајни  интервенции  со  изговор 
дека  се  тие  во  најдобар  интерес  на  детето.  Оттука,  овој  модел 
инсистира на процедурална правичност која опфаќа права и гаранции 
што  мора  да  ги  ужива  малолетникот,  санкциите  мора  да  имаат 
определена  содржина  и  сразмерна  природа,  а  правниците  играат 
главна улога во постапувањето и утврдувањето на реакцијата. Во оваа 
група спаѓаат Германија и скандинавските држави;

26  Winterdyk,  J.A.,  Juvenile  justice  systems:  International  perspectives,  2nd ed.,  Toronto, 
Canadian Scholars’ Press, 2002.
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• модел  на  партиципативност  (participatory model) кој  подразбира 
неормален пристап и фаворизира минимална интервенција. Во овој 
модел не постапуваат правници туку образовни и социјални органи 
кои се надвор од правосудниот систем. На европско тло добар пример 
за ваков приод претставуваат Children’s Hearing System што постои во 
Шкотска,  а  во  светски  рамки  постои  и  успешно  се  применува  во 
Јапонија;

• модифициран модел на правичност (modified justice model) постои во 
Холандија и во Германија, а надвор од Европа е застапен во Канада. 
Во рамките на овој модел благосостојбата се остварува на тој начин 
што  одговорноста  и  заштитата  на  општеството  влијае  врз 
легислативниот  приод  и  води  кон  ублажување  на  одговорноста  и 
нагласување на посебните потреби на малолетниот сторител;

• модел на контрола на криминалитетот  (crime control model) е многу 
сличен  со  казнениот  приод  спрема  полнолетните  сторители,  се 
нагласува  улогата  на  казнениот  прогон,  активноста  на 
обвинителството  и  пунитивноста  во  санкционирањето.  Овој  модел 
постои во САД, а од европските држави се среќава во Унгарија;

• корпоративен  модел  (corporatist model) подразбира 
интеринституционална  соработка  на  полето  на  малолетничката 
правда. Најдобар пример за овој приод се Англија и Велс каде што 
постоијат т.н. Youth offending teams како облик на дискусиони групи 
составени  од  социјални  работници  и  службеници  од  пробациски, 
полициски и образовни органи коишто заеднички постапуваат со цел 
да  пронајдат  и  пружат  најсоодветни  одговори  на  малолетничката 
делинквенција  имајќи  ги  предвид  околностите  на  случајот  но  и 
опасноста  од  идно  повторништво.  Во  разговорите  учествуваат 
сторителот и  членовите  на  неговот  најблиско семејство,  жртвата  и 
неговите  најблиски,  претставници  од  училишни  установи  и  од 
непосредната  локална  заедница.  Т.н.  Youth  offending  team формира 
трочлени т.н. Youth offender panel чијшто член е сторителот и има за 
цел да пронајде најсоодветно решение за да се надмине настанатата 
ситуација  по  конкретниот  настан:  извинување,  обештетување, 

31



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

дополнителни обврски кон сторителот и сл. Т.н. Youth offending team 
го  мониторира  придржувањето  кон  обврските  и  однесувањето  на 
малолетникот во тој контекст. 

Потврда на согледувањето дека е тешко, па честопати и неблагодарно 
да се прават поделби, е и следнава обид во кој авторите поаѓаат од разликите 
што  ги  имаат  системите  кои  фаворизираат  интевенционистички  модел 
наместо класично казнување на малолетниците и утврдиле постоење на три 
модели:27

• моделот  на  минимална  интервенција  (minimum intervention model) 
има за цел спречување на стигматизација со промовирање диверзионо 
постапување  и  одбегнување  на  класичната  кривична  постапка. 
Појдовна  основа  на  овој  модел  е  дека  строгото  и  интензивно 
казнување  на  малолетниците  има  контрапродуктивен  ефект  врз 
малолетникот  и  неговиот  подобар  развиток  и  правилна 
социјализација.  Овој  модел  се  среќава  во  Австрија,  Германија, 
Шкотска;

• модел  на  ресторативна  правда  (restorative justice model)  каде  што 
приоритет  имаат  вонсудските  начини  за  разрешување  на 
конфликтите.  Реинтеграцијата  и  правилната  социјализација  на 
малолетниот сторител се остварува преку мерки и постапки во кои се 
вклучуваат  сторителот,  жртвата  и  заедницата:  медијација,  семејна 
групна  конференција  и  други  облици.  Најзастапена  мерка  е 
медијацијата која постои во поголем број европски држави;

• нео-корективен модел (neo-correctionalist model) каде што се укажува 
на потребата сторителот да стане свесен за она што го сторил,  но 
покрај  сторителот  се  вклучуваат  и  неговите  родители  кои,  во 
определени случаи, може да бидат предмет на интервенции и мерки. 
Во  Англија  и  Велс  овие  интервенции  се  нарекуваат  „наредби  за 
родителите (parenting orders)”. 

Не само што постојат разлики во однос на системите на постапување 

27  Cavadino, M./Dignan, J, The penal system, 4th edition, London, Sage, 2007.
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и реакција,  евидентно е дека европските држави се разликуваат и според 
минималната  возрасна  граница  на  кривична  одговорност.  Најшироко 
застапена  годишна  возраст  е  14  години  (Австрија,  Германија,  Италија, 
Шпанија,  Данска,  како  и  државите  од  централна  и  источна  Европа).  Во 
другите  држави  минималната  возрасна  граница  на  кривична  одговорност 
изнесува:

- 8 годишна возраст во Шкотска,
- 10 годишна возраст во Англија и Швајцарија, 
- 12 годишна возраст во Холандија и Турција,
- 13 годишна возраст во Франција,
- 15 годишна возраст во Скандинавските држави (освен Данска),
- 16  годишна  возраст  за  определен  вид  кривични  дела  (Русија) 

односно за определен облик на кривична санкција во дрѓавите од 
источна Европа,

- 18 годишна возраст во Белгија. 

Компаративно погледнато, се прават обиди да се прифати систем на 
сослушување  на  младите  лица  до  18  години  во  понеформални  услови  - 
лицето не излегува пред кривичен суд туку се сослушува во присуство на 
панел  група  составена  од  обучени  лица  кои  се  лаици  во  правото.  Тие 
подоцна, по остварени разговори во кои учествуваат семејството на детето, 
социјални работници, учителите на детето и самото дете донесуваат одлука 
водејќи сметка што е најполезно за самото дете. 28 

Може  да  се  сретнат  држави  каде  што  измените  во  областа  на 
малолетничката правда потекнале од практиката - како што е тоа случај со 
Германија каде што процесот наречен “reform through practice” подразбира 
иновативен  однос  кој  во  постапувањето  го  внеле  социјалните  работници, 
обвинителите и судиите за малолетници како најинволвирани во можностите 
и предностите на ресторативноста. 29 

Реформските процеси водат кон комбинација на различни модели и 
отсуство на чист модел на постапување со малолетниците. 

28  Како што е случајот со т.н. детско испитување во Шкотска,  Juvenile Justice, Innocenti 
digest 3, UNICEF, стр. 11.

29  Frieder Dünkel, op.cit., стр. 4.
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Во  последната  декада  се  забележува  засилување  на  моделот  на 
малолетничка  правда,  воспоставување  односон  проширување  на 
процедуралните  гаранции  со  сè  поголемо  инсистирање  на  начелото  на 
сразмерност, од една страна, но и фаворизирање на моделот на минимална 
интервенција  кај  малолетниците  и  ресторативните  елементи  во 
постапувањето и реакцијата.30 

Моделот  на  минимална  интервенција  води  кон  фаворизирање  на 
неформалното постапување кое има две компоненти: диверзиони модели во 
постапувањето што значат одбегнување на класичната казнена постапка и 
проширување на алтернативните мерки и санкции (community sanctions and 
measures) кои би можело да им се определат на малолетниците. 

4. Концептот на малолетничката правда во Република 
Македонија

Законот за малолетничката правда31 (ЗМП) внесе сосема нов приод во 
постапувањето  со  децата  и  малолетниците  поаѓајќи  од  начелата  на  кои 
почива Конвенцијата на ООН за правата на детето, документите на ООН во 
однос на методите што треба да бидат застапени при постапување со деца и 
малолетници,  превенирање  на  малолетничката  делинквенција,  како  и 
имплементација  на  препораките  на  Советот  на  Европа.  ЗМП претставува 
успешен сублимат на одредби кои припаѓаат на две области: малолетничка 
правда (juvenile justice system) и благосостојба на децата (child welfare). 32

Со  донесување  на  ЗМП  системот  на  малолетничката  правда  во 
Република  Македонија  може  да  се  окарактеризира  како  посебен, 

30  Dünkel, F./Grzywa, J./Pruin, I./Šelih, A., Juvenile justice in Europe – legal aspects, policy 
trends and perspectives in the light of human rights standards, in Juvenile justice systems in 
Europe,  Current  situation  and  reform development,  (F.Dünkel/J.Grzywa/P.Horsfield/I.Pruin, 
eds.), Forum Verlag Godesberg, Vol. 4, стр. 1819.

31  Закон  за  малолетничката  правда,  „Службен  весник  на  Република  Македонија“ 
бр.87/2007, 103/2008, 161/2008 и 145/2010.

32 Подетално  в.:  проф.  д-р  Гордана  Лажетиќ  –  Бужаровска,  Малолетничка  правда  -  од 
ретрибутивност кон ресторативност, МРКК, бр. 3/2006, стр. 113-137; Улогата на Центрите за 
социјална работа и овластувањата на јавниот обвинител според Законот за малолетничка 
правда, Зборник во чест на проф. д-р Борислав Благоев, Правен факултет „Јустинијан Први“ 
во Скопје; Restorative aspects of Juvenile Justice in Macedonia, (коавторски труд со асс. м-р 
Бобан Мисоски), Časopis za društvene nauke „ТЕМЕ„, Ниш, февруари, 2011.
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конзистентен и кодификуван систем во смисла на материјално -  правен и 
процесно  -  правен  третман  на  малолетниците.  Различните  облици  на 
постапување предвидени во ЗМП овозможуваат индивидуализиран пристап 
прилагоден  кон  природата,  интензитетот  и  траењето  на  интервенциите, 
ризикот  од  повторништво,  возраста,  ранливоста  и  степен  на  зрелост  на 
детето односно малолетникот. Со оглед на големиот број органи и установи 
вклучени  во  системот  на  реакција  кон  децата  и  малолетниците,  ЗМП 
предвидува  дека  сите  тие,  како  и  телата  и  органите  од  кои  се  бараат 
известувања,  извештаи  или  мислења  се  должни  законски  предвидените 
обврски односно бараните податоци да ги достават во најкус можен рок, но 
не подолго од 20 дена.

Основните  начела  на  кои  почива  ЗМП  се  најдобриот  интерес  на 
детето,  помош  и  заштита  на  малолетникот  и  на  неговите  права,  негова 
правилна  социјализација,  грижа,  воспитување  и  превоспитување, 
ресторативна правда со посебен акцент врз улогата, интересите и положбата 
на оштетениот, превенција на малолетничката делинквенција на централно и 
локално ниво, како и заштита на детето-жртва од кривично дело.

Благосостојбата  на  децата  се  среќава  во  одредбите  со  кои  се 
регулираат мерките на помош и заштита за дете во ризик кое во време на 
сторување  на  делото  има  наполнето  7,  но  не  и  14  години,  помлад 
малолетник,  помлад  малолетник  во  ризик,  постар  малолетник  и  постар 
малолетник  во  ризик.  Со  ова  решение  се  операционализира  Препораката 
Р(87)20 на Советот на Европа, за социјалната реакција на малолетничката 
делинквенција која бара постапувањето да се одвива во природната средина 
на малолетникот, ги протежира вонинституционалните методи на работа со 
активно  вклучување  на  сите  засегнати  субјекти.  Воедно,  се  почитува  и 
препораката  реакцијата  секогаш  да  ја  следи  зрелоста  на  малолетникот  и 
неговата способност да  го сфати стореното,  наместо да се поаѓа само од 
неговата возраст која не секогаш ги задоволува и критериумите на зрелост.33 

Постапката  за  определување  мерки  на  помош  и  заштита  ја 

33  Мерките на помош и заштита според Законот за малолетничката правда, (коавторски 
труд со Снежана Пајовиќ – Мишевска), Зборник за малолетничка правда, Факултет за 
безбедност Скопје, јануари 2010;  Овластувањата на центрите за социјална работа и на 
јавниот  обвинител  во  малолетничката  правда, Трет  Загребско  -  Скопски  правен 
колоквиум,  Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol.61 No.2 Ožujak 2011, стр. 441-468;
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оправдуваат сознанијата  дека  детето е  субјект  врз  кој  може да  се  делува 
заради  развивање  позитивни  особини,  навики,  сфаќања  и  изградба  на 
правилен  систем  на  вредности  и  покрај  лошите  примери  и  негативната 
идентификација  на  кои  може  да  биде  изложен  од  своите  врсници, 
семејството во поширока смисла или лица од неговото опкружување.

Поаѓајќи  од  согледувањата  дека  раслојувањето,  сиромаштијата  и 
невработеноста34 се  фактори  кои  се  одразуваат  на  однесувањето  на 
малолетниците,  раѓаат  револт  кон  системот  кој  не  функционира,  ја 
зголемуваат  агресивноста  и  насилството35 а  тоа  честопати  ескалира  со 
криминално  поведение,  ЗМП  го  вклучи  семејството  во  системот  на 
постапување  со  малолетниците.  Примарна  е  улогата  на  семејството  како 
природна средина на детето, а обврската за неговото нормално воспитување 
е  пред  сé  на  родителите.36 Meѓународните  документи  определуваат  дека 
заедницата  има  обврска  да  му  помогне  на  семејството  во  обезбедување 
грижа  и  благосостојба  на  малолетникот,  при  што  посебно  внимание 
заслужуваат семејствата каде што е присутен некој ризик фактор (зависност, 
насилство и сл.).

Во позитивното законодавство на Република Македонија регулирани 
се  правата  и  обврските  на  родителите,  надзорот  врз  родителското  право, 
можностите за ограничување и одземање на родителското право па и нивна 
кривична  одговорност  за  грубо  запоставување  на  должноста  за  грижа  и 
воспитување и запуштање на малолетно лице.

Уставот на Република Македонија укажува на приоритетот на правата 
и  должностите  што  родителите  ги  имаат  во  однос  на  издржувањето  и 
воспитувањето на децата,  а  Законот за  семејството37 поблиску ги уредува 

34  Во повеќето земји-членки на Европската Унија стапките на малолетнички криминалитет 
се зголемуваат правопропорционално со зголемувањето на стапките на невработеност и 
сиромаштија, Christian Pfeiffer, Trends in Juvenile Violence in European Countries, National 
Institute for Justice, Research Preview, may 1998. 

35  Континураната  нагорна  линија  на  стапката  на  откриени  кривични  дела  сторени  од 
малолетници со елементи на насилство, рапидно се зголемила од почетокот на 90-тите 
години на минатиот век, Manuel Eisner, Towards more effective yuoth violence prevention - 
An overview,  Conference on Local Partnership for preventing and combating violence at 
school, Strasbourg, 2-4.12.2002.

36  Appendix to Recommendation Rec(2005) 5 of the Committee of Ministers to member states 
on the rights of children living in residential institutions, 16 May 2005.

37  „Службен весник  на Република Македонија“  бр.80/1992 ;  9/1996 ;  38/2004;  33/2006; 
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обврските на родителите во однос на чувањето, подигањето, воспитанието, 
образованието,  развивањето  работни  способности  и  навики,  издржување, 
згрижување, како и заштита на животот и здравјето на децата. 

Во  факторите  што  придонесуваат  за  малолетничка  делинквенција 
треба да се вброи и социјалното исклучување38 како мултидимензионален 
концепт кој е последица од сиромаштијата и невработеноста коишто имаат 
негативно влијание врз младата популација, нејзиниот систем на вредности, 
ставови, можности и способности. 

Не  помалку  важна  алка  во  системот  на  малолетничка  правда  и 
благосостојба на децата има училиштето, односно образовните установи во 
поширока  смисла  на  зборот.  училиштето,  по  семејството,  е  најважната 
средина  каде  што  младите  треба  да  стекнат  сознанија  за  вредностите  на 
заедницата, каде што треба да се промовира нивниот потенцијал, талентите 
и  мотивацијата,  да  се  овозможи партиципирање  во  едукативниот  процес, 
како  и  разбирање  на  различностите.  училиштата  ќе  може  да  ја  остварат 
улогата,  целта и очекувањата само преку  соработка со социјални служби, 
локалната  самоуправа и родителите,  ако се  пружи помош и поддршка на 
децата со социјални, здравствени и семејни проблеми. 

Оттука, постапката за определување мерки на помош и заштита може 
да се определи по добиени известувања од МВР, училиште, друга установа 
во  која  малолетникот  е  згрижен,  семејство  на  малолетникот  или  по 
непосредни сознанија и оцена на стручиот тим од  Центарот за социјални 
работи (ЦСР).

Мерките на помош и заштита може да се определат само кога ЦСР ќе 
оцени дека  состојбата  на  ризик  се  одразува  врз  развојот  на  личноста  на 
детето и неговото правилно воспитување и може да влијае тоа во иднина да 
врши кривични дела или прекршоци. Оваа постапка може да се примени: а) 
за дејствие на дете во ризик што со закон е определено како кривично дело 
или прекршок; б) за дело во кое учествувале и други лица за кои може да се 
води судска постапка; в) за дејствие на  помлад или постар малолетник во 

84/2008; 67/2010; 156/2010; 39/2012 и 44/2012)
38  Dietrich Oberwittler, Social Exclusion and Youth Crime in Europe - The Spatial Dimension, 

Do disadvantaged neighbourhoods cause adolescents to become more delinquent?,  Project: 
Social Problems and Juvenile delinquency in Ecological Perspective, working paper no. 11, 
Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg,, October 2005, 
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ризик кое е определено како кривично дело за кое е пропишана казна затвор 
до три години или прекршок или г) за прекршок и други состојби на ризик.

 Мерките може да се применуваат и спрема членовите на семејството 
доколку го занемариле или злоупотребиле вршењето на своите права или 
должности во поглед на заштитата  на  личноста,  правата  и интересите  на 
детето.

Со цел да се нагласи различната природа и ефектот кој се надоврзува 
на  мерките на  помош и заштита,  во  ЗМП е  определено дека  мерките  на 
помош  и  заштита  се  определени  со  материјален  закон  од  областа  на 
образованието,  здравствената,  социјалната,  семејната  и  други  облици  на 
заштита.39 Постапката  за  мерки  на  помош  и  заштита  по  своите 
карактеристики и природа овозможува повеќе предности за детето односно 
малолетникот:  не  му  се  отвора  криминално  досие  на  малолентикот,  се 
овозможува  одбегнување  на  стигматизацијата  од  рана  возраст,  а 
определената  реакција  е  насочена  кон  идна  социјална  интеграција  која 
долгорочно има многу поголем ефект одошто примена на санкции. 

Како облик на семејна конференција, мерките на помош и заштита 
може да се определат откако стручниот тим од ЦСР ќе спроведе разговор со 
малолетникот и неговото семејство. Адвокат којшто ќе ги штити интересите 
на  малолетникот  мора  да  биде  присутен  само  ако  станува  збор  за  висок 
ризик односно кривично дело казниво со затвор од најмалку пет години. Во 
овој  сегмент,  ЗМП  содржи  рестриктивен  приод  со  оглед  на  фактот  што 
требало  да  се  предвиди  можноста  за  учество  на  адвокатот  без  оглед  на 
тежината на кривичното дело, бидејќи приоритет треба да имаат интересите 
на детето односно на малолетникот, а не само тежината на делото.

 Програмата  со  мерки  и  активности  ја  донесува  стручниот  тим,  а 
должност за нејзино спроведување има и семејството. Доколку  семејството 
не ја спроведува програмата во рок од 7 дена од утврдувањето на таквата 
околност,  ЦСР односно  адвокатот  го  известуваат  надлежниот  судија  за 

39  Подетално в.: Мерките на помош и заштита според Законот за малолетничката правда, 
(коавторски труд со Снежана Пајовиќ – Мишевска),  Зборник за малолетничка правда, 
Факултет за безбедност Скопје, јануари 2010.
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малолетници  кој  донесува  одлука  за  примена  на  мерките  содржани  во 
програмата, давајќи определени упатства до тимот во ЦСР.

 Како  последици  за  семејството  се  предвидени:  а)  опомена;  б) 
парична казна во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност со 
решение што го носи судијата за малолетници или в) ЦСР може да поднесе 
кривична пријава за занемарување на грижата на малолетникот.

Ресторативните карактеристики на постапката за мерки на помош и 
заштита се огледа и во можноста за обештетување на оштетениот пред 
Центарот за социјални работи. Имено, постапката на помош и заштита 
пружа можност и за обештетување на оштетениот во случај кога со дејствие 
што  со  закон  е  определено  како  кривично  дело  или  прекршок  детето, 
односно помладиот или постариот малолетник во ризик прибавил имотна 
корист  или  му  предизвикал  штета.  ЦСР  има  задача  да  посредува  меѓу 
семејството  или  старателот,  односно  детето,  помладиот  или  постариот 
малолетник во ризик и неговото семејство или старателот и оштетениот (ако 
е малолетен и неговото семејство) заради враќање на имотната корист или 
надоместување на причинетата штета.

Заложбата  за  прифаќање  диверзиони  модели на  постапување  за 
полесни кривични дела и со одбегнување на класичната формална казнена 
постапка спрема малолетниците. Диверзионото постапување е насочено кон 
откривање  на  причините  кои  довеле  до  недозволеното  однесување,  а  не 
потрага по мотивите за стореното дело. Основно настојување е во текот на 
постапувањето малолетникот да сфати што сторил и какви последици тоа 
негово дејствие предизвикало, а не утврдување вина заради одмерување на 
казна.  Со  други  зборови,  специјална  превенција  и  нагласена 
индивидуализација се карактеристични за целиот тек на постапувањето а не 
само  за  нејзиниот  краен  исход,  реакцијата  е  насочена  кон  воспитување, 
превоспитување  и  подобра  социјализација,  а  не  санкционирање  заради 
прекршување на определена законска норма.

 Последно и најважно, реакцијата создава обврски и за семејството, а 
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не само на малолетникот. Во теоријата се среќаваат шест претпоставки40 кои 
може да се сфатат како основа за диверзионо постапување: одбегнување на 
непотребна  стигматизација  која  нужно  следи  по  изрекување  формална 
казнена  санкција,  едукативно  диверзионо  постапување  со  акцент  на 
едукација наместо санкционирање, пропорционалност како ограничување на 
државната  интервенција  и  одбегнување  на  несоодветни  санкции,  т.н. 
„економичност„ на диверзионото постапување која се состои во редуцирање 
на  случаите  за  кои  ќе  постапува  судот,  криминолошката  основа  на 
диверзионото  постапување  е  инцидентна  и  незначителна  природа  на 
повеќето кривични дела сторени од страна на малолетниците и зголемени 
очекувања за идно законито однесување.41

ЗМП предвидува постапка за посредување и порамнување која е во 
рамките  на  надлежностите  на  јавниот  обвинител  и  може  да  се  вброи во 
диверзионите постапувања со ресторативни аспекти. Оваа постапка може да 
се примени  по пријава за сторено кривично дело од малолетник за кое е 
пропишана парична казна или казна затвор до три години, освен ако делото 
резултирало со смрт на некое лице. Постапката  ја спроведува надлежниот 
јавен обвинител, а одлука за нејзино спроведување може да донесе и судот 
во текот на судската постапка, по предлог на јавниот обвинител. За да се 
примени потребно е да  бидат исполнети следниве услови: а) ојо да оцени 
дека случајот е доволно јасен од аспект на фактичката состојба; б) да постои 
согласност од малолетникот и неговиот законски застапник,  бранителот и 
оштетениот  и  в)  пред  да  се  примени  оваа  постапка  да  биде  прибавен 
извештај од ЦСР и од МВР. Оваа постапка е во согласност со меѓународните 
инструменти  за  проширување  на  овластувањата  на  обвинителството  во 
правец  на  прекинување  на  постапката,  откажување  од  гонење,  постоење 
согласност од малолетникот, а пред примена на мерката да претходи активна 
соработка  со  семејството  на  малолетникот.  Воедно,  и компаративните 

40  Frieder  Dünkel,  Diversion:  A Meaningful  and  Successful  Alternative  to  Punishment  in 
European Juvenile  Justice Systems,  Reforming Juvenile  Justice,  (eds.  Junger-Tas/  Dünkel), 
Springer, 2008, стр. 149.

41  Подетално в.: Мерките на помош и заштита според Законот за малолетничката правда, 
(коавторски труд со Снежана Пајовиќ – Мишевска),  Зборник за малолетничка правда, 
Факултет за безбедност Скопје, јануари 2010.
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решенија одат во прилог на проширени овластувања на обвинителството. 

Проширените овластувања на јавниот обвинител во ЗМП се огледаат 
и преку можноста јавниот обвинител да одлучи дека нема да поведе судска 
постапка  спрема  малолетник  иако  постојат  докази  дека  сторил  кривично 
дело казниво со казна затвор до 5 години. Со ова решение  се проширува 
опфатот  на  примената  на  начелото  на  целесообразност.  Пред 
донесување  на  ваквата  одлука  обвинителот  е  должен  да  ги  процени 
природата на кривичното дело, околностите под кои е сторено кривичното 
дело, поранешниот живот на малолетникот и неговата личност. Со цел да ги 
процени  наведените  околности  на  јавниот  обвинител  му  стојат  на 
располагање неколку можности:  а)  да  побара известување од родителите, 
други  лица  и  установи  кои  имаат  сознанија  за  некои  од  наведените 
околности;  б)  да  ги  повика  во  јавното  обвинителство  заради  лично 
запознавање малолетникот и некои од лицата наведени во потточката а), в) 
да побара мислење од ЦСР заради примена на начелото на целесообразност 
или г) со цел подобро да се испитаат личните својства на малолетникот, во 
спогодба  со  ЦСР  да  го  упати  малолетникот  во  прифатилиште  или  во 
установа за воспитување најдолго за еден месец.

 Доколку одлучи да не поведе судска постапка спрема малолетникот, 
јавниот  обвинител  има  обврска  да  го  извести  оштетениот  за  донесената 
одлука  со  наведување  на  причините  поради  кои  е  донесена  конкретната 
одлука.  Во  рок  од  8  дена  од  прием  на  известувањето  од  обвинителот, 
оштетениот има право да бара конечна одлука дали ќе се поведе постапка 
или  не  да  донесе  советот  за  малолетници  на  надлежниот  суд.  Ваквата 
можност  е  предвидена  со  цел  советот  да  ја  преиспита  одлуката  на 
обвинителот  особено  со  оглед  на  фактот  што  во  малолетничката  казнена 
постапка оштетениот не може да се јави во улога на супсидијарен тужител.

Овластувањата  на  јавниот  обвинител  согласно  ЗМП  опфаќаат  и 
можности  за  диверзионо  постапување  со  наметнување  определени  
обврски (diversion with intervention):

• предлот до судот да одреди алтернативна мерка општокорисна работа 
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спрема малолетникот во траење до 30 часа,  како едно од можните 
решенија  во рамките на постапката за посредување и порамнување 
(чл.  68,  ст.  1,  ал.  4),  кога  ќе  оцени  дека  случајот  е  јасен,  на  што 
претходи  повикување  на  малолетникот  и  неговиот  законски 
застапник, бранителот и оштетениот заради добивање согласност и 
прибавен извештај од ЦСР, 

• упатување на постапка за медијација  по пријава за дејствие што со 
закон  е  предвидено  како  прекршок  или  кривично  дело  за  кое  е 
пропишана  казна  затвор  до  пет  години,  на  што  претходи писмена 
согласност добиена од малолетникот и неговиот законски застапник,  
бранителот и оштетениот.

ЗМП  предвидува  и  своевиден  казнен  налог  кај  малолетниците 
односно можноста што ја има јавниот обвинител да предложи санкција без  
подготвителна постапка. Имено, по исклучок од случаите предвидени во 
постапката за посредување и порамнување, во случај на кривично дело за 
кое е предвидена казна затвор до три години, јавниот обивинител може да му 
достави  предлог  на  судијата  за  малолетници  за  изрекување  санкција  без 
спроведување подготвителна постапка. Ваквиот предлог може да се поднесе 
доколку случајот е доволно разјаснет и собраните податоци за личноста на 
малолетникот  даваат  доволно  основа  за  донесување  одлука.  Судијата  за 
малолетници првин ќе се обрати до надлежниот ЦСР од кој бара извештај со 
предлог за санкција. Судијата не може да донесе одлука додека не го добие 
извештајот од ЦСР. Од причини на итност, а и поради претпоставката дека 
ЦСР  веќе  претходно  е  запознаен  со  случајот  (во  фазата  кога  јавниот 
обвинител  собирал  податоци  за  личноста  на  малолентикот,  пред  да  биде 
поднесен предлог до судијата), мора да го достави извештајот во рок од 15 
дена. Откако формалните услови се исполнети, судијата за малолетници го 
сослушува малолетникот и неговиот бранител заради добивање согласност 
од нив за изрекување санкција без спроведување подготвителна постапка.

 Ако  тие  изразат  несогласност  односно  се  противат  на  предлогот, 
судијата за малолетници донесува решение за спроведување подготвителна 
постапка, а доколку се согласни со предлогот, судијата за малолетници носи 
одлука за определување на предложената санкција со која мора да се реши и 
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имотно-правното  барање  на  оштетениот.  Против  вака  донесената  одлука 
малолетникот и  неговиот  бранител  немаат  право  на  жалба,  а  оштетениот 
може  да  ја  обжали  одлуката  во  делот  на  определеното  имотно-правно 
побарување. И покрај  постоењето согласност од малолетникот и неговиот 
бранител, законодавецот забранил изрекување малолетнички затвор и некоја 
од воспитните заводски мерки без спроведување подготвителна постапка. 

Договорната правда најде свој израз и во ЗМП преку постапката за 
признавање на одговорност и спогодување за висината на казната.

Прифаќањето  на  оваа  постапка  е  резултат  од  продорот  на 
англосаксонски  институти  кои  стануваат  реалност  во  законодавството  и 
правосудната  практика  во  многу  држави  во  кои  мешовитата  казнена 
постапка  се  судира  со  обвинувања  за  спорост,  нагласен  формализам  и 
нефлексибилност.  Една  од  причините  за  воведување  на  овој  модел  за 
забрзување на кривичната постапка е препораката на Советот на Европа за 
поедноставување  на  казнената  правда,42 како  и  позитивните  искуства  на 
повеќе европски држави кои го имаат прифатено институтот на спогодување 
за висина на казната.43 Според член 101 од ЗМП, во случај кога се исполнети 
условите  да  му се  изрече  казн  на  постар  малолетник,  пред  поднесување 
барање  за  поведување  подготвителна  постапка  кога  јавниот  обвинител 
располага  со  докази  кои  недвосмислено  укажуваат  дека  малолетникот  е 
сторител на делото и дека е одговорен за стореното дело, може да предложи 
постапка  за  признавање  на  одговорноста  и  спогодување  за  висината  на 
казната на малолетникот, неговиот бранител и семејството на малолетникот.

Предуслов  за  спроведување  на  оваа  постапка  е  постоењето 
согласност  од  оштетениот.  Јавниот  обвинител  ги  повикува  на  јавно 
спогодување малолетникот,  неговиот застапник,  бранителот,  претставници 
од ЦСР и оштетениот. Ако јавното спогодување биде успешно, се составува 
спогодба што ја потпишуваат сите присутни. 

Спогодбата натаму се доставува до советот за малолетници кој може 
да  ја  прифати  спогодбата  и  да  донесе  пресуда.  Ако  судот  не  ја  прифати 
спогодбата, предметот го враќа до јавниот обвинител кој е должен да поведе 

42  Recommendation No. R (87) 18 concerning the simplification of criminal justice.
43  Подетално в.: Бужаровска/Мисоски, Спогодување и медијација, Македонска ревија за 

казнено право и криминологија, бр. 2/2009, стр. 215-261.
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подготвителна постапка. Во постапкта против малолентикот, сите списи од 
постапката за признавање на одговорност и спогодување се издвојуваат од 
списите на предметот.

5.Завршни согледувања

Од  сето  погоре  наведено  недвосмислено  произлегува  дека 
постапувањето  со  малолетниците  инклинира  кон  систем  којшто  е 
комбинација  од  традиционална  малолетничка  правда  и  систем  каде  што 
акцентот е ставен врз благосостојбата и најдобриот интерес на детето. 

Дејствијата  што  како  реакција  може  да  му  се  наметнат  на 
малолетникот  се  засноваат  врз  начелата  на  социјална  интеграција, 
превоспитување, образование и специјална превенција од идно девијантно 
односно криминално однесување. 

Без  оглед  на  начинот  што  ќе  биде  одбран  како  постапка  и  крајна 
мерка мора да се почитуваат основните права што ги ужива детето односно 
малолетникот  како  кривично  одговорно  лице,  мора  да  се  има  на  ум 
одбегнување  на  стигматизацијата  и  дискриминацијата,  мерките  мора  да 
бидат  определени  за  неопходен  минимален  период  на  време  и  само  за 
легитимна цел насочена кон иднината, а не кон минатото. 

Особено е важно да се нагласи дека при определување на обликот на 
постапувањето  и  реакцијата  што  ќе  се  надоврзе  на  постапувањето  мисла 
водилка  треба  да  бидат  најдобрите  интереси  на  детето  односно 
малолетникот,  сериозноста  и  околностите  под  кои  е  преземено 
инкриминираното  дејствие,  начелото  на  сразмерност  во  корелација  со 
возраста, физичката и менталната благосостојба на детето, зрелоста, степено 
на  развиток  и  лични  околности  кои  овозможуваат  индивидуализиран 
пристап. 

Начелото на минимална интервенција инсистира на преземање мерки 
кои  нема  да  го  загрозат  психо-физичкиот  и  емоционалниот  развиток  на 
младата  личност,  тие  ќе  се  преземаат  итно,  без  непотребно  одлагање,  до 
определен степен и за период на време што ќе се оцени како неопходен. 

Освен одбегнување на лишувањето од слобода и апострофирање на 
алтернативните мерки, ресторативниот приод укажува на предностите што 
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ги нуди медијацијата која би требало да се применува во сите стадиуми од 
постапувањето. 

Моделот на малолетничка правда и благосостојба може да произведе 
успешни  и  очекувани ефекти  само  ако  во  него  се  вклучат  семејството  и 
училиштето како социјални средини каде што младата личност се оформува, 
развива, воспитува и образува. Овој предуслов произлегува од сè погласните 
укажувања  дека  системот  на  малолетничката  правда  мора  да  има 
мултидисциплинарен  пристап  како  единствен  кој  може  да  обезбеди 
сеопфатен пристап и континуирана грижа. 
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ЗАКОН ЗА МАЛОЛЕТНИЧКА ПРАВДА
Закон за малолетничка правда 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007, 103/2008, 
161/2008 и 145/2010)

Прв дел

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Глава прва

Содржина, цели и основни начела
1.Содржина на Законот

Член 1
Со  овој  закон  се  уредуваат  постапувањето  со  деца  во  ризик  и 

малолетни  сторители  на  дејствија  што  со  закон  се  определени  како 
кривични  дела  и  прекршоци,  се  определуваат  условите  за  примена  на 
мерки на помош, грижа и заштита, воспитни и алтернативни мерки и за 
казнување  на  малолетниците,  положбата,  улогата  и  надлежноста  на 
органите што учествуваат во постапувањето со деца во ризик и малолетни 
сторители на дејствија што со закон се определени како кривични дела и 
прекршоци  и  извршувањето  на  воспитните  и  алтернативните  мерки  и 
казни.

Со овој закон се уредуваат мерки за заштита на малолетникот жртва 
на  кривични  дела  и  мерки  за  превенција  на  малолетничкото 
престапништво.

2. Цели на Законот

Член 2
Цели  на  законот  и  на  неговата  примена  се  остварување  на 

приоритетен интерес и заштита на малолетниците од криминал, насилство 
и на кој било облик на загрозување на нивните слободи и права и нивниот 
правилен развој; заштита на малолетните сторители на дејствија што со 
закон се определени како кривични дела и прекршоци од поврат,  нивна 
социјализација,  воспитување  и  превоспитување,  помош  и  грижа  за 
малолетниците и заштита во постапката пред судот и другите органи на 
нивните  слободи  и  права  загарантирани  со  Уставот  на  Република 
Македонија,  Конвенцијата  за  правата  на  детето  и  другите  меѓународни 
договори  за  положбата  на  малолетниците  во  системот  на  правда, 
ратификувани согласно со Уставот на Република Македонија.
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3. Основни начела

Член 3
На малолетник не може да му биде изречена санкција предвидена со 

овој закон за дејствие кое пред да е сторено не било со закон определено 
како кривично дело или прекршок и за кое не била пропишана санкција со 
закон.

Член 4
На  малолетникот  во  неформалното  постапување  на  надлежните 

органи и служби,  како и  во  судската  постапка,  му се  гарантираат сите 
права што ги имаат полнолетните лица обвинети во кривичната, односно 
прекршочната постапка, како и посебните права признати со Конвенцијата 
за правата на детето и другите ратификувани меѓународни договори, во 
сите фази на постапката и во изрекувањето и извршувањето на која било 
санкција или мерка определена со овој закон.

Член 5
Примената  на  мерките  и  санкциите  определени  со  овој  закон  и 

постапувањето  со  малолетникот  се  подредени  во  негов  интерес  за 
заштита, воспитување, превоспитување и правилен развој.

Член 6
При примената на мерките и санкциите и во постапките определени 

со  овој  закон  на  малолетникот  можат  да  му  бидат  одземени  или 
ограничени определени права само во мера што одговара на достигнатиот 
степен  на  развој,  на  неговата  личност  и  на  неговата  потреба  за 
отстранување на состојбите што влијаат тој да врши кривични дела или 
прекршоци.

Член 7
Од мерките и санкциите предвидени со овој  закон секогаш им се 

дава предност на превентивните, заштитните и воспитните мерки.
Санкциите што се состојат во лишување од слобода на малолетникот 

ќе се применуваат во исклучителни случаи, како последно средство, ако 
поинаку  не  може  да  се  оствари  целта  на  примената  на  мерките  и 
санкциите за стореното кривично дело.

Член 8
Мерката или санкцијата што му се изрекува на малолетникот треба 
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да одговара на неговата личност, тежината на дејствието што со закон е 
определeно  како  кривично  дело  или  прекршок  и  неговите  последици, 
потребата од негово воспитување, превоспитување, образование и развој, 
заради обезбедување и заштита на најдобриот интерес за малолетникот.

Член 9
За  дејствие  на  малолетникот  што  со  закон  е  определено  како 

кривично дело или прекршок, надлежните органи и служби по правило не 
поведуваат  судска  постапка,  за  да  се  избегне  штетното  влијание  врз 
малолетникот, освен ако личните својства на малолетникот и околностите 
под кои  е  сторено  дејствието не  укажуваат на  потребата  од  водење на 
судска постапка.

Судска  постапка  по  правило  се  спроведува  само  во  случаите 
предвидени  со  овој  закон,  ако  малолетникот  сторил  дејствие  што  со 
законот е определно како кривично дело за кое е предвидена казна затвор 
од три години или потешка казна или во случај кога целта на мерките или 
санкциите предвидени со овој  закон не  може да  се  постигне без  таква 
постапка.

Член 10
Малолетникот  има  право  на  заштита  пред  надлежен  суд  против 

одлуки донесени во управна постапка.

Член 11
Основно право на малолетникот е постапката спрема него да ја води 

и санкциите определени со овој закон да ги изрекува само суд надлежен за 
малолетнички криминалитет.

Други мерки предвидени со овој закон можат да изрекуваат и други 
специјализирани органи.

4. Значење на поимите и изразите

Член 12
Одделни поими и изрази употребени во овој закон го имаат следново 

значење: 
-  малолетник е  секое  лице  на  возраст  до  18  години  кое  според 

Конвенцијата за правата на детето се смета за дете; 
-  дете во ризик е малолетник кој во времето на извршувањето на 

дејствието што со закон е определено како кривично дело или прекршок, 
наполнил седум,  а  не  наполнил четиринаесет  години;  дете  во ризик се 
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смета  и  малолетник  до 14 годишна возраст  -  зависник  од  употреба  на 
дроги, психотропни супстанции или алкохол, дете со пречки во развојот, 
дете - жртва на насилство и воспитно и социјално запуштено дете кое се 
наоѓа  во  таква  ситуација  во  која  е  отежнато  или  оневозможено 
остварувањето  на  воспитната  функција  на  семејството  или  детето  не  е 
вклучено во  системот на  образование и  воспитување или се  оддало на 
питање,  скитање или  проституција,  кое  поради ваквите  состојби  е  или 
може да дојде во судир со законот; 

- помлад малолетник е малолетник кој во времето на извршувањето 
на  дејствието  што  со  закон  е  определено  како  кривично  дело  или 
прекршок, имал наполнето 14 години, а немал наполнето 16 години; 

-  помлад  малолетник  во  ризик е  лице  кое  во  времето  на 
извршувањето  на  дејствието  што  со  закон е  определено како кривично 
дело за  кое  е  предвидена парична казна или затвор до три години или 
прекршок,  има  наполнето14,  а  нема  наполенето  16  години  или  кое  е 
зависник  од  употреба  на  дроги,  психотропни  супстанции  или  алкохол, 
дете со пречки во развојот, жртва на насилство и воспитно и социјално 
запуштено дете  кое  се  наоѓа  во  таква  состојба  во  која  е  отежнато  или 
оневозможено остварувањето на воспитната функција на семејството, кое 
поради ваквите состојби е или може да дојде во судир со законот; 

- постар малолетник е малолетник кој во времето на извршувањето 
на дејствието што со закон е определно како кривично дело или прекршок, 
наполнил 16 години, а не наполнил 18 години;  

-  постар  малолетник  во  ризик е  малолетник  кој  во  времето  на 
извршувањето  на  дејствието  што  со  закон е  определено како кривично 
дело, за кое е предвидена парична казна или затвор до три години или 
прекршок, има наполнето 16 години, а не наполнил 18 години или кое е 
зависник  од  употреба  на  дроги,  психотропни  супстанции  или  алкохол, 
дете со пречки во развојот, жртва на насилство и воспитно и социјално 
запуштено дете  кое  се  наоѓа  во  таква  состојба  во  која  е  отежнато  или 
оневозможено остварувањето на воспитната функција на семејството, кое 
поради ваквите состојби е или може да дојде во судир со законот;  

- помладо полнолетно лице е лице кое во времето на пресудувањето 
за кривично дело наполнило18, а не наполнило 21 година; 

- мерки се мерки на помош и заштита определени со закон, што не 
се  состојат  во  одземање  и  ограничување  на  слободите  и  правата  на 
малолетникиот поради сторено кривично дело или прекршок, што суд и 
други  органи  определени  со  овој  закон  можат  да  ги  применат  спрема 
малолетникот, неговото семејството и старателот;
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-  санкција е правна последица на кривичното дело и прекршокот 
што се состои во одземање или ограничување на определени слободи и 
права на малолетникот поради стореното кривично дело или прекршокот 
што ја изрекува суд во постапка определена со овој закон; 

- надлежен суд се судија за малолетници и совет за малолетници; 
-  други специјализирани органи се центрите за социјална работа, 

Јавното  обвинителство,  Министерството  за  внатрешни  работи  и 
установите за извршување на санкции за малолетници и 

−семејство се  родителите,  односно  старателот  на  малолетникот, 
полнолетните роднини по крв во права линија, брат или сестра, брачниот 
другар,  како  и  други  полнолетни  лица  со  кои  малолетникот  живее  во 
заедничко домаќинство.

Втор дел

ПОСТАПУВАЊЕ СО МАЛОЛЕТНИЦИ
Глава втора

Мерки на помош и заштита
1. Исклучување на санкциите предвидени со овој закон

Член 13
Спрема малолетник кој во време на извршувањето на дејствието што 

со закон е определено како кривично дело или прекршок, не наполнил 14 
години -дете во ризик не може да се примени санкција предвидена со овој 
закон.

Член 14
Спрема дете во ризик се применуваат мерки на помош и заштита.

Член 15
Спрема дете во ризик се применуваат мерки на помош и заштита 

само кога центарот за социјална работа ќе оцени дека состојбата на ризик 
се  одразува  врз  развојот  на  личноста  на  детето  и  неговото  правилно 
воспитување и може да влијае тоа во иднина да врши кривични дела или 
прекршоци.

Мерките од ставот 1 на овој член може да се применуваат и спрема 
членовите  на  семејството  доколку  го  занемариле  или  злоупотребиле 
вршењето  на  своите  права  или  должности  во  поглед  на  заштитата  на 
личноста, правата и интересите на детето.

Член 16
Мерките  на  помош  и  заштита  се  мерки  определени  со  закон  во 
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областа на образованието, здравствената, социјалната, семејната и други 
облици на заштита.

Член 17
Мерките на помош и заштита определени во членот 16 од овој закон 

можат да се применат и на помлад и постар малолетник во ризик.

2.Постапување со дете и малолетник во ризик

Член 18
За  дејствие  на  дете  во  ризик  што  со  закон  е  определено  како 

кривично  дело,  како  и  когa  во  извршувањето  на  делото  учествувале  и 
други лица за кои може да се води постапка пред суд и за дејствие на 
помлад или постар малолетник во ризик што со закон е определено како 
кривично  дело  за  кое  е  пропишана  казна  затвор  до  три  години, 
Министерството  за  внатрешни  работи  преку  јавниот  обвинител  го 
доставува  известувањето  до  центарот  за  социјални  работи  (во 
натамошниот текст: центарот). За дејствие што со закон е определено како 
прекршок,  како  и  за  други  состојби  на  ризик,  Министерството  за 
внатрешни  работи,  училиштето  или  друга  институција  во  која 
малолетникот  е  згрижен,  како  и  семејството  на  малолетникот  го 
известуваат директно центарот.

Министерството за внатрешни работи го известува центарот, преку 
јавниот обвинител или директно во случаите од ставот 1 на овој член, со 
писмено  известување  кое  содржи  лични  податоци  за  малолетникот  и 
неговите родители, односно старателот, стореното дејствие и околностите 
под кои е извршено истото. Во итни случаи, известувањето може да биде и 
телефонско.

Центарот  постапува  по  известувања  од  Министерството  за 
внатрешни  работи,  јавното  обвинителство,  училиштето  или  од  друга 
институција во која малолетникот е  згрижен и се воспитува,  како и од 
семејството, малолетникот, оштетениот и од друго лице.

Центарот, Министерството за внатрешни работи и училиштето или 
друга институција во којашто е згрижен малолетникот, се должни заемно 
да се известуваат за однесувањето на малолетникот, како и за сите други 
околности што според законот се сметаат за состојба во ризик.

Центарот може да го констатира извршувањето на таквото дејствие 
или  околностите  на  состојба  во  ризик  и  врз  основа  на  сопствени 
сознанија.
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Примените известувања се регистрираат во посебен регистар што се 
води  во  центарот.  Податоците  содржани  во  регистарот  за  примените 
известувања  од  став  2  на  овој  член  од  Министерството  за  внатрешни 
работи, јавното обвинителство, училиштето или од друга институција во 
која  малолетникот  е  згрижен  и  се  воспитува,  како  и  од  семејството, 
малолетникот, оштетениот и од друго лице се чуваат како тајна согласно 
со прописите за заштита на личните податоци.

Министерот за труд и социјална политика донесува подзаконски акт 
за формата и содржината на регистарот, како и начинот за негово водење.

Член 19
Во рок не подолг од 15 дена од приемот на известувањето или друго 

сознание, а во итни случаи не подоцна од 36 часа, центарот на разговор го 
повикува детето, односно помладиот или постариот малолетник во ризик 
и неговото семејство и покренува постапка од доверлив карактер заради 
утврдување  на  фактичките  околности  на  конкретниот  настан  или 
состојбата на ризик.

Разговорот  го  води  претставник  од  стручен  тим  или  стручен  тим 
составен од педагог, социјален работник, психолог и дипломиран правник 
во посебни простории. Стандардите за изгледот на посебните простории 
ги пропишува министерот за труд и социјална политика.

Во случаите кога дејствието на дете во ризик со закон е определено 
како  кривично  дело  за  кое  е  пропишана  казна  затвор  од  најмалку  пет 
години и  кога  постои висок  степен на  ризик  по оцена на  центарот,  на 
разговорот задолжително присуствува адвокат кој ги заштитува правата и 
интересите на детето.

Одредбата од ставот 3 на овој член се применува и во случаите за 
дејствие,  извршенo  од  помлад или  постар  малолетник  во  ризик  и  кога 
постои висок степен на ризик по оцена на центарот.

Состојбата на висок степен на ризик ја  пропишува министерот за 
труд и социјална политика.

Во случаите од ставовите 3 и 4 на овој член, семејството го избира 
адвокатот, а доколку не избере адвокат,  него го определува центарот по 
службена должност од листата составена од Адвокатската комора.

Сите учесници во постапувањето со дете,  односно помладиот или 
постариот малолетник во ризик се должни податоците до кои дошле да ги 
чуваат  согласно  прописите  за  класифицирани  информации,  односно 
прописите за заштита на личните податоци.

Доколку  семејството  не  е  во  состојба  да  ги  плати  трошоците  за 
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адвокатот, согласно со Законот за социјалната заштита, правната помош за 
детето,  односно  помладиот  или  постариот  малолетник  во  ризик  е 
бесплатна.

Трошоците во случаите од ставот 8 на овој член паѓаат на товар на 
средствата од буџетот на Министерството за труд и социјална политика и 
ќе се пресметуваат согласно со износите утврдени со адвокатската тарифа 
намалени за 30 проценти.

Адвокатот трошковникот го поднесува на пропишан образец.
Со решение Министерството за труд и социјална политика нема да 

му  исплати  надоместок  за  конкретниот  случај  на  адвокатот  ако  при 
вршење  на  редовен  надзор  утврди  несовесно,  нестручно  и 
непрофесионално вршење на доверената работа.

Против решението од ставот 9 на овој член адвокатот може да поведе 
управен спор пред надлежен суд.

Содржината  и формата на образецот од ставот 10 на овој  член ја 
пропишува министерот за труд и социјална политика.

Член 20
Адвокатот е должен да даде правно мислење за случајот во писмена 

форма во рок од седум дена од разговорот со стручниот тим.
Правното мислење од ставот 1 на овој член особено треба да содржи 

опис на дејствието, фактички и правни елементи, предлог за натамошно 
постапување и мислење за потребата од примена на мерки на помош и 
заштита.

Ако  стручниот  тим  не  го  прифати  мислењето  на  адвокатот  или 
адвокатот не го даде мислењето во предвидениот рок од ставот 1 на овој 
член, центарот е должен во рок од седум дена од неговото доставување да 
побара од надлежниот судија за малолетници да донесе одлука во рок од 
седум дена за натамошно постапување на центарот .

Во случај адвокатот да не го даде мислењето во предвидениот рок од 
ставот 1 на овој член, судот за тоа ќе ја извести Адвокатската комора.

Одлуката на судијата за малолетници дека нема место за натамошно 
постапување на центарот не е пречка, при утврдување на нови околности 
во врска со друго дејствие што со закон е определено како кривично дело 
или прекршок или на состојба во ризик, тој да продолжи со примена на 
мерки на помош и заштита на малолетникот во согласност со одредбите од 
членот 16 на овој закон.

Член 21
Врз  основа  на  прибраните  известувања  и  други  податоци  со  кои 
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располага центарот, како и спроведениот разговор со семејството и детето, 
односно помладиот или постариот малолетник во ризик, стручниот тим од 
членот 19 став 2 на овој закон, во рок од 30 дена изготвува програма за 
мерки и активности (во натамошниот текст: програмата) и ја спроведува. 
Во изготвувањето и спроведувањето на програмата учествуваат и други 
специјализирани органи или лица.

Во случај  на итност,  центарот може да одреди мерки на помош и 
заштита согласно со Законот за социјалната заштита и пред изготвувањето 
на Програмата од ставот 1 на овој член.

Член 22
Најдолго  во  рок  од  десет  дена  по  донесувањето  на  програмата, 

стручниот тим од членот 19 став 2 на овој закон разговара по вторпат со 
семејството  во  кое  живее  детето,  односно  помладиот  или  постариот 
малолетник во ризик со цел за непосредно да се увери дали родителите, 
односно старателот можат да водат грижа за него и дали можат да бидат 
отстранети причините за неговото однесување и состојбата на ризик.

Стручниот  тим  ги  запознава  родителите,  односно  старателот  со 
програмата, заради нивно активно учество во спроведувањето на мерките 
на  помош  и  заштита  и  истовремено  ги  предупредува  за  натамошните 
последици од несоработувањето со центарот. Стручниот тим се состанува 
со родителите, односно старателот најмалку еднаш месечно.

Измени  на  програмата  се  вршат  во  согласност  со  успехот  на 
преземените мерки или новите околности. Мерките на помош и заштита 
можат да траат до наполнувањето на 18 години на малолетникот.

Надзор  над  спроведувањето  на  програмата  врши  Заводот  за 
социјални дејности.

Член 23
Ако  семејството  или  старателот  не  ја  спроведува  програмата  на 

центарот,  во  рок  од  седум  дена  од  утврдувањето  на  таквата  околност, 
центарот го известува надлежниот судија за малолетници кој во рок од три 
дена  донесува  одлука  за  примена  на  мерките  содржани во програмата, 
давајќи му определени упатства на центарот .

Одлука од ставот 1 на овој член судијата за малолетници може да 
донесе  и  по  предлог  на  адвокатот  на  детето,  односно  помладиот  или 
постариот малолетник во ризик или на неговото семејство или старателот.

Ако семејството не постапи според одлуката на судот ќе се применат 
мерки определени со закон.
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Во случај на неспроведување на мерките содржани во програмата на 
центарот,судијата  за  малолетници  ќе  го  опомене  родителот,  односно 
старателот, а ако утврди дека истиот ја избегнува примената на мерките, 
ќе го казни со парична казна во износ од 300 до 500 евра во денарска 
противвредност.

Kазната од ставот 4 на овој член се изрекува со решение. Против 
решението  родителот,  односно  старателот  имаат  право  на  жалба  до 
кривичниот совет за малолетници во рок од осум дена.

Ако родителот, односно старателот продолжи со неисполнување на 
своите  обврски  за  примена  на  мерките  содржани  во  програмата  на 
центарот, центарот може да поднесе кривична пријава за занемарување на 
грижата на малолетникот.

Ако  не  е  можна  примена  на  мерките  содржани  во  програмата  на 
центарот  поради  недостапност  на  малолетникот  и  неговите  родители, 
односно старателот, центарот ја прекинува постапката со заклучок и за тоа 
го известува јавниот обвинител и Министерството за внатрешни работи.

Постапката ќе продолжи кога ќе престанат околностите од ставот 7 
на овој член.

Член 24
Ако со дејствие што со закон е определено како кривично дело или 

прекршок детето, односно помладиот или постариот малолетник во ризик 
прибавил  имотна  корист  или  предизвикал  штета  на  друг,  центарот 
посредува меѓу детето, помладиот или постариот малолетник во ризик и 
неговото семејство, односно старателот и оштетениот заради враќање на 
имотната корист или надоместување на штетата.

Постапката  на  посредување  може  да  трае  најдолго  30  дена  по 
донесување на одлуката за поведување на постапка за посредување.  За 
согласноста  се  составува  спогодба  што  има  значење  на  вонсудско 
порамнување.

Ако посредувањето остане без успех, оштетениот може во рок од 30 
дена откако е констатиран неуспех на посредувањето, да поднесе предлог 
до судијата за малолетници за конфискување на имотот и имотната корист 
од лицето врз кое е пренесен имотот или имотната корист или имотно-
правното барање за надоместување на штетата.За предлогот и барањето 
судијата за малолетници одлучува со примена на соодветните одредби од 
Законот за кривичната постапка.

Член 25
За примената на мерки на помош и заштита од страна на центарот 
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или  судијата  за  малолетници  интерна  евиденција  води  центарот,  а 
податоците од сите центри се доставуваат до Регистарот за примена на 
мерките  на  помош  и  заштита  што  го  води  Министерството  за  труд  и 
социјална политика.

Министерот за труд и социјална политика донесува подзаконски акт 
за формата и содржината на Регистарот за примена на мерките на помош и 
заштита, како и за начинот на неговото водење.

По наполнувањето на осумнаесетгодишна возраст на малолетникот 
податоците  од  регистарот  на  центрите  и  на  Министерството  за  труд  и 
социјална политика се уништуваат.

Степенот на класификација на податоците за примена на мерките на 
помош  и  заштита  се  определува  во  согласност  со  прописите  за 
класифицирани информации.

Член 26
Заради примена на мерките спрема дете, односно помлад или постар 

малолетник во ризик и вршењето на другите надлежности определени со 
овој  закон,  во  центрите  за  социјални  работи  се  формираат 
специјализирани одделенија или стручни тимови за малолетници.

Членовите на специјализираните одделенија или стручните тимови 
за малолетници од ставот 1 на овој член, следат специјализирана обука за 
малолетничко престапништво од најмалку пет дена во текот на годината 
во земјата или во странство.

Трет дел

САНКЦИИ ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА И ПРЕКРШОЦИ
Глава трета

Општи правила за санкциите што им се изрекуваат на малолетниците
1. Важење на одредбите за кривичните дела и прекршоците

Член 27
За  дејствие  што  со  закон  е  определено  како  кривично  дело  или 

прекршок сторени од малолетници, сообразно се применуваат одредбите 
од Кривичниот законик, како и одредбите од Законот за прекршоците и 
други закони во кои се пропишани прекршоци.

Посебните  одредби  што  важат  за  малолетните  сторители  на 
кривични дела се применуваат под условите предвидени во одредбите од 
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оваа глава и врз полнолетни лица кога им се суди за кривични дела што ги 
сториле  како  малолетници,  а  по  исклучок  и  врз  лица  што  сториле 
кривично дело како помлади полнолетници.

2. Санкции спрема малолетници и нивните цели

Член 28
На помлад малолетник за дејствие што со закон е определено како 

кривично дело можат да му се изречат само воспитни мерки.
На постар малолетник за дејствие што со закон е определено како 

кривично дело можат да му се изречат воспитни мерки,  а  по исклучок 
може да му се изрече казна или алтернативна мерка.

Постар малолетник може да биде ослободен од казна под општите 
услови определени со Кривичниот законик.

На малолетник за дејствие што со закон е определено како прекршок 
може да му се изречат прекршочни санкции определени со овој закон.

На малолетник му се изрекуваат мерки на безбедност под условите 
определени со Кривичниот законик и со овој закон.

Конфискацијата на имот и имотна корист и предмети прибавени со 
кривични дела и прекршоци на малолетници се врши согласно со општите 
услови определени со Кривичниот законик.

Член 29
Целта на воспитните мерки, на казната, на алтернативните мерки и 

на прекршочните санкции се состои во обезбедување на заштита и помош 
на  малолетниците,  за  да  се  обезбеди  нивно  воспитување  и 
превоспитување.

Целта на изречените воспитни мерки, на казните, на алтернативните 
мерки и на прекршочните санкции е преку давање заштита и помош на 
малолетниците,  со  вршење  надзор  над  нив,  со  нивно  стручно 
оспособување  и  со  развивање  на  нивната  лична  одговорност,  да  се 
обезбеди нивно воспитување, превоспитување и правилен развој.

Член 30
Санкцијата што му се изрекува на малолетникот треба да одговара на 

неговата личност, тежината на дејствието што со закон е определно како 
кривично  дело  или  прекршок  и  неговите  последици,  потребата  од 
неговото  воспитување,  превоспитување,  образование  и  развој,  заради 
обезбедување и заштита на најдобриот интерес на малолетникот.
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Кога се исполнети законските услови надлежниот суд изрекува казна 
само ако не е оправдано изрекување на воспитна или алтернативна мерка.

Казна што се состои во лишување од слобода, надлежниот суд може 
да  изрече  само  кога  целта  на  воспитните  мерки,  казнувањето  или 
алтернативните  мерки  не  може  да  се  постигне  со  мерки  на  помош  и 
заштита.

Доколку е изречена потешка санкција или санкција што се состои во 
лишување од слобода, надлежниот суд посебно ги образложува причините 
за нејзиното изрекување.

Глава четврта
Воспитни мерки

1. Видови воспитни мерки

Член 31
На малолетен  сторител  на  кривично  дело  може да  му се  изречат 

следниве воспитни мерки:
-  дисциплински  мерки  укор  или  упатување  во  центар  за 

малолетници, 
-  мерки  на  засилен  надзор  од  страна  на  родителите,  односно 

старателот, згрижувачко семејство или од страна на центарот и 
- заводски мерки упатување во воспитна установа или во воспитно-

поправен дом. 
Дисциплински  мерки  се  изрекуваат  спрема  малолетник  кога  не 

постои потреба од потрајни мерки на воспитување, а особено ако сторил 
кривично дело од непромисленост или лекоумност.

Мерки  на  засилен  надзор  се  изрекуваат  спрема  малолетник  кога 
постои потреба од потрајни мерки на воспитување, превоспитување или 
лекување со соодветен надзор, а не е потребно негово целосно одвојување 
од дотогашната средина.

Заводски  мерки  се  изрекуваат  спрема  малолетник  кога  постои 
потреба од потрајни мерки на воспитување, превоспитување или лекување 
и негово целосно одвојување од дотогашната средина. Траењето на овие 
мерки не може да биде подолго од пет години, но најмногу до наполнети 
23 години.

Член 32
При изборот на воспитната мерка судот ќе ја земе предвид возраста 

на  малолетникот,  степенот  на  неговата  душевна  развиеност,  неговите 
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психички  својства,  наклонетостите,  побудите  од  кои  го  сторил  делото, 
досегашното  воспитување,  средината  и  приликите  во  кои  живеел, 
тежината  на  делото,  дали  спрема  него  порано  била  изречена  воспитна 
мерка или казна малолетнички затвор и сите други околности што влијаат 
врз одредувањето на видот на мерката заради постигнување на нејзината 
цел определена со закон.

1.1. Дисциплински мерки
Укор

Член 33
Укор се изрекува ако е доволно и само прекорување на малолетникот 

за стореното кривично дело.
При  изрекувањето  на  укорот  на  малолетникот  ќе  му се  укаже  на 

штетноста  од  неговата  постапка  и  ќе  се  предупреди дека  во  случај  на 
повторно извршување кривично дело спрема него може да биде изречена 
друга кривична санкција.

Упатување во центар за малолетници

Член 34
Судот ќе ја изрече мерката упатување во центар за малолетници кога 

е потребно со соодветни краткотрајни мерки да се изврши влијание врз 
личноста и поведението на малолетникот.

Малолетникот на кого му е изречена оваа мерка судот може да го 
упати во центар за малолетници:

- на определен број часови во текот на денот во празнични денови и 
тоа најмногу во четири празнични денови едноподруго,

- на определен број часови во текот на денот, но најмногу еден месец 
или 

- на непрекинат престој на определен број денови, но не повеќе од 20 
дена. 

При  изрекувањето  на  оваа  мерка  судот  ќе  води  сметка  за  тоа  со 
нејзиното извршување малолетникот да не изостане од редовната настава 
или од работата.

Во  центар  за  малолетници  малолетникот  ќе  врши  работи  што 
одговараат на неговата психофизичка состојба.

Кога ќе изрече упатување во центар за малолетници, судот може да 
определи за време и по извршувањето на оваа мерка малолетникот да се 
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стави  под  засилен  надзор  на  центарот,  за  период  не  подолг  од  шест 
месеца.

1.2. Мерки на засилен надзор
Засилен надзор од страна на родителите, односно старателот

Член 35
Судот ќе изрече мерка на засилен надзор од страна на родителите, 

односно старателот ако родителите или старателот пропуштиле, а се во 
можност да вршат надзор над малолетникот.

Кога  судот  ќе  ја  изрече  оваа  мерка  ќе  им наложи на  родителите, 
односно  на  старателот  одредени  должности  во  поглед  на  мерките  што 
треба да се преземат за воспитување на малолетникот, за негово лекување 
и за отстранување на штетните влијанија врз него, а може да им даде и 
потребни упатства.

При изрекувањето на оваа мерка судот може да определи центарот да 
го провери нејзиното извршување и да му укажува помош на родителот, 
односно старателот. Судот дополнително ќе одлучи за престанок на ова 
проверување со тоа што тоа не може да трае помалку од една година ниту 
подолго од три години.

Засилен надзор од страна на згрижувачко семејство

Член 36
Ако  родителите,  односно  старателот  на  малолетникот  не  се  во 

можност да вршат надзор над него или ако тоа основано не може да се 
очекува од нив малолетникот ќе му се предаде на згрижувачко семејство 
кое сака да го прими и кое има можност да врши засилен надзор над него.

Извршувањето на оваа мерка ќе се запре кога родителите, односно 
старателот на малолетникот ќе се здобијат со можност да вршат засилен 
надзор  над  него  или  кога  според  резултатите  на  воспитувањето  и 
превоспитувањето ќе престане потребата од засилен надзор.

При изрекувањето на оваа мерка судот ќе определи центар за да го 
проверува  времетраењето  на  нејзиното  извршување  и  да  му  укажува 
потребна помош на семејството на коешто му е предаден малолетникот.

Засилен надзор од страна на центарот

Член 37
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Ако  родителите,  односно  старателот  не  се  во  можност  да  вршат 
засилен надзор над малолетникот, а не постојат услови за предавање на 
малолетникот  на  згрижувачко  семејство  заради  вршење  ваков  надзор, 
малолетникот ќе се стави под надзор на центарот.

Судот  дополнително  ќе  одлучи  мерката  да  престане,  со  тоа  што 
нејзиното траење не може да биде пократко од една ни подолго од три 
години. За времетраењето на мерката малолетникот и натаму останува да 
живее кај своите родители или други лица кои го издржуваат, а засилениот 
надзор врз него го врши центарот.

Ако малолетникот не може да остане во семејството во кое живеел, 
центарот ќе го смести во воспитна установа и ќе се грижи за неговото 
школување или  вработување,  за  издвојување  од  средината  што  штетно 
влијае врз него, за потребното лекување и за подобрување на приликите во 
кои живее.

Посебни обврски кон мерката засилен надзор

Член 38
При изрекувањето на некоја од воспитните мерки на засилен надзор, 

судот  може  на  малолетникот  да  му  одреди  една  или  повеќе  посебни 
обврски  ако  тоа  е  потребно  за  поуспешно  извршување  на  изречената 
мерка.

Судот може на малолетникот да му ги одреди особено овие обврски: 
- да му се извини лично на оштетеното лице 
- да ја поправи или надомести штетата предизвикана со кривичното 

дело,
- редовно да го посетува училиштето, 
- да не изостанува од работното место, 
- да се оспособи за работа што одговара на неговите способности, 

наклонетости и физичка сила, 
- да прифати работа, 
- да  му  забрани  употреба  на  алкохолни  пијалаци,  дрога  и  други 

психотропни супстанции, 
- да се упати во соодветна здравствена установа или советувалиште, 
- полезно да го користи слободното време,
- да не контактира со лица кои штетно влијаат врз неговата личност, 
- да се подложи, остручи и преквалификува заради задржување на 

работното  место  што  го  зазема  или  за  создавање  претпоставки  за 
вработување, 

- да  овозможи  увид  и  да  прифати  совети  во  врска  со 
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распоредувањето  и  трошењето  на  платата  и  другите  приходи  што  ги 
остварува, 

- да се вклучи во работа на хуманитарна организација, комунална, 
еколошка или невладина организација, 

- да се вклучи во одредена спортска, културно-забавна организација 
или здружение со обврска да ги посетува редовните проби или тренинзи и 

- да се забрани движење на малолетникот без придружба на неговиот 
родител, односно старател по 22,00 часот. 

Судот  може,  по  предлог  од  центарот,  да  ги  измени  или  укине 
посебните обврски што ги одредил.

При  одредувањето  на  обврските  од  ставот  2  на  овој  член,  судот 
посебно ќе им укаже на малолетникот и неговите родители, посвоителот, 
односно  старателот  дека  во  случај  малолетникот  да  не  ги  исполни 
обврските  мерката  може  да  биде  заменета  со  упатување  во  центар  за 
малолетници или со заводска мерка.

Доколку  родителот,  односно  старателот  не  соработува  во 
исполнување на одредените обврски од ставот 2 на овој член, судијата за 
малолетници ќе го опомене родителот, односно старателот, а ако утврди 
дека истиот и понатаму не соработува ќе го казни со парична казна во 
износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност.

Kазната од ставот 5 на овој член се изрекува со решение. Против 
решението  родителот,  односно  старателот  имаат  право  на  жалба  до 
кривичниот совет за малолетници во рок од осум дена.

Центарот  врши постојан  надзор  и  му помага  на  малолетникот  во 
исполнувањето на одредените обврски, соработува со родителите, односно 
старателот  и  го  известува  судот  најмалку  еднаш  на  шест  месеца  за 
постигнатиот успех во спроведувањето на посебните обврски.

1.3. Заводски мерки
Упатување во воспитна установа

Член 39
Судот може да го упати во воспитна установа малолетникот врз кој 

треба  да  се  обезбеди  постојан  надзор  од  страна  на  стручни  лица  (со 
стручна  и  школска  подготовка  за  воспитувачи)  заради  воспитување, 
превоспитување и правилен развој.

Во  воспитната  установа  малолетникот  останува  најмалку  шест 
месеца, а најмногу три години. При изрекувањето на оваа мерка судот не 
го определува нејзиното траење туку за тоа дополнително одлучува (член 
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41 став 2).

Упатување во воспитно-поправен дом

Член 40
Малолетникот спрема кој треба да се применат потрајни и засилени 

мерки за воспитување и превоспитување и негово целосно одвојување од 
дотогашната средина, судот може да го упати во воспитно-поправен дом.

При одлучувањето дали ќе ја изрече оваа мерка судот посебно ќе ја 
земе предвид тежината и природата на стореното дело и околноста дали 
спрема малолетникот порано биле изрекувани воспитни мерки или казна 
малолетнички затвор.

Во  воспитно-поправен  дом  малолетникот  останува  најмалку  една 
година,  а  најмногу  пет  години,  односно  до  наполнета  23  година.  При 
изрекувањето на оваа мерка судот не го определува нејзиното траење, туку 
за тоа дополнително одлучува.

Судот  ја  преиспитува  потребата  од  престојот  во  воспитно-
поправниот дом секоја година.

2. Запирање од извршување, измена и повторно одлучување за воспитните 
мерки

Член 41
Кога  по  донесувањето  на  одлуката  со  која  е  изречена  мерка  на 

засилен  надзор  или  заводска  мерка  ќе  се  појават  околности  што  не 
постоеле во времето на донесувањето на одлуката или за нив не се знаело, 
а  се  од  влијание  врз  донесувањето  на  одлуката,  извршувањето  на 
изречената  мерка  може  да  се  запре  или  да  се  замени  со  друга  мерка 
назасилен надзор или со заводска мерка.

По  исклучок  од  случаите  од  ставот  1  на  овој  член,  доколку  за 
одделни мерки поинаку не  е  предвидено,  извршувањето  на  мерката  на 
засилен надзор или на заводската мерка, со оглед на постигнатиот успех 
во воспитувањето и превоспитувањето, може да се запре, а може да се 
замени и со друга таква мерка, со следниве ограничувања: 

- мерката упатување во воспитна установа не може да се запре од 
извршување пред истекот на рокот од шест месеца, а до истекот на овој 
рок може да се замени само со упатување на малолетникот во воспитно-
поправен дом и

- мерката упатување во воспитно-поправен дом не може да се запре 
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од извршување пред истекот на рокот од една година. 

Повторно одлучување за воспитните мерки

Член 42
Ако  од  правосилноста  на  одлуката  со  која  е  изречена  мерка  на 

засилен надзор или заводска мерка поминалe три месеци, а извршувањето 
не  започнало,  судот  повторно  ќе  одлучи  за  потребата  од  нејзиното 
извршување. Притоа, судот може да одлучи порано изречената мерка да се 
изврши, да не се изврши или да се замени со некоја друга мерка.

Мерката  упатување во центар  за  малолетници нема  да  се  изврши 
доколку  од  правосилноста  на  одлуката  со  која  е  изречена  оваа  мерка 
изминале шест месеца, а нејзиното извршување не започнало.

Глава петта
Казнување на малолетници

1. Видови казни за постари малолетници

Член 43
Може да се казни само кривично одговорен постар малолетник, ако 

поради  тешките  последици  од  кривичното  дело  и  високиот  степен  на 
кривичната  одговорност  не  би  било  оправдано  да  се  изрече  воспитна 
мерка.

Под условите определени со овој закон, на постар малолетник можат 
да му се изречат следниве казни: 

- малолетнички затвор, 
- парична казна,
- забрана на управување со моторно возило од определен вид или 

категорија и 
- протерување на странец од земјата. 

1.1. Малолетнички затвор

Член 44
Малолетничкиот затвор може да се изрече само како главна казна.
Малолетнички  затвор  може  да  се  изрече  на  кривично  одговорен 

постар малолетник кој  сторил кривично дело за кое е пропишана казна 
затвор од пет години или потешка казна, ако делото е сторено под особено 
отежнувачки околности и при висок степен на кривична одговорност на 
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сторителот и притоа не би било оправдано да се изрече воспитна мерка.
Малолетничкиот  затвор  не  може  да  биде  пократок  од  една  ниту 

подолг од десет години, а се изрекува на полни години или на половина 
година.

При одмерувањето на казната на постар малолетник за определено 
кривично дело, судот не може да изрече малолетнички затвор во траење 
подолго од пропишаната казна затвор за тоа дело, но судот не е врзан за 
најмалата пропишана мера на таа казна.

Одмерување на казната малолетнички затвор

Член 45
При одмерувањето на казната малолетнички затвор, судот ќе ги земе 

предвид сите околности што влијаат казната да биде поголема или помала, 
определени во Кривичниот законик, посебно водејќи сметка за степенот 
на  душевната  развиеност  на  малолетникот  и  за  времето  потребно  за 
неговото воспитување, превоспитување и стручно оспособување.

Член 46
Малолетникот кој е на издржување на казната малолетнички затвор 

може да се пушти на условен отпуст ако издржал најмалку една третина, 
но  не  пред  да  издржи  шест  месеца  од  изречената  казна  доколку 
превоспитувањето е успешно.

За време на условниот отпуст судот му определува мерка на засилен 
надзор од страна на центарот во одредено траење,  кое може да биде и 
пократко од делот на неиздржаната казна. Судот може да го продолжува 
траењето  на  засилениот  надзор  до  една  година  по  времетраењето  на 
казната, но најмногу до наполнувањето на 21 година на осудениот.

Судот ќе го отповика условниот отпуст ако осудениот малолетник не 
ги исполни обврските предвидени со  засилениот надзор  или  ако  стори 
едно  или  повеќе  кривични дела  за  кои  е  изречена  казна  малолетнички 
затвор  над  две  години,  додека  е  на  условен  отпуст.  Ако  малолетникот 
сторил  кривично  дело  за  кое  му  е  изречена  казна  до  две  години 
малолетнички  затвор  или  парична  казна,  судот  може  да  го  отповика 
условниот отпуст,  земајќи ја  предвид сродноста на сторените кривични 
дела, нивното значење, побудите од кои се сторени и другите околности 
што укажуваат на оправданоста за отповикување на условниот отпуст.

Кога судот ќе го отповика условниот отпуст, ќе изрече една казна со 
примена  на  одредбите  од  членот  51  на  овој  закон,  земајќи  ја  порано 
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изречената казна како веќе утврдена.
Кога судот нема да го отповика условниот отпуст, тој се продолжува 

за  времето  кое  осудениот  малолетник  го  поминал  на  издржување  на 
казната малолетнички затвор изречена за новото дело.

1.2. Парична казна

Член 47
Паричната казна може да се изрече како главна казна.
За дела сторени од користољубие, паричната казна може да се изрече 

како  споредна  казна  заедно  со  казната  малолетнички  затвор  или  со 
условна осуда со заштитен надзор.

Паричната казна се изрекува во дневни глоби. Бројот на дневните 
глоби не може да биде помал од една ниту поголем од 120 дневни глоби.

Во  однос  на  одмерувањето  и  извршувањето  на  паричната  казна 
сообразно се применуваат одредбите на Кривичниот законик.

Член 48
Неплатената  парична  казна  судот  може  да  ја  замени  со  мерката 

општокорисна  работа.  Една  дневна  глоба  се  заменува  со  три  часа 
општокорисна  работа,  при  што  вкупниот  број  часови  општокорисна 
работа не може да биде поголем од 100 часа.

Неплатената  парична  казна  или  неизвршената  или  делумно 
извршената општокорисна работа како нејзина замена, судот може да ја 
замени и со дисциплинска мерка упатување во центар за малолетници, или 
со мерка на засилен надзор.

1.3. Забрана на управување со моторно возило од определен вид или 
категорија и протерување странец од земјата

Член 49
Забраната на управување со моторно возило од определен вид или 

категорија и протерување на странец од земјата можат да се изречат како 
главна казна или како споредна казна заедно со парична казна.

Забраната на управување со моторно возило од определен вид или 
категорија и протерување странец од земјата се изрекуваат под условите за 
нивното изрекување определени во Кривичниот законик.

2. Ослободување од казна
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Член 50
Кога судот според општите одредби во Кривичниот законик ќе  го 

прогласи малолетникот за виновен и ќе го ослободи од казна, може да му 
изрече и воспитна мерка.

3. Изрекување на казни и воспитни мерки за кривични дела во стек

Член 51
За кривични дела во стек судот му изрекува на малолетник само една 

воспитна мерка или само казна малолетнички затвор или парична казна 
кога постојат законски услови за изрекување на таа казна и кога судот ќе 
најде дека треба да се изрече.

Судот ќе постапи според ставот 1 на овој член и кога по изречената 
воспитна  мерка,  односно  малолетнички  затвор  или  парична  казна  ќе 
утврди дека малолетникот пред или по нивното изрекување сторил некое 
кривично дело.

Ако постар малолетник стори повеќе кривични дела во стек, а судот 
најде дека за секое одделно кривично дело треба да му се изрече казна 
малолетнички затвор или парична казна, казната ќе му ја одмери според 
слободна оцена во рамките на нејзината најголема законска мерка.

Судот ќе постапи според ставот 3 на овој член и во случај ако по 
изречената  казна  утврди  дека  малолетникот  пред  или  по  нејзиното 
изрекување сторил кривично дело.

4. Дејство на казната малолетнички затвор врз воспитните мерки

Член 52
Ако  за  времетраењето  на  воспитната  мерка  судот  изрече  казна 

малолетнички затвор, воспитната мерка престанува со започнувањето на 
издржувањето на оваа казна.

Ако за време на траењето на воспитната мерка судот му изрече на 
помладо полнолетно лице казна малолетнички затвор или затвор најмалку 
една  година,  воспитната  мерка  престанува  со  започнувањето  на 
издржувањето  на  казната.  Ако  изречената  казна  затвор  е  од  пократко 
времетраење од воспитната мерка, судот во пресудата ќе одлучи дали по 
издржаната казна ќе продолжи извршувањето на воспитната мерка или ќе 
ја укине.
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Глава шеста
Алтернативни мерки

1. Видови и цел на алтернативните мерки

Член 53
На кривично одговорен постар малолетник за стореното кривично 

дело можат да му се изречат следниве алтернативни мерки:
- условна осуда со заштитен надзор,
- условно прекинување на водење на постапка спрема малолетникот 

и 
- општокорисна работа. 
Одредбите  на  Кривичниот  законик  за  алтернативните  мерки  се 

однесуваат и на нивното изрекување на постари малолетници, доколку со 
овој закон поинаку не е определено.

Член 54
Цел на алтернативните мерки е спрема кривично одговорниот постар 

малолетник да не се примени казна кога тоа не е нужно заради спречување 
на  вршење  кривични  дела  и  кога  може  да  се  очекува  дека 
предупредувањето со закана на казна и примената на мерки на помош, 
заштита и надзор на слобода доволно ќе влијае врз неговото воспитување, 
превоспитување и правилен развој.

2. Посебни услови за изрекување на алтернативните мерки

Член 55
Условна  осуда  со  заштитен  надзор  може  да  се  изрече  кога  на 

малолетникот му е утврдена казна затвор во траење до три години или 
парична казна.

Ако на малолетникот му е утврдена и казна малолетнички затвор и 
парична казна,  судот може да изрече условна осуда за двете казни или 
само за казната малолетничкизатвор.

Времето за проверување судот го одредува во траење кое не може да 
биде пократко од една ниту подолго од три години.

Заштитниот  надзор  се  состои  во  една  или  повеќе  обврски 
определени во членот 38 од овој закон за кои малолетникот е должен да се 
придржува во времето за проверување.

Помош и грижа, надзор и заштита во исполнувањето на обврските од 
страна на малолетникот врши центарот, кој е должен со практични совети 
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да го поттикнува и да му помага во нивното исполнување, да соработува 
со родителите, односно старателот и повремено, а најмалку еднаш на три 
месеца,  да  го  известува  судот  за  состојбите  со  исполнувањето  на 
одредените обврски.

Судот  ќе  ја  отповика  условната  осуда  со  заштитен  надзор  ако 
малолетникот  во  времето  за  проверување  не  ги  исполнува  обврските 
определени  во  членот  38  од  овој  закон  или  стори  едно  или  повеќе 
кривични дела за кои е утврдена казна малолетнички затвор во траење 
подолго од три години, или ако по изрекувањето на условната осуда со 
заштитен надзор утврди дека малолетникот извршил кривично дело пред 
да биде изречената условна осуда со заштитен надзор и дека е неопходна 
казна за претходно сторените кривични дела.

Член 56
Судот  може  да  одлучи  условно  да  ја  прекине  постапката  спрема 

постар малолетник за кривично дело за кое е пропишана парична казна 
или  казна  затвор  до  пет  години,  ако  малолетникот  изразил  каење  за 
извршеното  дело,  ако  ги  отстранил  последиците  на  делото,  ако  ја 
надоместил  штетата  или  се  помирил  со  оштетениот,  кој  е  согласен  со 
прекинувањето  на  постапката,  под  услов  во  рок  од  две  години 
малолетникот да не стори друго кривично дело.

Член 57
Судот може на кривично одговорен постар малолетник кој  сторил 

кривично дело за кое е пропишана парична казна или казна затвор до три 
години да му изрече мерка на општокорисна работа во траење од пет до 
100 часа кога е потребно со оваа мерка да се изврши воспитно влијание 
врз личноста и поведението на малолетникот.

Надзор над исполнувањето на работните обврски на малолетникот 
врши центарот кој е должен повремено, а најмалку еднаш месечно, да го 
известува судот за извршувањето на мерката.

Ако  малолетникот  не  ги  исполнува  или  неуредно  ги  исполнува 
наложените работни обврски, судот ќе ја замени оваа мерка со мерката 
упатување во центар за малолетници или со мерка на засилен надзор, под 
условите предвидени за нивното изрекување, земајќи го предвид делот од 
обврските кој е веќе исполнет.

Глава седма
Примена на мерки на безбедност
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Член 58
Под  условите  предвидени  со  Кривичниот  законик  спрема 

малолетник кон воспитната мерка или казната може да се изрече мерка на 
безбедност  задолжително  психијатриско  лекување  и  чување  во 
здравствена  установа,  или  задолжително  психијатриско  лекување  на 
слобода или задолжително лекување на алкохоличари и наркомани.

Спрема  непресметлив  малолетник  под  условите  предвидени  со 
Кривичниот законик може да се изрече мерка на безбедност задолжително 
психијатриско лекување и чување во здравствена установа и задолжително 
психијатриско лекување на слобода.

Мерката задолжително лекување алкохоличари и наркомани може да 
се изрече и без изрекување на воспитна мерка или казна.

Кога мерката од ставот 3 на овој член се изрекува со воспитна мерка 
или казна, таа се извршува во специјализирано одделение на установата.

Глава осма
Санкции за прекршоци

Член 59
На помлад малолетник за прекршок може да му се изречат:
- дисиплинска мерка укор или 
- мерка  на  засилен  надзор  од  страна  на  родителите,  односно 

старателот или 
- мерки на засилен надзор од страна на центарот. 
На  воспитните  мерки  изречени  за  прекршок  се  применуваат 

одредбите за воспитните мерки од овој закон. Мерката на засилен надзор 
не може да се изрече во траење пократко од 30 дена ниту подолго од една 
година,  а  кон  засилениот  надзор  судот  може  да  одреди  задолжително 
лекување на алкохоличари,  наркомани и други обврски предвидени во  
членот 38 на овој закон. 

На постар малолетник за прекршок може да му се изрече воспитна 
мерка од ставот 1 на овој член, а по исклучок на прекршочно одговорен 
постар малолетник и глоба и протерување странец од земјата.

Глоба

Член 60
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На постар малолетник, по исклучок, може да му се изрече глоба за 
прекршок под условите определени во Законот за прекршоците.

Глобата за прекршок се изрекува во определен износ кој не може да 
биде помал од 15 евра во денарска противвредност ниту поголем од 800 
евра во денарска противвредност.

За прекршоци сторени од користољубие судот може да изрече глоба 
до двократниот износ или во сразмер со прибавената корист, но најмногу 
до десеткратниот износ на глобата определен во ставот 2 на овој член.

Ако малолетникот не ја  плати глобата во определениот рок,  судот 
може да ја замени со општокорисна работа, така што износот од 15 евра во 
денарска противвредност се заменува со три часа општокорисна работа, со 
тоа  што  вкупниот  број  на  часови  општокорисна  работа  не  може да  го 
надмине износот од 40 часа,  или да изрече воспитна мерка на засилен 
надзор.

Како споредна санкција, заедно со глобата, судот може да му изрече 
на малолетникот кој е странец и протерување од земјата, под условите за 
неговото изрекување определени со Законот за прекршоците.

Член 61
На малолетник на кого за сторен прекршок му е изречена воспитна 

мерка или глоба може да му се изрече прекршочна санкција задолжително 
лекување  на  алкохоличари  и  наркомани  под  условите  предвидени  во 
Законот за прекршоците.

Глава деветта
Изрекување на санкции на полнолетни лица за кривични дела кои ги 

сториле како малолетници
1. Санкции на полнолетни лица кои кривичните дела ги сториле како 

малолетници

Член 62
На полнолетно лице кое наполнило 21 година не може да му се суди 

за кривично дело кое го извршило како помлад малолетник.
Ако полнолетно лице во време на судењето не наполнило 21 година 

може да му се суди само за кривични дела кои ги сторил како помлад 
малолетник за кои е пропишана казна потешка од пет години. На вакво 
лице, судот може да му изрече само соодветна мерка на засилен надзор 
или заводска воспитна мерка. При оцената дали ќе ја изрече оваа мерка, 
судот ќе ги земе предвид сите околности на случајот, а особено тежината 
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на  стореното  дело,  времето  што  поминало  од  неговото  извршување, 
поведението на сторителот и целта на оваа воспитна мерка.

На полнолетно лице за кривично дело кое го извршило како постар 
малолетник може да му се изрече соодветна мерка на засилен надзор или 
заводска воспитна мерка, казна или алтернативна мерка. При оцената дали 
и која од овие санкции ќе изрече, судот ќе ги земе предвид сите околности 
на случајот, а особено тежината на стореното дело, времето што поминало 
од неговото извршување,  поведението на  сторителот,  како и  целта  што 
треба да се постигне со овие санкции.

По исклучок од одредбата на ставот 3 од овој член, на полнолетно 
лице кое во време на судењето наполнило 21 година, судот може наместо 
малолетнички  затвор,  да  му изрече  затвор  или  условна  осуда.  Казната 
затвор изречена во овој случај во однос на рехабилитацијата, бришењето 
на осудата и правните последици од осудата, има исто правно дејство како 
и казната малолетнички затвор.

2. Изрекување на воспитни мерки на помлади полнолетни лица

Член 63
На  сторител  кој  како  полнолетен  извршил  кривично  дело,  а  во 

времето на судењето не наполнил дваесет и една година, судот може да му 
изрече соодветна мерка на засилен надзор или заводска мерка, ако со оглед 
на неговата личност и околностите под кои е сторено делото, може да се 
очекува  дека  и  со  воспитната  мерка  ќе  се  постигне  целта  што  би  се 
остварила со изрекувањето на казната.

На помладо полнолетно лице на кое му е изречена воспитна мерка 
судот, под условите предвидени со овој закон, може да му изрече и мерка 
на безбедност.

Изречената воспитна мерка може да трае најмногу до наполнетата 23 
година на возраст на сторителот.

Глава десетта
Дејство на санкциите за малолетници, рехабилитација и застареност

1. Дејство на санкциите за малолетници
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Член 64
Санкциите за кривично дело и прекршочните санкции изречени на 

малолетник и на помладо полнолетно лице од членовите 62 и 63 на овој 
закон  не  повлекуваат  правни последици што  се  состојат  во  забрана на 
стекнување на определени права.

2. Евиденција на изречените санкции за кривично дело и прекршочни 
санкции

Член 65
Евиденција на изречените санкции за кривични дела и прекршочни 

санкции на малолетник и помладо полнолетно лице од членoвите 62 и 63 
на овој закон води судот надлежен според местото на раѓање.

Надлежниот  суд  од  ставот  1  на  овој  член  е  должен  најдоцна  до 
петтиот ден во месецот да доставува евиденција на изречените санкции за 
претходниот  месец,  на  малолетник  и  помладо  полнолетно  лице  за 
кривични дела и прекршочни санкции до Основниот суд Скопје I Скопје 
кој води Единствен регистар за Република Македонија.

Во  Единствениот  регистар  се  внесуваат  и  податоците  добиени од 
надлежниот  суд  од  ставот  1  на  овој  член  за  изречените  санкции  за 
кривични  дела  и  за  прекршочни  санкции  за  малолетник  и  помладо 
полнолетно лице родено во странство или со непознато место на раѓање.

Податоци за изречените санкции може да му се дадат само на судот, 
на јавниот обвинител и на институциите што се занимаваат со заштита на 
малолетниците,  во  врска  со  нова  постапка  што  се  води  спрема 
малолетникот или помладото полнолетно лице за сторено кривично дело 
или прекршок.

Член 66
Податоците за изречените дисциплински мерки, мерките на засилен 

надзор и прекршочни санкции се бришат од евиденцијата кога ќе помине 
една  година  од  нивното  извршување,  ако  малолетникот  или  помладото 
полнолетно лице во тој рок не стори ново кривично дело или прекршок.

Податоците  за  условна  осуда  со  заштитен  надзор  се  бришат  од 
евиденцијата по една година од истекот на времето за проверување, ако 
малолетникот или помладото полнолетно лице во тој рок не стори ново 
кривично дело.

Податоците  за  изречените  заводски  мерки,  парична  казна  и 
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алтернативни  мерки  се  бришат  од  евиденцијата  кога  ќе  поминат  две 
години  од  нивното  извршување,  ако  малолетникот  или  помладото 
полнолетно лице во тој рок не стори ново кривично дело или прекршок.

Податоците за изречената казна малолетнички затвор се бришат од 
евиденцијата  кога  ќе  поминат  пет  години  од  денот  на  издржаната, 
застарената  или  простената  казна,  ако  во  тоа  време  малолетникот  или 
помладото полнолетно лице не стори ново кривично дело.

Кога се исполнети условите определени во ставовите од 1 до 4 на 
овој член податоците за изречените санкции се бришат од евиденцијата, а 
сите документи се поништуваат по сила на закон.

3. Застареност на извршувањето на санкциите

Член 67
Казната малолетнички затвор не може да се изврши ако поминале: 
- десет години од осудата на малолетнички затвор над пет години, 
- пет години од осудата на малолетнички затвор над три години и 
- три години од осудата на малолетнички затвор до три години. 
Паричната казна не може да се изврши ако поминале две години од 

осудата на паричната казна.
Извршувањето на казните забрана на управување со моторно возило 

и протерување странец од земјата застарува кога ќе помине времето за кое 
се изречени, а ако протерувањето е изречено за секогаш, кога ќе поминат 
пет години од неговото изрекување.

Извршувањето  на  мерката  општокорисна  работа,  мерките  на 
безбедност  и  прекршочните  санкции  застаруваат  ако  од  денот  на 
правосилноста на одлуката за нивното изрекување помине една година.

Четврт дел
ПОСТАПКА СПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИ

Глава единаесетта
Постапка за посредување и порамнување

1. Услови за поведување постапка за посредување и порамнување
Член 68

По  пријавата  за  кривично  дело  сторено  од  малолетник,  за  кое  е 
пропишана парична казна или казна затвор до три години,  надлежниот 
јавен обвинител може: 

- да  не  поведе  постапка  пред  судот  иако  постојат  докази  дека  го 
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сторил кривичното дело, доколку смета дека не би било целесообразно да 
се  води  постапка  со  оглед  на  природата  на  кривичното  дело  и  на 
околностите под кои е сторено, на поранешниот живот на малолетникот и 
на неговите лични својства, како и кога извршувањето на казната или на 
воспитната мерка, е во тек, 

- условно да го одложи поведувањето на постапката пред судот за 
време од шест месеца под услов во тој рок да не стори друго кривично 
дело и да ја надомести штетата или на друг начин да ги поправи штетните 
последици предизвикани со сторување на делото, 

- да  не  поведе  постапка  доколку  врз  основа  на  извештајот  од 
центарот утврди дека е постигната спогодба меѓу малолетникот и неговото 
семејство и оштетениот за враќање на имотната корист, надоместувањето 
на штетата или поправањето на штетните последици на делото или

- да  му предложи на  судот  да  одреди спрема  малолетникот  мерка 
општокорисна работа до 30 часа. 

Одлуките од ставот 1 на овој  член јавниот обвинител може да ги 
донесе кога ќе оцени дека случајот е јасен и кога за тоа постои согласност 
од малолетникот и неговиот законски застапник, бранителот и оштетениот, 
по претходно прибавен извештај од центарот.

Заради утврдување на согласноста јавниот обвинител со покана ги 
повикува  лицата  од  ставот  2  на  овој  член.  Нивното  недоаѓање кога  се 
уредно поканети се смета за изразување несогласност.

Центарот е должен на барање на јавниот обвинител најдоцна во рок 
од еден месец да му достави извештај во кој покрај другите околности што 
се однесуваат на личноста на малолетникот и неговото однесување треба 
да  биде  содржано  мислење  и  предлог  во  однос  на  донесувањето  на 
одлуката од ставот 1 на овој член.

Пред  донесување  на  одлуката  јавниот  обвинител  може  да  побара 
посебен извештај од Министерството за внатрешни работи за околностите 
под кои е сторено кривичното дело.

Постапката  за  посредување  и  порамнување  е  исклучена  ако 
кривичното дело имало за последица смрт на некое лице.

Член 69
Одлука во постапката за посредување и порамнување од членот 68 

на овој закон може да донесе и судот во текот на судската постапка.
Ако јавниот обвинител предложил мерка општокорисна работа до 30 

часа, а судот не ја прифати, треба посебно да ги образложи причините за 
неприфаќањето.
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Член 70
Одлуката  од  членот  68  на  овој  закон  има  форма  на  решение. 

Учесниците кои дале согласност за одлуката се смета дека се откажале од 
жалба на решението.

Решението за условното одлагање на постапката донесено од јавниот 
обвинител или судот се запишува во нивната евиденција и се брише од 
евиденцијата по истекот на времето на одлагање.

2. Постапка на посредување со малолетни сторители на прекршоци

Член 71
Во  прекршочна  постапка  спрема  малолетник  сообразно  се 

применуваат  одредбите  за  постапката  на  посредување  со  малолетни 
сторители на прекршоци согласно со Законот за прекршоците.

Глава дванаесетта
Постапка на медијација

Услови за медијација

Член 72
По пријава  за  дејствие што со  закон е  предвидено како кривично 

дело или за  кое  е  предвидена казна  затвор  до пет  години,  надлежниот 
јавен  обвинител,  по  претходна  писмена  согласност  на  малолетникот  и 
неговиот законски застапник,  бранителот и оштетениот може да ги упати 
страните на постапка за медијација.

Во  случај  кога  е  поведена  судска  постапка,  надлежниот  суд  за 
малолетници  од  причини  на  целесообразност,  а  по  претходна  писмена 
согласност на малолетникот и неговиот законски застапник, бранителот и 
оштетениот,  до завршување на главниот претрес може постапката да ја 
прекине со решение и да упати на постапка на медијација.

Страните  се  должни  да  ја  достават  писмената  согласност  од 
ставовите  1  и  2  на  овој  член  до  јавниот  обвинител  или  до  судот  за 
малолетници во рок од три дена од денот кога е предложено поведување 
постапка  на  медијација.  Доколку  во  определениот  рок  страните  не 
достават писмена согласност, се смета дека предлогот за медијација не е 
прифатен.

Определување на медијатор

Член 73
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Во рок  од  три  дена  од  доставената  писмена  согласност,  страните 
спогодбено  определуваат  медијатор  од  Именикот  на  медијатори  во 
надлежниот  суд  за  малолетници  и  го  известуваат  јавниот  обвинител, 
односно судот за малолетници.

Ако страните не можат да се спогодат, јавниот обвинител, односно 
судот е должен да определи медијатор од Именикот на медијатори во рок 
од три дена и да ги извести страните.

Траење на постапката на медијација

Член 74
Рокот за завршување на постапката за медијација изнесува најмногу 

до  45  дена  од  денот  на  доставувањето  на  писмената  согласност  до 
надлежниот  орган.  Доколку  во  овој  рок  не  заврши  постапката  за 
медијација, предметот се враќа кај јавниот обвинител, односно судската 
постапка продолжува таму каде што е запрена.

Медијатор

Член 75
Медијатор  е  деловно  способно  физичко  лице  кое  им  помага  на 

страните да постигнат спогодба, без право да наметне решение на спорот, 
во  согласност  со  начелата  на  доброволност,  неутралност  и 
непристрасност,  доверливост,  јавност  во  медијацијата,  еднаквост  на 
страните,  достапност  на  информациите  за  медијација,  ефикасност  и 
правичност.

Медијатор може да биде адвокат, дипломиран правник - специјалист, 
социјален работник, педагог,  психолог или лице од друга професија кое 
завршило обука за медијатор за малолетници и кое ги исполнува следниве 
услови:

1)  да  има  завршено  високо  образование  VII/1  или  стекнати  300 
кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС); 

2) да има најмалку пет години работно искуство по дипломирањето 
во работење со малолетници; 

3) да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност 
или должност за времето додека трае истата; 

4)  да  има сертификат  издаден  или  признат  од  Министерството  за 
правда за завршена обука според Програмата за обука на медијатори и 

5) да биде запишан во Именикот на медијатори. 
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Спроведување на постапка за медијација

Член 76
Медијаторот во договор со странките ќе ги определи термините за 

водење на медијацијата .
Присуството  на  странките во  текот  на  постапката  за  медијација  е 

задолжително.
Пред почетокот на постапката за медијација, медијаторот е должен 

да  ги  запознае  страните  со  начелата,  правилата  и  трошоците  на 
постапката.

Во спроведувањето на постапката за медијација, медијаторот ќе ги 
почитува начелата на медијацијата, земајќи ги предвид сите околности на 
предметот, интересите на страните и потребата за брзо и трајно решавање 
на спорот.

Медијаторот може да комуницира со страните заедно или одвоено.
Информациите  што  медијаторот  ги  прима  од која  било страна  во 

постапката,  може да и ги открие на другата странка, освен оние за кои 
страната ќе определи дека се доверливи.

Страните и медијаторот доколку поинаку не се договориле можат во 
кое  било време во текот на постапката да  изнесуваат свои предлози за 
спогодбата со која ќе го решат спорот.

Во случаите  од  ставот 7  на  овој  член  на  секоја  страна и  се  дава 
можност да се произнесе по предлозите.

Завршување на постапката за медијација

Член 77
Постапката за медијација завршува: 
- со  склучување на  писмена  спогодба  од  страна  на  медијаторот  и 

страните  за  постигнатата  согласност  за  надоместок  на  материјалната 
штета и моралната сатисфакција, 

- со писмена изјава на медијаторот, по извршените консултации со 
странките дека не се оправдани натамошни обиди за медијација, на денот 
на поднесувањето на писмената изјава и

- со  истекот  на  рокот  предвиден  за  завршување  на  постапката  за 
медијација. 

Страните можат во кое било време да се откажат од постапката за 
медијација без притоа да ги наведат причините за тоа. Откажувањето ќе се 
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смета од денот на поднесувањето на изјавата за откажување.
Медијаторот ќе ја запре постапката за медијација доколку смета дека 

е постигната спогодба што е незаконска или неподобна за извршување.
Потпишаната писмена спогодба јавниот обвинител, односно судот ја 

потврдува со решение со кое истовремено констатира дека постапката е 
запрена.

Ако јавниот обвинител, односно судот не ја прифати спогодбата, кога 
ќе  оцени дека  не  се  исполнети  законските  услови  за  медијацијата  или 
нејзините цели, тогаш постапката продолжува таму каде што прекинала.

Член 78
Во постапката за медијација која се води според одредбите на овој 

закон соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за медијација.

Глава тринаесетта
Општи одредби на постапката за малолетници и надлежност на судот

1. Општи одредби

Член 79
Во  постапката  спрема  малолетник  за  дејствие  што  со  закон  е 

определено  како  кривично  дело  или  прекршок,  доколку  со  овој  закон 
поинаку не е определено, сообразно се применуваат одредбите од Законот 
за кривичната постапка и Законот за прекршоците за: основните начела, 
јазикот,  месната  надлежност,  последици  од  ненадлежност  и  судир  на 
надлежности,  изземање,  обвинет,  бранител,  поднесоци,  записници, 
рокови, враќање во поранешна состојба, трошоци, имотно-правно барање, 
донесување  и  соопштување  на  одлуките,  доставување  на  писмена, 
повикување,  приведување,  задржување  на  лица,  гаранција  и  одземање 
патна  исправа  на  странец,  сослушување  на  сведоци,  увид,  вештачење, 
претресување на просторија и лица, редовни и вонредни правни лекови.

Одредбите од овој закон се применуваат и во постапката спрема лица 
кои  извршиле  кривично  дело  како  малолетници,  а  во  време  на 
поведувањето  на  постапката,  односно  на  судењето  не  наполниле  21 
година,  како  и  во  постапката  спрема  помладо  полнолетно  лице  кое  не 
наполнило 21 година, ако до почетокот на главниот претрес се утврди дека 
на тоа лице можат да му се изречат санкции за малолетници.

Член 80
Кога во текот на постапката ќе се утврди дека малолетникот во време 

на извршувањето на кривичното дело не наполнил 14 години, постапката 
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ќе  се  запре  и  за  тоа  ќе  се  извести  центарот,  кој  понатаму  постапува 
согласно со членовите од 18 до 26 на овој закон.

Член 81
Малолетникот  на  кој  му  се  става  на  товар  кривично  дело  или 

прекршок има право на правично судење во разумен рок, пред независен и 
непристрасен суд основан со закон, со сите гаранции за правата што ги 
има  обвинетиот  во  кривичната  или  прекршочната  постапка  според 
Законот за кривичната постапка, Законот за прекршоците и овој закон.

Постапката спрема малолетници е итна и кога се работи за кривично 
дело не може да трае подолго од една година, освен за кривични дела за 
кои е пропишана казна затвор од најмалку четири години, кога постапката 
не може да трае подолго од една година и шест месеца, или кога се работи 
за прекршок - подолго од шест месеца.

Кога малолетникот не е достапен, во тој случај роковите од ставот 2 
на овој член престануваат да течат за времето кога бил недостапен, но не 
подолго од навршување 27 години возраст на сторителот.

По истекот на рокот од ставот 2 на овој член постапката се запира по 
службена  должност,  освен  кога  се  исполнети  законските  услови  за 
прекратување на постапката.

Член 82
Во постапката за кривични дела овластен тужител е само јавниот 

обвинител.

Член 82-а
Одбраната  на  малолетникот  во  сите  фази  на  судската  постапка  е 

задолжителна.

Член 83
Бранителот од редот на адвокатите го именува судот по службена 

должност,  ако  самиот  малолетник  или  неговиот  законски  застапник  не 
обезбеди бранител, а во случаите кога малолетникот и неговото семејство 
ќе поднесат доказ дека не можат да го исплатат бранителот, трошоците на 
одбраната паѓаат на товар на судскиот буџет.

Малолетникот може и во прекршочна постапка да се брани со помош 
на бранител од редот на адвокатите и ако судијата за малолетници одлучи 
дека тоа е неопходно.
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Член 84
Судот и другите органи што учествуваат во постапката се должни да 

обезбедат  заштита  на  приватноста  на  малолетникот  и  на  неговото 
семејство.

Кога му се суди на малолетник секогаш ќе се исклучи јавноста.

Член 85
Малолетникот  може  да  биде  испитуван  само  во  присуство  на 

неговиот бранител.
Родителите  на  малолетникот,  односно  старателот  може  да 

присуствуваат на сите дејствија во текот на целата постапка,  освен ако 
судот оцени дека таквото присуство може да има штетни последици за 
неговиот развој.

Оштетениот  и  неговиот  полномошник  можат  да  присуствуваат  на 
сите  дејствија  во  текот  на  постапката,  освен  кога  судот  ќе  оцени дека 
нивното присуство може да има штетно влијание врз малолетникот.

Судот може да дозволи на главниот претрес да присуствуваат и лица 
кои  се  занимаваат  со  заштита  и  воспитување  на  малолетници  или  со 
сузбивање на малолетничкиот криминалитет, лица за заштита на правата 
на децата при народниот правобранител,  лица блиски на малолетникот, 
претставници на  организации за  заштита  на  правата  на  децата,  како  и 
научни работници.

Член 86
На  малолетник  не  може  да  му се  суди  во  отсуство.  За  време  на 

изведувањето на одделни докази или на говорот на странките, судот може 
да нареди малолетникот да се отстрани од претресот.

При преземањето на дејствијата на кои присуствува малолетник, а 
особено  при  неговото  испитување,  органите  што  учествуваат  во 
постапката  се  должни  да  постапуваат  претпазливо,  водејќи  сметка  за 
душевната  развиеност,  чувствителноста  и  личните  особини  на 
малолетникот, за да не влијае штетно водењето на постапката врз развојот 
на малолетникот.

Во исто време овие органи со погодни мерки ќе го спречуваат секое 
недисциплинирано однесување на малолетникот.

Судот по претходно прибавено мислење од стручен тим од центарот 
може да одлучи да не го испита малолетникот, ако оцени дека тоа може да 
има штетни последици врз неговиот развој.
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Член 87
Никој  не  може  да  биде  ослободен  од  должноста  да  сведочи  за 

околностите  потребни  за  оценување  на  душевната  развиеност  на 
малолетникот,  за  запознавање на  неговата  личност  и  приликите  во  кои 
живее.

Член 88
Кога  малолетникот  во  извршувањето  на  кривичното  дело  или 

прекршокот  учествувал  заедно  со  полнолетно  лице,  постапката  спрема 
него ќе се издвои и ќе се спроведе според одредбите на оваа глава.

Постапката  спрема  малолетникот  може  да  се  спои  со  постапката 
против  полнолетно  лице  и  да  се  спроведе  според  општите  одредби  на 
Законот  за  кривичната  постапка  само  ако  спојувањето  на  постапката  е 
неопходно за сестрано разјаснување на работите. Решение за тоа донесува 
судот  за  малолетници,  по  образложен  предлог  од  јавниот  обвинител. 
Против ова решение не е дозволена жалба.

Кога  се  спроведува  единствена  постапка  за  малолетник  и  за 
полнолетни  сторители,  во  однос  на  малолетникот  ќе  се  применат 
одредбите  од  овој  закон  кога  на  главниот  претрес  се  разјаснуваат 
прашањата што се однесуваат на малолетник, доколку нивната примена не 
е во спротивност со водењето на споената постапка.

Член 89
Кога лицето извршило некое кривично дело како малолетник, а некое 

како полнолетно лице, ќе се спроведе единствена постапка според Законот 
за кривичната постапка пред советот што им суди на полнолетните лица.

Член 90
Во  постапката  спрема  малолетници  центарот  има  право  да  се 

запознае со текот на постапката, во текот на постапката да става предлози 
и да укажува на фактите што се однесуваат на личноста и приликите во 
кои живее и се развива малолетникот, а се од важност за донесување на 
правилна одлука.

За секое поведување постапка спрема малолетник органот овластен 
за поведување прекршочна постапка ќе го извести надлежниот центар.

Член 91
Малолетникот  се  повикува  преку  родителите,  односно  законскиот 

застапник,  освен  ако  тоа  не  е  можно  поради  потребата  од  итно 
постапување или од други околности.
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Родителот,  законскиот застапник,  односно органот  за  старателство 
задолжително  и  веднаш,  но  најдоцна  за  два  часа  се  известуваат  за 
задржувањето на малолетникот.

Доставувањето на одлуки и на друга  писмена до малолетникот се 
врши согласно со одредбите на Законот за кривичната постапка и Законот 
за прекршоците, со тоа што до малолетникот не се доставуваат писмена со 
истакнување на огласната табла на судот.

Доставата  е  уредна  ако  одлуката  е  доставена  до  адвокатот, 
семејството или до старателот.

Член 92
Без дозвола на судот не смее да се објави текот на постапката спрема 

малолетникот, ниту одлуката донесена во таа постапка.
Може да се објави само оној дел од постапката, односно само оној 

дел од одлуката за кој постои одобрение, но во тој случај не смеат да се 
наведат името на малолетникот и другите податоци врз основа на кои би 
можело да се заклучи за кој малолетник станува збор.

Член 93
Органите што учествуваат во постапката спрема малолетникот, како 

и другите органи и установи од кои се бараат известувања, извештаи или 
мислења се  должни истите  да  ги  достават во  најкус  можен рок,  но  не 
подолг од дваесет дена.

2. Надлежен суд

Член 94
Специјализираните  судски  оддели  за  малолетнички  криминалитет 

формирани во основните судови со проширена надлежност, ги сочинуваат 
судии  за  малолетници,  совети  за  малолетници  и  советници  за 
малолетници.

Судијата  за  малолетници ја  спроведува  подготвителната  постапка, 
донесува одлуки во согласност со членот 79 од овој закон, претседава со 
советот за малолетници и врши други работи определени со овој закон.

Судијата  за  малолетници,  јавниот  обвинител,  адвокатот  и 
овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи од 
најмалку пет дена во текот на годината следат специјализирана обука за 
малолетничко престапништво во земјата или во странство.
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Член 95
Советот за малолетници во основниот суд е составен од судија за 

малолетници  и  двајца  судии  поротници.  Судијата  за  малолетници  е 
претседател на советот.

Судиите - поротници се избираат од редот на просветни работници, 
психолози,  педагози,  социолози  и  други  лица  кои  имаат  искуство  во 
воспитанието и образованието на младите.

Советот за малолетници во основниот суд одлучува во прв степен во 
постапка за кривични дела.

Во основниот суд се формира кривичен совет за  малолетници кој 
решава по жалбите против решенијата на судијата за малолетници и во 
случаите  предвидени  со  овој  закон,  составен  од  тројца  судии  кои 
посетувале обука за малолетничко престапништво.

Во кривичниот совет од ставот 4 на овој член не може да учествува 
судијата за малолетници, кој донел решение против кое е изјавена жалба.

Советот за малолетници на апелациониот суд, составен од судија за 
малолетници  и  двајца  судии,  одлучува  за  жалбите  против  одлуките  на 
советот  за  малолетници  на  основниот  суд,  како  и  во  други  случаи 
определени со овој закон.

Член 96
Во Врховниот  суд  на  Република  Македонија  се  формира  совет  за 

малолетници составен од пет судии.
Советот  за  малолетници  решава  по  редовни  и  вонредни  правни 

лекови предвидени во овој закон и ја следи и работи на унапредување на 
судската практика во оваа област и подготвува анализи.

Член 97
Во специјализираните судски оддели за малолетнички криминалитет, 

формирани во основните судови со проширена надлежност, за вршење на 
стручни  работи  претседателот  на  судот  определува  по  еден  социјален 
работник, педагог или психолог по предлог на центарот.

Одлука  за  бројот,  работните  задачи  и  начинот  на  вклучување  на 
стручните лица од ставот 1 на овој член донесува претседателот на судот.

Стручните  работници  од  ставот  1  на  овој  член  им  помагаат  на 
судијата  за  малолетници  и  на  советот  за  малолетници  во  водењето  на 
подготвителната постапка и претресот, даваат стручни мислења во однос 
на  одлуката  на  судот  и  санкцијата  што  би  требало  да  се  изрече  во 
конкретниот случај, му помагаат на судот во надзорот над извршувањето 
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на  изречените  санкции  и  даваат  предлози  за  прекинување  со 
извршувањето или за замена на една санкција со друга.

Член 98
За постапката спрема малолетникот месно е надлежен, по правило, 

судот  на  неговото  живеалиште,  а  ако  малолетникот  нема  постојано 
живеалиште  или  ако  тоа  е  непознато  -  судот  на  престојувалиштето  на 
малолетникот.

Постапката може да се спроведе пред судот на престојувалиштето на 
малолетникот или пред судот на местото на извршување на кривичното 
дело  или  прекршокот,  во  случаи  кога  е  очигледно  дека  пред  тој  суд 
постапката ќе се спроведе без одлагање.

Глава четиринаесетта
Постапка спрема малолетници за сторени кривични дела

1. Поведување на постапка

Член 99
Постапка спрема малолетник за кривично дело се поведува само по 

барање од јавниот обвинител.
За кривични дела за кои се гони по предлог или приватна тужба, 

постапката може да се поведе ако оштетениот во рок од три месеца од 
сознавањето  за  стореното  дело  или  сторителот,  ставил  предлог  за 
поведување постапка до надлежниот јавен обвинител.

Ако  јавниот  обвинител  не  стави  барање  за  поведување  постапка 
спрема  малолетникот,  ќе  го  извести  за  тоа  оштетениот.  Оштетениот  не 
може да  ја  преземе  постапката,  односно  не  може да  поднесе  приватна 
тужба  до  судот  туку  може  во  рок  од  осум  дена  од  приемот  на 
известувањето од јавниот обвинител да бара советот за малолетници на 
надлежниот суд да одлучи за поведување на постапка.

Член 100
Покрај неповедување постапка во согласност со членот 68 на овој 

закон, за кривични дела за кои е пропишана казна затвор до пет години 
јавниот  обвинител  може  во  рок  од  15  дена  да  одлучи  да  не  бара 
поведување на постапка иако постојат докази дека малолетникот го сторил 
кривичното дело,  ако смета  дека  не  би било целесообразно да се  води 
постапка со оглед на природата на кривичното дело и на околностите под 
кои  е  сторено,  на  поранешниот  живот  на  малолетникот  и  на  неговата 
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личност.
Заради утврдување на околностите од ставот 1 на овој член јавниот 

обвинител  може  да  побара  известување  од  родителите,  односно  од 
старателот  на  малолетникот,  од  други  лица  и  установи,  а  кога  е  тоа 
потребно  може  овие  лица  и  малолетникот  да  ги  повика  во  јавното 
обвинителство заради непосредно запознавање.  Тој  е  должен да  побара 
мислење од центарот за целесообразноста за поведување постапка спрема 
малолетникот.

Ако за донесување на одлуката од ставот 1 на овој член треба да се 
испитаат личните својства на малолетникот, јавниот обвинител може, во 
спогодба со центарот, да го упати малолетникот во прифатилиште или во 
установа за испитување или воспитување, кое може да трае најдолго еден 
месец.

Кога  е  во  тек  извршување  на  казна  или  друга  санкција  јавниот 
обвинител може да одлучи да не бара поведување на постапка за друго 
кривично дело на малолетникот, ако со оглед на тежината на тоа кривично 
дело, како и на казната, односно санкцијата што се извршува, не би имало 
цел водење на постапката и изрекување на санкција за тоа дело.

Кога јавниот обвинител во случаите од ставовите 1 и 4 на овој член 
ќе  најде  дека  не  е  целесообразно  да  се  поведе  постапка  спрема 
малолетникот,  за  тоа  ќе  го  извести  оштетениот  со  наведување  на 
причините  поради  кои  не  повел  постапка.Оштетениот  може  во  рок  од 
осум дена да бара од советот за малолетници да одлучи за поведување на 
постапка.

Член 100-а
Пред  да  одлучи  дали  ќе  поднесе  барање  за  поведување  на 

подготвителна  постапка  јавниот  обвинител  може  да  го  сослуша 
малолетникот  во  присуство  на  неговиот  родител,  односно  старателот  и 
бранителот.

Доколку малолетникот или неговиот родител, односно старателот не 
земат бранител, јавниот обвинител по службена должност од листата на 
адвокати доставена од Адвокатската комора, ќе му постави бранител.

Трошоците  за  одбраната  паѓаат  на  товар  на  малолетникот  или 
родителот, односно старателот.

Во случај  кога малолетникот и неговото семејство поднесат доказ 
дека не можат ги платат трошоците за одбраната согласно со Законот за 
социјалната  заштита,  овие  трошоци  паѓаат  на  товар  на  буџетските 
средства на Јавното обвинителство доколку постапката не продолжи пред 
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суд.
Член 101

Кога се исполнети условите за казнување на постар малолетник од 
членовите 43 до 49 на овој закон јавниот обвинител може, пред да поднесе 
барање  за  поведување  на  подготвителна  постапка,  да  му  предложи  на 
малолетникот,  неговиот бранител и семејството да се спроведе посебна 
постапка  за  признавање  на  одговорноста  испогодување  за  висината  на 
казната.  Таков предлог јавниот обвинител може да поднесе во случаите 
кога располага со докази кои недвосмислено укажуваат дека малолетникот 
е сторител на кривичното дело дека е одговорен за стореното дело и дека 
се исполнети условите за изрекување на казна.

Во постапката за спогодување јавниот обвинител ќе ги прибере од 
центарот  сите  потребни  извештаи  и  други  документи  за  личноста  на 
малолетникот и ќе обезбеди согласност од оштетениот.

Ако  со  предлогот  е  согласен  оштетениот,  јавниот  обвинител  ги 
повикува  на  јавно  спогодување  малолетникот,  неговиот  законски 
застапник,  бранител,  центарот  и  оштетениот.  Ако  на  спогодувањето  се 
постигне  согласност,  се  составува  спогодба  која  ја  потпишуваат  сите 
присутни учесници.

Јавниот  обвинител  ја  доставува  спогодбата  до  советот  на 
малолетници кој може да ја прифати спогодбата и да донесе пресуда со 
која ќе ја изрече предложената санкција, против која не е дозволена жалба. 
Ако  судот  не  ја  прифати  спогодбата  го  враќа  предметот  на  јавниот 
обвинител кој е должен да поднесе барање за поведување подготвителна 
постапка.

Во  текот  на  судската  постапка  судските  списи  и  изјавите  на 
малолетникот и неговиот бранител дадени во постапката за спогодување 
не  смеат  да  се  користат  како  доказ  и  ќе  бидат  издвоени  од  судската 
постапка.

Јавниот обвинител не смее да се повикува на податоците и изјавите 
дадени во постапката на спогодување.

2. Подготвителна постапка

Член 102
Јавниот  обвинител  поднесува  барање  за  поведување  на 
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подготвителна постапка до судијата за малолетници на надлежниот суд.
Ако судијата за малолетници не се согласи со барањето на јавниот 

обвинител, ќе побара за тоа да одлучи кривичниот совет за малолетници 
на основниот суд.

Судијата за малолетници може на органите за внатрешни работи да 
им  довери  да  извршат  наредба  за  претресување  на  домот  или  за 
привремено одземање на предмет или други дејствија во согласност со 
одредбите на Законот за кривичната постапка.

Член 103
Ако  судијата  за  малолетници  оцени  дека  нема  потреба  од 

спроведување  на  подготвителна  постапка,  ќе  побара  извештај  за 
малолетникот и околностите на делото од страна на центарот, кој е должен 
извештајот  да  го  достави  во  рок  од  еден  месец.По  добивањето  на 
извештајот судијата за малолетници ќе го изнесе предметот пред советот 
за малолетници заради конечно решавање во рок не подолг од осум дена.

Ако  советот  за  малолетници  оцени  дека  има  потреба  од 
спроведување на подготвителна постапка, ќе донесе решение со кое ќе го 
задолжи судијата за малолетници да спроведе таква постапка.

Член 104
По исклучок од случаите предвидени во членот 68 на овој закон, за 

кривично дело за кое е предвидена казна затвор до три години, јавниот 
обвинител  може  да  му достави  предлог  на  советот  за  малолетници  за 
изрекување на санкција без спроведување на подготвителна постапка, ако 
е  случајот  доволно  разјаснет  и  собраните  податоци  за  личноста  на 
малолетникот даваат доволно основа за донесување на одлука.

Советот  за  малолетници  не  може  да  изрече  санкција  ако  не  е 
доставен извештај од центарот за околностите на делото и личноста на 
малолетникот,  со  мислење за  санкцијата  што треба да  му се  изрече на 
малолетникот.  Центарот  го  доставува  извештајот  до  судот  ворок  од  15 
дена.

Советот  за  малолетници  пред  да  донесе  одлука,  ќе  го  задолжи 
судијата за малолетници да го сослуша малолетникот и неговиот бранител. 
Ако  малолетникот  или  неговиот  бранител  се  противат  на  предлогот, 
судијата  за  малолетници  ќе  донесе  решение  за  спроведување 
подготвителна постапка или ќе постапи согласно со членот 102 став 2 од 
овој  закон.  Против одлуката донесена во согласност со малолетникот и 
неговиот бранител не е дозволена жалба. Со одлуката мора да е решено и 
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за имотноправното барање на оштетениот, кој само во тој дел има право на 
жалба до повисокиот суд.

Советот за малолетници не може во постапката предвидена во овој 
член да изрече казна малолетнички затвор и заводски мерки.

Член 105
Во случаите од членовите 102, 103 и 104 на овој закон советот за 

малолетници решава наседница откако претходно ќе ги прибави списите 
од јавниот обвинител. На седницата се повикува јавниот обвинител.

Советот  за  малолетници  може  да  одлучи  да  не  се  поведе 
подготвителна постапка или спрема малолетникот да се поведе постапка 
пред судија за малолетници. Против решението на советот за малолетници 
не е дозволена жалба.

Кога  советот  ќе  одлучи  спрема  малолетникот  да  се  поведе 
подготвителна постапка пред судијата за малолетници, јавниот обвинител 
може да учествува во оваа постапка и ги има сите овластувања што според 
овој закон му припаѓаат во постапката.

Член 106
Во подготвителната постапка спрема малолетникот покрај  фактите 

што се однесуваат на кривичното дело посебно ќе се утврди возраста на 
малолетникот,  околностите  потребни  за  оцена  на  неговата  душевна 
развиеност,  ќе  се  испита  средината  во  која  и  приликите  под  кои 
малолетникот  живее  и  други  околности  што  се  однесуваат  на  неговата 
личност.

Заради утврдување на околностите од ставот 1 на овој член ќе се 
сослушаат родителите на малолетникот, односно старателот и други лица 
кои  можат  да  ги  дадат  потребните  податоци.  За  овие  околности  ќе  се 
побара извештај од центарот, а ако спрема малолетникот била применета 
санкција  за  порано  сторено  кривично  дело,  ќе  се  прибави  извештај  за 
примената на таа санкција.

Податоците за личноста на малолетникот ги прибавува судијата за 
малолетници, преку центарот.

Кога за утврдување на здравствената состојба на малолетникот, на 
неговата  душевна развиеност,  на психичките својства,  способности или 
наклонетости е потребно малолетникот да го прегледа стручен тим, за овој 
преглед ќе се определат лекари, психолози и педагози кои прегледот можат 
да го извршат и во специјализирани здравствени установи.

Прегледот од стручен тим се врши во рок од 30 дена.
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Член 107
Судијата за малолетници го определува начинот на изведувањето на 

одделни дејствија во согласност со Законот за крвичната постапка, водејќи 
сметка за правата на малолетникот во постапката, а особено за правото на 
одбрана, правата на оштетениот и собирањето на сите докази потребни за 
правилно одлучување.

На дејствијата во подготвителната постапка можат да присуствуваат 
јавниот обвинител и бранителот, при што на секое процесно дејствие на 
кое  присуствува  јавниот  обвинител  мора  да  присуствува  и  бранителот, 
освен  кога  судијата  за  малолетници  ќе  прифати  дека  бранителот 
отсуствува од оправдани причини.

Испитување на малолетник,  кога тоа е  потребно,  ќе се изврши со 
помош на педагог, психолог или на друго стручно лице.

Судијата  за  малолетници  може  да  одобри  на  дејствијата  во 
подготвителната  постапка  да  присуствува  претставник  на  центарот  и 
родителот,  односно  старателот  на  малолетникот.  Кога  наведените  лица 
присуствуваат  на  тие  дејствија,  можат  да  стават  предлози  и  да  му 
упатуваат прашања на лицето кое се испитува, односно сослушува.

Член 108
Судијата за малолетници може да определи малолетникот во текот на 

подготвителната  постапка  привремено  да  се  смести  во  воспитна  или 
слична установа, да се стави под надзор на центарот или да се смести во 
згрижувачко или друго семејство, ако тоа е потребно заради издвојување 
на малолетникот од средината во која живеел или заради давање помош, 
заштита или сместување на малолетникот.

Против  решението  за  привремено  сместување  или  надзор  е 
дозволена жалба до кривичниот совет за малолетници на основниот суд.

Трошоците за сместување на малолетникот во установата од ставот 1 
на овој член се исплатуваат однапред од средствата на судскиот буџет и 
влегуваат во трошоците на постапката.

Член 109
Повикување  на  малолетник  заради  собирање  на  информации  од 

страна на Министерството за внатрешни работи се врши со доставување 
на писмена покана до неговиот родител, односно старателот. Разговорот 
со малолетникот може да трае најдолго четири часа.

Овластени службени лица на Министерството за внатрешни работи 
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можат  да  задржат  малолетник  ако  постојат  основи  на  сомневање  дека 
сторил дејствие што во законот е предвидено како кривично дело кое се 
гони по службена должност, ако е затечен при извршување на делото, или 
кога  против  него  е  распишана  потерница  за  такво  дело.  Задржувањето 
може да трае најмногу до 12 часа.

Овластени службени лица на Министерството за внатрешни работи 
можат  да  задржат  малолетник  затечен  при  извршување  на  прекршок 
против јавниот ред и мир, доколку воспоставувањето на јавниот ред и мир 
или  отстранувањето  на  загрозувањето  не  може да  се  постигне  на  друг 
начин или кога е под дејство на алкохол, дрога или други психотропски 
супстанции.  Задржувањето  може  да  трае  најмногу  до  осум  часа.  За 
задржување на малолетник од ставот 2 на овој член, или на малолетник 
чиј идентитет не може да се утврди под условите предвидени во Законот 
за кривичната постапка, овластените службени лица на Министерството за 
внатрешни  работи  се  должни  веднаш да  го  известат  надлежниот  јавен 
обвинител,  судијата  за  малолетници,  односно  истражниот  судија, 
родителите односно старателот и Центарот.

За задржување на малолетник од ставот 3 на овој член под условите 
предвидени  во  Законот  за  кривичната  постапка,  овластените  службени 
лица на Министерството за внатрешни работи се должни веднаш да го 
известат  судијата  за  малолетници,  родителите  односно  старателот, 
бранителот определен од малолетникот или неговите родители, односно 
старателот и Центарот.

За време на задржувањето од ставот 2 на овој член не може да се 
води разговор без присуство на бранител.

Ако  малолетникот  или  неговите  родители,  односно  старателот  не 
земаат  бранител,  службените  лица  на  Министерството  за  внатрешни 
работи ќе побараат од центарот надлежен според местото на живеење на 
малолетникот,  веднаш  да  определи  бранител  од  листата  на  адвокати 
доставена од Адвокатската комора.

Трошоците  за  одбраната  паѓаат  на  товар  на  малолетникот  или 
родителот, односно старателот.

Во  случај  кога  малолетникот  или  родителот,  односно  старателот 
поднесат  доказ  до  центарот  дека  не  можат  да  ги  платат  трошоците  за 
одбраната  согласно  со  Законот  за  социјалната  заштита,  овие  трошоци 
паѓаат  на  товар  на  буџетските  средства  на  Министерството  за  труд  и 
социјална политика, односно центарот од ставот 7 на овој член, во висина 
и на начин определени со членот 19 од овој закон.

Овластените  службени  лица  на  Министерството  за  внатрешни 

98



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

работи  го  задржуваат  малолетникот  во  просторија  за  задржување  на 
малолетници.

За  задржувањето  се  составува  записник,  во  кој  се  внесуваат  сите 
податоци  за  малолетникот,  констатација  на  службените  лица  за 
постоењето  на  видливи  телесни  повреди,  субјективен  наод  за 
здравствената  состојба  од  малолетникот  и  околностите  на  неговото 
задржување. Записникот го потпишува малолетникот и неговиот родител, 
односно старателот, како и бранителот.

Задржаниот малолетник мора без одлагање, а најдоцна во рок од 12 
часа  да  биде  изведен  пред  судија  за  малолетници,  кој  ќе  одлучи  за 
одредување на притвор или за пуштање на малолетникот на слобода.

Ако судијата за малолетници најде дека нема основ за задржување на 
малолетникот, ќе донесе решение за негово пуштање на слобода, во кое ќе 
ја оцени законитоста на задржувањето.

Малолетникот  и  неговиот  бранител  имаат  право  на  жалба  до 
кривичниот совет за малолетници на основниот суд во делот на решението 
со кое се оценува законитоста на лишувањето од слобода.

Член 109-а
Мерка притвор судијата за малолетници може да определи против 

малолетникот  само  по  предлог  на  јавниот  обвинител,  а  по  претходно 
прибавено мислење од центарот.

На  малолетникот  може  да  му  се  определи  мерка  притвор  при 
постоење  на  основите  предвидени  во  Законот  за  кривичната  постапка. 
Притворот може да се изрече само како крајна мерка за обезбедување на 
присуство на малолетникот во текот на постапката, ако тоа не може да се 
постигне  со  другите  мерки  предвидени  во  Законот  за  кривичната 
постапка. Судијата за малолетници посебно ќе ја цени оправданоста на 
примената на мерката притвор, тргнувајќи од личноста на малолетникот, 
можните  последици  на  притворањето  врз  неговата  личност  и  неговиот 
правилен развој.

Ако јавниот обвинител во рокот предвиден во членот 109 став 12 не 
стави никаков предлог, судијата за малолетници може да донесе решение 
за одредување краткотраен притвор, ако се исполнети законските услови 
за одредување притвор. Краткотрајниот притвор може да трае најдолго 24 
часа.  Ако  во  тој  рок  јавниот  обвинител  не  поднесе  предлог  за 
определување  притвор,  судијата  за  малолетници  ќе  донесе  решение  за 
пуштање на малолетникот на слобода.

Против решението за краткотраен притвор, малолетникот, неговиот 
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бранител и јавниот обвинител имаат право на жалба до кривичниот совет 
за малолетници на основниот суд, кој по жалбата одлучува во рок од 24 
часа.

Кога  е  затечен  при  извршување  кривично  дело  малолетникот  - 
странец  чиј  идентитет  неможе  да  се  утврди  се  определува  мерка 
упатување во одделот за малолетници на прифатниот центар за странци.

Член 110
Притворот  се  одредува  со  решение  на  судијата  за  малолетници и 

може да трае најдолго 30 дена.
По образложен предлог на судијата за малолетници, а по претходно 

прибавено  мислење  од  јавниот  обвинител  и  од  центарот,  советот  за 
малолетници  на  основниот  суд  може  од  оправдани  причини  да  го 
продолжи притворот за уште 60 дена.

Ако притворот е одреден само поради утврдување на идентитетот на 
малолетникот, судијата за малолетници, односно советот за малолетници е 
должен  да  донесе  решение  занеговото  укинување  веднаш  кога  ќе  се 
утврди идентитетот.

Судијата  за  малолетници  е  должен  веднаш  по  одредувањето  на 
притворот  за  тоа  да  ги  извести  родителите,  односно  старателот  на 
малолетникот, неговиот бранител и центарот.

Рокот  за  жалба  е  три  дена  од  доставувањето  на  решението  за 
притвор. По жалбата на решението на судијата за малолетници во рок од 
три  дена  од  нејзиното  доставување  одлучува  кривичниот  совет  за 
малолетници на основниот суд, а по жалбата на решението на советот за 
малолетници на основниот суд, советот за малолетници на апелациониот 
суд.

Член 111
Во случај на спреченост или отсуство на судијата за малолетници, 

одлуките поврзани со задржување и притвор ги донесува истражен судија.

Член 112
Во притворот малолетникот се  сместува одвоено од полнолетните 

лица.
На малолетникот треба да му се обезбеди во притворот работна и 

друга активност што е корисна за неговото воспитување и за отстранување 
на  негативните  последици  на  лишувањето  од  слобода  врз  неговата 
личност.
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Судијата за малолетници спрема притворените малолетници ги има 
истите  овластувања  што  според  Законот  за  кривичната  постапка  му 
припаѓаат на истражниот судија во поглед на притворените и е должен 
најмалку еднаш при краткотрајниот притвор да го посети притворениот 
малолетник, а ако притворот трае подолго, да го посетува најмалку еднаш 
на секои десет дена.

Член 113
Ако судијата за малолетници во текот на подготвителната постапка 

утврди дека постојат причини за запирање на постапката, поради тоа што 
делото што му се става на товар на малолетникот не е  кривично дело, 
настапила  застареност  или делото е  опфатено  со  акт  на  амнестија  или 
помилување, или постојат други околности што го исклучуваат гонењето, 
или  ако  нема  докази  дека  малолетникот  сторил  кривично  дело,  ќе  го 
извести за тоа јавниот обвинител. Ако јавниот обвинител во рок од осум 
дена не го извести судијата за малолетници дека се откажува од гонење, 
судијата за малолетници ќе побара за запирање на постапката да одлучи 
советот за малолетници на основниот суд.

Решението на советот за малолетници за запирање на постапката се 
доставува  до јавниот  обвинител,  до  оштетениот  и  до малолетникот кој 
веднаш се пушта на слобода ако е во притвор. Против ова решение јавниот 
обвинител и оштетениот имаат право на жалба до советот за малолетници 
на апелациониот суд.

Советот за малолетници на основниот суд може да донесе решение 
за  запирање  на  постапката  по  службена  должност  во  текот  на  целата 
подготвителната постапка.

Член 114
Откако  ќе  ги  испита  сите  околности  што  се  однесуваат  на 

извршувањето  на  кривичното  дело  и  на  личноста  на  малолетникот, 
судијата за малолетници по завршувањето на подготвителната постапка ги 
доставува  списите  до  надлежниот  јавен  обвинител  кој  може во  рок  од 
осум дена да бара подготвителната постапка да се дополни, да даде изјава 
за откажување од натамошно гонење или да стави образложен предлог до 
советот за малолетници за применување на санкција.

Доколку  јавниот  обвинител  се  откаже  од  гонење,  судијата  за 
малолетници донесува решение за запирање на постапката. Примерок од 
решението се доставува до оштетениот кој може во рок од осум дена од 
известувањето да стави предлог до кривичниот совет за малолетници за 
продолжување на постапката.
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Ако  кривичниот  совет  за  малолетници  донесе  решение  за 
продолжување на постапката, јавниот обвинител има право на жалба до 
советот за малолетници на апелациониот суд во рок од осум дена.

Член 115
Предлогот на  јавниот обвинител за  примена на  санкција треба да 

содржи име и презиме на малолетникот, неговите години на возраст, опис 
на  делото,  докази  од  кои  произлегува  дека  малолетникот  го  извршил 
кривичното дело, образложение што треба да содржи оцена на душевната 
развиеност  на  малолетникот  и  предлог  спрема  малолетникот  да  се 
примени санкција.

Член 116
Судијата за малолетници секој месец го известува претседателот на 

судот кои предмети за малолетници не се завршени и за причините поради 
кои по одделни предмети постапката сè уште е во тек. Претседателот на 
судот презема соодветни мерки за забрзување на постапката.

3. Постапка пред советот за малолетници

Член 117
По  приемот  на  предлогот  на  јавниот  обвинител,  како  и  кога 

постапката спрема малолетник се води без предлог на јавниот обвинител, 
судијата  за  малолетници  кој  претседава  со  советот  за  малолетници 
закажува седница на советот или главен претрес, ако е утврдена неспорна 
фактичка состојба.

Казни и заводски мерки можат да се изречат само по одржан главен 
претрес. Другите санкции можат да се изречат и на седница на советот.

На  седница  на  советот  може  да  се  одлучи  да  се  одржи  главен 
претрес.

За  седницата  на  советот  се  известуваат  и  на  неа  можат  да 
присуствуваат  јавниот  обвинител,  бранителот  и  претставникот  на 
центарот, малолетникот и неговите родители, односно старателот.

Судијата  за  малолетници  ќе  му  ја  соопшти  на  малолетникот 
санкцијата што спрема него е изречена на седница на советот.

Член 118
Кога советот за малолетници одлучува на главен претрес, согласно 

ќе  се  применуваат  одредбите  на  Законот  за  кривичната  постапка  за 
подготовките за главен претрес, за раководењето со главниот претрес, за 
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одлагањето и прекинувањето на главниот претрес, за записникот и за текот 
на  главниот претрес,  но  советот  може да  отстапи од овие  правила  ако 
смета  дека  нивната  примена  во  конкретниот  случај  не  би  била 
целесообразна.

На главниот претрес ќе се повикаат јавниот обвинител, оштетениот, 
малолетникот  и  неговиот  бранител,  неговите  родители,  посвоителот, 
односно старателот и претставник на центарот.

Недоаѓањето  на  родителите,  посвоителот  или  старателот  или  на 
претставникот  на  центарот  не  го  спречува  судот  да  го  одржи главниот 
претрес. Во случај на отсуство на родителот, односно старателот, судот ќе 
го задолжи бранителот да ги застапува инивните интереси.

Одредбите  на  Законот  за  кривичната  постапка  за  измена  и 
проширување на обвинението ќе се применуваат и во постапката спрема 
малолетник, со тоа што советот за малолетници е овластен и без предлог 
на јавниот обвинител да донесе одлука врз основа на фактичката состојба 
која е изменета на главниот претрес.

Член 119
Во  текот  на  постапката  советот  за  малолетници  може  да  донесе 

одлука  за  привремено  сместување  на  малолетникот  во  согласност  со 
членот 108 од овој закон, да ја укине таквата одлука донесена порано или 
да одреди притвор во согласност со членот 109- а од овој закон.

Член 120
Судијата за малолетници кој претседава со советот за малолетници е 

должен да закаже главен претрес или седница на советот во рок од осум 
дена од денот на приемот на предлогот од јавниот обвинител или од денот 
на  завршувањето  на  подготвителната  постапка,  или  од  денот  кога  на 
седница  на  советот  е  одлучено  да  се  одржи  главен  претрес.  За  секое 
продолжување на овој рок судијата за малолетници мора да има одобрение 
од претседателот на судот.

Одлагање или прекинување на главниот претрес се врши само по 
исклучок.  За  секое  одлагање  или  прекинување  на  главниот  претрес 
судијата  за  малолетници ќе  го  извести  претседателот  на  судот  и  ќе  ги 
изнесе причините за одлагањето, односно прекинувањето.

Член 121
Советот  за  малолетници  не  е  врзан  за  предлогот  на  јавниот 

обвинител при одлучувањето дали спрема малолетникот ќе изрече казна 
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или ќе примени друга санкција.
Советот со решение ќе ја запре постапката во случаите кога според 

одредбите на Законот за кривична постапка судот донесува пресуда со која 
обвинението  се  одбива  илисо  која  обвинетиот  се  ослободува  од 
обвинението,  како  и  кога  советот  ќе  најде  дека  не  есообразно  на 
малолетникот да му се изрече санкција.

Воспитни  мерки  и  мерки  на  безбедност  советот  изрекува  со 
решение, во чијашто изрекасе наведува само која мерка се изрекува, но 
малолетникот нема да се огласува за виновен за кривично дело што му се 
става на товар. Во образложението на решението ќе се наведе описот на 
делото и околностите што ја оправдуваат примената на изречената мерка.

Пресудата  со  која  на  малолетникот  му  се  изрекува  казна  или 
алтернативна  мерка  се  донесува  во  формата  на  осудителна  пресуда 
предвидена со Законот за кривичната постапка.

Член 122
Судот може малолетникот да го осуди на плаќање на трошоците на 

постапката и на исполнување на имотно-правните барања на оштетениот 
во согласност со одредбите на Законот за кривичната постапка, само ако 
на малолетникот му изрекол казна или алтернативна мерка. Ако спрема 
малолетникот  е  применета  воспитна  мерка,  трошоците  на  постапката 
паѓаат  на  товар  на  Буџетот  на  Република  Македонија,  освен  кога  на 
малолетникот му е изречена посебна обврска за надоместување на штета 
(член 38 став 2 алинеја 2)

Член 123
Судијата за малолетници е должен во рок од три дена од денот на 

објавувањето писмено да ја изготви одлуката.

4. Правни лекови

Член 124
Против решението, односно пресудата со која на малолетникот му е 

изречена санкција, како и против решението за запирање на постапката од 
членот 121 став 2 на овој  закон, можат да изјават жалба сите лица кои 
имаат право на жалба против пресудата според одредбите на Законот за 
кривичната постапка и тоа во рок од осум дена од денот на приемот на 
решението, односно пресудата. Оштетениот може да изјави жалба само во 
однос на имотно-правно побарување.

104



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

Бранителот,  јавниот  обвинител,  брачниот,  односно  вонбрачниот 
другар,  роднина  по  крв  во  права  линија,  старателот,  братот  и  сестрата 
можат  да  изјават  жалба  во  корист  на  малолетникот  и  против  неговата 
волја.

Жалбата против решението со кое се изрекува воспитна мерка која се 
издржува во установа го задржува извршувањето на решението, ако судот 
во согласност со родителите,  односно старателот на малолетникот и по 
сослушувањето на малолетникот поинаку не одлучи.

За седницата на советот за малолетници на апелациониот суд ќе се 
известат малолетникот и неговиот бранител ако тие тоа го бараат.

Член 125
Советот за малолетници на апелациониот суд може да ја преиначи 

првостепената  одлука  со  изрекување  на  потешка  санкција  спрема 
малолетникот, само врз основа на жалбата поднесена од страна на јавниот 
обвинител.

Ако со првостепената одлука не е изречена казна или заводска мерка, 
советот  може  таа  казна,  односно  мерка  да  ја  изрече  само  ако  одржи 
претрес. Малолетнички затвор во подолго траење или потешка заводска 
мерка од онаа што е изречена со првостепената одлука може да се изрече и 
на седница на советот.

Член 126
Против  одлуката  на  апелациониот  суд  за  преиначување  на 

првостепената одлука по одржан претрес со која се изрекува казна или 
заводска наместо воспитна мерка, може да се поднесе жалба до Врховниот 
суд во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката.

Член 127
Барање за заштита на законитоста може да се подигне согласно со 

Законот за кривичната постапка.

Член 128
Одредбите  на  Законот  за  кривичната  постапка  за  повторување  на 

кривичната  постапка  завршена  со  правосилна  пресуда  согласно  ќе  се 
применуваат и врз повторување на постапката  завршена со правосилно 
решение за примена на воспитна мерка или за запирање на постапката 
спрема малолетникот.

Глава петнаесетта
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Прекршочна постапка

Член 129
Прекршочна постапка спрема малолетникот може да се поведе пред 

судијата за малолетници само ако случајот не е разрешен во претходната 
постапка на посредување со малолетни сторители на прекршоци, согласно 
Законот за прекршоците. Прекршочната постапка ја води и одлуките ги 
донесува судијата за малолетници, на надлежниот суд на чиешто подрачје 
малолетникот има живеалиште или престојувалиште.

Кога  малолетникот  учествувал  во  извршувањето  на  прекршок  со 
полнолетно лице, постапката спрема малолетникот се раздвојува и се води 
според одредбите на овој закон.

Член 130
Во прекршочната постапка родителите,  односно старателот, како и 

центарот  имаат  право  да  се  запознаат  со  текот  на  постапката,  да 
учествуваат во сите дејствија што ги презема судијата за малолетници, да 
даваат предлози и да укажуваат на фактите што се однесуваат на личноста 
и приликите во кој живее и се развива малолетникот, а се од важност за  
донесување на правилна одлука.

Член 131
Судијата за малолетници со решение ќе ја запре постапката кога ќе 

утврди дека малолетникот во времето на извршување на прекршокот не 
наполнил 14 години и за тоа ќе ги извести родителите, односно старателот 
на малолетникот и центарот.

Решение  за  запирање  на  постапката  судијата  за  малолетници  ќе 
донесе  и  кога  ќе  оцени  дека  дејствието  што  му  се  става  на  товар  на 
малолетникот  не  е  прекршок,  постојат  околности  што  го  исклучуваат 
гонењето за прекршок определени со Законот за прекршоците, или дека 
нема  доволно  докази  дека  малолетникот  сторил  прекршок,  како  и  во 
случајот  кога  подносителот  на  барањето  за  поведување  прекршочна 
постапка се откажал од барањето.

Против  решението  од  ставот  2  на  овој  член  подносителот  на 
барањето  за  поведување  прекршочна  постапка  има  право  на  жалба  до 
советот за малолетници на апелациониот суд.

Член 132
За секое барање за спроведување прекршочна постапка судијата за 
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малолетници ќе побара мислење од центарот.  За решението судијата за 
малолетници  ќе  го  извести  малолетникот,  неговите  родители,  односно 
старателот, подносителот на барањето и центарот.

Судијата за малолетници врз основа на мислењето на центарот може 
да  одлучи  да  не  се  поведе  прекршочна  постапка  и  со  решение  да  го 
отфрли  барањето  за  поведување  таква  постапка,  ако  оцени  дека  не  е 
целисходно водење на постапката со оглед на природата на прекршокот и 
околностите  под  кои  е  сторен,  поранешниот  живот  на  малолетникот  и 
неговите  лични  прилики.  За  решението  судијата  за  малолетници  ќе  го 
извести малолетникот, неговите родители, старателот, јавниот обвинител и 
центарот.

Против  решението  од  ставот  2  на  овој  член  подносителот  на 
барањето  за  прекршочна  постапка  има  право  на  жалба  до  советот  за 
малолетници на апелациониот суд.

Член 133
Ако  се  исполнети  условите  за  водење  на  прекршочна  постапка, 

судијата  за  малолетници  го  повикува  малолетникот  преку 
родителите,односно старателот.

По сослушувањето на малолетникот судијата за малолетници може 
да одреди и други дејствија заради разјаснување на случајот определени 
со Законот за прекршоците.

Член 134
По преземањето на потребните дејствија и обезбедувањето и оцената 

на  доказите  предложени  од  страна  на  подносителот  на  барањето  за 
прекршочна  постапка,  судијата  за  малолетници со  решение  ќе  ја  запре 
постапката, ако оцени дека се исполнети условите од членот 131 на овој 
закон.

Прекршочната постапка спрема малолетникот завршува со решение 
со кое на малолетникот му се изрекува воспитна мерка или глоба.

Со  решението  за  изрекување  воспитна  мерка  малолетникот  се 
задолжува  да  ги  плати  трошоците  за  прекршочната  постапка  и  да  го 
исполни утврденото имотно-правно барање на оштетениот.

Член 135
Против решението за запирање на постапката жалба до советот за 

малолетници  на  апелациониот  суд  може  да  изјави  подносителот  на 
барањето за прекршочна постапка.
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Против  решението  за  изрекување  на  санкција,  жалба  можат  да 
изјават подносителот на барањето за поведување прекршочна постапка, 
малолетникот  и  неговиот  бранител,  како  и  родителите,  односно 
старателот, братот, сестрата или хранителот на малолетникот кои можат да 
изјават жалба во негова корист и спротивно на неговата волја.

Советот за малолетници на апелациониот суд по жалбата решава на 
седница, без повикување на странките и може да донесе решение со кое се 
потврдува или укинува првостепеното решение, или со кое првостепеното 
решение во делот на санкцијата се изменува со изрекување на поблага 
санкција.

Член 136
Во  прекршочната  постапка  малолетникот  може  да  ги  користи 

вонредните  правни  средства  барање  за  повторување  на  прекршочната 
постапка и барање за заштита на законитоста.

Петти дел
ЗАШТИТА НА МАЛОЛЕТНИЦИ ЖРТВИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА

Глава шеснаесетта
Заштита на малолетникот како оштетен или сведок во кривичната 

постапка

Член 137
Во постапката што се води за кривични дела во кои малолетникот се 

јавува  како жртва,  судовите,  јавните обвинители и службените лица на 
Министерството за внатрешни работи можат да постапуваат само доколку 
поседуваат соодветно образование, посебни знаења и искуство од областа 
на правата за детето и за кривично-правната заштита намалолетниците.

Член 138
За  сите  кривични  дела  од  Кривичниот  законик  во  кои  според 

законските обележја на делото малолетник се јавува како жртва на делото, 
судот  и  другите  органи  што  учествуваат  во  постапката  се  должни  да 
преземаат мерки за помош и заштита и да постапуваат на начин на кој ќе 
се избегнат можните штетни последици за неговата личност и развој.

Постапката  за  кривичните  дела  од  ставот  1  на  овој  член,  во  која 
малолетникот е жртва, е итна.

Судот  ќе  ја  исклучи  јавноста  од  делот  на  постапката  во  кој  се 
сослушува  малолетникот  или  се  изведуваат  процесни  дејствија  со  кои 
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може да се нанесе штета на неговата личност и неговиот развој.
Малолетникот жртва може да биде сослушан како сведок само ако 

тоа не влијае штетно врз неговиот психофизички развој. Малолетник може 
да биде сослушан најмногу два пати во својство на сведок, а по исклучок 
трет пат ако тоа го бараат посебните околности напредметот.

При сослушување на малолетникот како сведок или оштетен, судот е 
должен  да  води  сметка  за  личните  својства  и  карактеристики  на 
малолетникот,  за заштита на неговите интереси и за неговиот правилен 
развој.

Сослушувањето на малолетникот, во зависност од неговата возраст и 
развиеност, се врши во присуство на психолог, педагог или друго стручно 
лице.

Ако  оцени  дека  е  потребно  тоа,  со  оглед  на  особеностите  на 
кривичното дело и својствата на личноста на малолетникот, судијата ќе 
нареди сослушување по пат на употреба на технички средства за пренос 
на слика и звук. Сослушувањето се спроведува без присуство на странките 
и другите учесници во постапката, во посебна просторија ипрашањата се 
поставуваат со посредство на педагог, психолог или друго стручно лице.

Кога малолетникот е сослушан во согласност со став 7 од овој член, 
на главниот претрес ќе се прочита записникот за неговата изјава, односно 
ќе се пушти снимка од сослушувањето.

Член 139
Ако  како  сведок  се  сослушува  малолетник  жртва,  кој  поради 

природата  на  кривичното  дело,  последиците  или  други  околности  е 
посебно  чувствителен,  односно  се  наоѓа  во  посебно  тешка  душевна 
состојба,  судијата  оценува  дали  има  потреба  од  соочување  меѓу 
малолетникот и обвинетиот.

Член 140
Малолетникот  жртва  мора  да  има  полномошник  од  првото 

сослушување како и во текот на целата постапка.
Трошоците и наградата на адвокатот за преземените дејствија при 

застапувањето  на  малолетници  пред  центарот,  во  Министерството  за 
внатрешни  работи,  јавното  обвинителство  и  судот,  ќе  се  исплаќаат 
согласно со одредбите од овој закон.

Трошоците за застапување паѓаат на товар на судскиот буџет.
Адвокатот поставен од претседателот на  судот  е  должен да следи 

специјализирана обука за малолетничко престапништво од најмалку пет 
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дена во текот на годината во земјата или во странство.

Член 141
Заради обесштетување на малолетник кој  е жртва или оштетен со 

кривични дела на насилство и на други акти на индивидуално или групно 
насилство,  се  издвојуваат  средства  во  рамките  на  буџетот  на 
Министерството за правда.

Министерот  за  правда,  по  претходно  прибавено  мислење  од 
Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво, донесува 
Програма со која ги планира средствата од ставот 1 на овој член.

Административно-техничките работи за исплатата на средствата од 
ставот 1 на овој член ги врши Министерството за правда.

Член 142
Малолетникот за кој со правосилна судска одлука е утврдено дека е 

жртва, односно оштетен со кривично дело или прекршок со елементи на 
насилство,  и  на  кого  му  е  признато  имотно-правното  барање  може  да 
поднесе барање за обесштетување од средствата од членот 141 став 1 од 
овој закон до надлежниот суд, кога имотно-правното побарување не може 
поради  фактички  или  правни  пречки  да  се  изврши  од  имотот  на 
сторителот на кривичното дело или другиот акт на насилство и кога од 
правосилноста  на  одлуката  за  имотно-правното  побарување  изминале 
повеќе од шест месеца.

Покрај малолетникот, барањето од ставот 1 на овој член може да го 
поднесат неговите родители, односно старателот.

Судот  ќе  донесе  решение  за  обесштетување  во  износот  на 
досуденото  имотно-правно  побарување,  без  зголемување  по  основ  на 
камати  или  други  дополнителни  трошоци  околу  извршувањето  на 
побарувањето.  Ако судот го одбие барањето, малолетникот -  жртва има 
право на жалба до апелациониот суд во рок од осум дена од денот на 
приемот  на  решението  за  одбивање.  Одлуката  на  апелациониот  суд  е 
конечна.

Конечното  решение  за  исплата  на  обесштетувањето  судот  го 
доставува до Министерството за правда, кое ја извршува исплатата.

За извршената исплата Министерството за правда го известува судот 
кој го донел решението, најдоцна еден месец од извршената исплата.

Ако обесштетувањето е исплатено од средствата од членот 141 став 1 
на  овој  закон  ,  судот  го  доставува  решението  за  обесштетување  до 
Државниот  правобранител  заради  поведување на  постапка  за  присилно 
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извршување  на  исплатеното  обесштетување  од  имотот  на  сторителот. 
Против ова решение не е дозволена жалба, а тоа ќе се изврши согласно со 
одредбите на Законот за извршување.

Член 143
Заштитата на малолетниците како сведоци во кривичната постапка 

се обезбедува согласно со одредбите на Законот за кривичната постапка и 
Законот за заштита на сведоците.

По потреба судот ќе нареди примена на посебни мерки за заштита на 
психофизичкиот интегритет на малолетникот.

Шести дел
ПРЕВЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКОТО ПРЕСТАПНИШТВО

Глава седумнаесетта
Државен совет и општински совети за превенција

Член 144
Се  основа  Државен  совет  за  превенција  на  малолетничко 

престапништво (во натамошниот текст: Државниот совет).
Државниот совет е самостоен и независен во вршењето на работите 

определени со овој закон.
Државниот совет е составен од 15 члена кои ги избира Собранието 

на Република Македонија со мандат од пет години, со право на повторен 
избор, од кои:

- седум члена на Државниот совет ги предлага министерот за правда 
и се претставници од Министерството за правда, Министерството за труд 
и  социјална  политика,  Министерството  за  образование  и  наука, 
Министерството  за  внатрешни  работи,  Јавното  обвинителство  на 
Република  Македонија,  Врховниот  суд  на  Република  Македонија  и 
Адвокатската комора на Република Македонија и 

- осум члена на Државниот совет се избираат по пат на јавен оглас, 
од  редот  на  истакнати  научни  и  стручни  работници  кои  работат  на 
заштитата на интересите на малолетниците од кои еден претставник е од 
редот на невладините организации за заштита на децата. 

Државниот совет има седиште во Скопје и во односите со другите 
органи и лица настапува со свое лого што го утврдува Државниот совет.

При  изборот  на  членовите  на  Државниот  совет  ќе  се  запази 
соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите 
заедници.
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Во  работата  на  Државниот  совет  учествува  и  претставник  од 
Народниот правобранител.

Од редот на избраните членови Државниот совет избира претседател 
со мандат од две години, со право на повторен избор.

Мандатот на член на Државниот совет престанува пред истекот на 
времето за кое е избран:

- по лично барање, 
- поради смрт, 
- ако  Комисијата  за  прашања  на  изборите  и  именувањата  на 

Собранието на Република Македонија утврди предлог за разрешување на 
член на Државниот совет поради неоправдано отсуство на три седници 
едноподруго или повеќе од пет седници во текот на годината, врз основа 
на предлогот што го донел Државниот совет со мнозинство гласови и 

- ако трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата. 
Исполнувањето на условите од ставот 8 на овој  член ги утврдува 

Државниот  совет  со  мнозинство  гласови  од  вкупниот  број  членови  и 
поднесува  инцијатива  за  престанок  на  мандатот  до  Собранието  на 
Република Македонија.

Ако  на  член  на  Државниот  совет  му  престане  функцијата  пред 
истекот на  мандатот,  согласно со  ставот 8  на  овој  член,  во рок од три 
месеци се избира член на Државниот совет, согласно со одредбите на овој 
член.

Член 144-а
Органите  на  државната  управа,  судовите,  јавните  обвинителства, 

како  и  правни  лица  што  вршат  јавни  овластувања  во  областа  на 
образованието, воспитувањето и заштитата на малолетниците се должни 
да  соработуваат  со  Државниот  совет  во  остварувањето  на  неговите 
функции.

Член 145
Државниот совет ги има следниве надлежности: 
- донесува Национална стратегија за превенција на малолетничкото 

престапништво, 
- донесува  годишни  програми  и  планови  за  остварување  на 

програмата, 
- донесува Деловник за својата работа, 
- предлага  средства  во  предлогот  на  буџетската  пресметка  на 

Министерството за правда потребни за неговата работа,
- дава  иницијативи  за  подобрување  на  законските  решенија  и 

мислења за предлози на закони од значење за заштитата на правата на 
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малолетниците и спречувањето на малолетничкото престапништво, 
- покренува иницијативи за пошироко запознавање на граѓаните со 

правата на малолетниците и расправи за здраво семејство, за заштита на 
малолетниците од наркоманија, алкохолизам и други болести на зависност, 
за  проблемите  на  образованието  и  воспитувањето,  за  односот  на 
средствата за јавно информирање и за другите фактори кои влијаат врз 
спречувањето на малолетничкото престапништво, 

- иницира истражувања и студии за проблемите на малолетничкото 
престапништво, 

- соработува  со  меѓународни  организации  и  тела,  ангажирани  во 
заштитата  на  правата  на  детето  и  спречувањето  на  малолетничкото 
престапништво, 

- подготвува годишни извештаи за својата работа и за состојбите во 
областа  на  правата  на  детето и малолетничкото престапништво што ги 
доставува до Собранието и Владата на Република Македонија, Судскиот 
совет и Врховниот суд на Република Македонија,  кои се  должни да ги 
разгледаат  и  да  преземат  соодветни  мерки  и  активности,  согласно  со 
своите надлежности и 

- дава мислење на Програмата од членот 141 став 2 на овој закон. 

Член 146
Административните  работи  на  Државниот  совет  ги  врши 

Министерството за правда.
Средства  за  остварување  на  програмата  како  и  за  работата  на 

Државниот совет се обезбедуваат во рамките на финансиските средства од 
Буџетот на Министерството за правда.

Членовите на Државниот совет кои се од внатрешноста на Република 
Македонија, односно надвор од градот Скопје имаат право на соодветен 
надоместок на патните трошоци.

Членовите на Државниот совет имаат право на месечен надоместок 
за  работењето  во  советот  во  висина  на  20  проценти  од  една  просечна 
бруто плата исплатена по работник на ниво на Република Македонија.

Член 147
Советите  на  општините и  на  градот Скопје  именуваат општински 

совети за превенција на малолетничкото престапништво (во натамошниот 
текст: општински совет).

Членови  на  општинскиoт  совет  се  претставници  на  подрачните 
единици  на  Министерството  за  внатрешни  работи,  Министерството  за 
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труд и социјална политика, центрите за социјална работа, претставници на 
советот  на  родители  во  основните  и  средните  училишта,  Унијата  на 
средношколци, Адвокатската комора, здруженија на граѓани и фондации, 
јавниот  обвинител  кој  работи  на  областа  на  малолетничката 
делинквенција  и  судијата  за  малолетници  од  судовите  од  општа 
надлежност или судија кој ќе го определи претседателот на судот.

Советите на општините и на градот Скопје ќе го утврдат бројот на 
членови на општинските совети, во зависност од големината, развиеноста 
и  потребите  на  општината,  како  и  обемот  на  малолетничкото 
престапништво.

Членовите  се  именуваат  за  време  од  пет  години,  со  право  на 
повторен избор.

Од редот на членовите на општинскиот совет се избира претседател 
со мандат од две години, со право на повторно именување.

Член 148
Општинските совети донесуваат годишни програми за својата работа 

што  ја  усвојуваат  советите  на  општините  и  Советот  на  градот  Скопје, 
деловник за својата работа, на подрачјето на општината и градот Скопје 
вршат  работи  за  следење  на  состојбите,  покренуваат  иницијативи  за 
нивното подобрување и развиваат програми за вклучување на локалната 
заедница во превенција на малолетничкото престапништво и третманот на 
малолетните сторители на кривични дела и прекршоци.

За својата работа општинските совети најмалку еднаш годишно го 
известуваат советот на општината,  односно градот Скопје и Државниот 
совет за превенција на малолетничкото престапништво.

Програмата  на  општинските  совети  од  ставот  1  на  овој  член  се 
финансира  врз  основа  на  финансиски  план  од  буџетот  на  општината, 
односно градот Скопје и од други средства.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 149
Подзаконските  акти  од  членовите  18,  19  и  25  на  овој  закон  се 

донесуваат во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој 
закон.

Член 150
Одредбите  од  членовите  141,  142  и  146  став  4  на  овој  закон  ќе 

отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2012 година.
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Член 151
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

“Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 30 јуни 
2009 година.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 25 став (2) од Законот за малолетничка правда 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.87/2007), министерот за 
труд и социјална политика донесе

Правилник за формата и содржината и начинот на водење на 
регистарот за примена на мерки на помош и заштита на деца и 

малолетници во ризик

Член 1
(1)  Со  овој  правилник  се  пропишува  формата  и  содржината  и 

начинот  на  водење  на  регистарот  за  примена  на  мерките  на  помош  и 
заштита  на  деца  и  малолетници  во  ризик  (во  натамошниот  текст: 
„регистар").

Член 2
(1)Регистарот е со големина 42цм x 30цм.

        (2)Регистарот е книга со листови поврзани со корица од тврда хартија  
во зелена боја. 

Листовите во регистарот се поврзани со конец. 

Член 3
(1) На  корицата  на  регистарот  во  средината  на  горниот  дел  е 

отпечатен  текстот:  „Министерство  за  труд  и  социјална  политика",  во 
средината: „РЕГИСТАР", а под него: „за примена на мерки на помош и 
заштита за деца и малолетници во ризик".

Член 4
(1)Регистарот го води службено лице во Министерството за труд и 

социјална политика (во натамошниот текст: „службено лице").
(2)Пред  почетокот  на  водење  на  регистарот  на  првата  страна  во 

десниот долен агол службеното лице го внесува и заверува вкупниот број 
на страниците на регистарот.

(3)Службеното  лице  во  регистарот  ги  внесува  следниве  податоци: 
реден број; име, татково име и презиме на детето/малолетното лице; датум 
на раѓање (ден, месец, година); датуми на упис (ден, месец, година), I, II, 
II, IV; име на центарот за социјална работа; податоци за применети мерки 
на помош и заштита од страна на центарот за социјална работа (шифра), I,  
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II, II, IV; датум на бришење (ден, месец, година) и забелешка.

Член 5
(1)Регистарот е даден во Прилог бр. 1 на овој правилник и е негов 

составен дел.
(2)Податоците за примена на мерки на помош и заштита се бележат 

преку  шифри,  хронолошки,  според  редослед  на  нивното  примање  во 
Министерството за труд и социјална политика.

(3)Составен дел на овој регистар е и шифрарник на мерки на помош 
и заштита, пропишани со позитивните законски прописи. 

Член 6
(1) Центарот за социјална работа на секои три месеци доставува 

податоци за применетите мерки на помош и заштита до Министерството 
за труд и социјална политика

Член 7
(1)Регистарот се  заклучува секоја година со забелешка за  редниот 

број на последниот упис, при што редниот број и годината се пишуваат со 
бројки и букви.

(2)Заверката ја прави службеното лице со ставање на свој потпис и 
печат на Министерството за труд и социјална политик.

Член 8
(1)  Регистарот  е  од  доверлив  карактер  и  има  ознака  на 

класифицирана информација.
(2) Податоците  од  овој  регистар  се  достапни само  на  овластени 

органи и лица.

Член 9
Овој  правилник  влегува  во  сила  осмиот  ден  од  денот  на 

објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Октомври 2008 година     Министер за труд
Скопје и социјална политика,

    Џељаљ Бајрами, с.р.

117



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

Регистар за примена на мерки на помош и заштита на деца и 
малолетници во ризик

Реден број
Име, татково име и презиме на детето/малолетното лице
Датум на раѓање (ден, месец, година)

Датуми на упис (ден, месец, година)

Име на центарот за социјална работа

Податоци  за  применети  мерки  на  помош и  заштита  од  страна  на 
центарот за социјална работа (шифра)

Датум на бришење (ден, месец, година)

Забелешка

МЕРКИ  НА  ПОМОШ  И  ЗАШТИТА  НА  ДЕЦА  И  
МАЛОЛЕТНИЦИ  ВО  РИЗИК  ПРИМЕНЛИВИ  ВО  СИСТЕМОТ  НА  
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Услуга шифра
ЗАКОН ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална превенција
Социјална  превенција(едукативно-советувалишнаработа, 

развивање на форми на самопомош, волонтерска работа со лично 
ангажирање и без надоместок)

1101

Вонинституционална заштита
Прва социјална услуга на корисници на социјална заштита 

(воочување  на  проблемот,  укажување  на  можните  решенија, 
услуги  и  средства,  како  и  мрежа  на  установи  за  давање  на 
услуги)

1201

Помош на  поединец  (форми  на  стручна  советодаван  или 
советувалишна  работа,  со  која  се  овозможува  стекнување  на 

1202
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потребни информации оспособување за самостојно одлучување 
зачувување и развој на социјалните потенцијали

Помош  на  семејство  (стручна  помош  на  членовите  на 
семејството да ја надминат семејната криза во брачните односи, 
особено во односите родители - деца, како и оспособување на тоа 
семејство  да  ги  остварува  своите  функции  во  секојдневниот 
живот, заштита од семејно и друг вид насилство)

1203

Сместување во специјализирано згрижувачко семејство на 
дете со воспитно-социјални проблеми (занемарено, злоставувано 
и социјално-необезбедено)

1206

Сместување во специјализирано згрижувачко семејство на 
дете со нарушено општествено поведение

1207

Обезбедување на нужно сместување на дете и малолетник 
во ризик

2001

Обезбедување на соодветна здравствена заштита 2002
Обезбедување на соодветна психо-социјална интервенција 

и третман
2003

Упатување во соодветно советувалиште 2004
Помош  за  продолжување  на  редовното  или  вонредното 

школување
2005

Помош за довршување на стручно оспобување 3906
Помош при вработување 3905
Известување до органот за прогон 2006
Давање секаков вид на правна помош и застапување 2007
Преземање  други  мерки  за  кои  се  оценило  дека  се 

неопходни за решавање на проблемот
2009

Теренска работа
Увид во домот 4001
Интервенции во училиштето 4003

Реализирана постапка за посредување и порамнување 3201
Привремено сместување /претстојувалиште 4002
Известување  до  надлежниот  судија  за  малолетници  дека 

семејството  или  старателот  не  ја  спроведуваат  програмата  на 
центарот

2604

Даеање согласност за малолетно лице
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Дадена согласност за добивање патна исправа за малолетно 
лице/малолетни лица

4110

Дадена  согласност  за  патување  на  малолетно 
лице/малолетни лица во странство

4111

Дадена согласност за иселување во странство на малолетно 
лице/малолетни лица

4112

Постапуеање по конеенции за заштита на децата
Постапување по барање за враќање на дете 4114
Постапување по барање за уредување на лични односи и 

непосредни контакти
4115

Постапување  по  барање  за  остварување  алиментационо 
побарување

4116
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Тргнувајќи  од  непроценливото  значење  на  правилниот  развој  и 
воспитување на детето за негово успешно вклучување како рамноправен 
член во општеството, 

Сметајќи дека детето во целост треба да биде подготвено да живее 
самостојно, да изгради правилен систем на вредносни морални норми и да 
биде воспитано во  духот на  мир,  достоинство,  разбирање,  толеранција, 
слобода и солидарност, 

Афирмирајќи  ги  неприкосновените  и  еднакви  права  и  слободи на 
детето без оглед на социјалното потекло, имотната состојба, националната 
и етничка припадност, вероисповеста, способноста, 

Истакнувајќи дека е забранета секаква злоупотреба и физичко или 
психичко  малтретирање  и  злоставување  на  детето  и  дека  треба  да  се 
почитува  личниот,  физички  и  морален  интегритет  на  детето  и  да  се 
обезбеди заштита на неговите законски права и интереси,

Свесно за сé поприсутните појави на злоупотреба и манипулација со 
детето  во  семејството  и  во  општеството  и  негово  вклучување  во 
девијантни и асоцијални активности, 

Имајќи ги предвид принципите прокламирани во Декларацијата за 
правата  на  детето  и  Конвенцијата  за  правата  на  детето  на  ООН, 
Европската конвенција за остварување на правата на децата и во другите 
меѓународни акти, како и одредбите од Уставот на Република Македонија 
за посебна заштита на децата, а Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на 
Република  Македонија,  Собранието  на  Република  Македонија,  на 
седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе 

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

       1.Тргнувајќи  од  фактот  дека  семејството  е  основна  единица  на 
општеството  и  природна  средина  за  целосен  и  хармоничен  развој  на 
личноста на детето, како и од фактот за примарната улога на родителите 
во  заштитата  и  унапредувањето  на  интересите  и  правата  на  детето, 
Собранието смета дека е потребно државата да води хумана популациона 
политика  и  да  овозможи  соодветна  грижа  и  материјална  помош  на 
родителите  во  правец  на  подигање  на  социјалните  услови,  културните 
стандарди и други услови неопходни за правилен развој на детето. 

Истовремено  се  укажува  и  на  потребата  од  соодветна  грижа  и 
помош за децата без родители. 
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1. Собранието  посебно  укажува  дека  во  случаи  на 
занемарување  на  детето,  кршење  на  родителските  права  и  обврски, 
физичка  злоупотреба  и  малтретирање  на  детето,  негово  економско 
искористување  и  наведување  на  вршење  на  кривични  дела,  просење, 
проституција  и  други  инкриминирани и асоцијални појави,  потребно  е 
институциите,  службите  и  установите  кои  се  одговорни  за  грижа  и 
заштита на детето, навремено да ги преземаат сите соодветни законски, 
административни и други мерки. 

Истакнувајќи  го  правото  на  секое  дете  на  образование  во  сите 
степени  под  еднакви  услови,  Собранието  укажува  дека  образовните 
институции,  особено во основното образование треба да ја афирмираат 
воспитната функција и својата дејност да ја насочат особено кон:

- развој на личноста на детето и подигање на свеста за соживот, за 
почитување на националните, културните и другите општоцивилизациски 
вредности и за прифаќање на различностите;

- развој  на надареноста на детето и неговите ментални и физички 
способности; 

- поттикнување  на  адекватни  форми  на  културни,  уметнички, 
рекреативни и слободни активности; 

- обезбедување соодветни информации и публикации за едукација на 
детето за превентивна заштита од сида, како и за употреба на наркотични 
и други средства штетни за неговото здравје и ментален развој; 

- превентивно  дејствување  во  сузбивањето  на  малолетничката 
делинквенција; 

- спречување на можностите детето да биде изложено на политички, 
идеолошки, верски и други форми на злоупотреба и манипулации; 

- почитување  на  личниот  интегритет  и  достоинство  на  детето  и 
непримена на мерки за физичко казнување. 

2. Собранието  ја  нагласува  потребата  од  обезбедување 
соодветна социјална и здравствена заштита на децата, едукација на децата 
и  родителите  за  превентивна  здравствена  заштита,  како  предуслов  за 
подигање на здрави генерации.

3. Собранието  истакнува  дека  во  сите  административни  и 
судски постапки и други активности на институциите за социјална и друг 
вид заштита на детето, од примарно значење треба да бидат интересите на 
детето, при што:

- постапките треба да бидат итни; 
- воспитните  и  казнените  мерки  да  бидат  во  функција  на 

социјализација, рехабилитација и реинтеграција на детето; 
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- детето  да  ги  добие  сите  релевантни  информации  и  да  му  се 
обезбеди целосна правна помош и советување, почитувајќи ги неговите 
ставови и мислења. 

4. Со  цел  да  се  обезбеди  максимална  заштита  на  детето  и 
надминување на  сé  поприсутните девијантни појави,  Собранието  смета 
дека  е  неопходно  да  се  донесе  национална  стратегија  за  младите. 
Истовремено,  Собранието  цени  дека  заради  усогласување  со 
меѓународните акти и со законодавството на ЕУ, е потребно Владата да ја 
согледа потребата од целосно законско регулирање на прашањата што се 
однесуваат на правата и заштитата на детето преку донесување на посебен 
кодифициран закон или преку изменување и дополнување на постојните 
закони кои се однесуваат на детето. 

5. Оваа  декларација  ќе  се  објави  во  „Службен  весник  на 
Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5188/1 Претседател на Собранието
20 октомври 2003 година на Република Македонија,
Скопје м-р Никола Поповски, с.р.
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Закон  за  заштита  на  децата  („Службен  весник  на  Република 
Македонија“  бр.98/2000;  17/2003;  65/2004,  113/2005,  98/2008;  107/2008; 
83/2009;  156/2009;  51/2011  и  157/2011).  Одлука  на  Уставниот  суд  на 
Република  Македонија  У.бр.160/2008  од  01.04.2009  година  објавена  во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2009. 

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со  овој  закон  се  уредува  системот,  организацијата  и  начинот  на 

обезбедување заштита на децата.

Член 2
Заштитата на децата е организирана дејност заснована на правата на 

децата,  како  и  на  правата  и  обврските  на  родителите  за  планирање на 
семејството и на државата и единиците на локалната самоуправа за водење 
хумана популациона политика.

Заштитата на децата се остварува со обезбедување услови и ниво на 
животен  стандард  што  одговара  на  физичкиот,  менталниот, 
емоционалниот, моралниот и социјалниот развој на децата.

Државата, како и единиците на локалната самоуправа се грижат за 
давање  соодветна  материјална  помош  на  родителите  за  издржување, 
подигнување, грижа и заштита на децата и организирање и обезбедување 
на развој на установи и служби за заштита на децата.

Член 3
Заштита  на  децата  во  смисла  на  овој  закон  се  остварува  преку 

обезбедување  на  определени  права,  средства  и  облици  за  заштита  на 
децата.

Член 3-а
Во примената на одредбите на овој закон се тргнува од принципите 

на  заштитата  на  правото  на  живот  и  развој  на  детето,  заштитата  на 
најдобриот интерес на детето, обезбедување минимум стандард за секое 
дете  под  еднакви  услови,  исклучување  на  каква  било  форма  на 
дискриминација,  почитување  на  правото  на  детето  на  слобода  и 
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безбедност на личноста,  на сопствено мислење и слободно изразување, 
здружување и образование, услови за здрав живот и остварување на други 
социјални права и слободи на детето.

Член 3-б
Државата го обезбедува правото на детето да го изрази сопственото 

мислење за сите прашања кои се однесуваат на него и на мислењето на 
детето да му биде посветено должно внимание во согласност со годините 
на  живот  и  зрелоста  на  детето.  Изразувањето  на  детето  може да  биде 
непосредно  или  преку  застапник  или  соодветен  орган  на  начин  и  во 
согласност со утврдена процедура и закон.

Член 4
Права  за  заштита  на  децата  во  смисла  на  овој  закон  се:  

         1) детски додаток; 
2) посебен додаток; 
3)еднократна парична помош за новороденче; 
4) партиципација и 
5) родителски додаток за дете. 
Правата од став 1 на овој член под услови утврдени со овој закон ги 

обезбедува државата.
Поголем обем на правата од став 1 на овој член може да обезбеди 

општината, Градот Скопје и општината во Градот Скопје, доколку за тоа 
обезбеди средства од сопствени извори.

Начинот и критериумите за остварување на правата за заштита на 
децата од ставот 3 на овој член, со акт ги утврдува советот на општината, 
Советот на Градот Скопје и советот на општината во Градот Скопје.

Член 5
Облици на заштита на децата во смисла на овој закон се: 
1) згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст;
2) одмор и рекреација на деца и 
3) други облици на заштита.

Член 6
Дејноста на заштитата на децата е од јавен интерес.

Член 6-а
Во  обезбедувањето  на  заштитата  на  детето  и  неговите  права 
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утврдени со закон се вклучени: родителите,  семејството, старателите на 
детето  и  згрижувачкото  семејство,  како  и  од  установите  за  деца, 
образовните,  социјалните,  здравствените  и  културните  институции  и 
поединци,  институциите  на  државната  и  локалната  власт  и  јавните 
организации и други физички и правни лица чии активности се поврзани 
со давање поддршка и помош на децата."

Член 7
Правата на децата утврдени во член 4 на овој закон се лични права и 

не можат да се пренесуваат.
Правата на децата што се состојат во парични примања, не можат да 

бидат предмет на извршување.

Член 8
Како  дете,  во  смисла  на  овој  закон,  се  смета  секое  лице  до 

наполнети  18  години  живот,  како  и  лица  со  пречки  во  телесниот  и 
менталниот развој до наполнети 26 години живот.

По исклучок од ставот 1 на овој  член при остварување на детски 
додаток како дете се смета лице до наполнети 18 години живот и доколку 
лицето кое е на училишна возраст се наоѓа на редовно школување.

Член 9
Се забранува секоја форма на дискриминација врз основа на расата, 

боја  на  кожата,  полот,  јазикот,  вероисповед,  политичко  или  друго 
убедување, националното, етничкото или социјалното потекло, културна 
или друга припадност, имотната состојба, онеспособеноста, раѓањето или 
друг статус на детето или на неговиот родител или законски старател.

Се забрануваат сите облици на сексуално искористување и сексуална 
злоупотреба  на  децата  (детска  порнографија,  детска  проституција), 
насилно  подведување,  продажба  или  трговија  со  децата,  психичко  или 
физичко  насилство  и  малтретирање,  казнување  или  друго  нечовечко 
постапување, сите видови на експлоатација, комерцијално искористување 
и злоупотреба на децата со кои се кршат основните човекови слободи и 
права и правата на детето.

Државата и институциите на системот ги преземаат сите мерки за 
заштита на децата од нелегалната употреба и други форми на злоупотреба 
на  децата  во  нелегалното  производство  и  трговија  со  опојни  дроги, 
психотропни супстанции и прекурзори.

Се забранува злоупотреба на децата поради политичко или верско 
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организирање и дејствување.
Се забранува вклучување на малолетни деца во вооружени судири и 

нивно регрутирање во единици кои изведуваат воени и други дејствија.
Државата и институциите на системот се должни да ги преземат сите 

потребни мерки за да ги обезбедат правата на детето и за спречување на 
сите облици на дискриминација и злоупотреба без оглед на местото каде 
се  извршени  овие  дејствија,  тежината,  интензитетот  и  нивното 
времетраење.

Секој граѓанин е должен да пријави пред надлежен орган каква било 
форма  на  дискриминација,  злоупотреба  и  искористување  на  дете  во 
облиците наведени во ставовите 1, 2, 3, 4 и 5 од овој член и тоа веднаш по 
стекнувањето на сознание за настанот.

Член 9-а
Се забранува секаков вид директна или индиректна дискриминација 

и  малтретирање  во  остварување  на  правата  и  облиците  на  заштита  на 
децата утврдени со овој закон.

Забраната од ставот 1 на овој член се однесува на сите установи за 
социјална  заштита  и  социјална  сигурност  кои  решаваат  за  правата 
утврдени со  законот,  јавните установи за  деца основани од Владата  на 
Република Македонија,  јавните установи за деца основани од општина, 
општините во градот Скопје, градот Скопје и приватните установи за деца 
основани од правни и физички лица, правно лице запишано како агенција 
за  давање  услуги  на  повик,  како  и  физичко  лице  што  врши  одредени 
работи  од  дејноста  згрижување  и  воспитување  на  деца  како 
професионална дејност.

Член 9-б
Директна дискриминација во смисла на членот 9-а од овој закон е 

секое постапување со кое барателот или корисникот на заштита на децата 
бил  ставен  во  неповолна  положба  од  други  корисници  во  споредбени 
случаи заради расна, етничка или друга припадност.

Индиректна дискриминација во смисла на овој закон, постои кога со 
определена неутрална одредба, критериум или пракса, го става барателот 
или корисникот на заштита на децата во неповолна положба во однос на 
други лица, заради расна, етничка или друга припадност, освен доколку се 
утврдени  критериуми  или  практики  кои  се  објективно  оправдани  со 
легитимна цел и средствата за постигнување на таа цел, се соодветни и 
неопходни.
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Член 9-в
Секое  дискриминаторско  дејствие  сторено  во  вршењето  на 

службената  должност  претставува  основ  за  дисциплинска  одговорност 
согласно со закон.

Член 9-г
Во  управна  постапка  дозволена  е  жалба  заради  заштита  од 

дискриминација.
По  жалбата  од  ставот  1  на  овој  член  одлучува  надлежниот 

второстепен орган.
Против конечниот  управен  акт  лицето  кое  смета  дека  е  жртва  на 

дискриминација може да поведе управен спор.

Член 9-д
Барателот или корисникот на заштита на децата (лицето) кој смета 

дека поради дискриминација му е повредено некое право, може да бара 
заштита на тоа право во посебна постапка пред надлежен суд во која се 
одлучува како за главно прашање, а може да бара и заштита во посебна 
постапка уредена во членот 9-ѓ од овој закон.

Судот и другите органи кои спроведуваат постапка во која предмет е 
прашањето на дискриминација, должни се дејствијата во постапката да ги 
преземаат итно и  без одлагање,  со цел да  се  испитаат сите тврдења за 
дискриминацијата.

Член 9-ѓ
Барателот  или  корисникот  на  заштита  на  децата  кој  тврди  дека  е 

жртва на дискриминација според одредбите на овој закон може да поднесе 
тужба и да бара: 

       1) да се утврди дека тужениот го повредил правото на тужителот на  
еднаков  третман,  односно  дејствието  коешто  го  презел  или  пропуштил 
може  непосредно  да  доведе  до  повреда  на  правата  на  еднаквост  во 
постапувањето (тужба за утврдување на дискриминација); 

2) да се забрани преземање дејствија со кои се крши или може да се 
прекрши правото на тужителот на еднакво постапување,  односно да се 
извршат дејствија со кои се отстранува дискриминацијата или нејзините 
последици (тужба за забрана или отстранување на дискриминација) и 

3)  да  се  надомести  материјалната  и  нематеријалната  штета 
причинета  со  повреда  на  правата  заштитени  со  овој  закон  (тужба  за 
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надомест на штета). 
За тужбените барања од ставот 1 на овој член одлучува надлежен суд 

со примена на одредбите од Законот за парнична постапка, ако со овој 
закон поинаку не е определено.

Барањата од ставот 1 на овој член може да се истакнат заедно со 
барањата  за  заштита  на  други  права  за  кои  се  одлучува  во  парнична 
постапка, ако сите барања се во меѓусебна врска и ако ист суд е стварно 
надлежен за нив, без оглед дали за тие барања е пропишано решавање во 
општа или во посебна парнична постапка.

Член 9-е
За  барањата  од  членот  9-ѓ  на  овој  закон  во  прв  степен  стварно 

надлежен е основен суд, ако со закон поинаку не е одредено.
За судење во спорови од членот 9-ѓ на овој закон, покрај судот со 

општа месна надлежност, надлежен е и судот на чие подрачје тужителот 
има живеалиште, односно престојувалиште, како и судот на чие подрачје 
настапила штетата или е извршено дискриминаторското дејствие.

Член 9-ж
Пред започнувањето или во текот на постапката по повод тужбеното 

барање од членот 9-ѓ на овој закон, судот може на предлог на странката да 
одреди мерки за обезбедување.

Со поднесувањето на предлогот на мерки за обезбедување потребно 
е: 

- подносителот на барањето да направил веројатно дека е повредено 
неговото право на еднакво постапување и 

-  одредувањето на мерката да  е  потребно заради отстранување на 
опасноста од ненадоместлива штета, особено тешки повреди на правата на 
еднакво постапување. 

За мерките од ставот 1 на овој член одлучува судот кој е надлежен за 
тужбените барања на начин и во постапка утврдена со закон.

Член 9-з
Ако странката во судска или друга постапка тврди дека согласно со 

одредбите  на  овој  закон  и  е  повредено  нејзиното  право  на  еднакво 
постапување,  должна  е  да  ги  изнесе  сите  факти  и  докази  кои  го 
оправдуваат  нејзиното  тврдење.  Докажувањето  дека  немало 
дискриминација паѓа на товар на спротивната странка.

Одредбата на ставот 1 од овој член не се применува во прекршочната 
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и казнената постапка.

Член 9-ѕ
Во парница по повод барањето од членот 9-ѓ на овој  закон,  може 

како  замешувач  на  страна  на  лицето  кое  тврди  дека  е  жртва  на 
дискриминација да се придружи орган, организација, установа, здружение 
или друго лице, кое во рамките на својата дејност се занимава со заштита 
на  правата  на  еднакво  постапување  за  чиишто  права  се  одлучува  во 
постапката. За учеството на замешувачот одлучува судот со примена на 
одредбите на Законот за парнична постапка.

Судот ќе дозволи учество на замешувач од ставот 1 на овој член само 
со одобрение на лицето на чијашто страна замешувачот сака да се замеша.

Замешувачот од ставот 1 на овој член може да презема дејствија во 
постапка  и  во  постапката  ги  има  сите  права  што  му  припаѓаат  на 
замешувачот.

Без оглед на резултатот на парницата замешувачот од ставот 1 на 
овој член сам ги сноси трошоците од своето учество во парницата.

Член 9-и
По повод барањето од членот 9-ѓ став 1 точка 1 на овој закон судот 

може да одлучи жалбата да не го задржува извршувањето или да одреди 
пократок рок за исполнување на обврските на тужениот.

Член 9-ј
Во  постапките  од  членот  9-ѓ  на  овој  закон  секогаш е  допуштена 

ревизија.

Член 9- к
Здруженија,  установи  или  други  организации  кои  се  основани  во 

согласност со постојните прописи, а имаат оправдан интерес за заштита на 
колективните  интереси  на  одредена  група  или  во  рамките  на  својата 
дејност  се  занимаваат  со  заштита  на  правата  на  еднакво  постапување, 
можат да  поднесат тужба и  во постапката  пред судот да  настапат како 
сопарничари  против  лицето  кое  го  повредило  правото  на  еднакво 
постапување, ако направат веројатно дека со постапувањето на тужениот е 
повредено правото на еднакво постапување на поголем број лица.

Во тужбата од ставот 1 на овој член може да се истакне барање:  
1) да се утврди дека постапувањето на тужениот го повредило еднаквиот 
третман во однос на членовите на групата и 
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2) да се забрани преземање дејствија со кои се крши или може да се 
прекрши еднаквиот третман, односно да се извршат дејствија со кои се 
отстранува  дискриминацијата  или  нејзините  последици  во  однос  на 
членовите на групата. 

За  тужбата  од  ставот  1  на  овој  член  во  прв  степен  одлучува 
основниот суд месно надлежен за тужениот или основниот суд на местото 
на кое е причинето дискриминаторското дејствие.

Другите  одредби  од  овој  закон,  кои  се  однесуваат  на  тужбите  од 
членот 9-ѓ став 1 на овој  закон,  на соодветен начин се применуваат на 
тужбата од ставот 1 на овој член.

Тужбата  од  ставот  1  на  овој  член  е  дозволена  доколку  постои 
согласност од лицето кое тврди дека е жртва на дискриминација.

Член 10
Згрижување  и  воспитание  и  одмор  и  рекреација  на  децата  се 

организира и обезбедува во јавни и приватни установи за деца.
Установи за згрижување и воспитание на деца се: јавни (општинска 

детска  градинка  и  детска  градинка  на  општината  во  Градот  Скопје)  и 
приватна детска градинка.

Згрижување и воспитание на деца може да се организира и остварува 
и во други установи и просторни услови,  под услови утврдени со овој 
закон.

Установи за одмор и рекреација на деца се: јавни (општинско детско 
одморалиште,  детско  одморалиште  на  Градот  Скопје  и  државно детско 
одморалиште) и приватно детско одморалиште.

Член 11
Установите за деца имаат својство на правно лице и се запишуваат во 

Централен регистар на Република Македонија.

Член 12
Установите за деца имаат статут.
Статутот го донесува органот на управување на установата за деца.
Согласност  на  статутот  на  јавна  установа  за  деца  основана  од 

општината и општината во Градот Скопје, дава советот на општината и на 
општината во Градот Скопје.

Согласност  на  статутот  на  јавна  установа  за  деца  основана  од 
општината и Градот Скопје дава советот на општината и на Градот Скопје.

Согласност  на  статутот  за  јавна  установа  за  деца  основана  од 

131



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата), дава 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на заштита 
на децата (во натамошниот текст: Министерство).

Заради  специфичноста  на  заштитата  на  децата  согласност  на 
статутот на приватната установа за деца дава советот на општината на чие 
подрачје  е  седиштето  на  установата,  во  рок  од  15  дена  од  денот  на 
поднесувањето на барањето.

Доколку во рокот од ставот 6 на овој член советот на општината не 
се произнесе, се смета дека согласноста е дадена.

Член 13
Установата за деца има печат.

Во средината на печатот на јавната установа е грбот на Република 
Македонија,  а  од  страна  е  името  на  Република  Македонија,  името  и 
местото на установата.

Член 14
Развојот на дејноста за заштитата на децата се утврдува со програма 

за развој на дејноста за заштитата на децата.
Програмата од став 1 на овој член ја донесува Владата.
Владата ја утврдува мрежата на јавните детски градинки по предлог 

на Министерството по претходно мислење на советот на општината и на 
општината во Градот Скопје.

Владата  ја  утврдува  мрежата  на  јавните  детски  одморалишта 
основани од општината и Градот Скопје по предлог на Министерството по 
претходно мислење на советот на општината и на Градот Скопје.

Владата  ја  утврдува  мрежата  на  јавните  детски  одморалишта 
основани од Владата на предлог на Министерството.

При утврдување на мрежата на установи за деца од ставовите 3, 4 и 5 
на  овој  член  Министерството  доставува  до  Владата  преглед  и  на 
приватните установи за деца.

II. ПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
1.Детски додаток

Член 15
Детски  додаток  е  право  на  детето  и  се  обезбедува  како  паричен 

надоместок за покривање на дел од трошоците во подигање и развој на 
детето.
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Член 16
Право  на  детски  додаток  се  обезбедува  на  дете,  државјанин  на 

Република  Македонија,  кое  е  на  редовно  школување  во  Република 
Македонија.

Правото на детски додаток може да го оствари еден од родителите на 
детето,  старател или лице на кое  со  решение на  надлежниот центар за 
социјална работа му е доверено детето и живее во семејство со него (во 
натамошниот текст: корисник) под услови утврдени со овој закон.

Корисникот од ставот 2 на овој член треба да биде државјанин на 
Република  Македонија  со  постојано  место  на  живеење  во  Република 
Македонија последните три години пред поднесувањето на барањето.

Корисникот од ставот 2 на овој член правото на детски додаток може 
да го оствари само по еден основ.

Член 17
Странски  државјанин  кој  има  живеалиште  на  територијата  на 

Република Македонија може да оствари детски додаток за дете согласно со 
овој закон и меѓународни договори.

Член 18
Детски додаток се остварува во зависност од возраста на детето и 

материјалната состојба на семејството.

Член 19
Право на детски додаток се обезбедува на дете до наполнување на 

18 години живот, доколку е на редовно школување.
Дете кое наполно и трајно или за подолго од една година ќе остане 

неспособно за работа пред наполнети 15 години од животот или за време 
на  редовното  школување,  има  право  на  детски  додаток  за  време  на 
траењето на неспособноста на детето, но најдолго до 18 години живот.

Како наполно и трајно неспособно за работа се смета и дете на кое 
му  е  признато  право  на  работно  оспособување  се  до  негово  успешно 
завршување, но најдолго до 18 години живот.

По исклучок од став 1 на овој член право на детски додаток има 
дете кое поради болест или повреда е спречено редовно да ја посетува 
наставата  и  заради  таквата  спреченост  вонредно  го  продолжува 
образованието согласно со закон.
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Член 19-а
Детски додаток следува за децата што родителот ги издржува и тоа 

за: деца родени во брак или вон брак, посвоени деца, внуци, браќа, сестри 
како и за други деца земени на издржување.

За децата земени на издржување, детски додаток следува и кога тие 
имаат родители, ако:

- родителите им се наполно или трајно неспособни за работа; 
- се на издржување казна затвор;
- им е одземено родителското право и 
- родителите се на редовно школување. 
Детски додаток од ставот 2 на овој  член следува во случај  кога и 

родителите и децата немаат имот или приходи од кои децата можат да се 
издржуваат.

Детски додаток следува и за дете кое е без родителска грижа, а е 
сместено во згрижувачко семејство.

Член 20
Материјалната  состојба  на  семејството  се  утврдува  врз  основа  на 

приходите  кои  ги  остварува  семејството  и  бројот  на  членовите  на 
семејството.

Член 20-а
 Приходи врз основа на кои се утврдува материјалната состојба на 

семејството  се  сметаат  приходите  остварени  по  сите  основи  на  сите 
членови на семејството како приход на семејството, и тоа: 

- нето плата и надоместок на плата
- пензиско примање согласно со закон, 
- надоместок по основ на невработеност, 
- приходи по основ на имот и имотни права,
- приходи по основ на вршење земјоделска дејност, 
- приходи од самовработување, 
-  приходи  од  трговско  друштво  или  приватна  установа  во 

сопственост на член на семејството, 
- приходи по основ на интелектуална сопственост, 
- приходи по основ на привремена работа во странство,
-  примања  остварени  во  странство  на  работници  деташирани  во 

странство, 
- издржување врз основа на закон или судска одлука, 
- дивиденди и други приходи од хартии од вредност, 
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- камати на штедни влогови, 
- цивилна инвалиднина и 
- други приходи. 
Како  приход  во  смисла  на  ставот  1  на  овој  член,  не  се  сметаат: 

посебен  додаток,  надоместоци  за  телесно  оштетување,  паричен 
надоместок за помош и нега од друго лице, еднократна парична помош, 
еднократна парична помош за новороденче, родителски додаток за дете, 
приходите на згрижувачкото семејство, паричен надоместок за трошоците 
за згрижено лице во згрижувачко семејство и алиментација која ја дава 
родителот за издршка на детето од разведен брак.

При утврдувањето на правото на детски додаток, вкупно остварените 
приходи  во  претходната  година  на  сите  членови  на  семејството 
поединечно се собираат и се делат со 12, односно на онолку месеци за 
колку се остварени.

Просечните  месечни  приходи  на  сите  членови  на  семејството  од 
ставот  3  на  овој  член се  собираат  и  се  делат со  бројот  на  членови на 
семејството.

Член 21
Семејство во смисла на овој закон го сочинуваат брачните, односно 

вонбрачните  другари,  децата  родени  во  брак,  вон  брак  или  посвоени, 
посиноци, внуци без родители земени на издржување и малолетни браќа и 
сестри (доколку немаат родители и се без средства за егзистенција), кои 
сочинуваат заедница на живеење, стопанисување и трошење.

По исклучок од ставот 1 на овој  член за член на семејство не се 
сметаат:  лицата  на  кои  државата  им  обезбедила  целосно  бесплатно 
издржување, кои престојуваат најмалку шест месеци во странство или се 
наоѓаат на издржување на казна затвор.

Член 21-а 
Право на детски додаток има дете во семејство чии приходи по сите 

основи  по  член  на  семејство  изнесуваат  до  2.415 денари,  а  за  дете  на 
самохран родител пресметковниот износ се зголемува за 75% и изнесува 
4.226 денари.

Износите од ставот 1 на овој  член се усогласуваат со порастот на 
трошоците на живот за претходната година објавени од Државниот завод 
за статистика, во јануари за тековната година.
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Член 22
Детски додаток не следува:  
- за дете кое поради воспитување, школување или оспособување е во 

завод или установа во кои целосно бесплатно е згрижено за време додека е 
во заводот или установата и 

−за  дете  државјанин  на  Република  Македонија  за  кое  родителот 
остварил право на детски додаток согласно со прописите на друга држава.

 
Член 23

Висината на детскиот додаток изнесува: 
1) за дете до 15 години живот, односно додека е редовен ученик во 

основно училиште 740 денари и 
2)  за  дете  од  15  до  18  години  живот,  односно  додека  е  редовен 

ученик во средно училиште 1.175 денари. 
Вкупниот  месечен  износ  на  детски  додаток  за  децата  за  кои 

родителот го остварил правото изнесува 2.415 денари.
Износите  од  ставот  1  на  овој  член  и  вкупниот  месечен  износ  од 

ставот 2 на овој член се усогласуваат со порастот на трошоците на живот 
за  претходната  година  објавени  од  Државниот  завод  за  статистика,  во 
јануари за тековната година.

2. Посебен додаток

Член 24
За дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или 

менталниот  развој  или  комбинирани  пречки  во  развојот  до  26  години 
живот се обезбедува посебен додаток како паричен надоместок.

Наод,  оцена  и  мислење  за  потребата  од  остварување  на  посебен 
додаток дава стручен орган за оцена на видот и степенот на попреченоста 
на лицата во менталниот или телесниот развој.

Член 25
Дете со пречки во развојот и со специфични потреби во смисла на 

овој закон е:
 

          - со тешка, потешка или најтешки пречки во телесниот развој; 
- со умерена, тешка или длабока ментална попреченост, 
- со најтешки облици на хронични заболувања; 
- најтежок степен на оштетување на видот, слухот или говорот (слепо 
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лице и практично слепо лице; практично глуво и тотално глуво лице; лице 
со потполно отсуство на говорот,  лице со тешко оштетен говор поради 
детска парализа,  лице со аутизам, лице со оштетен или изгубен порано 
стекнат говор) и  

−со повеќе видови на пречки (комбинирани) во развојот.

Член 26
Право на посебен додаток има еден од родителите на детето кој ги 

исполнува условите од членот 16 на овој  закон,  за  дете државјанин на 
Република Македонија со постојано место на живеење во Републиката, до 
навршени  26  години  живот,  доколку  целосно  не  е  институционално 
згрижено на товар на државата.

Член 27
Висината на посебниот додаток изнесува 4.346 денари.
Износот  од  ставот  1  на  овој  член  се  усогласува  со  порастот  на 

трошоците на живот за претходната година објавени од Државниот завод 
за статистика, во јануари за тековната година.

3. Еднократна парична помош за новороденче
Член 28

Еднократна  парична  помош  за  новороденче  се  обезбедува  на 
семејството за прво новородено дете.

За прво новородено дете се смета дете кое е прво живородено дете 
по ред на раѓање на децата на мајката, како и кога ќе роди повеќе деца 
одеднаш (близнаци,тројка и повеќе) при првото раѓање.

За прво новородено дете ќе се смета и првото посвоено дете.

Член 29
Право на користење на еднократна парична помош за новороденче 

има  еден  од  родителите,  државјанин  на  Република  Македонија  со 
постојано место на живеење во Република Македонија за дете родено на 
територијата на Република Македонија.

Висината на еднократната парична помош за новороденче изнесува 
4.829 денари.

Износот  од  ставот  1  на  овој  член  се  усогласува  со  порастот  на 
трошоците на живот за претходната година објавени од Државниот завод 
за статистика, во јануари за тековната година.

137



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

Член 29-а
Избришан 

4. Партиципација

Член 30
Во зависност од материјалната состојба на семејството се обезбедува 

партиципација  во  трошоците  за  згрижување  и  воспитание  и  одмор  и 
рекреација на деца во јавна установа за деца.

Партиципацијата од став 1 на овој член се обезбедува во цената на 
услугата по дете што ја плаќа родителот.

Партиципацијата се обезбедува од Буџетот на Републиката.

4-а) Родителски додаток за дете

Член 30-а
Родителски  додаток  за  дете  остварува  мајка  за  своето  трето 

живородено дете.
Правото  од  ставот  1  на  овој  член  го  остварува  мајка  која  е 

државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во 
Република  Македонија  последните  три  години  пред  поднесување  на 
барањето.

Правото од ставот 1 на овој член го остварува мајка која непосредно 
се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од претходниот ред на 
раѓање  не  се  сместени во  установа  за  социјaлна  заштита,  згрижувачко 
семејство  или  не  се  дадени на  посвојување и на  која  не  и  е  одземено 
родителското право над децата од претходниот ред на раѓање.

Правото од ставот 1 на овој член не може да се оствари ако мајката 
за  време  на  бременоста  не  ги  вршела  задолжителните  здравствени 
прегледи и контроли согласно со закон.

Правото од ставот 1 на овој член не може да се оствари односно ќе 
го изгуби веќе оствареното право, доколку:

-  не  се  вршат  задолжителните  вакцинации  на  детето  согласно  со 
закон и 

- детето  не  биде  запишано  и  редовно  не  ја  следи  наставата  во 
основно училиште согласно со закон. 

По  исклучок  од  ставот  5  алинеја  2  на  овој  член  правото  на 
родителски додаток се остварува и за детето: 

- кое поради болест или повреда е спречено редовно да ја посетува 
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наставата  и  заради  таквата  спреченост  вонредно  го  продолжува 
образованието согласно со закон и 

-  кое  поради  степенот  на  попреченоста  не  може  да  се  образува 
согласно со закон. 

Правото од ставот 1 на овој член не може да се оствари ако мајката 
во моментот на поднесувањето на барањето живее и работи во странство.

Правото од став 1 на овој член во случај мајката да не е жива, да го 
напуштила детето, или од оправдани причини да е спречена непосредно да 
се грижи за детето, правото наместо мајката може да го оствари таткото 
или старателот доколку ги исполнува условите од ставовите 1 до 7 на овој 
член.

Правото од ставот 1 на овој член ќе се остварува за трето новородено 
дете од 1 јануари 2009 година.

Член 30-б
Родителскиот  додаток  за  трето  дете  од  членот  30-а  се  исплатува 

месечно, за период од десет години, во висина од 8.048 денари.
Износот  од  ставот  1  на  овој  член  се  усогласува  со  порастот  на 

трошоците на живот за претходната година објавени од Државниот завод 
за статистика, во јануари за тековната година.

Во случај мајката да роди повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и 
повеќе) ќе остварува родителски додаток во висина и за период утврдени 
во ставот 1 на овој член.

Член 30-в
Поблиските  услови,  критериуми  и  начинот  на  остварување  на 

правата за заштита на децата од членовите 28, 29, 30-а и 30-б на овој закон 
ги пропишува министерот.

5. Постапка за остварување на права за заштита на децата

Член 31
Постапката  за  остварување  на  правото  за  заштита  на  деца  се 

поведува по писмено барање на родителот, односно старателот на детето 
или лицето од членот 16 став 2 на овој закон.

Барањето за остварување на правото за заштита на децата од членот 
4  став  1  на  овој  закон,  освен  за  правото  од  точката  4,  со  комплетна 
потребна документација во прилог се поднесува до центарот за социјална 
работа,  надлежен  за  подрачјето  на  кое  подносителот  на  барањето  има 
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живеалиште,  а  за  еднократна  парична  помош  за  новороденче  и  за 
родителски додаток за дете до центарот надлежен за подрачјето на кое 
мајката има постојано место на живеење.

Формата  и  содржината  на  образецот  на  барањето  и  потребната 
документација  за  остварување на  правото  од  ставот  2  на  овој  член  ги 
пропишува министерот.

Член 32
По барање за остварување на правото за заштита на децата од членот 

4  на  овој  закон  освен  за  правото  од  точката  4,  решава  центарот  за 
социјална  работа,  надлежен  за  подрачјето  на  кое  подносителот  на 
барањето  има  живеалиште,  а  за  еднократна  парична  помош  за 
новороденче и за родителски додаток за дете решава центарот надлежен за 
подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење.

По  жалба  против  решението  на  центарот  за  социјална  работа  од 
ставот 1 на овој член решава министерот.

Жалбата не го одложува извршувањето на решението.

Член 32-а
Избришан 

Член 33
Центарот за социјална работа издава потврда и уверение за статусот 

на корисникот на правата за заштита на децата од членот 4 став 1 точки 1, 
2, 3 и 5 на овој закон согласно со службената евиденција, во рок од десет 
дена од денот на поднесувањето на барањето.

По барање на центарот за социјална работа правните и физичките 
лица  се  должни  да  дадат  податоци  што  претставуваат  доказ  за 
остварување на правата на децата утврдени со овој закон.

Член 34
Остварувањето  на  едно  од  правата  за  заштита  на  децата,  не  го 

исклучува користењето на друго право согласно со овој закон.

Член 35
Поднесувачот  на  барањето  е  одговорен  за  вистинитоста  на 

податоците во барањето.
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Член 36
Доколку надлежниот центар за социјална работа од членот 32 став 1 

на овој закон не донесе решение за остварување на правото, односно не 
донесе решение за одбивање на барањето во рок пропишан од 60 дена, 
освен за правото од членот 4 став 1 точка 3 на овој закон кој ќе изнесува 
30 дена, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена 
по истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на директорот на 
центарот за социјална работа за донесување на решение и директорот да 
донесе решение.

Формата  и  содржината  на  барањето  од  ставот  1  на  овој  член  ги 
пропишува министерот.

Кон барањето за донесување на решението од ставот 1 на овој член 
подносителот на барањето доставува и копија од барањето од членот 31 од 
овој закон.

Директорот на центарот за социјална работа е должен во рок од пет 
работни дена од денот на поднесување на барањето од ставот 1 на овој 
член до писарницата на директорот да донесе решение со кое барањето за 
остварување  на  правото  (детски  додаток,  посебен  додаток,  еднократна 
парична помош за новороденче и родителски додаток за дете) е уважено 
или одбиено. Доколку директорот нема писарница барањето се поднесува 
во писарницата на седиштето на центарот за социјална работа.

Доколку  директорот  на  центарот  за  социјална  работа  не  донесе 
решение во  рокот од  ставот 4  на  овој  член,  подносителот на  барањето 
може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни 
дена.

Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од 
денот на приемот на известувањето од ставот 5 на овој член да изврши 
надзор  во  центарот  за  социјална  работа  дали  е  спроведена  постапката 
согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот 
надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Инспекторот  од  Државниот  управен  инспекторат  по  извршениот 
надзор  согласно  со  закон  донесува  решение  со  кое  го  задолжува 
директорот  на  центарот  за  социјална  работа  во  рок  од  десет  дена  да 
одлучи по поднесеното барање, односно да го одобри или одбие барањето 
и да го извести Државниот управен инспекторат за донесениот акт. Кон 
известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното 
барање.

Доколку директорот на центарот за социјална работа не одлучи во 
рокот  од  ставот  7  на  овој  член,  инспекторот  ќе  поднесе  барање  за 
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поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за 
управната  инспекција  и  ќе  определи дополнителен рок од  пет  работни 
дена,  во  кој  директорот  на  центарот  за  социјална работа  ќе  одлучи по 
поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за 
донесениот акт.  Кон известувањето се доставува копија од актот со кој 
одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена 
да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку директорот на центарот за социјална работа не одлучи и во 
дополнителниот рок од ставот 8 на овој член, инспекторот во рок од три 
работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој 
рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот 6 на 
овој  член,  подносителот  на  барањето  во  рок  од  пет  работни  дена  има 
право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот 
управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, приговорот се 
поднесува  во  писарницата  на  седиштето  на  Државниот  управен 
инспекторат.

Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од 
три работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот 
10  на  овој  член  и  доколку  утврди  дека  инспекторот  не  постапил  по 
известувањето од подносителот на барањето согласно со ставовите 6 и 7 
од овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе 
барање  за  поведување  прекршочна  постапка  за  прекршок  утврден  во 
Законот  за  управната  инспекција  за  инспекторот  и  ќе  определи 
дополнителен  рок  од  пет  работни  дена  во  кој  инспекторот  ќе  изврши 
надзор во надлежниот орган дали е спроведена постапката согласно со 
закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го 
информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 
11 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе 
пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од 
три  работни  дена  ќе  го  информира  подносителот  на  приговорот  за 
преземените мерки.

Во случајот  од  ставот  12  на  овој  член,  директорот на  Државниот 
управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе 
овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

Во случаите од ставот 13 на овој  член,  директорот на Државниот 
управен  инспекторат  во  рок  од  три  работни  дена  ќе  го  информира 
подносителот на барањето за преземените мерки.
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Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи 
согласно со ставот 11 од овој  член, подносителот на барањето може да 
поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни 
дена.

Доколку директорот на центарот за социјална работа не одлучи во 
рокот од ставот 9 на овој член, подносителот на барањето може да поведе 
управен спор пред надлежниот суд.

Постапката пред Управниот суд е итна.
Подзаконскиот акт од ставот 2 на овој член се донесува во рок од 15 

дена од денот на донесувањето на овој закон.
По  донесувањето  на  подзаконскиот  акт  од  ставот  2  на  овој  член 

истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата 
на Министерството.

Во  постапката  за  остварување  на  правата  за  заштита  на  деца  од 
членот 31 на овој закон се применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка доколку со овој закон поинаку не е определено.

Член 36-а
Доколку  министерот  по  жалба  против  решението  на  центарот  за 

социјална работа не донесе решение во рок од 60 дена подносителот на 
жалбата може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет 
работни дена.

Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од 
денот на приемот на известувањето од ставот 1 на овој член да изврши 
надзор  во  Министерството  дали  е  спроведена  постапката  согласно  со 
закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го 
информира подносителот на известувањето.

Инспекторот  од  Државниот  управен  инспекторат  по  извршениот 
надзор  согласно  со  закон  донесува  решение  со  кое  го  задолжува 
министерот  во  рок  од  десет  дена  да  одлучи  по  поднесената  жалба, 
односно да ја уважи или одбие жалбата и да го извести инспекторот за 
донесениот акт.  Кон известувањето се доставува копија од актот со кој 
одлучил по поднесената жалба.

Доколку министерот не одлучи во рокот од ставот 3 на овој член, 
инспекторот ќе поднесе барање за  поведување прекршочна постапка за 
прекршок  утврден  во  Законот  за  управната  инспекција  и  ќе  определи 
дополнителен рок од пет работни дена, во кој министерот ќе одлучи по 
поднесената  жалба за  што во  истиот рок ќе  го  извести инспекторот за 
донесениот акт.  Кон известувањето се доставува копија од актот со кој 
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одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена 
ќе го информира подносителот на жалбата за преземените мерки.

Доколку министерот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 4 
на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава 
до  надлежниот  јавен  обвинител  и  во  тој  рок  ќе  го  информира 
подносителот на жалбата за преземените мерки.

Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот 1 на 
овој член, подносителот на жалбата во рок од пет работни дена има право 
да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен 
инспекторат.  Доколку  директорот  нема  писарница,  приговорот  се 
поднесува  во  писарницата  на  седиштето  на  Државниот  управен 
инспекторат.

Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од 
три работни дена да го разгледа приговорот од ставот 6 на овој член и 
доколку  утврди  дека  инспекторот  не  постапил  по  известувањето  од 
подносителот на жалбата согласно со ставовите 2 и 3 на овој член или не 
поднесе пријава согласно со ставовите 4 и 5 на овој член, директорот на 
Државниот  управен  инспекторат  ќе  поднесе  барање  за  поведување 
прекршочна постапка за инспекторот за прекршок утврден во Законот за 
управната  инспекција  и  ќе  определи дополнителен рок од  пет  работни 
дена во кој  инспекторот ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е 
спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од 
денот на извршениот надзор да го информира подносителот на жалбата за 
преземените мерки.

Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 
7 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе 
пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од 
три  работни  дена  ќе  го  информира  подносителот  на  приговорот  за 
преземените мерки.

Во  случајот  од  ставот  8  на  овој  член,  директорот  на  Државниот 
управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе 
овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

Во  случаите  од  ставот  9  на  овој  член,  директорот  на  Државниот 
управен  инспекторат  во  рок  од  три  работни  дена  го  информира 
подносителот жалбата за преземените мерки.

Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи 
согласно  со  ставот  7  од  овој  член,  подносителот  на  жалбата  може  да 
поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни 
дена.
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Доколку министерот не одлучи во рокот од ставот 5 на овој член, 
подносителот на жалбата може да поведе управен спор пред надлежниот 
суд.

Постапката пред Управниот суд е итна.
Во постапката за остварување на правата за заштита на децата од 

членот 36-а на овој закон се применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка доколку со овој закон поинаку не е определено.

Член 37 
Правото за заштита на деца се остварува од првиот ден на наредниот 

месец  по  поднесувањето  на  барањето  освен  за  еднократната  парична 
помош за новороденче и за родителскиот додаток за дете.

Правото  за  детски  додаток  и  правото  на  посебниот  додаток  се 
признава за една година, согласно со одредбите утврдени во овој закон.

Барањето за остварување на правото на еднократна парична помош 
за новороденче со потребната документација се поднесува до надлежниот 
центар за социјална работа, најдоцна до наполнети три месеца живот на 
детето,  а  за  посвоено дете  најдоцна до три месеца од заведувањето на 
посвоеното дете во книгата на родените.

Барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете 
со  потребната  документација  се  поднесува  до  надлежниот  центар  за 
социјална работа, најдоцна до наполнети три месеца живот на детето и 
правото на  родителски додаток за  дете  се  остварува  од  месецот  во  кој 
настанало раѓањето на детето.

Редоследот на раѓањата на децата кај правото на родителски додаток 
за дете се утврдува спрема бројот на живи деца на мајката утврдени во 
однос на денот на поднесување на барањето за остварување на правото на 
родителски додаток за дете, спрема датата и часот на раѓањата запишани 
во матичната книга на родените.

Барање за  продолжување на  правото за  детски додаток и  посебен 
додаток се поднесува во месецот пред месецот во кој истекува правото, а 
најдоцна еден месец по истекот на правото.

Барањето за продолжување на правото за детски додаток и посебен 
додаток поднесено после истекот на  рокот утврден во ставот 6 на  овој 
член ќе се смета како ново барање и барателот ќе стекне право првиот ден 
на наредниот месец од месецот во кој е поднесено барањето.

Барањето за продолжување на правото родителски додаток за дете за 
наредната година се поднесува до 31 март во таа година.

Барањето за продолжување на правото родителски додаток за дете 
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поднесено после рокот утврден во ставот 8 од овој член ќе се смета како 
ново барање и барателот ќе стекне продолжување, односно користење на 
правото првиот ден на наредниот месец од месецот во кој  е поднесено 
барањето за продолжување на правото.

Член 38
Корисникот на правото од членот 4 став 1 точки 1, 2 и 5 на овој 

закон е должен надлежниот центар за социјална работа да го извести за 
секоја промена на фактите и околностите кои биле основа за признавање 
на правото за заштита на децата најдоцна во рок од 15 дена од денот кога 
настанале тие промени .

Член 39
Доколку правото е остварено и исплатено спротивно на одредбите на 

овој закон, примениот износ корисникот е должен да го врати согласно со 
овој закон.

Корисникот,  кој  со  решение  на  центарот  или  решение  на  јавна 
установа за деца остварил право од членот 4 на овој закон, е должен да ги 
врати примените средства и да ја надомести штетата, ако:

- врз основа на нецелосни или неточни податоци, за кои знаел или 
морал  да  знае  дека  се  нецелосни  или  неточни,  односно  на  друг 
противправен начин остварил право од заштита на децата на кое немал 
право според одредбите на овој закон или правото го остварил во повисок 
износ  од  износот  што  му  следувал  за  конкретното  право  согласно  со 
законот и 

-  правото  од  заштита  на  деца  го  остварил  поради  тоа  што  без 
оправдани причини не пријавил промена која влијае на престанокот или 
висината на правото, а знаел или морал да знае за таа промена. 

Барањето за враќање на износот на исплатените средства и барањето 
за  надомест на  штета  застарува  со  истекот  на  роковите предвидени во 
Законот за облигационите односи.

Роковите  на  застареност  за  барање  за  враќање  на  износот  на 
исплатените средства и за барањето за надомест на штета согласно со овој 
закон почнуваат да течат од денот кој е утврден со конечното решение дека 
корисникот го стекнал правото на заштита на деца на противправен начин.

Центарот,  односно  јавната  установа  за  деца  кога  ќе  утврди  дека 
корисникот остварил право за заштита на деца на начин утврден во овој 
член ќе донесе решение со кое на корисникот ќе му престане правото од 
заштита на деца.
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Кога решението на центарот, односно на јавната установа, со кое на 
корисникот му престанува правото од заштита на деца, ќе стане конечно, 
центарот,  односно  установата,  ќе  го  повика  корисникот  на  правото  од 
заштита на деца да се спогодат за износот, начинот и рокот за враќање на 
примените  средства,  како  и  за  висината  на  причинетата  штета  која  тој 
треба да ја надомести.

Ако корисникот на правото од ставот 2 на овој член и центарот не се 
спогодат,  центарот ќе  поднесе  тужба до надлежниот суд за  враќање на 
примените средства и право на надомест на штета.

Член 39-а
За дете што стапило во брак престанува правото на користење на 

детски  додаток  со  првиот  ден  на  наредниот  месец  од  месецот  на 
стапување во брак.

Член 39-б
Надлежниот центар за социјална работа е должен најдоцна до 5-ти 

во  месецот  да  достави  до Министерството  извештај  за  користењето  на 
средствата  за  последниот  месец  и  барање  за  потребните  средства  за 
исплата на правата од членот 4 точки 1, 2, 3 и 5 на овој закон за наредниот 
месец со вкупниот број деца и семејства, односно корисници за кои треба 
да се исплатат правата.

Член 40
Поблиските  услови,  критериуми  и  начинот  на  остварување  на 

правата за заштита на деца од член 4 на овој закон со општ акт ги утврдува 
министерот.

III. ОБЛИЦИ НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
1. Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст

Член 41
Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст е облик 

на заштита на деца кој како дејност се организира за згрижување, престој, 
нега, исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреативни, културно-
забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на 
здравјето  и  за  поттикнување  на  интелектуалниот,  емоционалниот, 
физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 години живот, 
односно до вклучување во основното образование.
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2. Одмор и рекреација на деца

Член 42
Одморот и рекреацијата на децата е облик на заштита на деца кој 

како дејност се организира за престој, активен одмор, социјализација на 
децата,  воспитни,  образовни,  културно-забавни,  спортско-рекреативни и 
други  активности  со  децата  за  развивање на  психомоторниот развој  на 
децата и способност за договарање, почитување на разликите и соработка 
во групи, способност за прифаќање на себеси и другите и ориентација во 
просторот.

3. Други облици на заштита

Член 43
За развој на личноста на детето, талентот,  менталните, физичките, 

креативните  и  другите  способности,  подготвување  за  самостоен  и 
одговорен живот се обезбедуваат и други облици на заштита на децата 
како  програмски  активности  од  областа  на  културата,  издавачката, 
згрижувачката и воспитната дејност, екологијата, уметноста, рекреативни 
и слободни активности и спортот.

Програмираните активности од став 1 на овој член се остваруваат 
согласно  со  посебни  програми  кои  ги  изработува  соодветна  научна 
установа, односно специјализирана стручна установа или институција, а 
ги донесува министерот.

За  подобро  физичко  и  психичко  закрепнување  рехабилитација, 
ресоцијализација и социјална реинтеграција на детето кое е жртва на некој 
облик на занемарување, експлоатација, злоупотреба, мачење, трговија или 
друг облик на свирепо постапување наведени во членот 9 ставови 1 и 2 од 
овој закон, како и доколку носи последици и трауми од вооружени судири, 
државата презема посебни програми и активности.

IV. ДЕТСКА ГРАДИНКА
1. Дејност

Член 44
Дејноста  згрижување  и  воспитание  на  децата  од  предучилишна 

возраст се обезбедува и остварува во детска градинка.
Јавната детска градинка може да обезбедува престој и исхрана и за 

деца над шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет 
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години возраст.
За  децата  кои  не  се  опфатени  со  згрижување  и  воспитание  во 

детската  градинка  може  да  се  организираат  и  други  скратени 
вонинституционални форми за згрижување и воспитание согласно со овој 
закон.

Член 45
Јавна детска градинка запишува и прима деца врз основа на пријави 

преку целата година.
Ако во детската градинка од ставот 1 на овој  член има пријавено 

поголем број на деца отколку што има слободни места, за приемот решава 
комисија за прием на деца.

Составот и начинот на работа на комисијата од став 2 на овој член, 
како  и  критериумите  за  прием  на  деца  во  градинката  ги  утврдува 
управниот одбор на градинката во согласност со советот на општината и 
советот на општината во Градот Скопје.

Комисијата ја именува директорот.
Комисијата  од  став  2  на  овој  член  е  надлежна  да  решава  и  за 

остварување на правото за партиципација.
По жалба против решението на комисијата решава Министерството.
Родителите  се  должни  при  приемот  на  детето  во  градинката  да 

приложат  потврда  од  педијатар  за  здравствената  состојба  на  детето, 
односно  наод  и  мислење  од  соодветна  стручна  институција  за  дете  со 
пречки во менталниот развој или телесна попреченост.

Органот  на  управување  на  јавната  детска  градинка  посветува 
внимание и ги следи состојбите по однос на приемот на децата со пречки 
во развојот, односно за социјално-економските услови во семејството.

Правата  и обврските на  градинката  и корисниците на  услугите  се 
уредуваат со договор, со кој особено се регулираат меѓусебните односи на 
давателот и корисникот на услугата, квалитетот на услугата, начинот на 
плаќањето, изборот на програмата, должината на престојот на детето во 
установата и други прашања во поглед на заштита на детето и дејноста на 
градинката.

Член 46
Дејноста  на  детската  градинка  се  остварува  според  програми  за 

остварување на дејноста.
Родителите  имаат  право  за  своите  деца  во  детските  градинки  да 

избираат програми за згрижување и воспитание на децата.

149



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

Детската  градинка  е  должна  на  родителите  да  им  ги  претстави 
програмите кои ги изведува, нивните цели, содржини и методи на работа.

Член 47
Во  детската  градинка  активностите  се  изведуваат  на  македонски 

јазик и кирилско писмо.
За  децата  на  припадниците  на  другите  заедници  воспитно-

образовните  активности  во  јавните  детски  градинки  се  изведуваат  на 
јазикот на соодветната заедница, за група деца, согласно со одредбите на 
овој закон.

Доколку постои интерес  за  изведување на  активности и  на  други 
јазици, воспитно-образовните активности во детски градинки можат да се 
изведуваат за група деца согласно со одредбите на овој закон.

Член 48
Јавната детска градинка организира згрижување и воспитание и на 

деца  со  пречки  во  и  менталниот  развој  или  телесна  попреченост, 
сообразно на видот и степенот на попреченоста.

Како деца со пречки во менталниот развој или телесна попреченост 
се сметаат: слепи и слабовидни деца, глуви и наглуви деца, деца со пречки 
во говорот, деца со телесни пречки во телесниот развој, како и деца со 
тешкотии во однесувањето и личноста.

Згрижувањето и  воспитанието на  децата  со  лесна попреченост во 
менталниот развој и телесна попреченост од ставот 2 на овој член, кои 
имаат  потреба  од  прилагодено  изведување  на  програмите  за 
предучилишни деца со дополнителна стручна помош или со прилагодени 
програми, се организира во редовните групи.

Згрижувањето и воспитанието на децата со умерена попреченост во 
менталниот  развој  и  телесна  попреченост  од  ставот 2  на  овој  член,  се 
организира во посебни групи според посебни програми.

Член 49
Јавната детска градинка одделни услуги од својата дејност може да 

организира  и  во  други  просторни услови  (основно училиште,  болница, 
дом  на  култура,  месна  заедница  и  други  установи,  во  станот  на 
родителите), како и давање одредени услуги од дејноста на градинката на 
деца и семејства, согласно со овој закон.

Кога во местото на живеење нема јавна детска градинка,  односно 
детската градинка нема слободни места,  а родителите имаат интерес за 
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вклучување  во  детска  градинка  на  одреден  број  деца,  според  кои  во 
согласност со нормативите и стандардите за вршење на дејноста може да 
се  формира  една  група,  детската  градинка  одделни  услуги  од  својата 
дејност, во согласност со Министерството може да организира во други 
просторни услови.

Јавната детска градинка може да организира и повремено чување на 
деца  во  домашни  услови  кое  ќе  го  остварува  со  постојниот  кадар  од 
детската градинка и надворешни соработници и стручни работници со кои 
детската  градинка  склучува  договор  со  кои  се  уредуваат  меѓусебните 
права и обврски.

Поблиските  услови  и  начинот  на  повремено  чување  на  деца  во 
домашни услови од ставот 3 на овој член и на услугите од ставот 1 на овој 
член со општ акт ги пропишува министерот.

Член 50
Во  состав  на  јавна  детска  градинка  може  да  се  формира 

советувалиште за деца и родители.
Поблиски критериуми за формирање и работа на советувалиштето 

донесува министерот.

Член 51
Во  детска  градинка  можат  да  се  организираат  и  други 

институционални активности за задоволување на специфичните интереси 
и  потреби  на  детето  во  насока  на  јакнење  на  личноста  на  детето  со 
развивање  на  неговите  телесни,  интелектуални,  културни  и  други 
способности.

Програмските  активности  од  став  1  на  овој  член,  се  остваруваат 
согласно со  посебни програми кои ги донесува директорот на  детската 
градинка по предлог на стручниот тим, а ги одобрува управниот одбор на 
градинката.

2. Организација и содржина на дејноста во детската градинка

Член 52
Организацијата  и  содржината  на  дејноста  се  остварува  преку 

програми.
Воспитно-образовната  работа  во  јавна  детска  градинка  ќе  се 

изведува според Основите на програмата за воспитно-образовната работа 
со  деца  од  предучилишна  возраст  во  јавните  детски  градинки  кои  ги 
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изготвува  Бирото  за  развој  на  образованието,  а  ги  донесува  со  акт 
министерот.

Основите на програмата за воспитание и образование на децата со 
пречки во менталниот развој и телесна попреченост од членот 48 на овој 
закон ги изготвува Бирото за развој на образованието, а ги донесува со акт 
министерот.

Со  Основите  на  програмата  од  ставовите  2  и  3  на  овој  член  се 
уредуваат  особено  теоретските  основи  и  принципи,  целите  врз  кои  е 
заснована  програмата,  примери  на  активности,  очекувани  резултати  и 
соработка со родителите.

Другите  програми  за  остварување  на  дејноста  на  јавна  детска 
градинка  ги  изработува  научна  установа,  односно  специјализирана 
стручна установа или институција, а ги донесува со акт министерот.

Програмите од ставовите 2, 3 и 5 на овој член се менуваат согласно 
со  резултатите  од  следењето  и  вреднувањето  на  реализацијата  на 
програмите и на примената на проектите кои се остваруваат во дејноста.

Иницијатива за менување на програмите од ставовите 2,3 и 5 на овој 
член, можат да даваат и детските градинки, установи и други правни и 
физички лица.

Член 53
Програмата  за  згрижување  и  воспитание  на  приватната  детска 

градинка  ја  донесува  основачот  по  претходно  прибавено  позитивно 
мислење од Министерството.

Мислењето од ставот 1 на овој член го дава министерот на предлог 
на комисија составена од два претставника од научна установа, односно 
институција, еден претставник од Бирото за развој на образованието, еден 
претставник од специјализирана стручна установа и еден претставник од 
Министерството.

Трошоците  за  работа  на  комисијата  од  ставот  2  на  овој  член  ги 
покрива основачот на приватната детска градинка.

Програмата од став 1 на овој член, во зависност од видот, обемот и 
карактерот на дејноста ги содржи условите, критериумите и стандардите 
за  вршење  на  дејноста,  утврдени  со  овој  закон  како  и  времетраењето, 
целите и содржините на активностите.

Во  приватната  детска  градинка  згрижувањето  и  воспитанието  на 
деца од предучилишна возраст може да се оствари согласно со програмите 
од членот 52 на овој закон, за што одлучува органот на приватната детска 
градинка во согласност со актот за основање.
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Кога во приватна детска градинка воспитно образовната програма се 
одвива според посебните педагошки и други принципи и начела Steiner, 
Decroly, Montessori и друго, министерот дава позитивно мислење откако 
комисијата од ставот 2 на овој член ќе утврди дека програмата е признаена 
од соодветно меѓународно здружение.

Член 54
Детската градинка според времетраењето остварува програми за:  

          - целодневен престој;
- полудневен престој; 
- скратени програми; 
- пилот програми и 
- вонинституционални форми за активности со деца. 
Детската  градинка  може  да  остварува  и  програма  за  продолжен 

престој на деца според потребите и работното време на корисниците на 
овие услуги.

Програмите за целодневен престој траат од 8 до 11 часа и може да се 
изведуваат претпладне, попладне, целодневно или наизменично.

Програмите за полудневен престој траат од 4 до 6 часа и можат да се 
изведуваат претпладне, попладне или наизменично.

Скратените програми траат од 240 до 600 часа годишно.
Програмите  за  целодневен  престој  и  програмите  за  полудневен 

престој се наменети за деца на возраст до поаѓање во основно училиште и 
опфаќаат згрижување и воспитување на децата.

Скратените програми се наменети за деца од од недоволно развиени 
подрачја и ридско - планински и погранични региони и населени места со 
наталитет понизок од половината од просечниот наталитет во Република 
Македонија, на возраст од три години до поаѓање во основно училиште и 
опфаќаат  згрижување  и  воспитување  на  децата  со  или  без  исхрана  на 
децата.

Скратените  програми  се  наменети  и  за  деца  на  подолготрајно 
болничко лекување.

Вонинституционални активности - тоа се кратки програми во траење 
од три часа дневно коишто можат да опфатат: игри, игровни активности, 
креативни работилници, детски работилници од подрачјето на културата и 
уметноста,  спортски  активности,  наменети  за  деца  на  возраст  од  три 
години до поаѓање во основно училиште - се организираат и изведуваат од 
јавните детски градинки по добиено одобрение од министерот по мислење 
на комисијата од членот 53 став 2 на овој закон.
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Пилот-програми - се програми со посебни педагошки принципи кои 
се  изведуваат  во  јавни  детски  градинки  по  добиено  одобрение  од 
министерот по мислење на комисијата од членот 53 став 2 на овој закон.

Член 55
Работата во детската градинка се организира во групи, во зависност 

од возраста на децата по правило во хомогени групи и тоа: 
1) до 12 месеци..................................од 6 до 8 деца 
2) над 12 месеци до 18 месеци........од 8 до 10 деца 
3) над 18 месеци до 2 години...........од 10 до 12 деца 
4) над 2 години до 3 години...............од 12 до 15 деца 
5) над 3 години до 4 години...............од 15 до 18 деца 
6) над 4 години до 5 години...............од 18 до 20 деца 
7) над 5 години до 6 години...............од 20 до 25 деца. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, во зависност од возраста на 

децата, може да се организира: 
1) хетерогена група до две години ................... од 10 до 12 деца  

од  две  години  до  поаѓање  во  основно 
училиште ..................................................... од 18 до 20 деца;

2) комбинирана група од 12 месеци до поаѓање во основно училиште 
.............. од 15 до 20 деца; 

3)  група  деца  со  пречки  во  развојот  .....  од  5  до  8  деца  и  
4) Група деца од шест години, односно од поаѓање во основно училиште 
до десет години ............................. од 20 до 30 деца 

Во групите од ставот 1 и во точките 1 и 2 од ставот 2 на овој член 
може да се вклучи едно дете со лесни пречки во менталниот развој или 
телесна  попреченост,  во  кој  случај  бројот  на  децата  во  групите  се 
намалува за две деца.

По  исклучок,  во  зависност  од  условите  за  работа,  потребата  на 
децата и родителите или програмите за остварување на дејноста, јавната 
детска градинка во групите може да има поголем број на деца, односно 
помал број на деца од бројот на деца утврдени во ставовите 1 и 2 на овој 
член,  за  што  согласност  дава  основачот  на  установата  врз  основа  на 
претходно прибавено писмено мислење од министерот.

Член 56
Во  јавната  детска  градинка  може  да  се  согледуваат  можности  за 

воведување  на  нови  воспитно-образовни  содржини,  форми,  методи  и 
средства.
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Јавната детска градинка во која ќе се согледуваат можностите од став 
1 на овој член ја определува министерот.

Член 57
Педагошко-методска  практика  на  студентите  се  изведува  во  јавна 

детска градинка.
Поблиски прописи за начинот на работа и обезбедување услови за 

остварување  на  педагошко-методската  практика  на  студентите  од 
соодветните  студии  за  предучилишно  воспитание  и  други  соодветни 
факултети од ставот 1 на овој член донесува министерот .

Член 58
Детската градинка заради зачувување и унапредување на здравјето 

на децата ја следи дневната здравствена состојба на децата, соработува со 
установи  надлежни  за  здравствена  заштита  на  децата  и  спроведува 
превентивни мерки за заштита на здравјето на децата.

Детската градинка има обврска во случај на појава на нарушување на 
нормалната здравствена состојба да го извести родителот на детето, а во 
случај на поголем број на заболени деца, веднаш да ги извести надлежната 
здравствена установа и Министерството како и основачот.

Член 59
Јавната детска градинка донесува годишна програма за работа.
Годишната  програма  за  работа  содржи  особено:  организација  и 

работно  време  на  градинката,  програмите  на  детската  градинка, 
распоредување на децата во групи, работата на директорот и стручните и 
други  работници,  соработка  со  родителите,  соработка  со  воспитно-
образовни,  спортски,  здравствени,  културни,  научни  и  други  установи, 
фондации, здруженија, активности за вклучување на децата во градинка, 
перманентно стручно усовршување на вработените, работа на стручните 
органи и други работи за остварување на дејноста.

Програмата за работа од став 1 на овој член,  детската градинка е 
должна  да  ја  донесе  најдоцна  до 30 септември во  тековната  година  за 
наредната година.
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V. ВРШЕЊЕ ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ДЕЈНОСТА ЗГРИЖУВАЊЕ И 
ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ДРУГИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Член 59-а
Правни и физички лица можат да вршат одредени работи од дејноста 

згрижување и воспитание на деца под услови и на начин утврдени со овој 
закон за вршење на тие работи.

Член 59-б
Физичко  лице  може  самостојно  да  врши  работи  од  дејноста 

згрижување  и  воспитание  на  деца,  како  професионална  дејност  за 
организирање и остварување на згрижување или престој, нега и исхрана 
до три деца од предучилишна возраст и не помалку од два часа дневно.

Член 59-в
Физичко  лице  може  самостојно  да  врши  работи  од  дејноста 

згрижување  и  воспитание  на  деца  како  професионална  дејност  и  за 
организирање и остварување на згрижување или престој, нега и исхрана и 
за деца со пречки во менталниот развој или телесна попреченост до три 
деца на возраст до десет години и не помалку од два часа дневно.

Член 59-г
Одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца и тоа 

чување и нега на деца од предучилишна возраст на повик може да врши 
правно лице запишано во судски регистар, како агенција за давање услуги 
за чување и нега на деца од предучилишна возраст.

Член 60
Избришан 

Член 61
Избришан 

VI. ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ
1. Дејност

Член 62
Дејноста одмор и рекреација се обезбедува и остварува во детско 

одморалиште.
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Ако во јавното детско одморалиште има пријавено поголем број на 
деца  отколку што  има слободни места,  за  приемот решава  комисија  за 
прием на деца.

Составот и начинот на работа на комисијата од ставот 2 на овој член, 
како и критериумите за приемот на деца во одморалиштето ги утврдува 
управниот  одбор  на  одморалиштето  во  согласност  со  советот  на 
општината  и  Советот  на  Градот  Скопје,  за  одморалиште  основано  од 
општината  и  Градот  Скопје,  а  Министерството  за  јавно  детско 
одморалиште основано од Владата.

Комисијата ја именува директорот.
Комисијата  од  ставот  2  на  овој  член  е  надлежна  да  решава  и  за 

остварување на правото за партиципација.
Органот на управување на јавното детско одморалиште води грижа 

по  однос  на  приемот  на  децата  за  социјално-економските  услови  во 
семејството.

Со  договор  се  уредуваат  правата  и  обврските  на  детското 
одморалиште и корисниците на услугите на одмор и рекреација.

Член 63
Одмор и рекреација може да се организира и за деца со пречки во 

развојот.
Одмор  и  рекреација  за  деца  со  пречки  во  развојот  се  организира 

според посебни програми.

Член 64
Родителите имаат право за своите деца да изберат програми за одмор 

и рекреација во детските одморалишта.
Детското одморалиште е должно на родителите да им ги претстави 

програмите кои ги изведува, нивните цели, содржини и методи на работа.
2. Организација и содржина на дејноста

Член 65
Одмор  и  рекреација  во  јавно  детско  одморалиште  се  остварува 

според програми за остварување на дејноста кои ги изработува научна или 
специјализирана стручна установа, односно стручен орган, а ги донесува 
министерот.

Програмите  за  дејноста  одмор  и  рекреација  на  деца  содржат 
особено: назив на програмата, вид и траење, основни задачи и активности.

Програмите се менуваат и осовременуваат согласно со резултатите 
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од  следењето  и  вреднувањето  на  реализацијата  на  програмите  и  на 
примената на проектите кои се остваруваат во дејноста.

Иницијатива за менување и осовременување на програмите од ставот 
1 на овој член, можат да даваат и детските одморалишта, установите и 
други правни и физички лица.

Програмата  за  одмор  и  рекреација  на  приватното  детско 
одморалиште ја донесува основачот по претходно прибавено позитивно 
мислење од Министерството.

Мислењето од ставот 5 на овој член го дава министерот на предлог 
на комисијата од членот 53 став 2 на овој закон.

Програмата од став 5 на овој член во зависност од видот, обемот и 
карактерот на дејноста, ги содржи условите, критериумите и стандардите 
за  вршење  на  дејноста  утврдени  со  овој  закон  како  и  времетраењето, 
целите и содржините на активностите.

Во приватно детско одморалиште одморот и рекреацијата на деца 
може да се оствари согласно со програмите од ставот 1 на овој член, за 
што одлучува органот на приватното детско одморалиште во согласност со 
актот за основање.

Член 66
Јавно детско одморалиште организира и спроведува програми за:
- зимување; 
- летување; 
- настава во природа и 
- други програми (екскурзии, кампување, излети, походи, семинари, 

мини-скијачка школа, рекреативно-еколошка школа, исхрана на децата и 
друго). 

Програмата  за  зимување  е  наменета  за  деца  од  училишна  и 
предучилишна  возраст  за  време  на  зимскиот  распуст,  а  во  останатиот 
период од зимата детското одморалиште може да работи како установа, 
односно одморалиште од отворен тип.

Програмата за летување е наменета за деца од предучилишна возраст 
и за деца од училишна возраст за време на летниот распуст.

Програмата за настава во природа е наменета за деца од училишна 
возраст  и  ќе  се  остварува  во  согласност  со  наставните  планови  на 
основните училишта.

Другите програми од став 1 алинеја 4 на овој член ќе се остваруваат 
во  зависност  од  потребите  на  корисниците  и  слободните  термини  во 
детското одморалиште.
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Детското одморалиште во времето кога не ги остварува програмите 
од ставот 1 на овој член може да работи како одморалиште од отворен тип 
и да дава и други услуги од областа на угостителско-туристичката дејност, 
маркетингот како и други услуги, освен организирање и давање на услуги 
на игри на среќа, коцкарници, казина, барови и слично.

Член 67
Работата  во  детското  одморалиште  се  организира  во  групи,  во 

зависност од возраста на децата и тоа:  
1) до 7 години живот................................ од 6 - 8 деца 
2) над 7 до 10 години живот.....................од 10 - 15 деца 
3) над 10 до 13 години живот...................од 15 - 18 деца 
4) над 13 до 15 години живот...................од 18 - 20 деца 
5) над 15 до 18 години живот...................од 20 - 25 деца.

Член 68
Јавното детско одморалиште и сезонското одморалиште донесуваат 

годишна програма за работа.
Годишната  програма  за  работа  содржи  особено:  организација  и 

работно  време  на  одморалиштето,  исхраната,  видот  на  програмите  на 
детското одморалиште, времетраењето на смените на одделните облици на 
одмор  и  рекреација,  работата  на  директорот  и  другите  работници  во 
одморалиштето, соработка со воспитно-образовни, спортски, здравствени, 
културни,  научни и други установи,  фондации и здруженија,  работа  на 
стручните органи и други работи за остварување на дејноста.

Програмата од став 1 на овој член, детското одморалиште е должно 
да ја донесе најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната 
година.

VII. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК

Член 69
Општинска  детска  градинка  и  детска  градинка  на  општината  во 

Градот Скопје основа општината и општината во Градот Скопје.
Советот  на  општината  и  советот  на  општината  во  Градот  Скопје 

донесува одлука за основање на јавна детска градинка од ставот 1 на овој 
член, по претходно прибавено мислење од Министерството.

Општинско детско одморалиште  и  детско  одморалиште  на  Градот 
Скопје основа општината и Градот Скопје.
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Советот на општината и Советот на Градот Скопје донесува одлука 
за основање на јавно детско одморалиште од ставот 3 на овој  член, по 
претходно прибавено мислење од Министерството.

Државно  детско  одморалиште  основа  Владата  на  предлог  на 
Министерството.

Средствата за основање и работа на установата од ставовите 1, 3 и 5 
на овој член ги обезбедува основачот.

Член 70
Избришан 

Член 71
Установа  за  деца  може  да  се  основа  и  да  почне  со  работа,  ако:  

- е обезбеден потребен број деца, согласно со пропишаните стандарди и 
нормативи за вршење на дејноста;

- се обезбедени соодветни просторни услови, опрема и дидактички 
средства, согласно со пропишаните стандарди и нормативи за вршење на 
дејноста;

- се донесени програми за вршење на дејноста;
- се обезбедени соодветни и стручни и други работници, согласно со 

пропишаните  стандарди  и  нормативи  за  вршење  на  дејноста  и  
- се обезбедени потребни финансиски средства. 

Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат и во случаите на 
проширување на програмите за вршење на дејноста на детската градинка 
и на детското одморалиште.

Стандардите и нормативите за вршење на дејноста од став 1 на овој 
член, ги донесува министерот.

Во стандардите и нормативите за вршење на дејноста се утврдуваат 
и нормативите за  исхрана,  стандардите за  санитарно-хигиенски услови, 
како и стандарди за потребното работно време за остварување на дејноста 
(згрижувачката,  воспитната,  образовната  и  друга  дејност  за  детските 
градинки) и критериуми за развиеност на установите.

Министерот поблиску ги пропишува стандардите и нормативите за 
вршење  на  дејноста  на  детската  градинка,  односно  на  детското 
одморалиште.

Член 72
Основачот  е  должен  при  основање  на  јавна  установа  за  деца  да 

формира комисија која во согласност со овој закон извршува подготовка за 
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отпочнување со работа на установата.

Член 73
Установата за деца може да отпочне со работа откако министерот ќе 

утврди  дека  се  исполнети  условите  утврдени  со  овој  закон  и  другите 
прописи и ќе донесе решение за вршење на дејноста.

Решението  од  ставот  1  на  овој  член  се  донесува  врз  основа  на 
мислење на комисија, составена од три члена, именувани од министерот.

Комисијата од ставот 2 на овој член врши непосреден увид со цел да 
утврди дали се исполнети условите од ставот 1 на овој член, врз основа на 
што изготвува мислење.

По донесување на решението од став 1 на овој член, установата за 
деца се запишува во Централниот регистар на Република Македонија.

Против решението од ставот 1 на овој член, може да се изјави жалба 
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос од втор степен.

Установата за деца се запишува во централен регистар на установи 
што го води Министерството.

Општината и општината во Градот Скопје, за своето подрачје водат 
регистар за јавните установи за деца основани од општината и општината 
во  Градот  Скопје  и  податоците  од  извршениот  упис  во  регистарот  ги 
доставуваат до Министерството.

Општината  и  Градот Скопје,  за  своето подрачје водат регистар за 
јавните  установи  за  деца  основани  од  општината  и  Градот  Скопје  и 
податоците  од  извршениот  упис  во  регистарот  ги  доставуваат  до 
Министерството.

Формата,  содржината  и  начинот  на  водење  на  регистрите  од 
ставовите 6, 7 и 8 на овој член ги пропишува министерот.

Член 74
Установа за деца престанува со работа, ако: 
−не се спроведуваат одредбите од овој закон, подзаконските акти и 

други прописи;

      - со правосилна судска одлука се утврди ништовност на уписот на 
установата во Централниот регистар на Република Македонија; 

-  е  изречена  мерка  за  забрана  за  вршење  на  дејноста,  заради 
неисполнување на условите за вршење на дејноста, а во рок определен за 
извршување  на  мерката  не  се  исполнети  условите  за  вршење  на  таа 
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дејност, односно не ја промени дејноста; 
−се  припои  или  спои  со  друга  установа  или  подели  на  две  или 

повеќе установи;

     -основачот донесе  акт  за  престанување на  установата  за  деца  ако 
престанала потребата,  односно условите за  вршење на  дејноста  за  која 
установата за деца била основана и 

−не исполнува други услови пропишани со закон.

Член 75
Постапката  за  престанување  со  работа  на  установата  за  деца 

основана од Владата ја покренува и води Министерството.
Предлог за престанок со работа на јавна установа од ставот 1 на овој 

член до основачот поднесува Министерството.
Одлука за престанок со работа на установата од ставот 1 на овој член 

донесува Владата.
Одлуката за престанок со работа се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија".
Постапката за престанување на работата на јавна детска градинка ја 

покренува и води основачот.
Одлука за  престанок на  работа  на установата од ставот 5 на  овој 

член, донесува советот на општината и советот на општината во Градот 
Скопје по претходно прибавено мислење од Министерството.

Постапката  за  престанување  на  работата  на  јавно  детско 
одморалиште основано од општината и Градот Скопје ја покренува и води 
основачот.

Одлука за престанок на работата на установата од ставот 7 на овој 
член,  донесува  советот  на  општината  и  Советот  на  Град  Скопје  по 
претходно прибавено мислење од Министерството.

Одлуката од ставот 6 на овој член се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија” и службениот гласник на општината и општината 
во  Градот  Скопје,  а  одлуката  од  ставот  8  на  овој  член  се  објавува  во 
“Службен  весник  на  Република  Македонија”  и  службениот  гласник  на 
општината и на Градот Скопје.

Основачот, а за установата од ставот 1 на овој член Министерството, 
по донесување на одлуката за престанување со работа на установата, во 
рок  од  три  дена  го  известува  Централниот  регистар  на  Република 
Македонија за бришење од регистарот.
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Член 76
Приватна  установа  за  деца  може  да  основа  домашно  правно  или 

физичко лице врз основа на одобрение, во согласност со овој закон.
Средствата  за  основање  и  работа  на  приватната  установа  ги 

обезбедува основачот.

Член 77
Одобрението  за  основање  на  приватна  установа  за  деца  го  дава 

Владата по претходно мислење на Министерството, доколку се исполнети 
условите предвидени во член 71 став 1 алинеи 2, 3, 4 и 5 од овој закон и 
доколку  програмите  и  плановите  ги  исполнуваат  стандардите  и 
нормативите за вршење на дејноста.

Одобрение за основање на приватна установа се издава врз основа на 
поднесено  барање  на  правно,  односно  физичко  лице  (во  натамошниот 
текст: основач).

Кон барањето за  добивање одобрение за  основање на установа се 
поднесува елаборат за потребите од ваков вид установа и документација за 
потребните услови предвидени во членот 71 став 1 алинеи 2, 3, 4 и 5.

Барањето со пропишаната документација од ставот 3 на овој член се 
доставува до Министерството.

Член 78
Со  одлуката  на  Владата  за  давање  одобрение  за  основање  на 

приватна установа се утврдува: 
- видот на дејноста за која се основа установата; 
- потребниот кадар, опрема, простор, според стандарди и нормативи 

за вршење на дејноста; 
- планиран број на опфат на деца; 
- програма за вршење на дејноста; 
− јазикот на кој се изведуваат активностите содржани во програмата 

и  
          - почеток со работа на приватната установа.

Член 78-а
Основачот на приватна установа за деца донесува акт за основање.
Со актот за основање од ставот 1 на овој член особено се утврдува: 

         1) назив, односно име на основачот; 
2)  назив,  односно  име  на  фирмата  на  установата  и  седиште  на 

установата за деца; 
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3) вид на дејноста на установата за деца; 
4) средства за основање и почеток со работа на установата за деца и 

начин на обезбедување на средства; 
5) време за кое установата се основа; 
6) права и обврски на основачот во поглед на вршењето на дејноста и 

меѓусебни права и обврски на установата за деца и основачот; 
7)  управување  со  установата  за  деца;  8)  права  и  обврски  на 

установата за деца во правниот промет; 
9) вршител на должноста директор и 
10) рок за донесување на статутот.

Член 79
Основачот на приватната установа за деца не може да ја прошири 

или  промени  дејноста  за  која  е  основана  без  претходно  одобрение  од 
Владата.

Член 80
Одобрението за основање на приватна установа може да го одземе 

Владата по предлог на Министерството, ако: 
-  основачот  основа  приватна  установа  спротивно  на  актот  за 

одобрение од член 76 на овој закон, 
−се утврди дека приватната установа повеќе не исполнува некои од 

условите од член 71 став 1 алинеи 2, 3, 4 и 5 на овој закон, или не ги  
спроведува  одредбите  од  овој  закон  и  подзаконските  акти  што 
произлегуваат од него.

Член 81
Со денот на донесувањето на актот за одземање, односно престанок 

на одобрението, приватната установа престанува со работа.
Врз основа на актот за одземање, односно престанок на одобрението, 

приватната установа се брише од регистарот од член 73 ставови 4 и 6 на 
овој закон.

Член 81-а
Приватната  установа  е  должна  најмалку  шест  месеци  пред 

донесување на акт за престанување со работа на установата да го извести 
Министерството и корисниците на услугите.
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Член 82
Избришан

Член 83
Објект или дел од објект на јавна установа за деца со или без опрема 

може да биде дадено под закуп согласно со закон при што не смее да биде 
нарушена  основната  намена  и  функцијата  на  објектот  во  периодот  на 
траење на закупот.

Договорот  за  закуп  го  склучува  министерот  за  јавно  детско 
одморалиште  основано  од  Владата,  градоначалникот  на  општината  и 
градоначалникот на Градот Скопје за јавно детско одморалиште основано 
од  општината  и  Градот  Скопје,  а  градоначалникот  на  општината  и 
градоначалникот на општината во Градот Скопје за јавна детска градинка.

За  договорот  од  ставот  2  на  овој  член  министерот  ја  известува 
Владата,  а  градоначалникот на општината и градоначалникот на градот 
Скопје ги известува советот на општината и Советот на градот Скопје.

Член 83-а
Физичко  лице  може  самостојно  да  врши  одредени  работи  од 

дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност, 
доколку ги исполнува следниве услови: 

- да има соодветно стручно образование; 
- да не му е одземена или ограничена деловната способност; 
- да не му е одземено вршењето на родителското право; 
-  да  не му е изречена мерка на  безбедност забрана за  вршење на 

професија и дејност или должност; 
- да има здравствена способност за вршење на дејноста и 
−да располага со соодветен простор и опрема за работа.

Член 83-б
Барањето за вршење на работи од членот 59-б и 59-в на овој закон се 

поднесува до Министерството.
Министерот,  откако  ќе  констатира  дека  се  исполнети  условите  за 

работа  на  подносителот  на  барањето  со  решение  му издава  дозвола  за 
вршење на работите од членот 59-б и 59-в на овој закон врз основа на 
мислење на комисија составена од три члена, именувани од министерот.

Против решението од ставот 2 на овој член може да се изјави жалба 
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос од втор степен.
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Член 83-в
Министерството води евиденција на физичките лица,  на  кои им е 

издадено  дозвола  за  самостојно  вршење  на  професионална  дејност  од 
членот 59-б и 59-в на овој закон.

Содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот 1 на овој 
член ги пропишува министерот .

Член 83-г
Физичкото лице кое самостојно врши работи од дејноста згрижување 

и воспитание на деца како професионална дејност во своето име под кое 
работи ги наведува податоците за личното име, адреса и дејност.

Член 83-д
Работите од членот 59-б на овој закон може да ги врши физичко лице 

кое има најмалку соодветно средно образование, а може да вработи уште 
едно лице.

Работите од членот 59-в на овој закон може да ги врши физичко лице 
кое има најмалку соодветно средно образование, а може да вработи уште 
две лица.

Видот и степенот на образованието за лицата од ставот 1 и 2 на овој 
член ќе се утврдуваат со актот од членот 83-п на овој закон.

Член 83-ѓ
Физичкото лице кое самостојно врши работа од дејноста згрижување 

и воспитание на деца како професионална дејност должно е:
- да ги дава услугите согласно со овој закон; 
- во вршењето на работата да ја почитува личноста на корисникот, 

неговото достоинство и неповредливоста на личниот и семејниот живот, 
како  и  да  ги  чува  како  службена  тајна  податоците  и  информациите  од 
личен и семеен карактер, како и да ја чува службената и професионалната 
тајна; 

- да води евиденција на корисниците и дадените услуги; 
- да дава податоци за својата работа на барање на Министерството и 

- да доставува годишен извештај за својата работа до Министерството. 
Формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот 

1 алинеја 3 на овој член ја пропишува министерот.

Член 83-е
Дозволата  на  физичкото  лице  за  самостојно  вршење  на  одредени 
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работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална 
дејност престанува да важи: 

- по барање на физичкото лице; 
- ако престане да ги исполнува условите утврдени со закон и 
−со решение на министерот.

Член 83-ж
Министерот  на  барање  на  физичкото  лице  донесува  решение  за 

престанок  на  дозволата  за  самостојно  вршење  на  одредени  работи  од 
дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност.

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба 
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос од втор степен.

Конечното  решение  од  ставот  1  на  овој  член  се  доставува  до 
надлежниот орган заради бришење од Централниот регистар

Член 83-з
Дозволата на физичкото лице за самостојно вршење на одредени 

работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална 
дејност престанува по сила на закон ако:

- лицето почине;
-  со  правосилно  решение  на  надлежен  суд  му  е  одземена  или 

ограничена деловната способност; 
- со правосилно решение на надлежен суд му е одземено вршењето 

на родителското право; 
- со правосилна судска пресуда е осуден за кривично дело на казна 

затвор над шест месеци или му е изречена мерка на безбедност забрана за 
вршење на  професија,  дејност  или должност,  како  и  за  кривично  дело 
сторено во вршење или во врска со вршење на дејноста и 

-  ја  загуби  општата  здравствена  способност  или  посебната 
здравствена способност за вршење на дејноста. 

Министерот  донесува  решение  за  престанокот  на  дозволата  на 
физичкото  лице  за  самостојно  вршење  на  работи  од  дејноста  за 
згрижување  и  воспитание  на  деца  како  професионална  дејност  во 
случаите наведени во ставот 1 на овој член.

Против решението од ставот 2 на овој член може да се изјави жалба 
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос од втор степен.

Конечното  решение  од  ставот  2  на  овој  член  се  доставува  до 
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надлежниот орган заради бришење од Централниот регистар.

Член 83-s
Министерот  донесува  решение  за  престанок  на  дозволата  за 

самостојно  вршење  на  одредени  работи  од  дејноста  згрижување  и 
воспитание на деца како професионална дејност, ако:

-  физичкото  лице  во  определениот  рок  не  ги  отстрани 
констатираните  недостатоци  во  вршењето  на  работата,  утврдени  со 
надзорот над законитоста на работата и надзорот над стручната работа; 

-  физичкото  лице  на  кое  му  е  издадена  дозволата  за  вршење  на 
одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на децата, истите 
не ги извршува лично или ако користи работи на други лица спротивно на 
дозволата,  
- физичкото лице на кое му е издадена дозволата престане со работа без 
одобрение на министерот. 

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба 
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос од втор степен.

Конечното  решение  од  ставот  1  на  овој  член  се  доставува  до 
надлежниот орган заради бришење од Централниот регистар.

Член 83-и
Физичкото лице кое самостојно врши одредени работи од дејноста 

згрижување  и  воспитание  на  деца  како  професионална  дејност  може 
привремено да престане да ги врши работите поради болест, или други 
оправдани причини.

За привремениот престанок на вршењето на работите, лицето мора 
веднаш по настанување на причината писмено да ги извести за престанок 
на  вршењето  на  работите  Министерството  и  родителите,  односно 
старателите на децата.

Член 83-ј
Правното лице од членот 59-г на овој закон може да врши одредени 

работи  од  дејноста  згрижување  и  воспитание  на  деца  доколку  ги 
исполнува следниве услови:

- да располага со соодветен простор и опрема за работа; 
- да располага со соодветен стручен кадар и 
-  да  не му е изречена мерка на  безбедност забрана за  вршење на 

професија и дејност или должност. 
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Член 83-к
Барањето за  вршење на  работите  од  членот 59-г  на  овој  закон се 

поднесува до Министерството.
Кон барањето за добивање дозвола за вршење на работите од членот 

59-г  на  овој  закон  се  поднесува  елаборат  со  програма  за  начинот  на 
вршење на работите од членот 59-г на овој закон.

Министерот,  откако  ќе  констатира  дека  се  исполнети  условите  за 
работа  на  подносителот  на  барањето  со  решение  му издава  дозвола  за 
вршење на работите од членот 59-г на овој закон, врз основа на мислење 
на комисијата од членот 83-б став 2 на овој закон.

Против решението од ставот 3 на овој член може да се изјави жалба 
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос од втор степен.

Член 83-л
Министерството води евиденција на правните лица од членот 59-г на 

овој закон.
Содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот 1 на овој 

член ги пропишува министерот.
Агенцијата  за  давање  услуги  на  повик  води  евиденција  на 

корисниците на услугите, како и на дадените услуги.
Формата, содржината и начинот на водење на евиденција од ставот 3 

на овој член ги пропишува министерот.

Член 83-м
Лицето вработено кај агенција за давање услуги на повик потребно 

е: 
- да има најмалку соодветно средно образование; 
- да не му е одземено вршењето на родителско право; 
- да има општа и посебна здравствена способност и 
- да не му е одземена или ограничена деловната способност. 
Видот и степенот на образованието се утврдуваат со прописите од 

членот 83-п на овој закон.

Член 83-н
Дозволата  за  вршење  на  работите  од  членот  59-г  на  овој  закон 

престанува:  
- по барање на правното лице; 

- ако престане да ги исполнува условите утврдени со закон и 

169



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

−со решение на министерот.

Член 83-њ
Давањето услуги од членот 59-г на овој закон се врши на повик на 

барателот (родител или старател на дете) и може да се врши во домот на 
барателот или како придружба на корисникот на услугата.

Времето, местото и начинот на давањето на услугите се определува 
при ангажирањето на лицето од страна на барателот што се регулира со 
меѓусебен договор.

Лицата кога се ангажирани на повик задолжително носат службена 
легитимација.

Формата и содржината на легитимацијата од ставот 3 на овој член ја 
пропишува министерот, а ја издава одговорното лице на агенцијата.

Член 83-о
Агенцијата  одговара  за  настанатата  штета  која  е  причинета  од 

вработен кој дава услуга на повик, во согласност со закон.

Член 83-п
Поблиските услови и начинот на вршење на работите од членот 59-

а на овој закон ги пропишува министерот.

Член 83-р
Доколку министерот од членовите 73 став 1, 83-б став 2, 83-к став 3 

и  108  став  3  на  овој  закон  не  донесе  решение,  односно  не  го  одбие 
барањето за  донесување на  решение  во  рок  од  60 дена,  барателот има 
право во рок од три работни дена по истекот на тој рок да поднесе барање 
до писарницата на министерот за донесување на решение и министерот да 
донесе решение.

Формата  и  содржината  на  барањето  од  ставот  1  на  овој  член  ги 
пропишува министерот.

Кон барањето за донесување на решението од ставот 1 на овој член 
подносителот на барањето доставува и копија од барањето од ставот 1 на 
овој член.

Министерот  е  должен  во  рок  од  пет  работни  дена  од  денот  на 
поднесување на барањето од ставот 1 на овој  член,  до писарницата  на 
министерот да донесе решение со кое барањето за добивање решение за 
вршење на дејноста, за добивање дозвола за вршење на одредени работи, 
за добивање одобрение и употреба на прирачници и детски списанија е 
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уважено или одбиено. Доколку министерот нема писарница, барањето се 
поднесува во писарницата на Министерството.

Доколку министерот не донесе решение во рокот од ставот 4 на овој 
член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен 
инспекторат во рок од пет работни дена.

Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од 
денот на приемот на известувањето од ставот 5 на овој член да изврши 
надзор  во  Министерството  дали  е  спроведена  постапката  согласно  со 
закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го 
информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Инспекторот  од  Државниот  управен  инспекторат  по  извршениот 
надзор  согласно  со  закон  донесува  решение  со  кое  го  задолжува 
министерот  во  рок  од  десет  дена  да  одлучи  по  поднесеното  барање, 
односно да го уважи или одбие барањето и да го извести инспекторот за 
донесениот акт.  Кон известувањето се доставува копија од актот со кој 
одлучил по поднесеното барање.

Доколку министерот не одлучи во рокот од ставот 7 на овој член, 
инспекторот ќе поднесе барање за  поведување прекршочна постапка за 
прекршок  утврден  во  Законот  за  управната  инспекција  и  ќе  определи 
дополнителен рок од пет работни дена, во кој министерот ќе одлучи по 
поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за 
донесениот акт.  Кон известувањето се доставува копија од актот со кој 
одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена 
ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку министерот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 8 
на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава 
до  надлежниот  јавен  обвинител  и  во  тој  рок  ќе  го  информира 
подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот 5 на 
овој  член,  подносителот  на  барањето  во  рок  од  пет  работни  дена  има 
право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот 
управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, приговорот се 
поднесува  во  писарницата  на  седиштето  на  Државниот  управен 
инспекторат.

Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од 
три работни дена да го разгледа приговорот од ставот 10 на овој член и 
доколку  утврди  дека  инспекторот  не  постапил  по  известувањето  од 
подносителот на барањето од ставот 5 на овој член или не поднесе пријава 
согласно  со  ставот  9  на  овој  член,  директорот  на  Државниот  управен 
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инспекторат ќе  поднесе  барање за  поведување прекршочна постапка за 
инспекторот за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе 
определи дополнителен рок од пет работни дена во кој  инспекторот ќе 
изврши  надзор  во  надлежниот  орган  дали  е  спроведена  постапката 
согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот 
надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 
11 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе 
пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот, и во рок од 
три  работни  дена  ќе  го  информира  подносителот  на  приговорот  за 
преземените мерки.

Во случајот  од  ставот  12  на  овој  член,  директорот на  Државниот 
управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе 
овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

Во случаите од ставот 13 на овој  член,  директорот на Државниот 
управен  инспекторат  во  рок  од  три  работни  дена  го  информира 
подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи 
согласно со ставот 11 од овој  член, подносителот на барањето може да 
поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни 
дена.

Доколку министерот не одлучи во рокот од ставот 9 на овој член, 
подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот 
суд.

Постапката пред Управниот суд е итна.
Подзаконскиот акт од ставот 2 на овој член се донесува во рок од 15 

дена од денот на донесувањето на овој закон.
По  донесувањето  на  подзаконскиот  акт  од  ставот  2  на  овој  член 

истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата 
на Министерството.

Во постапката за остварување на право од ставот 1 на овој член се 
применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка доколку 
со овој закон поинаку не е определено.

VIII. СТРУЧЕН КАДАР

Член 84
Стручните работи за згрижување и воспитание ги вршат:
-  стручни  работници  (педагог,  психолог,  социјален  работник, 
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дефектолог, логопед, лекар, педијатар и стоматолог); 
- воспитувачи; 
- негователи и 
- стручни соработници (музички педагог, ликовен педагог, педагог по 

физичко воспитание, виша медицинска сестра, социјален работник). 
Стручни  работници  можат  да  бидат  лица  со  завршено  високо 

образование.
Стручни соработници можат да бидат лица со завршено више или 

високо образование.
Воспитувачи  можат  да  бидат  лица  со  завршено  више  или  високо 

образование.
Негователи можат да бидат лица со завршено четиригодишно средно 

образование.
Згрижување  и  воспитание  на  деца  на  возраст  до  две  години 

остварува неговател.
Згрижување  и  воспитание  на  деца  на  возраст  од  две  години  до 

поаѓање во основно училиште остваруваат воспитувач и неговател.
Престој на дете на возраст од шест години, односно од поаѓање во 

основно училиште до десет години возраст, остварува воспитувач.
Неговател во детска градинка за деца на возраст до две години е лице 

со завршено средно образование - педагошко-медицинска сестра и лице со 
завршено средно медицинско училиште - општа насока.

Неговател во детска градинка за деца на возраст од две години до 
поаѓање во основно училиште е лице со завршено средно образование - 
педагошко медицинска сестра и лице со средно медицинско училиште - 
општа  насока,  средно  образование  -  насока  општа  гимназија,  средно 
музичко  училиште,  средно  ликовно  училиште,  средно  фискултурно 
училиште - со завршен курс за работа со деца од предучилишна возраст 
како  професионален  курс  за  стекнување  на  елементарни  педагошки  и 
здравствени сознанија во однос на згрижување и воспитание на деца од 
предучилишна возраст и развојни карактеристики на децата.

Лицата од ставовите 9 и 10 на овој член, освен лицата со завршено 
средно  образование  -  педагошко-медицински  сестри,  треба  да  имаат 
завршен професионален курс.

Професионален  курс  се  стекнува  на  соодветна  високо-образовна 
група со соодветна студиска програма.

Воспитувач во детска градинка е лице со завршено соодветно више 
или високо образование за воспитувачи.

Воспитувач во детска градинка може да биде и лице со завршени 
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соодветни студии за предучилишно воспитание - отсек педагогија.
Воспитувач за престој на деца на возраст од шест години, односно од 

поаѓање  во  основно  училиште  до  десет  години  возраст  е  лице  кое  ги 
исполнува условите за воспитувач, а може да биде и лице со завршени 
студии за одделенска настава и завршени специјалистички студии.

Воспитувач во група со деца со пречки во менталниот развој  или 
телесна попреченост е лице со завршени соодветни студии за работа со 
деца со пречки во менталниот развој или телесна попреченост.

Воспитувач во група со деца со пречки во менталниот развој  или 
телесна попреченост може да биде и лице кое ги исполнува условите за 
воспитувач и завршени специјалистички студии по дефектологија.

Стручни  работници  се  лица  со  соодветно  високо  образование  од 
профилите утврдени во ставот 1 алинеја 1 на овој член.

Стручни  соработници  се  лица  со  соодветно  више  или  високо 
образование од профилите утврдени во ставот 2 од овој член.

Одредени работи од помал обем кои се во функција на згрижувањето 
и воспитанието на  децата во јавна детска  градинка,  по  овластување на 
директорот на јавната детска градинка, без надомест можат да ги вршат 
волонтери кои се квалификувани за тој вид на работа или поминале низ 
обука за вршење на таа работа.

Работите кои можат да се вршат со волонтерска работа, начинот на 
нивното вршење, покривањето на реалните трошоци, како и потребните 
квалификации или обука ги утврдува со акт јавната детска градинка.

Член 85
Стручни работи во детска градинка вршат и правник и економист со 

завршено високо или више образование.

Член 86
Стручни  работи  со  децата  со  специфични  потреби  попречени  во 

менталниот развој или телесна попреченост можат да вршат и помошници 
-  воспитувачи  со  четиригодишно  средно  образование  или  со  више 
образование.

Член 87
Стручните работи во детското одморалиште во зависност од видот 

на работите ги вршат работници со завршенo високо и више образование.
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Член 88
Административните, готварските и техничките работи во установа за 

деца  ги  вршат  работници  со  завршен  соодветен  степен  на  стручна 
подготовка.

Член 89
Видот  и  степенот  на  стручната  подготовка  за  работниците  од 

членовите 84 до 88 се утврдуваат со стандардите и нормативите за вршење 
на дејноста.

Член 90
Работник во установа за деца, може да биде лице кое покрај условите 

утврдени од членовите 84 до 89 на овој закон е: 
- државјанин на Република Македонија; 
- физички и психички здрав; 
- го познава македонскиот јазик и кирилското писмо и 
-  да  не  му  е  изречена  мерка  на  безбедност  забрана  за  вршење 

професија, дејност или должност. 
Лицата од ставот 1 на овој член, кои се вклучени во групите во кои 

воспитно-образовните  активности  се  изведуваат  на  јазикот  на 
припадниците на заедниците треба да го познаваат јазикот и писмото на 
кој се изведува дејноста.

Член 91
Работниците во јавна установа за деца се избираат по пат на јавен 

оглас.
За  итни  и  неодложни  работи  чие  вршење  не  трпи  одлагање, 

работниот однос може да се заснова и без јавно огласување, но најмногу 
до 90 дена.

Член 91-а
Лице  со  средно,  више  и  високо  образование  кое  за  прв  пат  се 

вработува  во  јавна  установа  за  деца  на  работно  место,  за  кое  се  бара 
истиот степен на образование е приправник.

Приправничкиот  стаж  трае  шест  месеци  за  работници  со  средно 
образование,  а  девет  месеци  за  работниците  со  више  и  високо 
образование.

За време на приправничкиот стаж работниците се оспособуваат за 
самостојна стручна работа преку совладување на соодветна програма за 
стручен  испит  што  ја  донесува  министерот  на  предлог  на  научна 
институција, специјализирана стручна институција или Бирото за развој 
на образованието.

Приправникот се оспособува со помош на ментор што го определува 
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стручниот совет.
Поблиски прописи за начинот и постапката при полагање стручен 

испит донесува министерот.

Член 92
Работниците во установа за деца и кај физичко лице кое самостојно 

врши одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како 
професионална дејност, како и физичкото лице кое врши професионална 
дејност и лицата вработени кај агенциите за давање услуги за чување и 
нега на децата кои се во непосреден контакт со децата или храната, мораат 
да бидат прегледени преку систематски прегледи еднаш годишно. 

На  вработен  кој  е  во  непосреден  контакт  со  децата  и  храната,  а 
боледува  од  заразна  болест,  душевна  болест,  болести  на  зависностите 
(алкохолизам, наркоманија и користење на други психотропни супстанции 
и  прекурзори)  му  престанува  работниот  однос  во  установата,  кај 
физичкото  лице  кое  врши  одредени  работи  од  дејноста  згрижување  и 
воспитание на деца како професионална дејност и кај агенцијата за давање 
услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст на повик.

Утврдувањето  на  психофизичките  способности  на  вработените  од 
ставот 2 на овој член, односно заболеноста од одредени заразни болести, 
душевни болести, болести на зависностите (алкохолизам, наркоманија и 
користење  на  други  психотропни  супстанции  и  прекурзори)  се  врши 
согласно со Законот за здравствената заштита.

Член 93
Работниците во установа за деца во текот на својот работен век се 

должни перманентно стручно да се усовршуваат.
Министерството го пропишува начинот и постапката на стручното 

усовршување.
Член 93-а

За  самостојно  извршување  и  осовременување  на  воспитната, 
образовната,  здравствената  и  социјалната  работа  во  јавните  детски 
градинки, воспитувачите, стручните работници и стручните соработници 
се оценуваат секоја четврта година.

Резултатот од оценувањето овозможува стекнување на звање.
Работникот кој е незадоволен од оцената од ставот 2 на овој член има 

право на жалба до Министерството.
Поблиски прописи за условите, начинот на оценувањето, оцената за 

работа, видот и стекнувањето на звањата, донесува министерот.
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Член 93-б
За негователите,  воспитувачите,  стручните работници и стручните 

соработници  кои  во  остварувањето  на  воспитната,  образовната, 
здравствената  и  социјалната  работа  не  покажуваат  задоволителни 
резултати,  органот  односно  институцијата  или  установата  која  врши 
надзор согласно со овој  закон и советот на  родители на  јавната детска 
градинка може да покренат иницијатива до управниот одбор на јавната 
детска градинка за преиспитување на нивната способност за реализација 
на работните обврски.

Иницијативата  од  ставот  1  на  овој  член  мора  да  содржи 
образложение на причините поради кои се покренува.

Доколку  ја  прифати  иницијативата  од  ставот  1  на  овој  член, 
управниот  одбор  до  директорот  поднесува  предлог  за  престанок  на 
работниот однос на лицата од ставот 1 на овој член.

Член 93-в
Заради следење на достигнувањата и унапредување на дејностите во 

доменот  на  заштитата  на  децата  раководните  лица,  воспитувачите, 
негувателите, стручните работници и стручните соработници можат да се 
здружуваат во  стручни и струкови здруженија  кои можат меѓусебно да 
соработуваат.

Член 94
При промени во обемот на работа во јавна установа за деца што се 

јавуваат поради промените во плановите и програмите, организацијата на 
работа,  бројот  на  групите  и  другите  промени,  работниот  однос  на 
работниците може да се промени од работен однос на неопределено време 
со  полно  работно  време,  во  работен  однос  на  неопределено  време  со 
пократко од полното работно време и обратно.

Во случаите од став 1 на овој член се склучува нов договор за работа 
со работникот.

Работниците вработени на неопределено работно време при промена 
на обемот на работа во установата за деца поради причините од став 1 на 
овој  член,  од  една  установа  за  деца  може  да  се  распореди  во  друга 
установа за деца.

Во случаите од став 3 на овој член установата склучува нов договор 
за работа со работникот.

Член 94-а
Во установа за деца вршењето на дејноста не смее да се прекинува 
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освен за вонредни состојби (природни непогоди,  епидемии и друго),  за 
што решава основачот, а во согласност со Министерството.

Во случај на прекин на вршењето на дејноста во установа за деца се 
обезбедува минимум услови за работа кои се утврдуваат во упатство што 
го донесува министерот.

Член 95
Работното време на работникот во детската радинка изнесува 40 часа 

неделно.
Работното време утврдено во ставот 1 на овој член, заради природата 

на работата, за воспитувачот и негувателот, се прераспределува на работно 
време поминато со децата и останато работно време за други програмски 
активности.

Работното  време  поминато  со  децата,  како  дел  од  вкупните 
програмски активности во рамките на полното работно време од ставот 1 
на  овој  член,  за  воспитувачот  изнесува  30  часа  во  неделата,  а  за 
негувателот 35 часа во неделата.

Основната  плата,  надоместокот  на  плата  и  надоместокот  на 
трошоците  поврзани  со  работата,  се  пресметуваат  и  исплатуваат  на 
работникот врз основа на работно време од ставот 1 на овој член, како и 
евиденцијата што ја води работодавачот.

Распоредот на  работното  време на  работниците во  рамките  на  40 
часовна работна недела во јавните установи за деца се утврдува со акт на 
министерот.

Почетокот и завршетокот на работното време на јавна установа за 
деца основана од општината, општината во Градот Скопје и Градот Скопје 
го  утврдува  со  акт  советот  на  основачот,  а  за  јавна  установа  за  деца 
основана од Владата министерот.

IX. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ
1. Орган на управување

Член 96
Орган на управување во јавна установа за деца е управен одбор.
Управниот одбор на јавна установа за деца основана од Владата го 

сочинуваат претставници на  основачот,  на  јавната  установа за  деца,  на 
родителите и на општината и Градот Скопје.

Во јавна установа за деца основана од Владата управниот одбор брои 
седум члена од кои четири претставници од основачот, еден претставник 
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од јавната установа за деца, еден претставник од родителите на децата и 
еден  претставник  од  општината  и  Градот  Скопје,  на  чие  подрачје  е 
седиштето на установата.

Претставниците на основачот ги именува и разрешува Владата  на 
предлог на Министерството.

Претставникот на јавната установа основана од Владата за деца го 
именува  и  разрешува  стручниот  совет  на  установата  врз  основа  на 
стручност и компетентност, по постапка пропишана со статут.

Претставникот  на  родителите  го  именува  и  разрешува  советот  на 
родителите.

Претставникот  на  општината  и  Градот  Скопје  го  именува  и 
разрешува советот на општината на чие подрачје установата има седиште 
и Советот на Градот Скопје.

Управниот одбор на општинска детска градинка и општинско детско 
одморалиште основани од општината е составен од седум члена, и тоа: 
тројца претставници од основачот, еден претставник од установата, двајца 
претставници  од  родителите  на  децата  и  еден  претставник  од 
Министерството.

Управниот одбор на детска градинка на општината во Градот Скопје, 
основана од општината во Градот Скопје е составен од седум члена, и тоа: 
двајца преставници од основачот, еден претставник од Градот Скопје, еден 
претставник од установата, двајца претставници од родителите на децата 
и еден претставник од Министерството.

Управниот одбор на детско одморалиште на Градот Скопје основано 
од Градот Скопје е составен од седум члена и тоа: тројца претставници од 
основачот,  еден  претставник  од  установата,  двајца  претставници  од 
родителите на децата и еден претставник од Министерството.

Претставниците на основачот на јавна детска градинка основана од 
општината и оп-штината во Градот Скопје ги именува и разрешува советот 
на општината и советот на општината во Градот Скопје. а на јавно детско 
одморалиште основано од општината ги именува и разрешува советот на 
општината.

Претставниците на основачот на јавно детско одморалиште основано 
од Градот Скопје ги именува и разрешува Советот на Градот Скопје.

Претставникот на Градот Скопје во управниот одбор од ставот 9 на 
овој член го именува и разрешува Советот на Градот Скопје.

Претставникот  на  установата  го  именува  и  разрешува  стручниот 
совет  на  установата,  врз  основа  на  стручност  и  компетентност,  по 
постапка пропишана со статутот на установата.
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Претставниците од родителите на  децата  ги именува и  разрешува 
советот на родители на установата.

Претставникот  на  Министерството  го  именува  и  разрешува 
министерот.

Претставниците од основачот, Градот Скопје, од Министерството и 
од родителите не можат да бидат именувани од редот на вработените во 
установата.

Член 97
Членовите на  управниот одбор се  именуваат за  период од четири 

години.
Управниот  одбор  донесува  одлуки  со  мнозинство  гласови  од 

вкупниот број членови на одборот.
Со управниот одбор раководи претседател кој се избира од редот на 

членовите на одборот.
Начинот на работа на управниот одбор се уредува со статут.
Член 98
Управниот одбор на јавна детска градинка : 
- донесува статут на јавната детска градинка; 
-  предлага  годишна  програма  за  работа  и  извештај  за  работа  до 

советот на општината и на општината во Градот Скопје; 
- предлага финасиски план до советот на општината и на општината 

во Градот Скоп-је; 
- предлага годишна сметка до советот на општината и на општината 

во Градот Скопје;
-  објавува  јавен  оглас  за  избор  на  директор  на  јавната  детска 

градинка;  
- врши интервју со кандидатите за директор; 

- предлага на градоначалникот на општината и на градоначалникот 
на општината во Градот Скопје еден кандидат од пријавените кандидати 
на објавениот јавен оглас за избор на директор; 

-  донесува  акт  за  организација  и  систематизација  на  работата  на 
установата на кој согласност дава советот на општината и на општината во 
Градот Скопје; 

- одлучува по приговори и жалби на вработените; 
- одлучува по жалби на корисниците на услугите и 
−разгледува и одлучува и за други работи утврдени со закон и статут.

Член 98-а
Управниот  одбор  на  јавното  детско  одморалиште  основано  од 

180



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

општината и Градот Скопје: 
- донесува статут на јавното детско одморалиште; 
-  предлага  годишна  програма  за  работа  и  извештај  за  работа  до 

советот на општината и на Градот Скопје; 
-  предлага  финасиски  план  до  советот на  општината  и  на  Градот 

Скопје; 
-  предлага  годишна сметка  до  советот  на  општината  и  на  Градот 

Скопје; 
-  објавува  јавен  оглас  за  избор  на  директор  на  јавното  детско 

одморалиште; 
- врши интервју со кандидатите за директор; 
- предлага на градоначалникот на општината и на Градот Скопје еден 

кандидат од пријавените кандидати на објавениот јавен оглас за избор на 
директор; 

-  донесува  акт  за  организација  и  систематизација  на  работата  на 
установата на кој согласност дава советот на општината и Градот Скопје; 

- одлучува по приговори и жалби на вработените; 
- одлучува по жалби на корисниците на услугите и 
−разгледува и одлучува и за други работи утврдени со закон и статут.

Член 98-б
Управниот одбор на јавната установа за деца основана од Владата:  

- донесува статут на јавната установа за деца; 
-  предлага  годишна  програма  за  работа  и  извештај  за  работа  до 

Министерството; 
- предлага финансиски план до Министерството; 
- предлага годишна сметка до Министерството; 
-  распишува  јавен  оглас  за  именување  на  директор  на  јавната 

установа  за  деца;  
-  донесува  акт  за  организација  и  систематизација  на  работата  на 
установата на кој согласност дава Министерството; 

- одлучува по приговори и жалби на вработените; 
- одлучува по жалби на корисниците на услугите и 
−разгледува и одлучува и за други работи утврдени со закон и статут.

Член 99
Управувањето  во  приватната  установа  го  утврдува  основачот 

согласно со закон.
2. Орган на раководење
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Член 100
Со јавна  установа  за  деца  раководи директор  на  установата,  како 

орган на раководење.
За директор на јавна детска градинка може да биде избрано лице кое 

покрај општите услови утврдени со закон и условите утврдени во членот 
90  на  овој  закон  се  со  високо  образование  и  ги  исполнуваат  условите 
утврдени во членот 84 од овој закон за воспитувач, за стручен работник, за 
стручен  соработник,  лице  со  завршен  филолошки  факултет  -  наставна 
студиска програма и специјалистички студии за предучилишни педагози, 
правник и економист со високо образование и над четири години работно 
искуство по дипломирањето.

За директор на јавно детско одморалиште може да биде именувано, 
односно избрано лице кое  покрај  општите услови утврдени со закон и 
условите  утврдени  во  членот  90  на  овој  закон  има  завршено  високо 
образование и над четири години работно искуство по дипломирањето.

Кандидатот за директор на јавната установа за деца задолжително 
доставува и програма за работа на јавната установа.

Директорот  на  јавна  установа  за  деца  основана  од  Владата  го 
именува и разрешува министерот .

Директорот од ставот 5 на овој член се именува врз основа на јавен 
оглас.

Јавниот  оглас  се  распишува  најдоцна  30  дена  пред  истекот  на 
мандатот на директорот на јавната установа за деца основана од Владата.

Доколку јавниот оглас не се распише во рокот утврден во ставот 7 на 
овој член, јавниот оглас го распишува Министерството.

Директорот  на  јавна  детска  градинка  го  избира  и  разрешува 
градоначалникот на општината и на општината во градот Скопје.

Директорот на јавно детско одморалиште основано од општината и 
градот Скопје го избира и разрешува градоначалникот на општината и на 
градот Скопје.

Директорот на јавната установа за деца се избира, односно  именува 
за време од четири години.

По истекот на рокот од ставот 11 на овој  член,  истото лице може 
повторно да биде избрано, односно именувано за директор.

Член 101
Директорот на јавната детска градинка , односно на јавното детско 

одморалиште  основано  од  општината  и  Градот  Скопје  ја  организира  и 
раководи  со  работата  на  установата,  самостојно  донесува  одлуки  од 

182



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

делокругот на неговата надлежност и актите на установата, ја застапува 
установата пред трети лица и е одговорен за законитоста и работата во 
установата.

Во остварувањето на обврските и раководењето од ставот 1 на овој 
член директорот: 

-  ја  предлага  годишната  програма  за  работа  и  презема  мерки  за 
нејзино реализирање; 

- ги извршува одлуките на управниот одбор; 
- одлучува за засновање и престанок на работен однос на работници 

за  вршење  на  дејноста,  согласно  со  закон,  актите  на  установата  и 
колективниот договор; 

- врши распоредување на работници; 
- поднесува извештај за работа на установата во текот на годината до 

управниот одбор и основачот; 
-  поднесува  извештај  за  реализација  на  годишната  програма  за 

работа до управниот одбор, основачот и Министерството; 
- поднесува извештај за реализација на материјално 
-  финансиското  работење на  установата  до  управниот  одбор и  до 

основачот и е одговорен за материјално-финансиското работење; 
-поднесува  извештај  за  реализација  на  програмите  до  управниот 

одбор, основачот и Министерството и 
−врши други  работи  предвидни со  закон,  статут  и  други  акти  на 

установата.
Член 101-а

Директорот  на  јавната  установа  за  деца  основана  од  Владата  ја 
организира  и  раководи со  работата  на  установата,  самостојно  донесува 
одлуки од делокругот на неговата надлежност и актите на установата, ја 
застапува  установата  пред  трети  лица  и  е  одговорен  за  законитоста  и 
работата во установата.

Во остварувањето на обврските и раководењето од ставот 1 на овој 
член, директорот: 

-  ја  предлага  годишната  програма  за  работа  и  презема  мерки  за 
нејзино реализирање; 

- ги извршува одлуките на управниот одбор; 
- одлучува за засновање и престанок на работен однос на работници 

за  вршење  на  дејноста,  согласно  со  закон,  актите  на  установата  и 
колективниот договор; 

- врши распоредување на работници; 
- поднесува извештај за работа на установата во текот на годината до 
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управниот одбор и Министерството; 
-  поднесува  извештај  за  реализација  на  годишната  програма  за 

работа до управниот одбор и Министерството; 
- поднесува извештај за реализација на материјално - финансиското 

работење на  установата  до  управниот  одбор  и  до  Министерството  и  е 
одговорен за материјално-финансиското работење; 

-  поднесува  извештај  за  реализација  на  програмите  до  управниот 
одбор, и Министерството и 

−врши други работи предвидени со закон, статут и други акти на 
установата.

Член 101-б
Градоначалникот,  три  месеци  пред  истекот  на  мандатот  на 

постојниот директор,  донесува одлука управниот одбор да  објави јавен 
оглас за избор на директор.

Во објавениот јавен оглас во јавните гласила се утврдуваат условите 
кои  треба  да  ги  исполнува  кандидатот  за  директор,  потребната 
документација, времето на траење на јавниот оглас и рокот во кој ќе се 
изврши изборот.

Пријавените  кандидати  ги  доставуваат  потребните  документи 
согласно со огласот до  управниот одбор.

Пристигнатите документи ги прегледува тричлена комисија избрана 
од управниот одбор чиј состав и надлежност се утврдува со статутот на 
јавната установа.

Комисијата е должна во рок од пет дена по завршувањето на огласот 
да ги разгледа пристигнатите документи.

На  кандидатите  кои  не  ги  исполнуваат  условите  предвидени  во 
огласот им се враќаат документите со образложение.

Управниот  одбор  може  да  побара  дополнителни  документи  од 
кандидатите  кои  ги  исполнуваат  условите,  согласно  со  одредбите  во 
статутот на установата.

Управниот одбор врши интервју со кандидатите кои ги исполнуваат 
условите.

Управниот одбор во рок од седум дена од извршениот разговор со 
кандидатите на градоначалникот му предлага еден кандидат за избор на 
директор.

Градоначалникот  во  рок  од  15  дена  од  денот  на  добивањето  на 
предлогот, врши избор на директор.

Доколку градоначалникот во рокот утврден во ставот 10 од овој член 
не избере директор, должен е во рок од три дена да го извести управниот 
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одбор.
Управниот  одбор  во  рок  од  седум  дена  од  денот  на  приемот  на 

известувањето, на градоначалникот му предлага еден кандидат за избор на 
директор.

Градоначалникот е должен во рок од пет дена од денот на добивање 
на предлогот да го избере кандидатот предложен од управниот одбор.

Кандидатите кои не се избрани,  во рок од осум дена од денот на 
приемот на одлуката на градоначалникот имаат право на жалба во однос 
на  спроведувањето  на  постапката  на  избор  до  Државната  комисија  за 
одлучување во управна  постапка и  постапка од  работен  однос од  втор 
степен.

Против одлуката на комисијата од ставот 14 на овој член кандидатот 
има право на тужба до надлежниот основен суд.

Член 102
Директорот на јавна установа за деца може да биде разрешен: 
- на лично барање; 
- ако не го спроведува законот и општите акти донесени согласно со 

закон;  
- ако не ја остварува годишната програма за работа на установата; 

-  ако  по  негова  вина  е  нанесена  штета  на  децата,  на  нивните 
родители или старатели, на установата, на основачот или на државата; 

-  ако  дозволи  исплаќање  на  средства  кои  не  се  утврдени  во 
годишниот финансиски план на установата; 

-  ако  дозволи  организирање  на  дејноста,  спротивно  на  закон, 
општите акти донесени согласно со закон и годишната програма за работа 
и 

−  во други случаи утврдени со закон.

Член 102-а
Доколку постојат одредени сознанија за постапување на директорот 

согласно со одредбите од членот 102 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 управниот одбор 
на  јавната  установа  основана  од  општината  и  Градот  Скопје,  односно 
управниот одбор на јавната детска градинка, свикува седница на која се 
донесува заклучок во писмена форма кој се доставува до директорот.

Директорот има право во рок од седум дена од приемот да се изјасни 
за наводите во заклучокот.

Доколку управниот одбор на установата од ставот 1 на овој член не 
го прифати изјаснувањето на директорот, свикува седница во рок од три 
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дена  и  во  присуство  на  претставник  од  научна  или  специјализирана 
стручна  установа,  односно  стручен  орган  во  зависност  од  видот  на 
постапувањата од ставот 1 на овој член наведени во алинеите 2, 3, 4, 5 и 6 
врши  ислушување  на  директорот.  Претставникот  дава  мислење  за 
оправданоста за разрешување на директорот.

Доколку управниот одбор оцени дека е неопходно, во рок од седум 
дена  доставува  предлог  за  разрешување  на  директорот  до 
градоначалникот.

Градоначалникот  е  должен  во  рок  од  пет  дена  од  денот  на 
добивањето на предлогот од управниот одбор да го разреши директорот.

Резрешениот директор, во рок од 15 дена од денот на приемот на 
одлуката  на  градоначалникот  има  право  на  жалба  во  однос  на 
спроведувањето на постапката до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос од втор степен.

Против  одлуката  на  комисијата  од  ставот  6  на  овој  член, 
разрешениот директор има право на тужба до надлежниот основен суд.

Член 102-б
Градоначалникот, во рок од три дена од денот на разрешувањето на 

директорот,  именува  вршител  на  должноста  директор  од  редот  на 
вработените на установата кој ги исполнува условите за директор и кој ги 
врши работите на директор до именување на нов директор, најмногу до 
шест месеци од денот на неговото именување.

Член 102-в
Доколку директорот на јавна установа за деца основана од Владата 

биде разрешен пред истекот на мандатот или предвремено ќе му престане 
мандатот,  како  и  во  случај  кога  не  е  избран  за  директор,  министерот 
именува  вршител  на  должноста  директор  од  редот  на  вработените  на 
установата кој ги исполнува условите за директор и кој ги врши работите 
на директор до именување на нов директор, но не подолго од шест месеци 
од денот на неговото именување.

Член 102-г
Доколку директорот е разрешен по основ на постапувањата наведени 

во членот 102 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6, на директорот му престанува работниот 
однос.

Член 103
Раководењето во приватната установа го уредува основачот согласно 
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со закон раководејќи се од принципите и потребите на установата за деца 
и корисниците на услугите.

3. Стручни органи

Член 104
Стручен орган во јавна установа за деца е стручен совет.
Стручниот совет го сочинуваат сите работници кои вршат стручни 

работи и ја остваруваат дејноста во установата и директорот.
Со стручниот совет раководи директорот.
Стручниот совет: 
- утврдува стручни основи за остварување на програмата за работа; 
-  дава  мислење  и  предлози  до  директорот  во  поглед  на 

организацијата за работа и условите за работа; 
- именува и разрешува претставник на јавната установа за деца во 

управниот одбор на јавната установа за деца од редот на работниците кои 
вршат стручни работи и 

- врши и други работи утврдени со статутот. 
Во јавната установа за деца може да се формираат и други стручни 

тела утврдени со статутот на установата.

4. Орган за внатрешна контрола 

Член 104-а
За вршење внатрешна контрола на работењето на установите за деца 

основачот формира орган за надзор.
Органот  за  надзор  го  сочинуваат  три  до  пет  члена  именувани  од 

основачот.
Членовите на органот за надзор се избираат со мандат во траење од 

четири години.
За членови на органот за надзор можат да бидат именувани лица кои 

немаат засновано работен однос во установата, имаат високо образование 
и поседуваат знаење и искуство од дејноста на установата.

Органот  за  надзор  го  свикува  и  со  неговата  работа  раководи 
претседателот, кој го избираат членовите на органот за надзор од своите 
редови.

Органот за надзор своите одлуки ги донесува со мнозинство гласови 
од вкупниот број на членови.
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Член 104-б

Органот  за  надзор врши контрола на  материјално  -  финансиското 
работење на установата,  користењето и располагањето на средствата на 
установата  и  за  наодите  доставува  извештај  до  основачот, 
Министерството, управниот одбор и директорот на установата.

Бројот  на  членовите  на  органот  за  надзор,  начинот  на  работа, 
условите и начинот на престанок на мандатот на членовите на органот за 
надзор пред истекот на мандатот се утврдуваат со статутот на установата.

4. Други органи

Член 105
Во јавната установа за деца се формира совет на родители избран од 

редот на родителите на децата.
Советот  на  родителите  го  следи,  разгледува  и  дава  мислење  за 

остварувањето на дејноста на установата.
Работата, бројот на членовите, начинот на избор и организацијата на 

советот на родителите се утврдува со статут.

Х. ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 106
Во установа за деца се води евиденција и документација.
Евиденција  и  документација  се  води  и  за  правата  за  заштита  на 

децата.
Начинот  на  водењето  на  евиденцијата  и  документацијата,  како  и 

содржината и формата на евиденцијата и документацијата ги пропишува 
министерот.

Во детската градинка се води педагошка документација и педагошка 
евиденција за воспитно-образовните активности.

Педагошката  документација  во  смисла  на  овој  закон  ја  опфаќа 
главната книга на децата и претставува документ од трајна вредност.

Педагошката евиденција опфаќа: дневник за работа на градинката, 
дневник  за  работа  на  воспитната  група,  планирање  и  подготвување  на 
воспитно-образовната работа и досие на детето.

Педагошката  документација  во  детската  градинка  се  води  на 
македонски јазик со употреба на кирилско писмо.

За  припадниците  на  заедниците  кои  воспитно-образовните 
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активности ги изведуваат на јазикот на соодветната заедница, педагошката 
документација  се  води  на  македонски  јазик  со  употреба  на  неговото 
кирилско писмо и на јазикот и на писмото на кој се изведува воспитно-
образовната активност.

Дневникот за работа се води на јазикот и писмото на кој се изведува 
воспитно- образовната активност.

Формата и содржината, како и начинот на водењето на педагошката 
документација и евиденција ги пропишува министерот.

Евиденција на лица кои повремено чуваат деца

Член 107
Согласно со членот 49 став 3 на овој закон, за лицата кои повремено 

чуваат деца во домашни услови, детската градинка води евиденција.
Евиденцијата на лица кои повремено чуваат деца во домашни услови 

ги содржи следниве податоци: 
-  име, презиме, адреса,  број на телефон на кој  лицето може да се 

најде; 
- датум на раѓање; 
- пол; 
- единствен матичен број на граѓаните; 
- формално образование; 
- посебни знаења; 
- доказ за здравствената состојба и 
-  доказ  дека  не  му  е  изречена  мерка  на  безбедност,  забрана  на 

вршење професија, дејност или должност. 
Лицето кое повремено чува деца во домашни услови, се брише од 

евиденцијата после престанување на важноста на договорот од член 49 
став 3 на овој закон или доколку со правосилно решение му е забрането 
вршење на оваа дејност.

Министерството  води  евиденција  на  лицата  на  кои  им  било 
забрането  повремено  чување  на  деца  во  домашни  услови,  со  што  се 
спречува можноста тие лица повторно да чуваат деца.

Евиденцијата од став 4 на овој член ги содржи следниве податоци: 
- име, презиме и адреса; 

- датум на раѓање и 
- правна основа за забрана за повремено чување на деца во домашни 

услови. 
Податоците од евиденцијата се тајни и можат да се доставуваат само 

на детската градинка.
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ХI. ПРИРАЧНИЦИ И ДЕТСКИ СПИСАНИЈА

Член 108
Во  установа  за  деца  се  употребуваат  прирачници  како  воспитно 

образовни  материјали  за  реализација  на  активностите  од  страна  на 
згрижувачко  воспитниот  кадар,  како  и  детски  списанија  кои  се  во 
функција на истите активности.

Припадниците на заедниците кои воспитно-образовните активности 
ги  изведуваат  на  јазикот  на  припадниците  на  другите  заедници, 
употребуваат прирачници и детски списанија на јазикот на соодветната 
заедница.

Решение  за  одобрување  и  употреба  на  прирачниците  и  детските 
списанија  донесува министерот,  по претходно мислење на Педагошката 
служба, односно специјализирана стручна установа.

ХII. ФИНАНСИРАЊЕ

Член 109
Средства за финансирање на заштитата на деца се обезбедуваат од 

Буџетот на Република Македонија.
Со средствата од став 1 на овој член се финансираат: 
- правата за заштита на децата; 
- дејноста на јавните установи за деца основани од Владата; 
-  изградба,  одржување  и  опремување  на  објектите  на  јавните 

установи за деца основани од Владата и 
-  програмски  активности  во  одредени  облици  за  унапредување  и 

развој на дејноста и друго. 
Со средствата за финансирање на заштитата на децата управува и 

располага Министерството.
Распределбата на средствата на јавните установи за деца основани од 

Владата ги врши министерот со решение.
Министерот со акт пропишува критериуми и начин на распределба 

на средствата по корисници.
Министерот  може  со  решение  да  го  запре  и  да  бара  враќање  на 

доделените средства ако истите се користат спротивно на намената за која 
се дадени.

Средства за финансирање на заштитата на децата се обезбедуваат и 
од  буџетот  на  општината,  буџетите  на  општините  во  Градот  Скопје  и 
буџетот на Град Скопје во согласност со одредбите на овој закон.
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Со средствата од буџетот на општината и буџетот на Градот Скопје 
се финансираат: 

- дејноста на јавните детски одморалишта основани од општината и 
Градот Скопје; 

- изградба, одржување и опремување на објектите на јавните детски 
одморалиша и 

-  програмски  активности  во  одредени  облици  за  унапредување  и 
развој на дејноста и друго. 

Со средствата од буџетот на општината и буџетите на општините во 
Градот Скопје се финансираат: 

- дејноста на јавните детски градинки; 
−изградба, одржување и опремување на објектите на јавните детски 

градинки  и  
- програмски активности во одредени облици за унапредување и развој на 
дејноста и друго.

Член 110
Средствата од Буџетот на Република Македонија за финансирање за 

заштитата на децата се обезбедуваат врз основа на Програмата за развој на 
дејноста за заштитата на децата.

Средства од буџетот на општината ,буџетите на општините во Градот 
Скопје и буџетот на Град Скопје за финансирање на заштитата на децата 
се обезбедуваат врз основа на развојната програма за заштита на децата на 
општината, општината во Градот Скопје и на Градот Скопје на начин и 
постапка утврдени со Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа и со овој закон.

Средствата  за  финансирање  на  јавните  детски  градинки  се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија на начин и постапка 
утврдени со закон.

Средствата од ставот 4 на овој член се распределуваат на општините 
и  на  општините во  Градот  Скопје  по пат  на  блок дотации и  наменски 
дотации согласно со закон.

Општината и општината во Градот Скопје средствата од ставот 5 на 
овој член ги распределува на јавните детски градинки на своето подрачје 
за  обезбедување  на  реализација  на  згрижувањето  и  воспитанието  на 
децата од предучилишна возраст во согласност со утврдените стандарди и 
нормативи за вршење на дејноста, во согласност со овој закон.

Општината  и  општината  во  Градот  Скопје  може  да  ја  дополни 
добиената блок дотација, односно наменска дотација за подигнување на 
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стандардот  и  квалитетот  на  објектите  и  услугите  на  јавните  детски 
градинки со  средства  од  сопствени извори од буџетот  на  општината  и 
буџетот на општината во Градот Скопје, освен за платите на вработените 
во јавните детски градинки.

Член 111
Средствата  за  финансирање  за  заштитата  на  децата  може  да  се 

обезбедуваат и од:
-  фондации,  подароци,  легати,  завештанија,  средства по основа на 

солидарност во пари и натура и други извори во согласност со закон. 
Средствата од ставот 1 на овој член се користат наменски.

Член 112
Јавната установа за деца може да обезбедува средства и од: 
- корисниците; 
- продажба на сопствени производи и услуги и 
- други извори согласно со закон. 
Јавната установа за деца може да остварува средства и по основа на 

вршење други облици и форми, односно со вршење на услуги од повисок 
квалитет од утврдениот со стандардите и нормативите од член 71 став 3 на 
овој закон.

Разликата во цената на услугата од повисок квалитет утврдена во 
ставот 2 од овој член паѓа на товар на родителот - корисник на услугата.

Член 113
Јавната  установа  за  деца  со  општ  акт  го  уредува  начинот  на 

стекнување и распоредување на средствата по основа на вршење на услуги 
од повисок квалитет и на продажба на сопствени производи.

Јавната установа за деца, средствата стекнати по основа од став 1 на 
овој член ги издвојува на посебна сметка за сопствени приходи.

На актот од став 1 на овој член согласност дава Министерството за 
јавна установа за деца основана од Владата, а советот на општината и на 
Градот Скопје за јавната установа за деца основана од општината и Градот 
Скопје, односно советот на општината и на општината во Градот Скопје за 
јавна детска градинка.

Член 113-а
Приватната установа за деца остварува приходи од: 
- наплата на услуги од корисниците и 
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−други извори согласно со закон.

Член 113-б
Физичко и правно лице кое врши одредени работи од дејноста на 

згрижување и воспитание на деца согласно со член 59-а на овој  закон, 
остварува приходи од: 

- наплата на услуги од корисниците и 
−други извори согласно со закон.

Член 114
Јавната установа за деца стекнува средства за работа со извршување 

на  годишната  Програма  за  работа  во  која  е  утврден  видот,  обемот, 
содржината и квалитетот на услугите,  како и врз основа на утврдените 
поединечни цени.

Член 115
Цените на услугите што ги дава јавната установа за деца основана од 

Владата и износот на надоместок на трошоците за престој во установа за 
деца  што  паѓа  на  товар  на  родителите  чии  деца  ги  користат  нивните 
услуги, ги утврдува министерот.

Цените на услугите што ги дава јавната установа за деца основана од 
општината и Градот Скопје, односно од општината и општината во Градот 
Скопје  и  износот  на  надоместок  на  трошоците  за  престој  во  јавната 
установа за деца што паѓа на товар на родителите чии деца ги користат 
нивните  услуги,  ги  утврдува  советот  на  основачот  на  предлог  на 
управниот одбор на јавната установа за деца.

Основа за уплата  на родителите е  цената на  програмата  во која  е 
вклучено детето.

Со стандардите и нормативите за вршење на дејноста ќе се утврдат 
нормативи, мерила и критериуми за утврдување на надоместок - цена на 
услугите на јавната установа за деца.

Цените  на  услугите  за  квалитетот  повисок  од  утврдениот  со 
стандардите и нормативите ги определува установата за деца со претходна 
согласност на министерот за јавна установа за деца основана од Владата, а 
советот  на  општината  и  на  Градот  Скопје  за  јавна  установа  за  деца 
основана од општината и Градот Скопје, односно советот на општината и 
на општината во Градот Скопје.

Цените на услугите во приватните установи за деца ги определува 
органот определен од основачот.

Цените на услугите кои ги даваат физичките лица кои вршат работи 
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од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност 
ги определува физичкото лице.

Цените на услугите кои ги даваат правните лица од членот 59-г на 
овој закон ги определува органот определен од основачот.

Член 116
Министерството  во  јавната  установа  за  деца  врши  контрола  на 

вистинитоста  на  податоците  кои  јавната  установа  ги  доставува  до 
Министерството, како и на законитоста и правилноста на користењето на 
средствата од Буџетот на Република Македонија и средствата обезбедени 
од други извори.

Советот на општината и советот на Градот Скопје , односно советот 
на општината и советот на општината во Градот Скопје врши контрола на 
законитоста и правилноста на користењето на средствата од буџетот на 
основачот на јавната установа за деца и средствата обезбедени од други 
извори.

ХIII. НАДЗОР

Член 117
Министерството врши надзор над спроведувањето на овој закон.
Министерството може да запре од извршување општ акт на установа 

за деца ако не е во согласност со Уставот и закон и во рок од 15 дена ќе 
покрене постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оцена 
на уставноста и законитоста на истиот.

Министерството  по  правото  на  надзор  може  да  укине  конечно 
решение  за  правата  за  заштита  на  децата  утврдени  со  овој  закон,  ако 
утврди дека со него е повреден овој закон.

По укинувањето на решението од став 3 на овој член органот кој го 
донел решението е должен веднаш да го запре неговото извршување.

Член 118
Министерството  има  право  и  должност  да  забрани  на  правно  и 

физичко лице вршење на дејност, ако врз основа на извршениот надзор, 
утврди дека повеќе не се исполнети пропишаните услови за вршење на 
дејноста или дејноста се врши на штета на корисниците, а констатираните 
недостатоци правното и физичко лице не ги отстрани во рокот определен 
од Министерството.

Против решението  за  забрана  на  вршење на  дејноста  може да  се 
изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
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постапка од работен однос од втор степен во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението.

Член 119
По  конечноста  на  решението  од  членот  118  на  овој  закон, 

Министерството ќе и предложи на Владата да го одземе одобрението од 
членот 77 став 1 на овој закон, а кога се работи за јавна установа основана 
од Владата ќе и предложи донесување на одлука за престанок на јавната 
установа за деца, односно ќе му предложи на советот на општината и на 
Градот  Скопје,  донесување  на  одлука  за  престанок  на  јавното  детско 
одморалиште основано од општината и Градот Скопје, односно на советот 
на општината и на општината во Градот Скопје кога се работи за јавна 
детска градинка.

Член 119-а
При вршењето на надзорот над работата на органите на општината, 

општината во Градот Скопје и на Градот Скопје, Министерството ги врши 
следните работи: 

-  ја  следи  законитоста  на  работата  на  органите  на  општината, 
општината  во  Градот  Скопје  и  на  Градот  Скопје  и  презема  мерки  и 
активности и поднесува иницијативи за остварување на надлежностите на 
општината и на Градот Скопје во согласност со овој закон; 

- оценува дали органите на општината, општината во Градот Скопје 
и на Градот Скопје обезбедуваат надлежностите на општината, општината 
во  Градот  Скопје  и  на  Градот  Скопје  да  се  извршуваат  согласно  со 
стандардите и постапките утврдени со овој закон; 

- им укажува на органите на општината,општината во Градот Скопје 
и на Градот Скопје на пречекорувањето на нивните надлежности утврдени 
со  овој  закон  и  друг  пропис  и  им  предлага  соодветни  мерки  за 
надминување на таквата состојба; 

-укажува на определени материјални и процедурални недостатоци во 
работата  на  органите  на  општината,  општината  во  Градот  Скопје  и  на 
Градот Скопје, кои би можеле да го оневозможат вршењето на работите од 
јавен интерес од областа на заштитата на децата од локално значење; 

-дава  препораки  за  доследно  спроведување  на  надлежностите  на 
општината, општината во Градот Скопје и на Градот Скопје во рамките на 
овој  закон  на  барање на  органите  на  општината,  општината  во  Градот 
Скопје и на Градот Скопје;

-  го  следи  навременото  донесување  на  прописите  на  општината, 
општината во Градот Скопје и на Градот Скопје ;

-  поднесува  иницијативи  и  предлози  до  општината,општината  во 
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Градот  Скопје  и  Градот  Скопје  доколку  констатира  неспроведување  на 
овој  закон  како  судир  на  надлежностите  меѓу  органите  на  општината, 
општината во Градот Скопје и на Градот Скопје; 

-  ја  следи  законитоста  на  решенијата  што  градоначалникот  ги 
донесува во решавањето на поединечните права, обврски и интереси на 
физичките и правните лица и презема мерки во согласност со овој закон;

-  дава  мислење  и  стручна  помош  по  предлог  на  прописите  на 
општината, општината во Градот Скопје и на Градот Скопје на барање на 
органите на општината, општината во Градот Скопје и на Градот Скопје;

-  го  следи  остварувањето  на  јавноста  во  работата  на  органите  на 
општината,  општината  во  Градот  Скопје  и  на  Градот  Скопје  во 
остварувањето на нивните надлежности утврдени со овој закон, особено 
од аспект на редовно, навремено, вистинито и потполно известување на 
граѓаните; 

-  го следи остварувањето на  претходниот надзор на  прописите на 
општината, општината во Градот Скопје и на Градот Скопје и 

−навремено  ги  известува  органите  на  општината,  општината  во 
Градот Скопје и на Градот Скопје за констатираните состојби во нивната 
работа и за преземените мерки при вршењето на надзорот.

Член 119-б
Доколку и покрај укажувањата и преземените мерки и активности 

органите на општината, општината во Градот Скопје и на Градот Скопје не 
го обезбедат извршувањето на работите кои со овој закон се утврдени како 
нејзина  надлежност  и  за  чие  извршување  е  одговорна  општината, 
општината во Градот Скопје и Градот Скопје, по сила на овој закон и се 
одзема вршењето на соодветната надлежност.

Вршењето  на  одземените  работи  го  презема  Министерството,  но 
најмногу до една година од денот од нивното преземање.

Министерството,  вршењето  на  работите  од  надлежност  на 
општината, општината во Градот Скопје и на Градот Скопје ги врши во 
име и за сметка на општината и на Градот Скопје.

За вршењето на работите од надлежност на општината, општината 
во Градот Скопје и на Градот Скопје од ставот 2 на овој член, се известува 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите во областа 
на  локалната  самоуправа  и  органот  на  државната  управа  надлежен  за 
вршење на работите во областа на финансиите.
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Член 120
Над  извршувањето  на  стручната  работа  во  дејноста  заштита  на 

децата се врши стручен надзор.
Со надзорот на стручната работа се утврдува дали стручната работа 

за остварување на заштитата на децата е заснована на современи, научни и 
стручни  методи  и  достигнувања  за  тој  вид  на  дејност  и  дали  таа  се 
организира на најцелисходен и најефикасен начин.

Со  надзорот  на  стручната  работа  се  дава  и  непосредна  стручна 
помош.

Член 121
Надзор  над  стручната  работа  во  остварувањето,  згрижувањето, 

воспитанието, престојот, негата, исхраната како и на мерки и активности 
утврдени  во  членот  41  од  овој  закон  и  одмор  и  рекреација,  врши 
Министерството,  над  остварувањето  на  образовната  работа 
Министерството  за  образование  и  наука,  а  над  здравствената  заштита 
Министерството за здравство.

Надзор над стручната работа се врши најмалку еднаш во годината.
Извештај за извршениот надзор за јавна установа за деца основана 

од  Владата  над  стручната  работа  се  доставува  во  рок  од  15  дена  по 
извршениот  надзор  за  јавна  установа  за  деца  основана  од  Владата  до 
установата во која е извршен надзорот, до Министерството и органот кој 
дал согласност за водење надзор за јавна установа за деца основана од 
Владата, односно и на основачот ако установата е приватна или основана 
од  општината  и  Градот Скопје,  односно од општината  и општината  во 
Градот Скопје, како и на физичкото и правното лице кое врши одредени 
работи од дејноста згрижување и воспитание на децата.

Член 122
Установата за деца е должна да овозможи вршење на стручен надзор.

XIII-а ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 122-а
Министерството  врши инспекциски  надзор  над  спроведувањето  и 

примената  на  овој  закон  и  другите  прописи  што  се  однесуваат  на 
заштитата на децата, над установите за деца, како и над другите правни и 
физички лица кои вршат одредени работи од дејноста згрижување и вос-
питание на деца (во натамошниот текст: дејноста).

Инспекцискиот надзор опфаќа : 
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- надзор над применувањето и спроведувањето на овој закон, како и 
на другите прописи и акти донесени врз основа на овој закон;

-  надзор  над  остварувањето  на  правата  за  заштита  на  децата  и 
исполнување на обврските на корисниците, утврдени со овој закон, 

- надзор над евиденцијата, документацијата и извештаите за работа 
за правата за заштита на децата,

-  надзор  над  исполнетоста  на  условите  кои  се  однесуваат  на 
просторот, опремата, кадарот, групите, децата, на установите за деца, во 
други просторни услови,  во домашни услови,  на правните и физичките 
лица кои вршат одредени работи од дејноста; 

-  надзор  над  управување  и  раководење  со  установите  за  деца 
основани од Владата и приватните установи за деца;

- надзор над евиденцијата, документацијата и извештаите за работа 
на установите, правните и физичките лица кои вршат одредени работи од 
дејноста и на извршителите во дејноста од заштита на децата, освен на 
педагошката евиденција и педагошката документација; 

-  реализација  на  програмите  и  другите  пропишани  стандарди  и 
нормативи со  кои  се  уредува  дејноста  во  установите  за  деца,  освен  за 
воспитно-образовната дејност; 

- контрола на средствата стекнати од сопствени извори во установите 
за деца основани од Владата и 

−следење на згрижување, престој, нега и исхрана на децата за време 
на штрајк.

Член 122-б
Инспекцискиот  надзор  го  спроведуваат  овластени  државни 

службеници од министерот од редот на државните службеници за заштита 
на децата, овластени за спроведување на инспекциски надзор, со високо 
образование, положен испит за државен службеник и најмалку три години 
работно искуство по полагање на испитот.

Овластениот државен службеник од ставот 1 на овој член поседува 
службена  легитимација,  која  му  ја  издава  министерот,  а  со  која  го 
докажува службеното својство, идентитетот и овластувањето за преземање 
работи од инспекцискиот надзор.

Министерот  со  акт  ги  пропишува  содржината  и  формата  на 
образецот на легитимацијата од ставот 2 на овој член и на членот 122-в 
став  5  од  овој  закон,  начинот  на  нејзиното  издавање,  употреба  и 
евиденцијата на издадените и одземените легитимации.
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Член 122-в
Градоначалникот  на  општината,  на  општината  во  градот  Скопје, 

односно на градот Скопје може да овласти лице од општинската, односно 
администрацијата на градот Скопје за вршење инспекциски надзор, кое ги 
исполнува условите од членот 122-б став 1 на овој закон ( во натамошниот 
текст: овластено лице).

Овластеното лице врши надзор над:
- постапката за основање и престанок со работа на јавните установи 

за  деца  основани  од  општината,  општината  во  градот  Скопје,  односно 
градот Скопје; 

- условите за работа на установите за деца основани од општината, 
општината во градот Скопје, односно градот Скопје; 

- постапката за формирање на управните и други органи во јавните 
установи за деца основани од општината,  општината  во градот Скопје, 
односно градот Скопје и 

-  контрола на средствата стекнати од сопствени извори во јавните 
установи за деца основани од општината,  општината  во градот Скопје, 
односно градот Скопје. 

Доколку  градоначалникот  на  општината,  општината  во  градот 
Скопје, односно на градот Скопје не овластил лице за вршење на работи 
утврдени  со  овој  закон,  истите  ќе  ги  врши  овластениот  државен 
службеник  од  Министерството  во  име  и  на  сметка  на  општината, 
општината во градот Скопје, односно градот Скопје, до овластувањето на 
лице од општинската администрација.

Доколку  градоначалникот  на  општината,  општината  во  градот 
Скопје,  односно  градот  Скопје  овластил  лице  за  вршење  на  работите 
утврдени со овој закон, а истото не ги врши, во тој случај работите ќе ги 
врши овластениот  државен службеник  од Министерството  во  име  и  на 
сметка на општината, општината во градот Скопје, односно градот Скопје.

Овластеното лице треба да поседува службена легитимација, која ја 
издава градоначалникот.

Член 122-г
Постапката  на  инспекцискиот  надзор,  овластениот  државен 

службеник  ,  односно  овластеното  лице  од  членот  122-в  став  1  на  овој 
закон, ја покренува и води по службена должност, според одредбите на 
овој закон и Законот за општата управна постапка.

Установите,  другите  правни  и  физички  лица  кои  вршат  одредени 
работи од дејноста се должни да овозможат вршење на надзор и на барање 
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на овластениот државен службеник, односно овластеното лице, во рамките 
на утврдените надлежности со овој закон, да му ги достават потребните 
податоци за вршење надзор, во рок од 15 дена од денот на доставувањето 
на барањето.

Член 122-д
Инспекцискиот надзор се врши како редовна,вонредна и контролна 

инспекција врз основа на годишна програма.
Редовниот  инспекциски  надзор  се  спроведува  најмалку  еднаш  во 

период од три години.
Вонредниот  инспекциски  надзор  се  спроведува  по  службена 

должност, иницијатива на корисник на услуга, родител, старател, совет на 
родители, граѓанин, надлежен орган, други органи и организации и други 
правни лица кога постои интерес на децата, граѓанинот, интерес на трети 
лица или општ интерес.

Контролниот надзор се изведува по истекот на рокот определен од 
овластениот  државен  службеник,  односно  овластеното  лице  за 
отстранување на недостатоците.

Член 122-ѓ
Вонредниот  инспекциски  надзор  нема  да  се  спроведе  доколку  од 

иницијативата се констатира дека: 
- постапката не е правосилно завршена; 
- претходно по истата работа е извршен инспекциски надзор и 
−од  приложената  документација  е  очигледно  дека  постапката  е 

водена  во  согласност  со  закон  и  други  прописи  и  спроведувањето  на 
инспекциски надзор е во надлежност на друг орган.

Член 122-е
Пред да започне спроведувањето на вонредниот инспекциски надзор, 

овластениот државен службеник, односно овластеното лице во рамките на 
надлежностите утврдени со овој закон, ги презема следниве активности: 

-  по  потреба  го  повикува  предлагачот  на  барањето,  односно 
иницијативата да ги дополни со потребни документи или подетално да ги 
образложи и 

−прави стручна  процена и  проверка на  надлежноста,  обврските и 
одговорностите на установата, другите правни и физички лица кои вршат 
одредени работи од дејноста на заштита на децата.
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Член 122-ж

Овластениот  државен  службеник,  односно  овластеното  лице  во 
рамките на надлежностите утврдени со овој  закон,  во спроведување на 
инспекцискиот надзор има право во секое време, да влезе во просториите 
на  установата  и  другите  правни  и  физички  лица  кои  вршат  одредени 
работи од дејноста.

При  вршењето  на  инспекцискиот  надзор,  овластениот  државен 
службеник, односно овластеното лице има право да го разгледа објектот, 
просторот  (занималните  и  другите  простории),  деловните  книги, 
регистрите,  евиденцијата,  документацијата,  исправите  и  списите,  да  ги 
сослуша  корисниците,  вработените,  како  и  други  лица,  да  утврди 
идентитет на  лице со увид во лична исправа,  како и  да  преземе други 
работи утврдени со овој закон.

Раководното  или  друго  овластено  лице  во  установата  и  другите 
правни и физички лица кои вршат одредени работи од дејноста, должни се 
на овластениот државен службеник, односно овластеното лице во рамките 
на  утврдените  надлежности  со  овој  закон  да  му  обезбедат  непречено 
извршување на инспекцискиот надзор и да му обезбедат располагање и 
увид во сите средства и потребна документација. 

Член 122-з

За  извршениот  инспекциски  надзор,  утврдената  состојба  и 
преземените,  односно определените мерки и рокови за отстранување на 
утврдените  неправилности,  овластениот  државен  службеник,  односно 
овластеното лице составува записник.

Записникот од ставот 1 на овој  член содржи податоци за текот на 
надзорот, за преземените дејствија, за утврдената состојба и предложените 
мерки од овластениот државен службеник, односно овластеното лице.

Член 122-ѕ

Доколку овластениот државен службеник, односно овластеното лице 
кој  врши инспекциски надзор утврди дека не  се  применуваат законите, 
прописите и другите општи акти, донесува решение со кое се наредува 
извршување  на  определени  мерки  во  одреден  рок  кој  го  определува 
овластениот државен службеник, односно овластеното лице, а кој рок не 
треба да биде повеќе од 15 дена од денот на донесувањето на решението, и 
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тоа: 
-  да  нареди  отстранување  на  констатираните  недостатоци  и 

неправилности.
Записникот  и  решението  овластениот  државен  службеник  ги 

доставува до установата, односно до правното и физичкото лице кое врши 
одредени  работи  од  дејноста  каде  што  е  извршен  надзорот  и  до 
Министерството, во рок од 15 дена од денот на извршениот инспекциски 
надзор.

Записникот и решението овластеното лице ги доставува до јавната 
установа за деца каде што е извршен надзор, до советот на општината, 
општината во градот Скопје, односно советот на градот Скопје, во рок од 
15 дена од денот на извршениот инспекциски надзор.

Установата, односно правното и физичкото лице ко врши одредени 
работи од дејноста, во кои е извршен надзорот се должни за преземените 
мерки  за  отстранување  на  недо-статоците  во  работата  наредени  со 
решението  да  го  извести  надлежниот  овластен  државен  службеник, 
односно  овластеното  лице  во  дадениот  рок  од  денот  на  приемот  на 
решението.

Член 122-и
Против решението на овластениот државен службеник може да се 

поднесе  жалба  до  надлежната  Државната  комисија  за  одлучување  во 
управна постапка и постапка од работен однос од втор степен. во рок од 
осум дена од приемот на решението.

Против решението на овластеното лице може да се поднесе жалба до 
министерот во рок од осум дена од приемот на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Член 122-ј
Ако овластениот државен службеник, односно овластеното лице при 

вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека со повреда на закон или 
друг пропис е сторен прекршок или кривично дело, должен е веднаш да 
поднесе барање за поведување прекршочна постапка, од-носно да поднесе 
пријава за сторено кривично дело.

Органот на кого му е поднесено барањето или пријавата од ставот 1 
на  овој  член  за  својата  одлука  го  известува  овластениот  државен 
службеник, односно овластеното лице.

Член 122-к
Извештај  за  работата  на  овластените  државни  службеници  до 
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министерот се поднесува најмалку двапати годишно.
Извештај  за  работата  на  овластените  лица  до  градоначалникот  се 

поднесува најмалку двапати годишно.
Доколку  овластениот  државен  службеник  констатира  дека 

установата за деца, односно правно и физичко лице кое вршат одредени 
работи од дејноста во определениот рок не ги отстраниле недостатоците 
утврдени со решението од членот 122-ѕ став 1 на овој закон е должен без 
одлагање  писмено  да  го  извести  министерот  ако  констатира  дека 
установата за деца, односно правно и физичко лице кои вршат одредени 
работи од дејноста во определениот рок не ги отстраниле недостатоците 
утврдени со решението од  членот 122-ѕ став 1 на овој закон.

Доколку овластеното лице констатира дека јавната установа за деца 
во  определениот  рок  не  ги  отстранила  недостатоците  утврдени  со 
решението од членот 122-ѕ став 1 на овој закон е должно без одлагање 
писмено да го извести градоначалникот и управниот одбор на установата 
ако констатира дека јавната установа за деца во определениот рок не ги 
отстранила недостатоците утврдени со решението од членот 122-ѕ став 1 
на овој закон.

Член 122-л
Министерот врз основа на извештајот од членот 122-к на овој закон, 

ќе донесе решение за: 
- забрана за работа на установа за деца и друго правно и физичко 

лице кое врши одредени работи од дејноста за заштита на децата , ако не 
добиле решение за вршење на дејноста од членот 73 став 1 на овој закон, 
односно решение за издавање на дозвола за вршење одредени работи од 
дејноста за заштита на децата од членовите 83-б и 83-к на овој закон, како 
и  доколку  повеќе  не  ги  исполнува  условите  во  поглед  на  просторот, 
опремата и стручните и други кадри пропишани со овој закон и 

- преземање на други мерки за кои е овластен со овој или друг закон. 
Против решението од ставот 1 алинеја 1 на овој  член може да се 

изјави  жалба  до  надлежната  Државната  комисија  за  одлучување  во 
управна постапка и постапка од работен однос од втор степен во рок од 
осум дена од денот на приемот на решението. 

Член 122-љ
Овластениот  државен  службеник,  односно  овластено  лице  е 

одговорно:  
        - при вршењето на надзорот со решение не нареди преземање на 
мерки и дејства кои по закон бил должен да ги преземе; 
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- ги пречекори своите законски овластувања;
- ја злоупотреби службената должност; 
- не поднесе пријава, односно не ги извести надлежните органи за 

утврдените неправилности и недоследности и 
- не се легитимира пред почнувањето на вршењето на инспекцискиот 

надзор. 
Постапката  за  утврдување  на  дисциплинската  одговорност  на 

овластениот  државен  службеник,  односно  овластено  лице  се  води 
согласно со Законот за државните службеници.

XIV. МАНИФЕСТАЦИИ ПОСВЕТЕНИ НА ДЕЦАТА

Член 123
Манифестации  посветени  на  децата  се:  "Светски  ден  на  детето", 

"Детска недела" и "Ден на детето".
"Светски ден на детето" е првиот понеделник во месец октомври.
"Детската недела" се одржува секоја година во првата полна недела 

од месец октомври и трае седум дена.
"Ден на детето" е последниот ден од "Детската недела".
Во време на траењето на манифестациите посветени на децата се 

организираат  културни,  забавни,  образовни,  спортско-рекреативни, 
активности од областа на екологијата и други активности посветени на 
децата.

Активностите  на  манифестациите  посветени  на  децата  се 
финансираат  од  средствата  што  се  собираат  во  времетраењето  на 
манифестацијата.

Член 124
За време на траењето на "Детска недела" се плаќа посебен износ на: 

    −секој  продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и 
други културни манифестации; 

−секоја  поштенска  пратка  во  внатрешниот  сообраќај,  освен  на 
печатени работи;

 
     −секој   влезен   билет  на   спортски  натпревари  и други  спортски 
приредби; 

−секој  продаден  возен  билет  во  железничкиот,  автомобилскиот, 
меѓународниот, меѓуградскиот и авионскиот сообраќај и 

-  на секој  продаден облик на електронски музички и видео запис, 
видео касета и друго. 
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Од  плаќањето  на  износот  од  став  1  точка  1  на  овој  член,  се 
исклучуваат  изложбите,  приредбите  и  другите  културни  манифестации 
организирани од страна на ученици и студенти во јавни установи.

Член 125
Владата со одлука секоја година го утврдува начинот на наплата на 

износот за "Детска недела" од членот 124 на овој закон.

XV. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 126
Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе 

се изрече за прекршок на работодавецот, ако спротивно на одредбите на 
овој закон не дава податоци или дава невистинити податоци од кои зависи 
остварувањето  на  право  од  заштита  на  децата  или  користењето  на 
услугите во установите.

Глоба во износ од 200 до 600 евра во денарска противвредност ќе се 
изрече и за одговорното лице во правното лице за прекршок од ставот 1 на 
овој член.

Член 127
Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе 

се изрече за прекршок на родителот или старателот на детето, корисник на 
право за заштита на деца, односно корисник на услуги во установите, ако 
изјавата  или  барањето  што  ги  дал  содржи  невистинити  или  неточни 
податоци, а послужила како доказ за остварување на право од заштита на 
децата или за користење на услуга во установа за деца.

Член 128
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе 

се изрече за прекршок и на одговорното лице во центарот за социјална 
работа односно установата за деца кое спротивно на одредбите на овој 
закон ќе одобри право од заштитата на децата.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе 
се изрече за прекршок на директорот на центарот за социјална работа , 
затоа што не постапил во согласност со членот 36 став 5 на овој закон.

Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност ќе се 
изрече на одговорното лице во центарот за социјална работа за неводење 
или  несоодветно  водење  на  пропишаната  евиденција  и  документација 
(член 106 став 2), како и за непостапување по решението за отстранување 

205



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

на  констатираните  недостатоци  и  неправилности  во  определениот  рок 
(член 122-ѕ).

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе 
се  изрече  на  одговорното  лице  во  центарот  за  социјална  работа  за 
неподнесување  на  извештај  за  користењето  на  средствата  и  барање  за 
потребните средства за правата (член 39-б).

Член 129
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе 

се  изрече  за  прекршок  на  лице  кое  врши  директна  или  индиректна 
дискриминација и малтретирање во остварувањето на правата и облиците 
на заштита на децата утврдени со овој закон.

Глобата  од  ставот  1  на  овој  член  ќе  се  изрече  и  за  установа  за 
социјална  заштита  и  социјална  сигурност  кои  решаваат  за  правата 
утврдени  со  законот,како  и  за  јавните  установи  за  деца  основани  од 
Владата на Република Македонија, јавните установи за деца основани од 
општина, општините во градот Скопје и приватните установи за деца кои 
се  основани  од  правно  и  физичко  лице,  правно  лице  запишано  како 
агенција за давање услуги на повик.

Глобата  од  ставот  1  на  овој  член  ќе  се  изрече  за  прекршок и на 
физичко  лице  што  врши  одредени  работи  од  дејноста  згрижување  и 
воспитување на деца како професионална дејност доколку врши директна 
дискриминација.

Член 130
Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе 

се  изрече за  прекршок на  установа за  деца,  односно физичко лице кое 
самостојно врши одредени работи од дејноста згрижување и воспитание 
на деца, како и на агенција за давање услуги на повик, ако: 

- организира политичко или верско организирање и дејствување и во 
установата  односно  кај  физичкото  лице  или  кај  агенцијата  се  врши 
злоупотреба на децата  од истите побуди,  како и се врши психичко или 
физичко малтретирање, казнување или друго нечовечко постапување или 
злоупотреба на децата (член 9),

-  остварува  програми  што  не  се  донесени  од  надлежниот  орган 
(членови 52 и 65), 

- остварува програми без прибавено позитивно мислење (членови 53 
и 65 став 3), 

-  не  соработува  со  установи  од здравствената  дејност  односно  не 
постапува по членот 58 став 1 од овој закон, 
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- постапи спротивно на одредбата од членот 58 став 2 на овој закон, 
- не достави или не донесе годишна програма за работа (членови 59 

и 68), 
- не ги остварува стандардите и нормативите за вршење на дејноста 

(член 71 став 3), 
- основа установа за деца без одобрение (член 76), 
- ја наруши основната намена и функција на објектот во периодот на 

траење на закупот (член 83),
- започне со работа и врши дејност, а не ги исполнува пропишаните 

услови, односно ако врши дејност без решение на надлежен орган (член 
73 став 1), 

-  започне со  работа  пред добивање на  дозвола за отпочнување со 
работа (членови 83-б и 83-к), 

- правно лице продолжи со давање на услуга спротивно на одредбите 
на  овој  закон  по  донесено  решение  за  забрана  за  вршење работите  од 
дејноста згрижување и воспитание на деца, односно одмор и рекреација 
на деца (членови 83 и 84), 

- не извести за престанок на работа на приватната установа (член 81-
а), 

-  физичко или правно  лице не  води евиденција  за  корисниците  и 
дадените услуги (членови 83-ѓ и 83-л),

-  изврши избор на работници спротивно на  условите утврдени со 
овој закон (членови од 84 до 90), 

- постапи спротивно на одредбите од членот 92 ставови 1 и 2 на овој 
закон, 

- не ја води пропишаната евиденција и документација или ја води 
спротивно на пропишаното со акт ( член 106), 

- не ја води пропишаната евиденција (член 107), 
-  користи прирачници и детски списанија за кои нема решение за 

одобрување и употреба (член 108), 
-  не  ги  применува  утврдените  цени на  услуги  од надлежен орган 

(член 115), 
-  доставува  невистинити  податоци,  како  и  незаконски  или 

неправилно ги користи средствата (член 116), 
- не овозможи вршење на надзор (членови 117,120,121 и 122-ж), 
- не ги извршува наредените мерки и дејствија (член 122-с став 1) и 
- непочитување на забраната за работа на установата за деца и друго 

правно  и  физичко  лице  кое  врши  одредени  работи  од  дејноста  и 
непреземање на други мерки од членот 122- л став 1 алинеи 1 и 2 на овој 
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закон. 
За прекршок од ставот 1 на овој член , глоба во износ од 500 до 1.000 

евра во денарска противвредност ќе се изрече и на раководното лице во 
установата,  односно кај  физичкото лице кое  самостојно врши одредени 
работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како и кај агенцијата 
за давање услуги на повик.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе 
се изрече за прекршок на вработено лице во установата, ако: 

- телесно казни дете, односно психички го малтретира (член 9 ), 
-  ја  води евиденцијата и документацијата спротивно на членовите 

106 и 107 од овој закон и 
-  користи прирачници и детски списанија за кои нема решение за 

одобрување и употреба (член 108). 
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе 

се изрече за прекршок и на директорот на јавната установа за деца ако 
дозволи  исплаќање  на  средства  кои  не  се  утврдени  со  годишниот 
финансов план на установата.

Член 131
Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе 

се изрече за прекршок на установа за деца која постапува спротивно на 
одредбите  од  членот  95  на  овој  закон  во  поглед  на  започнувањето, 
траењето и завршувањето на работното време на работниците.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе 
се изрече и на одговорното лице во установата за прекршокот од ставот 1 
на овој член.

Член 132
Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе 

се  изрече  за  прекршок  на  правно  лице  кое  не  наплатува  средства  за 
"Детска недела", односно кое не го уплатува наплатениот износ (членови 
124 и 125).

Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе 
се изрече и на одговорното лице на правното лице , за прекршок од ставот 
1 на овој член.

Член 132-а
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја 

води надлежниот суд.
Пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка 

за прекршоците предвидени со овој закон, Министерството води постапка 
за порамнување согласно со Законот за прекршоците.
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XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 133
Постојните  организации  за  згрижување  и  воспитание  на  деца  од 

предучилишна возраст  од  денот на  влегувањето во  сила  на  овој  закон, 
продолжуваат да работат како јавни установи за деца - детски градинки.

Постојните:  Работна  организација  за  одмор  и  рекреација  на  деца 
"Младост" - Скопје, Работна организација за одмор и рекреација на деца и 
младина "Илинден" - Гостивар, Детско одморалиште "Пелистер" - Битола, 
Претпријатие  во  општествена  сопственост  -  Рекреативен  центар 
"Малешево" - Берово, Претпријатие во општествена сопственост "Мајски 
Цвет"  -  Струга,  од  денот  на  влегувањето  во  сила  на  овој  закон 
продолжуваат  да  работат  како  јавна  установа  за  деца  -  детско 
одморалиште,  а  сезонските  одморалишта  продолжуваат  да  работат  во 
рамките на организационите единици на Министерството.

Член 133-а
Основачките права и обврски над постојните јавни установи за деца-

детски  градинки  се  преземаат  од  општините  и  општините  во  Градот 
Скопје на чие подрачје е седиштето на установата, под услови и на начин 
утврдени со овој закон.

Според  утврдената  динамика  за  обезбедување  на  финансиски 
средства согласно со Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа,  Владата  ќе  донесе  одлука  со  која  конкретно  ќе  ги  утврди 
јавните  установи  од  ставот  1  на  овој  член,  над  кои  општините  и 
општините во Градот Скопје ќе ги преземаат основачките права и обврски.

Со денот на влегувањето во сила на одлуката од ставот 2 на овој 
член,  вработените,  архивата,  опремата,  документацијата,  средствата  на 
јавните установи од ставот 1 на овој член, се преземаат од установата која 
продолжува да работи како јавна установа основана од општината и од 
општината во Градот Скопје.

Со денот на преземањето на основачките права над установите од 
ставот  1  на  овој  член,  општините  и  општините  во  Градот  Скопје  ги 
преземаат обврските на установите да им обезбедат средства за работа.

Член 133-б
На постојните јавни установи за деца - детски одморалишта може да 

се  изврши  сопственичка  трансформација  (во  натамошниот  текст: 
приватизација).
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Член 133-в
Во приватизацијата на постојните јавни установи за деца - детски 

одморалишта може да учествуваат домашни и странски правни и физички 
лица, на начин и под услови утврдени со овој закон.

Во  постапката  на  приватизација  при  изборот  на  најповолен 
понудувач  преку  јавен  повик,  соодветно  се  применуваат  одредбите  од 
Законот за јавни набавки со кои се уредува отворениот повик и начинот на 
доставувањето на понудите.

Член 133-г
Одлука  за  приватизација  на  постојните  јавни  установи  за  деца-

детски одморалишта донесува Владата на предлог на министерот .
Кон предлогот се приложува: 
- програма за начинот на остварување на приватизацијата; 
- извештај за извршена ревизија на годишната сметка од страна на 

државната ревизија; 
- извештај за проценетата вредност на субјектот на приватизацијата; 
- извод од Централниот регистар на Република Македонија и
−податоци  и  докази  за  правото  на  сопственост,  располагање, 

користење и управување со недвижностите.

Член 133-д
Приватизацијата  на  постојните  јавни  установи  за  деца  -  детски 

одморалишта може да се врши со: 
-  трансформација  на  постојните  јавни  установи  за  деца  -  детски 

одморалишта во приватни установи за деца - детски одморалишта и 
−трансформација  на  постојните  јавни  установи  за  деца  -  детски 

одморалишта во акционерски друштва.

Член 133-ѓ
Постојните јавни установи за деца - детски одморалишта можат да 

се  приватизираат  и  да  се  организираат,  односно  да  се  основаат  како 
приватни установи за деца - детски одморалишта, врз основа на одлука 
што Владата ќе ја донесе по предлог на министерот.

Во  постапката  на  приватизација  при  изборот  на  најповолен 
понудувач  преку  јавен  повик,  соодветно  се  применуваат  одредбите  од 
Законот за јавни набавки со кои се уредува отворениот повик и начинот на 
доставувањето на понудите.
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Член 133-е
Кога  постојна  јавна  установа  за  деца  -  детско  одморалиште,  без 

ликвидација,  согласно  со  овој  закон  се  трансформира  во  акционерско 
друштво истовремено со трансформацијата се спроведува и постапка на 
приватизација.

На трансформацијата на јавната установа од ставот 1 на овој член во 
акционерско друштво во приватна сопственост се применуваат одредбите 
од Законот за трговските друштва.

Член 133-ж
Постојните  јавни  установи  за  деца  -  детски  одморалишта 

продолжуваат  да  работат  како  јавни  установи  за  деца  -  детски 
одморалишта основани од Владата согласно со одредбите од овој закон до 
завршување на процесот на нивната трансформација.

Член 134
Додатоците  за  деца,  по  влегувањето  во  сила  на  овој  закон,  ќе 

продолжат  да  се  остваруваат  согласно  со  одредбите  од  Законот  за 
општествена заштита на децата ("Службен весник на СРМ" бр. 6/81, 40/87, 
17/91 и 38/91 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 12/93) и 
соодветните подзаконски акти до донесувањето на подзаконскиот акт од 
член 40 на овој закон.

Член 135
Сите подзаконски акти предвидени со овој закон, ќе се донесат во 

рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
До донесувањето на подзаконските акти предвидени со овој закон, ќе 

се применуваат постојните подзаконски акти, доколку се во согласност со 
овој закон.

Член 136
Детските градинки и детските одморалишта, ќе ја усогласат својата 

организација, работење и акти со одредбите на овој закон во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До  донесувањето  на  актите  од  ставот  1  на  овој  член  ќе  се 
применуваат  постојните  општи  акти,  доколку се  во  согласност  со  овој 
закон.

Доколку постојните општи акти не се во согласност со овој закон,  
овој закон се применува непосредно.
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Член 137
Директорите на детските градинки именувани пред влегувањето во 

сила  на  овој  закон,  продолжуваат  да  ги  вршат  своите  функции  до 
именувањето на нов орган на раководење, согласно со овој закон.

Органите  на  управување  на  детските  градинки  избрани  пред 
влегувањето  во  сила  на  овој  закон,  продолжуваат  да  ја  вршат  својата 
функција до изборот на нов орган на управување, согласно овој закон.

Директорите  на  постојните  организации  за  одмор  и  рекреација  - 
детски одморалишта, именувани пред влегувањето во сила на овој закон, 
продолжуваат да ги вршат своите функции до именување нов орган на 
раководење, согласно овој закон.

Органите  на  управување  на  постојните  организации  за  одмор  и 
рекреација - детски од-моралишта, избрани пред влегувањето во сила на 
овој закон, продолжуваат да ја вршат својата функција до избор на нов 
орган на управување.

Член 138
Постојните  забавишни  групи  при  основните  училишта  по 

влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да работат во состав на 
основните училишта преку кои обезбедуваат средства за функционирање 
од  Министерството  за  образование  и  наука,  односно  од  Буџетот  на 
Републиката.

Член 139
Работниците со високо, више и средно образование кои на денот на 

влегувањето  во  сила  на  овој  закон  немаат  соодветен  вид  и  степен  на 
образование  и  имаат  најмалку  пет  години  работно  искуство  на 
соодветното работно место,  можат и понатаму да ја  вршат работата  на 
работното место на кое се затечени со влегувањето во сила на овој закон, а 
другите  се  должни  да  го  оформат  своето  образование  согласно  со 
членовите од 84 до 89 од овој закон во рок од осум години од денот на 
влегувањето во сила на истиот.

Доколку во рокот предвиден во став 1 од овој член работниците не го 
оформат своето образование, работниот однос ќе им престане.

По исклучок на став 1 од овој член, постојниот кадар кој на денот на 
влегувањето во сила на овој закон работи во јавната  детска градинка како 
воспитувачи и кои завршиле Филозофски факултет -  педагошка група - 
насока  за  предучилишни  педагози,  Филозофски  факултет  -  педагошка 
група  за  еднопредметна  педагогија,  или  Филозофски  факултет  -  група 
педагогија  -  двопредметни  студии,  група  психологија,  Филолошки 
факултет - група македонски јазик и група историја на книжевностите на 
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народите  на  СФРЈ,  Факултет  за  музичка  уметност  -  наставна  насока, 
Факултет за ликовни уметности - наставна насока и Факултет за физичка 
култура - наставна насока, ако имаат завршено специјалистичка студија за 
предучилишни педагози, продолжуваат и понатаму да ги вршат работите 
на воспитувачи.

Член 140
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи 

Законот за општествена заштита на децата ("Службен весник на СРМ" бр. 
6/81, 40/87, 17/91 и 38/91) и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 12/93),  Законот за одморалиштата на децата и младината ("Службен 
весник на СРМ" бр. 22/78, 17/91 и 38/91) и Законот за предучилишно и 
основно воспитание и образование ("Службен весник на СРМ" бр. 19/83, 
29/89,  15/90,  11/91  и  "Службен  весник  на  Република  Македонија"  бр. 
14/95).

Член 141
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

"Службен весник на Република Македонија".
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ОДРЕДБИ ОД ДРУГИ ЗАКОНИ  
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.65/2004): 

Член 77  
Работниците  кои  на  денот  на  влегувањето  во  сила  на  овој  закон 

имаат  најмалку  четири  години  работно  искуство  на  работно  место 
неговател, а не се педагошко-медицински сестри, освен работниците кои 
работеле  на  работно  место  педагошко-медицинска  сестра  и  имаат 
четиригодишно соодветно образование согласно со овој закон, најдоцна до 
1 јули 2005 година, се должни да го завршат курсот од членот 84 став 11 
на овој закон, во спротивно ќе им престане работниот однос. 

Член 81 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 

една година од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 82 
Постојните јавни установи за деца-детски градинки должни се да се 

усогласат со предвидените услови за работа од членот 71 став 1 алинеја 2 
на  Законот  за  заштита  на  децата  во  рок  од  пет  години  од  денот  на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 83 
Правно лице чија регистрирана претежна дејност не е од областа на 

згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, а во рамките 
на своето работење обезбедува и остварува услуги од дејноста згрижување 
и воспитание на деца од предучилишна возраст, односно одредени работи 
од дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, 
должно е во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон да се трансформира во установа за деца и да ги усогласи своите 
акти, организација и работење согласно со одредбите на овој закон. 

Трансформацијата во установа за деца се врши без ликвидација на 
правното лице од ставот 1 на овој член. 

Доколку  правното  лице  од  ставот  1  на  овој  член  не  изврши 
усогласување на своите акти, организацијата и работењето со одредбите 
од  овој  закон,  министерот  донесува  решение  за  забрана  на  вршење на 
работите од областа на дејноста на згрижување и воспитание на деца од 
предучилишна возраст.
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 Министерот  по  правото  на  надзор  и  мислење  на  комисијата  од 
членот 73 на овој закон донесува решение од ставот 3 на овој член. 

Правното лице има право на жалба против решението од ставот 3 на 
овој  член  во  рок  од  15  дена  од  денот  на  приемот  на  решението  до 
Комисијата на Владата. 

По конечноста на решението на ставот 3 на овој член, решението се 
доставува  до  надлежни  органи  за  преземање  на  соодветни  мерки  и 
дејствија.

Член 84 
Правно лице чија регистрирана претежна дејност не е од областа на 

одморот  и  рекреацијата  на  деца,  а  во  рамките  на  своето  работење 
обезбедува и остварува услуги од дејноста одмор и рекреација на деца, 
должно е во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон да се трансформира во установа за деца и да ги усогласи своите 
акти, организација и работење согласно со одредбите на овој закон. 

Трансформацијата во установа за деца се врши без ликвидација на 
правното лице од ставот 1 на овој член. 

Доколку  правното  лице  од  ставот  1  на  овој  член  не  изврши 
усогласување на своите акти, организацијата и работењето со одредбите 
од  овој  закон,  министерот  донесува  решение  за  забрана  на  вршење на 
работите од областа на дејноста на одмор и рекреација на деца. 

Министерот  по  правото  на  надзор  и  мислење  на  комисијата  од 
членот  73  на  овој  закон  донесува  решение  од  ставот  3  на  овој  член.  
Правното лице има право на жалба против решението од ставот 3 на овој 
член во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Комисијата 
на Владата. 

По конечноста на решението од ставот 3 на овој член, решението се 
доставува  до  надлежни  органи  за  преземање  на  соодветни  мерки  и 
дејствија.

Член 85 
Барањата  за  остварување  на  правото  за  помош  за  опрема  на 

новороденче поднесени пред денот на влегувањето во сила на овој закон и 
кои не се решени до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се 
решат согласно со одредбите на овој закон. 

Член 86 
Центрите за социјална работа во рок од шест месеци од денот на 

влегувањето  во  сила  на  овој  закон  ќе  ја  преземат  целокупната 
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документација за корисниците на правата од членот 4 став 1 точки 1, 2 и 3 
(“Службен  весник  на  Република  Македонија”  број  98/2000  и  17/2003) 
архивата, како и вработените распоредени во Министерството во делот за 
вршење  на  работите  за  заштита  на  децата  согласно  со  актот  за 
систематизација на работните места на центрите за социјална работа.

Член 87 
Поднесените барања за остварување на правата за детски додаток, 

посебен  додаток  и  помош  за  опрема  на  новороденче  ќе  се  решаваат 
согласно  со  одредбата  на  членот  32  од  Законот  за  заштита  на  децата 
(“Службен весник на Република Македонија” број 98/2000 и 17/2003), сé 
до преземање на работите и вработените од членот 86 на овој закон од 
месно-надлежниот центар за социјална работа. 

Решенијата донесени пред преземањето од меснонадлежниот центар 
за социјална работа ќе продолжат да важат до истекот на рокот за нивното 
важење, односно до настанувањето на промена. 

Член 88 
Вработените воспитувачи во јавните детски градинки кои работат во 

групи на деца на возраст над пет години до седум години од 1 септември 
2006  година  ги  преземаат  основните  училишта  согласно  со  Законот  за 
основното образование. 

Член 89
До денот на отпочнувањето на примената на одредбите од овој закон, 

кои  се  однесуваат  на  детските  градинки,  постојните  јавни  установи  за 
деца - детски градинки продолжуваат да работат како јавни установи за 
деца  -  детски  градинки  согласно  со  Законот  за  заштита  на  децата 
(“Службен весник на Република Македонија” број 98/2000 и 17/2003). 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.65/2004): 

Член 91 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

“Службен весник на Република Македонија”, а одредбите од членовите 2 
став 2, 12 во делот кој се однесува на утврдување на возраста на децата, 
13,  21став  2,  22  и  23  став  1  на  овој  закон,  ќе  се  применуваат  од  1 
септември 2005 година. Членовите 1 став 2, 2 ставови 1 и 3, 3 ставови 1 и 
2, 4 ставови 2 и 3, 14 став 2, 30 ставови 1, 2, 3 и 6 во делот за средства за 
основање  и  работа  на  јавните  установи  основани  од  општината, 

216



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

општината во Градот Скопје и Градот Скопје,  31,  34 ставови 6 и 7,  36 
ставови 5, 6, 7 и 8 во делот за установа основана од општината и Градот 
Скопје, 41 став 2 освен за јавна установа основана од Владата, 49 став 2 во 
делот  кој  се  однесува  на  утврдувањето  на  почетокот  и  завршетокот  на 
работно време на јавна установа основана од општината,  општината во 
Градот Скопје и Градот Скопје,50, 51, 98-а 53, 54 ставови 7 и 8, 55, 101-б, 
102-а, 102-б, 59, 62 ставови 5 , 6 и 7, 63 ставови 2, 3, 4, 5 и 6, 64 став 2, 66  
став 2 во делот за давање согласност од советот на општината, општината 
во Градот Скопје и од Градот Скопје, 68 ставови 2 и 5 во делот за јавни 
установи основани од општината, општината во Градот Скопје и Градот 
Скопје, 69 став 2, 70 во делот кој се однесува на надлежноста на советот 
на  општината,  општината  во  Градот Скопје  и  Градот Скопје,  71,  72  во 
делот кој се однесува на доставувањето извештај по надзор до советот на 
општината,  општината  во  Градот  Скопје  и  Градот  Скопје,  74  став  3  и 
членот 133-а од овој закон ќе се применуваат најдоцна во рок од 90 дена 
од  денот  на  конституирањето  на  советите  на  општините  и  Советот  на 
градот  Скопје  и  изборот  на  градоначалниците  на  општините  и 
градоначалникот на градот Скопје по спроведувањето на првите наредни 
локални  изабори  согласно  со  Законот  за  локалните  избори  (“Службен 
весник на Република Македонија” број 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и 
60/2004). 
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Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2005) 

Член 27 
Постапките  за  остварување  на  право  на  помош  за  опрема  на 

новороденче,  започнати  пред  влегувањето  во  сила  на  овој  закон,  ќе  се 
довршат  според  одредбите  на  прописите  кои  важеле  до  денот  на 
влегувањето во сила на овој закон, ако со овој закон правото за опрема на 
новороденче не е решено на поповолен начин за корисникот. 

Член 28 
Министерот  најдоцна  во  рок  од  шест  месеца  од  денот  на 

влегувањето во сила на овој закон ќе ги донесе прописите чие донесување 
е утврдено со овој закон. 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2005): 

Член 30 
Одредбите  од  членовите  2,  11,  12  и  26  на  овој  закон  ќе  се 

применуваат од 30 септември 2006 година. 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008)

Член 7 
Прописот  од  членот  30-в  на  овој  закон  министерот  ќе  го  донесе 

најдоцна во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008): 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

“Службен  весник  на  Република  Македонија”,  а  ќе  се  применува  од  1 
јануари 2009 година. 
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Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2008)

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

“Службен  весник  на  Република  Македонија”,  а  ќе  се  применува  од  1 
јануари 2009 година. 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009)

Член 95 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат најдоцна 

во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 96 
Постапките  за  остварување  на  правото  на  еднократна  парична 

помош за новороденче започнати пред влегувањето во сила на овој закон, 
ќе  се  довршат според одредбите на  прописите кои важеле до денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

За дете (второ и трето) родено до денот на влегувањето во сила на 
овој закон за кое согласно со одредбите на прописите кои важеле до денот 
на  влегувањето  во  сила  на  овој  закон  не  е  поднесено  барање  за 
остварување  на  право  на  еднократна  парична  помош  за  новороденче, 
правото може да се оствари според одредбите на прописите кои важеле до 
денот на влегувањето во сила на овој закон, по поднесено барање најдоцна 
до наполнети три месеца живот на детето, а за посвоено дете најдоцна до 
три месеца од заведувањето на посвоеното дете во книгата на родените.

Член 97 
Постапките за остварување на правото на родителски додаток за дете 

започнати пред влегувањето во сила на овој закон, ќе се довршат според 
одредбите на прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 98 
По сите барања за остварување на правото на родителски додаток за 

дете (второ, трето и четврто) поднесени во рок најдоцна до наполнети три 
месеца  живот  на  детето  во  периодот  од  девет  месеци  од  денот  на 
влегување  во  сила  на  овој  закон,  може  да  се  оствари  правото  на 

219



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

родителски додаток за дете согласно со членовите 30-а и 30-б од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата ("Службен 
весник  на  Република  Макединија"  број  98/2008),  ако  ги  исполнуваат  и 
другите предвидени услови според одредбите на прописите кои важеле 
пред влегувањето во сила на овој закон. 

Член 99 
Со денот на влегувањето во сила на  овој  закон продолжува да се 

остварува правото на родителски додаток за дете (второ, трето и четврто), 
стекнато  согласно  со  одредбите  на  Законот  за  заштита  на  децата 
("Службен  весник  на  Република  Македонија"  број  98/2000,  17/2003, 
65/2004, 113/2005, 98/2008 и 107/2008). 

Член 100 
Од денот  на  влегувањето  во  сила  на  овој  закон  до  примената  на 

членовите  12,  17,  20,  23,  24,  28  и  30  од  овој  закон,  остварувањето  на 
правото на детски додаток и на правото на посебен додаток ќе продолжи 
да се остварува согласно со одредбите на членовите 16, 20-а, 23, 26, 27, 31 
и 32-а од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република 
Македонија" број 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008 и 107/2008) 
и членот 93 став 1 од овој закон. 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009)

Член 102 
Одредбите  од  членовите  7,  18  став  1  и  32  на  овој  закон  ќе  се 

применуваат од 1 јануари 2010 година. 
Одредбите од членовите 12, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 30 и 33 ставови 2, 6 

и  7  на  овој  закон  ќе  се  применуваат  по  влегувањето  на  Република 
Македонија во Европската унија. 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.156/2009)

Член 6 
Од 1 јануари 2010 година до примената на членот 1 од овој закон 
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граничниот износ на просечните месечни приходи по член на семејство за 
остварување на правото на детски додаток ќе изнесува 2.490 денари, а за 
самохран родител 4.980 денари и истиот од 2010 година ќе се усогласува 
со порастот на трошоците на живот за претходната година објавени од 
Државниот завод за статистика, во јануари за тековната година.

Член 7 
Од 1 јануари 2010 година до примената на членот 2 од овој закон 

висината на детскиот додаток за дете до 15 години живот, односно додека 
е редовен ученик во основно училиште ќе изнесува 716 денари, а за дете 
од 15 години, односно додека е редовен ученик во средно училиште ќе 
изнесува 1.136 денари при што вкупниот месечен износ за детски додаток 
за децата за кои родителот го остварил правото да изнесува 1.800 денари и 
истите од 2010 година ќе се усогласуваат со порастот на трошоците на 
живот за претходната година објавени од Државниот завод за статистика, 
во јануари за тековната година. 

Член 8 
Од 1 јануари 2010 година до примената на членот 3 од овој закон 

висината на посебниот додаток ќе изнесува 4.202 денари и истата ќе се 
усогласува  со  порастот  на  трошоците  на  живот  за  претходната  година 
објавени  од  Државниот  завод  за  статистика,  во  јануари  за  тековната 
година.

Член 9 
Од 1 јануари 2010 година висината на правото на родителски додаток 

за дете (второ, трето и четврто) кое ќе се остварува согласно со членовите 
98 и 99 од Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на 
децата  („Службен  весник  на  Република  Македонија“  број  83/2009)  ќе 
изнесува  за  второ  дете  4.829  денари,  за  трето  дете  8.048  денари  и  за 
четврто дете 11.267 денари, а единствениот родителски додаток за дете, во 
случај  мајката  да  роди  четврто  дете  додека  го  остварува  родителскиот 
додаток за трето дете, изнесува 16.096 денари. 

Усогласувањето на  висините на  правото на  родителски додаток за 
дете од 2010 година ќе се врши со порастот на трошоците на живот за 
претходната година објавени од Државниот завод за статистика, во јануари 
за тековната година. 
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Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.156/2009) 

Член 10 
Одредбите на членовите 4 и 5 од овој закон ќе се применуваат од 1 

јануари 2010 година. 
Одредбите на членовите 1, 2 и 3 од овој закон ќе се применуваат со 

започнување на примената на членот 102 став 2 од Законот за изменување 
и  дополнување  на  Законот  за  заштита  на  децата  („Службен  весник  на 
Република Македонија“ број 83/2009). 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2011)

Член 5 
Подзаконскиот акт предвиден со членот 31 од овој закон ќе се донесе 

во рок од 60дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 7 
Одредбите од членовите 2 и 3 на овој закон ќе се применуваат и при 

продолжувањето  на  правото  на  родителски  додаток  за  дете  (трето  и 
четврто) стекнато согласно со одредбите на Законот за заштита на децата 
(„Службен  весник  на  Република  Македонија“  број  98/2000,  17/2003, 
65/2004, 113/2005, 98/2008 и 107/2008). 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2011)

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува 
од 30 септември 2011 година, освен одредбата од членот 6 на овој закон 
која ќе започне да се применува од денот на започнувањето на примената 
на Законот за основање на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос од втор степен. 
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Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.157/2011)

Член 3 
Правно лице, чија регистрирана претежна дејност не е од областа на 

згрижување  и  воспитување  на  деца  од  предучилишна  возраст,  а  во 
рамките на своето работење обезбедува и остварува услуги од дејноста 
згрижување и  воспитување на  деца  од  предучилишна возраст,  односно 
одредени  работи  од  дејноста  згрижување  и  воспитување  на  деца  од 
предучилишна  возраст,  е  должно  во  рок  од  шест  месеци  од  денот  на 
влегувањето во сила на овој закон да поведе постапка за трансформирање 
во  установа  за  деца,  да  ги  усогласи  своите  акти,  организацијата  и 
работењето  согласно  со  одредбите  од  овој  закон.  Министерството  на 
барање на правното лице проверува дали се исполнети условите утврдени 
со овој закон. 

Владата  на  предлог  на  Министерството  донесува  одлука  за 
одобрување за трансформација во установа за деца,  без ликвидација на 
правното лице од ставот 1 на овој член. 

Доколку правното лице од  ставот 1  на  овој  член нема да  изврши 
усогласување на своите акти, организацијата и работењето со одредбите 
од  овој  закон,  министерот  донесува  решение  за  забрана  на  вршење на 
работите од областа на дејноста на згрижување и воспитување на деца од 
предучилишна возраст. 

Министерот  по  правото  на  надзор  и  мислење  на  комисијата  од 
членот 73 од овој закон го донесува решението од ставот 3 на овој член. 
Правното лице има право на жалба против решението од ставот 3 на овој 
член во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос 
во втор степен.

 По конечноста на решението од ставот 3 на овој член, решението се 
доставува  до  надлежни  органи  за  преземање  на  соодветни  мерки  и 
дејствија. 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.157/2011)

Член 4 
Правно лице, чија регистрирана претежна дејност не е од областа на 

одморот  и  рекреацијата  на  деца,  а  во  рамките  на  своето  работење 
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обезбедува и остварува услуги од дејноста одмор и рекреација на деца, е 
должно во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон да поведе постапка за трансформирање во установа за деца, да ги 
усогласи своите акти, организацијата и работењето согласно со одредбите 
од  овој  закон.  Министерството  на  барање на  правното  лице  проверува 
дали се исполнети условите утврдени со овој закон. 

Владата  на  предлог  на  Министерството  донесува  одлука  за 
одобрување за трансформација во установа за деца,  без ликвидација на 
правното лице од ставот 1 на овој член. 

Доколку  правното  лице  од  ставот  1  на  овој  член  не  изврши 
усогласување на своите акти, организацијата и работењето со одредбите 
од  овој  закон,  министерот  донесува  решение  за  забрана  на  вршење на 
работите од областа на дејноста на одмор и рекреација на деца.

Министерот  по  правото  на  надзор  и  мислење  на  комисијата  од 
членот 73 од овој закон го донесува решението од ставот 3 на овој член. 

Правното лице има право на жалба против решението од ставот 3 на 
овој  член  во  рок  од  15  дена  од  денот  на  приемот  на  решението  до 
Државната  комисија  за  одлучување во управна постапка и  постапка од 
работен однос во втор степен.

По конечноста на решението од ставот 3 на овој член, решението се 
доставува  до  надлежни  органи  за  преземање  на  соодветни  мерки  и 
дејствија. 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.157/2011)

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен  весник  на  Република  Македонија“,  освен  одредбите  од 
членовите  3  став  5  и  4  став  5  од  овој  закон,  кои  ќе  започнат  да  се 
применуваат  со  започнување  на  примената  на  Законот  за  основање  на 
Државната  комисија  за  одлучување во управна постапка и  постапка од 
работен однос во втор степен. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз  основа  на  член  31  став  3  од  Законот  за  заштита  на  децата 
(„Службен  весник  на  Република  Македонија"  бр.  98/00,  17/03,  65/04, 
113/05, 98/08, 107/08, 83/09, 156/09 ,51/11 и 157/11), министерот за труд и 
социјална политика, донесе

Правилник за формата и содржината на обрасците на барањата и 
потребната документација за остварување на правата за заштита на 

децата

Член 1
Со  овој  правилник  се  пропишува  формата  и  содржината  на 

обрасците  на  барањата  и  потребната  документација  за  остварување  на 
правата  за  заштита  на  децата:  детски  додаток,  посебен  додаток, 
еднократна парична помош за новороденче и родителски додаток за дете.

Член 2
1)Барањето  за  остварување  на  правото  на  детски  додаток  се 

поднесува на Образец:„Барање за остварување-продолжување на право на 
детски додаток" во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог бр. 1-
БДД, кој е составен дел на овој правилник.

2)Образецот на барањето од став 1) на овој член содржи: 
-примател  на  барањето  -  ЈУ  Меѓуопштински  центар  за  социјална 

работа; 
-наслов: „Барање за остварување-продолжување на право на детски 

додаток"; 
-податоци  за  родител-старател  (име  и  презиме,  адреса  и  број  на 

лична карта); 
-краток опис на барањето со напомена; 
-документацијата која се поднесува кон барањето со наведување на 

редните  броеви  на  доказите  во  прилогот  (во  зависност  од  семејната 
состојба  и  од  видот  на  остварените  приходи  на  сите  членови  на 
семејството ); 

-под  I.  податоци  за  подносителот  (презиме,  татково  име  и  име; 
матичен број; место на раѓање и живеење; пол; припадност на заедница; 
степен  на  стручно  образование-квалификација;  брачна  состојба; 
државјанство; занимање; статус и назив на банка со број на трансакциска 
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сметка); 
-под II. податоци за брачниот другар (презиме, татково име и име; 

матичен број; место на раѓање и живеење; пол; припадност на заедница; 
степен на стручно образование-квалификација;  државјанство;  занимање; 
статус); 

-под III. податоци за децата за кои се поднесува барањето (табела со 
следните обележја: реден број; име и презиме; матичен број; сродство со 
подносителот  /корисникот;  ден,  месец  и  година  на  раѓање;  место  на 
раѓање;  посетува/учи;  учи  во  РМ;  учи  во  друга  земја  и  припадност  на 
заедница); 

-под IV. податоци за останатите членови на семејството (табела со 
следните обележја: реден број; име и презиме; матичен број; сродство со 
подносителот/  корисникот;  ден,  месец  и  година  на  раѓање,  место  на 
раѓање; занимање и припадност на заедница); 

-под V. податоци за приходи и имотна состојба на подносителот; 
-под  VI.  податоци  за  приходи  и  примања  и  имотна  состојба  на 

останатите членови на семејството; 
-напомена за пополнување на барањето; 
-изјава дека наведените податоци во барањето се вистинити; 
-датум и место на поднесување на барањето; 
-потпис на подносителот на барањето (име, татково име и презиме). 

Член 3
1) Кон барањето од член 2 од овој правилник, при остварувањето на 

правото  на  детски  додаток,  во  зависност  од  подносителот  на  барањето 
(родител/старател), семејната состојба, видот на остварените приходи на 
сите членови на семејството, се поднесува следната документација: 

1.Извод од матична книга за родените - за дете-ца; 
2.Доказ за државјанство- за родителот/старателот и дете-ца; 
3.Извод  од  матичната  книга  за  венчаните,  за  разведени  родители 

пресуда за разведен брак, а за починат родител извод од матична книга на 
умрените;

4.Лична  карта  на  подносителот  на  барањето  -  фотокопија  со 
оригинал на увид; 

5.Потврда за  редовен ученик  -  од  установата  во  која  се  образува; 
доказ  за  спреченост  издаден  од  соодветен  лекар  за  дете  до  15  години 
живот кое поради болест не може да се образува,  а наод и мислење за 
дете/ца  над  15  години  живот  спречени  да  се  образува/ат  издаден  од 
Комисија за утврдување на неспособноста за самостоен живот и работа на 
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Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија; 
6 За  детеца  земени под старателство  -Решение  за  старателство  од 

Центарот  за  социјална  работа;  за  дете-ца  згрижени  во  згрижувачко 
семејство -Решение за згрижување на деца во згрижувачко семејство; 

7.За  невработени  лица  -  корисници  на  паричен  надоместокот 
-Решение, чек или потврда за остварениот надоместок за месец декември 
од претходната година;  

8 За  вработени  лица  -  Потврда  за  плата,  надоместоци  на  плата, 
испратнина,  примени  заостанати  плати,  дивиденди  и  други  примања 
остварени  во  претходната  година,  а  за  лицата  вработени  кај  приватен 
работодавец и договор за вработување; за лица кои првпат ќе се вработат 
во тековната година и за лица кои биле на неплатено отсуство- потврда за 
плата  остварена  во  првиот  полн  месец  по  вработувањето  односно  по 
продолжување со работа; 

9.За  лица  корисници  на  пензија  -  Решение  за  пензија,  чек  или 
потврда за остварена пензија во месец декември од претходната година; 

10.За лице корисник на странска пензија - Решение за корисник на 
странска  пензија  и  потврда  за  висината  на  остварена  странска  пензија 
остварена во претходната година; 

11.За  лица  корисници  на  постојана  парична  помош  -  Решение, 
упатница за исплата или потврда за остварена постојана парична помош за 
месец декември од претходната година; 

12.За  лица  корисници на  социјална  парична  помош -  Решение  за 
социјална  парична  помош,  упатница  за  исплата  или  потврда  за 
остварената социјална парична помош за месец декември од претходната 
година; 

13.За лица кои остваруваат приход по основ на имот и имотни права, 
за лица кои остваруваат приход од вршење земјоделска дејност, како и за 
лица  кои  остваруваат  приход  од  вршење  самостојна  дејност  или 
професија, - доказ за остварени приходи за претходната година;

14.За  лица  основачи  на  трговско друштво  или  установа -Доказ  за 
регистрација-од Централен регистар на Република Македонија; 

15.За лица сопственици на деловен простор - Доказ за сопственост 
на недвижен имот (деловен простор); 

16.За лица кои работат во странство - доказ за остварени приходи од 
привремена работа во странство за претходната година (фирми и слично);

17.За  градежни  работници  деташирани  во  странство  -Потврда  за 
примањата  од  работен однос и  потврда  за  делот  од  примањата што  ги 
остваруваат за работа во странство; 
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18.За  членовите  на  семејството  -  невработени  лица  -потврда  од 
Центар за вработување дека се регистрирани како невработени лица или 
дека не се во евиденција на невработени; 

19.За  разведен  брак  -  Судско  решение  и  слично  за  доделена 
алиментација ; 

20.Потврда  за  остварени  приходи  од  камати  од  заштеди  (банка, 
пошта, фирма); 

21.Потврда  (доказ)  за  остварени  приходи  или  примања  по  друг 
основ;

22.Потврда (доказ)  за  бесплатно згрижување на дете во завод или 
установа; 

23.За  лице/а  осудени со  правосилна пресуда -  доказ  за  временски 
период за издржување на казна затвор; 

24.За  лице/а  кој  престојуваат  во  странство  -  доказ  за  временски 
период на престој во странство. 

2) Кон  барањето  од  член  2  од  овој  правилник,  при 
продолжувањето на  правото на  детски додаток,  се  поднесува соодветна 
документација за утврдување на материјалната состојба на семејството, а 
за утврдување на семејната состојба доколку настанале промени во истата.

Член 4
1)Барањето  за  остварување  на  правото  на  посебен  додаток  се 

поднесува на Образец: „Барање за остварување - продолжување на право 
на посебен додаток" во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог бр. 2 
- БПД, кој е составен дел на овој правилник.

2)Образецот на барањето од став 1) на овој член содржи: 
-примател  на  барањето  -  ЈУ  Меѓуопштински  центар  за  социјална 

работа; 
-наслов: „Барање за остварување-продолжување на право на посебен 

додаток"; 
-податоци  за  подносителот  на  барањето  родител-старател  (име  и 

презиме, адреса и број на лична карта); 
-краток опис на барањето со напомена; 
-документација која се поднесува кон барањето; 
-под  I.  податоци  за  подносителот  (презиме,  татково  име  и  име; 

матичен број; место на раѓање и живеење; пол; припадност на заедница; 
степен  на  стручно  образование-квалификација;  брачна  состојба; 
државјанство; занимање; статус и назив на банка со број на трансакциска 
сметка); 
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-под II. податоци за брачниот другар ( презиме, татково име и име; 
матичен број; место на раѓање и живеење; пол; припадност на заедница; 
степен на стручно образование-квалификација;  државјанство;  занимање; 
статус); 

-под III. податоци за децата за кои се поднесува барањето (табела со 
следните обележја: реден број; име и презиме; матичен број; сродство со 
подносителот/корисникот;  ден,  месец  и  година  на  раѓање,  место  на 
раѓање; посетува/учи; работи и припадност на заедница);

-под IV. податоци за останатите членови на семејството (табела со 
следните обележја: реден број; име и презиме; матичен број; сродство со 
подносителот/корисникот;  ден,  месец  и  година  на  раѓање,  место  на 
раѓање; занимање и припадност на заедница); 

-изјава дека наведените податоци во барањето се вистинити; 
-датум и место на поднесување на барањето; 
-потпис на подносителотна барањето (име, татково име и презиме). 

Член 5
1) Кон барањето од член 4 од овој правилник, при остварувањето на 

правото на посебен додаток се поднесува следната документација: 
1. Извод од матична книга на родените на детето; 
2.Уверение за државјанство на детето; 
3.Наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот 

или психичкиот развој и специфичните потреби на детето; 
4.Решение за категоризација од Центарот за социјална работа;
5.Потврда дека детето не е институционално згрижено на товар на 

државата; 
6.Лична  карта  на  подносителот  на  барањето  (фотокопија)  со 

оригинал на увид. 
2) Кон  барањето  од  член  4  од  овој  правилник,  при 

продолжувањето  на  правото  на  посебен  додаток,  се  поднесува 
документација само доколку настанале промени.

Член 6
1.Барањето за остварување на правото на еднократна парична помош 

за новороденче се поднесува на Образец: „Барање за остварување на право 
на  еднократна парична помош за  новороденче"  во  А-4 формат на  бела 
хартија,  даден  во  Прилог  бр.3  -  БЕППН  кој  е  составен  дел  на  овој 
правилник.

2)Образецот на барањето од став 1) на овој член содржи:

229



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

-примател  на  барањето  -  ЈУ  Меѓуопштински  центар  за  социјална 
работа; 

-наслов:  „Барање за  остварување на  право на  еднократна парична 
помош за новороденче"; 

-податоци  за  подносителот  на  барањето  родител-старател  (име  и 
презиме, адреса, ЕМБГ, населено место/општина и број на лична карта) и 
назив на банка со број на трансакциска сметка; 

-опис на барањето; 
-документација која се поднесува кон барањето со напомена до кој 

центар за социјална работа се поднесува барањето и која документација 
(докази)  се  поднесува  со  барањето  во  зависност  од  подносителот  на 
барањето (мајка/татко/старател); 

-под I. податоци за мајката ( табела со следните обележја: презиме, 
татково име и име; адреса и место на живеење, општина, датум и место на 
раѓањето на детето, припадност на заедница; школска подготовка; статус; 
матичен број; лична карта; државјанство ); 

-под. II. податоци за сите членови на семејството (табела со следните 
обележја:  реден  број;  име  и  презиме;  матичен  број;  сродство  со 
подносителот; ден, месец и година на раѓање, место на раѓање; занимање 
и припадност на заедница); 

-изјава дека наведените податоци во барањето се вистинити; 
-датум и место на поднесување на барањето; 
-потпис на подносителот на барањето (име, татково име и презиме). 

Член 7
Кон барањето од член 6 од овој  правилник се поднесува следната 

документација: 
1.лична карта од мајката (фотокопија) со оригинал на увид;
2.мајчина  книшка  на  увид  за  мајката  или  потврда  од  лекар 

специјалист за редот на раѓање на  детето,  а  за  посвоено дете  доказ  од 
центарот за социјална работа за ред на посвојување на детето; 

3.извод од матична книга на родени за детето; 
4.доказ за државјанство на подносителот на барањето; 
5.лична карта од таткото (фотокопија) со оригинал на увид (во случај 

кога мајката не е државјанин на Република Македонија, а склучила брак со 
државјанин на Република Македонија). 

Член 8
1)Барањето  за  остварување  на  правото  на  родителски  додаток  за 
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дете,  во  зависност  од  тоа  кој  го  остварува  правото  (мајката  или 
таткото/старателот), како и за кое дете се поднесува барањето (трето или 
трето и четврто дете), се поднесува на еден од обрасците, и тоа: 

-Образец  „Барање  за  остварување-продолжување  на  право  на 
родителски додаток за дете (за трето дете)" во А-4 формат на бела хартија, 
даден во Прилог бр. 4-БРДД, кој е составен дел на овој правилник; 

-Образец  "Барање  за  остварување-продолжување  на  право  на 
родителски додаток за дете (за трето дете)" во А-4 формат на бела хартија, 
даден во Прилог бр. 4А-БРДД, кој е составен дел на овој правилник; 

-Образец "Барање за продолжување на право на родителски додаток 
за дете (за трето и четврто дете)" во А-4 формат на бела хартија, даден во 
Прилог бр. 5-БРДД, кој е составен дел на овој правилник; 

-Образец  "Барање  за  остварување-продолжување  на  право  на 
родителски додаток за дете (за трето и четврто дете)" во А-4 формат на 
бела хартија,  даден во Прилог бр. 5А-БРДД, кој  е составен дел на овој 
правилник. 

2)Образецот на барањето од став 1) алинеја 1 на овој член содржи: 
-примател  на  барањето  -  ЈУ  Меѓуопштински  центар  за  социјална 

работа; 
-наслов:  „Барање  за  остварување-продолжување  на  право  на 

родителски додаток за дете (за трето дете)"; 
-податоци за мајката (име и презиме, адреса и број на лична карта); 
-опис на барањето со напомена; 
-документација  која  се  поднесува  кон  барањето  со  наведување на 

доказите во прилог; 
-под  I.  податоци  за  подносителот  на  барањето-мајката  (  презиме, 

татково име и име; матичен број; место на раѓање и живеење; припадност 
на  заедница;  степен  на  стручно  образование-квалификација;  брачна 
состојба;  државјанство;  занимање;  статус  и  назив  на  банка  со  број  на 
трансакциска сметка); 

-под II. податоци за брачниот другар ( презиме, татково име и име; 
матичен број; место на раѓање и живеење; припадност на заедница; степен 
на стручно образование-квалификација; државјанство; занимање; статус); 

-под III.  податоци за децата по ред на раѓање (табела со следните 
обележја:реден број; име и презиме; матичен број; ден, месец и година на 
раѓање,  место на  раѓање;  место  на  живеење;  занимање;  припадност  на 
заедница); 

-под IV. податоци за децата за кои се поднесува барањето (табела со 
следните обележја: реден број; име и презиме; матичен број; ден, месец и 
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година на  раѓање,  место  на  раѓање;  место  на  живеење;  посетува/учи  и 
припадност на заедница); 

-под V. податоци за вршени задолжителни вакцинирања; 
-под VI. податоци за вршени задолжителни здравствени прегледи и 

контроли на мајката во текот бременоста; 
-изјава дека наведените податоци во барањето се вистинити, 
-датум и место на поднесување на барањето; 
-потпис на подносителот на барањето (име, татково име и презиме). 
3)Образецот на барањето од став 1) алинеја 2 на овој член содржи:
-примател  на  барањето  -  ЈУ  Меѓуопштински  центар  за  социјална 

работа; 
-наслов:  „Барање  за  остварување-продолжување  на  право  на 

родителски додаток за дете (за трето дете)"; 
-податоци за  таткото/старателот  (име  и  презиме,  адреса  и  број  на 

лична карта); 
-опис на барањето со напомена; 
-основ на поднесување на барањето со појаснување на случаите кога 

барањето го поднесува, односно остварува таткото/старателот; 
-документација  која  се  поднесува  кон  барањето  со  наведување на 

доказите во прилог ; 
-под  I.  податоци  за  подносителот  на  барањето-таткото/старателот 

(презиме, татково име и име; матичен број; место на раѓање и живеење; 
припадност на заедница; степен на стручно образование-квалификација; 
брачна состојба; државјанство; занимање; статус и назив на банка со број 
на трансакциска сметка); 

-под II. податоци за мајката ( презиме, татково име и име; матичен 
број;  место  на  раѓање  и  живеење;  припадност  на  заедница;  степен  на 
стручно образование-квалификација; државјанство; занимање; статус);

-под III.  податоци за децата по ред на раѓање (табела со следните 
обележја: реден број; име и презиме; матичен број; ден, месец и година на 
раѓање,  место на  раѓање;  место  на  живеење;  занимање;  припадност  на 
заедница); 

-под IV. податоци за децата за кои се поднесува барањето (табела со 
следните обележја: реден број; име и презиме; матичен број; ден, месец и 
година на  раѓање,  место  на  раѓање;  место  на  живеење;  посетува/учи  и 
припадност на заедница); 

-под V. податоци за вршени задолжителни вакцинирања; 
-под VI. податоци за вршени задолжителни здравствени прегледи и 

контроли на мајката во текот бременоста; 
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-зјава дека наведените податоци во барањето се вистинити; 
-датум и место на поднесување на барањето; 
-потпис на подносителот на барањето на барањето (име, татково име 

и презиме). 
4)Образецот на барањето од став 1) алинеја 3 на овој член содржи: 
-примател  на  барањето  -  ЈУ  Меѓуопштински  центар  за  социјална 

работа; 
-наслов: „Барање за продолжување на право на родителски додаток 

за дете (за трето и четврто дете)" 
-податоци за мајката (име и презиме, адреса и број на лична карта); 
-опис на барањето; 
-документација  која  се  поднесува  кон  барањето  со  наведување на 

доказите во прилог и напомена; 
-под  I.  податоци  за  подносителот  на  барањето-мајката  (  презиме, 

татково име и име; матичен број; место на раѓање и живеење; припадност 
на  заедница;  степен  на  стручно  образование-квалификација;  брачна 
состојба;  државјанство;  занимање;  статус  и  назив  на  банка  со  број  на 
трансакциска сметка); 

-под II. податоци за брачниот другар ( презиме, татково име и име; 
матичен број; место на раѓање и живеење; припадност на заедница; степен 
на стручно образование-квалификација; државјанство; занимање; статус); 

-под III.  податоци за децата по ред на раѓање (табела со следните 
обележја:реден број; име и презиме; матичен број; ден, месец и година на 
раѓање,  место на  раѓање;  место  на  живеење;  занимање;  припадност  на 
заедница); 

-под IV. податоци за децата за кои се поднесува барањето (табела со 
следните обележја: реден број; име и презиме; матичен број; ден, месец и 
година на  раѓање,  место  на  раѓање;  место  на  живеење;  посетува/учи  и 
припадност на заедница); 

-под V. податоци за вршени задолжителни вакцинирања; 
-изјава дека наведените податоци во барањето се вистинити; 
-датум и место на поднесување на барањето; 
-потпис на подносителот на барањето (име, татково име и презиме). 
5)Образецот на барањето од став 1) алинеја 4 на овој член содржи: 
-примател  на  барањето  -  ЈУ  Меѓуопштински  центар  за  социјална 

работа; 
-наслов:  „Барање  за  остварување-продолжување  на  право  на 

родителски додаток за дете (за трето и четврто дете)"; 
-податоци за  таткото/старателот  (име  и  презиме,  адреса  и  број  на 
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лична карта); 
-опис на барањето; 
-основ на поднесување на барањето со појаснување на случаите кога 

барањето го поднесува, односно остварува таткото/старателот; 
-документација  која  се  поднесува  кон  барањето  со  наведување на 

доказите во прилог и со напомена ; 
-под  I.  податоци  за  подносителот  на  барањето-таткото/старателот 

(презиме, татково име и име; матичен број; место на раѓање и живеење; 
припадност на заедница; степен на стручно образование-квалификација; 
брачна состојба; државјанство; занимање; статус и назив на банка со број 
на трансакциска сметка); 

-под II. податоци за мајката ( презиме, татково име и име; матичен 
број;  место  на  раѓање  и  живеење;  припадност  на  заедница;  степен  на 
стручно образование-квалификација; државјанство; занимање; статус); 

-под III.  податоци за децата по ред на раѓање (табела со следните 
обележја:реден број; име и презиме; матичен број; ден, месец и година на 
раѓање,  место на  раѓање;  место  на  живеење;  занимање;  припадност  на 
заедница); 

-под IV. податоци за децата за кои се поднесува барањето (табела со 
следните обележја: реден број; име и презиме; матичен број; ден, месец и 
година на  раѓање,  место  на  раѓање;  место  на  живеење;  посетува/учи  и 
припадност на заедница); 

-под V. податоци за вршени задолжителни вакцинирања; 
-изјава дека наведените податоци во барањето се вистинити; 
-датум и место на поднесување на барањето; 
-потпис на подносителот на барањето (име, татково име и презиме). 

Член 9
1) Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 1 од овој правилник, при 

остварување на правото на родителски додаток за дете (за трето дете), се 
поднесува следната документација:

1.лична  карта  од  мајката  (фотокопија)  со  оригинал  на  увид,  (а  за 
мајките за кои од личната карта не може да се утврди дека се со постојано 
место на живеење во Република Македонија последните три години пред 
поднесување на барањето и доказ со кој се потврдува односно од кој може 
да  се  утврди  дека  се  со  постојано  место  на  живеење  во  Република 
Македонија последните три години); 

2.доказ за државјанство на мајката; 
3.извод од матичната книга на родени за детето; 
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4.изјава од мајката како подносител на барањето дека не живее и не 
работи во странство; 

5.извод  односно  изводи  од  матичната  книга  на  родени  за  детето 
односно  децата  од  претходниот  ред  на  раѓање  на  мајката,  а  ако  има 
починато дете/ца и извод односно изводи од матичната книга на умрените 
и изјава од мајката за редоследот на раѓања на децата, спрема датумот и 
часот на раѓањата, запишани во изводот од матичната книга на родени на 
детето, а ако има починато дете се наведува и датумот и часот на смртта на 
детето, запишани во изводот од матичната книга на умрени на детето; 

6.доказ дека децата од претходниот ред на раѓање не се сместени во 
установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на 
посвојување, издаден од центарот за социјална работа; 

7.доказ  дека  не  и  е  одземено  родителското  право  на  мајката  над 
децата од претходниот ред на раѓање, издаден од центарот за социјална 
работа;

8.доказ за мајката за извршени задолжителни здравствени прегледи и 
контроли  на  мајката  за  време  на  бременоста,  издаден  од  соодветна 
здравствена установа; 

9.доказ за вршење на задолжителните вакцинации на детето, издаден 
од соодветна здравствена установа за трето дете по ред на раѓање, родено 
од 1 јануари 2009 година; 

10.потврда дека детето е запишано и редовно ја следи наставата во 
основно училиште, издадена од установата во која е запишано - за трето 
дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари 2009 година; 

11.потврда за вонредно продолжување на образованието, издадена од 
образовната установа во која е запишано - за дете кое поради болест или 
повреда е спречено редовно да ја посетува наставата; 

12.потврда за дете дека поради видот и степенот на попреченост не 
може да се образува, издадена од соодветна здравствена установа. 

2)Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 1 од овој правилник, при 
продолжување на правото на родителски додаток за дете (за трето дете) се 
поднесува фотокопија од лична карта со оригинал на увид и доказите од 
ставот 1) точки 4, 6, 9, 10, 11 и 12 на овој член.

3)Доказите од ставот 1) точки 10, 11 и 12 на овој член се поднесуваат 
од започнување на школувањето на детето согласно со закон.

4) кога родителскиот додаток за дете го остварува таткото/старателот 
на детето), се поднесува следната документација:

1.лична карта  од  мајката  (фотокопија)  односно доказ  за  постојано 
место на живеење за мајката, освен во случај мајката да не е жива; 
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2.лична  карта  од  таткото  односно  старателот  (фотокопија)  со 
оригинал на увид, а за татко односно старател за кој од личната карта не 
може да се утврди дека се со постојано место на живеење во Република 
Македонија последните три години пред поднесување на барањето и доказ 
со кој се потврдува односно од кој може да се утврди дека се со постојано 
место на живеење во Република Македонија последните три години; 

3.доказ за државјанство на таткото односно старателот; 
4.извод од матичната книга на родени за детето; 
5.извод  односно  изводи  од  матичната  книга  на  родени  за  детето 

односно  децата  од  претходниот  ред  на  раѓање  на  мајката,  а  ако  има 
починато дете/ца и извод односно изводи од матичната книга на умрените 
и изјава од таткото односно старателот за редоследот на раѓања на децата 
на мајката, спрема датумот и часот на раѓањата, запишани во изводот од 
матичната книга на родени на детето, а ако има починато дете се наведува 
и датумот и часот на смртта на детето, запишани во изводот од матичната 
книга на умрени на детето ; 

6.доказ дека децата од претходниот ред на раѓање не се сместени во 
установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на 
посвојување, издаден од центарот за социјална работа; 

7.доказ  дека  не  му  е  одземено  родителското  право  на  таткото 
односно на старателот над децата од претходниот ред на раѓање, издаден 
од центарот за социјална работа, а за старателот и дека не му е одземено и 
старателското право; 

8.извод од книгата на умрените во случај кога мајката е почината; 
9.доказ дека мајката  го напуштила детето,  издаден од центарот за 

социјална работа; 
10.потврда  од  соодветна  здравствена  установа  за  подолготрајно 

континуирано болничко лекување на мајката; 
11.доказ за сериозно нарушена здравствена состојба на мајката,  со 

оценка  за  нарушената  здравствена  состојба  од  надлежна  комисија  и 
соодветна документација; 

12.доказ  за  студиски  престој,  усовршување  и  специјализација  на 
мајката, издаден од соодветна институција односно орган; 

13.доказ  за  одземена  деловна  способност  на  мајката,  издаден  од 
центарот за социјална работа; 

14.изјава  од  таткото  односно  старателот  како  подносител  на 
барањето дека не живее и не работи во странство; 

15.доказ за мајката за извршени задолжителни здравствени прегледи 
и  контроли  на  мајката  за  време  на  бременоста,  издаден  од  соодветна 

236



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

здравствена установа; 
16.доказ  за  вршење  на  задолжителните  вакцинации  на  детето, 

издаден  од  соодветна  здравствена  установа  -  за  трето  дете  по  ред  на 
раѓање, родено од 1 јануари 2009 година; 

17.потврда дека детето е запишано и редовно ја следи наставата во 
основно училиште, издадена од установата во која е запишано - за трето 
дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари 2009 година; 

18.потврда за вонредно продолжување на образованието, издадена од 
образовната установа во која е запишано - за дете кое поради болест или 
повреда е спречено редовно да ја посетува наставата; 

19.потврда за дете дека поради видот и степенот на попреченост не 
може да се образува, издадена од соодветна здравствена установа. 

5)Доказите од ставот 4) точки 8, 9, 10, 11, 12 и 13 на овој член се 
поднесуваат во зависност од основот по кој таткото односно старателот го 
остварува правото на родителски додаток за дете.

6)Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 2 од овој правилник, при 
продолжување на правото на родителски додаток за дете (за трето дете) се 
поднесува фотокопија од лична карта со оригинал на увид и доказите од 
ставот  4)  точки  6,  14  и  16  на  овој  член,  а  во  зависност  од  основот  и 
соодветен доказ од ставот 4) точки 10, 11 и 12 на овој член.

7)Доказите од ставот 4) точки 17, 18 и 19 на овој член се поднесуваат 
од започнување на школувањето на детето согласно со закон.

8)Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 3 од овој правилник, при 
продолжувањето на  правото на  родителски додаток (за  трето и четврто 
дете) е поднесува следната документација: 

1.лична карта од мајката (фотокопија) со оригинал на увид; 
2.изјава од мајката како подносител на барањето дека не живее и не 

работи во странство; 
3.доказ дека децата од претходниот ред на раѓање не се сместени во 

установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на 
посвојување, издаден од центарот за социјална работа; 

4.доказ за вршење на задолжителните вакцинации на детето, издаден 
од  соодветна  здравствена  установа  за  трето  и  четврто  дете  по  ред  на 
раѓање, родено од 1 јануари 2009 година; 

5.потврда дека детето е запишано и редовно ја следи наставата во 
основно односно во средно училиште, издадена од установата во која е 
запишано - за трето и четврто дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари 
2009 година; 

6.потврда за вонредно продолжување на образованието, издадена од 
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образовната установа во која е запишано - за дете кое поради болест или 
повреда е спречено редовно да ја посетува наставата; 

7.потврда за дете дека поради видот и степенот на попреченост не 
може да се образува, издадена од соодветна здравствена установа. 

9)Доказите од ставот 8) точки 5, 6 и 7 на овој член се поднесуваат од 
започнување на школувањето на детето согласно со закон. 

10)Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 4 од овој правилник при 
остварувањето на правото на родителски додаток (за трето и четврто дете) 
се поднесува следната документација: 

1.лична карта од мајката (фотокопија), освен во случај мајката да не е 
жива;

2.лична  карта  од  таткото  односно  старателот  (фотокопија)  со 
оригинал на увид;

3.доказ за државјанство на таткото односно старателот; 
4.доказ дека децата од претходниот ред на раѓање не се сместени во 

установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на 
посвојување, издаден од центарот за социјална работа; 

5.доказ  дека  не  му  е  одземено  родителското  право  на  таткото 
односно на старателот над децата од претходниот ред на раѓање, издаден 
од центарот за социјална работа, а за старателот и дека не му е одземено и 
старателското право; 

6.извод од книгата на умрените во случај кога мајката е почината;  
7.доказ  дека  мајката  го  напуштила  детето,  издаден  од  центарот  за 
социјална работа; 

8.потврда  од  соодветна  здравствена  установа  за  подолготрајно 
континуирано болничко лекување на мајката; 

9.доказ  за  сериозно  нарушена  здравствена  состојба  на  мајката,  со 
оценка  за  нарушената  здравствена  состојба  од  надлежна  комисија  и 
соодветна документација ; 

10.доказ  за  студиски  престој  ,  усовршување  и  специјализација  на 
мајката, издаден од соодветна институција односно орган; 

11.доказ  за  одземена  деловна  способност  на  мајката,  издаден  од 
центарот за социјална работа; 

12.изјава од таткото односно старателот како поднесувач на барањето 
дека не живее и не работи во странство; 

13.доказ  за  вршење  на  задолжителните  вакцинации  на  детето, 
издаден од соодветна здравствена установа - за второ, трето и четврто дете 
по ред на раѓање, родено од 1 јануари 2009 година; 

14.потврда дека детето е запишано и редовно ја следи наставата во 
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основно односно во средно училиште, издадена од установата во која е 
запишано - за трето и четврто дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари 
2009 година; 

15.потврда за вонредно продолжување на образованието, издадена од 
образовната установа во која е запишано - за дете кое поради болест или 
повреда е спречено редовно да ја посетува наставата; 

16.потврда за дете дека поради видот и степенот на попреченост не 
може да се образува, издадена од соодветна здравствена установа. 

11)Во зависност од  основот  по  кој  таткото односно старателот  го 
остварува  правото  на  родителски  додаток  за  дете  поднесува  соодветни 
докази од ставот 10) точки 6, 7, 8, 9, 10 и 11 од на овој член.

12)Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 4 (при продолжување на 
правото  на  родителски  додаток  за  дете)  се  поднесува  следната 
документација: фотокопија на лична карта со оригинал на увид и доказите 
од ставот 10) точките 4, 12, и 13 на овој член, а во зависност од основот по 
кој го остварил правото поднесува и соодветен доказ од ставот 10) точките 
8, 9 и 10 на овој член.

13)Доказите  од  ставот  10)  точки  14  ,  15  и  16  на  овој  член  се 
поднесуваат од започнување на школувањето на детето согласно со закон.

Член 10
1)Поднесувањето  на  обрасците  од  членовите  2,  4,  6  и  8  од  овој 

правилник се врши во хартиена форма.
2)По исклучок од став 1) на овој член, образецот од член 2 од овој 

правилник може да се поднесе и во електронска форма.
3)При поднесувањето на образецот од член 2 од овој правилник во 

електронска  форма,  подносителот  го  потврдува  својот  идентитет  и 
автентичност  на  поднесените  податоци  во  информацискиот  систем  на 
центарот  за  социјална  работа  со  користење  на  сертификат  издаден  од 
регистриран издавач на сертификати согласно со закон.

Член 11
До  денот  на  отпочнувањето  на  примена  на  овој  правилник, 

остварувањето/продолжувањето на правата за заштита на децата: детски 
додаток,  посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче и 
родителски додаток за дете, ќе продолжи да се врши на постојниот начин 
на поднесување на барања за наведените права.
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Член 12
Овој  правилник  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на 

објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а ќе отпочне 
да  се  применува  од  1  јули  2012  година,  освен  одредбите  на  член  10 
ставови 2 и 3 кои ќе отпочнат да се применуваат од 1 септември 2012 
година.

Бр. 11- 6284/3-11    Министер за труд
20 февруари 2012 година и социјална политика,
Скопје Спиро Ристовски , с.р. 

240



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

Документи од Обединети Нации

Декларација за правата на детето 
(Женевска декларација од 1924 година)

Со  оваа  Декалрација  за  правата  на  детето,  општо  позната  како 
„Женевска  Декларација“,  машките  и  женските  лица  од  сите  нации, 
признаваат  дека  светот му го  должи на  детето  најдоброто  што го  има, 
објавувајќи  и  прифакајќи  како  своја  должност  ,  без  оглед  на  расата, 
националноста и убедувањето дека:

1. Детето  има  право  на  компетентни  материјални  и  духовни 
услови за правилен развој;

2. Детето кое гладно мора да биде нахрането; на болното дете 
мора да му биде дадена лекарска нега; детето кое е заостанато мора да 
добие  помош;  детето  делинквент  мора  да  биде  одново  прифатено; 
сираците и бездомниците мора да добијат помош и заштита;

3. Детето има предност во добивањето на помош во моменти 
на криза;

4. Детето  мора  да  има  обезбедена  издршка  и  заштита  од 
секаков облик на експлоатација;

5. Детето  мора  да  биде  воспитувано  со  упатување  дека 
неговите способности треба да служат на неговите блиски. 

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

(Усвоена и прокламирана со резолуцијата на Генералното собрание на 
О.Н. 1386 

( XIV ) од 20 ноември 1959)

Бидејќи народите на О.Н. во Повелбата ја потврдија својата вера во 
основните права на човекот и во достоинството и вредноста на човековата 
личност, и бидејќи одлучија да го унапредат општествениот развој и да 
создадат подобри услови за живот и поголема слобода,

Бидејќи О.Н.  во Универзалната декларација за правата  на  човекот 
прокламираа дека на секого без каква било разлика, како што е раса, боја 
на кожа, јазик, вероисповед, полити чко или друго мислење, национално 
или социјално потекло, имот, раѓање, или други околности, му припаѓаат 
сите права кои се наведени во декларацијата,
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Бидејќи на детето поради неговата физичка и ментална незрелост му 
е  потребна  посебна  заштита  и  грижа,  вклучувајќи  соодветна  правна 
заштита пред и по раѓањето,

Бидејќи  потребата  за  таква  посебна  заштита  била  утврдена  во 
Женевската декларација за правата на детето од 1924 и била призната во 
Универзалната  декларација  за  правата  на  човекот  и  во  статутите  на 
специјализираните агенциите и меѓународни организации кои се грижат за 
доброто на децата, 

Бидејќи човештвото му должи на детето најдобро што може да му 
пружи,

Генералното собрание,
Ја прокламира оваа Декларација за правата на детето, за да може да 

има среќно детство и за да може да ужива заради свое сопствено добро и 
добро на општеството, наведните права и слободи во неа, и ги повикува 
родителите,  мажите  и  жените  како  и  поединците,  добротворните 
организации, локалните власти и националните влади да ги признаат овие 
права и да се грижат за нивно почитување со законски и други мерки, 
постепено преземани во согласност со следните начела

Начело 1
Детето треба да ги ужива сите права наведени во оваа Декларација.
На сите деца, без исклучок треба да им припаѓаат овие права, без 

разлика или дискриминација заснована на раса, боја на кожа, пол, јазик, 
вероисповед,  политичко или друго мислење,  национално или социјално 
потекло, имот, раѓање, или други околности, било на самото дете или на 
неговите родители.

 Начело 2
Детето  треба  да  ужива  посебна  заштита  и  треба  да  му  се  даде 

прилика и олеснување, со закон или други средства, да се развие физички, 
ментално, морално и општествено на здрав и нормален начин и во услови 
на слобода и достоинство. Во донесувањето на законите кои се насочени 
кон таа цел, најдобрите интереси на децата треба да бидат главен мотив.

Начело 3
Детето  треда  да  има  право  на  име  и  државјанство  според  своето 

раѓање.
Начело 4

Детето треба да ја ужива користа на социјална сигурност. Тоа треба 
да има право да расте и да се развива во здрави услови: за таа нему и на 

242



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

неговата  мајка  треба  да  им  се  укаже  специјална  грижа  и  заштита 
вклучувајќи ја потребната грижа пред и по раѓањето. Детето треба да има 
право на соодветна исхрана, стан, разонода и лекарски услуги.

Начело 5
Детето кое е заостанато физички, ментално или социјално треба да 

ужива специјална постапка, воспитување и грижа која ја бараат неговите 
посебни услови.

Начело 6
На  детето  му  се  потребни  љубов  и  разбирање  за  да  се  развие 

сестрано и складно. Тоа треба кога тоа е можно да расте под закрила на 
грижата и одговорноста на своите родители и во секој случај во атмосфера 
на  наклонетост  и  морална  и  материјална  сигурност.  Детето  во  првите 
години од животот не смее да биде одвоено од својата мајка,  освен во 
исклучителни околности. Општеството и јавните власти имаат должност 
посебно  да  се  грижат  за  децата  без  семејство  и  за  оние  кои  немаат 
потребни средства за издржување. Пожелна е парична и друга помош од 
државата за издржување на децата во големите семејства.

Начело 7
Детето  има  право  на  школување  кое  треба  да  биде  бесплатно  и 

задолжително барем во основниот степен. Тоа треба да добие образование 
кое  ќе  ја  унапреди неговата  општа  култура  и  кое  ќе  му овозможи под 
еднакви  услови  за  сите  да  ги  развие  способностите,  своето  лично 
расудување,  чувство  за  морал  и  општествена  одговорност  и  да  стане 
корисен член на општеството.

Најголема корист за детето треба да биде раководен принцип за оние 
кои се одговорни за неговото школување и воспитување, таа одговорност, 
пред се, паѓа врз неговите родители.

Детето треба да има целосна можност за игра и забава кои треба да 
бидат  насочени кон  истите  цели  како  и  воспитувањето;  општеството  и 
јавните власти треба да настојуваат да го унапредат користењето на ова 
право.

Начело 8
Детето треба во секоја прилика да биде меѓу првите на кои ќе им се 

пружи заштита и помош.
Начело 9

Детето  треба  да  биде  заштитено  од  сите  форми  на  небрежност, 
свирепост и експлоатација. Тоа не смее да биде предмет на трговија во 
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каква и да е форма. Детето не смее да биде примено на некоја работа пред 
соодветна минимална возраст, во никој случај не смее да се предизвика 
или дозволи детето да работи во било кое занимање или вработување кое е 
штетно за неговото здравје или воспитување или го нарушува неговиот 
физички, ментален или морален развој.

Начело 10
Детето треба да биде заштитено од постапки кои можат да доведат 

до расна, религиозна или некоја друга дискриминација. Тоа треба да се 
воспитува  во  духот  на  разбирањето,  трпеливоста,  пријателството  меѓу 
народите, во духот на мирот и општото братство, и во полна свест својата 
енергија и талент да ја користи за доброто на своите собраќа.
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А/РЕЗ/36/167 
16 декември 1981

Декларација за социјалните и правни принципи кои се однесуваат на 
заштитата и благосостојбата на децата со посебен осврт на 

посвојувањето и сместувањето 

Генералното Собрание,
Потсетувајќи  се  на  Универзалната  Деларација  за  човекови  права, 

Меѓународниот  пакт  за  економски,  социјални  и  културни  права, 
Меѓународниот  пакт  за  граѓански  и  политички  права,  Меѓународната 
конвенција  за  елиминација  на  сите  форми  на  расна  дискриминација  и 
Конвенцијата  за  елиминација  на  сите  форми  на  дискриминација  на 
жените, 

Повикувајќи се на Декларацијата за правата на детето, прокламирана 
со резолуцијата 1386 (XIV) од 20 ноември 1959 година, 

Потврдувајќи го начелото 6 од Декларацијата, во кој се наведува дека 
детето,  кога  е  тоа  можно,  ќе  расте  под  грижа  и  под  одговорност  на 
родителите,  а  во  секој  случај  во  атмосфера  на  љубов  и  на  морална  и 
материјална сигурност, 

Загрижени  дека  голем  број  од  децата  кој  се  напуштени  или  се 
сирачиња  како  резултат  на  насилство,  внатрешни  немири,  вооружени 
конфикти,  природни  катастрофи,  економска  криза  или  социјални 
проблеми, 

Имајќи во предвид дека сите сместувања во домовите и процедурата 
за  посвојување  треба  да  го  имаат  во  предвид  најдобриот  интерест  на 
детето,

Признавајќи дека во рамките на главните правни системи во светот, 
постојат разни вредни алтернативни институции, како што се на пример 
kafalah  во Исламското право, кој што обезбедува замена за нега на деца 
кои не можат да бидат згрижени од страна на нивните родители,

 Препознавајќи дека само кога одредена институција е призната и 
регулирана  во  домашното  право  на  државата,  одредбите  од  оваа 
Декларација  во  врска  со  таа  институција  ќе  бидат  релевантни  и  дека 
таквите  одредби  во  никој  случај  нема  да  влијаат  на  постоечките 
алтернативни институции во другите прани системи,

Свесни  за  потребата  да  се  прогласат  универзалните  принципи  за 
истите да бидат земени во предвид во случаите кога се поведени постапки 
за  посвојување  или  сместување  во  дом,  било  национално  било 
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меѓународно,
Имајќи во предвид дека, сепак, принципите изнесени овде нема да 

им наметнат на земјите правна обврска за воведување на сместување во 
дом или посвојување, 

Ги претставува следниве принципи:

А. СЕМЕЈСТВО И БЛАГОСОСТОЈБА НА ДЕТЕТО

Член 1
Секоја  држава  треба  да  даде  висок  приоритет  на  семејството  и 

заштитата на детето. 
Член 2

Благосостојбата  на  децата  зависи  од  добрата  благососојба  на 
семејството.

Член 3
Прв приоритет е детето да биде згрижено од страна на неговите или 

нејзините родители. 
Член 4

Кога негата од сопствените родители е недостапна или несоодветна, 
на ред е грижата од страна на роднините на родителите на детето, потоа 
дом  за  деца  или  иснтитуцијата  посвојување,  или  ако  е  неопходно  во 
предвид да се земе и соодветно институцинално сместување.

Член 5 
Во сите случаи кои се однесуваат на сместувањето на детето надвор 

од  гржата  на  своите  родители,  секогаш  ќе  се  внимава  на  најдобрите 
интереси  на  детето,  посебно  на  неговите  или  незините  потреби  за 
приврзување, сигурност и континуирана грижа. 

Член 6
Лицата кои се одговорни за сместувањето во дом и за постапката за 

посвојување  мора  да  имаат  професионална  обука  или  друг  вид  на 
соодветна обука. 

Член 7
Владите  мора  да  ја  детерминираат  адекватноста  на  нивните 

национални  служби  за  грижа  на  благосостојбата  на  детето  и  да  ги 
преземат соодветните мерки. 
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Член 8 
Детето  во  секое  време  треба  да  има  евидентирано  име, 

националности  и  правен  застапник.  Детето  не  смее,  како  резултат  на 
сместување во дом, посвојување или било кој друг алтернативен режим, 
да биде лишено од своето име, националност или правен застапник освен 
ако детето само не бара ново име, националност или правен застапник.

Член 9
При сместување во дом или посвојување на детето, треба да им се 

признае  правото  на  децата  да  бидат  запознаени  со  своето  потекло  од 
страна на лицата кои се одговорни за грижа на детето освен ако ова не во 
спротивност со најдобрите интереси на детето. 

Б. СМЕСТУВАЊЕ ВО ДОМ

Член 10
Сместување во дом на децата треба да биде регулирано со право. 

Член 11
Сместувањето  во  семејство  (згрижувачко  семејство),  иако  е 

привремено по природа,  може да се  продолжи,  доколку е потребно,  до 
постигнување на полнолетството, но не треба да се исклучи можноста од 
враќање на детето кај биолошките родители или можност за отпочнување 
на постапка за посвојување. 

Член 12
Во  сите  прашања  поврзани  со  згрижувачкото  семејство, 

потенцијалните  родители,  доколку  е  соодветно,  детето  и  неговите 
биолошки  родители  треба  да  бидат  инволвирани.  Надлежен  орган  или 
агенција  треба  да  биде  одговорен  за  надзорот  за  да  се  осигура 
благосостојбата на детето во оваа постапка. 

В. ПОСВОЈУВАЊЕ

Член 13
Главна цел на посвојувањето е да му обезбеди на детето, кое не може 

да биде одгледано од своите биолошки родители, сместување во постојана 
фамилија. 

Член 14
При  разгледување  на  можното  посвојување,  лицата  одговорни  за 
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процесот треба да ја изберат насоодветната средина за детето. 

Член 15
Треба да биде посветено доволно време и адекватно советување на 

биолошките  родители  на  детето,  на  потенцијалните  посвојувачи  и  ако 
соодветно, на детето, со цел да се донесе одлука за иднината на деетето 
што е можно порано.

Член 16
Врската помеѓу детето кое треба да биде посвоено и потенцијалните 

родители  посвоители  треба  да  биде  надгледувана  од  службите  за 
посвојување на деца или службите пред посвојувањето. Законодавството 
треба  да  осигура  дека  детето  правно  ќе  биде  признато  како  член  на 
семејството  на  посвојување  и  ќе  ги  ужива  исте  права  кои  што  се 
релевантни за него. 

Член 17
Ако детето не може да се смести во згрижуваќко смејство или да 

биде посвоено од семејство или не може да се најде друг соодветен начин 
за  негово  згрижување во  неговата  земја  на  потекло,  тогаш може да  се 
разгледа можноста од негово сместување преку алтернативни начини за 
сместување во семејство во друга земја. 

Член 18
Владите треба да воспостават политика, законодавство и ефективен 

надзор  за  заштита  на  децата  врзани  за  процесот  на  посвојување. 
Посвојувањето надвор од земјата треба, кога е можно, да биде земена во 
предвид кога оваа мерка е предвидена во релевантната држава.

Член 19
Треба да бидат воспоставени политики и закони, онаму кадешто е 

неопходно,  за  да  се  забрани киднапирање  или  било  кој  друг  начин на 
нелегално постапување со деца.

Член 20
При  посвојување  надвор  од  државата,  сместувањето  треба,  по 

правило,  да  биде преку соодветните власти или служби со  примена на 
заштитни мерки и стандарди еквивалентни на постоечките во областа на 
националното законодавство врзано за посвојување. Во ниеден случај не 
смее  сместувањето  во  семејство  да  биде  резултат  на  неоправдана 
финансиска корист за оние кои се вклучени во постапката за посвојување. 
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Член 21
При  посвојувањето  надвор  од  државата  преку  лица  кои  што  се 

јавуваат како агенти за потенцијалните посвојувачи, треба да се преземат 
посбени  мерки  на  претпазливост  со  цел  да  се  заштитат  законските  и 
социјални интереси на детето.  

Член 22
Ниту  едно  посвојување  надвор  од  државата  не  смее  да  биде 

преземено се додека претходно не се утврди дека детето легално може да 
се  даде  на  посвојување  и  дека  сите  релеванти  документи  кои  што  се 
неопходни  за  завршување  на  постапката  за  посвојување,  како  што  се 
согласноста на надлежните органи, се достапни. 

Член 23
Во  посвојувањето  надвор  од  државата,  по  правило,  правната 

важност  на  посвојувањето  треба  да  биде  осигурана  во  секоја  од 
инволвираните држави. 

Член 24
Онаму каде што националноста на детето се разликува од онаа на 

потенцијалните посвојувачи, поголема важност ќе се даде на на правото 
на државата чија што националност е детето и на правото на државата 
чија националност се потенцијалните родители посвоители. Во врска со 
ова ќе се земе во предвид и културното и верскоо потекло на детето и 
неговите интереси. 
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А/РЕЗ/ 40/33
         29 Ноември 1985
 96 пленарно заседание

Стандардни минимални правила на Обединетите нации за 
спроведување на малолетничка правда 

(Пекинишки правила)

Генералното  собрание,

Имајќи ги в предвид Универзалната декларација за човекови права, 
Меѓународната  спогодба  за  граѓански  и  политички   права  и 
Меѓународната  спогодба  за  економски,  општествени  и  културни  права, 
како и други меѓународни документи за човекови права кои се однесуваат 
на правата на младите,

Имајќи  исто  така  предвид  дека  1985  беше  прогласена  за 
Меѓународна  година  на  младината:  учество,  развој,  мир  и  дека 
меѓународната  заедница  придава  големо  значење  на  заштитата  и 
унапредувањето на правата на младите, што се гледа од големото значење 
кое се припишува на Декларацијата за правата на детето,

Потсетувајќи се на резолуцијата бр. 4 усвоена од шестиот конгрес на 
Обединетите  нации  за  превенција  на  криминалот  и  начинот  на 
постапување  со  прекршителите,  одржан  во  Каракас  од  25  август  до  5 
септември 1980 год. која се залагаше за развојот на основните пропишани 
правила за спроведување на правдата при малолетничка делинквенција и 
грижа за малолетниците, кои би служеле како модел за земјите членки,

Потсетувајќи се исто така на одлуката бр.1984/153 на Економскиот  и 
Социјален Совет донесена на 25 мај 1984, со која нацртот на правилата 
беше префрлен за седмиот конгрес на Обединетите нации за Превенција 
на  криминалот  и  начинот  за  постапување  со  прекршителите,  преку 
Меѓурегионалното  подготвително заседание, одржано во Пекинг од 14 до 
18 мај 1984 година,

Согледувајќи  дека  младите,  поради  тоа  што  се  во  ран  степен  на 
животен  развој,  бараат  особена  грижа  и  помош  во  однос  на 
психофизичкиот и општествениот развиток и бараат законска заштита во 
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однос на мирот, слободата, достоинството и безбедноста,
Земајќи  во  предвид  дека  постоечкото  национално  правосудство, 

политика  и  пракса  сигурно  бара  измени  и  дополнувања  поради 
стандардите кои се содржат во правилата,

Земајќи  понатаму  во  предвид,  иако  таквите  стандарди  можеби 
навидум  тешко  се  постигнуваат  во  сегашно  време  поради  постоечките 
општествени, економски, културни, политички и правни услови, тие сепак 
се поставуваат со намера да бидат  достижни како основни принципи,

1.  Со  задоволство  ја  истакнува  работата  изведена  од  страна  на 
Комитетот за превенција и контрола на криминалот, Генералниот секретар, 
Институтот  при  Обединетите  нации  за  Азија  и  Далечниот  исток  за 
превенција на криминалот и начинот на постапување со прекршителите и 
други  институти  при  Обединетите  нации  во  развојот  на  основните 
пропишани  правила  за  спроведување  на  правдата  при  малолетничка 
делинквенција;

2. Со задоволство го истакнува извештајот на Генералниот Секретар 
за нацрт-правилата  за  спроведување  на  правдата   при    малолетничката 
делинквенција;

3. Изразува пофалби до Меѓурегионалното подготвително заседание 
одржано во Пекинг за конечно оформување на текстот на правилата кои 
беа поднесени до Седмиот Конгрес на Обединетите нации за превенција 
на криминалот и начинот на постапување со прекршителите,  со цел да 
бидат разгледани и ставени во употреба;

4. Ги усвојува основните пропишани  правила на Обединетите нации 
за  спроведување  на  правдата  при  малолетничка  делинквенција 
препорачани од Седмиот Конгрес, а се содржат во анексот кон сегашната 
резолуција, и ја одобрува препораката на Седмиот конгрес дека правилата 
треба да бидат  познати под името “Пекиншки правила”;

5. Ги поканува земјите членки да ги прилагодат, онаму каде што е 
потребно, нивното правосудство, политика и пракса, особено во обуката 
на  персоналот  за  правосудство  при  малолетничка  делинквенција,  кон 
Пекиншките  правила  и  да  ги  достават  на  преглед  овие  правила  до 
соодветните владини институции и до пошироката јавност;
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6. Го повикува Комитетот на превенција и контрола на криминалот 
да формулира мерки за ефективна примена на Пекиншките правила, со 
помош  на  институтите  при  Обединетите  нации  за  превенција  на 
криминалот и начинот на постапување со прекршителите;

7.  Ги  поканува  земјите  членки  да  го  информираат  Генералниот 
Секретар за примената на Пекиншките правила и редовно да поднесуваат 
извештај  за  сите  постигнати  резултати  до  Комитетот  на  превенција  и 
контрола на криминалот;

8. Бара од земјита членки и од Генералниот  Секретар да започнат 
истражувачка  работа  и  да  создадат  банка  на  податоци  во  однос  на 
ефективната  политика  и  пракса  во  спроведувањето  на  правдата  при 
малолетничка делинквенција;

9. Бара од Генералниот  Секретар, а воедно ги поканува сите земји 
членки да обезбедат  најшироко можно распространување на текстот на 
Пекиншките правила на сите официјални јазици на Обединетите  нации, 
вклучувајќи го и зајакнувањето на информативните активности на полето 
на правосудството при малолетничка делинквенција;

10.  Бара од Генералниот  Секретар да изготви пробни проекти на 
примена на Пекиншките правила;

11. Бара од Генералниот Секретар и земјите членки да ги обезбедат 
потребните  средства  со  кои  ќе  се  овозможи  успешна  примена  на 
Пекиншките правила, особено во областа на одбирање, обука и размена на 
персонал,  истражувачка  работа  и  проценка,  и  во  развојот  на  нови 
алтернативни можности за институционализација;

12. Бара од Осмиот Конгрес на Обединетите нации за превенција на 
криминалот и начинот на постапување со прекршителите да го стави  на 
разгледување  секој  нов  чекор  напред  во  примената  на  Пекиншките 
правила и во препораките содржани во сегашната резолуција, под посебна 
точка  на  дневниот  ред  за  правосудството  при  малолетничка 
делинквенција;

13.  Им  наложува  на  сите  релевантни  органи  на  системот  на 
Обединетите нации, особено на регионалните комисии и специјализирани 
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агенции,  на  институтите  при  Обединтетите  нации  за  превенција  на 
криминалот  и  начинот  на  постапување  со  прекршителите,  други 
меѓувладини организации како и невладини организации да соработуваат 
со Секретаријатот  и да ги преземат сите потребни мерки во рамките на 
нивните соодветни области на техничка компетенција, за да се направат 
заеднички  и  поддржани  напори  во  поглед  на  примена  на  принципите 
содржани во Пекиншките правила.
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АНЕКС
 на Стандардни минимални правила на Обединетите нации за 

спроведување  на малолетничка правда   
(Пекиншки  правила)

Прв дел 
Општи принципи

1. Фундаментална перспектива

1.1.  Земјите  членки  треба,  во  согласност  со  нивните  соодветни 
општи  интереси,  да  се  залагаат  за  понатамошно  унапредување  на 
благосостојбата на малолетното лице и неговото семејство.

1.2.  Земјите членки треба да се обидат да создадат услови кои на 
малолетникот   ќе  му обезбедат  нормален  живот  во  заедницата,  која  за 
време на оној период во животот  кога тој е најподложен на девијантно 
однесување, ќе го поттикнува процесот на личен развиток и образование 
кој ќе биде одвоен од криминалот и делинквенцијата колку што е можно 
повеќе.

1.3.  Треба да се посвети доволно внимание на позитивните мерки 
кои  подразбираат  целосна   мобилизација  на  сите  можни  начини  и 
средства, вклучувајќи го семејството, волонтерите и други организирани 
групи, како и училиштата и други институции во заедницата,  со цел за 
унапредување на благосостојбата на малолетникот, во поглед на сведување 
на минимум  на потребата за правна интервенција, како и за ефективно, 
праведно и хумано однесување со малолетникот кој се наоѓа во судир со 
законот.

1.4.  Правосудството  за  малолетничка  делинквенција  треба  да  се 
сфати како составен дел на процесот на национален развој на секоја земја, 
во составот на севкупната структура на општественото правосудство за 
сите  малолетници,  и  на  тој   начин  истовремено  да  придонесе  кон 
заштитата на младите и одржување на мирот  во општествениот   поредок.

1.5.  Овие  правила  треба  да  се   применуваат  во  контекстот  на 
економските,  општествените и културните услови кои преовладуваат во 
секоја земја членка.
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1.6. Службите за правосудство за малолетничка делинквенција треба 
да  бидат   систематски  организирани  и  координирани  во  поглед  на 
подобрување и одржување на способноста на персоналот во состав на тие 
служби, вклучувајќи ги тука нивните методи , пристапи и ставови.

Коментар

Овие широки фундаментални перспективни погледи се однесуваат 
на  севкупната  пштествена  политика  воопшто  и  се  насочени  кон 
унапредување на благосостојбата  на малолетниците до највисоко можно 
ниво, со што ќе се сведе на минимум потребата од интервенција од страна 
на правниот систем, а со  тоа   ќе   се   намали    негативниот   ефект   кој  
може  да  биде постигнат доколку дојде до интервенција. Ваквите мерки 
за  грижа  кон  младината,  пред  делинквентното  однесување  да  добие 
пошироки  размери,  се  основни  начелни  потреби  обликувани  за 
одбегнување на потребата за примена на Правилата.

Правилата  од  1.1  до  1.3  укажуваат  на  важната  улога  на 
конструктивната општествена политика за малолетниците,  која доаѓа до 
израз, меѓу другото, и во превенцијата на криминалот и делинквенцијата. 
Правилото  1.4  го  дефинира  правосудството  за  малолетничка 
делинквенција  како  интегрален  дел  на  општественото  правосудство  за 
малолетници,  додека,  пак,  правилото  1.6  се  однесува  на  потребата  за 
негово  постојано  унапредување,  без  да  се  заостанува  зад  развојот  на 
прогресивна општествена политика за малолетниците воопшто и имајќи ја 
во  предвид  потребата  од  постојано  унапредување  на  персоналните 
служби.

Со правилото 1.5 се прави напор да се земат во предвид постоечките 
услови во земјите членки кои би предизвикале нужно поинаков начин на 
примена  на  одредени  правила  од  начинот  кој  е  воспоставен  во  други 
држави.

2. Опсегот на правилата и употребените дефиниции

2.1.  Следните  основни  пропишани  правила  треба  да  бидат 
применети  на  сите  прекршители  подеднакво,  без  никакви  разлики,  на 
пример, заради различна раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или 
друго  убедување,  национално  или  општествено  потекло,  сопственост, 
раѓање или друг статус.
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2.2.  За  потребите  на  овие  правила,  земјите  членки  треба  да  ги 
применат следните дефиниции на начин кој е во согласност со нивните 
соодветни правосудни системи и сфаќања:

(а) Малолетник  е  дете  или младо лице кое, според соодветниот 
правен систем,  може  да   одговара  за  прекршок   на   начин  различен  од 
оној пропишан за возрасни;

(б) Прекршок  претставува  секое  однесување ( дело или пропуст) 
кое е казниво со закон според соодветните правни системи;

(в) Малолетен  сторител  на  прекршок е дете  или  младо лице  за 
кое се  претпоставува  или  е  утврдено  дека  сторило  прекршок.

2.3.  Треба  да  се  направат  напори,  за  во  секоја  национална 
јурисцикција  да  се  создадат  група  на  закони,  правила  и  прописи  кои 
посебно  се  однесуваат  на  малолетни  сторители  на  прекршоци  и 
институции и тела на кои им се доверени функции за спроведување на 
правосудството при малолетничка делинквенција и да бидат обликувани 
со следните цели:

(а)  Да  ги  задоволат  разновидните  потреби  на  малолетните 
сторители на прекршок, притоа заштитувајќи ги нивните основни права;

(б) Да ги задоволат потребите на општеството;
(в) Да ги применуваат следните правила целосно и праведно.

Коментар

Основните стандардни правила се намерно формулирани на начин на 
кој  што  можат  да  бидат  применети  во  рамките  на  различни  правни 
системи и истовремено да постават основни стандарди за постапување со 
малолетни  делинквенти  под  било  која  дефиниција  за  сторител  на 
прекршок  и  во  било  кој  правосуден  систем  за  малолетничка 
делинквенција. Правилата секогаш треба да се применуваат непристрасно 
и без правење разлики.

Затоа правилото 2.1 ја нагласува неопходноста за непристрасното и 
подеднаквото  применување  на  овие  правила.  Правилото  е  доследно  на 
формулацијата на вториот принцип на Декларацијата за правата на детето.

Правилото  2.2.  ги  дефинира  поимите  “малолетник”  и  “прекршок” 
како компоненти на поимот “ малолетен    делинквент”, а тоа претставува 
главен предмет на овие основни правила (меѓутоа, види правила 3 и 4 ). 
Треба  да  се  напомене  дека  границите  на  возраста  ќе  зависат  и  се 
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поставени така што ќе зависат од секој односен правен систем, а со тоа 
целосно  се  почитуваат  економските,  социјалните,  политичките, 
културните и  правните  системи на  земјите  членки.  Сето  ова  дозволува 
широка интерпретација на возрасната граница која го дефинира поимот 
“малолетник”, која сега се протега од 7 до 18 години и повеќе. Ваквата 
разновидност изгледа дека  е  неизбежна поради различните национални 
правни системи и не го намалува влијанието на овие основни правила.

Правилото  2.3  се  однесува  на  потребата  за  посебно  национално 
законодавство за најдобра можна примена на овие основни правила, и од 
законски и од практичен аспект.

3. Проширување на правилата

3.1 Најважните прописи од правилата треба да се применуваат не 
само кај малолетни делинквенти, туку и кај малолетници против кои може 
да се покрене процес заради било какво посебно однесување кое не би 
било казниво ако е во прашање возрасен човек.

3.2  Треба  да  се  прават   напори  да  се  прошири   примената  на 
принципите  кои  се  вткаени  во  правилата  на  сите  малолетници  кои  се 
третираат како социјални случаи.

3.3  Треба  да  се  прават   напори  да  се  прошири   примената  на 
принципите  кои  се  вткаени  во  правилата  на  сите  млади  сторители  на 
прекршок кои се веќе полнолетни.

Коментар

Правилото  бр.  3  ја  проширува  заштитата  која  се  предвидува  со 
основните  правила  за  спроведувањето  на  правдата  при  малолетничка 
делинквенција, на тој начин што таа сега ги опфаќа:

(а)  т.н.  “статусни   прекршоци”  кои  се  опишани  во  различни 
национални правни системи каде што опсегот на однесување кое се смета 
за кривично дело е поширок за малолетниците отколку  за возрасните (на 
пример, бегање од часови, непослушност дома и во училиште, пијанство 
на јавно место, и.т.н.) (правило 3.1);

(б)  Малолетниците  кои  се  третираат  како  социјални  случаи  и 
примаат социјална помош (правило 3.2);
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(в)  Постапката  со  младите  сторители   на  прекршок  кои  се 
полнолетни,  чијшто статус  секако зависи од дадената  старосна граница 
(правило 3.3);

Проширувањето на  правилата  со  цел да  бидат опфатени овие три 
области изгледа сосема оправдано. Правилото 3.1 обезбедува минимална 
гаранција  на  ова  поле,  а  правилото  3.2  се  смета  за  пожелен  чекор  во 
правец на правично, еднакво и човечно спроведување на правдата за сите 
малолетници кои дошле во судир со законот.

4. Старосни граници на преземање на кривична одговорност

4.1 Во оние правни системи кадешто  постои  законска определба за 
возраста на која што малолетникот може да одговара кривично, долната 
граница на таа возраст не смее да биде прениска, имајќи ги во предвид 
емотивната, менталната и интелектуалната зрелост.

Коментар

Минималната  возраст  на  преземање  на  кривична  одговорност  се 
разликува поради историски и културни фактори. Модерниот  пристап се 
состои во разгледување на тоа дали детето е дораснато на моралните и 
психолошките  компоненти  на  кривичната  одговорност,  односно  дали 
детето со самото свое сфаќање  и разумно размислување може  да се земе 
на  одговорност  за  особено  изразено  антисоцијално  однесување.  Ако 
возраста на кривичната одговорност е фиксирана на низок степен или ако 
долната граница воопшто не постои, поимот на одговорност ќе ја изгуби 
смислата,  Општо  земено,  постои  тесна  врска  помеѓу  концептот  за 
одговорност  за  делинквентно  и  кривично  однесување  и  други 
општествени права и одговорности (како на пример, стапување во брак, 
полнолетство, итн.).

Затоа  треба  да  се  прават   напори  да  се  постигне  согласност  на 
прифатлива долна граница на старост која што може да се применува во 
меѓународни размери.

5. Целите на правосудството за малолетничка делинквенција

5.1 Правосудниот систем за малолетничка делинквенција треба да 
стави нагласено значење на благосостојбата на малолетникот и треба со 
сигурност  да  утврди  дека  секаква  преземена  мерка  кон  малолетните 
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делинквенти секогаш ќе биде во сооднос со околностите во кои е сторено 
кривичното дело и состојбата на сторителот.

Коментар
Правилото 5 се однесува на две од најважните поставени цели на 

правосудството на малолетничка делинквенција. Првата поставена цел е 
унапредување  на благосостојбата на малолетникот. Ова е главен предмет 
на  интересирање   на  оние  правни  системи  во  кои  малолетните 
делинквенти  се  предаваат  на  семејни  судови  или  административни 
надлежни органи, но сепак благосостојбата на малолетникот треба да биде 
нагласена и во правните системи кои го следата моделот на примена на 
кривично гонење, со што се придонесува кон избегнувањето на преземање 
на исклучиво казнени мерки.

Втората  поставена  цел е  “принципот на  пропорционалност”.  Овој 
принцип  е  многу  добро  познат  како  средство  за  ограничување  на 
казнените мерки, најчесто изразено со казна која е заслужена во однос на 
тежината на стореното кривично дело.

Постапката  покрената  против  малолетниот   делинквент   треба  да 
биде  занована   на  разгледувањето  не  само  на  тежината  на  сторениот 
прекршок,  туку   и  на  личната  состојба.  Индивидуалната  состојба  на 
сторителот  на  прекршок  (на  пример  општествениот  статус,  семејната 
состојба,  штетата предизвикана со стореното кривично дело  или други 
фактори  кои  влијаат  врз  личната  состојба)  треба  да  влијае  врз 
пропорционалноста на преземените мерки (со тоа што на пример ќе се 
земе  во  предвид  направениот  обид  на  сторителот  на  прекршокот  да  ја 
надомести  штетата  на  жртвата   или  неговата  доброволна  намера  да  се 
насочи кон здраво и корисно живеење).

Според  истиот  принцип,  мерките  што  се  преземаат  со  најдобра 
намера кон благосостојбата на младиот сторител на прекршок можат да 
отидат и во друга крајност и со тоа да ги прекршат  основните права на 
младата личност како што тоа веќе се случило во некои правни системи за 
малолетничка  делинквенција.  Затоа  и  тука  треба  да  биде  обезбедена 
пропорционалност  на  реакцијата  и  состојбата  на  прекршителот  и 
стореното кривично дело како и состојбата на жртвата.

Во суштина, правилото 5 се залага ни повеќе ни помалку туку само 
за  правична  реакција   во  било  кој  даден  случај  на  малолетничка 
делинквенција  и  криминал.  Прашањата  кои  се  комбинирани  во  ова 
правило можат да помогнат да се стимулира развојот во две насоки:  нови 
и иновативни видови на преземени мерки се исто толку пожелни како и 
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преземени  превентивни  мерки  против  какво  и  да  е  непотребно 
проширување  на  мрежата  на  формална   општествена  контрола  над 
малолетниците.

6.Опсег на дискреција

6.1 Поради разновидните посебни потреби на малолетниците како и 
разновидноста на постоечките мерки, треба да биде дозволен соодветен 
опсег  за дискреција во сите фази на процедурата  и на сите одделни нивоа 
на  спроведување  на  правдата  при  малолетничка  делинквенција, 
вклучувајќи  ја  истражната  постапка,  обвинението,  донесувањето  на 
пресудата и она што следува.

6.2.  Меѓутоа,  треба да  се  прават  напори да  се  обезбеди  доволна 
оправданост во сите фази и нивоа во употребата на било каква дискреција.

6.3 Оние   кои  се    задолжени за применување на дискрецијата треба 
да  бидат  со  специјална  стручна   подготовка  или  обука  за  нејзино 
применување  во  правосудниот  процес  и  во  согласност  со  нивната 
функција и мандат.

Коментар
Правилата 6.1, 6.2  и 6.3 комбинираат неколку важни карактеристики 

на  ефикасно,  правично  и  човечно  спроведување  на  правдата  при 
малолетничка  делинквенција:  потребата  да  се  дозволи  примената  на 
правото на дискреција на сите значајни нивоа на процесот така што оние 
кои донесуваат одлука ќе можат да преземат онакви мерки за кои се мисли 
дека се најсоодветни во секој посебен случај; и потребата да се обезбеди 
проверка и рамнотежа со цел да се контролира секаква злоупотреба на 
правото  на  дискреција  и  целосно  да  се  заштитат  правата  на  младиот 
сторител на прекршок. Оправданото однесување и професионализмот се 
најдобри  средства  за  контролирање  на  непотребно  проширување  на 
дискреција. Токму затоа, стручната квалификација и експертската обука се 
нагласени  тука  како  средства  од  голема  вредност  за   обезбедување  на 
правосудната  примена  на  дискреција  во  предметите  на  малолетните 
делинквенти  .  (види  исто  правила  1.6   и  2.2  ).  Формлулацијата  за 
специфични  насоки  за  примената  на  дискреција  и  пропишувањето  на 
системот  за  повторно  разгледување  на  одлуките  и  оправданоста  се 
нагласени во овој  контекст. Ваквите механизми не се посебно одредени, 
бидејќи  тие  не  се  лесно  подложни  на  вградување  во  меѓународните 
стандардни  основни  правила,  за  кои  е  невозможно  да  го  опфатат  сите 
разлики во правосудните системи.
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7. Правата на малолетниците

7.1 Основните процедурални права како претпоставката на невиност, 
правото на дознавање на причините за обвинението, правото на молчење, 
правото на законски застапник, правото на присуство на родителот или 
старателот,  правото  на  соочување  и  подложување  на  вкрстено 
испрашување на  сведоците и  правото да  се  поднесе  жалба до повисок 
надлежен суд треба да бидат загарантирани во сите фази на процесот.

Коментар

Правилото  7.1  нагласува  некои  важни  теми  кои  претставуваат 
суштествени  елементи  за  правично  и  праведно  судење  и  кои  се 
меѓународно  признати  во  постоечките  документи  за  човекови  права. 
(Види исто правило 14) Претпоставката за невиност, на пример, може да 
се најде и во член 11 на Универзалната Декларација за човекови права и во 
член  14,  параграф  2   од  Меѓународната  Спогодба  за  политички  и 
граѓански права.

Правилата кои следат  по правилото 14  од овие основни пропишани 
правила им даваат потесна определба на оние прашања кои се од значење 
за процедурата во случаите на малолетничка делинквенција, во конкретна 
смисла,  додека,  пак,  правилото  7.1  ги  потврдува  најосновните 
процедурални загарантирани права во воопштена смисла.

8. Заштита на приватниот живот од јавноста

8.1  Правото  на  малолетникот  за  заштита  од  јавноста  треба  да  се 
почитува  во  сите  етапи  со  цел  да  се  одбегне  потенцијалното  штетно 
влијание  кое  може  да  го  предизвика  публицитетот  и  процесот  на 
потенцирање  и етикетирање на сторителот.

8.2  Во  принцип,  ниедна  информација  која  може  да  доведе  до 
идентификација на малолетниот делинквент не смее да биде објавена во 
јавноста.

Коментар

Правилото 8  ја  нагласува неопходноста  од заштита на  правото на 
малолетникот за заштита од јавноста. Младите се особено подложни на 
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процесот  на  создавање  на  предрасуди.  Истражувањето  од  областа  на 
криминологијата  во  врска  со  процесот  на  етикетирање  и  потенцирање 
обезбедило докази за негативните заплашувачки ефекти (од различен вид) 
кои  се  последица  на  постојаното  обележување  на  младите  луѓе  како 
“делинквенти” или “криминалци”.

Правилото  8   исто  така  ја  нагласува  неопходноста  за  заштита  на 
малолетникот  од спротивниот ефект  кој може да биде предизвикан со 
објавување на информации кои се во врска со случајот во средствата за 
јавно информирање (информации од типот на  имињата на  малолетните 
делинквенти,  без  оглед  на  тоа  дали  само  постои  сомневање  дека  го 
сториле делото или пак се осудени). Интересите на лицето треба да бидат 
заштитени   и  поддржани,  барем  во  принцип.  (Општата  содржина  на 
правилото 8 продлабочено се објаснува во правилото 21.)

9. Клаузула за исклучоци

9.1 Ниеден аспект содржан во овие правила не смее да се толкува 
како елиминирање на примената на документот за основните пропишани 
правила  за  постапување  со  затвореници  кој  е  усвоен  од  Обединетите 
нации и на другите документи и пропишани стандарди за човекови права 
кои се признати од меѓународната заедница, а се во врска со грижата  и 
заштитата на младите.

Коментар

Правилото  9  се  поставува  со  намера  да  се  избегне  секое 
недоразбирање во толкувањето  и примената на постоечките правила во 
согласност со принципите што се содржат во односните постоечки  или 
неизготвени  меѓународни  документи  и  стандарди  -  како  што  е 
Универзалната декларација  за човекови права; Меѓународната спогодба за 
економски,  социјални  и  културни  права;  Меѓународната  спогодба  за 
граѓански и политички права; како и Декларацијата за Правата на детето и 
нацрт договорот за правата на детето. Треба да биде јасно дека примената 
на  постоечките  правила  се  одвива  без  предрасуди  кон  било  кои 
меѓународни документи од таков вид кои можат да содржат  прописи за 
поширока примена. (Види исто правило 27.)
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Втор дел

Истрага и поднесување на кривичната пријава

10. Првиот  контакт

10.1  Доколку  дојде  до  приведување  на  малолетникот,  неговите 
родители  или  старателот  треба  веднаш  да  бидат  известени  за  тоа 
приведување, а онаму каде што такво известување не е можно, родителите 
или старателот треба да бидат известени во најбрзо можно време.

10.2 Судијата или друг надлежен орган или тело треба, без одлагање, 
да го разгледа прашањето за пуштање од притвор.

10.3  Контактите  помеѓу  службите  за  спроведување  на  законот  и 
малолетниот делинквент треба да се организираат на тој  начин што ќе се 
почитува законскиот статус на малолетникот, ќе се унапредува неговата 
благосостојба и ќе се одбегнува секакво нанесување на штета, и соодветно 
ќе се третираат сите околности во случајот.

Коментар

Правилото  10.1  во  принцип  е  содржано  во  правилото  92  од 
основните пропишани правила за постапување со затвореници.

Прашањето  за  пуштање  на  слобода  (правило  10.2)  треба  да  се 
разгледува без одлагање  од страна на судијата или друг надлежен орган 
или  тело.  Ова  последното  ги  подразбира  лицата  и  институциите  во 
најширока смисла на поимот, вклучувајќи ги тука советите од заедницата 
или полициски  органи кои имаат право да ослободат уапсено лице. (Види 
исто во Меѓународната спогодба за  граѓански и политички права,  член 
9,параграф 3. )

Правилото 10.3 се занимава со одредени фундаментални  аспекти на 
процедурите и однесувањето од страна на полицијата и другите надлежни 
органи  за  спроведување  на  законот  во  случаите  за  малолетничка 
делинквенција.  Треба  да  се  признае  дека  зборовите  “избегнување  на 
нанесување  штета  “подразбираат  флексибилно  толкување  и  опфаќаат 
многу  карактеристики  на  можно  меѓусебно  однесување  (пример: 
употребата  на  остри  зборови,  физичка  сила  или  изложување  на 
надворешната  средина).  Со  самото  тоа  што  ќе  бидат  вовлечени  во 
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правосуден процес на малолетниците  им се нанесува некаква штета”; и 
затоа  поимот  “  избегнување  на  нанесување  на  штета  “  треба  да  биде 
широко интерпретиран, во смисла на редуцирање на нанесената штета кон 
малолетникот на  прво место,  како и во понатамошниот  процес.  Ова е 
особено важно за првиот контакт со службите за спроведување на законот, 
кој  може длабоко да влијае врз ставот на малолетникот кон државата и 
општеството. Покрај тоа, успехот на секоја понатамошна интервенција во 
голема мера зависи од овие први контакти.  Во вакви случаи од голема 
важност  се  милозливо  и  љубезно  однесување  со  блага  цврстина  и 
одлучност.

11. Отстапување

11.1 Онаму каде што околностите дозволуваат, треба да се посвети 
внимание  на  постапување  со  малолетниот  делинквент  без  да  се 
прибегнува  кон  формален  судски  процес  од  страна  на  компетентниот 
орган, кој што се дефинира во правилото 14.1 подолу.

11.2 Полицијата, обвинителот и други служби  кои се занимаваат со 
овие случаи на малолетничка делинквенција  треба да имаат овластувања 
за  решавање  на  овие  случаи  по  кратка  постапка,  дискретно,   без 
закажување  на  службени  судски  сослушувања,  во  согласност  со 
критериумите кои се поставени за таа цел во соодветниот правен систем и 
исто така се во согласност со принципите кои се содржат во овие Правила.

11.3  За  секакво  отстапување  кое  подразбира  вовлекување  на 
соодветна  служба  од  заедницата  треба  да  постои  согласност  од 
малолетникот  или  родителот,  односно  старателот,  под  услов  таквата 
одлука  за  предавање на  случајот  кон друга  служба  да биде предмет за 
разгледување од страна на надлежен орган, во случај на такво поднесено 
барање.

11.4  Со  цел  да  се  олесни  дискретното  решавање  на  случајот  на 
малолетникот, треба да се направат напори да се обезбедат програми од 
заедницата, како што се привремено надгледување и советување, повторно 
враќање во општеството и компензација за жртвата.

Коментар

Пренасочувањето на процесот, вклучувајќи ги тука и отстранувањето 
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на  потребата  од  правосудски  процес  и  честопати  пренасочување  кон 
помошните служби во заедницата се практикува вообичаено на формално 
и неформално ниво во многу законодавни системи.  Оваа  пракса  служи 
како средство за спречување на негативниот ефект на последователниот 
тек на настаните во правосудството при малолетничка делинквенција (на 
пример лошиот  призвук на обвинувањето или изрекувањето на пресуда). 
Во многу случаи најдобро решение е да се избегне интервенција од ваков 
вид. На овој начин отстапувањето од самиот почеток и решавањето без 
вклучувањена други служби за социјална помош може да биде најдоброто 
можно  решение.  Ова  особено   е  случај  онаму  каде  што   сторениот 
прекршок не е од сериозен карактер и каде што семејството, училиштето 
или  друга  неформална  институција  веќе  реагирале  соодветно,  или 
веројатно ќе реагираат, на соодветен и конструктивен начин.

Како  што  е  изнесено  во  правилото  11.2,  отстапувањето  може  да 
настане во  било која  етапа на  процесот  на  донесување на  одлуката  од 
страна  на  полицијата,  обвинителот   или  други  служби  како  што  се 
судовите, трибуналите, советите или комисиите. Може да се примени од 
страна на еден надлежен орган, од неколку или од сите нив, во согласност 
со  правилата  и  политиката  предвидена со  системот и  во  согласност со 
постоечките  правила.  Не  мора  да  биде  ограничено  само  на  полесни 
случаи, со тоа што отстапувањето прераснува во важно средство.

Правилото 11.3 го нагласува неопходниот предуслов за обезбедување 
на  согласноста  од  страна  на  малолетниот  делилквент  (или  родителот 
односно  старателот)  за  препорачаните  мерки  за  пренасочување  на 
случајот. (Пренасочување кон служба во заедницата без таква согласност 
би било во спротивност на Конвенцијата за  укинување присилна работа.). 
Меѓутоа, оваа согласност  не треба веднаш да се прифати, бидејќи може да 
биде дадена од малолетникот во големо очајување. Правилото подвлекува 
дека треба да се води сметка за сведување на потенцијалното заплашување 
и заканување на минимум во сите етапи на процесот на пренасочување. 
Малолетните делинквенти не треба да се чувствуваат под притисок (на 
пример, со цел да 4избегнат појавување во судница) или врз нив  да се 
врши  притисок за давање согласност за програмите за пренасочување. На 
овој начин се прават заложби да се донесе правило за објективна проценка 
за  оправданоста  на  пренасочување  на  процесот  кај  малолетните 
делинквенти  од страна  на  “компетентен  надлежен орган  врз  основа  на 
поднесена молба” .
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Правилото  11.4  го  препорачува  принципот  на  практични 
алтернативни  решенија  за  процесот  на  правдата  при  малолетничка 
делинквенција  во  вид  на  пренасочување  во  служба  на  заедницата. 
Програмите кои вклучуваат спогодба за надомест на жртвата и оние кои се 
стремат   кон  избегнување  на  судири  со  законот  во  иднина,  преку 
привремен надзор и советување особено се препорачуваат за примена. 

Она  што  е  заслужено  во  секој   посебен   случај  ќе  влијае  на 
соодветноста  на  пренасочувањето,  дури  и  кога  ќе  се  во  прашање 
посериозни  прекршоци ( на пример: прв прекршок, или дејство извршено 
под притисок на останатите во друштвото итн.).

12. Специјализација во рамките на полицијата

12.1 Со цел најуспешно  да ги исполнуваат  своите работни задачи, 
полициските службеници кои честопати или исклучиво се занимаваат со 
малолетни  делинквенти  или  кои  првенствено  се  ангажирани  во 
превенцијата на малолетничката делинквенција треба да бидат специјално 
квалификувани и  обучени.  Во  големите  градови,  треба   да  се  оформат 
специјални полициски единици за оваа цел.

Коментар

Правилото 12 обрнува внимание на потребата  за специјална обука за 
сите  претставници  на  законот   кои  се  вклучени  во  спроведување  на 
правдата  при  малолетничка  делинквенција.  Бидејќи  полицијата  ја 
претставува  првата  точка  на  контакт  во  системот  на  правосудство  за 
малолетници,  од  неопходна  важност  е  полицајците  да  дејствуваат  со 
примена на соодветна вештина и искуство.

Иако е јасно дека односот помеѓу урбанизирањето и криминалот е 
сложен,  порастот  во  малолетничката  делинквенција  секогаш  бил 
поврзуван  со  порастот  на  големите  градови,  особено  со  брзото  и 
непланско  ширење  на  градовите.  Затоа,  специјализираните  полициски 
единици  би  биле  незаменливи  не  само  во  интерес  на  примената  на 
посебните принципи што се содржат во постоечкиот документ (како што е 
правило  1.6)  но  и  општо  земено,  за  подобрување  на  превенцијата  и 
контролата  на  малолетничкиот  криминал  и  постапката  со  малолетните 
делинквенти.
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13. Притвор во очекување на судењето

13.1 Притворот во очекување на судењето  треба да се примени како 
крајна мерка и за најкраток можен временски период.

13.2 Онаму каде што е можно, притворот во очекување на судењето, 
треба да се замени со алтернативни мерки, како строг надзор, интензивна 
нега  или сместување во семејство или образовна  институција,  односно 
дом.

13.3 Малолетниците кои се наоѓаат во притвор додека го очекуваат 
судењето треба да ги имаат сите права и гаранции на Основните Правила 
за постапување со затвореници, усвоени од Обединетите нации.

13.4 Малолетниците  кои  се  наоѓаат  во  притвор  во  очекување  на 
судењето  треба  да  се  држат  одвоено  од  возрасните  и  треба  да  бидат 
сместени во посебна институција или во истата институција со возрасните 
но во одвоен дел.

13.5 Додека се во притвор, малолетниците треба да добијат потребно 
згрижување,  заштита  и  сета  посебна  помош  -  социјална,  образовна, 
стручна, психолошка, медицинска и физичка - која би им била потребна во 
поглед на нивната возраст, пол и личност.

Коментар

Опасноста за малолетниците од “зараза од криминалот” додека се во 
притвор  во  очекување  на  судењето  не  смее  да  се  потценува.  Затоа  е 
неопходно  да  се  нагласи  потребата  од  алтернативни  мерки.  Со  тоа, 
правилото 13.1 го поттикнува изнаоѓањето на нови и иновативни мерки за 
избегнување на притворот во интерес на благосостојбата на малолетникот.

Малолетниците кои  се наоѓаат во притвор во очекување на судењето 
треба  да  ги  имаат  сите  права  и  гаранции   од  Основните  Правила  за 
постапување  со  затвореници  како  и  од  Меѓународната  спогодба  за 
граѓански и политички права, а особено членовите 9  и  10, параграф 2 (б) 
и  3.

Правилото 13.4  не ги спречува државите да преземаат други мерки 
против  негативните  влијанија  од  возрасните  затвореници  кои  се  барем 
исто толку ефикасни како мерките кои се спомнуваат во правилото.
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Различните  форми  на  помош  кои  може  да  бидата  потребни  се 
наброени  за  да  се  обрне  внимание  на  широкиот  опсег  на  конкретните 
потреби  на  младите  кои  се  во  притвор  (пример:  машки  или  женски, 
зависници од дрога,  алкохоличари,  ментално болни,  млади лица кои се 
трауматизирани од апсењето итн.).

Разновидноста  во  психолошките  и  физичките  карактеристики  на 
младите  лица  во  притвор  можат  да  доведата  до  посебни  мерки  за 
распредување според кои некои се држат одвоено додека се во притвор, со 
тоа  придонесувајќи  кон  одбегнувањето  на  траумите  и  обезбедување на 
посоодветна помош.

Шестиот  конгрес  на  Обединетите  нации  за  превенција  на 
криминалот  и  постапката  со  сторителите  на  прекршок,  во  својата 
резолуција  бр.  4  за  пропишаните  стандарди  за  правосудството  за 
малолетничка  делинквенција  посебно  нагласува  дека  Правилата,  меѓу 
другото, треба да го одразуваат основниот принцип дека притворот пред 
судењето треба да се применува само како крајно средство, дека ниеден 
малолетник не смее да се сместува во простории во кои може да прими 
негативни влијанија од возрасните затвореници и дека секогаш треба да се 
имаат во предвид конкретните потреби на фазата на развој во која тие се 
наоѓаат.

Дел трети

Разгледување на случајот и донесување одлука

14. Компетентен  надлежен орган за водење на случајот

14.1  Онаму  каде  што  случајот  на  малолетникот  не  е  пренасочен 
(според правилото 11) тој ќе се разгледува од надлежниот орган (судовите, 
трибуналите, советите или комисиите) според принципите на праведно и 
правилно судење.

14.2  Процедурата  треба  да  се  води  во  најдобар  интерес  за 
малолетникот и треба да се спроведе во атмосфера на разбирање, кое ќе 
му овозможи на малолетникот да учествува во процесот и слободно да се 
изразува.

268



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

Коментар

Тешко е  да  се  формулира  дефиниција  за  компетентното  тело  или 
личност која универзално ќе важи за опис на надлежниот орган за водење 
на  случајот.  Под  “компетентен  орган”  се  подразбира  секој  оној  кој 
претседава  со  судењето,  (било  да  е  тоа  еден  судија  или  повеќе  ) 
вклучувајќи  ги  тука  професионалните  и  основните  судови,  како  и 
правосудните  совети,  (пр.  Шкотскиот  и  Скандинавскиот  систем)  или 
други понеформални служби од заедницата за решавање на случајот.

Процедурата за постапување со малолетникот треба во секој случај 
да  ги  следи  основните  пропишани правила кои се  применуваат  речиси 
универзално за секој сторител на кривично дело под процедурата позната 
под името “законски процес” . Во согласност со тој процес “ праведното 
судење”   подразбира  такви  основни  гарантирани  права  како  што  се 
претпоставката  за  невиност,  презентирање  и  испитување  на  сведоците, 
општата законска одбрана, правото на молчење, правото на последен збор 
при сослушувањето, правото на жалба, итн. (Види исто правило 7.1).

15. Правен застапник, родителите и старателите

15.1  Во  текот  на  процесот  малолетникот  треба  да  има  право  на 
застапник или да поднесе молба за бесплатна законска помош кадешто 
постои законска одредба за таква помош во таа земја.

15.2 Родителите или старателите треба да имаат право да учествуваат 
во процедурата   и дури од нив  може да се бара да бидат присутни од 
страна на надлежниот орган во интерес на малолетникот.

Коментар

Правилото 15.1 употребува терминологија која е слична со онаа од 
правилото  93  од  Основните  Правила  за  постапување  со  затвореници. 
Додека правниот застапник и бесплатниот правен совет се потребни за да 
се  обезбеди правната помош за малолетникот, правото на родителите или 
старателите да учествуваат како што се искажува во правилото 15.2 треба 
да  се  смета  како  психолошка  и  емотивна  помош  за  малололетникот  - 
потреба која се провлекува низ целиот процес.
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Залагањето  на  компетентниот  орган  за  адекватно  решение  на 
случајот, може да биде од корист, особено од соработката на законските 
застапници  на  малолетникот  (или,  пак,  некое  друго  лице  кому 
малолетникот  му  верува).  Ова  залагање  може  да  испадне  залудно  ако 
присуството  на  родителите  или  старателот  на  сослушувањето  игра 
негативна улога, на пример, ако тие покажуваат непријателски став кон 
малолетникот,  оттаму  мора  да  постои  прописот  за  можноста  на 
отстранување на нивното присуство во процесот.

16. Извештаите на социјалните работници

16.1  Во  сите  случаи,  освен  во  оние  кои  се  во  врска  со  ситни 
престапи, пред надлежниот орган да ја донесе конечната одлука пред да 
биде изречена пресудата, позадината и ситуацијата во која малолетникот 
се наоѓа и живее или условите во кои е сторено кривичното дело, мора да 
бидат целосно испитани, со цел да се олесни судското разгледување на 
случајот.

Коментар

Извештаите  на  социјалниот  работник  (социјални  извештаи  или 
извештаи  плред  пресудата)  се  незаменлива  помош  во  многу  судски 
процеси со малолетници. Надлежниот орган треба да биде информиран за 
сите факти за малолетникот кои се од важност за случајот, како на пример, 
за  семејството  и  средината  во  која  тој  живее,  пота  училиштето, 
образовното искуство итн. За оваа цел, одредени судови користат посебни 
социјални служби или персонал кој е придодаден кон судот или советот. 
Друг  персонал  вклучувајќи  ги  и  социјалните  работници  кои  ги 
контролираат затворениците пуштени на слобода, може да ја врши истата 
функција. Затоа правилото бара од адекватните социјални служби да бидат 
постојано на располагање или секогаш да поднесуваат стручни извештаи.

17. Принципи за основни упатства во разгледувањето на случајот
и донесување одлука

17. Донесувањето одлука од страна на надлежниот орган треба да се 
води според следните принципи:

(а) Преземените  мерки  треба секогаш  да  бидат  во сооднос не 
само со околностите  и тежината  на  престапот,  туку   и   со   околностите 
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и потребите на малолетникот како и со потребите на општеството;
(б) Ограничувањето на личната слобода на малолетникот треба да 

биде применето  само  по  внимателно  разгледување  и  треба  да  биде 
сведено на минимум.

(в) Лишувањето од слобода не треба да се применува, освен ако на 
малолетникот не му се суди за сериозно дело на насилство кон други или 
постојани престапи, или ако нема соодветни знаци на подобрување.

(г) Благосостојбата на малолетникот треба да биде водечки фактор 
во разгледувањето на неговиот случај.

17.2 Смртна казна не смее да се применува за било какво кривично 
дело сторено од малолетникот.

17.3 Малолетникот не смее да биде подложен на физичко казнување.

17.4 Надлежните органи треба да бидат овластени да го прекинат 
процесот во секое време

Коментар

Главната  тешкотија  во  формулирање  на  основните  упатства  за 
судењето на млади лица потекнува од фактот што постојат неразрешени 
дилеми од филозофска природа, како на пример:

(а) Рехабилитација наспроти заслужена казна;
(б) Помош наспроти репресија и казнување;
(в)  Преземање  мерки  според  единствените  показатели  на  секој 

посебен случај  наспроти мерки за заштита  на општеството воопшто;
(г) Општо заплашување наспроти лично онеспособување.

Конфликтот  помеѓу  овие  пристапи  доаѓа  до  поголем  израз  во 
малолетнички отколку во судења на возрасни. поради разновидноста на 
причини  и  последици  кои  карактеризираат  малолетнички  случаи,  овие 
алтернативи стануваат взаемно поврзани

Основните пропишани  правила  за  спроведување на  правдата  во 
малолетничката делинквенција немаат за задача да го пропишат пристапот 
кој  треба  да  се  следи,  туку  треба  да  го  посочат  оној  пристап  кој  е 
најблиску  во  согласност  со  меѓународно  прифатените  принципи.  Затоа 
најважните елементи како што се изложени во правило 17.1, а особено во 
подпараграфите а  и  ц  треба главно да се сфатат како практични упатства 
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за  обезбедување  на  заедничка  појдовна  точка;  доколку  им  се  обрне 
доволно внимание од страна на органите на власта ( види правило 5), тие 
би можеле значително да придонесат во гарантирањето на заштитата на 
основните  права  на  малолетникот,  а  особено  правата  на  образование  и 
личен развој.

Правилото  17.1  б  подразбира  дека  строгите  казнени  мерки  на 
претставуваат  соодветен  пристап.  Додека  во  случаите  за  возрасни,  а 
понекогаш  и во случаите на сериозни кривични дела на малолетниците, 
заслужената казна и поправните мерки можат да се сметаат како правилни, 
во случаите на малолетничка  делинквенција ваквите мерки треба секогаш 
да бидата исклучени во интерес на гарантирањето на благосостојбата  и 
иднината на младата личност.

Во согласност со резолуцијата 8 на Шестиот конгрес на Обединетите 
нации,  се  препорачува  употребата  на  алтернативни  мерки  наспроти 
сместување во институција до максимум, имајќи на во предвид потребата 
да се одговорат посебните барање на младите. Затоа треба да се користи 
целосна примена на опсегот на постоечките алтернативни мерки и новите 
алтернативни мерки треба да бидат во развој, имајќи ја во предвид јавната 
безбедност. Условната казна треба да се применува покрај ослободувањето 
од обвинението, наредби од советот и други одлуки.

Правилото  17.1  ц  се  однесува  на  една  од  основните  точки  во 
резолуцијата бр.4 на Шестиот конгрес која се стреми кон избегнување на 
казнена мерка затвор во случаите на  малолетници освен ако не  постои 
соодветна реакција за заштита на јавната безбедност.

Правилото коешто ја забранува смртната казна во точка 17.2  е во 
согласност со член  6, параграф 5 од Меѓународниот договор за граѓански 
и политички права.

Правилото против физичко казнување е во согласност со член 7 од 
Меѓународниот договор за граѓански и политички права и Декларацијата 
за  заштита  на  сите  лица  од  малтретирање   и  сурово,  нечовечно  и 
деградирачко однесување или казнување и нацрт спогодбата за правата на 
детето.

Овластувањето да се прекине судскиот процес во секое време (17.4) е 
карактеристика  вградена  во  постапката  со  малолетни  делинквенти 
наспроти возрасните. Во секое време надлежниот орган може да се здобие 
со  информации  за  околности  кои  ќе  доведат  до  целосен  прекин  на 
интервенцијата како најдобро решение на случајот.
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18. Различни мерки за решавање на случајот

18.1 Голем број на разновидни мерки треба да му се дадат на увид на 
надлежниот  орган  со  примена  на  флексибилност  во  избегнувањето  на 
сместување во институција до најголем степен. Вакви мерки, кои можат да 
се комбинираат, вклучуваат:

(а) Згрижувањње, советување  и надзор;
(б) Условна казна;
(в) Наредба за служба во заедницата;
(г) Парични казни, компензација и надомест;
(д) Посредно рехабилитирање и слични мерки;
(ѓ) Наредби за учество во групни психолошки советувања и слични 

активности;
(е) Наредби за сместување во семејство, домови и други образовни 

центри;
(ж) И други односни наредби.

18.2 Ниеден малолетник не смее да се одстрани од родителите, било 
делумно било целосно, освен ако околностите на случајот не го налагаат 
спротивното.

Коментар

Правилото 18.1 се  обидува да  наброи некои од мерките кои биле 
применувани и се покажале како успешни во различни правни системи. 
Како  целина   тие  претставуваат  надежни  можности  кои  заслужуваат 
повторно  применување  и  продлабочување.  Правилото  не  ги  набројува 
барањата за персонал поради можниот недостиг од адекватен плерсонал 
во некои региони; во тие региони треба да се применуваат мерки кои не 
бараат ангажирање на броен персонал.

Примерите дадени во 18.1 ја имаат за заедничка, пред се, поддршката 
од заедницата и правото за жалба за примената на алтернативни решенија. 
Рехабилитацијата во рамките на заедницата е традиционална мерка заради 
повеќе аспекти. На таа основа, надлежните органи треба да применуваат 
мерки за служба во заедницата.

Правилото  18.2  укажува  на  значењето  на  семејството  кое,  според 
член 10, параграф 1 од Меѓународната спогодба за економски, социјални и 
културни  права,  претставува  природна  и  основна  групна  единица  на 
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општеството. Во рамките на семејството, родителите имаат  право но и 
обврска да се грижат и да ги надгледуваат своите деца. Затоа правилото 
18.2 бара мерката на одвојување на децата од родителите да се применува 
како крајно средство. Може да се примени само во оној случај  кадешто е 
јасно потребата од ваков сериозен чекор (  на пример, малтретирање на 
децата од родителите).

19. Најмала можна примена на сместување во институција

19.1 Сместувањето   на  малолетникот  во  институција  треба  да 
претставува крајно  средство  и  да  се  применува  за  најкраток  можен 
период.

Коментар

Прогресивната  криминологија  се  залага  за  примената  на 
рехабилитација надвор од поправните домови. Во поглед на успешниот 
исход, има мала или никаква разлика помеѓу рехабилитација во центарот и 
надвор  од  него.  Многубројните  спротивни  влијанија  врз  лицето  кои 
изгледаат неизбежни во рамките на институцијата очигледно не можат да 
се  покријат  со  напорите  за  поправање  на  поведението.  Ова  е  особено 
случај со малолетниците кои се лесно подложни на негативни влијанија

. Покрај тоа, негативните ефекти не само заради изгубената слобода 
туку и заради одвојување од вообичаената општествена средина, сигурно 
претставуваат поостри проблеми за малолетниците во однос на возрасните 
заради раниот степен на развојот.

Правилото  19  се  стреми  кон  ограничувањето  на  сместување  во 
институција  на  два  начина:  по  квантитет  (“крајно  прибежиште”  )  и  во 
време  (“најкраток  можен  период”).  Правилото  19  го  одразува  еден  од 
основните  принципи  на  резолуцијата  бр.4  од  Шестиот  конгрес  на 
Обединетите  нации:  малолетниот делинквент не  смее да  биде затворен 
освен ако не постои друг соодветен одговор. Затоа правилото поднесува 
апел дека  доколку малолетникот мора да  биде сместен во институција, 
губењето на слобода треба да се ограничи на најниско ниво, со посебни 
организирани мерки за затворање во рамките на институцијата имајќи ги 
во  предвид  разликите  кои  постојат  меѓу  сторителите,  престапот  и 
институциите.  Понатаму  треба  сите  простории  да  бидат  од  воспитно 
образовен, а не од затворски карактер.
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20. Избегнување на непотребно одлагање

20.1 Секој  случај од самиот почеток треба да се води експедитивно 
без непотребно одлагање.

Коментар

Брзото  спроведување  на  формалната  процедура  во  малолетните 
случаи  е  од  најголемо  значење.  Во  спротивно,  секакво  добро  кое  би 
произлегло од процедурата и крајното решение се наоѓа под ризик. Како 
што  поминува  времето,  на  малолетникот  му е  потешко  да  го  поврзува 
случајот со престапот, како на интелектуален, така и на психолошки план.

21. Водење  евиденција

21.1 Евиденцијата за малолетните делинквенти треба да се води и 
одржува  како строго доверлива и непристапна за трети лица. Пристапот 
кон  овие  досиеја  треба  да  биде  ограничен  само  на  оние  лица  кои  се 
директно вклучени во решавањето на случајот и други овластени лица.

21.2 Досиејата на малолетни делинквенти не смеат да се користат во 
последователни случаи на судски процес против истото лице кое тогаш 
станало полнолетно.

Коментар

Правилото се обидува да постигне рамнотежа помеѓу спротивните 
интереси  поврзани  со  досиејата  и  евиденцијата:  оние  на  полицијата, 
обвинителот  и  други  надлежни  органи  за  подобрување  на  контролата, 
наспроти интересите на малолетниот делинквент. ( види исто правило 8). “ 
Други овластени лица” подразбира меѓу другото и лица кои се занимаваат 
со научно -истражувачка работа.

22. Потреба од професионалност и обука

22.1 Професионалното образование, обука во рамките на службата, 
курсеви  за  обновување  на  знаењето  и  други  соодветни  начини  на 
инструкција треба максимално да се користат со цел да се воспостави и 
одржува  потребното  професионално  ниво  на  компетентност  на  целиот 
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персонал што се занимава со малолетни делинквенти.

22.2 Персоналот во правосудниот систем за малолетни делинквенти 
треба  да  биде  одраз  на  широката  разновидност  на  малолетници  кои 
доаѓаат во допир со правосудниот систем. Треба да се направат напори за 
обезбедување на еднаков број на жени и припадници на малцинствата како 
претставници на законодавните служби.

Коментар

Надлежните органи кои се овластени за решавање на случајот можат 
да бидат лица со различно потекло (судиите во општинските судови во 
Обединетото Кралство на Велика Британија Северна Ирска и во региони 
кои се под влијание на системот за општо право; стручно квалификувани 
судии во земјите кадешто е во употреба Римско право и во регионите под 
нивно влијание; и други избрани или назначени правници или волонтери, 
членови на совети итн). За сите овие надлежни органи се бара да имаат 
минимални  стручни  знаења  од  областа  на  правото,  социологијата, 
психологијата, криминологијата и науките за човековото однесување. Ова 
се  смета  за  исто  толку  важно  како  организаторските  способности  и 
непристрасноста на надлежниот орган. 

За  социјалните  работници  и  оние  кои  што  ги  контролираат 
затворениците  пуштени  на  слобода  не  мора  да  важи  барањето  за 
професионална специјализација како предуслов за преземање функција во 
постапката со малолетни делинквенти. За нив потребно е обучување на 
лице место како минимална квалификација.

Професионалната квалификација е важен елемент во обезбедување 
на непристрасно и ефективно спроведување на правдата кај малолетните 
делинквенти.  Според  тоа  неопходно  е  да  се  подобри  обработувањето, 
напредувањето и професионалната обука на персонал и да се снабди со 
потребните средства за правилно исполнување на работните задачи. 

Секој вид на политичка, општествена,  шовинистичка, расна, верска, 
културна и друг вид на дискриминација при селекцијата, назначувањето и 
напредувањето на персоналот треба да се избегнува со цел да се постигне 
непристрасност  во  спроведувањето  на  правдата  при  малолетничка 
делинквенција.  Ова  е  препорака  на  Шестиот  Конгрес  на  Обединетите 
нации. Понатаму Шестиот Конгрес ги повика земјите членки да обезбедат 
праведно и  еднакво постапување со жените како дел  од персоналот во 
правосудството  и  препорача  унапредување  за  женскиот  персонал  во 
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спроведувањето на правдата кај малолетните делинквенти.

Дел четврти

Рехабилитација надвор од институциите

23. Ефективна примена на донесеното решение

23.1  Треба  да  се  направат  соодветни  правила  за  примената  на 
наредбите на надлежниот орган, како во правилото 14.1 погоре, или од 
страна на самиот надлежен орган или од некој друг орган на власт ако тоа 
го налагаат околностите. 

23.2  Овие  правила  треба  да  го  содржат  и  овластувањето   да  се 
преиначува одлуката доколку тоа се смета за потребно од време на време, 
под услов овие измени да бидат утврдени во согласност со принципите 
содржани во овие правила.

Коментар

Конечната  одлука  во  случајот  на  малолетничка  делинквенција, 
далеку  повеќе  отколку  кај  возраните,  има  тенденција  да  влијае  врз 
животот на сторителот  на престапот за долг временски период. Затоа е 
неопходно  надлежните  органи  или  независните  тела  (советот  за 
помилување, канцеларијата за условни казни, центри за социјална заштита 
за младината или други) со стручни квалификации еднакви на оние од 
надлежниот  орган  кој  ја  донел  првобитната  одлука  треба  да  ја 
надгледуваат  примената  на  одлуката.  Во  некои  земји  за  оваа  цел  се 
воведува посебно законодавно тело.

Составот, овластувањата и функциите на надлежниот орган мора да 
бидат флексибилни; тие се опишани во општи црти во правилото 23 со цел 
да се  обезбеди нивна широка прифатеност.

24. Правило за потребна помош

24.1 Треба да се прават напори на сите малолетници во сите етапи на 
процесот да им се обезбеди потребна помош во смисла на сместување, 
образование или професионална обука,  вработување и други видови на 
практична помош, со цел да се олесни процесот на рехабилитација.
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Коментар

Унапредувањето на благосостојбата на малолетникот е од најголемо 
значење.  Затоа  правилото  24  го  нагласува  значењето  за  обезбедување 
потребни простории, служби и друга неопходна помош кои се од најдобар 
интерес за малолетникот низ целиот процес на рехабилитација.

25. Ангажирање на волонтери и други служби

25.1 Волонтери, доброволни организации, локални центри и други 
служби во заедницата треба да се повикаат да го дадат својот придонес 
кон успешна рехабилитација на малолетникот во заедницата и колку што е 
можно во рамките на семејството.

Коментар

Ова  правило  ја  одразува  потребата  за  ориентација  кон 
рехабилитирање во целокупната рабора со малолетните делинквенти.

 Соработката  со  заедницата  е  незаменлива  во  исполнувањето  на 
директивата  дадена од  надлежниот орган.  Волонтерите  и  доброволните 
служби особено се покажале како значаен фактор, но во сегашно време не 
се  искористуваат  до  максимум.  Во  одредени  случаи  соработката  на 
поранешни престапници (вклучувајќи и поранешни зависници од дрога) 
може да биде од значителна помош.

Правилото 25 произлегува од принципите поставени во правилата 
1.1-1.6  и  ги  следи  односните  прописи  на  Меѓународната  спогодба  за 
граѓански и политички права.

Дел петти

 Сместување во институција

26. Крајни цели на рехабилитацијата во интитуцијата

26.1  Целта  на  обуката  и  третманот  на  малолетници  сместени  во 
институција е да се обезбеди згрижување, заштита, образование и стручни 
способности  за  да  им  се  помогне  во  стекнувањето  на  општествено 
конструктивна и прокуктивна улога
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26.2  Малолетниците  сместени  во  институција  треба  да  бидат 
заштитени,  згрижени  и  да  ја  добијат  секоја  помош  -  општествена, 
образовна, стручна, психолошка, медицинска и физичка - којашто може да 
им биде потребна заради возраста  ,  полот и личноста  и  во  интерес  на 
нивното здраво развивање.

26.3  Малолетниците  во  институциите  треба  да  бидат  одвоени  од 
возрасните и да се  затворат во посебни институции или во одвоен дел на 
институција за возрасни.

26.4  Младите малолетнички сместени во институција  заслужуваат 
посебно внимание за  нивните потреби и проблеми.  Во никој  случај  не 
смеат  да  добијат  помала  грижа  и  заштита  од  младите  малолетници. 
Праведното постапување со нив треба да биде обезбедено.

26.5 Во интерес на состојбата на малолетникот  во институцијата, 
родителите или старателите треба да имаат право на пристап.

26.6 Соработката меѓу министерствата и меѓу одделенијата треба да 
биде зголемена со цел да се обезбеди адекватна академска или стручна 
наобразба за овие малолетници и да се води сметка тие да не ја напуштаат 
институцијата со недостатоци во образованието.

Коментар

Целите на третманот во институцијата поставени во правилата 26.1 и 
26.2 би биле прифатливи за секој систем и култура. Меѓутоа,  тие не се 
применуваат  секаде  и  затоа  треба  да  се  прават  повеќе  напори  во  овој 
правец.

Медицинската  и  психолошката  помош  се  од  огромна  важност  за 
зависниците од дрога агресивни и ментално болни млади лица сместени 
во институции.

Одбегнувањето на негативните влијанија од возрасните затвореници 
и гарантирањето на благосостојбата на малолетниците во институцијата 
како што се пропишува со правилото 26.3,  се во согласност со еден од 
основните водечки принципи на правилата поставени од Шестиот Конгрес 
во  својата  резолуција  број  4.  Правилото  не  ги  спречува  државите  за 
преземање  на  други  мерки против  негативното  влијание  на  возрасните 
затвореници кои се барем исто толку  ефектни како мерките наброени во 
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правилото.( види правило 13.4)
Правилото 26.4 обрнува внимание на фактот дека малолетничките 

обично добиваат помалку внимание од момчињата, како што се истакнува 
на Шестиот конгрес. Конкретно, резолуцијата број 9. на Шестиот конгрес 
се залага за праведен третман на малолетничките во секој дел од судскиот 
процес и со посебно внимание за нивните проблеми и потреби додека се 
во притвор. Покрај тоа, ова правило треба да се разгледува во врска со 
декларацијата од Каракас, од Шестиот конгрес која што меѓу другото се 
залага за еднаков третман во спроведувањето на правдата и во основа на 
Декларацијата  за  елиминација  на  дискриминацијата  против  жените  и 
монвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација против 
жените.

Правото  на  пристап  (правило  26.5)  произлегува  од  правилата  7.1, 
10.1, 15.2 и 18.2. Соработката помеѓу министерствата и одделите (правило 
26.6) е од особена важност за интересот на подобрување на квалитетот на 
третманот во институциите.

27. Примена на Основните пропишани правила за постапувањето со 
затвореници, усвоени од Обединетите  нации

27.1  Основните  пропишани  правила  за  постапувањето   со 
затвореници  и  други  препораки  треба  да  се  применуваат  се  додека  се 
значајни  за  третманот  на  малолетнички  делинквенти  во  институциите, 
вклучувајќи  ги  и  оние  кои  се  наоѓаат  во  притвор  во  очекување  на 
судењето.

27.2 Треба да се прават  напори да се применуваат овие принципи 
кои се поставени во Основните пропишани правила за постапувањето со 
затвореници до најголем можен степен за да се задоволат разновидните 
потреби на малолетниците во врска со нивната возраст, пол и личност.

Коментар

Основните пропишани правила за постапувањето со затвореници беа 
еден од првите документи од овој вид донесени од Обединетите нации. 
Постои општа  согласност дека  тие  имаат влијание од  светски размери. 
Иако постојат земји во кои примената повеќе е во вид на залагање отколку 
на дело, овие основни правила продолжуваат да вршат важно влијание во 
човечното и еднаквото спроведување на рехабилитацијата  во поправните 
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домови.
Некои  одредени  заштитни  мерки  кои  ги  опфаќаат  малолетните 

делинквенти  сместени  во  институција  се  содржат  во  Основните 
пропишани правила за постапувањето со затвореници (сместување,облека, 
постелнина, распоред, жалби и барања, контакти со надворешниот свет, 
прехрана,  лекарска  нега,  верски  служби,  одвојување  според  возраст, 
персонал,  работа  итн)  како  што  се  прописите  во  врска  со  казни  и 
дисциплина  и  ограничување  на  опасни  престапници.  Не  би  било 
соодветно  да  се  видоизменуваат  овие  правила  според  посебните 
карактеристики за институциите за малолетни делинквенти во рамките на 
Основните  пропишани  правила  за  спроведување  на  правда  при 
малолетничка делинквенција.

Правилото 27 се насочува кон потребните барања за малолетниците 
во институција (правило 27.1) како и на разновидните потреби во однос на 
возраста,  полот  и  личноста  (правило27.2).  На  тој   начин  целите  и 
содржината на правилото е во меѓусебна поврзаност со важните прописи 
на Основните пропишани правила за постапувањето со затвореници.

 28.  Зачестена и предвремена предусловеност на условното 
ослободување

28.1 Условното пуштање од институцијата треба да се применува од 
соодветниот  надлежен орган во најголема мера, и треба да се дозволи 
колку што е можно порано.

28.2  Малолетниците  кои  се  ослободени условно  треба  да  добијат 
помош и да бидат надгледувани од страна на надлежниот орган и треба да 
имаат целосна поддршка од заедницата.

Коментар

Овластувањето  за  условно  отпуштање  може  да  остане  кај  првиот 
надлежен орган како во правилото 14.1 или да се пренесе на некои други 
органи. Поради ова потребно е да се употреби зборот  “соодветен” отколку 
“надлежен”.

Доколку  дозволуваат  околностите,  условното  отпуштање  треба  да 
имапредност  во  однос  на  отслужување на  целата  казна  затвор.  Поради 
постоечките докази за успешно рехабилитирање,  дури и малолетниците 
кои се сметале за опасни за време на приемот, можат да бидат ослободени 
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условно кога  е  тоа  можно.  Исто како предвременото пуштање,  ваквото 
пуштање  е  условно,  и  зависи  од  успешното  исполнување  на  барањата 
поставени од органите за власт за оној период кој е предвиден во одлуката, 
на пример во врска со “доброто поведение” на малолетникот, посетување 
на програми, престој во поправни домови итн.

Во  сите  случаи  на  малолетници  пуштени  условно,  треба  да  се 
обезбеди надзор и помош од соодветен социјален работник и треба да се 
пружи помош и поддршка од заедницата.

29. Полуинституционални аранжмани

29.1  Треба  да  се  прават  напори  да  се  обезбедат 
полуинституционални  програми,  како  на  пример  дневни  поправни 
домови, образовни центри и други тадви програми кои ќе им помогнат на 
малолетниците во правилната интеграција во општеството.

Коментар

Значењето  на  згрижувањето  по  одреден  период  на  престој  во 
институција  не  смее  да  се  потценува.  Ова  правило  ја  нагласува 
неопходноста  за  формирање  на  мрежа  од  вакви  полуинституционални 
мерки.

Ова  правило  исто  така  ја  нагласува  потребата  за  разновидни 
простории  и  служби  за  задоволување  на  потребите  на  малолетните 
делинквенти кои се враќаат во заедницата е да се обезбедат упатства и 
помош од  структурата како значаен чекор кон успешно реинтегрирање во 
општеството.

Дел шести

Истражувачка работа, планирање, формулирање на правилата и 
проценка

30. Истражувачката работа како основа за планирање, формулирање
на правилата и проценка

30.1 Треба да се прават  напори за организирање и унапредување на 
научно-  истражувачката  работа  како  основа  за  ефикасно  планирање  и 
формулирање на правилата.
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30.2  Треба  да  се  прават   напори  за  периодично  разгледување  и 
вреднување  на  трендовите,  проблемите  и  причините  за  малолетничка 
делинквенција  и  криминал  како  и  разновидните  конкретни  потреби  на 
малолетниците во притвор.

30.3  Треба  да  се  прават   напори  да  се  воспостави  механизам  за 
редовно истражување кој  ќе биде вграден во системот на правосудство за 
малолетничка  делинквенција и да се собираат и анализираат потребните 
податоци  и  информации  за  соодветна  проценка  и  понатамошно 
подобрување и реформи во администрацијата. 

30.4  Работата  на  службите  за  спроведување  на  правдата  при 
малолетничка   делинквенција  треба  да  биде   систематски  планирана  и 
применета  како  составен  дел  од  напорите  вложени  во  националниот 
развој.

Коментар
Користењето на истражувачката работа како основа за формулирање 

на правилата на правосудниот систем при малолетничка  делинквенција е 
широко прифатено како важен механизам за одржувањето на праксата во 
чекор  со  новите  достигнувања  и  сознанија  и  постојаниоте  развој  и 
унапредување на правосудниот систем за малолетни делинквенти.

 Постојаното  взаемно  надополнување  помеѓу  истражувањето  и 
праксата  е  особено  значајно  во  правосудството  при  малолетничка 
делинквенција. Поради брзите и драстични промени во стилот на живеење 
на  младите  и  во  формите  и  димензиите  на  малолетнички  криминал, 
реакциите  на  општеството  и  правосудството  многу  брзо  стануваат 
застарени, неадекватни.

Затоа  правилото  30  пропишува  стандарди  за  вградување  на 
истражувачката  работа  во  процесот  на  формулација  на  правилата  за 
работа  и  нивна  примена  при  спроведување   на  правдата.  Правилото 
обрнува  посебно  внимание  на  потребата  за  редовно  разгледување  и 
проценка на постоечките програми и мерки и за планирање  во рамките на 
поширок контекст на поставени цели за севкупен развој.

Постојаната  проценка  на  потребите  на  малолетниците,  како  и 
трендовите и проблемите  на  делинквенцијата, претставува предуслов за 
подобрување на методите за формулација на правилата и преземање на 
адекватни  интервенции,  на  формално  и  неформално  ниво.  Во  овој 
контекст истражувањето од независни лица и тела треба да биде олеснето 
од одговорните служби а потребно е да се земат во предвид и погледите на 
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малолетниците и тоа не само на оние  кои доаѓаат во допир со системот.
Процесот  на  планирање  мора  да  го  нагласи  поефикасното 

функционирање  на  системот  и  службите.  Кон  таа  дел  треба  да  има 
целосна и редовна проценка на разните конкретни потреби и проблеми на 
малолетниците и идентификација на приоритетите. Во таа насока треба да 
постои координација во употребата на постоечките средства, вклучувајќи 
ги  алтернативните  решенија  и  поддршката  на  заедницата  која  би  била 
корисна за поставување на процедурални процеси кои се обликувани за 
примена и надзор на воспоставените програми.
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Конвенција за правата на детето

(Усвоена од страна на Генералното собрание на О.Н. со резолуција 
44/25, од 20 ноември 1989. Стапила во сила на 2 септември 1990, согласно 
со членот 49.)

Државите членки на оваа Конвенција,
Сметајќи дека во согласност со принципите на Повелбата на О.Н., 

признавањето на вроденото достоинство и на еднаквите и неотуѓиви права 
на сите членови на човековата заедница претставува основа на слободата, 
правдата и мирот во светот.

Имајќи  предвид  дека  народите  на  О.Н.  во  Повелбата  повторно  ја 
потврдија  верата  во  основните  права  на  човекот  и  достоинството  и 
вредноста на човековата личност и одлучиле да придонесат за социјален 
напредок и подигање на животниот стандард во поголема слобода,

Свесни  дека  О.Н.  во  Универзалната  декларација  за  правата  на 
човекот и во Меѓународните пактови за правата на човекот прокламираа и 
се согласија дека на секој поединец му припаѓаат сите права и слободи 
содржани во нив, без оглед на раса, боја на кожа, пол, јазик, вероисповед, 
политичко  или  друго  убедување,  национално  или  социјално  потекло  и 
имотна состојба, раѓање или друг статус.

Потсетувајќи дека О.Н. во Универзалната декларација за правата на 
човекот  прокламирале  на  детството  да  му  припаѓа  посебна  грижа  и 
помош.

Уверени дека на семејството како основна клетка на општеството и 
природна светлина за развој  и благосостојба на сите негови членови,  а 
посебно на децата, треба да му биде дадена неопходна заштита и помош 
за да може во целост да ја преземе одговорноста во заедницата,

Свесни за фактот дека детето заради целосен и складен развој  на 
личноста,  треба  да  расте  во  семејна  средина,  во  атмосфера  на  среќа, 
љубов и разбирање.

Сметаат  дека  детето  треба  да  биде  целосно  подготвено  да  живее 
самостојно во општеството и да биде воспитувано во духот на идеалите 
прокламирани  во  Повелбата  на  О.Н.  а  посебно  во  духот  на  мирот, 
достоинството, толеранцијата, слободата, рамноправноста и солидарноста,

Имајќи  ја  предвид  потребата  на  посветување  посебна  грижа  на 
детето е изнесена во Женевската декларација за правата на детето од 1924 
година и во Декларацијата за правата на детето, усвоена од страна на О.Н. 
1959  година  и  призната  во  Универзалната  декларација  за  правата  на 
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човекот, во
Меѓународниот Пакт за граѓански и политички права(  посебно во 

членот  23  и  24),  во  Меѓународниот  пакт  за  економски,  социјални  и 
културни  права  (посебно  во  членот  10)  и  статутите  и  соодветните 
инструменти на специјализираните агенции и меѓународните организации 
кои се занимаваат со заштита на децата,

Имајќи предвид, како што е назначено во Декларацијата за правата 
на детето која ја усвои Генералното собрание на 20 ноември 1959 год, дека 
“  на  детето  со  оглед  на  неговата  физичка  и  ментална  незрелост  му  е 
потребна заштита и грижа, вклучувајќи соодветна правна заштита,  како 
пред така и по раѓањето”.

Потсетувајќи на одредбите на Декларацијата за социјални и правни 
принципи кои се однесуваат на заштитата и благодарноста на децата, со 
посебен  осврт  на  националното  и  меѓународното  старателство  и 
усвојување, Правилата на О.Н. за стандарден минимум во малолетничкото 
правосудство(Пекиншки правила) и Декларацијата за заштита на жените и 
децата во случај на вонредна состојба и вооружен судир,

Свесни  дека  во  сите  земји  на  светот  има  деца  кои  живеат  во 
вонредно тешки услови и дека на таквите деца им е потребна посебна 
грижа,

Имајќи го предвид значењето на традициите и културните вредности 
за заштита и складен развој на детето,

Свесни за значењето на меѓународната соработка за подобрување на 
условите за живот на децата во сите земји, посебно во земјите во развој,

Се согласија во следното:

ДЕЛ ПРВИ

Член 1
За целите на оваа Конвенција ”дете” е секое човечко суштество кое 

не  навршило  18  год.  од  животот,  доколку,  врз  основа  на  закон  кој  се 
однесува на детето, полнолетството не се стекнува порано.

Член 2
1.Државите  членки  на  оваа  Конвенција  ќе  ги  почитуваат  и  ќе  ги 

обезбедат  правата  на  секое  дете  содржани  во  Конвенцијата  под  нивна 
јурисдикција, без каква било дискриминација и без оглед на раса, боја на 
кожа,  пол,  јазик,  вероисповед,  политичко  или  друго  убедување, 
национално,  етничко  или  социјално  потекло,  имотна  состојба, 
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неспособност, раѓање или друг статус на детето или неговиот родител или 
законски старател.

2.Државите членки ќе  ги  преземаат сите  потребни мерки за  да  ја 
обезбедат  заштитата  на  детето  од  сите  форми  на  дискриминација  или 
казни  засновани  на  статусот,  активностите,  изразеното  мислење  или 
убедување  на  родителите,  законските  старатели  или  членовите  на 
семејствата на детето.

Член 3
1.Во  сите  активности  кои  се  однесуваат  на  децата,  од  примарно 

значење се интересите на детето без оглед дали ги спроведуваат јавните 
или  приватните  институции  за  социјална  заштита,  административните 
органи или законодавните тела.

2.Државите членки се обврзуваат на детето да му обезбедат таква 
заштита  и  грижа која  е  неопходна за  негово добро,  имајќи  ги предвид 
правата и обврските на неговите родители, законски старатели или други 
поединци кои се правно одговорни за детето, и за таа цел ги преземаат 
сите потребни законодавни и административни мерки.

3.Државите членки се грижат институциите, службите и установите 
кои се одговорни за грижа или заштита на децата да бидат во согласност 
со стандардите кои ги утврдиле надлежните органи, посебно во областа на 
сигурноста,  здравјето во бројот и подробноста на персоналот како и во 
стручниот надзор.

Член 4
Државите  членки  ги  преземаат  сите  потребни  законодавни, 

административни и други мерки за остварување на правата признати во 
оваа  Конвенција.  Во  врска  со  економските,  социјалните  и  културните 
права, државите членки преземаат такви мерки максимално користејќи ги 
своите  расположиви  средства,  а  каде  што  е  потребно  во  рамките  на 
меѓународната соработка.

Член 5
Државите  членки  ќе  ги  почитуваат  одговорностите,  правата  и 

должностите на родителите или каде што е таков случајот, на членовите 
на  поширокото  семејство  или  заедницата,  како  што  е  предвидено  со 
локалните  обичаи,  на  законските  старатели  или  другите  лица  законски 
одговорни за детето, за да обезбедат упатства и да го насочуваат детето во 
остварување на неговите права кои се признати во оваа Конвенција.

Член 6
1.Државите членки признаваат дека секое дете има неотуѓиво право 
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на живот.
2.Државите  членки  го  обезбедуваат,  во  најголема  можна  мера, 

опстанок и развој на детето.
Член 7

1.Детето се регистрира веднаш по раѓањето и со раѓањето има право 
на име, право на грижа, државјанство и доколку е тоа можно право да знае 
кои му се родители и право на грижа од нив.

2.Државите членки го обезбедуваат остварувањето на овие права во 
согласност  со  националните  закони и  своите  обврски  во  согласност  со 
националните  закони  и  своите  обврски  во  согласност  со  соодветните 
меѓународни инструменти од оваа област, посебно во случаите каде што 
детето би било апатрид.

Член 8
1.Државите членки се обврзуваат да го почитуваат правото на детето 

на зачувување на својот идентитет, вклучувајќи го државјанството, името 
и семејните врски како што е признато со закон, без незаконско мешање.

2.Во случај кога детето е незаконски лишено од некои или од сите 
елементи  на  својот  идентитет,  државите  членки  му  даваат  соодветна 
помош и заштита, за да му биде што побрзо вратен идентитетот.

Член 9
1.Државите членки обезбедуваат ниедно дете да не биде одвоено од 

своите родители против нивната волја, освен кога надлежните органи, врз 
основа  на  судски  увид  одлучат,  во  согласност  со  соодветниот  закон  и 
постапка, дека таквото раздвојување е неопходно и е во најдобар интерес 
на детето. Таква одлука може да биде неопходна во одреден случај како 
што е малтретирање и занемарување на детето од страна на родителите, 
или  ако  родителите  живеат  одвоено,  па  мора  да  се  донесе  одлука  за 
местото на живеење на детето.

2.Во секоја постапка во согласност со точката 1 сите заинтересирани 
страни ќе добијат прилика да учествуваат во постапката и да го изнесат 
своето мислење.

3.Државите членки го почитуваат правото на детето кое е одвоено од 
еден  или  од  двата  родители,  да  одржува  лични  односи  и  непосредни 
контакти  со  двата  родители  врз  постојана  основа,  освен  ако  тоа  е  во 
спротивност со најдобрите интереси на детето.

4.Во случај кога раздвојувањето е последица на мерки кои го презела 
државата членка,  како што се притвор,  затвор,  прогонство,  депортација 
или смрт( вклучувајќи ја и смртта која настапува од кои било причини 
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додека е под грижа на државата), спрема еден или двата родитела или на 
детето, државите членки на барање на родителите, детето, или ако е таков 
случајот  на  друг  член  на  семејството,  ќе  се  обезбедат  информации  за 
местото на престој на отсутниот член, односно членови на семејството, 
доколкудавањето  на  таква  информација  не  е  на  штета  на  доброто  на 
детето.  Државите  членки  се  грижат  поднесувањето  на  таквото  барање 
само  по  себе  да  не  повлекува  никакви  штетни  последици  за 
заинтересираното лице, односно лица.

Член 10
1.Во согласност со обврската на државите членки од членот 9 точка 

1. барањето на детето или неговите родители да влезат во државата членка 
или да ја напуштаат заради спојување на семејството државите членки го 
решаваат на позитивен, хуман и брз начин. Државите членки, исто така 
обезбедуваат поднесувањето на таквото барање да не повлекува никакви 
штетни последици за подносителот на барањето и членовите на неговото 
семејство.

2.Дете  чии  родители  живеат  во  различни  држави  има  право  да 
одржува  лични  врски  и  непосредни  контакти  со  двата  родители  врз 
постојана  основа,  освен  под  исклучителни  околности.  За  таа  цел  и  во 
согласност со обврските на државите членки согласно со членот 9 точка 2, 
државите членки го почитуваат правото на детето и неговите родители да 
ја напушти секоја земја вклучувајќи ја и сопствената, како и да влезе во 
својата земја. Правото на напуштање на секоја земја подлежи само на оние 
ограничувања  кои  се  пропишани  со  закон  и  кои  се  потребни  заради 
заштита на националната безбедност, јавниот поредок, јавното здравје и 
морал  или  правата  и  слободите  на  другите  и  кои  се  во  согласност  со 
останатите права признати со оваа Конвенција.

Член 11
1.Државите  членки преземаат  мерки  за  борба  против  нелегалниот 

трансфер и невраќање на деца од странство.
2.За  таа  цел,  државите  членки  го  поттикнуваат  склучувањето  на 

билатерални  или  мултилатерални  спогодби  или  пристапувањето  кон 
постојните спогодби.

Член 12
1.Државите  членки  му обезбедуваат  на  детето  кое  е  способно  да 

формира  сопствено  мислење,  право  на  слободно  изразување  на  тоа 
мислење за  сите  прашања кои  се  однесуваат  на  детето,  со  тоа  што  на 
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мислењето на детето му се посветува должно внимание во согласност со 
возраста и зрелоста на детето.

2.За  таа  цел  на  детето  посебно  му  се  дава  прилика  да  биде 
сослушано во сите судски и административни постапки кои се донесуваат 
на него,  било непосредно или преку застапник или соодветен орган, на 
начин кој  е  во согласност со процедуралните правила на националното 
законодавство.

Член 13
1.Детето има право на слобода на изразување кое опфаќа и слобода 

да бара, прима и дава информации и идеи од секаков вид, без оглед на 
граници, било усно или писмено или низ печатот, по пат на уметност или 
некој друг медиум по избор на детето.

2.Остварувањето  на  ова  право  може  да  подлежи  на  извесни 
ограничувања, меѓутоа само на оние кои се одредени со закон и кои се 
неопходи,

а)заради почитување на правата или угледот на другите или
б)заради заштита на националната безбедност, или јавниот поредок, 

или јавното здравје или морал.
Член 14

1.Државите членки го почитуваат правото на детето на слобода на 
мислење, совест и вероисповед.

2.Државите  членки  ги  почитуваат  правата  и  должностите  на 
родителите и, каде што е таков случајот,  на законските старатели да го 
насочуваат детето во остварувањето на неговото право на начин кој е во 
согласност со развојот на неговите способности.

3.Слободата на изразување на вероисповедтта или убедувањето може 
да подлежи само на оние ограничувања кои се пропишани со закон и кои 
се неопходни заради заштита на јавната сигурност, ред, здравје или морал 
или на основните права и слободи на другите.

Член 15
1.Државите членки го признаваат правото на детето на слобода на 

здружување и слобода на мирно собирање.
2.Не  може  да  се  наметнуваат  никакви  ограничувања  во 

остварувањето на овие права освен оние кои се во согласност со законот и 
кои се неопходни во демократско општество во интерес на националната 
безбедност или јавната  сигурност,  јавниот поредок,  заштита на  јавното 
здравје или морал, или заштита на правата и слободите на другите.
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Член 16
1.Ниедно  дете  не  смее  да  биде  изложено  на  самоволно  или 

незаконско мешање во неговиот приватен или семеен живот, домот или 
личната преписка, како ни на незаконски напади на неговата чест и углед.

2.Детето  има  право  на  заштита  со  закон  од  такво  мешање  или 
напади.

Член 17
Државите  членки  ја  признаваат  значајната  улога  на  средствата  за 

јавно информирање и му овозможуваат на детето пристап до материјалите 
и информациите од различни национални и меѓународни извори посебно 
оние кои имаат за цел унапредување на неговите социјални,  духовни и 
морални добра и физичко и ментално здравје. За таа цел државите членки:

а)ги  поттикнуваат  средствата  за  јавно  информирање  да  шират 
информации и  материјали  од социјален,  културен  интерес  за  детето  во 
согласност со духот на членот 29.

б)ја  поттикнуваат  меѓународната  соработка  во  производството, 
размената и ширењето на такви информации и материјали од различни 
културни, национални и меѓународни извори.

в)го поттикнуваат објавувањето и ширењето на детски книги
г)ги  поттикнуваат  средствата  за  јавно  информирање  да  посветат 

посебно внимание на лингвистичките потреби на детето кое и припаѓа на 
малцинската група или кое е од автохтоно потекло.

х)го  поттикнуваат  развојот  на  соодветните  насоки  за  заштита  на 
детето од информации и материјали кои се штетни за нивно добро, имајќи 
ги предвид одредбите на членовите 13 и 18.

Член 18
1.Државите  членки  ќе  ги  вложат  сите  напори  за  да  се  прифати 

начелото двата родитела да имаат заедничка одговорност во подигањето и 
развојот на детето. Родителите или во зависност од случајот законските 
старатели,  имаат  главна  одговорност  за  подигање  и  развој  на 
детето.Интересите на детето се нивна основна грижа.

2.Со цел гарантирање и унапредување на правата содржани во оваа 
Конвенција  државите  членки  им  даваат  на  родителите  и  законските 
старатели соодветна помош во решавањето на должноста воспитување на 
детето и обезбедуваат развој  на институциите,  објектите и службите за 
грижа на деца.

3.Државите членки ги преземаат сите содветни мерки за да обезбедат 
децата  на  вработените  родители  да  ги  користат  услугите  на  детските 
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установи и објекти.
Член 19

1.Државите  членки  ги  преземаат  сите  соодветни  законодавни, 
административни, социјални и образовни мерки заради заштита на детето 
од  сите  форми  на  физичко  или  ментално  насилство,  повреди  или 
злоупотреби,  занемарување  или  немарен  однос,  малтретирање  или 
експлоатација, вклучувајќи сексуална злоупотреба, додека е под грижа кај 
родителите  законските  старатели  или  некое  друго  лице  на  кое  му  е 
доверена грижата за детето.

2.Таквите  заштитни мерки треба да  опфатат по потреба ефикасни 
постапки  за  воспоставување  на  социјални  програми  за  обезбедување 
поддршка неопходна на детето и на оние на кои им е доверена грижата за 
детето, како и останати форми на спречување, утврдување, пријавување, 
проследување,истрага, постапување и следење случаи на овде наведеното 
малтретирање на детето и по потреба обраќање на судот.

Член 20
1.Детето кое е привремено или трајно лишено од семејната средина 

или на кое заради негов најдобар интерес не му е дозволено да остане во 
тој круг има право на посебна заштита и помош од државата.

2.Државите  членки  во  согласност  со  своите  национални  закони 
обезбедуваат алтернативна грижа за таквото дете.

3.Таквата  грижа  треба  да  опфати  меѓу  останатото  сместување  во 
друго семејство, кафалах спрема исламското право, усвојување или ако е 
неопходно сместување во соодветни установи за  грижа на  децата.  При 
разгледување на решението треба да се обрне должно внимание на фактот 
дека е пожелен континуитет во подигање на детето како и на етничкото, 
верското, културното и лингвистичкото потекло на детето.

Член 21
Државите  членки  кои  признаваат  и  дозволуваат  систем  на 

посвојување  обезбедуваат  да  бидат  решавачки  најдобрите  интереси  на 
детето и:

а)обезбедуваат усвојувањето на детето да го одобрува само надлежен 
орган кој утврдува во согласност со соодветните закони и постапки и врз 
основа  на  сите  релевантни  и  сигурни  информации  да  се  дозволи 
усвојувањето со  оглед на  положбата  на  детето во  врска  со  родителите, 
роднините и законските старатели и  по потреба заинтересираните лица 
свесно да  дале  согласност за усвојување врз основа на  таков совет кој 
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може да биде потребен.
б)признаваат дека меѓудржавното усвојување може да се смета како 

алтернативна можност за грижа на детето, доколку детето не може да се 
смести во друго семејство или да биде усвоено или ако за него не може да 
се води грижа на погоден начин во земјата на неговото потекло.

в)обезбедуваат детето на кое се однесува меѓудржавното усвојување 
да ужива заштита и стандарди еднакви на оние кои постојат во случај на 
посвојување во рамките на една земја.

г)ги  преземаат  сите  соодветни  мерки  во  случај  на  меѓудржавно 
посвојување сместувањето да нема за последица неоправдана финансиска 
корист за оние кои во тоа учествуваат.

д)ги унапредуваат каде што е тоа погодно целите на овој  член со 
склучување билатерални или мултилатерални аранжмани или спогодби и 
настојуваат  во  таа  рамка  сместувањето  на  детето  во  друга  земја  да  го 
извршат надлежни органи или тела.

Член 22
1.Државите членки преземаат соодветни мерки на детето кое бара 

статус  на  бегалец  или  кое  се  смета  за  бегалец  во  согласност  со 
соодветниот меѓународен или национален закон и постапки без оглед на 
тоа дали детето е во придружба на своите родители или некое друго лице 
или  не,  да  му  овозможат  да  добие  соодветна  заштита  и  хуманитарна 
помош  во  остварување  на  правата  содржани  во  оваа  конвенција  и  во 
другите меѓународни инструменти за правата на човекот чии членки се 
споменатите држави.

2.За  таа  цел  државите  членки  доколку  сметаат  за  потребно 
учествуваат  во  напорите  на  ОН  и  другите  надлежни  меѓувладини  или 
невладини  организации  кои  соработуваат  со  ОН  за  заштита  и  давање 
помош  на  таквото  дете  и  за  пронаоѓање  на  родителите  или  другите 
членови  на  семејството  на  детето  бегалец,  за  прибирање  информации 
неопходни за спојување со неговото семејство. Во случаите кога не можат 
да се  пронајдат  родителите ниту останатите членови на семејството на 
детето  му  се  дава  еднаква  заштита  како  и  на  сите  други  деца  кои  се 
постојано или привремено лишени од семејниот круг од кои било причини 
како што е наведено во оваа Конвенција.

Член 23
1.Државите  членки  признаваат  дека  ментално  заостанатото  или 

физички инвалидното дете треба да ужива полн и достоинствен живот во 
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услови  во  кои  го  обезбедуваат  неговото  достоинство,  ја  поттикнуваат 
самостојноста и го олеснуваат активното учество на детето во заедницата.

2.Државите членки го признаваат правото на инвалидното дете на 
посебна нега и ќе ја поттикнуваат и обезбедуваат помошта на детето кое за 
тоа ги исполнува условите и на оние кои се одговорни за грижата за него 
за која е поднесено барање во зависност од средства со кои располага, а 
која  одговара  на  состојбата  на  детето  и  условите  на  родителите  или 
другите лица кои се грижат за детето.

3.Уважувајќи ги посебните потреби на инвалидното дете, помошта 
во согласност со точката 2 се дава бесплатно секогаш кога тоа е можно, 
имајќи ги предвид финансиските средства на родителите или другите лица 
кои  се  грижат  за  детето  и  така  е  осмислена  детето  да  има  ефикасен 
пристап и да добие образование, обука,  услуги од здравствена заштита, 
рехабилитација,  подготовка за вработување и можност за рекреација на 
начин  кој  придонесува  за  остварување  на  што  поцелосна  општествена 
интеграција  и  личен  развој  на  детето  вклучувајќи  културен  и  духовен 
развој.

4.Државите  членки  ја  унапредуваат  во  духот  на  меѓународната 
соработка,  размената  на  соодветни  информации  во  областа  на 
превентивната  заштита  на  здравјето  и  медицинското,  психолошкото  и 
функционалоното лечење на инвалидното дете, вклучувајќи го ширењето 
и  достапноста  на  информациите во  врска  со  методите на  обука со цел 
рехабилитација  и  стручно  оспособување  за  да  им  се  овозможи  на 
државите  членки  да  ги  подобрат  своите  можности  и  вештини  и  да  ги 
прошират своите искуства во тие области. За таа цел посебно внимание се 
поклонува на земјите во развој.

Член 24
1.Државите  членки  го  признаваат  правото  на  детето  на  највисоко 

ниво  здравствена  и  медицинска  заштита  и  рехабилитација.  Државите 
членки настојуваат  на ниедно дете  да не  му биде одземено правото на 
таква здравствена заштита.

2.Државите  членки ќе  се  залагаат  за  целосно  остварување на  ова 
право и посебно ќе преземаат соодветни мерки за:

а)намалување на смртноста на бебињата и децата
б)обезбедување  неопходна  медицинска  помош  и  здравствена 

заштита на своите деца, со акцент на развојот на примарната здравствена 
заштита

в)сузбивање на болести и неисхранетост, вклучувајќи во рамките на 
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примарната  здравствена  заштита  меѓу  останато  примена  на  лесно 
достапна  технологија  и  обезбедување  соодветни  хранливи  продукти  и 
чиста  вода  за  пиење,  имајќи  ја  предвид  опасноста  и  ризикот  од 
загаденоста на животната средина.

г)обезбедување на соодветна заштита на мајката пред и по раѓањето 
на детето.

ј)овозможување сите сегменти на општеството, посебно родителите 
и  децата  да  бидат  информирани  како  и  да  им  се  даде  поддршка  во 
користењето  на  основните  знаења  за  здрвјето,  исхраната  на  детето, 
предностите на доењето, хигиената и хигиенските услови на животната 
средина како и за спречување несреќа.

л)развој  на  превентивната  здравствена  заштита  советите  за 
родителите и образованието и давање услуги во врска со планирањето на 
семејството.

3.Државите членки ги преземаат сите ефикасни и соодветни мерки за 
укинување  на  традиционалната  практика  која  штети  на  здравјето  на 
детето.

4.Државите  членки  ја  преземаат  врз  себе  одговорноста  да  ја 
унапредуваат и поттикнуваат меѓународната соработка со цел постепено 
постигнување  на  целосна  реализација  на  правата  од  овој  член.  Во  тој 
поглед посебно ќе ги земат предвид потребите на земјите во развој.

Член 25
Државите членки го признаваат правото на детето кое надлежните 

органи го згрижиле заради заштита или лечење на неговото ментално или 
физичко  здравје,  на  периодични  проверки  на  лечењето  кое  му  се 
обезбедува  на  детето  и  на  сите  околности  од  значење  за  неговото 
згрижување.

Член 26
1.Државите членки го уважуваат правото на секое дете да користи 

социјална  заштита  вклучувајќи  социјално  осигурување  и  ги  преземаат 
сите мерки неопходни за целосно остварување на тоа право во согласност 
со националните закони.

2.Овие бенефиции треба да бидат признати таму каде тоа одговара 
имајќи  ги  предвид  средствата  и  условите  на  детето  и  лицата  кои  се 
одговорни  за  издржување  на  детето  како  и  сите  останати  услови  од 
значење  за  барањето  бенефиции  кое  го  поднесува  детето  или  кое  се 
поднесува во негово име.
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Член 27
1.Државите членки го признаваат правото на секое дете на животен 

стандард што одговара на физичкиот, менталниот, духовниот, моралниот и 
социјалниот развој на детето.

2.Родител(ите) или другите лица одговорни за детето првенствено се 
одговорни во рамките на своите способности и финансиски можности да 
му обезбедат на детето животни услови потреби за негов развој.

3.Државите членки во согласност со националните услови и своите 
можности преземаат соодветни мерки за помош на родителите и другите 
лица одговорни за детето со цел остварување на ова право и во случај на 
потреба за обезбедување на материјална помош и програми за подрршка 
посебно во поглед на исхрана, облека и домување.

4.Државите  членки  ги  преземаат  сите  соодветни  мерки  за  да 
обезбедат детето да добие издржување од родителите или другите лица 
кои  се  финансиски  одговорни  за  детето  како  во  рамките  на  државата 
членка така и од странство.

Посебно доколку лицето кое е финансиски одговорно за детето, не 
живее  во  иста  држава  со  него,  државите  членки  поттикнуваат 
пристапување кон меѓународните спогодби односно склучување на такви 
спогодби како и други соодветни аранжмани.

Член 28
1.Државите членки го признаваат правото на детето на образование и 

со  цел  за  постепено  остварување  на  тоа  право  на  основа  на  еднакви 
можности, посебно:

а)го прогласуваат основното образование задолжително и бесплатно 
за сите.

б)го  поттикнуваат  развојот  на  различни  форми  средношколско 
образование вклучувајќи општо и стручно образование кое е достапно за 
сите деца и преземаат соодветни мерки како што се воведување бесплатно 
образование и давање финансиска помош во случај на потреба.

в)на  сите  им  овозможуваат  стекнување  високо  образование  врз 
основа на способноста, користејќи прикладни средства.

г)  на  сите  деца  им  ставаат  на  располагање  образовни  и  стручни 
информации и услуги за професионална ориентација.

д)преземаат  мерки  за  поттикнување  на  редовното  посетување  на 
школото и намалување на отпишувањата од училиште.

2.Државите членки ги преземаат сите соодветни мерки за да може да 
се спроведува дисциплината во училиштата на начин кој е во согласност 
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со човековото достоинство на детето и оваа Конвенција.
3.Државите членки ја  унапредуваат и поттикнуваат меѓународната 

соработка  за  прашањата  кои  се  однесуваат  на  образованието  посебно 
заради давање придонес во елиминацијата на незнаењето и неписменоста 
во светот и олеснување на пристапот кон науката и техничките знаења и 
современите методи на настава.  Во тој поглед посебно внимание им се 
посветува на земјите во развој.

Член 29
1.Државите членки се согласни дека образованието на детето треба 

да биде насочено кон:
а)развој на личноста на детето, развој на надареноста и менталните и 

физичките способности до крајни граници.
б)развој на почитувањето на правата на човекот и основните слободи 

како и почитување на принципите содржани во Повелбата на Обединетите 
Нации.

в)развој  на  почитувањето  на  родителите  на  детето,  неговиот 
културен идентитет, јазик и вредности, национални вредности на земјата 
во која живее и земјата од која потекнува, како и на цивилизациите кои се 
различни од неговата.

г)подготовка на детето за одговорен живот во слободното општество 
во дух на разбирањето, мирот, толеранцијата, еднаквоста на половите и 
пријателството меѓу сите народи, етнички, национални и верски групи и 
лица со автохтоно потекло.

д)развој на почитувањето на природната средина.
2.Ниедна  одредба  на  овој  член  како  ни  членот  28  не  смее  да  се 

толкува  како  да  ја  ограничува  слободата  на  поединецот  и  органите  да 
основаат и управуваат со образовни установи, имајќи го секогаш предвид 
почитувањето на принципите изложени во точката 1 од овој член и под 
услов  образованието  во  такви  институции  да  биде  во  согласност  со 
минималните стандарди кои може да ги пропише државата.

Член 30
Во  оние  држави  во  кои  постојат  етнички,  верски  или  јазични 

малцинства, или лица со автохтоно потекло, детето кое припаѓа на такво 
малцинство  или  е  од  автохтоно  потекло  не  смее  да  биде  лишено  од 
правото во заедница со останатите принципи на групата на својата култура 
исповедување на својата вера и вршење верски обреди или употреба на 
свој јазик.
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Член 31
1.Државите  членки  го  признаваат  правото  на  детето  на  одмор  и 

слободно време, на игра и рекреација која одговара на возраста на детето и 
слободно учество во културниот живот и уметноста.

2.Државите членки го почитуваат и унапредуваат правото на детето 
на целосно учество во културниот и уметничкиот живот и го поттикнуваат 
давањето  соодветни  и  еднакви  можности  за  културни,  уметнички, 
рекреативни и слободни активности.

Член 32
1.Државите членки го признаваат правото на детето на заштита од 

економска експлоатација и од работа која може да биде опасна или која го 
попречува образованието на детето или му штети на здравјето на детето 
односно на неговиот физички, ментален, духовен, морален или социјален 
развој.

2.Државите  членки  преземаат  законодавни,  административни, 
социјални и образовни мерки за примена на одредбите од овој член. За таа 
цел а имајќи ги во предвид соодветните одредби на другите меѓународни 
инструменти државите членки посебно:

а)ја одредуваат минималната возраст за вработување.
б)го обезбедуваат регулирањето на работното време и условите на 

работа.
в)одредуваат соодветни казни или други санкции за да се осигура 

ефикасна примена на одредбите на овој член.

Член 33
Државите членки ќе ги преземат сите соодветни мерки вклучувајќи 

ги и правните, административните, општествените и образовните за да ги 
заштитат  децата  од  незаконска  употреба  на  наркотици  и  психотропски 
супстанци како што се дефинирани во основните меѓународни договори и 
да  го  спречат  користењето  на  децата  во  незаконското  производство  на 
такви супстанци.

Член 34
Државите потписнички се обврзуваат да ги штитат децата од сите 

облици на сексуално искористување и сексуална злоупотреба. За таа цел 
државите  членки  особено  ќе  ги  преземат  сите  соодветни  национални, 
билатерални и мултилатерлани мерки за спречување:

а)наведување  или  принуда  на  детето  за  учество  во  која  и  да  е 
незаконска активност.
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б)искористување на  децата  за  проституција  или  други  незаконски 
сексуални дејства.

в)искористување на децата во порнографски претстави и материјали.

Член 35
Државите  членки  ќе  ги  преземат  сите  соодветни  национални, 

билатерални и мултилатерални мерки да спречат киднапирање, продажба 
или трговија со деца со каква и да е намена или во која и да е форма.

Член 36
Државите  членки  ќе  ги  штитат  децата  од  сите  други  форми  на 

искористување штетни за доброто на детето.

Член 37
Државите членки ќе обезбедат,

а).  ниедно  дете  да  не  биде  подложено  на  мачење  или  на  друга 
свирепа, нехумана или понижувачка постапка или казнување. Ни смртна 
казна ни доживотен затвор без можност за ослободување нема да бидат 
досудени за кривични дела кои ќе ги извршат лица под 18 год. возраст.

б). ниедно дете нема да биде незаконски или самоволно лишено од 
слобода.  Апсењето,  притворот  и  затворањето  на  децата  ќе  биде  во 
согласност со законот и да се користат само како последна можна мерка и 
за најкус можен временски период,

в).  со  секое  дете  лишено  од  слобода  ќе  се  постапува  хумано  со 
почитување  на  вроденото  човеково  достоинство  и  на  начин  што  ги 
уважува потребите на  лицата  од  таа  возраст.  Исклучително,  секое дете 
лишено од слобода ќе биде издвоено од возрасните, освен ако не се смета 
дека  тоа  е  во  најдобар  интерес  на  детето  и  ќе  има  право  да  одржува 
контакти  со  своето  семејство  по  пат  на  преписка  и  посети,  освен  во 
исклучителни случаи.

г).  секое дете  лишено од слобода ќе  има право на  итна правна и 
друга  соодветна  помош,  како  и  право  на  проверка  на  законитоста  на 
лишувањето  од  слобода,  пред  судот  или  други  надлежни,  независни  и 
непристрасни органи и на брза одлука во секоја таква акција.

Член 38
1.Државите членки се обврзуваат да ги почитуваат и да го обезбедат 

почитувањето на правилата на меѓународното хуманитарно право кои се 
применуваат врз нив во вооружени судари, а кои се однесуваат на детето.
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2.Државите членки ги преземаат сите практично изводливи мерки 
лицата кои се уште не навршиле 15 години непосредно да не учествуваат 
во судирите.

3.Државите членки се воздржуваат од регрутирање во вооружените 
сили  на  лицата  кои  се  уште  не  навршиле  15  години  возраст.  При 
регрутирање на овие лица кои навршиле 15 години, но не 18, државите 
членки ќе настојуваат да им дадат предност на најстарите.

4.Во согласност со обврските на меѓународното хуманитерно право 
да  се  штити  цивилното  население  во  вооружените  судири,  државите 
членки ги преземаат сите практично изводливи мерки за да се обезбеди 
заштита и грижа за децата погодени со вооружени судири.

Член 39
Државите  членки  ги  преземаат  сите  потребни  мерки  за  подобро 

физичко и психичко закрепнување и социјална реинтеграција на детето 
кое е жртва на некоја форма на занемарување експлоатација, злоупотреба, 
мачењеили некоја  друга  форма  на  свирепо,  нехумано  или  понижувачко 
постапување или казнување или на вооружени судири.

Таквото закрепнување и реинтеграција се одвива во средина која го 
поттикнува здравјето, самопочитувањето и достоинство на детето.

Член 40
1.Државите членки го признаваат правото на секое дете за  кое се 

тврди,  или  е  обвинето  или  е  утврдено  дека  го  прекршило  кривичниот 
закон,  со  него  да  се  постапува  на  начин  кој  е  во  согласност  со 
поттикнувањето на неговото чувство за достоинство и вредност,  што го 
јакне неговото почитување на правата на човекот и основните слободи на 
другите, при што се земаат предвид возраста на детето и желбата да се 
подобри неговата реинтеграција и конструктивна улога во општеството.

2.За  таа  цел,  имајќи  ги  предвид  одредбите  на  меѓународните 
инструменти, државите членки посебно обезбедуваат:

а)за ниедно дете неосновано да не се тврди, да не биде обвинето или 
утврдено дека го прекршило кривичниот закон, поради дела или пропусти 
кои  не  биле  забранети  со  националните  или  меѓународите  закони  во 
времето кога се сторени.

б)на секое дете за кое се тврди или кое е обвинето за кршење на 
кривичниот закон му се гарантира најмалку,

г) да се смета за невино додека вината не му се докаже со закон,
д) да биде веднаш и директно известено за обвиненијата против него 
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и доколку е потребно неговите родители или законски старатели и да има 
правна  или  друга  соодветна  помош  во  подготовка  и  презентирање  на 
својата одбрана.

ѓ)постапка  да  се  води  без  задоцнување  од  страна  на  надлежниот, 
независен  и  непристрасен  орган  или  судско  тело  во  праведно 
сослушување во согласност со законот, во присуство на правна или друга 
соодветна помош, освен доколку не се смета дека тоа не е во интерес на 
детето, посебно земајќи ги предвид неговите години, или положбата на 
неговите родители или старатели.

е)да не биде присилено да сведочи или да ја признае вината; да се 
испитаат  или  да  бидат  испитани  сведоците  на  другата  страна  и  да  се 
обезбеди учество и испитување на неговите сведоци под еднакви услови;

ж)доколку  се  смета  дека  го  прекршило  кривичниот  закон,  оваа 
одлука  и  секоја  досудена  мерка  која  од  тоа  произлегува,  одново  да  ја 
разгледува повисок, надлежен, независен и непристрасен орган или судско 
тело во согласност со законот.

з)да има бесплатна помош на преведувачот доколку детето не може 
да го разбере или не го зборува јазикот кој се користи.

ѕ)да се почитува неговата приватност на сите нивоа на постапката.
3.Државитечленки ќе настојуваат да го поттикнат донесувањето на 

закони,  постапки,  установување  на  органи  и  установи  применливи  на 
децата  за  кои  се  тврди,  кои  се  обвинети  и  за  кои  се  смета  дека  го 
прекршиле кривичниот закон, а посебно:

а.  утврдување на  најниската  возраст  под која  децата  не  можат  да 
бидат сметани за способни за кршење на кривичниот закон;

б. секогаш кога што е можно и пожелно, мерки за постапување со 
такви деца, без прибегнување кон судска постапка, со тоа што човековите 
права и законската заштита да бидат целосно почитувани;

4.Разнообразноста  на  расположливите  можности  како  што  се 
грижата,  советувањето,  надзорот,  правното  застапување,  условното 
казнување, прифатот, образованието и програмите за стручно насочување 
и другите можности за институционална грижа ќе бидат на располагање за 
да се обезбеди со децата да се постапува на начин кој одговара за нивното 
добро и кој е пропорционален на околностите и на стореното добро.

Член 41
Ниедна одредба на оваа Конвенција нема да влијае на било кои други 

одредби кои повеќе придонесуваат за остварување на правата на детето, а 
кои евентуално се наоѓаат:

301



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

а. во законот на државите членки или
б. во меѓународното право кое државата го применува.

ВТОР ДЕЛ 

Член 42
Државите членки се обврзуваат што пошироко да ги  запознаат со 

принципите и одредбите на Конвенцијата како возрасните така и децата на 
соодветен начин.

Член 43
1.  Заради  разгледување  на  постигнатиот  напредок  на  државите 

членки  во  извршувањето  на  обврските  преземени  врз  основа  на  оваа 
конвенција,  се  основа  Комитет  за  правата  на  детето,  кој  ги  врши 
функциите наведени во натамошниот текст.

2.  Комитетот  го  сочинуваат  десет  експерти  со  високи  морални 
квалитети или со призната компететнтност во областа на која се однесува 
оваа конвенција. Членовите на Комитетот ги избираат државите членки од 
редовите на своите државјани и тие ги вршат своите должности во лично 
својство, при што се води сметка за подеднаквата географска  застапеност, 
како и за главните правни системи.

3. Членовите на Комитетот се избираат со тајно гласање од листата 
на  лицата  што  ги  номинираат  Државите  членки.  Секоја  држава  членка 
може да номинира едно лице од редовите на своите  државјани.

4. Првите избори на Комитетот се одржуваат најдоцна шест месеци 
по  датумот  на  влегувањето  на  оваа  конвенција  во  сила,  а  потоа  секоја 
втора  година.  Најмалку  четири  месеци  пред  датумот  на  сите  избори, 
генералниот  секретар  на  Обединетите  нации  им   упатува  писмо  на 
Државите членки, повикувајќи ги да ги поднесат своите ниминации во рок 
од два месеци. Генералниот секретар потоа  ја подготвува листата на сите 
таканиминирани  лица  по  абецеден  ред,  назначувајќи   ги  и  државите 
членки што ги номинирале и им ја поднесува на Државите членки на оваа 
конвенција.

5. Изборите се одржуваат на состаноците на Државите членки што 
ги свикува генералниот секретар во седиштето на Обединетите нации. На 
тие состаноци на кои кворум сочинуваат две третини од Државите членки, 
во Комитетот се избираат лицата што ќе добијат најголем број гласови и 
апсолутно  мнозинство  на  гласовите  од  претставниците  на  Државите 
членки што се присутни и што гласаат.

6. Членовите на Комитетот се избираат на период од четири години. 
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Можат  повторно  да  се  избираат  ако  бидат  повторно  номинирани. 
Мандатот на петмината членови избрани на првите избори истечува по 
две години. Веднаш  по првите избори имињата на тие петмина членови 
ги утврдува со ждрепка претседавачот  на состанокот.

7.  Ако  некој  член  на  Комитетот  умре  или  поднесе  оставка  или 
изјави дека од некоја друга причина не може повеќе да ја врши должноста 
во Комитетот, државата членка која го номинирала тој член именува друг 
експерт  од  редовите  на  своите  државјани  на  истото  место  за 
преостанатиот дел од мандатот во зависност од одобрението на Комитетот.

8. Комитетот утврдува свој деловник.
9.  Комитетот  ги  избира  своите   функионери  на  период  од  две 

години.
10. Состаноците на Комитетот  обично се одржуваат во седиштето 

на  Обединетите  нации  или  во  некое  друго  згодно  место  што  ќе  го 
определи  Комитетот.  Комитетот  обично  се  состанува  еднаш  годишно. 
Должината на траењето на состанокот на Комитетот  се определува и, по 
потреба,  се  преиспитува  на  состанокот  на  Државите  членки  на  оваа 
конвенција, во зависност од согласноста на Генералното собрание.

11.  Генералниот  секретар  на  Обединетите  нации  обезбедува 
потребен  персонал  и  услови  за  ефикасно  вршење   на  функциите  на 
Комитетот врз основа на оваа конвенција.

12.  Со  согласност  на  Генералното  собрание,  членовите  на 
Комитетот  основан  врз  основа  на  оваа  конвенција  примаат  плата  од 
средствата  на  Обединетите  нации,  под   условите  што  ќе  ги  определи 
Собранието.

Член 44
1. Државите членки се обврзуваат на Комитетот да му поднесуваат 

извештаи  преку Генералниот секретар на Обединетите нации за мерките 
што ги усвоиле, а што придонесуваат за остварување на правата што се 
признати  овде,  како  и  за  напредок  постигнат  во  остварувањето  на  тие 
права:

а) во рок од две години од влегувањетона Конвенцијата во сила во 
Државите членки;

б) потоа, секои пет години.
2. Во извештаите подготвени во согласност со овој член ќе се укаже 

на  факторите  и  тешкотиите,  ако  ги  има  ,  што  влијаат  врз  степенот  на 
остварување  на  обврските  по  оваа  конвенција.  Извештаите  треба  да 
содржат  доволно  информации  врз  основа  на  кои  Комитетот  ќе  има 
целосен увид во примената на Конвенцијата во односната земја. 
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3.  Државата  членка која  на  Комитетот  муподнела сеопфатен прв 
извештај  не мора во своите наредни извештаи,  што се поднесуваат  во 
согласност со точка 1 (б),  да ги  повторува основните информации што 
претходно веќе ги дала.

4.  Комитетот  може  да  побара  од  Државите  членки  додатни 
информации што се однесуваат на примената на Конвенцијата.

5.  Комитетот  му  поднесува   на  Генералното  собрание,  преку 
економскиот  и  социјален  совет,  секои  две  години  извештаи  за  своите 
активности.

6. Државите членки и ги ставаат извештаите на увид на јавноста во 
своите земји.

Член 45
Заради поттикнување на  ефикасната  примена  на  Конвенцијата  и 

охрабрување на меѓународната соработка во областа  за која говори оваа 
конвенција;

а) специјализираните агенции, УНИЦЕФ и други организации на 
Обединетите нации имаат право на присуство  на свој претставник при 
разгледувањето на  примената на оние одредби од оваа конвенција што се 
во нивна надлежност.  Комитетот може да ги повика специјализираните 
агенции,  УНИЦЕФ и други  органи на  Обединетите  нации да  поднесат 
извештаи за примената на Конвенцијата во областите што се во рамките 
на нивните активности;

б)  Комитетот,  ако  смета  дека  е  потребно,  им  ги  доставува  на 
специјализираните  агенции,  на  УНИЦЕФ   и  на  други   надлежни  тела 
извештаите  на Државите членки што содржат барање  или укажуваат на 
потреба  од  стручни  совети  или  помош,  заедно  со  евентуалните 
забележувања и предлози во врска со тие молби или потреби;

в) Комитетот може да му даде препорака на Генералното собрание 
да  го  замоли Генералниот  секретар  од  името  на  Комитетот  да  преземе 
студии, за конкретните прашања што се однесуваат на правата на детето;

г) Комитетот може да дава поредлози и општи препораки што се 
засноваат врз информациите примени во согласност со член 44 и 45 од 
оваа конвенција. Таквите предлози и општи препораки им се доставуваат 
на заинтересираните Државите членки, а Генералното собрание за нив се 
известува, со евентуални коментари од Државите членки.
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ТРЕТ ДЕЛ

Член 46
Оваа конвенција им е отворена за потпишување на сите држави.

Член 47
Конвенцијата  подлежи  на  ратификација.  Ратификационите 

инструменти  се  депонираат  кај  Генералниот  секретар  на  Обединетите 
нации.

Член 48
Оваа  конвенција  останува  отворена  запристапување  на  сите 

држави. Инструментите за пристапување се депонираат кај Генералниот 
секретар на Обединетите нации.

Член 49
1. Оваа конвенција влегува во сила триесеттиот ден од датумот на 

депонирањето  на  дваесеттиот  ратификационен  инструмент  или 
илструмент  за пристапување кај  Генералниот секретар на Обединетите 
нации.

2.  За  секоја  држава  која  ќе  ја  ратификува  Конвенцијата  или  ќе 
пристапи по депонирањето на  дваесетиот  ратификационен инструмент 
или  инструмтентот  за  пристапување,  Конвенцијата  влегува  во  сила 
триесетиот  ден  од  датумот  на  депонирањето  на  ратификациониот 
инструмент или инструмент за пристапување.

Член 50
1. Секоја држава членка може да предложи амандман и да му го 

поднесена  Генералниот  секретар  на  Обединетите  нации.  Генералниот 
секретар  потоа  им  го  доставува  предложениот  амандман  на  државите 
членки со монба да назначат дали се за конфернција на Државите членки 
заради разгледување и гласање за предлозите.  Во случај  кога во рок од 
четири  месеци  од  датумот  на  доставувањето  на  таквиот  амандман 
најмалку една третина од Државите членки се изјасни за конференција, 
Генералниот  секретар  свикува  конференција  под  покровителство  на 
Обединетите  нации.  Сите  амандмани  што  ќе  ги  усвои  мнозинството 
Држави членки  што се присутни и што гласаат  на  конференцијата,  се 
поднесуваат на одобрение до Генералното собрание.

2.  Амандманот  усвоен  во  согласност  со  точка  (1)  на  овој  член 
влегува во сила по одобрение на Генералното собрание на Обединетите 
нации и по прифаќањето од страна на две третини од Државите членки.
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3. Кога ќе влезе во сила амандманот станува задолжителен за оние 
Држави членки што го прифатиле, а другитедржави членки и понатаму ги 
обврзуваат одредвите од оваа  конвенција и сите  евентуални амандмани 
прифатени порано.

Член 51
1.  Генералниот секретар на Обединетите нации го прима иим го 

доставува на сите држави текстот за резервите што ќе ги изразат државите 
во време на ратификацијата или пристапувањето.

2.  Резервата  која  не  е  во  согласност  со  целта  и  намената  на 
конвенција не е дозволена.

3. Резервите можат да се повлечат во кое и да било време по пат на 
писмено известување упатено со Генералниот секретар на Обединетите 
нации, кој за тоа ги известува сите држави. Таквото известување влегува 
во сила на денот кога ќе го прими Генералниот секретар.

Член 52
Државата  членка   може да  ја  откаже  оваа  конвенција  по  пат  на 

писмено известување  до  Генералниот секретар на  Обединетите  нации. 
Откажувањето  влегува  во  сила  една  година  по  денот  на  приемот  на 
известувањето од страна на Генералниот секретар.

Член 53
Генералниот  секретар  на  Обединетите  нации  е  определен  за 

депозитар на Конвенцијата.
Член 54

Оригиналот  на  оваа  конвенција,  чиишто  текстови  на  арапски, 
кинески,  англиски,  француски,  руски  и  шпански  јазик  се  подеднакво 
веродостојни,  се  депонира  кај  Генералниот  секретар  на  Обединетите 
нации.

Потврдувајќи  го  наведеното,  потписниците  за  тоа  прописно 
овластени, ја потпишаа оваа конвенција.
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Факултативен протокол кон Конвенцијата за правата на децата кој се 
однесува на вклучување на децата во вооружени конфликти

Земјите членки на овој протокол,Охрабрени од преголемата подршка 
на  Конвенцијата  за  правата  на  детето,  која  ја  покажува  широко 
распространетата определеност што постои за унапредување и заштита на 
правата за детето.

Потврдувајќи  дека  правата  на  децата  бараат  посебна  заштита  и 
повикувајќи  на  постојано  подобрување  на  положбата  на  децата  без 
разлика, како и нивниот развој и едукација во услови на мир и безбедност.

Вознемирени  од  штетното  и  трајно  влијание  кое  вооружените 
конфликти го имаат врз децата и долгорочните последици кои ги оставаат 
врз трајниот мир, безбедност и развој.

Осудувајќи кога децата се избираат за цели во ситуации на вооружен 
конфликт  и  директни  напади  врз  објекти  заштитени  со  меѓународното 
право, вклучувајќи ги и местата каде што општо се присутни голем број 
на деца, како што се училиштата и болниците.

Забележувајќи  дека  усвојувањето  на  Римскиот  статут  за 
Меѓународниот кривичен суд, особено дека како воено кривично дело е 
предвидено и регрутирањето или стапувањето во војна служба на деца под 
15  годишна  возраст  или  нивно  користење  за  активно  учество  во 
непријателствата во меѓународни и немеѓународни вооружени конфликти.

Сметајќи  дека  за  и  понатаму  да  се  зајакне  имплементацијата  на 
правата признати со Конвенцијата за правата на детето, потребно е да се 
зголеми заштитата на децата од вклучување во вооружен конфликт.

Забележувајќи дека членот 1 од Конвенцијата за правата на детето 
утврдува  дека  за  целите  на  таа  Конвенцијата  за  дете  се  смета  секое 
човечко суштество под 18 годишна восраст, доколку под законите кои се 
применуваат за детето, полнолетството не се стекнува порано.

Убедени  дека  факултативен  протокол  кон  Конвенцијата  со  кој  се 
подигнува  минималната  возраст  за  можното  регрутирање  на  лицата  во 
вооружените  сили  и  нивното  учество  во  непријателствата  ефикасно  ќе 
допринесе  за  примена  на  принципот  дека  во  сите  дејствија  кои  се 
однесуваат на децата, најдобрите интереси на детето ќе бидат од примарно 
значење.

Забележувајќи  дека  на  дваесет  и  шесттата  Меѓународна 
конференција  на  Црвениот  крст  и  Црвената  полумесечина  во  декември 
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1995  година  меѓу  другото  препорачано  страните  во  конфликтот  да  ја 
преземат секоја можна мерка со која би се осигурало дека децата под 18 
годишна возраст нема да учествуваат во непријателства.

Поздравувајќи  ја  едногласната  одлука  во  јуни  1999  година  на 
Конвенцијата на Меѓународната организација на труд број 182 за забрана 
и  итна акција за  елиминирање на  сите  форми на  најлошите видови на 
детски  труд,  која  меѓу  другото  забранува  насилна  или  присилно 
регрутирање на децата за употреба во вооружен конфликт.

Осудувајќи ги со најсериозна загриженост регрутирањето, обуката и 
употребата  во  и  надвор  од  државните  граници  на  децата  во 
непријателствата од страна на вооружените групи, надвор од регуралните 
вооружени сили, и признавајќи ја одговорноста на оние кои регрутираат, 
обучуваат и користат деца во оваа смисла.

Потсетувајќи ја обврската на секоја страна во вооружениот конфликт 
да се придржува на одредбите на меѓународното хуманитарно право.

Потенцирајќи дека постојаниот Протокол не оди на штета на целите 
и  принципите  кои  се  содржани  во  Повелбата  на  Обединетите  нации, 
вклучително и членот 51 и релевантните норми на хуманитарното право.

Имајќи во предвид дека условите на мир и безбедност засновани на 
целосно почитување на целите и принципите содржани во Повелбата и 
почитување на важечките инструментите за заштита на човековите права 
се  неопходни  за  целосна  заштита  на  децата,  особено  за  време  на 
вооружени конфликти и странска окупација.

Препознавајќи  ги  посебните  потреби  на  оние  деца  кои  заради 
нивниот економски и социјален статус или пол се особено подложни на 
регрутирање  или  искористување  во  непријателствата  спротивно  на 
постоечкиот Протокол.

Свесни за потребата да се земат предвид економските, социјалните и 
политичките  причинители  за  вклучување  на  децата  во  вооружените 
конфликти.

Убедени од потребата за зајакнување на меѓународната соработка во 
спроведувањето на овој Протокол, како и физичката, и психосоцијалната 
рехабилитација и социјалната  реинтеграција на децата кои се жртви на 
вооружен судир.

Поттикнувајќи  го  учеството  на  заедницата  и  особено,  децата  и 
децата жртви во ширењето на информациите и едукативните програми кои 
ќе се погрижат за спроведувањето на Протоколот.

Се согласија за следново:
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Член 1
Земјите  членки  ќе  ги  преземат  сите  можни  мерки  со  кои  ќе  се 

обезбеди  дека  припадниците  на  нивните  вооружени  сили  кои  не 
наполниле  осумнаесет  години  не  земаат  дирекно  учество  во 
непријателските дејства.

Член 2
Земјите  членки ќе  се  осигураат дека  лицата  кои  не  наполниле 18 

години  не  се  подлежат  на  задолжителна  воена  служба  во  нивните 
вооружени сили.

Член 3
1. Земјите членки ќе ја подигнат минималната старосна граница за 

доброволно регрутирање на лица во нивните национални вооружени сили 
до утврдената во членот 38 став 3 на Конвенцијата за правата на детето, 
имајќи ги предвид принципите содржини на овој член и признавајќи дека 
според  Конвенцијата  лицата  под  18  годишната  возраст  имаат  право  на 
специјална заштита.

2.  Секоја  земја  членка  ќе  депонира  образувачка  декларација  при 
ратификација  или  пристапувањето  кон  овој  Протокол  која  ја  поставува 
минималната  старасно  граница  на  која  таа  дозволува  доброволна 
регрутација  во  нејзините  национални  вооружени  сили  и  опис  на 
заштитните мерки кои ги усвоила за да обезбеди дека ваквата регрутација 
не е присилна и принудна.

3.  Земјите  членки  кои  дозволуваат  доброволна  регрутација  во 
нивните  национални  вооружени  сили  под  18  годишна  возраст  ќе  ги 
одржуваат заштитните мерки за да осигураат како минимум дека:

а) таквата регрутација е навистина доброволна
б)  таквата  регрутација  е  спроводена  по  изречна  согласност  на 

родителите на лицето или неговите старатели 
в)  таквите  лица  се  целосно  информирани  за  обврските  кои 

произлегуваат од таквата воена служба
г) таквите лица доставаат соодветен доказ за возраста пред приемот 

во националната воена служба.
4. Секоја земја може да ја зајакне својата декларација во било кое 

време со известување до Генералниот секретар на Обединетите нации во 
таа  смисла,  кој  потоа  ќе  ги  информира  сите  семји  членки.  Таквото 
известување  ќе  стапи  на  сила  на  денот  кој  е  примена  од  Генералниот 
секретар.

5. Барањето да се подигне возраста во ставот на 1 на овој член не се 
однесува  на  училиштта  кои  се  управувани  или  се  под  контрола  на 
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вооружените сили на земјите членки, а во врска со членовите 28 и 29 од 
Конвенцијата на правата на детето.

Член 4
1. Вооружените групи кои не се вооружени сили на државата ниту 

под  еден  услов  нема  да  регрутираат  во  непријателствата  лица  под  18 
годишна возраст.

2.  Земјите  членки ќе  ги преземаат сите  изводливи мерки за  да го 
спречат таквото регрутирање и употреба, вклучително и усвојувањето на 
правни мерки кои се неопходни за забрана и санкционирање на таквите 
постапки.

3. Примената на овој член нема да има влијание врз правниот статус 
на било која страна во вооружениот конфликт.

Член 5
Ништо  во  овој  Протокол  нема  да  се  смета  дека  преовладува  во 

поглед на законските одредби на државата членка или на меѓународните 
инструменти и меѓународното хуманитарно право кое се посоодветни во 
остварувањето на правата на детето.

Член 6
1.  Во  рамките  на  својата  надлежност,  секоја  земја  членка  ќе  ги 

преземе сите неопходни правни, управни и други мерки за да обезбеди 
ефикасно спроведување и примена на одредбите на овој протокол.

2. Земјите членки се обврзуваат дека одредбите од овој Протокол ќе 
бидат широко познати и промовирани на соодветен начин кај возрасните и 
децата.

3. Земјите членки ќе ги преземаат сите можни мерки за да обезбедат 
дека лицата под нивната надлежност кои се регрутирани или користени во 
непријателствата,  спротивно  на  одредбите  на  постојниот  Протокол,  ќе 
бидат демобилизирани или на друг начин ослободени од службата. 

Земјите членки, кога тоа е неопходно, ќе обезбедат соодветна помош 
за таквите лица за нивното физичко и психичко опоравување и социјална 
реинтеграција.

Член 7
1. Земјите членки ќе соработуваат во примената на овој Протокол, 

вклучувајќи и превенција на било која активност која е спротивна на него 
и во рехабилитацијата и социјалната реинтеграција на лицата кои се жртви 
на  делата  спротивни  на  Протоколот,  вклучително  преку  техничка 
соработка и финансиска помош. Ваквата помош и соработка ќе се одвива 
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во консултации со засегнатите земји членки и релевантните меѓународни 
организации.

2. Земјите членки кои се во можност да го сторат тоа, ќе ја обезбедат 
таквата помош преку постојните мултилатерални, билатерални или други 
програми,  или  меѓу другото,  преку волонтерски  фонд  кој  бил  основан 
согласно правилата на Генералното собрание.

Член 8
1. Секоја земја во рок од две години по стапувањето во сила на овој 

Протокол за таа земја членка ќе поднесе извештај до Комитетот за правата 
на  децата  во  кој  ќе  се  даде  сеопфатна  информација  за  мерките  кои ги 
презела за имплементација на одредбите на протоколот.

2. По изнесувањето на сеопфатниот извештај од секоја земја членка, 
во  извештаите  кои  ги  поднесува  до  Комитетот  за  правата  на  децата, 
согласно  членот  44  од  Конвенцијата,  ќе  ја  додаде  секоја  понатамошна 
информација во однос на имплементацијата на постојниот Протокол.

Другите  земји  членки  кон  Протоколот  ќе  поднесуваат  извештаи 
секои пет години. 

Комитетот  за  правата  на  децата  може  да  бара  од  земјите  членки 
понатамошни информации за имплементацијата на овој Протокол.

Член 9
1. Овој Протокол е отворен за потпис од секоја земја која е членка на 

Конвенцијата или ја потпишала истата.
2.  Овој  Протокол  подлежи  на  ратификација  и  е  отворен  на 

пристапување од било  која  земја  која  е  членка на  Конвенцијата  или ја 
потпишала истата. Инструментите за ратификација или пристапувањае ќе 
бидат депонирани кај Генералниот секретар на ОН.

3.  Генералниот секретар,  во  неговото својство  како депозитаре на 
Конвенцијата  и  на  Протоколот  ќе  ги  информира  земјите  членки  на 
Конвенцијата и сите земји кои ја потпишале истата за секоја декларација 
дадена согласно членот 3.

Член 10
1. Овој Протокол ќе стапи на сила три месеци по депонирањето на 

десеттиот инструмент за ратификација или пристапување.
2.  За  секоја  земја  која  овој  Протокол  ќе  го  ратификува  или  ќе 

пристапи кон него по неговото стапување во сила, Протоколот ќе стапи на 
сила  еден  месец  по  депонирањето  на  нејзиниот  инструмент  на 
ратификација.
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Член 11
1. Секоја земја може да го откаже овој Протокол во секое време со 

писмена нотификација до Генералниот секретар на ОН, кој  потоа ќе ги 
информира  другите  земји  членки  и  потписнички  на  Конвенцијата. 
Откажувањето ќе стапи на сила една година по приемот на известувањето 
на Генералниот секретар.

2. Откажувањето нема да ја ослободи земјата членка од обврските од 
овој Протокол во поглед на било кое дело кое настапило пред датумот на 
кој откажувањето стапило на сила. Ниту пак откажувањето оди на штета 
на било кој начин да се продолжи разгледувањето на било каква работа 
која веќе ја разгледува Комитетот за правата на децата пред датумот на кој 
стапило на сила откажувањето.

Член 12
1. Секоја земја членка може да предложи амандман и да го достави 

истиот  кај  Генералниот  секретар  на  ОН.  Генералниот  секретар  во  тој 
случај ќе го препрати доставениот амандман до земјите членки со барање 
да  известат  за  својот  став  дали  да  се  одржи  Конференција  на  земјите 
членки за разгледување и гласање по предлозите. Во случај ако во рок од 
четири месеци од денот на таквата комуникација, најмалку и една третина 
од  земјите  членки  се  во  корист  на  таквата  конференција,  Генералниот 
секретар  ќе  свика  конференција  под  покровителство  на  Обединетите 
Нации.

Секој  амандман усвоен од мнозинството на земјите членки кои се 
присутни и гласаат на конференцијата ќе биде поднесен до Генералното 
собрание на Обединетите нации за одобрение.

2. Секој амандман усвоен согласно ставот 1 на овој член ќе стапи на 
сила  по  неговото  одобрување  од  страна  на  Генералното  собрание  и 
прифаќање на две третини на земјите членки.

3. Кога амандманот стапува на сила, тој ќе биде обврзувачки за оние 
земји  кои  прифатиле,  додека  другите  земји  членки  сеуште  ќе  бидат 
обврзани со одредбите на овој Протокол и на претходните амандмани кои 
ги прифатиле.

Член 13
1. Овој Протокол, чии арапски, кинески, англиски, француски, руски 

и  шпански  текстови  се  подеднакво  автентични,  ќе  биде  депониран  во 
архивите на Обединетите нации.

2. Генералниот  секретар  на  Обединетите  нации  ќе  достави 
потврдени копии на сите земји членки на Конвенцијата и сите земји кои ја 
потпишале Конвенцијата.
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Факултативен протокол кон Конвенцијата за правата на детето кој се 
однесува на продажба на деца, детска проституција и детска 

порнографија

Земјите членки на овој протокол.
      Земајки предвид дека, со цел Конвенцијата за правата на детето и 
спроведувањето на нејзините одредби, особено членовите 1, 11, 21, 32, 33, 
34, 35 и 36, би било соодветно да се прошират мерките кои земјите членки 
би  требало  да  ги  преземат  за  да  гарантираат  заштита  на  децата  од 
продажба на децата и детска порнографија.

Земајки исто така предвид дека Конвенцијата за правата на детето го 
признава  правото  на  детето  да  биде  заштитено  од  економско 
искористување и од извршување на било која работа која би можела да 
биде опасна или да го попречи неговото образование, или би била штетна 
за  детското  здравје  или детскиот  физички,  ментален,  духовен,  морален 
или социјален развој.

Сериозно  загрижени  за  значителната  и  зголемена  меѓународна 
трговија со деца заради продажбата на деца, детска проституција и детска 
порнографија.

Длабоко загрижени за широко распространетата и постојана пракса 
на сексуален туризам, на кој децата се особено подложени, бидејки истиот 
поттикнува  продажба  на  деца,  детската  проституција  и  детската 
порнографија.

Признавајки  дека  одреден  број  на  особено  ранливи  групи, 
вклучително  девојчиња  се  изложени  на  поголем  ризик  од  сексуално 
искористување и дека девојчињата се несразмерно повеќе застапени меѓу 
сексуално искористуваните.

Загрижени за зголемената достапност на детската порнографија на 
Интернет  и  другите  развиени  технологии,  и  потсетувајќи  се  на 
Меународната  конференција  за  борба  против  детската  порнографија  на 
Интернет,  одржана  во  Виена  во  1999  година,  а  особено  на  нејзиниот 
заклучок  кој  повикува  на  широка  инкриминација  на  производство, 
дистрибуција,  извозот,  преносот,  увозот,  намерното  поседување  и 
рекламирање  на  детската  порнографија  потенцирајки  го  значењето  од 
поблиска соработка и партнерство меѓу владите и Интернет индустријата.

Верувајќи  дека  елиминирањето  на  продажба  на  деца,  детската 
порнографија ке биде олеснето преку усвојување на сеопфатен пристап, 
кој  ги  опфаќа  факторите  кои  придонесуваат  за  тоа,  вклучително, 
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недоволна  развиеност,  сиромаштија,  економските  разлики,  неправилна 
социо  економска  структура,  дисфункционални семејства,  недостаток  од 
едукација,  миграција  село-град,  полова  дискриминација,  неодговорно 
сексуално  однесување  на  возрасните,  штетни  традиционални  обичаи, 
вооружени конфликти и трговија со деца.

Верувајќи исто така дека е потребно да се вложат напори за да се 
подигне јавната свест за да се намали побарувачката на деца за продажба, 
детската проституција и порнографија и понатаму верувајки во важноста 
за зајакнување на глобалното партнерство меѓу сите актери и подобруваќи 
ја примената на законите на национално ниво.

Забележувајки  дека  одредбите  од  меѓународно  правните 
инструменти кои се однесуваат на заштита на децата, меѓу кои Хашката 
конвенција за заштита на децата и соработка во однос на прекуграничмото 
посвојување,  Хашката  конвенција  за  граѓанските  аспекти  од 
меѓународното грабнување на деца, Хашката Конвенција за надлежноста, 
применливо  право,  признавање,  извршување  и  соработка  во  однос  на 
родителската одговорност и мерките за заштита на децата, и Конвенцијата 
број  182  за  забрана  и  итно  акција  за  елиминирање  на  сите  форми  на 
најлошите  видиви  на  детски  труд  на  Меѓународната  организација  на 
трудот.

Охрабрени од преголемата подршка на Конвенцијата за правата на 
детето,  која  ја  покажува  широко  распространетата  определеност  што 
постои за унапредување и заштита на правата на детето.

Признавајќи  ја  важноста  од  имплементација  на  одредбите  од 
акционата  програма  за  превенција  од  продажба  на  деца,  детската 
проституција  и  детската  порнографија  и  Декларацијата  и  Агендата  за 
акција,  усвоени на Светскиот конгрес против комерцијалното сексуално 
искористување на децата, одржана во Стокџолм од 27 до 31 август 1996 
година  и  другите  релевантни  одлуки  и  препораки  на  надлежните 
меѓународни тела.

Посветувајќи должно внимание на значението на традиционалните и 
културните вредности на секој народ за заштита и хармоничен развој на 
детето. 

Се согласија за следново:

Член 1
Земјите  членки  ќе  ја  забранат  продажбата  на  деца,  детската 

проституција  и  детската  порнографија  согласно  одредбите  на  овој 
Протокол.
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Член 2
За целите на овој протокол
а)  Продажба  на  деца  значи  секое  дејствие  или  трансакција  на 

дејствие при кое детето се пренесува од некое лице или група на лица на 
друго за паричен надомест или друг бид на надомест.

б)  Детската  проституција  значи  користење  на  дете  во  сексуални 
активности  за  паричен  надомест  или  за  било  која  друга  форма  на 
надомест.

в)  Детска  порнографија  значи  претсавување на  дете,  вклучено  во 
реални или симулирани експлицитни сексуални активности со било какви 
средства  или  било  какво  претставување  на  половите  органи  за  детето, 
пред се за сексуални цели.

Член 3
1.  Секоја земја  членка ке  обезбеди најмалку,  следниве дејствија  и 

активности  се  во  целост  опфатени  со  нејзиното  кривично  или  казнено 
право, без разлика дали делата се извршени на нејзина територија или на 
индивидуална или организирана основа

а) Во контекст на продажба на децата, дефинирана во членот 2
б) Нудење, испорачување или прифаќање на дете, на било кој начин, 

за цели на
(а) сексуално искористување на дете
(б) трансфер на органите на детето за профит
(в) вкључување на детето во присилна работа
(г)  Несоодветно  изнудување на  согласност,  како  посредник,  да  се 

посвои дете со прекршување на вежечките меѓународно правни прописи 
за посвојување

в) Нудење, добивање, овозможување на дете за детска проституција, 
која е дефинирана во членот 2.

г)  Произведување,  дистрибуирање,  ширење,  увезување,  нудење, 
продажба  или  поседување  на  детска  порнографија  за  горе  наведенуте 
цели, која е дефинирана во членот 2.

2.  Согласно  одредбите  на  националното  законодавство  на  земја 
членка, истото ќе се однесува и на обидот за извршување на било кое од 
наведените дела и при соучество или учество во било кое од наведените 
дела.

3. Секоја земја членка за ваквите дела ќе предвиди соодветни казни 
имајќи ја предвид нивната серозна природа.

4.  Согласно  одредбите  на  внатрешното  законодавство,секоја  земја 
членка ќе преземе мерки, онаму каде тоа ќе преземе мерки, онаму каде тоа 

315



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

е  соодветно, да предвиди одговорност за правни лица за делата од ставот 
1  на  овој  член.  Согласно  правните  принципи  лицата  може  да  биде 
кривична, граѓанска или управна. 

5. Земјите членки ќе ги преземат сите соодветни правни мерки за да 
осигураат дека сите лица вклучени во постапката на посвојување на дете 
делуваат во согласност со важечките меѓународно правни инструменти.

Член 4
1.  Секоја  земја  членка  ќе  ги  преземе  потребните  мерки  за  да  ја 

воспостави својата надлежност врз делата наведени во членот 3,  став1, 
кога делата се извршени на нејзината теорија, или на брод, или во авион 
регистриран во државата.

2. Секоја земја членка може да ги преземе потребните мерки за да ја 
воспостави својата надлежност врз делата наведени во членот 3, став1, во 
следниве случаи: 

(а) кога наводниот сторител е државјанин на таа држава или лице кое 
има постојано живеалиште на нејзината теорија

(б) кога жртвата е државјанин на таа држава
3. Секоја земја членка исто така ќе ги преземе оние мерки кои би 

можеле да се неопходни,  за  воспоставување на својата надлежност над 
горенадевените дела кога не го екстрадира на друга земја членка затоа што 
делото е сторено од страна на нејзин државјанин.

4. Овој Протокол не ја исклучува кривичната одговорност согласно 
внатрешното право.

Член 5
1.  Делата  наведени  во  членот  3,  став  1,  ќе  се  сметаат  дека  се 

екстрадициони дела во секоја спогодба за екстрадиција која е на сила меѓу 
земјите  членки и  ќе  бидат  вклучени како  екстрадициони дела  во  секој 
подоцна  потпишана  спогодба  за  екстрадиција,  согласно  условите 
предвивени во тие договори.

2. Ако земјата членка која ја условува екстрадицијата со постоење на 
договор добие барање за екстрадиција во друга земја членка со која таа 
нема договор за екстрадиција, овој Протокол може да се смета како правна 
основа за екстрадиција во однос на ваквите дела. Екстрадицијата ќе биде 
под услови утрдени со законите на замолената држава.

3. Земјите членки кои не ја условуваат екстрадицијата со постоење 
на договор,  ќе ги признаат ваквите дела како екстрадициони дела меѓу 
нив, под услови утврдени со законите на замолената држава.

4. Ваквите дела ќе се сметаат, за целите на екстрадиција меѓу земјите 
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членки како да биле извршени не само на местото на кое тие настанале, 
туку и на териториите на државите од кои се бара да ја воспостават својата 
надлежност согласност членот 4.

5.  Ако  екстрадиционото  барање  е  направено  во  однос  на 
делоопишано  во  членот  3,  став1,  а  замолената  држава  членка  не  го 
екстрадира  лицето  врз  основа  на  неговото  државјаноство,  таа  земја  ќе 
преземе соодветни мерки да го поднесе случајот пред надлежните органи 
за целите на гонење.

Член 6
1. Земјите членки меѓусебно ќе си пружат најголеми мерки на помош 

во врска со истражаната, кривична или екстрадициона постапка покренета 
врз основа на делата наведени во членот3. став1, вклучително и помош во 
обезбедувањето на докази кои им се на располагање, а се неопходни за 
постапката.

2.  Земјите  членки,  своите  обврски  од  ставот1  ќе  ги  исполнуваат 
согласно меѓународните договори или други аранжмани, земјите членки 
помошта ќе ја пружат во согласност со нивното внатрешно законодавство.

Член 7
1. Земјите членки, согласно нивното внатешно законодавство ќе:
(а) преземаат мерки да обезбедат заплена и конфискација, зависно од 

околностите, на:
(і) стоки, ккао што се материјали, средства и други инструменти кои 

биле употребени за да се изврши или олесни сторувањето дела според овој 
Протокол;

(іі) приходите оставени од таквите дела;
(б)  ги  изврши  барањата  од  друга  земја  членка  за  запирање  или 

конфискација на стоките или приходите наведени во точките (а) (і) (іі):
(в) преземе мерки насочени кон затворање, на привремена или трајна 

основа, на просториите кои се употребени за извршување на ваквите дела.

Член 8
1. Земјите членки ќе усвојат соодветни мерки за заштита на правата 

и интересите на децата жртви на постапките забранети со овој Протокол 
во сите фази на кривичната постапка, особено преку:

(а) признавање на ранливоста на децата жртви и приспособување на 
постапките  да  се  исполнат  нивните  потреби,  вклучително  и  нивните 
потреби како сведоци:

(б) информирање на децата жртви за нивните права, нивната улога и 
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цел, роковите и прогресот на постапката и за одлуката па нивниот случај. 
(в)  дозволување  да  се  претстават  ставовите,  потребите  и 

загриженоста на децата жртви и истите да бидат земени предвид кога се 
засегнати  нивните  лични  интереси  на  начин  кој  е  во  согласност  со 
процедуралните правила на националното право;

(г) обезбедување на соодветни услуги за подршка на децата жртви за 
време на правната постапка;

(д) заштитување, кога е соодветно на околностите, на приватноста и 
идентитетот  на  децата  жртви  и  преземанјето  мерки  согласно 
националното  право  за  да  се  збегне  несоодветно  ширење  на 
инфирмациите кои би можеле да  доведат до идентификација  на  децата 
жртви;

(ѓ) обезбедување, во соодветни случаи, безбедност на децата жртви 
како и на нивните семејства и сведоците во нивна корист од заплашување 
и освета;

(е)  избегнување  на  неопходното  одложување  на  сличаите  и 
извршување на решенија или наредбите кои доделуваат компензација на 
децта жртви.

2.  Земјите  членки  нашироко  ќе  ја  унапредуваат  јавната  свест, 
вклучувајќи  ги  и  децата,  преку  информации  со  сите  сите  соодветни 
средства,  обезбедување  и  обука,  за  превентивните  мерки  и  штетните 
ефекти од делата кои сенаведени во овој Протокол. При исполнувањето на 
обврските  од  овој  член,  земјите  членки  ќе  го  поттикнат  учеството  на 
општеството  и  особено  на  децата  и  децата  жртви,  во  таквите 
информативни,  едукативни  и  тренинг  програми,  вклучително  и  на 
меѓународен план.

3. Земјите членки, во судската кривична постапка ќе обезбедат дека, 
при однесувањето кон децата кои се  жртви на  делата  опишани во овој 
Протокол, примарно внимание ќе се обрне на интересот на децата.

4. Земјите членки ќе преземат мерки да обезбедат соодветна обука, 
особено правна и психолошка обука на лицата кои работат со жртвите на 
делата забранети со овој Протокол.

5. Земјите членки, во соодветни случаи ќе усвојат мерки со цел да се 
заштити  безбедноста  и  интегритетот  на  оние  лица  или  организации 
вклучени во превенцијата или заштита и рехабилитација на жртвите на 
таквите дела.
6.  Ништо  во  овој  член  нема  да  се  смета  дека  оди  на  штета  на  или  е 
неконзистентно  со  правата  на  обвинетите  за  правично  и  непристрасно 
судење.
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Член 9
1.Земјите  членки  ќе  ги  усвојат  или  зајакнат,  применуваат  и 

објавуваат законите, управните мерки, социјалната политика и програми 
за превенција на делата наведени во овој Протокол. Особено внимание ќе 
се  даде  на  заштитата  на  децата  кои  се  особено  ранливи  во  ваквите 
постапки.

2.  Земјите  членки  нашироко  ќе  ја  унапредуваат  јавната  свест, 
вклучувајќи  ги  и  децата,  прекуинформации  со  ситесоодветни средства, 
образование и обука, за превентивните мерки и штетните ефекти од делата 
кои се наведени во овојј Протокол. При исполнувањето на обврските од 
овој  член,  земјите  членки  ќе  го  поттикнат  учеството  на  општеството 
иособено на децата и децата жртви, во таквите програми, вклучително и 
на меѓународен план.

3. Земјите членки ќе ги преземат сите изводливи мерки со цел да се 
обезбеди  соодветна  помош на жртвите на  таквите  дела,  вклучително  и 
нивно целосно физичко и психолошко закрепнување. 

4. Земјите членки ќе осигураа секое дете жртва на делата опишани 
во овој Протокол да има пристап до постапките за барање надомест на 
штета од одние кои се правни одговорни, без дискриминација.

    5.Земјита членки ќе ги преземат соодветните мерки насочени кон 
ефикасна забрана на произбжводство и распространување на материјал со 
кој се рекламираат делата опишани во овој протокол.

Член 10
1.  Земјите  членки  ќе  ги  преземат  сите  неопходни  мерки  за 

зајакнување  на  меѓународната  соработка  преку  мултилатерални, 
регионални и билатерални аранжмани за превенција, откривање истрага, 
гонење и казнување на оние кои се одговорни за дејствијата во кои се 
вклучени  продажба  на  деца,  детска  порнорафија  и  детски  сексуален 
туризам.  Земјите  членки  исто  така  ќе  ја  промовираат  меународната 
соработка  и  коордианција  меѓу  нивните  органи  и  меѓународните 
организации.

2.  Земјите  членки  ќе  ја  унапредуваат  меѓународната  соработка  за 
помош на деца жртви во нивното физичко и  психолошко опоравување, 
социјална реинтеграција и репатријација.

3.  Земјите  членки  ќе  го  потикнат  зајкнувањето  на  меѓународната 
соработка  со  цел  да  се  насочат  кон  корените  на  проблемот,  како 
сиромаштијата  и  недоволната  развиеност,  кои  придонесуваат  за 
подложноста на децата на продажба на децата,  децката порнографија и 
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детскиот сексуален туризам.
4. Земјите членки кои се во ситуација да го сторат тоа ќе обезбедат 

финансиска,  техничка  или  друга  помош  преку  постоечките 
мултилатерални, регионални, билатерални или други програми.

Член 11
Ништо во овој Протокол нема да влијае на било кои одредби кои се 

поповолни за остварување на правата на детето, а кои се содржани во:
   а) законите на земјата членка 

б) меѓународното право во сила за таа држава. 

Член 12
1. Секоја земја во рок од две години по стапувањето во сила на овој 

Протокол за таа земја членка ќе поднесе извештај до Комитетот за правата 
на  децата  во  кој  ќе  се  даде  сеопфатна  информација  за  мерките  кои ги 
презела за имплементација на одредбите на Протоколот.

2. По поднесувањето на сеопфатниот извештај, секоја земја членка, 
во  извештаите  кои  ги  поднесува  до  Комитетот  за  правата  на  децата, 
согласно членот 44 од  Конвенцијата,  ќе  ја  додаде својата  понатамошна 
информација  во  однос  на  спроведувањето  на  постојниот  Протокол. 
Другите земји членки кон Протоколот ќе поднесуваат извештај секои пет 
години.

    3.Комитетот за правата на децата може да бара од земјите членки 
понатамошни информации за спроведување на овој Протокол.

Член 13
1. Овој Протокол е отворен за потпис од секоја земја која е членка на 

Конвенцијата, или ја потпишала истата.
2. Овој  Протокол  подлежи  на  ратификацијата  и  е  отворен  за 

пристапување од било  која  земја  која  е  членка на  Конвенцијата  или ја 
потпишала истата. Инструментите за ратификација или пристапување ќе 
бидат депонирани кај Генерираниот секретар на ОН.

Член 14
1. Овој Протокол ќе стапи на сила три месеци по депонирањето на 

десеттиот инструмент за ратификација или пристапување.
2.  За  секоја  земја  која  овој  Протокол  ќе  го  ратификува  или  ќе 

пристапи кон него по неговото стапување во сила, Протоколот ќе стапи на 
сила  еден  месец  по  депонирањето  на  нејзиниот  инструмент  за 
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ратификација.
Член 15

1. Секоја земја може да го откаже овој Протокол во секое време со 
писмена нотификација до Генералниот секретар на ОН, кој  потоа ќе ги 
информира  другите  земји  членки  и  потписнички  на  Конвенцијата. 
Откажувањето ќе стапи на сила една година по приемот на известувањето 
на Генералниот секретар.

2. Откажувањето нема да ја ослободи земјата членка од обврските 
од овој Протокол во поглед на било кое дело кое настапило пред датумот 
на  кој  откажувањето  стапило  на  сила.  Ниту  пак  откажувањето  оди  на 
штета на било кој начин да се продолжи разгледувањето на било каква 
работа  која  веќе  ја  разгледува  Комитетот  за  правата  на  децата  пред 
датумот на кој стапило на сила откажувањето.

Член 16
1. Секоја земја членка може да предложи амандман и да го достави 

истиот  кај  Генералниот  секретар  на  ОН.  Генералниот  секретар  во  тој 
случај ќе го препрати доставениот амандман до земјите членки со барање 
да се известат за својот став дали да се одржи Конференција на земјите 
членки за разгледување и гласање по предлозите. Во случај, ако во рок од 
четири месеци од денот на таквата комуникација, најмалку и една третина 
од  земјите  членки  се  во  корист  на  таквата  конференција.  Генералниот 
секретар  ќе  свика  конференција  под  покровителство  на  Обединетите 
нации. Секој  амандман усвоен од мнозинство на земјите членки кои се 
присутни  и  ќе  гласаат  на  конференцијата,  ќе  биде  поднесен  до 
Генералното собрание на Обединетите нации за одобрение.

2. Секој амандман усвоен согласно ставот 1 на овој член ќе стапи на 
сила  по  неговото  одобрување  од  страна  на  Генералното  собрание  и 
прифаќање на две третини на земјите членки.

3. Кога амандман стапува на сила, тој ќе биде обврзувачки за оние 
земји кои  го  прифатиле,  додека  другите  земји  членки сеуште  ќе  бидат 
обврзани со одредбите на овој Протокол и на претходните амандмани кои 
ги прифатиле.

Член 17
1. Овој Протокол, чии арапски, кинески, англиски, француски, руски 

и  шпански  текстови  се  подеднакво  автентични,  ќе  биде  депониран  во 
архивите на Обединетите нации.
       2.Генералниот секретар на Обединетите нации ќе достави потврдени 
копии на сите земји членки на Конвенцијата и сите земји кои ја потпишале 
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Конвенцијата.
А/РЕС/45/112

68 пленарна седница
14 декември 1990

Упатства на Обединетите Нации за спречување на малолетничка 
делинквенција 

(Ријадски упатства)

Генералното собрание,

Имајќи ја  предвид Унливерзалната  декларација за човекови права, 
Меѓународниот  договор  за  економски,  социјални  и  културни  права  и 
Меѓународниот  договор  за  граѓански  и  политички  права,  како  и  други 
меѓународни документи кои се однесуваат на правата и благосостојбата на 
младите  луѓе,  вклучувајќи  релевантни  стандарди  поставени  од 
Меѓународната организација за труд,

Исто  така  имајќи  ја  предвид  Декларацијата  за  правата  на  детето, 
Конвенцијата за правата на детето и Основните правила на Обединетите 
Нации за спроведување на малолетничка правда (Пекиншките правила),

Повикувајќи се на резолуцијата 40/33 на Генералното собрание од 29 
ноември 1985, според која Собранието ги прифати Пекиншките правила 
предложени  од  страна  на  Седмиот  конгрес   на  Обединетите  нации  за 
спречување на криминал и третман на прекршителите,

Потсетувајќи дека Генералното собрание во својата резолуција 40/35 
од 29 ноември 1985 се заложи за  развој  на стандади за спречување на 
малолетничка делинквенција кои би им помогнале на земјите членки во 
формулацијата  и примената  на  специјализирани програми и полиси,  со 
особен адцент на помош, грижа и вклучување на заедницата и го повика 
Економскиот и социјален совет на Осмиот конгрес на Обединетите нации 
за спречување на криминалот и третман на прекршителите  да поднесе 
извештај во врска со постигнатиот  напредок од аспект на овие стандарди, 
за нивно понатамошно разгледување и примена.

Потсетувајќи се , исто така, дека Економскиот  и социјален совет, во 
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делот II. од неговата резолуција 1986/10 од 21 мај 1986, побара од  Осмиот 
конгрес да ги разгледа нацрт-стандардите за спречување на малолетничка 
делинквенција, со можност за нивно прифаќање,

Препознавајќи ја потребата да се развијат национални, регионални и 
меѓународни  приоди  и  стратегии  за  спречување  на  малолетничка 
делинквенција,

Потврдувајќи дека секое дете има основни човекови права, особено 
вклучувајќи го правото на бесплатно  образование,

Земајќи го предвид големиот број млади луѓе кои се или не се во 
конфликт  со  законот,  но  се  напуштени,  запоставени,  малтретирани, 
изложени на злоупотреба на дрога и  се наоѓаат во маргинални услови и 
соочени  со ризик,

Сметајќи на предностите  на прогресивните полиси при спречување 
на делинквенција и за благосостојбата на заедницата,

1. Со задоволство  ја истакнува суштинската важност ва работата на 
Комитетот  за  спречување  и  контрола  на  криминалот  и  Генералниот 
секретар во формулацијата на упатсвата за спречување на малолетничката 
делинквенција;

2. Изразува благодарност за вредната соработка со Арапскиот центар 
за  безбедност  и  обука  во  Ријад,  за  организацијата  на  Меѓународната 
средба на експерти за развој  на нацрт-упатствата на Обединетите нации за 
спречување  на  малолетничката  делинквенција,  одржана  во  Ријад  од  28 
февруари до 1 март 1988, во соработка со Канцеларијата и Обединетите 
нации во Виена;

3. Ги прифаќа Упатствата на Обединетите нации за спречување на 
малолетничка  делинквенција  содржани во дополнувањето  на  сегашната 
резолуција, назначени како “Ријадски  упатства”;

4.  Ги повикува земјите  членки,  во  нивните сеопфатни планови за 
спречување  на  криминалот,  да  ги  применат  Ријадските  упатства  во 
националната  законска     регулатива,  политика  и  пракса  и  да  им  ги 
предочат  на  релевантните  тела,  вклучувајќи  ги  и  изработувачите  на 
полиси,  службата  за  малолетничка  правда,  луѓето  од  образованието, 
медиумите, практичарите и научниците;
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5. Бара од Генералниот секретар и ги повикува земјите членки да 
обезбедата најшироко можно распространување на текстот на Ријадските 
упатства и тоа на сите официјални јазици на Обединетите нации;

6.  Бара  од  Генералниот  секретар  и  го  повикува  сите  релевантни 
канцеларии на Обединетите нации и заинтересирани институции, особено 
Детскиот  фонд при Обединетите нации, како и индивидуални стручњаци, 
да  вложат  усогласени  напори  во  промовирањето  на  примената  на 
Ријадските упатства;

7.  Исто  така  бара  од  Генералниот  секретар  да  го  интензивира 
истражувањето во областа на конкретни ситуации кои содржат социјален 
ризик и експлоатацијата на деца, вклучувајќи го и користењето на деца 
како инструменти на криминалитет, со цел развивање сеопфатни против-
мерки и за тоа да го извести Деветтиот конгрес на Обединетите нации за 
спречување на криминалот и третман на прекршителите;

8.  Понатаму бара  од  Генералниот  секретар  да  издаде  комбиниран 
прирачник  за  стандардите  за  малолетничка  правда  што  ќе  ги  содржи 
Основните  правила  на  Обединетите  нации  за  спроведување  на 
малолетничка правда (Пекиншките правила),  Упатсвата  на  Обединетите 
нации  за  спречување  на  малолетничка  делинквенција  (Ријадските 
упатства) и Правилата на Обединетите нации за заштита на малолетници 
лишени од слобода, како и комплетни коментари за нивните одредби;

9.  Ги поттикнува сите релевантни тела при Обединетите нации да 
соработуваат со Генералниот секретар во преземањето соодветни мерки за 
обезбедување на примената на сегашната резолуција;

10. Ја повикува Подкомисијата за спречување на дискриминација и 
заштита  на  малцинствата  при  Комисијата  за  човекови  права  да  го 
разгледаат овој нов  меѓународен  документ со осврт на промовирање на 
примената на неговите одредби;

11.  Ги  повикува  земјите  членки  целосно  да  ја  поддржуваат 
организацијата на технички и научни семинари, како и пилот проекти и 
проекти за демонстрација на практичните теми и прашања  од областа на 
политиката во однос на примената на одредбите  од Ријадските упатства и 
преземањето  конкретни  мерки  за  општествени  служби  наменети  да 
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одговорат на посебните потреби, проблеми и грижи на младите луѓе,  и 
бара од Генералниот секретар да ги координира напорите во оваа насока;

12.  Исто  така  ги  повикува  земјите  членки  да  го  информираат 
Генералниот секретар за примената на Ријадските упатства и редовно да 
го  известуваат  Комитетот  за  спречување  и  контрола  на  криминалот  за 
постигнатите резултати;

13.  Препорачува  Комитетот  за  спречување   и  контрола  на 
криминалот да побара од Деветтиот конгрес да го разгледа постигнатиот 
развој  во  унапредувањето  и  примената  на  Ријадските  упатства  и 
препораките  содржани  во  сегашната  резолуција  како  посебна  точка  за 
малолетничка правда во дневниот ред  и постојано да ја ревидира работата 
во оваа област.

ДОПОЛНЕНИЕ
Упатства на Обединетите нации за спречување на малолетничка 

делинквенција (Ријадски   упатства)

I.. ОСНОВНИ  ПРИНЦИПИ

1. Спречувањето на малолетничка делинквенција е суштински дел од 
спречувањето на криминалот во општеството. Со ангажирање во законски, 
општествено  корисни  активности  и  со  прифаќање  хуманистичка 
ориентација  кон  општеството  и  животот,  младите  луѓе  развиваат 
некриминогени  ставови.

2.  Успешното  спречување  на  малолетничка  делинквенција  бара 
напори од страна на целото општество да обезбеди  хармоничен развој на 
адолесцентите,  со  почит  кон  нивната  личност  и  нејзино  унапредување 
уште од раното детство.

3. За целите на интерпретација на сегашните Упатства требва да се 
следи ориентација со детето како нејзин центар. Младите луѓе треба да 
имаат активна улога и партнерство во рамките на општеството и не треба 
да се сметаат само како предмет на социјализација или контрола.

4.  Во  примената  на  сегашните  Упатства,  во  согласност  со 
националниот правен систем, доброто на младите луѓе од најрано детство 
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трева да биде во фокусот на секоја превентивна програма.

5. Треба да се увиди потребата и важноста за прогресивни полиси за 
спречување  на  делинквенцијата,  како  и  за  систематски  студии  и 
елаборација  на  мерки.  Тие  треба  да  избегнуваат  криминализирање или 
казнување  на  дете  поради  однесување  кое  не  претставува  сериозен 
проблем во неговиот развој или не им наштетува на останатите. Таквите 
полиси и мерки треба да содржат:

а)  Обезбедување  на  можности,  особено  во  областа  на 
образованието, да се излезе во пресрет на различните потреби на младите 
луѓе и да се овозможи поддршка за сигурен личен развој на сите млади, 
особено на оние кои се очигледно загрозени или изложени на социјален 
ризик, и имаат потреба од посебна грижа и заштита;

б)  Специјализирани  филизофии  и  приоди  за  спречување  на 
делинквенција засновани на закони, процеси, институции, објекти, како и 
мрежа  на  услуги  наменета  за  намалување  на  мотивацијата,  потребата, 
можностите и условите за извршување на прекршоци;

в)   Официјална  интервенција  да  се  изведува  пред  се  според 
интересот на младиот човек и принципите на фер и еднаквост;

г) Зачувување на благосостојбата, развојот, правата и интересите на 
сите млади луѓе;

д) Сфаќање дека младешкото однесување и поведение што не се 
совпаѓа  со  општите  општествени  норми  и  вредности  е  често  дел  од 
процесот  на  растење  и  созревање  и  кај  повеќето  поединци  обично 
спонтано исчезнува при  преминот во зрелост;

ѓ)  Свесност  дека  ,  според владеечкото  мислење на  стручњаците, 
именување  на  младиот  човек  како  “девијант”,  “делинквент”,  или 
“предделинквент” често придонесува за развој на константен образец на 
непожелно однесување кај младите луѓе.

6. Општествените служби и програми треба да се развиваат со цел за 
спречување на малолетничка делинквенција, особено во случај кога не се 
востановени агенции.  Формалните агенции за  општествена контрола не 
треба да се користат само во краен случај.

II..ОБЕМ НА УПАТСТВАТА

7.  Постоечките  Упатства  треба  да  се  толкуваат  и  применуваат  во 
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пошироки  рамки  на  Универзалната  декларација  за  човекови  права, 
Меѓународниот  договор   за  економски,  социјални  и  културни  права, 
Меѓународниот договор за граѓански и политички  права, Декларацијата 
за  правата  на  детето  и  Конвенцијата  за  правата  на  детето,  како  и  во 
контекст на Основните правила на Обединетите нации за спроведување на 
малолетничка  правда  (Пекиншките  правила),  а  и  во  рамките  на  други 
документи  и  норми  кои  се  однесуваат  на  правата,  интересите  и 
благосостојбата на децата и младите. 

8.  Постоечките  Упатства  исто  така  треба  да  се  применуваат  во 
контекст  на  економските,  социјалните  и  културните  услови  што 
преовладуваат во секоја земја членка.

III..ОПШТА  ПРЕВЕНЦИЈА

9.  На  секое  ниво  од  владата  треба  да  се  востановат  сеопфатни 
планови за спречување што ќе го содржат следново:

а)  Длабинска  анализа  на  проблемите  и  содржината  на 
расположивите програми, служби, објекти и ресурси;

б)  Јасно  дефинирана  одговорност  за  соодветните  агенции, 
институции и кадар вклучени во превентивните напори;

в) Механизми за соодветна координација  на превентивните напори 
меѓу владини и невладини организации;

г) Полиси, програми и стратегии засновани на прогностички студии 
кои постојано ќе се следат и внимателно ќе се проценуваат за време на 
примената;

д) Методи за ефективно намалување на можностите за извршување 
на криминално дејствие;

ѓ) Ангажирање на целата заедница преку широк спектар на служби 
и програми;

е)  Блиска  интердисциплинарна  соработка  меѓу  националните, 
државните,  локалните  и  општинските  власти,  со  ангажирање  на 
приватниот сектор, еминентни  граѓани, образование од областа на трудот, 
грижа за децата и нивното здравје, спроведување на законот и  правосудни 
агенции  со  цел  преземање  на  конкретни  чекори  во  спречувањето   на 
малолетничка делинквенција и младешки криминал;

ж) Учество на младите во изготвувањето  на полисите и процесите 
за  спречување  на  делинквенција,  вклучувајќи   и  прибегнување  кон 
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ресурсите на заедницата, самопомош  за млади и програми за помош и 
третман  на жртви;

з) Специјализиран кадар на сите нивои.

IV. ПРОЦЕСИ НА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

10.  Треба  да  се  стави   акцент  на  полисите  за  превенција  кои 
овозможуваат успешна социјализација и интеграција на сите деца и млади 
луѓе,  особено  преку  семејството,  заедницата,  врсниците,  училиштата, 
занаетчиското образование и светот на работата, како и преку доброволни 
организации.  Должна почит треба да  се  оддаде и на  правилниот личен 
развој на децата и младите, а тие треба да се прифаќаат  како целосни  и 
еднакви партнери во процесите на социјализација и интеграција.

А. Семејство

11. Секое општество треба да даде висок приоритет на потребите и 
доброто на семејството  и сите негови членови.

12.  Бидејќи  семејството  е  централната  единица  одговорна  за 
примарната  социјализација  на  децата,  треба  да  се  следат  владините  и 
општествените  напори  за  зачувување  на  интегритетот  на  семејството, 
вклучувајќи го и поширокото семејство. Општеството има обврска да му 
помага  на  семејството  во  обезбедување  на  грижа  и  заштита  ,  како  и 
обезбедување на физичка и ментална благосостојба на децата. Треба да се 
понудат соодветни аранжмани кои нудат целодневна  грижа.

13.  Владите  треба  да  востановат  полиси  соодветни за  растење на 
децата во стабилни и средени семејни средини. На семејствата кои имаат 
потреба  од  помош  за  разрешување  на  состојби  на  нестабилност  и 
конфликт треба да им се обезбедат потребни служби.

14.  Кога  недостасува  стабилна  и  средена  семејна  средина,  кога 
напорите  на  заедницата  за  помагање  на  родителите  во  тој  поглед  се 
неуспешни и кога поширокото семејство не може да ја одигра оваа улога, 
треба да се разгледуваат алтернативни сместувања, како што се домови за 
деца  без  родители  и  посвојување.  Ваквото  сместување  треба  да 
соодветствува колку што е можно повеќе  на стабилна и средена семејна 
средина, и истовремено да обезбеди чувство на постојаност кај децата, со 
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што ќе се одбегнат проблеми врзани со “ синдромот на посвоенче”.

15.  Посебно  внимание  треба  да  се  посвети  на  деца  од  семејства 
погодени  од  брзи  и  нееднакви  економски,  социјални  и  културолошки 
промени,  особено  на  деца  од  домородечки,  мигрантски  или  бегалски 
семејства.  Бидејќи  таквите  промени  можат  да  ја  нарушат   социјалната 
способност на семејството да го обезбеди традиционалното одгледување и 
развој  на децата, често, како резултат на конфликт на култури и улоги, 
треба  да  се   изготват  конструктивни  модалитети  на  социјализација  на 
децата.

16. Треба да се преземат мерки и да се развијат програми кои ќе им 
овозможат на семејствата да научат за родителските улоги и обврски во 
однос на развојот и грижата за децата, ќе се залагаат за позитивен однос 
родител-дете и ќе ги направат родителите чувствителни за проблемите на 
децата  и  младите  поттикнувајќи  го  нивното  ангажирање  во  семејни  и 
активности на заедницата.

17. Владите треба да преземат мерки за унапредување на семејната 
кохезија  и  хармонија  и  за  намалување  на  одделувањето  на  децата  од 
нивните родители,  доколку условите што влијаат  врз  благосостојбата  и 
иднината на детето не оставаат друга можна алтернатива.

18.  Важно  е  да  се  нагласи  функцијата  на  социјализација  на 
семејството  и  поширокото  семејство;  исто  така  еднакво  важно  е  да  се 
препознае идната улога, обврски, учество  и партнерство на младите луѓе 
во општеството.

19.  Во  обезбедување  на  правото  на  детето  на  правилна 
социјализација,Владите  и  другите  агенции  треба  да  се  потпираат  на 
постоечките   социјални  и  правни  агенции,  но,  во  случај  кога 
традиционалните институции и обичаи не се повеќе ефективни, тие треба 
да дозволат и обезбедат иновативни мерки.

Б. Образование

20.  Владите имаат обврска да  го направат државното образование 
достапно за сите млади.

21. Образовните системи, покрај нивните академски и занаетчиски 
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активности, треба  особено внимание да посветат на следново:

а)  Учењето  на  основните  вредности  и  развивање  почит   за 
сопствениот културен идентитет  и обрасци на детето, за општествените 
вредности  на  земјата  во  која  живее  детето,  за  други  цивилизации,  за 
човековите права и основните слободи;

б) Унапредување и развој на личноста, талентите и менталните  и 
физичките способности на младите до максимум;

в) Ангажирање на младите во образовниот процес како активни и 
ефективни учесници, а не само како негови предмети;

г) Преземање на активности кои негуваат чувство на идентитет и 
припаѓање кон училиштето и заедницата;

д)  Поттикнување  на  младите  да  ги  разбираат  и  почитуваат 
различните  ставови и мислења, како и културните и други разлики;

ѓ)  Обезбедување на  информации и  насоки  во  врска  со  насочено 
образование, можности за вработување и развој на кариера;

е)  Обезбедување на  позитивна  ментална  поддршка  за  младите  и 
одбегнување на психолошко малтретирање;

ж) Одбегнување на строги дисциплински мерки, особено телесна 
казна.

22.  Образовните системи треба да работата  заедно со  родителите, 
организации на заедницата и агенции кои се занимаваат со организирање 
активности за младите.

23. Младите и нивните семејства треба да се информираат за законот 
и нивните права и обврски според законот, како и за универзалниот систем 
на вредности, вклучувајќи ги и документите на Обединетите нации.

24.  Образовните  системи  треба  да  пружат  особена  помош   и 
внимание на младите кои се соочуваат со социјален ризик.  Поради тоа 
треба  да  се  развијат  програми  за  превенција,  образовни  материјали, 
наставни програми, приоди и алати и целосно да се користат.

25.  Посебно  внимание  треба  да  се  обрне  на  сеопфатни  полиси  и 
стратегии  за  превентива  од  алкохол,  дрога  и  други  супстанции  кои 
младите  ги  злоупотребуваат.  Наставниците  и  другите  професионалци 
треба да се опремени и обучени за справување на со проблеми од ваков 
вид.  Ученичките  органи  треба  да  располагаат  со  информации  за 
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користење и злоупотреба на дрога , како и алкохол.
26. Училиштата треба да служат како ресурс и референтни центри за 

обезбедување  на  медицинска  грижа,  советувалишта  и  други  услуги  на 
младите,  особено  за  оние  со  специфични  потреби  и  жртви  на 
малтретирање, запоставување и експлоатација.

27. Преку разновидни образовни програми, наставниците и другите 
возрасни,  како и ученичкиот  орган треба да станат почувствителни за 
проблемите,  потребите  и  сфаќањата  на  младите,  особено  на  оние  кои 
припаѓаат  на  непривилегирана,  пониска  класа,  етничко  или  друго 
малцинство и група со ниски  примања.

28.  Училишните системи треба да  се  обидуваат да  ги  исполнат и 
унапредуваат највисоките професионални и образовни стандарди во врска 
со наставните програми, приодот и методите на настава и избор и обука на 
квалификувани  наставници.  Исто  така  треба  да  се  обезбеди  постојано 
следење и проценка на работата од страна на соодветни организации и 
тела.

29.  Училишните  системи  трева  да  планираат,  развиваат  и 
применуваат  вонучилишни  активности  од  интерес  за  младите,  во 
соработка со групи од заедницата.

30. Посебна помош треба да им се пружи на деца и млади кои тешко 
ги следат начелата за присуство на час, како и на “повторувачите”.

31. Училиштата треба да промовираат полиси и правила кои се фер и 
праведни;  учениците  треба  да  бидат  претставени  во  тела  кои  ја 
формулираат  училишната  полиса,  вклучувајќи  ја  и  полисата  за 
дисциплина и донесување одлуки.

В.Заедница

32.  Службите  и  програмите  на  заедницата  кои  одговараат  на 
посебните потреби, проблеми, интереси  и грижи на младите и кои нудат 
соодветно советување и насочување на младите и нивните семејства треба 
да се развиваат, а онаму каде што веќе постојат - да се зацврстуваат.

33. Заедницата треба да обезбеди, или да ги зајакне онаму каде што 
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постојат,  разновидните  мерки  на  поддршка  од  заедницата  вклучувајќи 
центри  за  развој,  објекти  за  редреација  и  служби  кои  ќе  одговорат  на 
посебните  проблеми  на  децата  со  социјален  ризик.  При  пружањето  на 
овие  мерки за  помош треба да  се  обезбеди почит  кон  индивидуалните 
права.

34.  Треба  да  се  востановат  посебни  објекти  за  обезбедување  на 
соодветно прифатилиште за младите кои не можат повеќе да живеат дома 
или воопшто немаат дом.

35. Треба да се обезбеди широк спектар на услуги и мерки за помош 
за совладување на тешкотиите со кои се соочуваат младите при преминот 
во  зрелост.  Ваквите  служби  треба  да  опфатат  посебни  програми  за 
младите  корисници  на  дрога  кои  ќе  ја  нагласуваат  грижата,  давањето 
совети, помош и интервенции во вид на терапија.

36. На доброволните организации кои обезбедуваат услуги за млади 
треба да им се даде финансиска и друга поддршка од страна на Владата и 
други институции.

37. Треба да се создаваат или зајакнуваат младински организации на 
локално  ниво  со  полно  право  да  учествуваат  во  раководењето  со 
заедницата.  Овие  организации  треба  да  ги  поттикнуваат  младите  да 
организираат   колективни  и  доброволни  проекти,  особено  проекти 
наменети за помош на млади.

38.Владините организации треба да преземат посебна обврска и да 
ги обезбедуваат неопходните услуги за бездомни деца; на младите треба 
да  им  стојат  на  располагање  информации  за  локалните  објекти, 
сместување, вработување и други форми  и извори на помош

39. Треба да се организираат  и да стојат на располагање на младите 
разновидни објекти за рекреација и служби од нивен интерес.

Г. Јавни гласила

40.  Јавните  гласила  треба  да  обезбедат  на  младите  пристап  до 
информации  и  материјал  од  разновидни  национални  и  меѓународни 
извори.
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41.  Јавните  гласила  треба  да  се  поттикнуваат  да  го  прикажувааат 
позитивниот придонес на младите кон општеството.

42. Јавните гласила треба да се поттикнуваат во давање информации 
за постоењето на  служби,  објекти и можности наменети за  младите во 
општеството.

43. Јавните гласила, а особено телевизиските и филмските медиуми, 
треба  да  се  поттикнуваат  да  ја  сведат  на  минимум  застапеноста  на 
порнографија, дрога и насилство и да заземат став на неодобрување кон 
насилството  и  експлоатацијата,  како  и  да  избегнуваат  понижувачки  и 
деградирачки прикажувања  особено на жените, децата и меѓучовечките 
односи, и да ги промовираат  улогите и принципите на еднаквост.

44.  Јавните гласила треба да се свесни за нивната голема улога и 
одговорност,  како  и  за  нивното  влијание,  во  односите  на  младите  кон 
злоупотребата на дрога и алкохол. Тие треба да ја користат својата моќ за 
спречување  на  злоупотребата  на  дрога  и  алкохол  пренесувајќи 
конзистентни пораки преку урамнотежен  приод. Треба да се унапредуваат 
ефективни кампањи за свесноста за дрогата на сите нивои.

VI. СОЦИЈАЛНА ПОЛИСА

45.  Владините  агенции  треба  да  им  дадат  висок  приоритет  на 
плановите и програмите за млади и треба да овозможат фондови и други 
ресурси  за  ефективна  работа  на  службите,  објектите  и  кадарот  за 
соодветна  медицинска и  ментална грижа,  исхрана,  сместување и други 
релевантни  служби,  како  и  спречување  и  лечење  на  злоупотребата  на 
дрога  и  алкохол,  и  да  обезбедат  дека  таквите  служби  се  достапни  и 
корисни за младите.

46. Институционализацијата на младите треба да биде крајна мерка и 
со минимум неопходно времетраење, а интересите на младите треба да 
бидат  разгледувани  со  најголемо  внимание.  Критериумите  кои  ја 
дозволуваат  формалната  интервенција  од  ваков  вид  треба  строго  да  се 
дефинирани  и  ограничени  на  следниве  ситуации:  а)  кога  на  детето  и 
младиот  човек  му  е  нанесено  зло  од  страна  на  родителите  или 
старателите;   б) кога   детето или младиот човек е сексуално, физички или 
емоционално малтретиран од страна на родителите или старателите;   в) 
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кога детето или младиот човек е препуштен на негрижа, напуштен или 
експлоатиран од страна на родителите или старателите;     г) кога на детето 
или младиот човек му се заканува морална или физичка опасност поради 
однесувањето  на  родителите  или  старателите;     и     д)  кога  во 
однесувањето  на  детето  или  младиот  човек  се  манифестира  сериозна 
морална  или  физичка  опасност  и  кога  ниту  родителите,  старателите, 
самиот  малолетник или општествените служби не можат на друг начин да 
се справат со проблемот.

47.  Владините  агенции  треба  да  им  овозможат  на  младите  луѓе 
можност  за  континуирано,  целосно  образование  и  работно  искуство 
финансирано од државата во случај кога родителите или старателите не се 
во состојба тоа да го сторат.

48.  Програмите  за  спречување  на  делинквенција  треба  да  се 
планираат  и  развиваат  на  основа  на  сигурни  резултати  од  научни 
истражувања и периодично да се следат, проценуваат   и соодветно да се 
приспособуваат.

49.  Научни  информации  во  врска  со  видовите  однесување  или 
ситуации  кои  укажуваат  или  се  огледуваат  во  физичко  и  психичко 
насилство  и  малтретирање  треба  да  се  достапни  на  професионалната 
заедница како и на јавноста воопшто.

50.  Воглавно,  учеството  во  планови  и  програми  треба  да  биде 
доброволно.  Самите млади луѓе  треба да  се вклучат во формулацијата, 
развојот и примената на плановите и програмите.

51.  Владите  треба  да  започнат  или  продолжуваат  да  истражуваат, 
развиваат  и  применуваат  полиси,  мерки  и  стратегии  во  и  надвор  од 
правосудниот систем за да го спречат домашното насилство врз младите и 
да овозможат праведен третман на жртвите од домашно насилство.

VII. ЗАКОНОДАВСТВО И СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
МАЛОЛЕТНИЧКА  ПРАВДА

52.  Владите треба да донесуваат и применуваат посебни закони и 
процедури за унапредување и заштита на правата и доброто на младите.
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53.  Треба  да  се  донесат  и  спроведуваат  правни  норми  кои  ќе  го 
спречуваат  насилството, малтретирањето, експлоатацијата и користењето 
на деца и млади за криминални активности.

54.  Ниедно  дете  или  млад  човек  не  смее  да  биде  подложено   на 
строги или понижувачки поправни или казнени мерки дома, на училиште 
или во били која институција.

55.  Треба  да  се  следат   законот  и  неговата  примена  наменети  за 
ограничување и контрола на пристапот до било какво оружје за деца и 
млади.

56.  За  да  се  спречи  понатамошна  стигматизација,  насилство  и 
криминализација на младите, треба да се донесат  правни  норми кои ќе 
обезбедат дека било какво однесување што не се смета за прекршок и не е 
казнето,  доколку  е  изведено  од  страна  на  возрасен,  не  се  смета  за 
прекршок и нема да биде казнето доколку е изведено од страна на млад 
човек.

57. Треба  да  се  разгледа  формирањето  на  канцеларија  на 
правобранител или сличен независен орган кој ќе ги обезбедува статусот, 
правата  и  интересите  на  младите,  како и  достапноста  на  референтните 
служби.  Назначениот  правобранител  или  друг  орган  исто  така  ќе  ја 
надгледува  примената  на  Ријадските  упатства,  Пекиншките  правила  и 
Правилата  за  заштита  на  малолетници  лишени  од  слобода. 
Правобранителот  или  друг  орган  во  редовни  интервали  ќе  објавува 
извештај за постигнатиот напредок или за потешкотиите на кои се наишло 
при примената на документот. Исто така треба да се формираат служби  за 
застапување на деца.

58.  Спроведувачите на  законот  и  друг  релевантен кадар,  од  обата 
пола, треба да се обучи да одговара на посебните потреби на младите и 
треба  да  е  запознаен  и  да  ги  користи  до  максимум   програмите  и 
референтните можности за отстапување на младите од правниот систем.

59.  Треба  да  се  донесат  и  строго  да  се  спроведуваат  закони  за 
заштита на децата и младите  од злоупотреба и шверц со дрога.
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VIII. ИСТРАЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ НА ПОЛИСИ И КООРДИНАЦИЈА

60.  Треба  да  се  направат   напори  и  да  се  востановат  соодветни 
механизми  за  унапредување  на  интеракцијата  и  координацијата  меѓу 
економските,  социјалните.  образовните  и  здравствените  институции, 
правниот  систем,  младите,  заедницата  и  развојот  на  агенции  и  други 
релевантни  институции,  како  на  мултидисциплинарно  така  и  на 
интрадисциплинарно ниво.

61. Размената на информации, искуство и стручност стекнати преку 
проекти,  програми,  пракса  и  иницијативи  врзани  за  малолетнички 
криминал, спречување на делинквенција и малолетничка правда треба да 
се интензивира на национално, регионално и меѓународно ниво.

62.  Треба  понатаму да  се  развиваат  и  зајакнуваат  регионалната  и 
меѓународната  соработка  околу  проблеми  на  малолетнички  криминал, 
спречување на делинквенција и малолетничка правда со вклучување на 
практичари, стручњаци и луѓе одговорни за донесување одлуки.

63.Техничката  и  научната  соработка  во  областа  на  праксата  и 
уредување на политиката, особено при обука, пилот проекти и проекти за 
демонстрација врзани за посебни теми кои се однесуваат на спречување на 
малолетнички  криминал  и  делинквенција  треба  да  добијат  силна 
поддршка  од  сите  Влади,  системот  на  Обединетите   нации  и  други 
релевантни организации.

64.Соработката  треба  да  се  поттикнува  и  при  преземање  научни 
истражувања  во  врска  со  ефикасни  модалитети  за  спречување  на 
малолетнички  криминал  и  делинквенција,  а  резултатите  од  таквите 
истражувања треба да се проценуваат и да бидат достапни на широката 
јавност.

65.  Соодветните  тела,  институции,  агенции  и  канцеларии  на 
Обединетите нации треба да одржуваат блиска соработка и координација 
на различни прашања врзани за децата, малолетничка правда, криминал и 
спречување на малолетничка делинквенција.

66.  На  основа  на  постоечките  Упатства,  Секретаријатот  на 
Обединетите нации, во соработка со релевантните институции, треба да 
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игра  активна  улога  во  изведувањето  на  научните  истражувања, 
соработката, формулацијата  на полисите и во разгледувањето и следењето 
на  нивната  примена,  и  треба  да  служи  како  извор  на  проверени 
информации за  ефикасните модалитети за  спречување на  малолетничка 
делинквенција.

IX. ПРЕПОРАКИ

Препораките што се наведени во склоп на анализата на системот за 
малолетничка  правда  и  во  ова  посебно  поглавје  се  засновани  врз 
меѓународните документи кои се однесуваат на малолетничката правда, 
врз  повеќе  документи  донесени  од  Обединетите  нации  и  од  други 
меѓународни институции, како и врз искуствата од работата во областа на 
правдата за малолетниците во неколку земји во светот.

1. Конвенцијата за правата на детето, или пак само примероци од 
членовите 37 и 40,  да се достават до што е можно повеќе сегменти на 
општеството, пред се до оние што работат со правдата за малолетници. 
Пожелно би било да се организираат, под покровителство на разни групи 
стручњаци, повремени расправи за членовите 37 и 40 од Конвенцијата за 
правата на детето.

2. Правдата за малолетници треба да се потпира врз разговор, а не 
врз  присила  и  наметнување,  каков  што  е  случајот  со  возрасните 
осуденици. Во многу земји таквото правосудство се покажува како многу 
поефикасно.

3. Доколку пред судењето се јави сомневање во однос на видот на 
мерката или санкцијата што треба да се изрече, од непроценлива важност 
ќе биде определување на период за набљудување во траење од од еден до 
три месеци.  Во овој  период би се  преземале сите  неопходни мерки во 
поглед  на  малолетникот,  неговото  семејство  и  сите  социо-воспитни  и 
правни лица

4. Постапката со малолетниците треба да ја водат кадри што се 
едуцирани  и  стручно  оспособени  за  постапка  со  нив.  Судиите  за 
малолетници  треба  да  работат  исклучиво  на  проблематиката  на 
малолетничката делинквенција.

5. Потребно  е  да  се  формираат  засебни  судски  органи  за 
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малолетничката правда. Во поголемите градови во Македонија треба  да 
се формираат судови за малолетници.

6. За заштита на правата на малолетниците, а со оглед на тоа дека 
веќе  е  донесен  Закон  за  народен  правобранител  и  избран  е  народен 
правобранител како и негови заменици, би требало од редот на истите да 
се избере заменик што ќе работи на малолетничка проблематика, или да се 
донесе посебен закон за народен правобранител за заштита на правата на 
младите.

7. Затворањето  и  институционалното  сместување,  особено  кога 
институцијата се држи под клуч, мораат апсолутно да се избегнуваат и кон 
нив да се прибегнува само како кон последна мерка и за што е можно 
покус временски период.

8. Да  се  одберат  алтернативни  мерки,  какви  што  се  условната 
казна  со  засилен  надзор,  воспитна  помош,  работа  од  општ  интерес  и 
посредство меѓу сторителот и жртвата. Условната казна се докажува како 
успешна насекаде во светот.  Таа е оправдана кога станува збор за прво 
кривично дело, економична е затоа што  се избегнува затворање, и полезна 
затоа што го ограничува криминалното повратништво.

9. Да  се  побара  семејно  опкружување  наместо  институција, 
секогаш кога е тоа можно и особено за најмладите.

10. Судовите да преговараат со раководството на институциите за 
примање на адолесцент. Со тоа ќе се добие  сознание за видот и типот на 
тешкотиите што може да ги предизвика дадениот адолесцент во допир со 
квантитативната и квалитативната преоптовареност на институцијата.

11. Да  се  изнајдат  соодветни  начини  за  извршување  на  мерката 
“упатување во воспитно – поправен дом “ за малолетни лица од женски 
пол.

12. Во Централниот затвор во Скопје  да не  се  затвораат во исти 
оддели  возрасни  на  22  и  23  години,  заедно  со  малолетниците  под  18 
години.

13. Да  се  востанови  соодветна  служба  која  ќе  работи  со 
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малолетните престапници со пречки во развојот.

14. Да се создаде посебна служба која ќе биде обучена за работа и 
третман на малолетните сторители на кривични дела кои злоупотребуваат 
дрога и други опојни супстанци.

15. Што е можно побрзо надзорниците во поправниот дом Тетово 
да се заменат со воспитувачи.

16. Во  Градската  управа  за  внатрешни работи  во  Скопје  работат 
службени лица за малолетничка делинквенција и социопатолошки појави, 
распоредени  во  општинските  органи  за  внатрешни  работи,  кои  се 
координирани  од  службата  за  малолетници  на  ГУВР.  И  во  останатите 
управи  на  МВР  работат  овластени  службени  лица  по  малолетничка 
делинквенција,  но  неопходно  е  ваквите  оддели  да  се  специјализираат 
исклучиво  за работа на малолетничко престапништво.

17. Во Министерството за внатрешни работи треба да се назначи 
координатор за малолетничката делинквенција на ниво на Републиката.

18. Во  рамките  на  Центрите  за  социјална  работа  да  се  оформат 
специјализирани тимови што ќе работат со малолетниците и семејствата 
со  висок  ризик  (  злоупотреба  на  дрога  и  алкохол,  физичка и  ментална 
злоупотреба  и  сл.).  Ваквите  служби  треба  да  се  на  располагање  на 
населението 24 часа на ден.

19. Да му се даде подршка на функционирањето на постојните СОС 
телефонски линии и да се направат напори за отворање нови.

20. Да се преземат напори за отворање на младински центри, кои ќе 
ги ангажираат младите како активни членови на општеството.

21. Образовните  системи  освен  реализирање  на  образовната 
програма,  да  обезбедат  и  посебни  превентивни  програми  за  помош, 
особено за младите во социјален ризик.

22. Улогата  на  медиумите  треба  да  се  ревидира  и  да  се  утврдат 
содржините на програмските концепти,  кои ќе бидат приспособени кон 
меѓународните  стандарди  за  јавно  информирање.  Медиумите  се  главен 
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канал за формирањето на јавното мнение и моќно орудие за превенција на 
социо- патолошките појави кај децата и младите.

23. Постојано  да  се  унапредува  соработката  меѓу  судовите, 
центрите за социјални работи, полицијата, воспитните установи, научните 
и  други институции кои се  занимаваат со  проблемите младите и  да  се 
преземаат  научни  истражувања  во  врска  со  делотворни  начини  за 
спречување на малолетничкиот криминал и делинквенција. Резултатите од 
тие истражувања треба да се достапни на широката јавност.

24. Практиката покажува голема потреба од создавање на кризни 
прифатни центри, во кои би биле сместувани децата и младите на кои им е 
неопходна итна интервенција во вид на сместување и укажување друг вид 
помош.  За  ова  е  потребно  да  се  обезбедат  просторни  и  технички 
можности,  но  пред  се  едуциран  кадар  и  добра  поврзаност  со  сите 
структури  на  општеството.  Ваквите  центри  во  рамките  на  своите 
одговорности  треба  да  имаат  и  специјализирани  служби  за  работа  на 
особено чувствителни групи на деца – деца со пречки во развојот, деца со 
особено агресивно однесување, деца во акутна состојба на стрес врзана за 
одредена злоупотреба.

25. И на крајот,  но секако најважно: буквално сите вработени во 
воспитните и затворските институции, полицијата, центрите за социјална 
работа, судовите за малолетници, судиите, обвинителите и адвокатите, и 
претставниците на невладините организации побараа континуирана обука 
за  стручњаците во  областа  на  правдата  за  малолетници.  Оваа  обука би 
требало да се осмисли низ курсеви и работилници, стручни престои на 
странски  консултанти  во  Македонија  и  македонски  стручњаци  во 
странство,  а  пред  се  преку  обука  на  кадарот  на  местото  на  работа  со 
самите  малолетници.  Пожелно  би  било  тие  обуки  да  вклучуваат 
стручњаци  од  неколку  профили  и  сектори  со  што  ќе  се  обезбеди 
мултидисциплинарен  приод  кон  оваа  исклучително  чувствителна 
проблематика.
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А/РЕЗ/ 45/113
68 ма пленарна седница

    4 Декември 1990

Прописи на Обединетите нации за Заштита на Малолетници Лишени 
од Слобода 

(Хавански Правила)

   Генералното Собрание,

Имајќи  ја  в  предвид  Универзалната  Декларација  за  Човековите 
Права,  Меѓународната  Спогодба  за  Граѓанските  и  Политичките  Права, 
Конвенцијата против Тортура, Нечовечки или Деградирачки Третман или 
Казна и Конвенцијата за Правата на Детето,  како и други меѓународни 
инструменти во однос на заштитата на правата и добробитта на младите 
лица.

Имајќи  ги  в  предвид,  исто  така,  Стандардните  Минимални 
Прописи  за  Третман  на  Затвореници,  усвоени  на  Првиот  Конгрес  на 
Обединетите  нации,  за  Превенција  на  Криминалот  и  Третман  на 
Престапниците,

 Понатаму, имајќи ги в предвид Пакетот Принципи за Заштита на 
сите  лица  кои  се  под  Било  каков  притвор  или  затвор,  одобрен  од 
Генералното Собрание со резолуцијата 43/173 на 9ти Декември 1988 кој е 
содржан во анексот,

Повикувајќи  се  на  Стандардните  Минимални  Прописи  на 
Обединетите  нации  за  спроведување  на  Законот  за  Малолетници 
(Пекингшки правила),

Повикувајќи се исто така на 21та резолуција од Седмиот Конгрес 
на  Обединетите  нации  за  превенција  на  криминалот  и  третман  на 
престапниците,  каде  се  поттикна  развојот  на  правилата  за  заштита  на 
малолетниците лишени од слобода,

Повикувајќи се исто така на Економскиот и Социјален Совет,  во 
одделот  2  од  неговата  резолуција  1986/10  од  21ви  мај  1986,  каде  е 
побарано известување од Генералниот Секретар за постигнатиот напредок 
во развојот на правилата од страна на Комитетот за превенција и контрола 
на криминалот на неговата десетта седница, како и барањето поставено на 
Осмиот Конгрес на Обединетите нации за превенција на криминалот  и 
третман на  престапниците  да  ги  разгледаат  предложените   прописи  од 
аспект на нивно усвојување,
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Вознемирени од условите и околностите во кои малолетниците се 
лишени од слобода, во светски размери,

Свесни  дека  малолетниците  лишени  од  слобода  се  мошне 
чувствителни на злоупотреба, жртвување и кршење на нивните права,

Загрижени дека голем број на државни системи не прават разлика 
помеѓу возрасните и малолетниците на различни нивоа, во спроведување 
на законот, и според тоа малолетниците се притвораат во истите установи 
во кои се затвораат и возрасните престапници:

1.Потврдуваме  дека,  сместувањето  на  малолетник  во 
институција треба да биде крајна мерка, и тоа  за  најкраток можен период;

2.Прифаќање  на  фактот  дека,  поради  големата  ранливост, 
малолетниците лишени од слобода бараат посебна грижа и внимание, и 
дека нивните права и добробит треба да се загарантираат за време и после 
периодот во кој биле лишени од слобода;

3.Ја  забележуваме  со  задоволство  вредната  работа  на 
Секретаријатот  и  воспоставената  соработка  помеѓу  Секретаријатот   и 
експертите,  практичарите,  владините  организации  и  невладината 
заедница, особено Меѓународната Амнестија, Меѓународната Одбрана за 
Деца и Рада Барнен Интернационал (Шведска Федерација за Заштита на 
деца,како и научните институции кои се занимаваат со правата на децата и 
малолетничкото  право,  поради  учеството  во  нацрт-закоконот  на 
Обединетите нации за Заштита на малолетници лишени од слобода;

4.Усвојување на Прописите на Обединетите нации за Заштита 
на  малолетници  лишени  од  слобода  содржани  во  анексот  на  оваа 
резолуција;

5. Апел до Комитетот за превенција и контрола на криминалот 
за формулација на мерки со цел ефикасна  имплементација на Прописите, 
со  помош  на  институтите  на  Обединетите  нации  за  превенција  на 
криминалот и третман на престапниците;

6. Да се замолат земјите членки  да го адаптираат, доколку е 
потребно, нивното национално законодавство, политика и пракса, особено 
во  оспособувањето  на  сите  категории   персонал  ангажиран  во 
законодавството за малолетници во духот на Прописите, и запознавање со 
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истите од страна на релевантните органи и јавноста воопшто;

7. Исто  така,  молба  до  земјите  членки,  за  информирање  на 
Генералниот Секретар во врска со нивната заложба при апликацијата на 
Прописите  во  законодавството,  политиката  и  праксата,  и  редовно 
известување на  Комитетот  за  превенција  и  контрола  на  криминалот  за 
постигнатите резултати при нивната имплементација;

8. Молба до Генералниот Секретар и покана до земјите членки 
во  обезбедувањето  на  најширока  можна  дистрибуција  на  текстот  на 
текстот  за  Прописите,  и  тоа  на  сите  службени  јазици  на  Обединетите 
нации;

9. Молба  до  Генералниот  Секретар  за  изведување  на 
компаративна  студија,  обезбедување  на  потребна  соработка  и 
обмислување на  стратегиите за  постапка со  разновидните категории на 
сериозни  млади  престапници,  како  и  подготовка  на  политички 
ориентирано известување кое треба да се презентира на Деветиот конгрес 
на  Обединетите  нации  за  Превенција  на  криминалот  и  третман  на 
престапниците;

10.Исто така, се моли Генералниот Секретар и земјите членки 
за  одредување  на  потребните  ресурси  во  обезбедувањето  на  успешна 
апликација  и  имплементација  на  Прописите,  особено  во  делот  на 
ангажирање,  оспособување   и  размена  на  сите  категории  персонал 
задолжен за малолетниците;

11.Се  поттикнуваат  сите  релевантни  тела  на  системот  на 
Обединетите  нации,  особено  Детскиот  Фонд  на  Обединетите  нации, 
регионалните  комисии  и  специјализирани  агенции,  Институтите  на 
Обединетите  нации  за  превенција  на  криминалот  и  третман  на 
престапниците, како и сите задолжени владини и невладини организации 
за соработка со Генералниот Секретар и преземање на неопходни мерки за 
хармонизиран  и  подржан  напор,  секој  на  своето  поле  на  работа,  во 
промоција на апликацијата на овие Прописи;

12.Покана до под-Комитетот  за Превенција од дискриминација 
и заштита на малцинствата на Комисијата за човекови права, да го земе 
предвид  овој  нов  меѓународен  инструмент  од  аспект  на  промоција  во 
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апликацијата на неговите одредби;

13.Молба до Деветиот Конгрес за преглед на реализираниот 
напредок  во  промоција  на  апликацијата  на  Прописите  и  препораките 
содржани  во  оваа  резолуција,  и  тоа  под  посебна  точка  на  работа  за 
малолетничкото право.
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АНЕКС

Прописи на Обединетите нации за заштита на малолетници лишени 
од  слобода

I.ФУНДАМЕНТАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ

1.Системот на малолетничко право треба да ги поддржува правата и 
безбедноста  и  да  ја  промовира  физичката  и  ментална  добробит  на 
малолетниците. Притворот ќе се користи како крајна мерка.

2.Малолетниците ќе бидат лишени од слобода само во согласност со 
принципите и постапката поставена во овие Прописи и во Стандардните 
Минимални Прописи на Обединетите нации за спроведување на законот 
за малолетници (Правилата Беиџинг).

Лишувањето од слобода на малолетник ќе биде крајна мерка и за 
најкраток можен период и ќе се ограничи само на исклучителни случаи.

Должината на казната ќе се одреди од страна на надлежен орган, 
без  спречување  на  можноста  за  нејзино  или  негово  предвремено 
ослободување.

3.Прописите  се  наменети  за  воспоставување  на  минимални 
стандарди,  прифатени  од  страна  на  Обединетите  нации,  за  заштита  на 
малолетници лишени од слобода на било кој начин, и тоа во согласност со 
човековите  права  и  основната  слобода,  и  од  аспект  на  спречување  на 
разновидните  штетни  ефекти  при  притворање  и  унапредување  на 
интеграцијата во општеството.

4.Прописите  треба  целосно  да  се  спроведат,  и  тоа  без 
дискриминација  од  било  каков  вид  во  поглед  на  расата,  бојата,  полот, 
возраста,  јазикот,  верата,  националноста,  политички  или  други  идеи, 
културни  уверувања  или  пракса,  сопственост,  раѓање  или  фамилијарен 
статус,  етничко  или  социјално  потекло,  и  хендикеп.  Религиозните  и 
културните  уверувања,  праксата  и  моралниот  концепт  на  малолетникот 
треба да бидат почитувани.

5.Прописите  се  осмислени  во  функција  на  соодветни  укажувачки 
стандарди  и  начин  за  обезбедување  на  поттик  и  упатство  за 
професионалните  лица  вклучени  во  управувањето  на  системот  за 
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малолетничко право.

6.Прописите треба да се изготват и да бидат достапни на персоналот 
вклучен  во  работата  со  малолетници  на  нивниот  национален  јазик. 
Малолетниците  кои  не  го  владеат  службениот   јазик  на  кој  зборува 
персоналот во установата за притвор, треба да имаат право на услуга од 
страна на толкувач, без надокнада, кога е потребно, особено за време на 
медицински испитувања и дисциплински мерки.

7.Доколку е потребно, земјите членки ќе ги вклучат Прописите во 
сопствената законска регулатива или соодветно ќе ги приспособат истите 
и ќе обезбедат ефикасни мерки за нивен прекин, вклучувајќи надокнада во 
случај  на  повреда  на  малолетникот.  Земјите  исто  така,треба  да  ја 
надгледуваат апликацијата на Прописите.

8.Надлежните  власти  постојано  ќе  ја  зголемуваат  свесноста  на 
јавноста за грижата на притворените малолетници и нивното враќање  во 
општеството како вид на социјална дејност од најголемо значење, и со таа 
цел  треба  да  се  преземат  активни дејства  за  потпомагање на  отворени 
контакти помеѓу малолетниците и локалната заедница.

9.Ништо  во  Прописите  не  смее  да  се  толкува  како  начин  за 
спречување на апликацијата на релевантните инструменти и стандарди за 
човекови  права  на  Обединетите  нации,  признати  од  меѓународната 
заедница, кои се најмногу корисни за обезбедување на правата, грижата и 
заштитата на малолетниците, децата и младите лица.

10.Во  случај  кога  практичната  примена  на  одредени  Прописи 
содржани  во  одделот   II -  V,  предизвикуваат  конфликт  со  Прописите 
содржани  во  овој  оддел,  усогласување  со  истиот  ќе  се  смета  за 
приоритетна задача.

II.ДОМЕН НА РАБОТА И АПЛИКАЦИЈА НА ПРОПИСИТЕ

11.За  целите  на  Прописите,  следните  дефиниции  треба  да  се 
применат:

(а) Малолетник е секое лице на возраст под 18 години. Возрасната 
граница која не дозволува лишување од слобода на малолетникот треба да 
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се одреди со закон;

(б)Лишувањето  од  слобода  претставува  било  која  форма  на 
притворање или затворање на или сместување на лицето во државна  или 
приватна установа  за  притвор,  од  која,  на  ова  лице  не  му е  дозволено 
заминување по сопствена волја,  врз основа на судска,  административна 
или друга државна власт.

12.  Лишувањето  од  слобода  треба  да  се  спроведе  во  услови  и 
околности  кои  го  обезбедуваат  почитувањето  на  човековите  права  на 
малолетникот.  На  малолетниците  кои  се  притворени  во  соодветни 
установи треба да им се гарантира правото на осмислени активности и 
програми кои ќе служат за унапредување и одржување на нивното здравје 
и  самопочит,  унапредување  на  нивното  чувство  за  одговорност  и 
охрабрување на ставовите и вештините кои ќе им помогнат во развојот на 
нивните потенцијали како членови на општеството.

13.  На  малолетниците  лишени  од  слобода  нема  да  им   бидат 
ускратени  граѓанските,  економските,  политичките,  социјалните  или 
културните права, од било каква причина во однос на нивниот статус, кои 
им се  загарантирани со  национален или  меѓународен  закон,  и  кој  е  во 
согласност со лишувањето од слобода.

14.Заштитата на индивидувалните права на малолетниците, во однос 
на  легалноста  при  спроведувањето  на  мерките  за  притвор  ќе  биде 
загарантирана од страна на компетентен орган, додека целите за социјална 
интеграција ќе бидат  обезбедени по пат на редовна инспекција и друг вид 
на  спроведувана  контрола,  и  тоа  во  согласност  со  меѓународните 
стандарди, националните закони и прописи, од страна на надлежно тело за 
посета на малолетниците кое не припаѓа на установата за притвор.

15.Прописите важат за сите видови и форми на установи за притвор, 
во кои малолетниците се лишени од слобода. Одделите И, ИИ, ИВ  и  В на  
Прописите,  важат за сите устонови за притвор и институции во кои се 
притворени малолетници, додека одделот ИИИ се однесува специјално на 
малолетници кои се приведени и чекаат судење.

16.Прописите  ќе  бидат  имплементирани  во  согласност  со 
економските,  социјални  и  културни  услови  кои  преовладуваат  во 
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поединечни земји членки.

III.МАЛОЛЕТНИЦИ КОИ СЕ ПРИВЕДЕНИ ИЛИ ЧЕКААТ СУДЕЊЕ

17.Малолетниците кои се приведени или чекаат судење (неосудени) 
се сметаат за невини и ќе се третираат како такви. Притворањето пред 
судење  ќе  се  избегнува  до  степенот  кој   е  можен  и  ограничен   во 
исклучителни ситуации. Поради тоа, ќе се направат напори за апликација 
на  алтернативни  мерки.  Доколку  се  примени  превентивната  мерка  за 
притворање, судовите за малолетници и органите за истрага ќе обезбедат 
најголем  приоритет  за  брза  постапка  за  да  се  осигура  најкраткиот 
временски рок на притворањето. Лицата кои се неосудени а притворени 
треба да се одвојат од обвинетите малолетници.

18. Условите во кои  неосудениот малолетник е притворен треба да 
се во согласност со наведените правила, и дополнителни одредби, доколку 
се потребни и неопходни, со право на третман на невиност, времетраењето 
на  притворот и  легалниот статус  и околностите  на  малолетникот.  Овие 
одредби ќе вклучат, но нема и да се ограничат само на следново:

(а) Малолетникот ќе има право на законско советување и ќе му се 
овозможи бесплатна законска помош, доколку е можно, како и редовна 
комуникација  со  законскиот  советник.  Приватноста  и  доверливоста  ќе 
биде гарантирана за таков вид на комуникација;

(б) На малолетниците ќе им  биде  обезбедено правото, доколку е 
можно, на можност за работа, со адекватна надокнада, продолжување на 
образованието или обуката, но од нив нема да се бара да го сторат истото. 
Работата  ,  образованието  или  обуката  нема  да  бидат  причина  за 
продолжување на притворот;

(в)  Малолетниците  ќе  добијат  и  ќе  поседуваат  материјали   за 
слободни активности и рекреација кои се во согласност со интересите на 
законодавната администрација.

IV.УПРАВУВАЊЕ СО УСТАНОВИТЕ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ

А.Забелешки

19.Сите  известувања,  вклучувајќи  ги  законските  забелешки, 
медицинските забелешки и забелешките за дисциплинските мерки, и сите 
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други документи во врска со формата, содржината и детали на третманот, 
ќе се сместат во доверливо индивидуално досие, кое ќе се води и ќе биде 
достапно  само  за  компетентни  лица,  и  истото  ќе  се  класифицира  на 
разбирлив начин. Доколку е можно, секој малолетник ќе го има правото на 
оспорување  на  било  кој  факт  или  мислење   содржано  во 
неговото/нејзиното  досие  за  да  се  дозволи  поправка  на  неточни, 
неосновани или неправилни изјави.

Со цел примена на  ова  право,  треба да постои процедура која ќе 
дозволи пристап и консултација на соодветно трето лице на досието по 
основа  на  барање.  По  ослободувањето,  досиејата  на  малолетниците  ќе 
бидат запечатени и во одредено време уништени.

20.Ниту еден малолетник не треба да биде примен во установа за 
притвор без валидна судска, административна или друга државна одлука 
за  притворање.  Деталите на  оваа  одлука  треба веднаш да се  внесат  во 
регистарот.  Ниту  еден  малолетник  не  смее  да  се  задржи  во  било  која 
установа без таков регистар.

Б.Прифаќање, регистрација, преместување и трансфер

21.Секаде каде  се притворени малолетници, комплетна и доверлива 
забелешка на следниве информации треба да се води, и тоа во поглед на 
секој примен малолетник:

(а) Информација за идентитетот на малолетникот ;
(б)Фактот и причините за притворање, како и надлежнииот орган кој 

ја донел пресудата;
(в)Денот и часот на прифаќање, трансфер и ослободување;
(г)Детали  за  известување  на  родители  и  старатели  за  секое 

прифаќање, трансфер или ослободување на малолетникот кој е во нивна 
грижа во времетраење на казната;

(д)Детали за познати физички и ментални проблеми, вклучувајќи ја 
и злоупотребата на алкохол и дрога.

22.Информациите за прифаќање, трансфер или ослободување треба 
да  се  достапни  без  одложување,  на  родителите  и  старателите  или 
најблиските роднини на именуваниот малолетник.

23.Во  најкраток  можен  рок  по  примањето,  треба  да  се  подготват 
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целосни  известувања  и  релевантни  информации  за  личната  состојба  и 
околностите  на  секој  малолетник,  и  истите  да  се  достават  до 
администрацијата.

24.При прифаќањето, на сите малолетници ќе им биде дадена копија 
за правилата кои владеат во установата, како и за писмен опис на нивните 
права  и  обврски  на  јазикот  кој  тие  го  разбираат,  како  и  адреса  на 
компетентен орган за поднесување жалба, како и адреса на државна или 
приватна агенција или организација која обезбедува законска помош.

На оние малолетници кои се неписмени или неможат да го разберат 
јазикот во пишана форма, информацијата ќе им се пренесе на начин кој ќе 
им овозможи целосно разбирање на истото.

25.На  сите  малолетници  треба  да  им  се  пружи  помош  во 
разбирањето  на  правилата  кои  владеат  во  установата,  како  и  целите  и 
методологијата  на  обезбедената  грижа,  дисциплинските  барања  и 
постапки,  други  дозволени  методи  за  достапност  на  информации  и 
поднесување на жалба, како и други работи кои се потребни за да им се 
овозможи целосно  разбирање на  нивните права  и  обврски  за  време на 
притворот.

26.Транспортот  на  малолетниците  ќе  биде  на  сметка  на 
администрацијата,  и  тоа  со  обезбедување  на  соодветна  вентилација  и 
светло, и во услови кои на ниту еден начин нема да ги подложат истите на 
тешкотии  или  навреда.  Малолетниците  нема  да  бидат  самоволно 
преместувани од една установа во друга.

В.Поделба и сместување

27.Во најкраток можен рок по прифаќањето, секој малолетник ќе се 
интервјуира, и ќе се подготви психолошко и социјално известување со кое 
ќе се препознаат релевантните фактори за одредување на специјален вид и 
степен  на  грижа,  како  и  соодветна  програма  за  малолетникот.  Ова 
известување,заедно со известувањето подготвено од медицинско лице кое 
го  прегледало  малолетникот  по  приемот,  треба  да  се  достави  до 
директорот на установата за да се одреди  најсоодветно  сместување на 
малолетникот во установата, како и специјалниот вид и степен на грижа и 
барана  програма.  Кога  има  потреба  од  специјална  рехабилитациона 
програма,  и  доколку  тоа  го  дозволува  времетраењето  на  престојот  во 
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установата,стручниот  персонал  во  установата  ќе  подготви  писмен, 
индивидуален  план  за  третман  со  нагласување  на  целите,  временските 
рамки и средствата, степените и рокот во кои целите ќе се реализираат.

28.Притворот на малолетниците ќе биде само во услови во кои се 
обезбедуваат нивните специфични потреби, статус и посебни барања во 
однос  на  возраста,  личноста,  полот  и  видот  на  престапот,  како  и 
менталното и  физичко здравје,  и каде се  гарантира заштита од штетни 
влијанија  и  ризични  ситуации.  Основниот  критериум  за  сепарација  во 
различни категории на малолетниците лишени од слобода, треба да биде 
одредбата  за  грижа  која  најдобро  одговара  на  особените  потреби  на 
индивидуалците  и  заштита  на  нивниот  физички,  ментален  и  морален 
интегритет и добробит.

29.Во сите установи за притвор на малолетници, тие треба да бидат 
одвоени од возрасните, освен ако не се членови на истото семејство. Во 
контролирани услови, малолетниците може да се приклучат во друштво на 
одбрани возрасни како дел од специјална програма која ќе се покаже како 
корисна за малолетниците.

30.Треба  да  се  основаат  отворени  установи  за  притвор  на 
малолетници. Тоа се установи со минимални или без никакви мерки за 
безбедност. Популацијата во такви установи треба да биде што помала.   

Бројот на малолетници во затворени установи за притвор треба да 
биде помал за да се овозможи индивидуален третман. Установи за притвор 
на малолетници треба да бидат децентрализирани и со големина која ќе 
овозможи пристап и контакт помеѓу малолетниците и нивните семејства. 

Треба да се основаат помали установи за притвор, и истите да се 
интегрираат  во  социјалната,  економската  и  културната  средина  на 
заедницата.

Г.Физичката околина и сместување

31.  Mалолетниците лишени од слобода имаат право на сместување 
во установи, и услуги кои ќе ги пресретнат сите потреби за здравствено  и 
човечко достоинство. 

32.Дизајнот на установите за притвор  на малолетници и физичката 
околина треба да се во согласност со рехабилитационата цел за третман со 
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сместување,  со  внимание  за  обезбедување  на  приватноста,  сензорен 
стимул, можност за дружење со врсници и учество во спортови, физички и 
слободни активности. Дизајнот и структурата на вакви установи треба да 
ја  сведе  на  минимум  опасноста  од  пожар  и  безбедната  евакуација  од 
просториите.  Треба  да  постои  ефикасен  алармен  систем  во  случај  на 
пожар,  како  и  формални  и  извежбани  процедури  за  осигурување  на 
безбедноста на малолетниците. Установите не смеат да бидат лоцирани во 
области каде постои позната здравствена или друга опасност и ризик.

33.Просториите за спиење треба да бидат составени од мали групи 
на  спални или индивидуални спални соби,  во  согласност со  локалните 
стандарди.  За  време  на  ноќните  часови  треба  да  постои  редовен  и 
ненаметлив  надзор  во  сите  спални  простории,  вклучувајќи  ги 
индивидуалните соби и групните спални соби,  со цел заштита на секој 
малолетник.  На  секој  малолетник,  во  согласност  со  локалните  или 
национални  стандарди,  треба  да  му  се  обезбеди  посебен  или 
дополнителен кревет, кој ќе биде чист, во добра состојба и ќе се одржува 
за да се обезбеди хигиената.

34.Санитарниот чвор треба да биде така лоциран и во задоволувачки 
број  за  да му овозможи на секој  малолетник користење по потреба,  во 
согласност  со  нивните  физички  приватни  потреби,  и  на  чист  и 
достоинствен начин.

35.Сопственоста на лични работи е основен елемент на правото на 
приватност  и  е  од  висока  важност  за  психолошката  добробит  на 
малолетникот. Правото на секој малолетник да поседува лични работи и 
адекватно да ги смести истите треба целосно да се признае и респектира. 

Личните работи кои малолетникот не сака да ги задржи или му се 
конфискувани, треба да се сместа на сигурно место за чување.

Инвентарот  за  тие  работи  ќе  биде  потпишан  од  малолетникот. 
Горенаведените,  задржани  работи  треба  да  се  одржуваат  во  добра 
состојба. Сите тие предмети и пари ќе му се вратат на малолетникот по 
ослободувањето, освен во случај на дозвола за трошење на тие пари или 
нивен трансфер надвор од установата. Доколку малолетникот добие или 
поседува лек, медицинско лице ќе одлучи како истиот ќе се користи.

36.До одреден степен на малолетниците ќе им се дозволи користење 
на сопствена облека. Установите ќе гарантираат право на секој малолетник 
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за сопственост на лична облека која одговара на климатските услови и 
обезбедувадобро здравје на истите, и која на ниту еден начин нема да го 
деградира или понижи малолетникот кој ја носи. На малолетниците кои се 
преместуваат или заминуваат од установата поради некоја цел, треба да 
им се дозволи употреба на нивна лична облека.

37.Секоја  установа  за  притвор  треба  да  обезбеди  храна  за  секој 
малолетник, која е адекватно подготвена и сервирана во одредено време за 
јадење,  и која ќе   биде од квалитет и во квантитет кој  ќе  ги  задоволи 
стандардите  на  нутриционистите,  хигиената  и  здравјето,  и  доколку  е 
можно, ќе ги задоволи религиозните и културни барања.  Чиста вода за 
пиење треба да му е достапна на секој малолетник во секое време.

 Д.Образование, стручно оспособување и работа

38.Секој  малолетник  кој  е  на  возраст  на  којаму  следува  обврзно 
образование,  има право на истото во согласност со неговите потреби и 
можности, и кое ќе биде осмислено за да го подготви малолетникот на 
враќање  во  општеството.  Такво  образование  ќе  се  обезбеди  надвор  од 
установата за притвор, односно во училиштата на заедницата, доколку е 
можно, или пак ќе се обезбеди од страна на квалификувани наставници 
преку програми интегрирани во образовниот систем на  земјата,  со  цел 
продолжување  на  образовниот  процес   на  малолетникот  по 
ослободувањето без понатамошни проблеми. Специјално внимание ќе се 
обрати  на  од  страна  на  управата  на  установата  за  образование  на 
малолетници од странско потекло, или оние кои имаат посебни културни 
или етнички потреби.

На  малолетниците  кои  се  неписмени  или  имаат  когнитивни 
проблеми или тешкотии при учењето треба да им се обезбеди правото на 
специјално образование.

39.Малолетниците кои се над  возраста на која има следува обврзно 
образование, а кои сакаат да го продолжат образованието, треба да им се 
дозволи да го сторат тоа и истовремено да се охрабрат во тоа, како и да се  
направат  напори да  им се  обезбеди  пристап  до  соодветните  образовни 
програми.

40.Дипломите  или  образовните  сертификати  доделени  на 
малолетници  за  време  на  нивниот  притвор  не  смеат  да  содржат 

353



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

информации за институционализирање на малолетникот.

41.Секоја  установа  за  притвор  треба  да  обезбеди  пристап  до 
библиотека  која  е  соодветно  опремена  со  стручна  и  рекреативна 
литература, како и со месечни изданија соодветни за малолетници, и тие 
треба да се охрабруваат и оспособат за користење на истата.

42.Секој  малолетник  има  право  на  стручно  оспособување  за 
професии кои ќе го подготват него или неа за идно вработување.

43.Во однос на  соодветното стручно оспособување и барањата на 
институционалната  управа,  на  малолетниците ќе  им се  овозможи да  го 
изберат видот на работа која сакаат да ја извршуваат.

44.Сите  заштитни  национални  и  меѓународни  стандарди   кои  се 
однесуваат на работа на деца и млади работници, треба да се спроведуваат 
и за малолетниците лишени од слобода.

45. Доколку е можно, на малолетниците треба да им се овозможи 
работа  со  надокнада,ако  е  можно  во  локалната  заедница,  како  дел  од 
стручно оспособување обезбедено со цел зголемување на можностите за 
наоѓање  на  соодветно   вработување   откако  ќе  се  вратат  во  своите 
заедници. Видот на работата треба да обезбеди соодветна стручна спрема 
и да му користи на малолетникот по неговото ослободување.
       Организацијата и методите на работа кои се изведуваат во установата 
за притвор треба да личат колку е можно повеќе  на оние од слична област 
во заедницата, за да се подготват малолетниците на нормалните работни 
услови.

46.Секој  малолетник   кој  работи  ќе  има  право   на  праведна 
накокнада.  Интересите  на  малолетниците  и  нивното  стручно 
оспособување нема да бидат подложени на целта за создавање на профит 
на установата или трето лице. Дел од заработувачката на малолетникот 
треба да се издвојува за да се создаде сума на заштедени средства, кои ќе 
му се предадат на малолетникот по ослободувањето. Малолетникот го има 
правото на користење на таа заштеда за купување на предмети за лична 
употреба,  или  за  отштета  на  жртвата  повредена  поради  неговиот  или 
нејзиниот престап, или пак да ги прати тие средства на семејството или на 
други лица надвор од установата.
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Ѓ.Рекреација

47.Секој  малолетник  има  право  на  одредено  време  за  дневна 
слободна  рекреација,  и  тоа  на  отворен  простор  во  согласност  со 
временските  услови,  и  за  време  на  кои  се  обезбедуваат  соодветни 
рекреативни и физички тренинзи. За овие активности треба да се обезбеди 
соодветен  простор,  инсталација  и  опрема.  Секој  малолетник  ќе  има 
дополнително  време  за  слободни  активности,  од  кои  еден  дел  ќе  биде 
посветен, доколку малолетникот сака, на уметност и развој на вештини.

 Установата треба да се осигура дека секој  малолетник е физички 
способен да учествува во програмите за физичко образование. Треба да се 
понудат  закрепнувачки  физички  активности  и  терапија,  и  тоа  под 
медицинска контрола на оние малолетници на кои тоа им е потребно.

Е.Религија

48.На секој малолетник треба да му биде дозволено задоволувањето 
на потребите на религиозниот и спиритуален живот, и тоа преку посета на 
верски служби и состаноци обезбедени од установата, или преку изведба 
на  сопствена  служба  и  преку  соодветна  литература  која  ја  има  во 
сопственост,  или делови од религиозно однесуваење и набљудување во 
однос  на  верскиот  статус.  Доколку  установата  има  доволен  број  на 
малолетници  од  одредена  вера,  треба  да  се  назначи  еден  или  повеќе 
квалификувани претставници на таа вера кој ќе одржува редовна служба и 
изведува  приватна  верска  посета  и  грижа  на  малолетниците  по  нивно 
барање.  Секој  малолетник  ќе  го  има  правото  на  посета  од  страна  на 
квалификуван претставник на било која вера по негов или нејзин избор, 
како  и  правото  да  не  учествува  во  верската  служба  и  слободно  да  го 
отфрли верското образование, советување и индоктринација.

Ж.Медицинска грижа

49.Секој малолетник  ќе добие соодветна медицинска грижа, и тоа 
превентивна  и  за  лекување,  вклучувајќи  дентална,  офтамолошка  и 
ментална  грижа,  како  и  фармацевтски  производи  и  посебна  исхрана 
доколку е медицински потрвдено. Сета таа медицинска грижа, доколку е 
можно,  треба  да  им  се  обезбеди  на  притворените  малолетници,  и  тоа 
преку соодветни здравствени организации и служби на заедницата во која 
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установата за притвор е лоцирана,  со цел превенција од отсекување на 
малолетниците  и  промовирање  на  самопочит  и  интеграција  во 
општеството.

50.Секој  малолетник  има  право  да  биде  прегледан  од  доктор  при 
приемот во  установата  за  притвор,  со цел забележување на  докази кои 
говорат  за  претходен  лош  третман  и  идентификација  на  физичката  и 
менталната состојба која бара медицинско лекување.

51.Медицинските  услуги  кои  им се  обезбедени  на  малолетниците 
треба да откријат или лекуваат физичка или ментална болест, злоупотреба 
на  супстанца  или  друга  состојба  која  го  спречува  интегрирањето  на 
малолетникот во општеството. Секоја установа за притвор на малолетници 
треба да има итен пристап до соодветни медицински установи и оопрема 
соодветнана бројот и барањата на нејзините членови, како и оспособен 
персонал  за  превентива  на  здравствената  грижа  и  справување  со  итни 
случаи.

Секој малолетник кој е болен, кој се жали на болест или демонстрира 
симптоми на физичка или ментална тешкотија, треба итно да се прегледа 
од страна на медицинско лице.

52.Секое медицинско лице кое оправдано верува дека физичкото или 
менталното здравје на малолетникот  било или ќе биде сериозно оштетено 
со понатамошното задржување во установата, поради штрајк со глад или 
друг  услов на притворањето,  треба своето мислење итно да г  о изнесе 
пред  директорот  на  установата  за  притвор,  како  и  пред  независниот 
надлежен орган одговорен за безбедноста и добробитта на малолетникот.

53.Малолетникот  кој  пати од ментална болест треба да се лечи во 
специјализирана установа под независна медицинска управа. Треба да се 
преземат   чекори  во  договор  со  соодветниот  орган  за  да  се  обезбеди 
продолжување  на  грижата  за  менталното  здравје  на  малолетникот  по 
ослободувањето.

54.Установите  за  притвор  на  малолетници  треба  да  усвојат 
специјализирани  програми  за  превенција  од  и  рехабилитација  по 
злоупотреба на дрога, кои ќе се спроведуваат од страна на квалификуван 
персонал. Овие програми треба да бидат во согласност со возраста, полот, 
и  други  потреби  на  малолетникот,  како  и  обезбедување на  средства  за 
детоксификација и други услуги од страна на стручен персонал, кои ќе 
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бидат на располагање на малолетниците зависници од дрога или алкохол.

55.Лековите  ќе  се  дозволуваат  само  за  неопходен,  медицински 
основан  третман,  и  тоа  доколку  е  можно,  по  добиената  согласност  од 
страна  на  малолетникот.  Поточно,  тие  не  смеат  да  се  применат  за 
изнудување на информација или признание, како казна или средство за 
ограничување.  Малолетниците  не  смеат  да  бидат  предмет  при 
експериментирање на корисноста на некој лек или третман. Дозволата за 
примена на било кој лек треба секогаш да биде издадена и изведена од 
страна на квалификуван медицински персонал.

З.Известување во случај на болест, повреда и смрт

56.Семејството или старателот на малолетникот или било кое друго 
лице  назначено  од  страна  на  малолетникот,  има  право  да  биде 
информирано за здравствената состојба на малолетникот, по барање, како 
и во случај на промена во здравствената состојба на малолетникот.

Директорот  на  установата  за  притвор  веднаш  ќе  го  извести 
семејството или старателот на малолетникот, или друго лице назначено од 
страна на малолетникот, во случај на смрт, болест која бара префрлување 
на малолетникот во надворешна медицинска установа, или за состојбата 
која бара клиничка грижа во установата за притвор повеќе од 48 часа.

Треба  да  се  известат  и  конзуларните  органи  на  земјата  на  која 
странскиот малолетник е државјанин.

57.Во случај на смрт на малолетникот за времетраење на притворот, 
најблискиот роднина го има правото да ја провери посмртницата,  да го 
види телото и да го одреди начинот на располагање со истото. Во случај на 
смрт на малолетник за времетраење на притворот, ќе се изведе независно 
испитување  за  причините  за  смрт,  и  известувањето  за  ова  ќе  биде 
достапно  на  најблискиот  роднина  на  малолетникот.  Ваков  вид  на 
испитување исто така ќе биде изведен во случај на смрт на малолетникот 
која  настапила  6  месеци  по  ослободување  на  истиот  од  установата  за 
притвор,  а  особено  кога  постои  причина  која  укажува  дека  смртта  е 
поврзана со периодот поминат во притвор.

58.Во најкраток можен рок малолетникот треба да биде известен за 
смртта, сериозна болест или повреда на најблизок член на семејството, и 
треба  да  му  се  овозможи  присутност  на  погребот  на  починатиот  или 
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посета на критично болниот роднина.

 Ѕ.Контакти со пошироката заедница

59.Треба да се обезбедат сите средства за да се осигура соодветната 
комуникација на малолетниците со надворешниот свет, што претставува 
интегрален дел на правото за праведен и хуман третман и е есенцијален 
дел  во  подготовката  на  малолетниците  за  враќање во  општеството.  На 
малолетниците  треба  да  им  се   дозволи  комуникацијата  со  нивното 
семејство,  пријатели  и  други  лица  или  претставници  на  еминентни 
надворешни организации, напуштање на установата за притвор за посета 
на нивниот дом и семејство и добивање на посебна дозвола за напуштање 
на установата поради образовни, стручни илии други важни причини.

 Доколку  малолетникот   ја  отслужува  казната  притвор,  времето 
минато надвор од установата за притвор ќе се смета за дел од периодот во 
кој се отслужува истата.

60.Секој  малолетник  има  право  на  редовна  и  честа  посета,  во 
принцип  еднаш  неделно  и  не  помалку  од  еднаш  месечно,  и  тоа  во 
околности во кои се почитуваат потребите на малолетникот за приватност, 
контакт и неограничена комуникација со семејството и бранителот.

61.Секој малолетник има право да комуницира писмено или преку 
телефон најмалку двапати неделно со лице по негов избор, освен ако тоа 
не  е  законски  забрането,  и  ќе  му  се  помогне,  доколку  е  неопходно, 
ефикасно  да  го  ужива  ова  право.  Секој  малолетник  има  право  на 
кореспонденција и добивање на писма.

62.Малолетниците  имаат  можност  редовно  да  се  информираат  за 
новостите преку читање весници, месечни изданија и други публикации, 
преку  радио  и  телевизиски  програми  и  филмови,  и  преку  посета  на 
претставници  на  било  кој  законски  клуб  или  организација  за  која 
малолетникот е заинтересиран.

И.Физички ограничувања и употреба на сила

63.Употреба на инструменти за ограничување и сила за остварување 
на  било  која  цел  треба  да  се  забранат,  освен  во  случаи  наведени  во 
правилото 64.
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64.Инструменти за ограничување  и сила ќе се употребат само во 
исклучителни ситуации,  во случај  кога  сите  други контролни мерки на 
покажале успех,  и  само кога  тоа  е  посебно дозволено и  регулирано со 
закон.Тие мерки не смеат да предизвикаат понижување или деградација,  и 
треба  да се користат ограничено и во најкраток можен рок. По наредба на 
директорот на установата, тие инструменти можат да се применат со цел 
спречување на малолетникот да си нанесе повреда, да повреди други лица 
или уништи сопственост. Во такви ситуации, директорот треба веднаш да 
консултира  медицински  и  други  релевантни  лица  и  да  ја  извести 
највисоката надлежна власт

65.Носењето и употребата на оружје од страна на персоналот треба 
да се забрани во секоја установа каде се притворени малолетници.

 Ј.Дисциплинска постапка

66.Секоја  дисциплинска  мерка  и  постапка  треба  да  го  задржи 
интересот и безбедноста, како и средениот живот во заедницата, и треба 
да  е  во  согласност со  помошта пружена на  наследното достоинство на 
малолетникот  и  фундаменталните  цели  на  институционалната  грижа, 
имено,  внесување  на  чувството  за  правда,  самопочит  и  почит  кон 
основните права на секоја личност.

67.Сите  дисциплински  мерки  кои  содржат  суров,  нечовечен  или 
деградирачки  третман,  треба  строго  да  се  забранат,  вклучувајќи  ја 
телесната казна,  сместување во темна ќелија,  затворање или осамување 
или друг вид  на казна која може да го оштети физичкото и менталното 
здравје на малолетникот. Намалувањето на исхраната и ограничувањето 
или забраната за контакт со членовите на семејството треба да се забрани 
од било какви причини. Трудот секогаш ќе се смета за образовно средство 
и  начин  на  промоција  на  самопочитувањето   на  малолетникот  во 
подготовката  за  враќање во заедницата,  и  не  смее да се  наметне какко 
дисциплинска мерка. Ниту еден малолетник не смее да биде казнет повеќе 
од еднаш со истата дисциплинска мерка. Колективни казни треба да бидат 
забранети.

68.Усвоената законска регулатива од страна на управната власт треба 
да воспостави норми кои ќе важат за следново, земајќи ги в предвид сите 
фундаментални карактеристики, потреби и права на малолетниците:
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(а)Однесување кое претставува дисциплински прекршок;
(б)Вид и времетраење на наметнати дисциплински мерки;
(в)Компетентен орган за наметнување на такви санкции;
(г)Компетентен орган за разгледување на жалби.

69.Известување  за  недолично  однесување  на  малолетникот  треба 
итно  да  се  достави  до  надлежниот  орган  кој  за  истото  ќе  одлучи  во 
најкраток можен рок. Компетентниот  орган ќе спроведе темелна проверка 
на случајот.

70.Ниту еден малолетник нема дисциплински да се казни освен во 
строга согласност со темините во законот и регулативите кои се на сила.

 Ниту еден малолетник нема да се казни доколку  бе бил информиран 
за наводниот сторен прекршок на разбирлив начин за истиот, и ако не му е 
дадена правилна можност за одбрана, вклучувајќи го правото на жалба до 
компетентниот независен орган. Треба да се водат комплетни известувања 
за сите дисциплински мерки.

71.Ниту  еден  малолетник  не  смее  да  биде  одговорен  за 
дисциплинската  функција  освен  во  надзор  на  специјални  социјални, 
образовни или спортски активности или во самоуправувачки програми.

К.Инспекција и жалби

72.Квалификувани инспектори или соодветна надлежна власт која не 
припаѓа на управата на установата треба да се овласти во изведувањето на 
редовна инспекција и преземање на ненајавени инспекции по сопствена 
иницијатива,  и  ќе  ужива  целосна  гаранција  за  независност  во 
изведувањето  на  оваа  должност.  Инспекторите  треба  да  имаат 
неограничен  пристап  до  сите  лица  вработени  во  или  кои  работат  за 
установите во кои малолетниците се или можеби се лишени од слобода, 
исто така, пристап до сите малолетници и досијеа во тие установи.

73.Квалификувани  медицински  службеници  во  состав  на 
инспекцијата или како дел од јавната здравствена услужна дејност, треба 
да учествуваат во инспекцијата, проценувајќи ја согласноста со правилата 
во однос на физичката околина, хигиена, сместување, исхрана, вежби и 
медицински  услуги,  како  и  други  аспекти  или  услови  на  живот  во 
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институција  кои  влијаат  на  физичкото  или  менталното  здравје  на 
малолетниците.  Секој  малолетник  има  право  на  доверлив  разговор  со 
инспекцискиот службеник.

74.По завршувањето на инспекцијата, инспекторот треба да поднесе 
известување  за  наодот.  Известувањето  вклучува  проценка  на 
компатибилноста на установата за притвор со правилата и релевантните за 
конски  одредби  на  националниот  закон,  и  сугестии   за  преземање  на 
дејстивиа за усогласување со истите.

Доколку се откријат факти од страна на инспекторот, кои иницираат 
кршење на законските  одредби во однос на правата на малолетниците или 
управувањето  со  установата  за  притвор,  за  истото  треба  да  се  извести 
компетентниот орган за истрага и покренување на обвинение.

75.Секој малолетник  има право на барање или жалба до директорот 
на установата за притвор и до неговиот овластен претставник.

76.Секој малолетник треба да има право на барање или жалба, без 
ограничување и цензура до централната администрација, судскиот орган 
или други надлежни органи преку дозволена процедура, како и право да 
биде информиран за одговорот од истите без одложување.

77.Треба да се направат  напори за основање на назависна служба 
(омбудсман)  за  прием  и  истрага  на  жалби  поднесени  од  страна  на 
малолетници лишени од слобода, и помош во постигнување  на праведни 
договори.

78.Секој  малолетник  треба  да  има  право  на  барање  помош  од 
членови на семејството, правни советници, хуманитарни групи или други, 
доколку е можно, со цел да поднесе жалба. На неписмените малолетници 
ќе им се овозможи помош доколку имаат потреба  за користење на услуги 
од државни или приватни агенции и организации кои обезбедуваат  правно 
советување, или доколку истите се компетентни за прием на жалби.

Л.Враќање во заедницата

79.Сите  малолетници  треба  да  имаат  корист  од  подготовките 
осмислени  за  помош  при  нивното  враќање  во  општеството,  семејниот 
живот, образованието или  вработување по ослободувањето. Со таа цел 
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треба да се спроведат постапки, како што е предвременото ослободување, 
или специјални курсеви.

80.Компетентни органи треба да обезбедат помош на малолетниците 
при  нивното  прилагодување  во  општеството  и  во  намалувањето  на 
предрасудите  против  вакви  малолетници.  Овие  услуги  треба  да  се 
однесуваат на грижата за, до одреден степен, соодветно место на живеење 
на малолетникот, вработување, облека, и доволно средства за издржување 
по ослободувањето, со цел олеснување на успешната реинтеграција.

 Претставници  на  вакви  агенции  за  помош  треба  да  бидат 
консултирани и да имаат пристап до притворените малолетници за да им 
помогнат за истите од аспект на подготовка за враќање во заедницата.

М.Персонал

81. Персоналот треба да биде квалификуван и да вклучува доволен 
број на специјалисти од областа на наставници, кадар за стручна обука, 
советници, социјални работници, психијатри и психолози.

Овој и друг стручен кадар треба да биде во редовен работен однос.
Ова не треба да претставува пречка на ангажирање на работници со 

скратено работно време или волонтери,  доколку нивото на поддршка и 
оспособување што тие го овозможуваат е соодветно и корисно. Установите 
за притвор треба да ги користат сите медицински,  образовни,  морални, 
спиритуални  и  други  ресурси  и  форми за  помош кои  се   соодветни  и 
достапни во заедницата, и тоа во согласност со индивидуалните потреби и 
проблеми на притворените малолетници.

82.Управата треба да изведе внимателна селекција и вработувње на 
сите видови персонал, бидејќи правилното управување на установите за 
притвор зависат од нивниот интегритет, хуманост, можност и способност 
за работа со малолетници, како и лична подобност за работата.

83.За  да  се  обезбеди  горе  наведеното,  персоналот  треба  да  биде 
ангажиран  како  професионални службеници со  соодветна  надокнада  за 
работата, за да се привлечат  и задржат подобни вработени лица 

Персоналот   на  установата  за  притвор  треба  постојано  да  се 
охрабрува  во  исполнувањето  на  должностите  и  обврските  на  хуман, 
посветен,  професионален,  праведен  и  ефикасен  начин,  секогаш  да  се 
однесуваат на начин со кој ќе стекнат почит од страна на малолетниците, и 
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истовремено да бидат позитивен пример на малолетниците за во иднина.

84.Управата треба да воведе форми на организација и управување со 
кои се олеснува комуникацијата помеѓу разните категории на персонал во 
секоја  установа  за  притвор  за  да  се  зголеми  соработката  помеѓу 
разновидни служби вклучени во грижата за малолетниците, како и помеѓу 
персоналот и управата, за да се осигура фактот дека персоналот кој е во 
директен контакт  со  малолетниците  е  во  можност  да  функционира  во 
поволни услови, со цел ефикасно исполнување на нивните должности.

85.Персоналот треба да биде оспособен на оној начин на кој ќе му се 
овозможи ефикасно изведување на работните обврски, особено обука за 
детската  психологија,  детската  добробит  и  меѓународни  стандарди  и 
норми за човекови права и права на детето, вклучувајќи ги и овие правила.

 Персоналот  треба  да  го  одржува  и  унапредува  своето  знаење  и 
професионален капацитет преку посета на семинари и советувања кои ќе 
се организираат во текот на нивната кариера.

86.Директорот на установата треба да биде соодветно квалификуван 
за  извршување  на  неговата  /  нејзината  задача,  со  административна 
способност  и  соодветна  обука  и  искуство,  и  истиот  ќе  ги  извршува 
сопствените должности во редовен работен однос.

87.При извршување на  должностите,  персоналот  на  установата  за 
притвор ќе ги почитува и заштитува човековото достоинство и основните 
човекови права на сите малолетници, поточно следново:

(а) Ниту еден член на установата за притвор или институционалниот 
персонал не смее да предизвика, поттикне или толерира било каков акт на 
тортура или форма на груб, суров, нечовечен или деградирачки третман, 
казна, корективна или дисциплинска мерка, под било каков изговор или 
околност, кога и да е;

(б)Сиот персонал треба строго да се спротистави и бори против акт 
на корупција, и за тоа да го извести компетентниот орган без одложување;

(в) Сиот персонал треба да ги почитува овие Прописи. Персоналот 
кој има причина да верува дека постои или ќе настане сериозен прекршок 
на овие Прописи, за истото треба да го извести претпоставениот орган или 
органите овластени за инспекција;

(г)Сиот персонал треба да обезбеди целосна заштита на физичкото и 
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менталното здравје на малолетниците,  вклучувајќи заштита од физичка, 
сексуална и емоционална злоупотреба и експлоатација, и треба да преземе 
итни постапки за осигурување на медицинска грижа кога е потребно;

(д)Сиот  персонал  треба  да  го  почитува  правото  на  приватност, 
поточно  треба  да  ги  заштити  сите  доверливи  работи  во  однос  на 
малолетниците  или  нивните  семејства,  кои  ги  дознал  како  резултат  на 
изведување на работните задачи;

(ѓ)Сиот  персонал  треба  да  ги  намали  разликите  помеѓу  животот 
внатре и надвор од установата за притвор, со што се зголемува должната 
почит кон достоинството на малолетниците како човечки суштества.
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Стандардни минимални правила на  ОН за Алтернативните мерки на 
институционалниот третман

 (Токиски правила)

Воведен текст 

Стандардните минални правила на ОН за алтернативните мерки на 
институционалниот третман (токиски правила) иако се незадолжителни за 
државите членки, се усвоени за да би ги промовирале казнените мерки кои 
претставуваат алтернатива на  интституционалните мерки (алтернативни 
казнени мерки и предкривични диверзиони програми за децата во судир 
со законот). Токиските правила претставуваат клучен документ во склоп 
на  меѓународните  инструменти  за  малолетничка  правда.  Нивното 
усовојување  се  надоврзува  на  упатствата  на  ОН  за  превенција  на 
малолетничката делинквенција (Риатски упатства) и правилата на ОН за 
заштита  на  децата  лишени  од  слобода.  Со  оглед  на  трендовите  во 
малолетничката  правда  кои  заговараат  развој  на  диверзионите  шеми  и 
примена  на  мерки  без  примена  на  затворска  казна,  сите  стручњаци  за 
малолетничка  правда  во  Македонија  би  требало  да  се  запознаат  со 
Токиските  правила  и  ангажираат  на  промоција  на  нивните  принципи, 
политика и процедура. Токиските правила даваат сеопфатна слика на сето 
она што би требало да се земе во предвид со цел за унапредување, развој и 
примена  на  алтернативните  мерки  на  институционален  третман 
вклучувајќи  ги  предкривичните  диверзиони  програми.  Правилата  се 
распоредени во 8 категории:

               Општи принципи: 
1. Фаза пред судење
2. Фаза на судење и изрекување пресуда
3. Фаза после изрекување пресуда
4. Примена  на  алтернативните  мерки  на  институционален 
третман
5. Вработени
6. Волонтери и други ресурси на таа заедница
7. Истражување,  планирање и формулирање на политиката и 
оценување.

Токиските правила треба да се применуваат на децата во судир со 
законот  „во  сите  фази  на  кривична  постапка“  и  да  ги  потикнуваат 
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државите членки да развиваат „широк спектар на оперативни мерки на 
институционален  третман,  почнувајќи  од  оние  пред  покренување  на 
кривичната постапка до оние после изрекувањето на пресуда“. Правилата 
нагласуваат потреба на државите потписнички да изработат алтернативни 
мерки на  институционален  третман со  кој  се  воспоставува  „рамнотежа 
измеѓу правата  на  секој  поединечен  престапник,  правата  на  жртвите  и 
грижа на друштвото за јавната безбедност и превенција од криминалот“. 
Токиските  правила  ги  дефинираат  средствата  на  минимална  правна 
заштита и права кои на детето му припаѓаат секогаш кога за детето во 
судир  со  законот  се  користат  алтернативни  мерки  на  институционален 
третман.  Правилата  исто  така  потикнуваат  користење  на  мерки  кои  се 
спроведуваат пред судењето (диверзиони шеми) со давање овластување на 
обвинителството а во соработка со полицијата и другите  служби,  да го 
ослободат  сторителот  или  да  му  одредат  примена  „на  одговара  на 
соодветна алтернативна мерка“. Правилата исто така сугерираат видови на 
алтернативни  мерки  на  институционален  третман  кои  можат  да  се 
применат и даваат минимални стандарди за нивна импементација. Некои 
предложени алтернативни мерки на институционален третман опфатени 
со Токиските правила се:  усмена казна,  условен отпуст,  статусна казна, 
парична казна, конфискација, риституција на жртвите суспендовани или 
одложени  казни,  надзор  на  социјалните  служби  и  судските  органи  и 
налози за вршење работи во рамките на општествената заедница.

 Токиските правила исто така потикнуваат презимање мерки откако 
детото  ја  издржало  затворската  казна  за  да  му  помогне  да  се  детето 
реинтегрира во својата средина. Овие мерки по издржувањето на казната 
вклучуваат:  отсуство  и  сместување  во  полуотворени  установи,  отпуст 
заради  работа  или  образование,  условен  отпуст,  скратени  казни  и 
помилување.  Правилата  потикнуваат  и   учество  на  општествената 
заедница  и  користење  на  ресурсите  на  заедницата  во  примена  на 
диверзиони шеми и алтернативни мерки на институционален третман.

 Истражување,  планирање,  утврдување  на  политика  и  оценување, 
исто  така  се  сметаат  за  интегрален  дел  на  развојот  на  алтернативните 
мерки на институционален третман за децата во судир со законот.
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I. ОПШТИ ПРИНЦИПИ 

1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Овие  стандардни  минмални  правила  содржат  збир  на  основни 
принципи  за  примена  на  алтернативните  мерки  на  институционален 
третман  како  и  минимални  гаранции  за  лицата  на  кои  може  да  им  се 
изречат алтернативни казнени мерки. 

Овие правила се залагаат за што поголемо учество на локалната 
заедница во примена на кривичното законодавство посебно во постапките 
према престапниците како и за развивање, меѓу престапниците смисла за 
одговорност према заедницата. 

Овие  правила  се  применуваат  во  склад  со  политичките, 
економските, општествените и културните услови на секоја земја како и со 
намерите и целите на нејзиното кривично законодавство. Во примената на 
овие  правила  државите  членки  се  трудат  да  осигураат  соодветна 
рамнотежа помеѓу правата на секој поединечен престапник, на правата на 
жртвите  и  заинтересираноста  на  општеството  за  јавната  безбедност  и 
превенција  од  криминалот.  Државите  членки  развиваат  мерки  кои  се 
алтернативи на институционалниот третман во рамките на своите правни 
системи  како  би  обезбедиле  други  опции  и  на  тој  начин  го  намалиле 
користењето затвор и би ја рационализирале политиката на кривичното 
законодавство  земајќи  ги  предвид  почитувањата  на  човековите  права, 
барањата  на  општествената  правда  и  потребата  на  престапниците  за 
превоспитување. 

2.ОБЕМ НА АЛТЕРНАТИВНИ МЕРКИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН 
ТРЕТМАН

Соодветни одредби од овие правила се применуваат на сите лица 
кои можат да се обвинат, на кои може да им се суди или кои можат да се 
испратат  на  издржување  казна  во  сите  фази  на  спроведувањето  на 
кривичната постапка. Во смисла на овие правила, за овие лица се зборува 
како  за  „престапници“  без  оглед  на  тоа  дали  за  нив  се  сомнева  дека 
сториле кривично дело, дали се обвинети за извршување на кривичното 
дело  или  се  осудени  за  стореното  кривично  дело.  Правилата  се 
применуваат без  дискриминација  во однос на  расата,  бојата  на  кожата, 
полот,  возраста,  јазикот,  верското  определување,  политичко  или  некое 
друго мислење, национално или општествено потекло, имотна состојба, 
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место  на  раѓање  или  некој  друг  фактор.  За  да  се  обезбеди  поголема 
флексибилност  во  согласност  со  природата  и  тежината  на  сторениот 
престап,  со  личноста  и  потеклото  на  престапниците  со  заштитата  на 
заедницата,  за да се избегне непотребно користење на затворски казни, 
системот на кривиното законодавство треба да обезбеди широк спектар на 
алтернативни  мерки  на  институционален  третман,  од  мерки  кои  се 
донесуваат пред судењето до оние кои се донесуваат после изрекувањето 
на пресудата. Бројот и видот на алтернативни мерки на институционален 
третман треба да се одреди така што доследното казнување и понатаму ќе 
биде можно. Развојот на новите алтернативни мерки на институционален 
третман  треба  да  се  охрабрува,  треба  внимателно  да  се  следи  и 
систематски да се оценува. Треба да се разгледа можноста да проблемот 
со престапниците се решава на ниво на локална заедница во мерка во која 
е тоа можно без користење на званична судска постапка или судење, со 
користење  правна  заштита  во  согласност  со  законот.  Алтернативните 
мерки на институционален третман треба да се применуваат во согласност 
со принципот на минимална интевенција. Примената на алтернативните 
мерки  на  институционален  третман  треба  да  биде  чекор  во  правец  на 
укинување на казнувањата и декриминализација, а не пречка за движење 
или успорување на движењата во тој правец.

3.ПРАВНА ЗАШТИТА

Воведување, дефинирање и спроведување на алтернативните мерки 
на  институционален  третман  се  уредува  со  закон.  Изборот  на 
алтернативни мерки на институционален третман се заснова на утврдени 
критериуми  за  природата  и  тежината  на  престапот  и  за  личноста  и 
потеклото  на  престапникот,  за  целта  на  казнувањата  и  казнувањето  и 
правата на жртвата. Судските или некои други независни органи на власта 
имаат дискреционо право да ги следат сите фази на судската постапка и да 
обезбедат полна одговорност на сите учесници во процесот во согласност 
со законот. Алтернативните мерки на институционален третман со кој се 
наметнува обврска на престапникот  а кои се применуваат пред званичната 
судска постапка или судење односно наместо нив, може да се применат 
само  со  согласност  на  престапникот.  Одлуките  за  примена  на 
алтернативните мерки на институционален третман подлежат на ревизија 
од  страна  на  судскиот  или  некој  друг  надлежен  орган  на  власта  а  на 
барање на престапникот. Престапниците имаат право да поднесат барање 
и жалба до судскиот или некој друг независен орган на на власта по повод 
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работите  кои  влијаат  на  остварување  на  нивните  права  а  во  врска  со 
приемната на алтернативните мерки на институционален третман. Треба 
да се обезбеди соодветен механизам за поднесување барање или жалба и 
ако е можно за постапување по жалбите кои се однесуваат на кршење на 
меѓународно  признаени  човекови  права.  Алтернативните  мерки  на 
институционален третман не подразбираат медицински или психолошки 
експерименти  над  престапниците  или  нивно  излагање  на  непотребен 
ризик да бидат физички или психички повредени.  Секогаш треба да се 
штити  достоинството  на  престапниците  на  кои  се  изречени 
алтернативните  мерки  на  институционален  третман.  При примената  на 
алтернативните  мерки  на  институционален  третман  правата  н 
престапниците не се ограничуваат во поголема мерка од оние кои ги има 
пропишано надлежниот орган на власта кој ја има донесено и првобитната 
одлука  за  казната.  При  примената  на  алтернативните  мерки  на 
институционален  третман  се  почитува  правото  на  престапникот  на 
приватност како и правото на приватност на семејството на престапникот.

 Личните  податоци  за  престапникот  се  строго  доверливи и  не  се 
достапни на трети лица. Пристапот до овие податоци е ограничен на лица 
кои се директно заинтересирани за решавање на случајот на престапникот 
или на други овластени лица.

4. ОДРЕДБА ЗА ИЗЗЕМАЊА

Во овие правила ништо не може да се толкува така за да ја исклучи 
примената  на  Стандардните  минимални  правила  за  третман  на 
затворениците, Стандардните минимални правила на ОН за примена на 
малолетничката  правда,  збирот  на  принципите  за  заштита  на  сите 
притворени или затворени лица односно на било кои други инструменти и 
стандарди на човекови права кои меѓународната заедница ги признава а се 
однесуваат на третман на престапниците и заштита на нивните основни 
човекови права.

I. ФАЗА ПРЕД СУДЕЊЕ

5. ОДЛУКИ КОИ СЕ ДОНЕСУВААТ ПРЕД СУДЕЊЕТО

Каде  треба  и  кога  е  во  согласност  тоа  со  правниот  систем, 
полицијата, обвинителството или некои други агенции кои се занимаваат 
со  кривични  предмети  треба  да  имаат  овластувања  да  го  ослобдат 
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перестапникот  ако  сметаат  дека  продолжувањето  на  судската  постапка 
према  него  не  е  потребна  за  заштита  на  заедницата,  за  превенција  од 
криминалот и унапредувања на почитувањата на законот и за правата на 
жртвите. За да може да се одлучи во однос на исправноста на одлуката за 
ослободување или за продолжување на судската постапка, потребно е да 
се изгради збир на критериуми во секој правен систем. Кога се работи за 
полесни престапи, тужителот може да изрече сооветна алтернативна мерка 
на институционален третман. 

6. ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ПРИТВОР ПРЕД СУДЕЊЕТО

Притворот пред судење се користи како крајна мерка во кривичната 
постапка  со  должно  почитување  према  потребата  за  издржување  на 
наводниот престап и према заштита на заедницата и жртвата.

 Алтернативниот притвор пред судење треба да се примени во што 
порана фаза од постапката. Притворот пред судењне треба да трае подолго 
од што е потребно за да се постигнат целите назначени во правилата 5.1 и 
треба  да  се  спроведува  хумано  со  должно  почитување  на  стекнатото 
достоинство  со  раѓањето  на  човечките  суштества.  Престапникот  има 
право да се жали на судскиоѕ или некој друг независен надлежен орган на 
власта во случај кога е одреден притвор пред судењето.

III. ФАЗА НА СУДЕЊЕ И ИЗРЕКУВАЊЕ ПРЕСУДА

7.ИЗВЕШТАЈ ЗА СОЦИЈАЛНИОТ СТАТУС

Ако постои можност да се состави извештај за социјалниот статус, 
судскиот орган на власта може да се користи со извештајот кој е подготвен 
од надлежниот овластен званичник или надлежната овластена агенција.

 Извештајот треба да содржи социјални податоци за престапникот 
кои се релевантни за неговите претходни престапи и престапите за кои се 
води постапката.  Исто така,  извештајот треба да содржи информации и 
сугестии од значење за одлучување за пресудата. Извештајот треба да биде 
заснован  на  факти,  да  е  објективен  и  непристрасен  со  јасно 
идентификувани ставови ако такви постојат. 

8.ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕСУДА

Судскиот  орган  на  власта  на  кој  на  располагање  му стојат  низа 
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алтернативни  мерки  на  институционален  третман,  треба  при 
донесувањето  на  пресудата  да  ги  земе  во  предвид  потребите  на 
престапникот за превоспитување, заштита на интересите на заедницата и 
интересите  на  жртвата,  чие  што мислење треба да  се  слушне кога  тоа 
одговара на ситуацијата. Органот на власта кој одлучува за казната може 
да донесе некои од следните мерки: вербални санкции како што се прекор, 
укор  и  опомена,  условно  отпуштање  на  слобода,  статусни  казни, 
економски санкции и парични казни, конфискација или експропријација, 
повраќај  на  жртвата  или  налог  за  надомест,  укинувачка  или  одложена 
казна,  условна  казна  и  судски  надзор,  налог  за  општествено  корисна 
работа во заедницата, праќање во дисциплински центар, куќен притвор, 
било кој друг начин на институционален третман и некои комбинации од 
погореспоменатите мерки. 

IV.ФАЗА ПОСЛЕ ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПРЕСУДАТА

9.ОДЛУЧУВАЊЕ ПОСЛЕ ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПРЕСУДАТА 

Надлежниот орган на власта има на располагање голем број  мери 
кои  можат  да  се  применат  после  изрекување  на  пресудата  како  би  се 
институционализација  и  како  би  се  помогнало  на  престапниците  во 
нивното  што  порано  враќање  во  друштвото.  Мерките  кои  може  да  се 
применат  после  изрекување  на  пресудата:  отсуство  и  сместување  во 
полуотворени установи, отпуст заради работа или образование, различни 
видови  на  условен  отпуст,  скратени  казни  и  помилување.  Одлуките  за 
мерките кои се применуваат после изрекувањата на пресудата подлежат на 
ревизија од страна судскиот или некој друг независен орган на власта, по 
барање на престапникот. За било кој вид на отпуст од иституциите и за 
преместувањето  во  програмата  на  алтернативни  мерки  на 
институционален  третман  треба  да  се  размислува  во  најраната  можна 
фаза. 

V. ПРИМЕНА НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ МЕРКИ НА 
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ТРЕТМАН

10.НАДЗОР

Целта на надзорот е да се намали бројот на повторени престапи и 
да се помогне во реинтеграција на престапникот во заедницата на начин 
кој  ќе  ја  минимизира  веројатноста  за  враќање  кон  криминалот.  Ако 
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алтернативни  мерки  на  институционален  третман  содржат  мерки  на 
надзор,  надзорот  го  врши  надлежниот  орган  на  власта  под  услови 
пропишани со  закон.  Во рамките  на  дадените   алтернативни мерки на 
институционален третман треба да се утврдат најдобрите видови надзор и 
третмани  за  секој  поединечен  случај  како  би  се  помогнало  на 
престапникот да се соочи со својот престап. Надозорот и третманот треба 
да бидат од време на време подвргнувани на ревизија и по потреба да се 
прилагодуваат.  По  потреба  престапниците  треба  да  им  се  обезбеди 
психолошка, социјална и материјална помош и можности да ги зајакнат 
своите  врски  со  заедницата  и  да  ја  олеснат  својата  реинтеграција  во 
општеството. 

11.ТРАЕЊЕ

Траењето на алтернативните мерки на институционален третман не 
смее  да  биде  подолго  од  периодот  кој  надлежниот  орган  на  власта  го 
утврдил  во  согласност  со  законот.  Можат  да  се  предвидат  одредби  за 
скратување  на  рокот  за  траењето  на  алтернативни  мерки  на 
институционален  третман  доколку престапникот  на  оваа  казнена  мерка 
поволно реагирал. 

12.УСЛОВИ

Доколку  надлежниот  орган  на  власта  ги  одреди  условите  кои 
престапникот треба да ги исполни, тој треба да ги земе во предвид како 
потребите на заедницата така и потребите и правата на престапникот и 
жртвата. Условите кои престапникот треба да ги исполни мора да бидат 
практични, прецизни и што помалубројни а мора да бидат насочени кон 
намалување на веројатноста да престпникот го повтори кривичното дело и 
кон  зголемување  на  изгледите  за  престапниковата  реинтеграција  во 
друштвото, земајќи ги во обзир потребите на жртвата.  На почетокот на 
примената  на  алтернативните  мерки  на  институционален  третман, 
престапникот ќе добие објаснување усмено и писмено за условите под кои 
овие мерки ќе се применуваат, вклучувајќи ги престапниковите права и 
обврски.  Надлежниот  орган  на  власта  може  да  ги  измени  условите  во 
согласност со законот и напредокот кој престапникот го има постигнато. 

13.ПРОЦЕС НА ТРЕТМАН

Во рамките на дадените алтернативни мерки на  институционален 
третман, во соодветни случаи треба да се развијат различни шеми како 
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што  се  работа  на  случаи,  групна  терапија,  резиденцијален  програм  и 
посебен  третман  на  различни  категории  на  престапникот  за  да  што 
поефикасно се задоволат потребите на престапникот. Третманот треба да 
го  споведува  стручњаци  со  соодветни  квалификации  и  практично 
искуство. Ако се одлучи дека третманот е неопходен треба да се направат 
напори  да  се  сфати  средината  од  која  престапникот  доаѓа,  неговата 
личност,  способност,  интелигенција,  неговите  вредности  и  посебно 
околностите  кои довеле до извршување на  кривичното дело.  Бројот  на 
предмети со кој се работи треба да биде на ниво кое обезбедува ефикасно 
спроведување на програмата на третманот на престапникот. Надлежниот 
орган на власта отвара и води список за секој престапник.

14.ДИСЦИПЛИНА И КРШЕЊЕ НА УСЛОВИ

Кршењето на условите кои престапникот треба да ги исполни може 
да  доведе  до  измена  и  повлекување  на  алтернативните  мерки  на 
институционален третман. Надлежниот орган на власта може да ги измени 
или повлече алтернативните мерки на институционален третман, ова може 
да  се  стори  само  после  внимателно  преиспитување  на  фактите  кои  се 
наведени  и  лицето  кое  врши  надзор  и  престапникот.  Неуспехот  на 
алтернативните мерки на институционален третман не треба автоматски 
да  значи  примена  на  затворската  казна.  Во  случај  на  измена  или 
повлекување  на  алтернативните  мерки  на  институционален  третман, 
надлежниот  орган  на  власта  ќе  се  обиде  да  примене  некоја  друга 
алтернативна мерка на институционален третман. Затворската казна може 
да се изрече само ако не постои друга соодветна алтернативна мерка.

 Овластување за  апсење и  притварање на  престапникот  кој  е  под 
надзор во случаите на повреда на условите се уредува со закон. После 
измените и повлекувањето на алтернативните мерки на институционален 
третман, престпникот има право да се жали на судскиот или некој друг 
независен надлежен орган на власта.

VI. ПЕРСОНАЛ

15.АНГАЖИРАЊЕ НА ПЕРСОНАЛОТ

При  ангажирањето  на  персоналот  не  смее  да  се  врши 
дискриминација врз основа на расата, бојата на кожата, полот, возраста, 
јазикот, верското определување, политичкото или некое друго уверување, 
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национално или социјално потекло, имотната состојба, местото на раѓање 
или од некоја друга причина. Политиката на вработување на персоналот 
треба да ја земе во предвид државната политика за афирмативна акција и 
треба да ги одржува разликите кои постојат меѓу престапниците кои треба 
бидат подведени под надзор.  Персоналот кој  е  задолжен за примена на 
алтернативните мерки на институционален третман треба да има сооветни 
лични  карактеристики,  професионални  квалификации  и  практично 
искуство. Нивните квалификации треба да бидат јасно наведени. За да се 
вработи  и  задржи  квалификуван  стручен  персонал,  треба  да  му  се 
обезбеди соодветен статус, адекватна плата и други погодности сразмерно 
на  природата  на  работата  како  и  можности  за  професионален  развој  и 
напредување во кариерата.

16.ОБУЧУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛОТ

Целта  на  обучувањето  на  персоналот  е  укажување  на  нивната 
одговорност  за  превоспитување  на  престапниците,  за  почитување  на 
правата на престапниците и заштита на општеството. Исто така, по пат на 
обука  персоналот  треба  да  ја  сфати  потребата  да  соработува  и  да  ги 
координира своите активности со заинтересирани агенции. Пред да стапи 
на работа, персоналот се подведува на обука која вклучува запознавање на 
природата на алтернативните мерки на институционален третман, целта 
на  надзорот  и  различните  модалитети  на  примена  на  алтернативните 
мерки  на  институционален  третман.  После  стапување  на  работа, 
вработените  треба  да  го  одржуваат  своето  знаење  и  стручност,  да  ги 
усовршуваат  со  учество  во  програми  за  образование  со  работа  и 
посетување курсеви за освежување на знаењата. За таа цел е потребно да 
се обезбедат соодветни простории. 

VII. ВОЛОНТЕРИ И ДРУГИ РЕСУРСИ НА ЗАЕДНИЦАТА

17.УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА

Учеството  на  јавноста  треба  да  се  подржува  бидејќи  е  еден  од 
најважните фактори за подобрување на врските помеѓу престапиците кои 
ги  издржуваат  алтернативните  мерки  на  институционален  третман  со 
семејството  и  заедницата.  Учеството  на  јавноста  треба  да  биде 
комплементарно со напорите кои ги прави кривично правниот систем.

 Учеството на јавноста треба да се разгледува како можност која е на 
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располагање  на  членовите  на  заеницата  да  допринесат  за  заштита  на 
општеството во кое живеат. 

18.РАЗБИРАЊЕ И СОРАБОТКА СО ЈАВНОСТА

Владините агенции, приватниот сектор и јавност воопшто треба да 
бидат охрабрувани да ги подржуваат волонтерските организации кои се 
залагаат  за  алтернативните  мерки  на  институционален  третман.  Треба 
редовно да се огранизираат конференции, семинари, сипозиуми и други 
активности како би се зајакнала свеста за потребата на учество на јавноста 
во примената на алтернативните мерки на институционален третман. Сите 
видови на средства за јавно информирање треба да се користат за да се 
создаде  коструктивен  став  на  јавноста  према  широката  примена  на 
алтернативните  мерки  на  институционален  третман  и  општествена 
интеграција на престапниците. Треба да се стори се што е можно за да се 
извести  јавноста  за  значењето  на  својата  улога  во  примената  на 
алтернативните мерки на институционален третман.

19.ВОЛОНТЕРИ

Волонтерите треба внимателно да се бираат и ангажираат врз основа 
на  нивните  наклоности  и  спремност  да  ја  работат  оваа  работа.  Треба 
правилно да бидат обучени за одредени должности кои ќе ги обавуваат и 
треба  да  им  се  овозможи  да  добијат  подршка  и  совети  од  страна  на 
надлежниот  орган  на  власта.  Волонтерите  треба  да  ги  охрабруваат 
престапниците и нивните семејства да развиваат цврсти врски и побројни 
контакти со заедницата, давајќи им совети и други  соодветни облици на 
помош во согласност со своите способности и потребите на престапникот.

 Волонтерите  треба  да  бидат  осигурени  од  несреќни  случаеви, 
повреди и јавна одговорност за време на вршењето на своите должности.

 Треба  исто  така  да  им се  надоместат  одредени трошкови кои  ги 
направиле при работата за доброто на заедницата. 

VIII. ИСТРАЖУВАЊА, ПЛАНИРАЊА И ФОРМУЛИРАЊЕ НА 
ПОЛИТИКАТА И ОЦЕНУВАЊE

20.ИСТРАЖУВАЊА И ПЛАНИРАЊА

Како суштински вид на процесот на планирање, треба да се потрудат 
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јавните  и  приватните  тела  и  организации  да  се  заинтересираат  за 
организирање  и  промоција  на  истражувањата  за  примена  на 
алтернативните мерки на институционален третман на престапниците.

 Истражувањето  на  проблемите  со  кои  се  соочуваат  клиентите 
практичари,  заедницата  и  персоналот  кои  донесуваат  одлуки  за 
општествената  политика  треба  да  биде  редовно.  Истражувањата  и 
механизмот  за  собирање  информации  треба  да  бидат  вградени  во 
кривичниот  правосуден  систем  како  би  се  собрале  и  анализирале 
статистички  податоци  за  примена  на  алтернативните  мерки  на 
институционален третман.

21.ФОРМУЛИРАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА И РАЗВОЈОТ НА 
ПРОГРАМИТЕ

Програмите на алтернативните мерки на институционален третман 
треб систематски да се планираат и применуваат како интегрален дел на 
кривичниот  правосуден  систем во рамките  на  националниот  процес  на 
развојот.  Треба  редовно  да  се  извршуваат  оценувања  на  примената  на 
алтернативните мерки на институционален третман со цел да се подобри 
нивната  успешност.  Одвреме  навреме  треба  да  се  врши  ревизија  на 
примена на алтернативните мерки на институционален третман за да се 
оценат нивните цели, функционирање и успешност.

22.ПОВРЗУВАЊЕ СО РЕЛЕВАНТНИ АГЕНЦИИ И АКТИВНОСТИ

Треба да се развијат соодветни механизми на различни нивоа за да се 
олесни  воспоставувањето  на  врски  помеѓу  службите  задолжени  за 
примена на алтернативните мерки на институционален третман, другите 
гранки на системот на кривичното правосудство, општествениот развој и 
социјаните служби како владини така и невладини, во областа како што се 
здравствената  заштита,  станбената  политика,  образование,  работа  и 
средствата на јавно информирање.

23.МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Треба да се прават напори кон унапредување на научната соработка 
помеѓу  државите  членки  во  областа  на  алтернативните  мерки  на 
институционален  третман.  Истражувањата,  оспособувањето,  техничката 
помош и размена на  информации меѓу државите членки во  областа  на 
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алтернативните  мерки  на  институционален  третман треба  да  гарантира 
низ институциите на ОН за превенција на кривичните дела и третман на 
престапниците, во тесна соработка со Центарот за општествен развој  и 
хуманитарни прашање на Секретарот на ОН.

Треба  да  се  унапредуваат  комперативните  студии  и  да  се 
хармонизираат  законските  одредби  за  да  се  прошири  обемот  на 
неинституционални мерки  и  да  се  објасни  нивната  примена  надвор  од 
државните граници, во согласност со Моделот на договор за пренос на 
надзорот над условно казнетите и условно пуштените сторители. 
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     ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, СУЗБИВАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ НА 
ТРГОВИЈАТА СО ЛИЦА, ОСОБЕНО ЖЕНИ И ДЕЦА, СО КОЈ СЕ 

ДОПОЛНУВА КОНВЕНЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛИОТ ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ 

        Преамбула

Државите Страни на овој Протокол 

Декларирајки дека ефикасното делување во насока на превенција и 
борба против трговијата со лица, особено жени и деца, бара сеопфатен 
меѓународен пристап во земјите од каде потекува,  транзитира или каде 
завршува,  што  вклучува  и  мерки  за  превенција  на  таквото  тргување, 
казнување  на  сторителите  и  зашита  на  жртвите  на  таквото  тргување, 
вклучително и преку заштита на меѓународно признатите човекови права, 

Имајќи  го  во  вид  фактот  дека,  и  покрај  постоењето  на  различни 
меѓународни  инструменти  кои  содржат  правила  и  практични  мерки  за 
борба против експлоатацијата на лица, особено жени и деца, не постои 
универзален инструмент кој ги опфаќа сите аспекти на трговијата со лица, 

Загрижени  дека,  во  отсуство  на  таков  инструмент,  лицата  кои  се 
изложени на таквото тргување нема да бидат во доволна мерка заштитени, 

Потсетувајќи се на Резолуцијата 53/111 на Генералното Собрание од 
9-ти  Декември  1998  година,  во  која  Собранието  одлучи  да  востанови 
меѓувладин ад хоц комитет на неопределено време, со цел да се елаборира 
една  сеопфатна  меѓународна  Конвенција  против  транснационалниот 
организиран криминал и да се разговара за елаборирање, интер алиа, на 
еден меѓународен инструмент кој ќе го третира прашањето тргувањето со 
жени и деца, 

Уверени  дека  дополнувањето  на  Конвенцијата  на  Обединетите 
Нации  против  транснационалниот  организиран  криминал  со  еден 
меѓународен  инструмент  за  превенција,  сузбивање  и  казнување  на 
тргувањето со лица, особено жени и деца, ќе биде корисно за превенцијата 
и борбата против таквиот криминал, 

Се договорија за следново: 
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I.Општи одредби

Член 1
Однос  со  Конвенцијата  на  Обединетите  Нации  против 

транснационалниот организиран криминал 
1.Со  овој  Протокол  се  дополнува  Конвенцијата  на  Обединетите 

Нации против транснационалниот организиран криминал.  Истиот ќе  се 
толкува заедно со Конвенцијата. 

2. Одредбите од Конвенцијата, ќе имаат важност, мутатис мутанди, и 
за овој Протокол, освен ако овде поинаку не се предвидува. 

3. Казнените дела утврдени согласно член 5 од овој Протокол ќе 
се сметаат за казнени дела утврдени согласно со Конвенцијата.

Член 2
Утврдување на целите

Целите на овој Протокол се:
(а)  Превенција  и  борба  против  трговијата  со  луѓе,  со  посебно 

внимание на жените и децата; 
(б) Заштита и помагање на жртвите на таквата трговија, со целосно 

почитување на нивните човекови права; и 
(ц) Унапредување на соработката меѓу државите членки со цел да се 

постигнат овие цели. 
Член 3

Употреба на поими 
За потребите на овој Протокол: 
(а)  Поимот  “трговија  со  луѓе”  значи  регрутирање,  превезување, 

пренос,  засолнување или прифаќање на  лица,  по  пат  на  закана или со 
употреба  на  сила или  други  форми на  принуда,  или киднапирање,  или 
измама, или залажување, или со злоупотреба на моќ или на состојба на 
немоќ  или  со  давање  или  примање  на  пари  или  корист,  заради 
постигнување на согласност на лице кое има контрола над друго лице, со 
цел  за  експлоатација.  Експлоатацијата  подразбира,  во  најмала  мерка, 
експлоатација  на  проституција  на  други  лица  или  други  форми  на 
сексуална  експлоатација,  принудна  работа  или  принудно  услужување, 
ропство или постапување слично на ропство, слугување или вадење на 
органи; 

(б) Согласноста на жртвата на трговија со луѓе заради намерата за 
експлоатација  предвидена  во  точка  (а)  од  овој  член  нема  да  биде 
релевантна онаму каде е употребен некој од начините определени во точка 
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(а); 
(ц)  Регрутирањето,  превезувањето,  преносот,  засолнувањето  или 

прифаќањето  на  дете  заради  експлоатација  ќе  се  смета  за  “трговија  со 
луѓе” дури и кога не е вклучена употреба на некој од начините определени 
во точка (а) од овој член; 

(д) Поимот “дете” значи секое лице кое е на возраст под осумнаесет 
години. 

Член 4

Рамка на апликација
Овој Протокол, освен ако поинаку не е предвидено со истиот, ќе се 

однесува  на  превенција,  истражување  и  гонење  на  казнените  дела 
утврдени  согласно  член  5  од  овој  Протокол,  кога  таквите  дела  се 
транснационални  по  природа  и  вклучуваат  организирана  криминална 
група, како и на заштита на жртвите на таквите дела. 

Член 5

Криминализација
1.  Секоја  држава  членка  ќе  усвои  таква  законска  регулатива  или 

други мерки кои ќе бидат потребни за да се востановат како казнени дела 
дејствијата определени во член 3 од овој Протокол, кога тие се извршени 
намерно. 

2. Секоја држава членка ќе усвои и таква законска регулатива или 
други мерки кои ќе бидат потребни за да се востанови како казнено дело: 

(а)  Согласно  основните  принципи  на  својот  правен  систем,  секој 
обид за сторување на казнено дело утврдено согласно став 1 од овој член; 

(б) Учество како соученик во казнено дело утврдено согласно став 1 
од овој член; и 

(ц)  Организирање  и  насочување  на  други  лица  во  сторување  на 
казнено дело утврдено согласно став 1 од овој член. 

II. Заштита на жртвите на трговија со луѓе

Член 6

Помагање и заштита на жртвите на трговија со луѓе 
1. Во соодветни случаи и во онаа мерка која е возможна согласно 

домашното  право,  секоја  држава  членка  ќе  ја  штити  приватноста  и 
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идентитетот  на  жртвите  на  трговија  со  луѓе,  вклучително,  интер  алиа, 
донесувајќи законски процедури за обезбедување на тајност. 

2.  Секоја  држава  членка  ќе  обезбеди  домашниот  правен  и 
административен систем да содржи мерки со кои, во соодветни случаи, на 
жртвите на трговијата со луѓе им се обезбеди: 

(а) Информации за соодветните судски и административни постапки; 
(б)  Помош  во  овозможување  нивните  ставови  и  грижи  да  бидат 

изнесени  и  разгледани  во  соодветните  фази  од  кривичните  постапки 
против  сторителите,  на  начин  кој  нема  да  биде  влијае  на  правата  на 
одбраната; 

3. Секоја држава членка ќе ја разгледа можноста за примена на 
мерки за физичко, психолошко и социјално заздравување на жртвите на 
трговија  со  луѓе,  вклучувајќи  ја,  во  соодветни  случаи,  соработката  со 
невладини организации, други релевантни организации и други елементи 
на граѓанското општество, за обезбедување особено на:

(а) Соодветно сместување; 
(б) Совети и информации, особено во поглед на нивните законски 

права, на јазик кој го разбираат жртвите на трговијата со луѓе; 
(ц) Медицинска, психолошка и материјална помош; и 
(д) Можности за вработување, образование и обука. 

4. Секоја држава членка, во примената на одредбите на овој член, ќе 
ги  има  во  вид  возраста,  полот  и  посебните  потреби  на  жртвите  на 
трговијата со луѓе, а особено посебните потреби на децата, вклучувајќи го 
сместувањето, образованието и грижата. 

5. Секоја држава членка ќе се труди да обезбеди физичка безбедност 
на жртвите на трговијата со луѓе додека тие се на нејзина територија. 

6. Секоја држава членка ќе обезбеди нејзиниот домашен правен 
систем да содржи мерки со кои на жртвите на трговијата со луѓе им се 
нуди можност да добијат надомест за претрпената штета.

Член 7

Статус на жртвите на трговијата со луѓе во државите на 
прифаќање 

1. Покрај преземањето на мерки согласно член 6 од овој Протокол, 
секоја држава членка ќе ја разгледа можноста за усвојување на законска 
регулатива или други соодветни мерки со кои на жртвите на трговијата со 
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луѓе ќе им се дозволи да останат на нејзината територија, привремено или 
постојано, во зависност од соодветните случаи. 

2. Во примената на одредбата од став 1 од овој член, секоја држава 
членка соодветно ќе води сметка за факторите на хуманост и сочувство. 

Член 8

Репатријација на жртвите на трговијата со луѓе

1. Државата членка, чиј  државјанин е жртва на трговијата со луѓе 
или каде лицето имало право на постојан престој во моментот кога влегло 
на  територија  на  државата  членка  каде  е  прифатено,  ќе  овозможи  и 
прифати  враќање  на  лицето  без  непотребно  или  неразумно  одлагање, 
водејќи сметка за безбедноста на тоа лице. 

2. Кога една држава членка враќа лице кое е жртва на трговија со 
луѓе на друга држава членка чиј државјанин е тоа лице или каде лицето 
имало право на постојан престој во моментот кога влегло на територијата 
на државата членка каде е  прифатено,  при таквото враќање ќе  се води 
особено сметка за безбедноста на лицето и за статусот на било која правна 
процедура сврзана со фактот дека лицето е жртва на трговија со луѓе, и 
тоа по можност ќе биде на доброволна основа. 

3. На барање на државата членка каде лицето е прифатено, државата 
членка  од  која  се  бара,  без  непотребно  или  неразумно  одлагање,  ќе 
провери дали лицето кое е жртва на трговија со луѓе е нејзин државјанин 
или имало право на постојан престој на нејзината територија во времето 
кога влегло на територија на државата членка каде тоа е прифатено. 

4. Со цел да се овозможи враќање на жртвата на трговија со луѓе која 
нема соодветна документација, државата членка, чиј државјанин е лицето 
или каде  тој  или таа  имала  право на  постојан престој  во  моментот  на 
влегување на територија на државата членка каде е прифатено, на барање 
на државата членка каде лицето е прифатено, ќе се согласи да ја издаде 
потребната патна исправа или друго овластување со кое на лицето ќе му се 
овозможи да патува и повторно да влезе на нејзина територија. 

5.  Овој  член  нема  да  влијае  на  било  кое  право  што  жртвата  на 
трговија со луѓе  го има согласно домашното право на државата  членка 
каде лицето е прифатено. 

6. Овој  член  нема  да  влијае  на  било  кој  билатерален  или 
мултилатерален договор или аранжман, со кој во целост или делумно се 
уредува враќањето на жртвите на трговија со луѓе.
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III. Превенција, соработка и други мерки

Член 9

Превенција на трговија со луѓе
1. Државите  членки  ќе  воспостават  сеопфатни  политики, 

програми и други мерки:

(а) За превенција и борба против трговијата со луѓе; и 
(б)  За  заштита на жртвите на  трговијата  со луѓе,  особено жени и 

деца, од нивна повторна виктимизација. 

2.  Државите членки ќе настојуваат  да преземат мерки како што е 
истражување,  информирање  и  кампањи  во  средствата  за  јавно 
информирање и социјални и економски иницијативи заради превенција и 
борба против трговијата со луѓе. 

3. Политиката, програмите и другите мерки воспоставени согласно 
овој  член,  на  соодветен  начин,  ќе  ја  вклучуваат  и  соработката  со 
невладини организации, други релевантни организации и други елементи 
на граѓанското општество. 

4.  Државите  членки  ќе  преземат  или  ќе  ги  зајакнат  мерките, 
вклучително и преку билатерална или мултилатерална соработка, заради 
ублажување на факторите, како што се сиромаштијата, неразвиеноста или 
отсуството на еднакви можности,  кои прават лицата,  особено жените и 
децата, да бидат изложени на трговија со луѓе. 

5. Државите членки ќе усвојат или ќе ги зајакнат законските или 
други мерки, како што се образовните, социјалните или културните мерки, 
вклучително  и  преку  билатерална  и  мултилатерална  соработка,  заради 
намалување  на  потребите  со  кои  се  потхрануваат  сите  форми  на 
експлоатација на лица, особено жени и деца,  која води кон трговија со 
луѓе.

Член 10

Размена на податоци и обука 
1.  Полицијата,  имиграциските  или  другите  надлежни  органи  на 

државите членки, на соодветен начин, ќе соработуваат меѓу себе по пат на 
размена на податоци, согласно нивното домашно право, како би можеле да 
утврдат: 

(а) Дали поединци, кои минуваат или се обидуваат да минат некоја 
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меѓународна граница со патни исправи кои припаѓаат на други лица или 
без патни исправи, се сторители или жртви на трговија со луѓе; 

(б) Видовите на патни исправи што поединци ги употребиле или се 
обиделе  да  ги  употребат  заради  преминување  на  меѓународна  граница 
заради трговија со луѓе; и 

(ц) Средствата и методите користени од организирани криминални 
групи заради вршење трговија со луѓе,  вклучувајќи го регрутирањето и 
превозот на жртвите, патиштата и врските меѓу поедици и групи кои се 
занимаваат со трговија со луѓе, и можните мерки за нивно откривање. 

2.  Државите  членки  ќе  обезбедат  или  ќе  ја  зајакнат  обуката  на 
полициските  службеници,  имиграциските  и  други  надлежни  службени 
лица во превенција на трговијата со луѓе. Обуката треба да се концентрира 
на методите кои се употребуваат за превенција на таквата трговија со луѓе, 
гонење на сторителите и заштита на правата на жртвите, вклучувајќи и 
заштитување на жртвите од сторителите.  Обуката исто така треба да ја 
има во вид потребата да се води сметка за прашањата на човековите права, 
како и за прашања кои се чувствителни од аспект на децата и половата 
припадност  и  треба  да  ја  поттикува  соработката  со  невладини 
организации,  други  соодветни  организации  и  други  елементи  на 
граѓанското општество. 

3. Држава  членка  која  ќе  добие  информација,  ќе  постапува  по 
секое  барање  на  државата  членка  која  ја  пренела  информацијата,  што 
поставува ограничување на нејзината употреба.

Член 11

Гранични мерки
1. Без да бидат загрозени меѓународните обврски за слободен протек 

на  лица,  државите  членки,  до  најголем  можен  степен,  ќе  ја  зајакнат 
граничната контрола која е потребна за да се спречи или открие трговијата 
со луѓе. 

2.  Секоја  држава  членка  ќе  усвои  законски  или  други  соодветни 
мерки  за,  во  најголема  можна  мерка,  да  се  спречи  користењето  на 
превозните  средства,  со  кои  работат  комерцијалните  превозници,  за 
сторување на казнени дела утврдени согласно член 5 од овој Протокол. 

3.  Онаму каде  тоа  е  соодветно,  и  без  да  се  влијае  на  важечките 
меѓународни конвенции,  таквите  мерки  ќе  вклучуваат  и  воведување на 
обврска за комерцијалните превозници, како и превозните компании или 
сопствениците или операторите на било кое превозно средство, истите да 
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потврдат дека сите патници поседуваат патни исправи неопходни за влез 
во државата каде се упатуваат. 

4. Секоја држава членка ќе ги преземе неопходните мерки, согласно 
домашното право, за обезбедување на санкции во случај на прекршување 
на обврската утврдена во став 3 од овој член. 

5. Секоја држава членка ќе ја разгледа можноста за преземање мерки 
кои, согласно домашното право, овозможуваат да не се дозволи влез или 
да се отповика издадена виза на лица кои се вклучени во иѕвршување на 
казнени дела утвредени согласно овој Протокол. 

6. Без да се влијае на член 27 од Конвенцијата, државите членки 
ќе ја разгледаат можноста за зајакнување на соработката меѓу агенциите за 
гранична контрола, интер алиа, по пат на воспоставување и одржување на 
директни канали на комуникација.

Член 12

Сигурност и проверка на исправи
Секоја  држава  членка  ќе  преземе  такви  мерки  што  ќе  бидат 

неопходни, а во рамки на расположивите можности: 
(а)  Да  се  обезбеди  дека  патните  или  личните  исправи  кои  се 

издадени од нејзина страна се со таков квалитет што не можат лесно да 
бидат  злоупотребени,  ниту  лесно  можат  да  бидат  фалсификувани  или 
изменети, заменети или издадени; 

(б)  Да се обезбеди заштитата  и сигурноста на  патните или лични 
исправи издадени од државата членка или во нејзино име, како и да се 
спречи нивно противправно создавање, издавање и употреба. 

Член 13

Законитост и валидност на исправите
По барање на друга држава членка, секоја држава членка, согласно 

своето  домашно  право,  во  разумен  рок  ќе  ја  провери  законитоста  и 
валидноста на патните или лични исправи кои се издадени или наводно се 
издадени во нејзино име, а за кои постои сомневање дека се користат за 
трговија со луѓе. 
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IV. Завршни одредби

Член 14

Клаузула за изземање
1. Овој Протокол со ништо нема да влијае на правата, обврските и 

одговорностите на државите и поединците предвидени со меѓународното 
право, вклучувајќи го меѓународното хуманитарно право и меѓународното 
право  за  човекови  права  и,  особено  и  онаму  каде  има  важност,  на 
Конвенцијата  од  1951  година  и  Протоколот  од  1967  година,  кои  се 
однесуваат на статусот на бегалците и принципот “нон-рефоулмент”, како 
што е предвидено во истите. 

2. Мерките утврдени со овој Протокол ќе се толкуваат и применуваат 
на начин кој нема да биде дискриминирачки за лицата врз основа на тоа 
што тие се жртви на трговија со луѓе. Толкувањето и примената на овие 
мерки  ќе  биде  во согласност  со  меѓународно  признатите  принципи  на 
недискриминација. 

Член 15

Решавање на спорови
1.  Државите  членки  ќе  настојуваат  по  пат  на  преговори  да  ги 

решаваат споровите кои се однесуваат на толкување или примена на овој 
Протокол. 

2. Секој спор помеѓу две или повеќе држави членки кој се однесува 
на толкување или примена на овој Протокол, а кој не може да се реши по 
пат на преговори во разумен временски период, на барање на една од овие 
држави  членки  ќе  се  стави  пред  арбитража.  Доколку,  во  рок  од  шест 
месеци од датумот на барањето за арбитража, овие држави членки не се во 
состојба да се спогодат околу организирањето на арбитражата, секоја од 
овие држави членки може да го упати спорот до Меѓународниот суд на 
правдата со барање согласно Статутот на Судот. 

3.  Секоја  држава  членка,  во  моментот  на  потпишување, 
ратификување,  прифаќање,  потврдување  или  пристапување  кон  овој 
Протокол, може да изјави дека не се смета за обврзана според став 2 од 
овој член. Останатите држави членки нема да бидат обврзани според став 
2 од овој член кон онаа држава членка која ставила таква резерва. 

4. Секоја држава членка, која ставила резерва согласно став 3 од овој 
член, во секое време може да ја повлече таа резерва со известување до 
Генералниот Секретар на Обединетите Нации. 

386



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

Член 16

Потпишување, ратификување, прифаќање, одобрување или 
пристапување 

1. Овој Протокол ќе биде отворен за потпишување за сите држави 
почнувајќи од 12-ти до 15-ти Декември 2000 година во Палермо, Италија, 
и потоа во седиштето на Обединетите Нации во Њујорк до 12-ти Декември 
2002 година. 

2.  Овој  Протокол  ќе  биде  исто  така  отворен  за  потпишување  од 
страна  на  организациите  на  регионалните  економски  интеграции,  под 
услов барем една држава членка на таквата организација да го потпишала 
овој Протокол согласно став 1 од овој член. 

3.  Овој  Протокол  е  предмет  на  ратификација,  прифаќање  или 
одобрување. Инструментите за ратификација, прифаќање или одобрување 
ќе се депонираат кај Генералниот Секретар на Обединетите Нации. Секоја 
организација  на  регионална  економска  интеграција  може  да  депонира 
инструмент за ратификација, прифаќање или одобрување доколку барем 
една нејзина  држава  членка  го  сторила  истото.  Во  тој  инструмент  на 
ратификација,  прифаќање  или  одобрување,  таквата  организација  ќе  го 
изрази  степенот  на  својата  надлежност  во  поглед  на  прашањата 
регулирани со овој Протокол. Таквата организација, исто така, ќе извести 
за било каква релевантна промена на степенот на својата надлежнот. 

4.  Кон  овој  Протокол  може  да  пристапи  било  која  држава  или 
организација  на  регионална  економска  интеграција  чија  најмалку  една 
држава  членка  веќе  е  Страна  на  овој  Протокол.  Инструментите  за 
пристапување ќе се депонираат кај Генералниот Секретар на Обединетите 
Нации. Во моментот на пристапување, секоја организација на регионална 
економска интеграција  ќе  го  изрази степенот на  својата  надлежност во 
поглед на прашањата регулирани со овој Протокол. Таквата организација, 
исто така,  ќе извести за било каква релевантна промена на степенот на 
својата надлежнот. 

Член 17

Стапување на сила
1. Овој Протокол ќе стапи на сила на деведесеттиот ден од датумот 

на  депонирање  на  четириесеттиот  инструмент  за  ратификација, 
прифаќање, одобрување или пристапување, освен што нема да стапи на 
сила пред стапувањето на сила на Конвенцијата. За потребите на овој став, 
секој  инструмент  кој  е  депониран  од  организација  на  регионална 
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економска интеграција нема да се смета како дополнителен покрај оние 
депонирани од страна на државите членки на таквата организација. 

2. За  секоја  држава  или  организација  на  регионална  економска 
интеграција,  која го ратификува, прифаќа, одобрува или пристапува кон 
овој Протокол по депонирањето на четириесеттиот инструмент со такво 
дејство, овој Протокол ќе стапи на сила на триесеттиот ден од датумот 
кога  таквата  држава  или  организација  ќе  го  депонира  соодветниот 
инструмент или на датумот кога овој Протокол ќе стапи на сила согласно 
став 1 од овој член, зависно кој од двата моменти ќе настапи последен.

Член 18

Изменување
1. По истекот на пет години од стапување на сила на овој Протокол, 

секоја држава членка во овој Протокол може да предложи негова измена и 
истата да ја поднесе кај Генералниот Секретар на Обединетите Нации, кој 
потоа ќе  ја  достави  предложената  измена  до  државите  Страни  и  до 
Конференцијата  на  Страните  на  Конвенцијата  заради  разгледување  и 
одлучување по предлогот. 

Државите  членки  на  овој  Протокол  при  состанувањето  на 
Конференцијата на Страните ќе ги вложат сите напори за постигнување 
консензус за секоја измена. 

До колку се исцрпени сите можности за консензус а не е постигнат 
договор, таквата измена, како последна можност, ќе треба да се усвои со 
двотретинско  мнозинство  од  гласовите  на  државите  членки  на  овој 
Протокол кои се присутни и гласаат на состанокот на Конференцијата на 
Страните. 

2.  Организациите  за  регионална  економска  интеграција,  за  оние 
прашања  кои  се  во  нивна  надлежност,  ќе  го  користат  правото  на  глас 
согласно овој член, со број на гласови кој е еднаков на бројот на нивните 
држави членки кои се Страни на овој Протокол. Таквите организации нема 
да го користат правото на глас доколку нивните држави членки го користат 
своето право на глас и обратно. 

3.  Секоја измена што ќе се донесе согласно став 1 од овој член е 
предмет  на  ратификација,  прифаќање  или  одобрување  од  државите 
членки. 

4. Секоја измена донесена согласно став 1 од овој член ќе стапи на 
сила во  однос на  една држава членка по истекот на  деведесет  дена од 
датумот на депонирање на инструментот за ратификација, прифаќење или 
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одобрување на таквата измена, кај Генералниот Секретар на Обединетите 
Нации. 

5. Кога измената стапува на сила, таа ќе стане обврзувачка за оние 
држави Страни кои ја изразиле својата согласност да бидат обврзани со 
истата. 

Другите  држави  членки  и  натаму  ќе  бидат  обврзани  согласно 
одредбите  на  овој  Протокол  и  било  кои  претходни  измени  што  тие  ги 
ратификувале, прифатиле или одобриле. 

Член 19

Отказ
1. Секоја држава членка може да се откаже од овој Протокол по пат 

на писмено известување до Генералниот Секретар на Обдинетите Нации. 
Таквиот отказ ќе стапи на сила по истекот на една година од денот на 
приемот на известувањето од страна на Генералниот Секретар. 

2.  Една  организација  на  регионална  економска  интеграција 
престанува да биде Страна на овој Протокол доколку сите држави кои се 
нејзини членки дадат отказ од истиот. 

Член 20

Депозитор и јазици
1.  Генералниот  Секретар  на  Обединетите  Нации  се  одредува  за 

примач на депонирањата за овој Протокол. 
       2. Оригиналот од  овој  Протокол,  од   кој  текстовите  на арапски, 
кинески,  англиски,  француски,  руски  и  шпански  јазик  се  подеднакво 
веродостојни,  се  депонира  кај  Генералниот  Секретар  на  Обединетите 
Нации.

ВО ЗНАК НА ПОТВРДА НА СЕТО НАВЕДЕНО, долупотпишаните 
полномошници,  соодветно  овластени  за  таа  цел,  го  потпишаа  овој 
Протокол. 
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Водич за постапка кон децата во системот на кривична правда 
препорачан во Резолуција број 1997/30 од 21 Јули 1997 година на 

Економскиот и Социјален Совет44 
(UN – Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System 
Recommended by Economic and Social Council Resolution 1997/30 of 21 

July 1997)

1.  Врз основа на  Резолуцијата  1996/13 од 23 јули 1996 година на 
Економскиот и социјален Совет, на состанокот на експертската група во 
Виена  на  23  –  25  февруари  1997  година,  со  финансиска  подршка  од 
владата на Австрија е донесен Водич за постапката кон малолетници во 
системот  на  кривичната  правда.  При  составувањето  на  Водичот  за 
постапката,  експертите  ги зедоа во  предвид ставовите и  информациите 
изразени и доставени од страна на Владите. 

2. На оваа средба учествуваа дваесет и девет експерти од единаесет 
држави од различни региони, претставници на Центарот за човекови права 
на Секретаријатот, од Детскиот Фонд на Обединетите нации и Комитетот 
за правата на детето, како и набљудувачи на невладини организации што 
се занимаваат со малолетничка правда.

3. Водичот  за  постапка  е  адресиран  до  Генералниот  секретар  и 
релевантните  агенции  и  програми  на  Обединетите Нации,  државите 
потписнички на Конвенцијата за правата на детето, како и земјите-членки 
потпсинички на  Стандардните  минимални правила  за  спроведување  на 
малолетничката  правда  (Пекингшки  правила)  на Обединетите  нации, 
Упатството  на  Обединетите  нации  за превенција  на  малолетничката 
делинквенција  (Ријадски  Правила) и  Правилата  за заштита  на 
малолетници лишени  од  слобода на  Обединетите  нации,  во 
понатамошниот  текст  заеднички  именувани  како Стандардни  норми  и 
правила во малолетничката правда на Обединетите нации.

I. Цели и основни согледувања

4. Целта на Водичот за постапување кон малолетници е да обезбеди 
рамка која ќе го обезбеди следново:
44 Во Резолуцијата 1997/30,  параграф 1,  Економскиот и Социјален Совет го поздрави 
донесувањето на Водичот за постапката спрема децата во системот на кривична правда 
кој е прилог на Резолуцијата и ги покани сите засеганти страни да го користат овој Водич 
за имплементација на Конвенцијата за правата на детето во однос на малолетничката 
правда.  
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(а)  Имплементирање на Конвенцијата  за  правата на детето како и 
обезбедување на целите наведени во Конвенцијата кои се однесуваат на 
деца  во  контекс  на  апроведување  на  малолетничката  правда,  како  и 
обезбедување на стандардите и нормите на малолетничката правда на ОН 
и  останатите  релевантни  инструменти,  како  што  е  Декларацијата  за 
основните  принципи  на  правда  спрема  жртвите  на  кривични  дела  и 
злоупотребата на моќ

(б) овозможување на обезбедување на помош на државите членки за 
ефикасна  имплементација  на Конвенцијата  за  правата на  детето и 
нејзините сродните инструменти.

5. Со цел да се обезбеди ефикасна употреба на Водичот за постапка, 
подобрата соработка меѓу владите,  релевантните субјекти на системот на 
Обединетите  нации,  невладини  организации, професионални  групи, 
медиумите, академски институции,  деца и други членови на граѓанското 
општество е суштинска.

6. Водичот за постапување треба да биде базиран на принципот на 
одговорноста  на  државите  потписнички  да  ја  имплементираат 
Конвенцијата.

7.  Основа  за  Водичот  за  постапување  ќе  бидат  Препораките  од 
Комитетот за правата на детето. 

8. При примената на Водичот за постапување и на национално и на 
меѓународно ниво , во предвид ќе биде земено следново:

(а)  почитување  на  човековото  достоинство,  во  согласност  со 
генералните  принципи  од  Конвенцијата  односно:  недискриминација, 
вклучувајќи  и  полова  еднаквост,  заштитита  на  најдобрите  интереси  на 
детето,  правото  на  живот,  развивање  и  воспитување  и  почитување  на 
изборите на детето;

(б) права базирани на ориентацијата;
(в) холистички пристап на имплементација преку максимизирање на 

средствата и напорите;
(г) интеграција на услуги на интердисциплинарна основа;
(д) учество на децата и на засегнатите сектори на општеството;
(ѓ) назначување на партнери преку развојниот процес;
(е) одржливост без зависност од надворешни органи;
(ж)  правична  примена  и  достапност  за  оние  кои  имаат  најголема 

потреба;
(з) Одговорност и транспарентност во работењето;
(ѕ)  проактивни  одговори  базирани  на  ефективни  превентивни  и 

корективни мерки;
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9. Адекватните  ресурси  (човечки,  организациски,  технички, 
финансиски  и  информациски)  треба  да  бидат  распределени  и  да  се 
користат ефикасно на сите нивоа (меѓународни, регионални, национални, 
локални  и  провинциски)  и  во  соработка  со  сите  релевантни  партнери, 
вклучувајќи ги и владите, субјекитите од ОН, невладините организации, 
професионалните  групи,  медиумите,  академските  институции,  децата  и 
другите членови на граѓанското општество, како и други партнери.

II. Планови за имплементација на Конвенцијата за правата на 
детето, постигнувањето на нејзините цели и користење и примена на 
меѓународните стандарди и норми во малолетничката правда

А) Мерки на општа примена

10. Важноста на сеопфатниот и кнзистентен национален пристап во 
областа на малолетничката правда треба да се признае, со почитување на 
меѓузависноста и неделивоста на сите права на детето.

11.  Мерки  во  врска  со  политиката,  донесувањето  на  одлуки, 
лидерство  и  донесувањето  на  реформи  ќе  се  преземаат  со  цел  да  се 
обезбеди: 

(а) принципите и одредбите од Конвенцијата за правата на детото и 
стандардите  и  нормите  на  ОН во  областа  на  малолетничката  првда  се 
целосно опфатени во националните законосавства, политики и практика, 
особено  преку  воспоставување  на  систем  ориентиран  према  децата  и 
малолетничката правда кој  ги гарантира правата на децата,  го спречува 
кршењето  на  нивните  права,  го  промовира  чуството  на  достоинство  и 
вредност на децата, целосно ја почитува нивната возраст, фазите на развој 
и нивното право да учестуваат и придонесуваат во општеството. 

(б)  претходно  наведенните  инструменти  и  нивната  содржина  се 
достапни  за  осознавање  на  децата  на  јазик  кој  што  тие  можат  да  го 
разберат.  Освен  ова,  доколку  е  потребно,  ќе  бидат  воспоставени 
процедури преку кои ќе се овозможи и осигура дека на секое дете му се 
достапни релевантните информации за неговите или нејзините права кои 
постојат  во  овие инструменти,  во  нивниот прв  судир  со  правдата  и  со 
кривичниот систем, како и да с епотсети секое дете дека има обврска да го 
почитува правото;

(в) Јавното и медиумското разбирање на духот, целите и принципите 
на  правдата  кои  се  однесуваат  на  децата  ќе  бидат  промовирани  во 
согласност со стандардите и нормите на ОН во малолетничката правда;
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Б. Специфични цели

12.  Државите  потписнички  треба  да  обезбедат  ефективност  на 
нивните  програми  за  водење  на  матичните  податоци.  Во  оние  случаи/ 
држави каде што возраста на детето по која тоа може да биде вклучено во 
правосудниот систем е непозната,  треба да се  преземат мерки за да се 
обезбеди нејзино независно и објективно утврдување. 

13.  Без  оглед  на  возраста  за  кривична  одговорност  и  возраста  за 
поседување на правна и деловната способност  која што е дефинирана во 
домашното законодавство, државите потписнички треба да ги гарантираат 
правата на децата, на начин на кој се гарантирани во меѓународното право, 
особено во контекст на членовите 3, 37 и 40 од Конвенцијата. 

14. посебно внимание треба да се обрати на следниве точки:
(а) мора да постои сеопфатен систем на малолетничка правда кој во 

својот центар ќе го има детето;
(б)  независни  експерти  и  други  лица  треба  да  ги  разгледуваат 

постојните и предложените закони од областа на малолетничката правда и 
нивното влијание на децата;

(в) дете чија возраст е под утврдената за кривична одговорност не 
смее да биде предмет на кривична пријава;

(г)  државите  треба  да  конституираат  судови  за  малолетници  со 
основна надлежност над малолетници кои имаат извршено кривично дело, 
како и посебни постапки кои ќе бидат прилагодени спрема специфичните 
потреби на децата. Како алтернатива на ова, редовните судови, треба да се 
вклучат во ваквите постапки, онаму каде што е соодветно. Секогаш кога е 
потребно, со цел да се заштитат правата на децата, кога малолетно лице ќе 
биде изведено пред суд кој не е специјализиран за малолетници ке бидат 
земени  во  предвид  националното  законодавство  и  други  мерки,  во 
согласност со членовите 3,37 и 40 од Конвенцијата. 

15. Преглед на тековните постапки ќе биде преземан, и каде е можно, 
ќе  се  оди  кон  пренасочување  на  други  алтернативи  на  класичните 
кривични  постпаки  со  цел  да  се  избегне  примената  на   класичните 
редовни  кривични  постапки  кон  малолетни  лица  обвинети  за  сторено 
кривично дело.

Соодветни  чекори  треба  да  се  преземат  за  да  се  стават  на 
располагање  широк  спектар  на  алтернативни  и  едукативни  мерки   во 
фазите  пред  апсење,  пред  судење  и  судење  како  и  во  фазата  после 
судењето, со цел да се спречи рецидивизам и да се промовира социјална 
рехабилитација на  децата  сторители на  кривични дела.  Секогаш кога  е 
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соодветно, треба да се преземаат механизми за неформално решавање на 
споровите,  во  случаите  каде  може  да  се  примени  медијација  и 
ресторативна правда, особено во случаите кои што вклучувааат жртви. Во 
различните  мерки  кои  ќе  бидат  усвоени,  треба  да  биде  вклучено 
семејството до степен до кој тоа функционира во корист на доброто на 
детето кои сторило кривично дело. Членките треба да гарантираат дека 
алтернативните  мерки  се  во  согласност  со  Конвенцијата  на  ОН  за 
минимални стандарди и норми во малолетничката правда, како и другите 
постоечки стандарди и норми во превенција на криминалот и кривичното 
право, како што се Минималните стандардни права за алтернативни мерки 
(Токиски правила) со особен осврт да се обезбеди чување и почитување на 
процесните правила во примената на ваквите мерки како и почитување на 
принципот на минимална интервенција.  

16.  Приоритет  треба  да  се  даде  за  поставување  на  агенции  и 
програми за да се обезбеди правна и друга помош за деца, ако е можно 
бесплатно, како на пример толкување, и особено да се осигура дека секое 
дете кое се наоѓа во притвор ќе има пристап до овие свои права и правна 
помош. 

17.  Соодветни  мерки  треба  да  се  обезбедат  за  ублажување  на 
проблемот на децата кои имаат потреба од посебни мерки за заштита, како 
што се децата кои работат или живеат на улица или деца кои трајно се 
лишени  од  семејната  средина,  деца  со  посебни  потреби,  деца  од 
малцинства,  емигранти  и  домородни народи и  други  ранливи групи на 
деца. 

18. Сместувањето на децата во затворските институции треба да се 
намали. Ваквото сместување на децата треба да се врши само кога е во 
согласност одредбите од член 37 (б) од Конвенцијата и да се користи како 
крајна мерка во најкратокот период односно неопходно краток престој во 
затворот.  Смртната  казна  треба  да  биде  забранета  во  малолетничката 
правда.  

19. Правилата на ОН за заштита на малолетници лишени од слобода 
и членот 37 (д) од Конвенцијата, исто така се применуваат за секое јавно 
или приватно ///// од кое детето не може да замине по своја волја или по 
налог  на  било  кој  судски  административен  или  било  кој  државен 
авторитет. 

20.  Со  цел  да  се  одржи  врската  помеѓу  детото  во  притвор  и 
неговото  /  нејзиното  семејство  и  заедница,  и  да  се  олесни  неговата  / 
нејзината социјална реинтеграција, важно е да се обезбеди лесен пристап 
на роднините и останатите лица кои имаат легитимен интерес кон детето 
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од страна на институцијата каде што овие деца се сместени,  освен ако 
последново не е во најдобар интерес на детето. 

21. Независно тело постојано ќе ги следи и ќе известува за условите 
во затворските установи. Мноиторингот треба да се одвива во рамките на 
стандардите  и  нормите  за  малолетничка  правда  на  ОН,  особено  со 
правилата на ОН за заштита на малолетници лишени од слобода.

 Државите треба да обезбедат децата да комуницираат слободно и 
доверливо со органите кои го вршат наблудувањето. 

22. Државите треба да ги земат во предвид позитивните барања за 
пристап во затворските објекти од страна на инволвираните хуманитарни 
организации, организации за човекови права и други организации. 

23. Во врска со децата инволвирани во системот на кривична правда, 
треба да се води сметка за загриженоста на меѓувладините и невладините 
организации како и други заинтересирани страни, особено за конкретни 
проблеми, вклучувајќи ги несоодветните приеми и долгите одложувања 
што имаат влијание на децата лишени од слобода. 

24. Сите лица кои имаат контакт со или се одговорни за децата кои се 
инволвирани  во  системот  на  кривична  правда,  треба  да  поседуваат 
образование  и  обука  од  областа  на  човекови  права,  на  принципите  и 
одредбите на Конвенцијата и другите стандарди и  норми од областа на 
амлолетничката правда на ОН. Во овие лица се вбројуваат и лицата од 
полицијата  и  другите  органи  за  спроведување,  службеници,  судии, 
обвинители,  адвокати,  администрација,  затворски  службеници  и  други 
професионалци кои работат во институции каде што децата се лишени од 
слобода,  здраветвениот  персонал,  социјални  работници,  мировници  и 
други порфесионалци кои се занимаваат со малолетничката правда. 

25. Во светлото на постоечките меѓународни стандарди, државите 
треба  да  утврдат  механизми  кои  ќе  ја  осигурат  брза,  темелна  и 
непристрасна  истрага  за  наводите  дека  службено  лице  намерно  ги 
прекршило  основните  права  и  слободи  на  децата.  Државите  треба 
подеднакво  да  се  осигураат  дека  оние  кои  ќе  бидат  прогласени  за 
одговорни соодветно да бидат и санкционирани.

В. Мерки кои ќе се преземаат на меѓународно ниво

26.  На  малолетничката  правда  треба  да  и  се  посвети  доволно 
внимание на меѓународно, регионално и национално ниво, вклучувајќи го 
овде и системот на ОН.

27. Постои итна потреба за блиска соработка меѓу сите органи во 
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оваа област, особено, Одделот за превенција на криминалот и Крвивична 
правда  во  Секретаријатот,  Канцеларијата  на  Високиот  Комесар  за 
човекови  права  /  центар  за  човекови  права  на  ОН,  Канцеларијата  на 
Високиот Комесар на ОН за бегалци, Фондот на ОН за деца, Програмата 
за  развој  на  ОН,  Комитетот  за  правата  на  децата,  Меѓународната 
организација на трудот, Организацијата на ОН за образвование, наука и 
култура  и  Светската  задравствена  организација.  Во  контекст  се  и 
Светската  банка  и  другите  меѓунардони  и  регионални  финансиски 
институции и организации, како и невладините организации и академски 
институции кои се поканети за подршка и обезбедување на советодавни 
услуги и техничка помош во областа на малолетничката правда. Според 
ова,  соработката  треба  да  зајакне,  особено  во  однос  на  истражување, 
дисеминација  на  информации,  обука,  спроведување  и  следење  на 
Конвенцијата  за  правата  на  детето  и  на  употребата  и  примената  на 
постоечките  стандарди,  како  и  во  однос  на  обезбедување  на  техничка 
програма за помош, на пример за употреба на постоечките меѓународни 
мрежи за малолетничка правда. 

28.Ефективната  имплементација  на  Конвенцијата  за  правата  на 
детето,  како  и  употребата  на  меѓународните  стандарди преку техничка 
соработка  и  советодавни  програми,  ќе  бидат  обезбедени  преку 
посветување  на  особено  внимание  на  следниве  аспекти  поврзани  со 
заштитата и промовирањето на човековите права на децата кои се наогаат 
во  притвор,  зајакнување  на  владеењето  на  правото  и  подобрување  на 
администрацијата на системот на малолетничка правда:

(а) помош во правните реформи
(б) зајакнување на националните капацитети и инфраструктура
(в) програми за обука на полиција и другите органи за спроведување, 

службени лица, судии и обвинители, адвокати, администрација, затворски 
службеници и други професионалци кои работат во институции каде што 
децата се лишени од слобода, здравствен персонал, социјални работници, 
мировници и други професионалци кои се занимаваат со малолетничка 
правда;

(г) подготовка на прирачници за обука;
(д)  подготовка  на  информативни  и  образовни  материјали  за 

информирање на децата за нивните права од малолетничката правда;
(ѓ)  помош  во  развивање  на  информациски  системи  и  системи  за 

менаџирање.
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29. Тесна  соработка  треба  да  се  одржува  помеѓу  Одделот  за 
превенција на криминалот и Дивизијата за Кривична правда и Одделот за 
Мировни операции на Секретаријатот, во поглед на заштита на правата на 
децата  во  мировните  операции,  вклучувајќи  и  проблеми  на  децата  и 
малдите како жртви или сторители на кривични дела во ситуации кога има 
конфликт  или  пост  –  конфликтни  ситуации,  како  и  во  други  вонредни 
околности.

Г. Механизми за имплементација на технички совети и помош на 
проекти

30.  Во  согласност  со  членовите  43,  44  и  45  од  Конвенцијата, 
Комитетот  за  правата  на  детото  ги  разгледува  извештаите  на  државите 
членки за имплементација на Конвенцијата. Врз основа на членот 44 од 
Конвенцијата,  со  овие  извештаи  треба  да  се  укаже  на  факторите  и 
тешкотиите кои доколку постојат, влијаат на степенот на исполнување на 
обврските на Конвенцијата. 

31.  Државите  потписнички  на  Конвенцијата  се  поканети  да  ги 
достават  нивните  првични  и  периодични  извештаи  со  сеопфатни 
информации, податоци и индикатори за спроведувањето на одредбите на 
Конвенцијата и на употребата и примената на стандардите и нормите на 
ОН во областа на малолетничката правда.

32.  Како  резултат  на  процесот  на  разгледување  на  постигнатиот 
напредок  на  државите  членки  во  исполнувањето  на  нивните  обврски 
согласно  со  Конвенцијата,  Комитетот  може  да  дава  предлози  и  општи 
препораки до државата членка за да се обезбеди целосна согласност со 
Конвенцијата (во согласност со член 45 (г) од Конвенцијата). Со цел да се 
потикне  ефективна  имплементација  на  Конвенцијата  и  да  се  потикне 
меѓународната соработка во областа на малолетничката правда, Комитетот 
ги  пренесува  извештаите,  онаму  каде  што  е  соодветно,  до 
специјализираните  агенции,  до  Детскиот  Фонд  на  ОН  и  до  други 
компетентни  тела  и  органи,  во  кои  извештаи  се  содржат  барања  или 
укажувања за потреби, за советодавни услуги и техничка помош, заедно со 
забелешки и сугестии на Комитетот, доколку ги има, за молби и потреби 
во согласност со член 45 (б) од Конвенцијата. 

33.  Според  ова,  ако  државата  даде  извештај  и  во  процесот  на 
ревизија  од  страна  на  Комитетот  се  утврди дека  постои  потреба  да  се 
иницира реформа во  областа  на  малолетничката  правда,  вклучувајки ја 
тука помошта од страна на техничките совети и програмите за помош на 
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ОН како и помошта од специјализираните агенции, тогаш државата може 
да  ја  прифати  оваа  помош,  вкулувајќи  ја  и  помошта  од  Дивизијата  за 
превенција на криминалот и Дивизијата за Кривична правда, Центарот за 
човекови права и Детскиот Фонд на Обединетите Нации. 

34.  со  цел да  се  обезбеди советодавна помош во одговор на  овие 
барања,  ќе  се  утврдуваат  координативни  панели  на  стручни  совети  и 
помош во малолетничката правда, кои ќе се свикуваат најмалку еднаш во 
годината од страна на Генералниот Секретар. Панелите ќе се состојат од 
преставници на Одделението, Канцеларијата на Високиот Комесар на ОН 
за човекови права, Детскиот Фонд на ОН, Програмата за развој на ОН, 
Комитетот за правата на детето, институциите во состав на ОН Превенција 
на  Кирминалот  и  Програмата  за  Кривична  правда  и  други  релевантни 
субјекти  на  оН,  како  и  заинтересирани  меѓувладини,  регионални  и 
невладини  организации,  вклучувајки  ги  и  меѓународните  мрежи  на 
малолетничка  правда  и  академските  иснтитуции  кои  се  вклчени  во 
обезбедувањето на технички совети и помош, во согласност со став 39 
подолу. 

35. Пред првиот состанок на Координативниот Панел, треба да биде 
образложена  стратегија  за  решавање  на  прашањето  за  тоа  како  да  се 
активира  понатаму  меѓународната  соработка  во  областа  на 
малолетничката правда. Координативниот панел, исто така, има за цел да 
го олесни идентификувањето на заедничките проблеми, составувањето на 
примери од добра пракса и анализа на споделени искуства и потреби, што 
за  возврат  ќе  доведе  до  поголем  стратешки  пристап  при  проценка  на 
потребите и на ефикасните предлози за акција.  Таквата компилација ќе 
овозможи одредена советодавна и техничката помош во малолетничката 
правда, вклучувајќи рани договори со Владата која што бара таква помош, 
како и со сите други партнери кои што имаат капацитет и се компетентни 
да  ги  имплементираат  различните  сегменти  од  проектот  со  што  ќе  се 
овозможи  нејефикасна  акција  за  решавање  на  проблемот.  Оваа 
компилација треба да се развива континуирано во тесна соработка со сите 
инволвирани страни. Оваа компилација ќе ја земе во предвид и можноста 
од воведување на програми на пренасочување и мерки за подобрување на 
спроведувањето на малолетничката правда, да се намали користењето на 
домовите за малолетници и примената на мерката притвор, да се подобри 
третманот  на  децата  лишени  од  слобода  и  да  се  создаде  ефикасна 
ресоцијализација односно реинтеграција во општеството. 

36. Акцент треба да се стави на формулирање на сеопфатни планови 
за превенција какко што е наведено и во Водичот на ОН за превенција на 
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малолетничката  превенција  (Ријадскиот  Водич).  Проектите  треба  да  се 
фокусираат на стратегии за да се овозможи социјализација и интеграција 
на  сите  деца  и  млади  лица  успешно,  посебно  преку  институциите 
семејство,  заедница,  друштва,  училишта,  стручна  обука  и  сл.  Во  овие 
проекти особено треба да се обрне внимание на децата кои имаат потреба 
од посебни мерки за заштита, како што се децата кои работат или живеат 
на улица или деца кои се трајно лишени од семејната средина, децата со 
посебни потреби, деца на малцинства, емигранти и домородни народи и 
други  ранливи  групи  на  деца.  Особено,  сместувањата  на  овие  деца  во 
институции треба да  бидат детално пропишани во законот.  Мерките за 
социјална заштита треба да се развиваат со цел да се огранични ризикот 
од криминална инфекција на овие деца. 

37.  Стратегијата  исто  така  ќе  воспостави  координиран  процес  за 
добивање  на  меѓународни  советодавни  услуги  и  техничка  помош  на 
државите потписнички на Конвенцијата,  врз основа на зеднички мисии 
кои ќе се преземаат, секогаш кога тоа е соодветно, од страна на персоналот 
на различни оранизации и агенции, се во поглед на креирањето на проекти 
за помош на подолг рок. 

38. Важни актери во давањето на советодавните услуги и програмите 
за техничка помош на ниво на државите се резидентните координатори на 
ОН,  со  значајна  улога  на  теренските  офицери  од  Канцеларијата  на 
Високиот Комесар за човекови права / центар за човекови права, Детскиот 
Фонд  на  ОН  и  Програмата  за  развој  на  ОН.  Виталното  значење  на 
интеграцијата  на  техничката  соработка  во  државите  и  планирањето  и 
програмирањето на малолетничката правда преку ОН е наглесена. 

39. Ресурсите  мора  да  бидат  мобилизирани и  за  механизмите  на 
координативниот  панел  и  регионалните  и  државните  проекти  кои  се 
формулирани за да го подобрат почитувањето на Конвенцијата.

 Средставта за овие намени ( види ставови 34 – 38 погоре) ќе се 
обезбедат од редовните буџети или од вонбуџетски ресурси. Поголемиот 
дел од средствата за конкретни проекти ќе треба да се мобилизраат од 
надворешни извори. 

40. Координативните панели може да послужат и за охрабрување 
на координираниот пристап до мобилизирање на ресурсите во оваа област.
          Ваквото мобилизирање на ресурси е на база на заедничка стратегија,  
каква што е дадена во програмата која е составена во знак на подршка на 
глобалната програма во оваа област. Сите заинтересирани тела и агенции 
на ОН како и невладините организации кои имаат докажан капацитет да ја 
спроведуваат  техничката  соработка  во  оваа  област,  треба  да  бидат 
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поканети да учествуваат во еден ваков процес. 

Д.  Дополнителни  фактори  за  имплементација  на  државните 
проекти

41.  Еден  од  очигледните  постулати  во  превенцијата  на 
малолетничката превенција и малолетничката правда е дека долгорочните 
промени се присутни не само кога се јават симптомите на закана туку и 
кога  се  лоцирани  коренити  причини.  Така  на  пример,  прекумерената 
употреба на малолетничкиот притвор ќе биде третирана адекватно само 
преку примена  на  сеопфатен  пристап,  кој  вклучува  и  организациски  и 
раководни  структури  на  сите  нивоа  во  процесот  на  истрагата, 
обвинувањето и судската постапка, како и во процесот на извршување на 
санкциите. Ова бара комуникација, меѓу другото, со и помеѓу полицијата, 
обвинителството,  судиите  и  магистратите,  преставници  од  локалната 
самоуправа,  администрацијата и сите релевантни органи во центрите за 
притвор.  Покрај  ова,  потрена  е  и  волја  и  способност  истите  да 
соработуваат едни со други.  

42. За да се спречат натамошните пречки во мерките на кривичната 
правда чија цел е справување со однесувањето на децата, напори треба да 
се  направат  за  да  се  воспостават  и  применат  програми  насочени  кон 
зајакнување на  социјалната  помош која  ќе  овозможи пренасочување на 
децата  соодветно,  како  и  подобрување  на  примената  на  нестарателски 
мерки  и  програми  за  реинтеграција.  За  да  се  воспостават  и  применат 
ваквите програми неопходно е да се поттикне соработката меѓу детето и 
секторите на  правдата,  различните служби за  спроведување на  законот, 
социјална заштита и секторот образование.

III. Планови за децата жртви и сведоци

43.  Во  согласност  со  Декларацијата  за  основните  принципи  на 
правда на жртвите на кривични дела и злоупотреба на власта, државите 
треба да преземат мерки да се обезбеди дека секое дете жртва или сведок 
има соодветен пристап  до правда и фер третман,  надомест на  штета  и 
социјална помош. Ако е можно, треба да се преземат и мерки за да се 
спречи  решавање  на  кривичните  предмети  надвор  од  судот,  преку 
компензација (надомест на штета) кога тоа не е во најдобар интерес на 
детето. 

44. Полицијата, адвокатите, судиите и останатите судски службеници 
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треба  да  поседуваат  обука  за  справување  во  случаите  каде  децата  се 
жртви. Државите треба да размисалт и за формирање на специјализирани 
канцеларии и единици, ако сеуште го немаат сторено тоа,  кои имаат за 
задача да се справуваат со случаите на кривични дела во кои жртви се 
децата.  Државите треба да утврдат, онаму каде што е можно, кодекс на 
практика за правилно менаџирање со случаи каде што има дете жртва. 

45. Децата жртви треба да се третираат со сочуство и особена почит 
кон нивното достоинство. Тие имаат право на пристап до механизмите на 
правда и до праведна надомест на штета, во согласност со националното 
законодавство, за штетата што ја имаат претрпено. 

46.  Децата  жртви  треба  да  имаат  пристап  до  помош  која  ги 
задоволува нивните потреби, како што се застапување, заштита, економска 
помош,  советување,  здравствени  и  социјални  услуги,  социјална 
реинтеграција и услуги за физичко и психичко закрепување. Специјална 
помош треба да се даде на оние деца кои се немоќни и болни. Акцент 
треба  да  биде  ставен  врз  семејството  и  правилната  рехабилитација 
наместо институционализација на детето. 

47.  Судските  и  административни  механизми  треба  да  бидат 
воспоставени и зајакнати онаму каде што е потребно за да се овозможи 
децата жртви да добијат помош преку формални и неформални постапки 
кои  ќе  бидат  фер,  брзи  и  достапни.  Децата  жртви  и  нивните  законски 
застапници треба да бидат информирани за ова. 

48. На сите деца жртви на прекршување на човековите права треба 
да им биде дозволена фер и соодветна компензација, ова осбено важи за 
жртвите  на  тортура  или  други  сурово,  нечовечко  или  понужувачко 
постапување  или  казнување,  вклучувајќи  силување  и  сексуална 
злоупотреба,  незаконско  или  произволно  лишување  од  слобода, 
неоправдан притвор или незаконско спроведување на правда. Неопходна е 
и достапност на правен застапник во постапката пред надлежен суд или 
трибунал, како и интерпретација на мајчиниот јазик на детето. 

49.  На  децата  сведоци  им  е  потреба  помош  во  судските  и 
административните процеси. Државите треба да ги разгледаат, евалуираат 
и подобрат околностите во текот на доказната или процеснта постапка во 
кои се наоѓаат децата сведоци на криминал, за да се осигура дека правата 
на детето се целосно заштитени. Во согласност со различните законски 
традиции, воспоставена пракса и правната рамка на државата, треба да се 
избегнува директен контакт помеѓу детето жртва и сторителот на делото, 
за време на постапката на истрага и гонење, како и во текот на главниот 
претрес, колку што е можено повеќе. Идентификација на детето – жртва 
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во медиумите треба да биде забрането за да се заштити приватноста на 
детето. Во оние држави каде што оваа забрана е спротивна на основните 
правни принципи, истата треба да се промени. 

50. Државите,  треба  да  земат  во  предвид,  ако  е  потребно,  да 
извршат  измени  на  нивните  закони  за  кривична  постапка,  за  да  се 
овозможи, пред се видео запис  на сведочењето на детето и презентација 
на видеолентите во судот како официјалне доказ, наместо непосредното 
сведочење

         Особено, полицијата, обвинителите, судиите и магистратите 
треба да применуваат пријателски практики према децата, на пример во 
полициските операции и интервјуа да деца сведоци. 

51.  Одговорноста  на  судските  и  административните  процеси  на 
потребите на децата жртви и сведоци треба да биде олеснета со:

(а)  информирање  на  децата  жртви  за  нивната  улога,  време  и 
напредок на постапката и на нивната положба во нивните случаи, особено 
во случаите каде што се работи за тешки кривични дела. 

(б) потикнување на развој на шеми за подготовка на детето сведок 
кои имаат за цел да го запознаат детето со кривичната псотапка, пред да ги 
даде своето сведочење. Соодветна помош треба да им биде обезбедена на 
децата жртви и сведоците во текот на целиот судски процес. 

(в) Овозможување на прикажување на мислењата и проблемите на 
децата и истите да бидат земени во предвид во соодветните стадиуми од 
постапката каде што нивниот личен интерес е погоден во согласност со 
националното право,

(д) да се преземаат мерки за да се минимизираат одлужавањата во 
кривичната  постапки  и  заштита  на  приватноста  на  децата  жртви  и 
сведоци, и кога е потребно, осигурување на нивната безбедност од закни и 
освета. 

52.  Децата  кои  се  иселени  преку  границите,  нелегално  или 
погрешно,  треба да  се  вратат  во државата  каде  што се  родени –  ова е 
генерален принцип. Соодветно внимание, при нивното враќање, треба да 
се посвети на нивната безбедност, према нив да се постапува хумано и да 
ја добијат потребната помош. За да се почитува Конвенцијата за правата 
на детето, нивното враќање треба да се оствари итно. Онаму каде што е 
применливо  треба  да  се  применат  одредбите  за  враќање  на  децата  од 
следниве  конвенции:  Хашката  Конвенција  за  граѓанските  аспекти  на 
меѓународното  киднапирање  на  деца  од  1980  година  или  Хашката 
Конвенција  за  заштита  на  децата  и  соработка  меѓудржавите   од  1993 
година,  одобрена  на  Хашката  Конференција  за  меѓународно  приватно 
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право,  Конвенцијата  за  јурисдикција,  применлив  закон,  меѓусебно 
признавање,  извршување  и  соработка  во  поглед  на  одговорноста  на 
родителите и мерки за заштита на детето. По враќањето на детето, земјата 
на раѓање / потекло, треба да го третира детето со почит, во согласност со 
меѓународните принципи на човекови права и да му понудат адекватна 
рехабилитација во семејството. 

53. Програмата за кирвична правда и превенција на криминалот на 
ОН, вклучувајќи ги и институтите од кои се состои Програмската мрежа, 
Канцеалријата  на  Високиот  Комесар  за  човекови  права  /  Центар  за 
човекови  права,  Детскиот  Фонд  на  ОН,  Програмата  за  развој  на  ОН, 
Комитетот  за  правата  на  детето,  Образовната,  Научна  и  Култуолошка 
организација  на  ОН,  Светската  Банка  и  заинтересираните  невладини 
организации, треба да им помагаат на државите потписнички, по нивно 
барање, во рамките на целокупните средства на буџетите на ОН или од 
вонбуџетски  средства,  во  развивањето  на  мултидисциплинарни  обуки, 
образование  и  информативни активности  за  персоналот  од  одделите  за 
спроведување  на  правда  и  кривична  правда,  вклучувајќи  ги  тука  и 
полициските офицери, обвинителите, судиите и магистратите.
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Развој и имплементација на мерките на медијација и 
ресторативната правда во кривичната правда, Резолуција 1999/26, 

28.07.1999 година

Економскиот  и  Социјален  Совет  на  ОН,  повикувајќи  се  на 
Резолуцијата 1997/33 од 21 јули 1997 година, насловена како „Елементи за 
одговорна  превенција  на  криминалот:  стандарди  и  норми“  како  и  на 
Резолуцијата 1998/23 од 28 Јули 1998 година во која се препорачува на 
државите членки да  го  земат во  предвид користењето на  пријателската 
помош при спогодувањето за  да  ги  решат ситните прекршоци,  како на 
пример,  преку  користење  на  медијација,  приваќањето  на  граѓанска 
репарација или договор за надомест на штета (компензација), и да го земат 
во  предвид  користењето  на  алтернативните  мерки,  како  што  се 
општокорисна работа, како алтернативана затворот. 

Имајќи ја во предвид Резолуцијата на Генералното Собрание 52/90 
од  12  декември  1997  година,  во  која  Собранието  го  потврди  високиот 
приоритет на техничката соработка и на советодавните услуги во полето 
на превенцијата на криминалот и на кривичната правда,

Земајќи  ги  во  предвид  извештаите  на  Генералниот  Секретар  за 
превенцијата на криминалот и за употребата и премената на стандардите и 
нормите во превенцијата на криминалот и кривичната правда на ОН и на 
извештајот  од  состанокот  на  Експертската  група  за  вклученост  на 
заедницата во спречување на криминалот, кој се одржа во Буенос Ариес од 
8 до 10 февруари 1999 година,

Повикувајќи се на постојните регионални инструменти, вклучувајќи 
ги препораките на (85) 11 на Советот на Европа, за позицијата на жртвата 
во кривичното право и кривичното процесно право и (98) 1 за семјната 
медијација, 

Имајќи  во  предвид  дека  превенцијата  на  криминалот,  од  сите 
аспекти,  е  едно  од  фундаменталните  прашања,  што  ќе  се  рагледува  на 
10тиот Конгрес на ОН за превенција на криминалот и за третманот на 
осудени лица, кој ќе се одржи во Виена од 10 до 17 Април 2000 година,  
каде  и  проблемот  на  вклученоста  на  заедницата  во  превенција  на 
криминалот  ќе  биде  предмет  на  повеќе  работилници  кои  ќе  бидат 
организирани за време на 10-тиот Конгрес, 

           1.Признавајќи дека кај значителен број на ситни прекршоци кои што 
ја  загрозуваат  безбедноста  и  удобноста  на  граганите,  механизмите  на 
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традиционалниот кривичен систем не секогаш се соодветни и навремени 
за да реагираат на овие феномени,  без  разлика дали тоа  го  гледаме од 
аспект на жртвата или во однос на соодветни и адекватни казни,

    2.Нагласувајќи дека важно средство за решавање на ситни спорови 
и прекршоци може да биде преставено, во соодветни случаи, со мерки на 
посредување и ресторативна правда,  особено мерки,  кои под надзор на 
судски или друг надлежен орган, ќе го олеснат состанокот на сторителот 
со  жртвата,  надоместот  на  штетата  која  ја  претрпел  или  примената  на 
општокорисната работа, 

  3.Нагласувајќи  дека  мерките  на  медијацијата  и  ресторативната 
правда,  каде  што  е  соодветно,  можат  да  доведат  до  сатисфакција  на 
жртвите, како и за спречување на идните несоодветни однесувања како и 
да  преставува  остварлива  алтернатива  за  кривичните  дела  за  кои  е 
предвидена полесна / краткотрајна казна затвор или парична казна,

  4.Го  поздравува  развивањето  на  искуството  со  медијацијата  и 
ресторативна  правда  во  полето  на  кривичната  правда,  во  многу  земји, 
онаму каде што е соодветно, кај ситните прекршоци, семејните проблеми, 
училишни  и  проблеми  на  заедницата  како  и  проблеми  со  децата  и 
малдите,

   5.Ги повикува  државите  да  го  разгледаат,   во  рамките  на 
нивните правни системи, развивањето на постапките кои што ќе служат 
како алтернатива на формалната кривична постапка и да ја формулираат 
постапката за медијација и ресторативна правда, како и да ја промовираат 
и културолошки да ја фаворизираат медијацијата и ресторативната правда 
помеѓу  органите  за  спроведување  на  законот,  судските  и  социјалните 
власти, како и во локалните заедници, и да се разгелда обезбедувањето на 
соодветна обука за оние кои се вклучени во спроведувањето на таквите 
процеси,

   6.Ги повикува заинтересираните држави, меѓународни организации 
и други субјекти да разменат информации и искуства за медијацијата аи 
ресторативната правда, вклучувајќи ја и работната рамка на Програмата на 
ОН  за  првенција  на  криминалот  и  кривичната  правда,  како  и  да 
придонесуваат активно во дискусиите и разгледувањето на политиките на 
медијација и ресторативна правда во работната рамка на 10-тиот Конгрес 
на ОН за превенција на  криминалот и за  третманот на осудени лица а 
особено  неговата  работилница  за  вклучување  на  заедницата  во 
превенцијата на криминалот,

  7.Бара  од  Комисијата     за   превенција  на   криминалот   и  за 
кривична правда да ги разгледа начините и средствата за олеснување на 
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ефективна размена на информации во врска со националните искуства во 
оваа  област,  и  можните  начини  за  промоција  на  медијацијата  и 
ресторативната правда  во свеста на граѓаните. 

 8.Препорачува  на  Комисијата  да  ја  разгледа  потребата  од 
формулирање на стандарди на ОН во полето на медијација и ресторативна 
правда, кои ќе бидат наменети да ја обезбедат правичноста во решавањето 
на помали прекршоци, 

  9.Бара  Генералниот Секретар  да  преземе,   во   рамките   на 
расположливите  ресурси,  активисти  кои  ќе  асистираат  на  државите  во 
развивање на медијацијата и ресторативната правда како и да се олесни 
размената на искуства на регионално и меѓународно ниво кои искуства се 
однесуваат  на  прашања  од  медијацијата  и  ресторативната  правда, 
вклучувајќи и дистрибуција на најдобри практики, 

  10.Исто така бара од Генералниот Секретар да подготви извештај за 
прогресот на работата и истиот да го достави до Комисијата за превенција 
на  криминалот  и  за  кривична  правда  на  10-тиот  Конгрес  на  ОН  за 
превенција на криминалот и третманот на осудени лица.
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A/RES/56/138
15 Фебруари 2002

Резолуција на Обединети Нации 2002: Правата на детето (UN GA 
Resolution 2002: The Rights of the Child)

Генералното Собрание

Потврдувајќи  ги  сите  Резолуции  за  правата  на  детето,  особено 
резолуциите 55/78 и  55/79 од 4 Декември 2000 година,  а  земајќи ја  во 
предвид Резолуцијата на Комисија за човекови права 2001/75 од 25 Април 
2001 година;

Со  оглед  на  одложување  на  специјалната  сесија  на  Генералното 
Собрание за децата во исклучителни околности,

Поздравувајќи го  напредокот постигнат досега  во  подготовката  на 
специјалната сесија на Генералното Собрание за децата, вклучувајќи го и 
документот кој е производ на сесијата, и потврдувајќи дека Собранието, на 
својата  вонредна  седница,  при  прегледот  на  постигнувањата  во 
спроведување и резултатите  од  Светската  Декларација  за  преживување, 
заштита  и  развој  на  децата  и  Планот  за  акција  за  имплементирање на 
Светската  Декларација  за  преживување,  заштита  и  развој  на  децата  од 
1990 година, усвоена на Светскиот Самит за деца, одржан во Њујорк на 29 
и 30 септември 1990 година, и ќе се направи обновена обврска и ќе се 
земат во предвид идните акции за децата во престојната деценија, 

       1.Земајќи го во предвид извештајот на Генералниот Секретар со 
наслов  „Ние  децата:  преглед  на  крајот  од  деценијата  во  пресрет  на 
Светскиот Самит за деца“ и извештаите на на Генералниот Секретар за 
статусот на Конвенцијата за правата на детето и на децата во вооружени 
конфликти, како и извештајот на специјалниот преставник на Генералниот 
Секретар за децата и вооружените конфликти.

    2.Поздравувајќи го фактот што, од 18 Октомври 2001 година, десет 
држави станаа членки на Факултативниот Протокол на Конвенцијата за 
правата на детето за продажба на децата,  детска порнографиј аи детска 
проституција, со што се овозможи да стапи во сила на 18 Јануари 20012 
година,  и  од  12  ноември  2001  година,  десет  држави станаа  членки  на 
Факултативниот  протокол  на  Конвенцијата  за  правата  на  детето  и 
вклучување  на  децата  во  вооружени  конфликти,  со  што  се  овозможи 
негово влегување во сила на 12 февруари 2002 година.
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3.Го  поздравува  донесувањео  на  Протоколот  за  превенција, 
сузбивање и казнување на трговијата со луге, особено жени и деца, која ја 
надополнува  Конвенцијата  на  ОН  за  борба  против  транснациналниот 
организиран  криминал,  како  и  големиот  број  на  ратификации  на 
Конвенцијата  бр.138  на  Меѓународната  Организација  на  трудот,  кои  се 
однесуваат на минималната возраст за вработување и Конвенцијата бр.182 
која се однесува на прохибицијата и моменталната акција за сузбивање на 
најлошите форми на искористување на детскиот труд.

4.Го поздравува свикувањето на Вториот Светски Конгрес против 
комерцијалната сексуална експлоатација на деца во Јокохама, Јапонија, 17 
– 20 декември 2001 година, како и регионалните консултативни состаноци 
за неговата подготовка, и ги свикува земјите членки и набљудувачи да го 
обезбедат  нивното  учество  на  Конгресот  на  висико  политичко  ниво;.

5.Одлучува:
А) Да побара од Генералниот Секретар да го поднесе до Генералното 

Собрание  својот  извештај  за  правата  на  детето  на  57-мата  сесија,  кој 
извештај содржи информации за статусот на Конвенцијата за правата на 
детето и за факултативните протоколи кон неа; 

Б)  Да  побара  од  Специјалниот  преставник  за  деца  во  вооружени 
конфликти на Генералниот Секретар да поднесе до Генералното Собрание 
и до Комисијата на човекови права извештај за релевантните информации 
за  состојбата  на  децата  погодени  од  вооружени  конфликти,  имајќи  ги 
предвид постоечките мандати и извештаите на релевантните тела; 

В)  Да  побара  од  Генералниот  Секретар  да  спроведе  сеопфатна 
студија за решавање на прашањето за насилство врз децата, земајќи ги во 
предвид резултатите од специјалната сесија на Генералното Собрание на 
деца,  и да се препратат  препораките до државите членки за  земање во 
предвид  на  соодветна  акција,  вклучувајќи  ефективни  правни  лекови  и 
превентивни мерки и мерки за рехабилитација; 

Г) Да се навратиме на сеопфатното разгледување на ова прашање на 
57-мата сесија под насловот „Промоција и заштита на правата на децата“ 

88-ми Пленарен состанок
19 декември 2001 година
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ОПШТ КОМЕНТАР БРОЈ 10 НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ: 
ПРАВА НА ДЕЦАТА ВО МАЛОЛЕТНИЧКА ПРАВДА 

(ОН, CRC/C/GC/10, 25 АПРИЛ 2007 ГОДИНА)

  Вовед

1.Во  своите  извештаи  Комитетот  за  права  на  на  детето  (во 
понатамошен текст: Комитет), државите потписнички доста често детално 
се занимаваат со правата за децата за која се наведува, кои се обвинети 
или за кои е утврдено дека го прекршиле Кривичниот закон, а за кои исто 
така  се  кажува  дека  се  „деца  во  судир  со  законот“.  Во  согласност  со 
насоките на Комитетот за поднесување на периодични извештаи, примена 
на членовите 37 и 40 од Конвенцијата за права на децата (во натамошен 
текст КПД) завзема централно место во информациите кои ги доставуваат 
државите  потписнички.  Комитетот  со  задоволство  прима  на  знаење 
многубројни  напори  за  воспоставување  на  малолетничка  правда  во 
согласност со КПД. Јасно е, меѓутоа, дека многу држави потписници уште 
треба да поминат долг пат до постигнување на полна согласност со КПД, 
како на пример во областа на процесното право, изработка и примена на 
мерки за постапување со децата во судир со законот без примена на судски 
постапки  и  примена  на  мерки  за  лишување  од  слобода  како  последни 
средства. 

2.Комитетот  е  подеднакво  загрижен  заради  недоволната 
информација  за  мерките  кои  државите  потписнички  ги  преземаат  за 
спречување на децата да дојдат во судир со законот. Ова може да биде 
последица  на  непостоење  на  сеопфатна  политика  во  областа  на 
малолетничката правда.

 Со  тоа  исто  така  може  да  се  објасни  и  причинита  заради  која 
државите потписнички доставуваат само многу ограничени статистички 
податоци за постапување со децата во судир со законот.

3.Искуството  кое  е  стекнато  со  увид  резултатот  кој  државите 
потписнички го оствариле на полето на малолетничка правда е причина за 
овој  општ коментар,  со кој  Комитет сака да им овозможи на државите 
членки детални насоки и препораки во нивните напори на воведување на 
малолетничката правда во склад со КПД. Оваа малолетничка правда, која 
помеѓу останатото треба да ја унапреди примената на алтернативни мерки, 
како што се диверзиони мерки и ресторативна правда, на државите членки 
исто така ќе им овозможи најефикасен начин да се позанимаваат со децата 
во судир со законот, што не само користи за најдобар интерес на децата, 
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туку  и  на  краткорочните  и  долгорочните  интереси  на  друштвото  во 
целина. 

I. ЦЕЛТА НА ОВОЈ ОПШТ КОМЕНТАР

4.На самиот почеток, Комитетот сака да потенцира дека КПД бара од 
државите  членки  да  донесат  и  спроведат  сеопфатна  политика  на 
малолетничка правда.  Овој  сеопфатен пристап не треба да се ограничи 
само на примена на одредени одредби од членовите 37 и 40 од КПД, туку 
исто така треба да ги земе во предвид и општите принципи содржани во 
членовите 2, 3, 6 и 12 и сите останати релевантни членови на КПД, како 
што  се  членовите  4  и  39.  Целите  на  овој  општ  коментар  се  значи, 
следните: 

- Да ги охрабри државите потписнички да усвојат и спроведат 
сеопфатна политика на малолетничка правда за спречување и третирање 
на малолетничката делинквенција на база и во согланост со КПД, и да во 
тој  смисол  бараат  совет  и  подршка  од  меѓуагенцискиот  панел  за 
малолетничка правда, основан со Резолуција EKOSOK 1997/30, а кој го 
сочинуваат  претставници  на  Канцеларијата  на  Високиот  комесар  на 
Обединетите  Нации  за  човечки  права  (ОХЦХР),  детскиот  фонд  на  ОН 
(УНИЦЕФ),  Канцеларијата  на  ОН  за  дрога  и  криминал  (УНОДЦ)  и 
невладините организации (НВО),

- Да даваат насоки и препораки на државите членки во поглед на 
содржината  на  оваа  сеопфатна  политка  на  малолетничка  правда,  со 
посебен  акцент  на  превенција  на  малолетничката  делинквенција, 
воведување  на  алтернативни  мерки  кои  обезбедуваат  да  прашањето  на 
малолетничка делинквенција се решава без примена на судска постапка, 
како и при толкувањето и примената на сите останати одредби содржани 
во членовите 37 и 40 од КПД,

- Да потикнат вклучување на останатите меѓународни стандарди 
во  национална  и  сеопфатна  политика  на  малолетничка  правда,  што 
посебно  се  однесува  на  Стандардни  минимални  правила  на  ОН  за 
малолетничка правда (Пекиншки правила), правила на ОН за заштита на 
малолетници лишени  од  слобода  (Хавана  правила)  и  насоки  на  ОН за 
превенција на малолетничката делинквенција (Риатски насоки).
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II  МАЛОЛЕТНИЧКА  ПРАВДА:  ВОДИЧКИ  ПРИНЦИПИ  НА 
СЕОПФАТНАТА ПОЛИТИКА 

       5.  Комитетот, пред детална разработка на барањата на КПД, 
прво  ќе  ги  наведе  водечките  принципи  на  сеопфатната  политика  на 
малолетничка  правда.  Во  спроведувањето  на  малолетничката  правда, 
државите потписнички мораат систематски да  ги  применуваат општите 
принципи и содржини во членовите 2, 3, 6 и 12 од КПД, како и основните 
принципи на малолетничка правда наведени во членовите 37 и 40.

       БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈА (член 2)

6.  Државите  потписнички  се  обврзани  да  ги  преземаат  сите 
неопходни мерки како би се осигуран еднаков  третмат за  сите деца во 
судир  со  законот.  Посебно  внимание  треба  да  се  посвети  на 
дискриминацијата  де  факто  и  на  различностите,  што  може  да  биде 
последица на недостаток на конзистентна политика, а се однесува на деца 
кои спаѓаат во ризична група, како што се деца од улица, деца кои спаѓаат 
во  расно,  етничко,  верско  или  јазично  малцинство,  деца  со  автохтоно 
потекло, женски деца, деца со пречки во развојот и деца кои повеќе пати 
биле во судир со законот (повратници).  Во таа смисла е значајно да се 
едуцираат сите луѓе кои професионално се занимаваат со малолетничка 
правда  (види  параграф  97  доле),  како  и  да  се  воспостават  правила, 
прописи или протоколи кои ќе го унапредат еднаквиот третман на децата 
престапници и ќе обезбедат правна заштита, помош и надомест на штета.

7.  Многу  деца  во  судир  со  законот  се  исто  така  жртви  на 
дискриминација, на пр. во обид да се стекнат со образование или да се 
вработат. Неопходно е да се преземат сите мерки за спречување на таква 
дискриминација,  покрај  останатото  со  овозможување  на  соодветна 
подршка и помош на малолетните престапници кои веќе сториле некое 
дело,  во  нивните  напори  да  се  реинтегрираат  во  општеството  и  со 
организирање на јавни кампањи во кои ќе се истакнува нивното право да 
преземат конструктивна улога во општеството. Член 40 (1).

         8.  Вообичаена пракса  е  да кривичните законици содржат 
одредби кои ги криминиализираат проблемите во однесувањето на децата, 
скитање, безработење, бегање од дома и др. дела, кои се често последица 
на  психолошки  или  општествено-економски  проблеми.  Посебно 
загрижува фактот да жртви на оваа  криминализација се  женски деца и 
децата од улица. Овие дела се познати како „статусни прекршоци“ и не се 
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третираат  на  тој  начин  кога  ги  сторат  возрасни  луѓе.  Комитетот 
препорачува  да  државите  потписнчки ги укинат одредбите на  статусни 
прекршоци како би се обезбедил еднаков законски третман на децата и 
возрасните. Во таа смисла Комитетот се повикува исто така на член 56 од 
Ријадските  насоки,  кој  гласи:  „Во  намера  да  се  спречи  натамошна 
стигматизација, виктимизација и криминализација на младите, потребно е 
да се донесат закони кои ќе обезбедат да не се смета за престап ни една 
постапка на младата личност кој не би бил сметан за престап или не би 
бил казнив ако го стори возрасна личност“.
          9.Исто така, во случај на однесување како што е скитање, талкање по 
улици или бегање од дома, би требало да се применат мерки за заштита на 
детето,  вклучувајќи  му  давање  ефикасна  подршка  на  родителите  или 
старателите и мерки кои се занимаваат со корените на ваквото однесува.

        НАЈДОБАР ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО (член 3)

   10.При  донесувањето  на  сите  овие  одлуки  во  контекст  на 
спроведувањето  на  малолетничката  правда,  треба  пред  се  да  се  води 
сметка  за  најдобрите  интереси  на  детето.  Децата  се  разликуваат  од 
возрасните по физичкиот и психичкиот развој,  како и по емотивните и 
образовните потреби. Тие разлики прават да децата во судар со законот се 
сметаат за помалку криви. Овие и други разлики се причина за постење на 
одвоен систем на малолетничка правда и бараат поинакви постапување со 
децата.  Заштитата  на  најдобрите  интереси  на  детето  значи  на  пр.,  да 
класичните  цели  на  кривичното  правосудство,  како  што  се  репресија/ 
казнувањето да мораат да го отстапат местото на целите на ресторативна 
правда во постапување со малолетните престапници. Тоа е возможно да се 
постигне со современа грижа за јавната безбедност.

      ПРАВО НА ЖИВОТ, ОПСТАНОК И РАЗВОЈ (Член 6)

11. Ова природно право на секое дете би требало да биде насока и 
подстрек  на  државите  потписници  да  изработат  ефикасна  национална 
политика  и  програми  за  превенција  на  малолетничката  делинквенција, 
бидејќи сама по себе се подразбира да делинквенцијата многу негативно 
влијае на развојот на детето. Уште повеќе, ова основно право би требало 
да доведе до креирање на политика во која малолетничката делинквенција 
се  третира  на  начини  кои  го  подржуваат  развојот  на  детето.  Смртната 
казна и доживотната казна затвор без условен отпуст се изрично забранети 
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со член 37 (а) од КПД (види членови 75-77 во натамошен текст).
        Лишувањето од слобода има многу негативни последици за 

складен  развој  на  детето  и  сероизно  го  загрозува  неговиот/нејзината 
реинтеграција  во  општеството.  Во  таа  смисла,  членот  37  (б)  изрично 
наведува  дека  лишувањето  од  слобода,  вклучувајќи  го  апсењето, 
притворот  и  затворската  казна,  треба  да  се  применуваат  само  како 
последна  можна  мерка  и  во  најкраток  можен  временски  рок,  при  што 
правото на детето на развој во потполност се почитува и гарантира (види 
параграф 78-78 во натамошниот текст).

      ПРАВО НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА СОПСТВЕНО МИСЛЕЊЕ 
     (Член 12)

12. Правото на  детето слободно да  изрази сопствено мислење за 
сите прашања кои го засегаат треба да биде во потполност почитувано и 
применувано во  сите  фази на  процесот  на  малолетничка правда.  (види 
членови  43-45  во  натамомшен  текст).  Комитетот  констатира  дека 
гласовите  на  децата  вклучени  во  системот  на  малолетничка  правда  се 
појако  дејствуваат  на  воведување  подобрувања  и  реформи,  како  и  на 
подобрувањето на нивните права.

       ДОСТОИНСТВО (Член 40 (1))

 13.  КПД утврдува  сет  од  основни принципи за  постапување кои 
треба да се прилагодат на децата во судир со законот:

-  Постапувања  на  начин  кои  го  почитуваат  чувството  на 
достоинство и вредност на детето. Овој принцип се заснова на основното 
човечко право наведено во член 1 од Основната декларација за човекови 
права,  кој  кажува  дека  секое  човечко  суштество  е  родено  слободно  и 
еднакво во достоинството и правата. Ова право на достоинство и вредност, 
стекнато со раѓање, на кое изрично се реферира преамбулата КПД, мора 
да  биде  почитувано  и  заштитено  во  текот  на  целиот  процес  на 
постапување  со  децата,  од  првиот  контакт  со  органите  за  примена  на 
законот па се до спровбедување на сите мерки за постапување со детето. 

-  Постапување кое кај  детето го јакне почитувањето на права на 
човекот и слобода на другите.Овој принцип е во согласност со наводите од 
преамбулата за тоа дека детето треба да биде воспитувано во духот на 
идеалите прокламирани со повелбата на ОН. Тоа исто така значи да во 
рамките на системот на малолетничка правда, постапувањето со децата и 
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нивното воспитување треба да биде насочено кон развој на почитување на 
човековите права и слободи (член 29 (1) (6) од КПД и Општиот коментар 
бр.1  за  целите  на  образование).  Очигледно  е  дека  овој  принцип  на 
малолетничка правда бара полно почитување и примена на гаранција за 
фер  судење  за  што  зборува  член  40  (2)  (види  параграф  40-67  во 
натамошниот текст). Ако главните актери во малолетничката правда, како 
што се полицајците, обвинителите, судиите и социјалните работници во 
потполност не ги почитуваат и штитат овие гаранции, како може да се 
очекува децата, имајќи така лоши примери, да ги почитуваат правата на 
човекот и основите слободи на другите?

- Постапување кое води сметка за возраста на детето и потикнува 
негова  реинтеграција,  како  и  преземање  конструктивна  улога  во 
општеството. Овој принцип мора да се применува, следи и почитува во 
текот на целиот процес на постапување со детето, од првиот контакт со 
органите за заштита на законот до примена на сите мерки за постапување 
со  детето.  Тоа  бара  сите  луѓе  во  системот  на  малолетничка  правда  да 
поседуваат знаење за развојот  на детето,  за  динамиката  на постојаниот 
развој на децата, што е тоа што одговара на нивно добро и кои облици на 
насилство над децата се користат. 

- Почитување на достоинството на детето бара да сите облици на 
насилство во  постапување со  децата  во  судир со  законот да  мораат да 
бидат  забранети  и  спречени.  Извештаите  кои  стигнуваат  од  Комитетот 
покажуваат  дека  насилството  го  има  во  сите  фази  на  постапка  на 
малолетничката  правда,  од  првиот  контакт  со  полицијата,  во  текот  на 
притворот  во  предкривичната  постапка  и  во  текот  на  престојот  и 
третманот во други објекти за деца лишени од слобода. Комитетот бара од 
земјите  членки  да  преземат  ефикасни  мерки  на  спречување  на  ова 
насилство, да работат на тоа да сторителите бидат приведени на правдата, 
како и да ефикасно известуваат за препораките дадени во извештајот за 
Студија на ОН за насилство над децата која е претставена на Генералното 
собрание во месец октомври 2006 година (А/61/299), 

14. Комитетот признава дека зачувувањето на јавната безбедност е 
легитимна цел на правосудниот систем. Меѓутоа, Комитетот е на мислење 
дека  оваа  цел  може  на  најдобар  начин  да  се  оствари  со  целосно 
почитување  и  примена  на  водечките  и  сеопфатните  принципи  на 
малолетничката правда содржани во КПД.
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IV. МАЛОЛЕТНИЧКА ПРАВДА: ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
СЕОПФАТНА ПОЛИТИКА

Сеопфатната политика на малолетничката правда мора да ги содржи 
следните  елементи:  превенција  на  малолетничката  делинквенција; 
интервенции без водење судски постапки и интервенции во контекст на 
судските постапки; минимална возраст за кривична одговорност и горна 
старосна граница во малолетничката правда; и гаранција за фер судење; 
лишување  од  слобода,  вклучувајќи  притвор  во  истражната  постапка  и 
изрекување затворски казни после судењето. 

А. ПРЕВЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКАТА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА

16. Една од најважните цели на примената на КПД е постигнување 
на  полн  и  складен  развој  на  личноста  на  детето,  неговите  навики  и 
ментални и физички способности (преамбула и членови 6 и 29)/ Детото 
треба  да  се  подготви  да  живее  како  поединец  кој  е  способен  да  води 
одговорен живот во слободно друштво, во слободно општество (преамбула 
и членови 6 и 29) во кое мое да преземе конструктивна улога во смисла на 
почитување на правата на човекот и основите слободи (членови 29 и 40). 
Во таа смисла, родителите се должни да,  на начин кој што одговара на 
развојните способности на детето, му дадат на детето соодветни упатства 
и  насоки  за  остварување  на  неговите/нејзините  права  наведени  во 
Конвецијата. Во светло на овие и други одредби од КПД, јасно е да не е во 
најдобар интерес на детето да расте во околности кои можат да причинат 
зголемен или сериозен ризик да тоа се препушти на криминал. Потребно е 
да  се  преземат  разни  мерки  како  би  се  овозможила  полна  и  еднаква 
примена на правата на адекватен животен стандард (член 27), на највисок 
можен стандард на здравје и достапност на здравствена заштита (член 24), 
на образование (член 28 и 29), на заштита од сите видови на физичко или 
психичко  насилство,  повредување  или  злоупотреба  (член  19)  и  од 
економско и сексуално искористување (член 32 и 34), како и на останати 
соодветни служби за грижа за децата и нивна заштита.

17.  Како  што  е  погоре  наведеном  малолетничката  правда  која  не 
содржи пакет на мерки за спречување на малолетничка делинквеција има 
сериозни  недостатоци.  Државите  потписнички  би  требало  во  своите 
сеопфатни и национални политики на малолетничка правда да ги вградат 
комплетните  насоки  на  ОН  за  превенција  на  малолетничката 
делинквенција (Риотски насоки) усвоени со Резолуцијата на Генералното 
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собрание бр.45/112 од 14.12.1990 година.
18. Комитетот во потполност ги подржува Риатските насоки и 

согласен е со тоа да акцент треба да се стави на политиката на превенција 
која  овозможува  успешна  социјализација  и  интеграција  на  сите  деца, 
посебно  со  помош  на  семејството,  општествената  заедница,  група  на 
врсници,  стручно  оспособување,  работната  средина  и  доброволните 
организации. Тоа, покрај останатото, значи дека програмата на превенција 
треба  да  се  насочи  кон  пружање  на  подршка  посебно  на  осетливите 
семејства,  преку вклучување на училиштата во обучување за основните 
вредности  (вклучувајќи  информации  за  законските  права  и  обврски  да 
децата и родителите) и посебната грижа и внимание за младите во ризик.
          Во таа смисла би требало посебно да се посвети внимание на децата  
кои  бегаат  од  училиште  или  од  некоја  друга  прична  не  го  завршат 
школувањето.  Се препорачува подршка и од групата на врсници и што 
поголемо вклучување на родителите. Исто така, државите потписници би 
требало  да  формираат  служби  и  да  изработат  програми  на  ниво  на 
општествените заедници одговараат према посебните потреби, проблеми, 
грижи  и  интереси  на  децата,  посебно  на  децата  кои  се  враќаат  на 
криминалот,  како  и  тоа  да  обезбедат  за  нивните  семејства  соодветна 
правна заштита и советување. 

19. Членовите  18  и  27  го  потврдуваат  значењето  на 
одговорноста  на  родителите  во  воспитувањето  на  своите  деца,  додека 
КПД истовремено бара од државата потписничка да за родителите (или 
старателите) обезбеди потребна помош во вршење на нивните родителски 
должности.Мерките  на  помош  не  би  требало  да  се  насочат  само  на 
превенција на негативни ситуации, туку уште повеќе на унапредување на 
општествениот потенцијал на родителите. Постојат обилни информации 
за програмите на  превенција на база  домот и семејството,  како што се 
едуцирање  на  родителите,  програми  за  подобрување  на  интеракции  на 
родители и деца и програми за куќни посети, кои можат да започнат во 
многу рана возраст на детето. Исто така, се покажало дека престојот на 
децата  во  градинки  влијае  на  намалувањето  на  процентот  на  идното 
насилство  и  криминал.  На  ниво  на  општествена  заедница,  позитивни 
резултати  оствариле  програмите  како  што  се  заедници  кои  се  грижат 
(communities that care – CTC), кој претставуваат стратегија за превенција 
усмерена на ризик. 

20. Државите потписнички треба да даваат полна подршка и да го 
унапредат вклучувањето на децата во согласност со член 12 од КПД, а 
исто  така  и  родителите,  водечките  претставници  на  општествената 
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заедница  и  останатите  клучни  актери  (на  пр.  претставници  на  НВО, 
социјални  работници)  во  развој  и  спроведување  на  превентивните 
програми.  Квалитетот на тоа ангажирање претставува клучен фактор за 
успех на овие програми. 

21. Комитетот препорачува на државите потписници да во напорите 
за  изработка  на  ефикасни  и  превентивни  програми  побараат  помош  и 
совет од меѓуагенцискиот панел за малолетничка правда. 

Б. ИТЕРВЕНЦИЈА/ДИВЕРЗИОНИ ПРОГРАМИ (види дел Е во 
натамошниот текст)

22.  Органите  на  власта  можат  да  применуваат  две  врсти  на 
интервенции во работата со децата за која се наведува, кои се обвинети 
или за кои е утврдено дека го прекршиле Кривичниот закон: мерки без 
примена на судска постапка и мерки во контекст на судската постапка.      

Комитетот ги потсетува државите потписници да притоа мораат да 
обарнат  максимално  внимание  и  да  обезбедат  да  човековите  права  на 
децата и мерките за правна заштита во потполност се почитуваат и чуваат. 

23. Децата  во  судир  со  законот,  вклучувајќи  ги  и  повратниците, 
имаат право да со нив се постапува на начин кој допринесува за нивна 
реинтеграција, како и преземање конструктивна улога во општеството од 
страна  на  детето  (член  40  (1)  од  КПД).  Апсењето,  притворот  или 
затварање на детето може да се користи само како последна мерка (член 
37 (6)). Од таа причина неопходно е – во склоп на сеопфатната политика 
на малолетничката правда – да се развива и спроведува широк спектар на 
мерки  како  би  се  осигурало  да  со  децата  се  постапува  на  начин  кој 
одговара  за  нивно  добро  и  кој  е  пропорционален  на  околностите  и 
стореното дело. Овие мерки треба да вклучат згрижување,  програми за 
школување и стручно оспособување и други мерки кои се алтернатива на 
институционалното згрижување (член 40 (4)).

 
ИНТЕРВЕНЦИИ БЕЗ ПРИМЕНА НА СУДСКА ПОСТАПКА

24. Према член 40 (3) од КПД, државите потписнички ќе настојуваат 
да ги унапредат мерките за постапување со децата за кои се наведува, кои 
се обвинети или за кои е утврдено дека го прекршиле Кривичниот закон, 
без водење на судска постапка, кога тоа е прикладно или пожелно. Имајќи 
го  во  предвид  фактот  дека  поголемиот  дел  на  млади  престапници  се 
сторители  само  на  поситни  престапи,  низа  мерки  во  кои  спаѓаат 
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исклучување  од  кривична  постапка  за  малолетници  и  упатување  на 
алтернативни (општествени) служби (т.е.диверзиони мерки),  би требало 
да биде добро востановена пракса која може и треба да се применува во 
поголемиот број случаи.

25. Комитетот смета дека државите потписнички имаат обврска да 
ги промовираат мерките на постапување со децата во судир со законот без 
примена  на  судска  постапка,  кои  се  применуваат,  а  секако  не  се 
ограничени на децата кои сторуваат поситни престапи како што е кражба 
во продавница или други имотни прекршоци со ограничена штета, како и 
на  деца  кои  прв  пат  сториле некое дело.  Статистиките  во  многу земји 
зборуваат  да  најголем  број,  а  често  поголемиот  број  престапи  кои  ги 
сторуваат  децата  спаѓаат  во  овие  категории.  Тоа  е  во  согласност  со 
принципите наведени во член 40 (1) од КПД да во вакви случаи не се 
применува судска постапка према Кривичниот закон. Освен тоа што на тој 
начин се избегнува стигматизација, овој пристап дава добри резултати кај 
децата и е во интерес на јавната безбедност а се покажал како поефикасен. 

26.  Државите  потписнички  треба  да  преземаат  мерки  да 
постапуваат со децата во судир со законот без водење на судски постапки 
да стане составен дел на нивниот систем на малолетничка правда како и 
да притоа ги осигуруваат човечките права и правната заштита на децата 
биде во потполност почитувана и заштитена (член 40 (3) (6)). 

27. На државите потписнички им се препушта дискреционо право 
да одлучат за самата природа и содржина на мерките за постапување со 
децата  во  судир  со  законот  без  водење  судска  постапка,  како  и  да  ги 
преземат потребните законодавни и други мерки за нивно спроведување. 

Независно од тоа,  врз база на податоците од извештаите на некои 
држави потписнички, јасно се гледа дека се изработени разни програми 
врз база на општествената заедница како што се социјални сужби, надзор 
и советувања на пр. од страна на социјалните работници и социјалните 
работници задолжени за надзор на децата на условен отпуст, советувањата 
во  семејството  и  други  форми  на  ресторативна  правда,  вклучувајќи 
обештетување  и  надомест  на  штета  на  жртвите.  Останатите  држави 
потписнички би требало да ги користат искуствата на овие членки. Што се 
однесува до почитување на човековите права и мерките за правна заштита, 
Комитетот упатува на соодветни делови од член 40 од КПД и го нагласува 
следното: 

- Диверзионите мерки (т.е. мерките за постапување со децата за кои 
се наведува,  кои се обвинети или за кои е утврдено дека го прекршиле 
Кривичниот  закон,  без  примена  на  судска  постапка)  би  требало  да  се 
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користат само со задолжителен доказ дека детето го сторило наведеното 
дело, дека тоа слободно и своеволно ја признало одговорноста и дека за 
тоа признание не е користено заплашување или притисок и конечно дека 
тоа нема да се употреби против него во било која наредна судска постапка; 

- Детето мора слободно и своеволно да даде писмена согласност за 
примена  на  диверзионите  мерки,  заснована  на  адекватни  и  детални 
податоци  за  природата,  содржината  и  траењето  на  мерката,  како  и  за 
последиците  на  неуспешна  соработка,  спроведување  и  окончување  на 
мерките.  Во  смисла  на  поголемо  вклучување  на  родителите,  државите 
потписнички можат исто така да ја разгледаат можноста за барањето за 
согласност на родителите а посебно кога се работи за деца помлади од 16 
години;

- Законот  мора  да  содржи  посебни  одредби  наведувајќи  поедини 
случаи во кои е можна примена на диверзиони мерки, а овластувањата на 
полицијата, обвинителството и други органи кои ќе донесуваат одлуки во 
таа смисла треба да се регулираат и преиспитаат, како би се заштитите 
децата од дискриминација;

- На детето треба да му се овозможи да бара правна или друга 
соодветна помош при одлучувањето за тоа која од диверзионите мерки кои 
ги понудил надлежниот орган, највеќе му одговара и која тоа би ја сакало 
како и за можноста за нејзино приспитување.

- Кога  детето  ќе  заврши  со  диверзионата  мерка,  случајот  би 
требало конечно  и  дефинитивно  да  биде  затворен.  И покрај  тоа  што е 
дозволено да се води доверлива евиденција од административни причини 
и  приказ  за  податоците,  не  треба  да  ја  третираме  како  „кривична 
евиденција“,  а  детето  кое  поминало  диверзион  програм  не  смее  да  се 
третира  како  некој  кој  е  порано  осудуван.  Доколку  постои  било  каква 
евиденција во тој случај пристапот до тие информации треба да им биде 
овозможен исклучиво на надлежните органи на власта кои се овластени да 
работат  со  деца  во  судир  со  законот  и  тоа  на  ограничен  рок,  на  пр. 
најмногу во текот на една година.

ИНТЕРВЕНЦИИ ВО КОНТЕКСТ НА СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ

28. Откако надлежниот орган на власта ќе покрене судска постапка 
(обично тоа е обвинителството), мора да се применуваат принципите на 
фер и праведно судење (види дел Д во натамошниот текст). Системот на 
малолетничка  правда  треба  истовремено  да  обезбеди  голем  број  на 
можности за постапување со децата во судир со законот со примена на 
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општествено-воспитни мерки, како и строго да се ограничи на примената 
на  лишување  од  слобода  а  посебно  на  притвор  во  предвкривичната 
постапка,.кој треба да биде последна можна мерка. Во фаза на одлучување 
во постапката, лишувањето од слобода мора да се користи како последна 
можна мерка и во најкраток период (член 37(6)). Тоа значи дека државите 
членки би требало да имаат добро обучена служба за социјална работа 
која ќе овозможи максимална и ефикасна примена на мерките како што се 
налози за советување и надзор, социјална работа, општествен надзор или 
нивни центри за пријавување како и пуштање од притвор. 

29. Комитетот  ги  потсетува  државите  потписнички  да  во 
согласност со член 40 (1) од КПД, реинтаграцијата налага да не смета да 
се презимаат никакви работи кои би ја загрозиле полната партиципација 
на  малолетниците  во  нивната  средина,  како  што  е  стигматизација, 
општествена  изолација  или  негативен  публицитет  на  детето.  За  да  со 
детето во судир со законот се постапува на начин кој потикнува негова 
реинтеграција неопходно е да се стори се како тоа би станало комплетен, 
конструктивен член на својата заедница.

В. ВОЗРАСТ НА ДЕЦАТА ВО СУДИР СО ЗАКОНОТ
МИНИМАЛНА ВОЗРАСТ ЗА КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ

30. Извештаите на државите потписнички покажуваат дека постои 
широк дијапазон на минимална возраст за кривична одговорност. Таа се 
движи од најмалата возраст од 7 или 8 години па до препорачаната возраст 
за кривична одговорност на децата од 14 или 16 години. Само кај мал број 
држави потписнички во оптек се  две  минимални возрасти за  кривична 
одговорност.  Децата  во  судир  со  законот  кои  во  моментот  на 
извршувањето  на  кривичното  дело  биле  на  долна  старосна  граница  на 
кривична  одговорност  или  над  таа  граница,  а  испод  горната  на 
минималната возраст се сметаат за кривично одговорно само доколку во 
таа смисла имаат неопходна зрелост. Процената на ваква зрелост ја врши 
суд/судија  често  без  барање  за  вклучување  на  стручно  мислење  на 
психолог, заради што во пракса во случаите на тешки кривични дела се 
користи  долната  минимална  старосна  граница.  Системот  на  две 
минимални  возрасти  не  само  што  често  предизвикува  забуна,  туку 
воглавном е препуштен на дискрецијата на судот/судијата,  што може да 
има за последица и дискриминаторска пракса. Во светло на овие широки 
лепези  на  минимална  возраст  за  кривична  одговорност,  Комитетот 
чуствува  потреба  да  на  државите  потписници  им  даде  јасни  насоки  и 
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препораки во врска со минималната возраст за кривична одговорност. 
31. Членот 40 (3) од КПД бара од државите потписнички да покрај 

останатото  работат  на  тоа  да  се  востанови  минимална  возраст  од  која 
детето не може да се смета за способно да го прекрши кривичниот закон, 
но во таа смисла не наведува одредена минимална возраст. Комитетот ја 
сфаќа  оваа  одредба  како  обврска  за  државата  потписничка  да  одреди 
минимална  возраст  за  кривична  одговорност  (МУКО).  Оваа  најниска 
возраст значи следното:

- Детото кое го стори кривичното дело на возраст под најниската 
возраст  не  може  да  се  смета  за  одговорно  во  кривичната  законска 
постапка.  Дури  и  (многу)  мали  деца  можат  да  бидат  способни  да  го 
прекршат  кривичниот  закон  но  ако  тоа  го  сторат  кога  се  под  МУКО, 
непобитна претпоставка е дека не можат да бидат званично обвинети и не 
може да се сметаат одговорни во кривичната законска постапка.  Према 
овие  деца можат да  се  применат  посебни мерки на  заштита  доколку е 
неопходно и е во нивен најдобар интерес;

-  Децата  кои  во  време  на  извршување  на  делото  (или:  кога  го 
прекршиле кривичниот закон) биле на МУКО или постари, но помлади од 
18 години (види параграф 35-38 во натамошниот текст) можат да бидат 
формално обвинети и на нив може да се применат кривичните законски 
постапки.  Меѓутоа,  овие  постапки  вклучувајќи  го  и  крајниот  исход, 
мораат да бидат сосема услогласени со принципите и одредбите на КПД, 
како што е објаснето во овој општ коментар. 

32. Правилото 4 од Пекиншките правила препорачува да со МУКО 
не се утврдува многу ниско старосно ниво, имајќи ги на ум фактите во 
поглед  на  емотивната,  менталната  и  интелектуалната  зрелост.  Во 
согласност  со  ова  правило  Комитетот  им  препорачува  на  државите 
потписнички да не го утврдуваат МУКО на многу ниско ниво и да оној 
што е моментално низок го зголемат на меѓународно прифатливо ниво. Од 
овие препораки може да се заклучи дека Комитетот смета да минимална 
возраст  за  кривична одговорност на дете под 12 години меѓународно е 
неприфатлив.  Државите  потписнички  се  потикнуваат  да  ги  зголемат 
своите ниски МУКО на ниво на возраст на дете од 12 години што би било 
апослутно  минимална  возраст  и  да  продолжат  да  ја  зголемуваат  на 
повисоко ниво на старосна граница. 

33. Во исто време Комитетот апелира на државите потписнички да 
не го намалуваат својот МУКО на ниво од 12 години. Поголемиот МУКО 
на  пр.  13  или  16  години  допринесува  на  создавање  на  малолетнички 
систем кој е во склад со членот 40 (3) од КПД да постапува со децата во 
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судир со законот без примена на судски постапки со полно почитување на 
човековите права  на  детето и  обезбедување на  правна заштита.  Во таа 
смисла државите потписнички треба во своите извештаи на Комитетот да 
му достават  детални  податоци за  тоа  како  се  постапува  со  децата  под 
МУКО кој  е дефиниран во нивните закони, бидејќи е утврдено дека го 
прекршиле Кривичниот закон или пак се обвинети дека тоа го сториле и 
кои мерки на правна заштита со кои се осигурува да со нив се постапува 
исто така чесно и праведно како и со децата кои се над МУКО.

34.  Комитетот  сака  да  ја  изрази  својата  загриженост  заради 
праксата во која се дозволени исклучоци од МУКО, со што се дозволува 
примена  на  пониска  граница  на  минимална  возраст  за  кривична 
одговорност во случаите кога детето на пр. е обвинето дека сторило тешко 
кривично дело или кога се смета доволно зрело за да би било кривично 
одговорно. Комитетот ја нагласува препораката на државите потписнички 
да  одредат  МУКО,  така  што  користењето  на  пониска  возраст  по 
принципот на исклучоци ќе биде оневозможено. 

35. Доколку не постојат докази за возраста и не е можно да се 
утврди дали детето е во МУКО возраст или е постаро, тоа не смее да се 
смета кривично одговорно (види параграф 39 во натамошен текст).

НАЈВИСОКА СТАРОСНА ГРАНИЦА ЗА МАЛОЛЕТНИЧКАТА 
ПРАВДА

36. Комитетот исто така сака да им посвети внимание на државите 
потписнички на горната старосна граница кај примената на правилото на 
малолетничка  правда.  Овие  специјални  правила  –  како  во  смисла  на 
посебни процедурални правила и  правила за  примена на  диверзиони и 
поебни мерки – треба да се применуваат почнувајќи од МУКО воставен во 
таа земја, на сите деца кои во времето кога наводно сториле престап (или 
дело казниво по Кривичен закон) уште не наполниле 18 години. 

37.  Комитетот сака да ги потсети државите потписнички дека тие 
прифатиле да секое дете за кое се наведува, кое е обвинето или за кое е 
утврдено дека го прекршило Кривичниот закон има право да со него се 
постапува во согласност со одредбата од член 40 од КПД. Тоа значи дека 
со секоја личност помлада од 18 години во време кога наводно е сторен 
престапот,  мора  да  се  постапува  во  согласност  со  правилата  на 
малолетничка правда. 

38. Комитетот заради тоа препорачува кај оние земји потписнички 
кај  кои границата на применливост на своите правила за малолетничка 
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правда се ограничуваат на деца помлади од 16 години (или помлади) или 
кои дозволуваат да децата на возраст од 16 или 17 години по исклучок се 
третираат како возрасни криминалци, ги изменат своите закони како би 
обезбедиле потполна примена на правилната на малолетничка правда, без 
дискриминација  за  сите  личности помлади од 18 година.  Комитетот со 
задоволство добива на знаење дека некои држави постписнички, било како 
општо правило или како исклучок, дозволуваат примена на правилата и 
прописите на малолетничка правда на личност од 18 години и постара, 
обично до возраст од 21 година.

39. И конечно Комитетот сака да го нагласи фактот дека зад ова 
имплементација на членот 7 од КПД кој меѓу другото бара да секое дете 
биде пријавено веднаш по раѓањето, од суштинска важност е да се на овој 
начин утврди старосната граница, што важи за сите држави потписнички. 

Детето без доказ за раѓање е посебно подложно на сите врсти на 
злоупотреба и неправда во однос на фамилијата, работата школувањето, 
посебно во рамките на системот на малолетничка правда. Секое дете мора 
бесплатно да добие извод од матичната книга на родените, кога му е тоа 
потребно за да би ја докажало својата возраст. Доколку не постои доказ за 
возраста, детото има право на доверлив лекарски или социјален преглед со 
кој  може  да  се  утврди  неговиот/нејзината  возраст,  па  во  случај  на 
несигурни докази, детото мора да има право на примена на принципот да 
во случај на сомнеж треба да се пресуди во корист  на обвинетиот. 

Г. ГАРАНЦИЈА ЗА ФЕР СУДЕЊЕ

40. Членот 40(2) од КПД содржи значајна листа на права и гаранации 
да  на  секое  дете  кое  се  наведува  или  е  обвинето  дека  го  прекршило 
кривичниот закон  му се осигура фер судење и коректно постапување.

 Најголемиот дел на овие гаранции исто така можат да се најдат во 
членот  14  од  Меѓународната  конвенција  за  граѓански  политички  права 
(МКГТП), која Комитетот за човекои права ја анализирал и коментирал во 
својот  општ  коментар  број  13  (1984  година)  (правосудна  пракса),  кој 
моментално се ревидира. Меѓутоа, примената на овие гаранции на децата 
има некои специфични аспекти кои овде ќе  бидат изложени.  Пред тоа, 
Комитетот  сака  да  истакне дека  клучен усл,ов  за  правилна и ефикасна 
примена на овие права или гаранции е личниот квалитет на личноста која 
се занимава со малолетничка правда. Обучувањето на луѓе од струка како 
што се полицајците, обвинителите  и други застапници на децата, судиите, 
социјалните работиници, социјалните работници за надзор на децата во 
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услови на отпуст и др. е од суштинско значење и би требало да се одвива 
на систематски и континуиран начин. Овие професионалци треба да бидат 
добро известени за физичкиот, психичкиот, менталниот и општествениот 
развој на детето а посебно адолесцентите, како и за посебните потреби на 
најосетливите деца како што се децата со пречки во развојот, раселените 
деца,  децата од улица,  децата кои бараат избеглички статус  или азил и 
децата  кои  припаѓаат  на  расни,  етнички,  верски,  јазични  и  други 
малцинства (види параграф 6-9 горе) . Со оглед на тоа дека лесно се доаѓа 
до превид за женските деца бидејќи претставуваат само мала група, мора 
да се посвети посебно внимание на специфичните потреби на женските 
деца  на  пр.  поврзано  со  рана  злоупотреба  и  со  посебни  здравствени 
потреби.  Стручниот  кадар  и  вработените  треба  во  овие  ситуации  да 
постапуваат на начин  кој ќе го почитува достоинството и вредноста на 
детето,  кој  кај  детето  ќе  потикне  почитување  на  правата  на  луѓето  и 
основните слободи на другите и кој ќе ја унапредува реинтеграцијата на 
детето  и  неговото  презимање  на  конструктивна  улога  во  општеството 
(член 40 (1)). Сите гаранции наведени во (член 40 (2)) за кои овде ќе стане 
збор,  претставуваат  минимални  стандарди,  што  значи  дека  земјите 
потписнички  можат  и  треба  да  востановат  и  да  ги  пратат  вишите 
стандарди како на пр. во областа на давање правна помош и вклучување 
на детето и неговите родители во судската постапка.

НЕМА РЕТРОАКТИВНА МАЛОЛЕТНИЧКА ПРАВДА 
(член 40 (2) (А))

41. Член 40 (2) (А) од КПД го потврдува правилото дека никој не 
смее да се смета за крив за било кое кривично дело врз база на било кое 
дело  или  пропуст  кој  по  национално  или  меѓународно  право  не 
претставува кривично дело во времето кога е сторено, исто така важи и за 
децата (види член 15 од МКГПП). Тоа значи дека ниедно дете не може да 
биде обвинето или осудено по кривичниот закон за дела или пропусти кои 
во  време  кога  се  сторени  не  биле  забранети  со  националниот  или 
меѓународниот  закон.   Во  светло  на  фактите  дека  многу  земји 
потписнички  од  неодамна  ги  засилиле  или  прошириле  одредбите  од 
своите  кривични  закони  во  борба  против  тероризмот,  Комитетот  им 
препорачува на државите членки да осигураат да овие промени не доведат 
до ретроактивно или ненамерно казнување на децата. Комитетот исто така 
сака да ги потсети државите потписнички на правилото кое зборува дека 
не смее да се  одреди потешка казна од онаа  која е  била применета во 
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време кога кривичното дело е сторено, како што е наведено во член 15 од 
МКГПП, што во светло на членот 41 од КПД се применува на децата на 
државите потписнички на МКГПП. Ниту на едно дете не смее да му биде 
изречена потешка казна од онаа која била во сила во време кога тоа го 
прекршило кривичниот закон. Меѓутоа, доколку со промената на законот 
после сторувањето на делото се предвидува полесна казна, тогаш детето 
треба да има корист од таа промена.

ПРЕТПОСТАВКА НА НЕВИНОСТ (член 40 (2) (6) (1))

42.  Претпоставка на  невиност е  основа во  заштита на  човековите 
права на детето во судир со законот. Тоа значи дека обвинителството треба 
да го поднесе товарот на докажување и товарот на обвинението против 
детето.  Во случај  детето за кое се наведува да е  или обвинето дека го 
прекршило Кривичниот закон се применува принципот дека при сомнение 
треба да се пресуди во корист на обвинетиот и е криво према обвинението 
само  доколку  тие  обвиненија  се  докажани  без  било  какво  основано 
сомнение. Детето има право да со нив се постапува во согласност со овие 
претпоставки и органите на власта и останатите актери се должни да се 
воздржат  од  прејудицирање  на  исходот  на  судењето.  Државите 
потписнички би требало да прибават податоци за развојот на детето како 
би се осигурало да претпоставката на невиност се почитува во пракса.

 Детето може да се однесува на сомнителен начин од причина што 
недоволно  ја  разбира  постапката,  поради  незрелост,  страв  или  други 
причини, но органите на власта не смеат да претпостават дека детето е 
криво без доказ за вината доколку не постои основано сомнение. 

ПРАВО НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА СВОЕ МИСЛЕЊЕ (член 12)

43. Член 12 (2) од КПД бара да на детето му се обезбеди можност на 
изразување  на  свое  мислење  во  секоја  судска  или  административна 
постапка  во  која  е  инволвирано  детето,  било  директно  или  преку 
претставник  или  соодветен  орган,  на  начин  кој  е  во  согласност  со 
процедуралните правила на националниот закон.

44. Евидентно е дека за детото за кое се наведува, кое е обвинето или 
за кое е утврдено дека го прекршило Кривичниот закон, правото да изрази 
сопствено  мислење  е  фундаментално  за  фер  судење.  Еднакво  е  и 
очигледно  дека  детето  има  право  на  свое  мислење  има  право  своето 
мислење  да  го  изрази  директно  а  не  само  преку  претставникот  или 
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соодветниот орган, доколку е тоа во негов најдобар интерес. За ова право 
мора  да  се  води  сметка  во  сите  фази  на  постапката  почнувајќи  од 
предкривичната  постапка кога  детето  има право  да  не  се  изјаснува  (се 
брани со молчење) како и да биде сослушано од страна на полицијата, 
обвинителот и истражниот судија. Тоа исто така се однесува и на фазата 
на донесувањето на судската одлука и примената на изречените мерки. Со 
други  зборови,  на  детето  мора  да  му се  пружи  шанса  да  слободно  го 
изрази своето мислење, а на тоа мислење треба да му се посвети должно 
внимание  во  согласност  со  годините  на  животот  и  зрелоста  на  детето 
(член 12 (1)), во сите фази на постапката на малолетничката правда. Тоа 
значи дека детето за да успешно партиципира во постапката мора да биде 
информирано не само за обвиненијата (види член 47-48 во натамошниот 
текст),  туку  и  за  самата  постапка  на  малолетничка  правда  и  можните 
мерки. 

45. Детето мора да добие можност да го изрази своето сопствено 
мислење за (алтернативните) мерки кои би можеле да му бидат изречени а 
должно  внимание  треба  да  му  се  посвети  и  на  посебните  желби  или 
приоритети кои тоа може да ги има во врска со нив. Се наведува дека 
детето кривично одговорно се имплицира да тоа треба да биде способно и 
во состојба да ефикасно учествува  во донесувањето на одлука кога се 
работи за најсоодветен одговор на наводите да тоа го прекршило законот 
(види  член  46).  Се  подразбира  дека  за  донесувањето  на  одлуката  е 
одговорен судијата во постапката. Но да се постапува со детето како со 
пасивен  објект  значи  да  не  се  почитуваат  неговите  права  ниту  тоа 
допринесува за ефикасна реакција на неговото однесување. Ова исто така 
се  однесува  на  примената  на  изречените  мерки.  Истражувањата 
покажуваат дека активното учество на детето во примената на овие мерки 
во најголем број на случаи дава позитивен резултат.

ПРАВО НА ЕФИКАСНО УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКАТА 
(член 40 (2) (6) (IV))

46. Фер  судењето  налага  да  детето  за  кое  се  наведува  или  е 
обвинето  дека  го  прекршило  Кривичниот  закон  биде  во  состојба  да 
ефикасно  учествува  во  судењето,  па  заради  тоа  треба  да  го  разбере 
обвинението како и можните последици и казни, со што преставниккот на 
законот ќе се раководи при испитувањето на сведоците, стекнување увид 
во настанот и донесување на соодветни одлуки за доказите, сведоците и 
мерките  кои  треба  да  се  изречат.  Членот  14  од  Пекиншките  правила 
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наложува да постапката треба да се одвива во атмосфера  на разбирање 
која ќе овозможи на детето да партиципира и слободно да го изрази своето 
мислење. Возраста и зрелоста на детето можат да влијаат на измената на 
судската постапка и пракса.

ДЕТЕТО ТРЕБА ДА БИДЕ ВЕДНАШ И ДИРЕКТНО ИЗВЕСТЕНО 
ЗА ОБВИНЕНИЕТО (член 40 (2) (6) (II))

47. Секое дете за кое се наведува или е обвинето дека го прекршило 
Кривичниот  закон  има  право  веднаш и  директно  да  биде  известено  за 
обвиненијата против него. Веднаш и директно значи што е можно побрзо, 
а тоа е кога обвинителот или судијата иницираат постапка против детето.

 Исто така и кога надлежните органи одлучат да работат на случај 
без  примена  на  судска  постапка,  детето   мора  да  биде  известено  за 
обвинувањата кои можат да го оправдаат таквиот пристап. Ова е дел на 
барањето  од  член  40  (3)  (6)  од  КПД  да  правната  заштита  биде  во 
потполност испочитувана. Детето треба да биде известено на јазик кој го 
разбира. Ова може да бара доставување на информации на странски јазик 
а исто така и „превод на званичен правен жаргон“, често користени во 
кривичните обвиненија за малолетници, на јазик кој е разбирлив за детето. 

48.  Не е доволно да се достави на детето званичен документ па 
често може да биде неопходно и усмено објаснување. Органите на власта 
не треба ова да го препуштат на родителите или законските старатели или 
пак на правните или другите застапници на детето. Органите на власта 
(т.е. полиција, обвинители, судии)  се обврзани да обезбедат да детето го 
разбере  секое  обвинение  против  него.  Комитетот  смета  дека 
известувањето  на  родителите  или  старателите  не  треба  да  биде 
алтернатива на известувањето на детето. Најдобро е детето и родителите 
или  старателите  да  добијат  вакво  известување  така  да  можат  да  го 
разбират обвинението  и можните последици.

ПРАВНА ИЛИ ДРУГА СООДВЕТНА ПОМОШ  (член 40 (2) (6) (II))

49.  На  детето  мора  да  му  биде  загарантирана  правна  или  друга 
соодветна помош при подготовката и изнесувањето на одбаната. КПД бара 
да на детето задолжително му се обезбеди помош која не мора секогаш да 
биде  правна  но  мора  да  биде  соодветна.  На  државите  членки  им  е 
препуштено дискреционо право да одлучат на кој начин оваа помош ќе ја 
обезбедат или она треба да  биде бесплатна.  Комитетот  препорачува  да 
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државите потписнички обезбедат колку е тоа можно соодветна стручна 
правна  помош  како  што  се  професионални  адвокати  или  стручни 
соработници.  Можно  е  давање  и  на  друга  адекватна  помош  (на  пр. 
социјален  работни)  но  таа  личност  мора  да  има  доволно  знаење  и 
разбирање за различни правни аспекти на постапката во малолетничката 
правда и мора да биде обучена за работа со деца во судир со законот. 

50. Како што наложува член 14(3)(6) од МКГПП детето и неговиот 
помошник мораат да имаат доволно време и средства за подготвување на 
одбраната на детето. Комуникацијата помеѓу детето и помошникот треба 
да се одвива било во писмен или во усмена форма,  под околности кои 
обезбедуваат  потполно  почитување  на  дискрецијата  во  согласност  со 
гаранциите кои ги предвидува член 40(2)(6)(VII) и правата на детето за 
заштита на приватност и коренсподенција (член 16 од КПД). Извесен број 
држави потписнички имаат изразено резерва во врска со оваа гаранција 
(член  40(2)(6)(II))  од  КПД)  претпоставувајќи  да  тоа  наводно  бара 
исклучиво обезбедување на правна помош  и тоа адвокат. Тоа овде не е 
случај и такви резерви можат и треба да бидат повлечени. 

ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА БЕЗ ОДЛАГАЊЕ И СО 
ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ( член 40 (2)(Б)(III))

51.  На меѓународно ниво постои конзесус за тоа дека за децата во 
судир со законот времето од извршување на делото до крајната реакција на 
тоа дело треба да биде што е можно пократко.  Доколку овој  ,период е 
подолг,  поверојатно  е  дека  одговорот  ќе  го  изгуби  својот  посакуван 
педогошки ефект и дека детето се повеќе ќе биде стигнатизирано. Во таа 
смисла  Комитетот  исто  така  се  повикува  на  член  37  (Д)  од  КПД каде 
детето лишено од слобода има право да одлуката за стореното дело биде 
итно  донесена  како  би  можело  да  вложи  жалба  на  законитоста  на 
лишувањето од слобода. Изразот „итно“ е дури и појак – што е оправдано, 
имајќи ја во вид сериозноста на лишувањето од слобода, од изразот „без 
одлагање“ (член 40 (2)(6)(III)) од КПД) кој има појако значење од изразот 
„без непотребно одлагање“ од член 14 (3)(Ц) од МКГПП.

52. Комитетот препорачува да државите потписнички ги утврдат и 
применуват  временските  ограничувања  за  период  од  извршување  на 
делото до окончување на полициската истрага, одлуките на обвинителот 
(или  друг  надлежен  орган),  да  подигнат  обвинение  против  детето  и 
конечното  судење  и  пресуда  на  судот  или  друг  надлежен  орган.  Ова 
временско ограничување би требало да биде кратко, пократко од оние кои 
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се однесуваат за возрасните. Во исто време одлуките без одлагање треба 
да  бидат  резултат  на  постапката  во  која  во  потполност  се  почитуваат 
човековите  права  на  детето  и  правната  заштита.  Во  текот  на  оваа 
постапката одлучувањата без одлагања, правната или другата соодветна 
помош мора да  биде застапена. Присуството на оваа помош не би требало 
да биде ограничена на судењата пред судот или други судски органи туку 
таа треба да биде застапена и во други фази на постапката почнувајќи од 
испитувањето (сослушување на детето во полиција). 

53. Родителите или законските старатели треба да бидат присутни 
во  текот  на  постапката  бидејќи  можат  да  пружат  на  детето  генерална 
психолошка  и  емотивна  подршка.  Присуството  на  родителите  не  значи 
дека тие можат да се стават во одбрана на детето или да се вклучат во 
постапката на донесување на одлуки. Меѓутоа, судијата или надлежниот 
орган на  власта  имаат право да одлучат на барање на детето или друг 
соодветен помошник, или заради тоа што тоа не е во најдобар интерес на 
детето (член 3 од КПД), да се ограничи, намали или исклучи присуството 
на родителите од постапката.

54.  Комитетот  препорачува  да  државите  потписнички  изрично 
предвидат  со  законот  максимално  ангажирање  на  родителите  или 
законските  старатели  во  постапката  против  детето.  Ангажирањето  ќе 
допринесе  на  генерален  план  да  на  кршење  на  Кривичниот  закон  од 
страна на детето ефикасно се одговори. За да се унапреди учеството на 
родителите тие мора да бидат известени за приведувањето на детето што е 
можно побрзо. 

55.  Во  исто  време  Комитетот  жали  што  во  некои  земји  постои 
тенденција  за  воведување  казни  за  родителите  за  дела  кои  ги  сториле 
нивните деца. Граѓанската одговорност за штета предизвикана со делото 
кое го сторило детето во некои ограничени случаи може да биде соодветна 
посебно кога се работи за деца на помала возраст (на пр. помлади од 16 
години).  Меѓутоа,  малку  е  веројатно  дека  криминализирањето  на 
родителите  на  децата  во  судир  со  законот  ќе  допринесе  да  тие  станат 
активни партнери  во реинтеграција на детето во општеството.

ДЕТЕТО НЕ ТРЕБА ПОД ПРИНУДА ДА ЈА ПРИЗНАЕ 
СОПСТВЕНАТА ВИНА (член 40 (2)(6)(III)).

56. Во согласност со чл.14 (3)(Г) од МКГПП, КПД бара да на детето 
не се врши притисок тоа да сведочи, признае или ја прифати вината. Ова 
во прв ред значи – и само по себе подразбира – да измачувањето, грубо, 
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нечовечно или понижувачко постапување заради признавање и прифаќање 
на  сопствената  кривица  под  принуда,  претставува  грубо  кршење  на 
правата на детето (член 37 (А) од КПД) и сосема е неприфатливо. Таквото 
признание  никако  не  може  да  биде  прифатено  како  доказ  (член  15  од 
Конвенцијата против измачувања и други облици на грубо нечовечко или 
понижувачко постпување или казнување).

57.  Постојат  многу други  помалку насилни начини да  се  натера 
детето  или да  се  наведе  да  ја  признае  вината  или да  сведочи.  Изразот 
„присилен“ би требало да се толкува во поширока смисла и не би требало 
да се ограничува на примена на физичка сила или друг вид на очигледно 
кршење  на  човековите  права.  Возраста  на  детето,  неговиот  развој, 
должината  на  сослушувањето,  неразбирањето,  стравот  од  непознати 
последици или од навестени можности за затварање можат да го наведат 
детето да признае и она за што не е криво. Ова е уште поверојатно доколку 
на детето се ветуваат награди како на пр.: можеш да си одеш дома штом ќе 
ни ја кажеш вистината, или давање ветување дека ќе добие полесна казна 
или ќе биде ослободено.

58. На детето кое се сослушува мора да му биде достапен правен 
или  друг  соодветен  застапник  и  тоа  мора  да  биде  во  состојба  да  бара 
присуство на родителите во текот на сослушувањето. Мораат посебно да 
се испитаат начините на сослушување кои ќе обезбедат детето да сведочи 
доброволно а не присилно, земајќи ги во обзир сите околности како и тоа 
дека  сведочењето  ќе  биде  доверливо.  При  разгледувањето  на 
доброволноста и доверливоста на признанието или исповедта на детето 
судот  или  други  судски  орган  мора  да  ја  земе  во  обзир  и  возраста  на 
детето, колку долго било затворено и испитувано и дали е бил присутен 
правниот или некој друг советник, родител или независен претставник на 
детето.  Полицајците  и  другите  истражни  органи  мора  да  бидат  добро 
обучени во тоа да избегаваат техники на сослушување и пракса која има за 
резултат присилно или несигурно признание или сведочење.

ПРИСУСТВО И ИСПИТУВАЊЕ НА СВЕДОЦИТЕ 
(член 40 (2)(6)(IV))

59.  Гаранција  наведена  во  членот  40  како  во  насловот  од  КПД 
нагласува  дека  во  малолетничката  правда  треба  да  се  води  сметка  за 
принципот на еднаквост на спровтиставените страни (т.е. исти услови за 
одбрана и обвинение). Изразот „да се испитува или да бидат испитани“ се 
однесува на фактот дека постојат разлики во правните системи посебно 
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помеѓу обвинителното (акузаторно) и истражното (инквизиторно) судење.
 Во овој друг  систем,  на обвинетите често им се дозволува да ги 

испитуваат  сведоците  како  тој/таа  ретко  го  користат  ова  право  и  го 
препуштаат сослушувањето на сведоците на адвокатот или кога се работи 
за  деца,  на  друг  соодветен  орган.  Меѓутоа  и  понатаму  е  значајно  да 
адвокатот  или  другиот  преставник   го  известат  детето  за  можноста  за 
испитување на сведокот како и за можноста да му се дозволи да го изрази 
своето мислење во врска со тоа а на тоа мислење треба да му се посвети 
должно внимание сразмерно на возраста и зрелоста на детето (член 12).

ПРАВО НА ЖАЛБА (член 40 (2)(6)(IV))

60.  Детето  има  право  да  се  поднесе  жалба  на  одлуката  со  која  е 
прогласено за виновно према обвинението, против него и на изречените 
мерки кои се последица на оваа пресуда за вината. По оваа жалба треба да 
одлучува вишиот, надлежен и непристрасен орган на власта или судски 
орган, со други зборови орган кој ги исполнува истите стандарди и барања 
како и оној кој го работел случајот во прв степен. Гаранцијата е слична на 
онаа  наведена  во  член  14  (5)  од  МКГПП.  Ова  право  на  жалба  не  е 
ограничено на најтешките дела.

61. Се чини дека од оваа причина помал број држави потписнички 
изразиле резерви према оваа одредба како би се ограничило правото на 
детето да се жали на тешки кривични дела или на казната затвор.

 Комитетот  потсетува  дека  државите  потписнички  на  МКГПП  да 
слична одредба постои во членот 14 (5) од истиот документ. Во светло на 
членот 41 од КПД, тоа значи дека со овој член на секое дете на кое му се  
суди  му  се  обезбедува  право  на  жалба.  Комитетот  препорачува  на 
државите  потписнички  да  ги  повлечат  своите  резерви  на  одредбата  од 
членот 40 (2)(6)(V).

БЕСПЛАТНА ПОМОШ ОД ПРЕВЕДУВАЧ  (член 40 (2)(6))

62. Ако детето не може да го разбере или не го зборува јазикот кој се 
употребува  во  системот  на  малолетничка  правда,  тоа  има  право  на 
бесплатна помош од преведувач. Оваа помош не треба да биде ограничена 
само на судењето, туку мора да биде на распогање на детето во сите фази 
на  постапката  на  малолетничката  правда.  Исто  така,  значајно  да 
преведувачот  биде  обучен  за  работа  со  деца,  бидејќи  употребата  и 
разбирањето на нивниот мајчин јазик може да се разликува од оној кој го 
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користат возрасните. Недостатокот на знаење или искуство во таа смисла 
може да биде пречка детето во потполност да ги разбере прашањата кои 
му се поставуваат и може да го загрози неговото право на фер судењеи 
ефикасна партиципација. Условот кој започнува со „ако“, во случај детето 
да не може да го разбере или зборува јазикот кој се користи, значи да на 
пр. дете од странско потекло или од друг народ кое – освен својот мајчин 
јазик – го разбира и зборува званичниот јазик, не мора да има бесплатна 
помош од преведувач.

63. Комитетот исто така сака да им посвети внимание на државите 
потписнички за децата со оштетен слух или со други пречки во развојот.

 Во духот на членот 40 (2)(VI) и во склад со посебните мерки на 
заштита  на  децата  со  пречки  во  развојот  од  член  23,  Комитетот  им 
препорачува  на  државите  потписнички да  децата  со  оштетен  слух  или 
други пречки во развојот им обезбедат ефикасна и адекватна помош на 
добро обучен стручњак на пр. во говорот за глувонеми, доколку тие се 
предмет на постапка во малолетничката правда (во овој контекст треба да 
се види општиот коментар бр.9 (Права на децата со пречки во развојот) од 
Комитетот за правата на детето).

ПОЛНО ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРИВАТНОСТА
(член 16 и 40 (2)(6)(VII))

64. Правото на детето на почитување на приватноста во сите фази на 
постапката е одраз на право на заштита на приватноста содржана во член 
16 од  КПД.  „Сите  фази  на  постапката“   ги  опфаќа  времето  од првиот 
контакт со органите за спроведувањето на законот (на пр.барање за давање 
податоци и идентификација) па се конечната одлука на надлежниот орган 
на власта или до излегувањето од режимот на надзор, старателство или 
лишување од слобода. Во контекст кој овде се обработува тоа значи дека 
треба  да  се  избегне  штетата  која  ја  предизвикува  непримерното 
објавување во јавноста  или постапката за етикетирање.  Не е дозволено 
објавување на било какви податоци со кои малолетниот сторител може да 
се идентификува, поради причината на стигматизација, како и поради тоа 
што може да влијае на достапноста на школување, вработување или на 
безбедност  на  детето.  Тоа  значи  дека  органот  на  власта  треба  да  биде 
многу  внимателен  при  давањето  на  изјава  за  медиумите  во  врска  со 
престапите за кои се наведува дека ги сториле децата и да ги ограничи на 
само исклучителни случаи. Тие мора да преземат мерки на гаранција да 
децата не бидат идентификувани во овие информации за штампа.
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 Новинарите кои ќе го прекршат правото на приватност на детето во 
судир  со  законот  треба  да  бидат  казнети  дисциплински  а  кога  е  тоа 
неопходно (на пр. ако тоа се повтори) треба да се применат и кривични 
законски санкции.

65.  Со  цел  заштита  на  приватноста  на  детето,  многу  држави 
потписнички имаат правило – со можност на повремени исклучоци – да 
судењата  или  други  сослушувања  на  детето  обвинето  за  кршење  на 
Кривичниот закон треба да се одвиваат зад затворени врати. Правилото 
дозволува присуство на експерти и други стручњаци со посебна дозвола 
на  судот.  Отворените  судења во малолетничката  правда треба да  бидат 
можни во строго дефинирани случаи и по писмена одлука на судот. На 
таква одлука детето треба да има право на жалба.

66.  Комитетот  препорачува да  сите  држави потписнички воведат 
правило да судската постапка и другите сослушувања на детето во судир 
со  законот  се  одржуваат  без  присуство  на  јавноста.  Исклучоци  од  ова 
правило  треба  да  бидат  многу  ограничени  и  прецизно  дефинирани  со 
законот. Пресудата/одлуката на судот треба да биде објавена на отворена 
седница на судот на начин кој не го открива идентитетот на детето.

 Правото на приватност (член 16) бара од сите стручни луѓе кои се 
занимаваат со примена на мерките донесени од страна на судот или некој 
друг надлежен орган да во своите контакти со јавноста ги задржат сите 
информации кои можат да  доведат до идентификација  на  детето.  Уште 
повеќе,  правото  на  приватност  исто  така  значи  дека  евиденцијата  за 
малолетните престапници треба да биде чувана како строго доверлива и 
затворена  за  трети  лица  освен  за  оние  кои  се  директно  вклучени  во 
истрагата и судењето и донесувањето на одлуки во тој случај. Во смисла 
на избегнување на стигматизација и/или осуда однапред, евиденцијата за 
малолетните престапници не би требало да се користи во постапките за 
возрасни и дополнителните случаи кои се однесуваат на истиот сторител 
(види Пекиншки правила, правило 21 точка 1 и 21 точка 2) или да би се 
зголемила идната казна. 

67.  Конитетот  исто  така  препорачува  да  државите  потписнички 
воведат правила кои би овозможиле автоматско бришење од кривичната 
евиденција на името на детето кое го сторило престапот кога ќе наполни 
18  години  или  за  некои  ограничени,  тешки  кривични  дела  каде  што 
бришењето може да се стори на барање на детето, доколку е потребно под 
одредени услови (на пр. дека не е сторило престап во рок од 2 години од 
последната пресуда).
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Д. МЕРКИ (види поглавје IV, оддел Б во горниот текст)

АЛТЕРНАТИВНИ МЕРКИ ВО ПРЕТКРИВИЧНАТА 
ПОСТАПКА

68.  Одлуката  да  се  покрене формална кривична постапка не  мора 
задолжително да значи дека оваа постапка за детето мора и да заврши со 
формална судска одлука. Во согласност со приговорите дадени погоре во 
одделот Б, Комитетот сака да нагласи дека надлежните органи на власта – 
во  повеќе  држави  јавното  обвинителство  –  треба  постојано  да  ја 
испитуваат можноста за примена на мерки кои се алтернативи на судската 
пресуда. Со други зборови треба континуирано да се работи на соодветно 
заклучување на случајот, понудување на мерки како што се гореспоменати 
во  одделот  Б.  Природата  и  траењето  на  овие  мерки  кои  ќе  ги  понуди 
обвинителството може да бидат построги со неопходна правна или друг 
вид на соодветна помош на детето.  На детето треба да му се објасни дека 
спроведувањето  на  таквите  мерки  претставува  начин  да  се  запре 
формалната кривична постапка во рамките на Законот за малолетници, кој 
ќе биде окончан доколку мерката се одвива на задоволителен начин .

69.  Во ова постапка на предлагање мерки кои се алтернативи на 
судската  пресуда  на  ниво  на  обвинител,  човековите  права  на  детето  и 
мерките на правна заштита треба да бидат потполно почитувани. Во таа 
смисла  Комитетот  се  повикува  на  препораките  изнесени  во  горниот 
параграф 27 кој и овде еднакво се применува.

ПРЕСУДА НА СУДОТ/СУДИЈАТА ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ

70.  По завршувањето на  фер и  праведно судење во согласност со 
членот 40 од КПД (види поглавје IV oддел Д во горниот текст) се донесува 
одлука за мерките кои е изрекуваат на детето за кое е  утврдено дека е 
виновно за наведеното дело. Законот мора да обезбеди на судот/судијата 
или  некое  друго  надлежно,  независно  и  непристрасно  тело  или  судски 
орган, широк спектар на можни алтернативи за институционална грижа и 
лишување од слобода, наброени во членот 40 (4) од КПД а кои не мора да 
бидат и конечни како би се осигурало да лишувањето од слобода биде 
користено само како последна можна мера и во најкраток можен период 
(член 37 (6) од КПД). 

71. Комитетот сака да ја нагласи реакцијата делото секогаш треба 
да биде сразмерна не само на околностите и тежината на делото туку и на 
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возраста, со пониска кривична одговорност, околностите и потребите на 
детето како и разни а посебно долгорочни потреби на општеството.

 Принципот кој се ослонува само на казнување не е во согласност со 
водечките принципи на малолетничката правда содржана во членот 40 (1) 
од  КПД.  Комитетот  повторно  нагласува  дека  телесното  казнување како 
казна  претставува  кршење  на  овие  принципи  како  и  членот  37  кој  ги 
забранува сите облици на грубо, нечовечно и понижувачко постапување 
или  казнување  (види  го  општиот  коментар  на  Комитетот  бр.8  (2006) 
(Право на детето на заштита од телесно казнување или од друг груб или 
понижувачки облик на казнување). Во случај на тешки кривични дела кај 
децата, мора да се испитаат мерките кои се сразмерни на околностите на 
сторителот и тежината на делото, вклучувајќи и испитување на потребите 
за зачувување на јавната безбедност и казнувањето. Кога се во прашање 
деца,  потребата  за  зачувување на  она  што  е  најдобро  и  во  интерес  на 
детето и унапредување на неговата реинтеграција треба да има предност 
во однос на ваквите размислувања.

72. Комитетот напоменува да доколку одлуката за казна е врзана за 
возраста  на  детето  а  податоците  за  неговата  возраст  се  противречни и 
несигурни,  тоа  ќе  има право на  примена на  правилата  да  во  случај  на 
сомнение треба да се пресуди во корист на обвинетиот (види параграфи 35 
и 39 во горниот текст).

73. Што се однесува до мерките кои се алтернативи на лишувањето 
од  слобода/институционално  згрижување,  постојат  низа  искуства  за 
користењето и спроведувањето на тие мерки. Државите потписнички би 
требало да ги користат овие искуства и развиваат и да ги применуваат 
овие алтернативи прилагодувајќи ги на сопствената култура и традиција.

 Се подразбира дека мерките кои вклучуваат присилна работа или 
измачување или нечовечко и понижувачко постапување мораат изрично да 
бидат забранети, а оние кои се незаконити за таквата незаконита пракса 
треба да се приведат на правдата.

74.  После  овие  општи  примедби  Комитетот  сака  да  посвети 
внимание  на  мерките  кои  се  забранети  по  член  37  (А)  од  КПД  и  на 
лишувањето од слобода. 

ЗАБРАНА НА СМРТНА КАЗНА

75. Членот 37 (А) од КПД го реафирмира меѓународно признатиот 
стандард (види член 6 (5) од МКГПП) да смртната казна не може да се 
изрече  за  кривично  дело  сторено  од  личност  која  во  тоа  време  била 
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помлада од 18 години. Иако е текстот прецизен некои држави потписнички 
претпоставуваат дека ова правило забранува само извршување на смртна 
казна  за  личности  помлади  од  18  години.  Меѓутоа  кај  ова  правило 
експлицитен и одлучувачки критериум е возраста во време кога делото е 
сторено.  Тоа  значи  дека  смртната  казна  не  може  да  биде  изречена  за 
кривично дело кое го сторила личност која во време на извршување на 
делото била помлада од 18 години, без оглед на неговите/нејзините години 
во време на судењето, изрекувањето на пресудата или извршувањето на 
казната.

76. Комитетот препорачува да неколку држави потписнички кои тоа 
уште  не  го  сториле,  ја  укинат  смртната  казна  за  сите  кривични  дела 
сторени  од  страна  на  лица  помлади  од  18  години  и  да  го  укинат 
извршувањето на смртн а казна за тие лица додека во потполност не се 
усвојат законските мерки кои забрануваат смртна казна над децата.

 Изречената  смртна  казна  треба  да  се  замени  во  казна  која  е  во 
потполност усогласена со КПД.

НЕМА ДОЖИВОТНА КАЗНА ЗАТВОР БЕЗ УСЛОВЕН ОТПУСТ

77. Ниту едно дете кое во време на извршување на кривичното дело 
било помладо од 18 години не треба да биде осудено на доживотна казна 
затвор  без можност за ослободување или условен отпус. За сите пресуди 
изречени на децата, треба да постои реална можност за ослободување која 
редовно ќе се преиспитува. Во таа смисла Комитетот се повикува на член 
25  од  КПД кој  предвидува  право  да  повремено  се  преиспитуваат  сите 
случаи на деца сместени заради згрижување, заштита или за третман.

 Комитетот  ги  потсетува  државите  потписнички  кои  на  децата 
изрекуваат  доживотна  казна  затвор  со  можност  за  ослободување  или 
условен отпус, да оваа казна мора да биде во целост усогласена со целите 
на  малолетничката  правда  вгардени  во  член  40  (1)  од  КПД  на  чија 
реализација треба да се тежнее. Тоа покрај останатото значи дека детето 
осудено  на  казна  затвор  треба  да  стекне  образование,  да  со  него  се 
постапува  и  за  него  да  се  грижи  со  цел  да  биде  ослободено,  да  се 
реинтегрира  и  оспособи  за  презимање  на  конструктивна  улога  во 
општеството.  Тоа  исто  така  бара  редовно  следење  на  развојот  и 
напредокот на  детето како би можело да  се  одлучи за  неговото можно 
ослбодување. Со оглед на веројатноста дека доживотната казна затвор на 
детето ќе му отежне ако не и направи неможно, остварување на целта на 
малолетничката правда наспроти можноста за ослободување, Комитетот 
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нагласува препораки на државите потписнички да ги укинат сите облици 
на доживотна казна затвор за  дела кои ги сториле деца помлади од 18 
години.

Е. ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ПРИТВОР ВО 
ПРЕДКРИВИЧНА ПОСТАПКА И ЗАТВОРСКА КАЗНА ПОСЛЕ 

СУДЕЊЕ

78.  Член  37  од  КПД  содржи  водечки  принципи  за  примена  на 
мерката лишување од слобода, процедурални права на секое дете лишено 
од слобода и одредби кои се однесуваат на постапување и услови за децата 
лишени од слобода. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

79. Основни принципи кај примената на лишувањето од слобода се: 
(А)  апсењето,  притвор  или  затворањето  на  малолетникот  треба  да  се 
направи во согласност со законот и само како посебна можна мерка и во 
најкраток погоден период и (Б) ниедно дете не смее да биде лишено од 
слобода на незаконит или произволен начин. 

80.  Комитетот  со  загриженост  констатира  дека  во  многу  земји 
децата пропаѓаат поминувајќи месеци дури и години во притвор во текот 
на  предкривичната  постапка,  што претставува грубо кршење на  членот 
37(Б) од КПД. Државите потписнички мораат да имаат ефикасен пакет на 
алтернативни  мерки  (види  поглавје  IV оддел  Б)  како  би  ги  исполниле 
своите  обврски  по  член  37  (Б)  од  КПД да  лишувањето  од  слобода  се 
користи  само  како  последна  можна  мерка.  Користењето  на  овие 
алтернативни  мерки  мора  да  биде  внимателно  организирано,  повеќе 
заради намалување на употребата на предкривичен притвор, од тоа да би 
се  „проширила  мрежата“  на  санкционирани  деца.  Исто  така,  државите 
потписнички треба да  преземаат  од  соодветни законски и други  мерки 
заради  помала  употреба  на  предкривичниот  притвор.  Примената  на 
предкривичниот  притвор  како  казна  претставува  кршење  на 
претпоставката  на  невиност.  Законот  треба  прецизно  да  ги  наведе 
неопходните услови кои одредуваат дали детето ќе се сместе или држе во 
предкривичниот притвор, посебно да го осигура неговото појавување во 
судската  постапка,  како  и  да  дефинира  дали  тој/таа  претставува 
непосредна опасност  по себе  или за  себе  или за  другите.  Траењето на 
предкривичниот притвор треба да  биде со  закон ограничено и  редовно 
разгледувано. 
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81. Комитетот препорачува на државите членки да обезбедат детето 
да може да биде пуштено од предкривичен притвор што е можно порано и 
ако  е  неопходно,  под  одредени  услови.  Одлуките  во  врска  со 
предкривичниот притвор, вклучувајќи го и неговото траење треба да ги 
донесат  надлежните  независни  и  непристрасни  органи  или  правосудни 
органи а  на  детето  треба  да  му се  обезбеди  правна  и  друга  соодветна 
помош.

ПРОЦЕДУРАЛНИ ПРАВА (член 37(Д))

82. Секое дете лишено од слобода има право веднаш да добие правна 
и друга соодветна помош како и право да постави прашање за законитоста 
на неговото лишување од слобода пред судот или пред друг  надлежен, 
независен и  непристрасен орган,  како и  на  итна одлука за  секое такво 
прашање.

83.  Секое дете кое  е  уапсено или лишено од слобода треба да  се 
доведе  пред  надлежен  орган  како  би  се  во  рок  од  24  часа  испитала 
законитоста на неговото (понатамошно) лишување од слобода. Комитетот 
исто  така  препорапува  на  земјите  потписнички  да  осигураат  стриктни 
законски одредби по кои законитоста на предкривичниот притвор редовно 
ќе  се  испитува,  а  пожелно  е  секој  две  недели.  Во случај  да  условниот 
отпуст  на  детето  т.е.  примената  на  алтернативните  мерки,  не  е  можно 
против детето треба да се поднесе званична кривична пријава за дела кои 
наводно  ги  сторило  и  треба  да  се  извести  судот  или  друг  надлежен 
независен непристрасен орган или судски орган,  најкасно во рок од 30 
дена од стапување на сила на неговиот предкривичен притвор. Свесни за 
праксата  дека  судските претреси се  одлагаат,  често пати повеќе неголи 
еднаш, Комитетот апелира на државите потписнички да воведат правни 
одредби со кои се осигурува да судот – судијата за малолетници или други 
надлежни органи донесат конечна одлука за обвиненијата, најкасно во рок 
од 6 месеци по нивното изнесување.

84.  Правото  на  поставување  на  прашања  на  законитоста  на 
лишувањето од слобода вклучува не само право на жалба туку исто така и 
право на пристап на судот или друг надлежен независен или непристрасен 
орган  или  судски  орган,  во  случаите  кога  лишувањето  од  слобода  е 
административна одлука (т.е. кога е донесена од полицијата, обвинителот 
или друг надлежен орган). Правото на итна одлука значи дека одлуката 
мора да биде донесена што порано на пр. во рок или не покасно од две 
недели по поставувањето на прашањето за нејзината законитост. 
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ПОСТАПУВАЊЕ И УСЛОВИ (Член 37 (Ц))

85.  Секое  дете  лишено  од  слобода  треба  да  биде  одвоено  од 
возрасните. Детето лишено од слобода не може да биде сместено во затвор 
или во друга установа за возрасни. Постојат многу докази за сметстување 
на  деца  во  затвор  или  темница  за  возрасни  кое  ја  загрозува  нивната 
безбедност  и  можност  да  се  во  иднина  ослободат  од  криминално 
однесување и реинтегрирање во општеството. Дозволениот исклучок од 
правилото дека децата се издвојуваат од возрасните наведен во член 37 (Ц) 
од КПД „освен ако се смета дека во најдобар интерес на детето е да така 
не се постапува“ , треба да се толкува тесно: најдобар интерес за детето не 
значи  тоа  што  им  одговара  на  државите  потписнички.  Државите 
потписнички  треба  да  востановат  посебни  објекти  за  деца  лишени  од 
слобода што вклучува и посебни кадрови насочени на деца,  вработени, 
политика и пракса.

86. Ова правило не значи дека детето сместено во установа за деца 
мора  да  биде  преместено  во  установа  за  возрасни  штом  наполни  18 
години. Неговиот натамошен престој во установата за деца би требало да 
биде овозможен доколку е тоа во негов најдобар интерес и ако тоа не е 
спротивно на интересите на помладите деца во таа установа. 

87. Секое дете лишено од слобода има право да одржува контакт со 
своето семејство по пат на преписки и посети. За да се олеснат посетите, 
детето треба да биде сместено во установа која е што е можно поблиску до 
местото на живеење на неговото семејство. Исклучителни околности кои 
можат да го ограничат овој контакт треба да бидат јасно дефинирани со 
закон а не препуштени на дискреција на надлежните органи на власта. 

88. Комитетот им скренува внимание на државите потписнички на 
правилата на ОН за заштита на малолетниците лишени од слобода, кои се 
усвоени  од  Генералното  собрание  со  резолуција  45/113  од  14.12.1990 
година. Комитетот апелира на државите потписнички да во потполност ги 
применуваат овие правила, водејќи притоа сметка во мерка во која е тоа 
релевантно  за  Стандардите  за  минимални  правила  за  постапување  со 
затворениците (Види правило 9 од Пекиншките правила). Во таа смисла 
Комитетот  препорачува  на  државите  потписнички  да  овие  правила  ги 
вклучат во своите национални закони и во потполност и ги применуваат 
водејќи притоа сметка за мерката за која е тоа релевантно, за стандардите 
за минимални правила за постапување со затворениците (види правило 9 
од  Пекиншките  правила).  Во  таа  смисла  Комитетот  препорачува  на 
државите потписнички да овие правила ги вклучат во своите национални 
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закони  и  прописи  и  да  ги  направат  достапни  на  национален  или 
регионален  јазик  на  сите  луѓе  од  струка,  невладини  организации  и 
доброволци кои се занимаваат со малолетничка правда. 

89. Комитетот сака да нагласи дека во сите случаи на лишување од 
слобода покрај останатото треба да се земат во обзир и подолу наведените 
принципи и правила:

-  На  децата  треба  да  им  се  обезбеди  физичко  опкружување  и 
сместување  кое  е  во  согласност  со  рехабилитационите  цели  на 
резиденцијално  сместување,  а  должно  внимание  треба  се  посвети  на 
нивните  потреби  за  приватност  „сензори  стимули“,  можностите  да  се 
дружат со своите врсници и да се занимаваат со спорт, физички вежби, 
уметност и слободни активности;

- Секое дете на возраст за задолжително образование има право на 
образование  кое  одговара  на  неговите  потреби  и  способности  и  кое  е 
осмислено така да го подготви за враќање во општеството, исто така секое 
дете би требало кога тоа е изводливо, да добие стручно образование во 
областите кои можат да го подготват за идно вработување;

-  Секое  дете  има  право  на  лекарски  преглед  по  приемот  во 
притвор/поправен дом или во текот на својот престој во установата мора 
да има медицинска заштита, која ќе му биде пружена таму каде што е тоа 
можно, во здравствени установи или служби на општествената заедница;

- Вработените во установата треба да ги унапредуваат и потикнуваат 
честите  контакти  со  детето  со  пошироката  општествена  заедница 
вклучувајќи ги контактите со семејството, пријателите и другите личности 
или  претставници  на  важни  надворешни  организации,  како  и  да  му 
овозможат да го посетува својот дом и семејството;

-  Принудата  или  силата  можат  да  се  користат  само  кога  детето 
претставува непосредна опасност од повредување на себе или на другите 
и само кога се исцрпени сите други средства на контрола. Употребата на 
принуда  или  сила  вклучувајќи  физичка,  механичка  или  медицинска 
принуда  треба  да  биде  под  непосредна  и  директна  контрола  на 
медицинските  работници или  психолози.  Тоа никогаш не смее  да  биде 
средство  на  казнување.  Вработените  во  објектот  мора  да  поминат  низ 
обука  за  стандардите,  а  членовите  на  вработените  кои  ја  применуваат 
принудата или силата во таа прилика ги кршат правилата и стандардите, 
треба да бидат на соодветен начин казнети;

- Секоја дисциплинска мерка мора да води сметка за зачувување на 
вроденото  достоинство  на  малолетникот  и  основните  цели  на 
институционалното згрижување, дисциплинските мерки при кршењето на 
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одредбата од чл.37 од КПД мора да бидат строго забранети вклучувајќи 
телесно  казнување,  сместување  во  темница,  самица  или  на  некој  друг 
облик  на  казнување  кој  може  штетно  да  влијае  на  физичкото  или 
менталното здравје или за доброто на дотичното дете;

- Секое  дете треба да има право да поставува барања или да се жали 
на централната управа, судскиот орган или на друг соодветен независен 
орган,  без  цензурирање  на  содржината  како  и  без  одлагање  да  биде 
известено  за  одговорот,  детето  треба  да  биде  известено  за  сите  овие 
механизми кои треба да му бидат лесно достапни;

-  Независни  и  квалификувани  контролори  треба  да  имаат 
овластувања  да  вршат  редовна  контрола  и  да  преземаат  ненајавени 
контроли  на  сопствена  иницијатива  со  посебен  акцент  на  разговор  со 
децата во установите, во доверливо опкружување.

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКАТА ПРАВДА

90. Со цел обезбедување на полна примена на принципите и правата 
за кои стана збор во претходните параграфи, неопходно е да се воспостави 
поефикасна организација и сеопфатен систем на малолетничка правда.

 Како  што  е  наведено  во  членот  40  (3)  од  КПД,  државите 
потписнички ќе настојуваат да го унапредат воспоставувањето на законот, 
процедурата  на  органите  на  власта  и  институциите  кои  посебно  се 
однесуваат на децата во судир со Кривичниот закон. 

91.  Како треба да изгледаат основните одредби на овие закони и 
процедури е објаснето во овој општо коментар. Многу а и други одредби 
се препуштени на дискреција на државата потписничка. Тоа исто така се 
однесува на формата на овие закони и процедурата. Тие можат да бидат 
содржани  во  посебни  поглавја  на  општиот  закон  за  кривично  правна 
постапка или во посебните акти или закони за малолетничка правда.

92.  Сеопфатниот  систем  на  малолетничка  правда  понатаму  бара 
формирање  на  специјализирани  единици  во  рамките  на  полицијата, 
правосудството,  судскиот  систем,  обвинителствата,  како  и  посебни 
застапници  или  други  претставници  кои  даваат  правна  или  друга 
соодветна помош на детето.

93.  Комитетот  им  препорачува  на  државите  потписнички  да 
информираат судови за малолетници како посебни единици или во склоп 
на  постоечките  регионални/окружни  судови.  Таму  каде  што  тоа  од 
практични причини не е веднаш изводливо, државите потписнички треба 
да  обезбедат  поставување  специјални  судии  или  магистрати  кои  ќе  се 
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занимаваат со случаите на малолетничка правда. 
94. Пред тоа, потребно е да се востановат специјализирани служби 

како што се тие за следење на лица условно пуштени на слобода, правно 
советувалиште  или  служба за  надзор  покрај  специјализираните објекти 
како  што  се  на  пр.  центрите  за  дневни  третмани,  а  таму  каде  што  е 
потребно  објектите  за  резиденционално  згрижување  и  работа  со 
малолетните  престапници  во  таков  систем  на  малолетничка  правда 
поефикасна  координација  на  активностите  на  сите  специјализирани 
единици, служби и објекти ќе биде константно унапредувана. 

95.  Од  извештајот  на  многу  држави  потписнички  се  гледа  дека 
невладините организации можат да имаат и играат значајна улога не само 
во превенција  на  малолетничката  делинквенција  како  таква  туку и  при 
вршењето на малолетничката правда. Заради тоа Комитетот препорачува 
на државите потписнички да работат на тоа да овие организации активно 
се  вклучат  во  развојот  и  спроведувањето  на  сеопфатна  политика  на 
малолетничка  правда  и  да  им  обезбедат  потребни  ресурси  за  нивен 
ангажман.

VI. ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА И ОБУКА

96.  Децата  престапници  често  добиваат  негативен  публицитет  во 
медиумите  што  допринесува  за  создавање  на  дискриминаторски  и 
негативни стереотипи за  овие  деца  а  и  често  за  децата  воопшто.  Оваа 
негативна слика на криминализација на  децата престапници се  заснива 
често  на  погрешна  интерпретација  или  на  погрешно  сфаќање  на 
причините за малолетничката делинквенција, што редовно предизвикува 
повик за  построг  пристап  (на  пр.  толеранција  нула,  три протести  и  си 
одеш  надвор,  мандатни  казни,  судења  во  судови  за  возрасни  и  други 
воглавном  казнени  мерки).  Со  цел  на  создавање  на  позитивно 
опкружување во кое би постоело разбирање за коренот на малолетничката 
делинквенција  и  пристап на  социјалниот проблем заснован  на  правата, 
државите членки треба да водат, промовират или подржуваат едукативни 
или  други  кампањи  како  би  ја  подигнале  свеста  за  потребата  и 
задолжителн о занимавање со децата за кои се наведува дека го прекршиле 
Кривичниот закон во случај со духот и словото на КПД. Во таа смисла 
државите потписнички треба да бараат активен и позитивен ангажман на 
членовите  на  Парламентот,  невладините  организации  и  медии  и  да  ги 
подржуват нивните напори за подобро разбирање на пристапот базиран на 
правата,  за  децата  кои биле или се во судир со Кривичниот закон.  За 
децата е од пресудно значење а посебно за оние кои имаат искуства со 
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системот на малолетничка правда, да бидат вклучени во овие напори за 
подигнување на свеста. 

97. За квалитетот на малолетничката правда е битно да сите луѓе од 
струка кои не ја работат, а покрај останатите установите за спроведување 
на законот и правосудството, поминат соодветна обука за содржината и 
значењето на одредбите од КПД воопшто, посебно оние кои се директно 
врзани за  секојдневната  пракса.  Оваа  обука  треба  да  се  организира  на 
систематски  начин  и  континуирано  и  не  треба  да  биде  ограничена  на 
информациите  за  релевантните  национални  и  интернационални  правни 
одредби.  Тие,  покрај  останатото,  треба  да  ги  опфатат  оштествените  и 
други причини за малолетничката делинквенција, психолошките и другите 
аспекти  на  развојот  на  децата  со  посебен  акцент  на  женските  деца  и 
децата на малцинствата или децата на автохон народ, култура и трендови 
во светот на младите, динамиката на групни активности и расположиви 
мерки за работа со деца во судир со Кривичниот закон, а посебно мерките 
кои не вклучуваат примена.

VII. ПРИБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ, ЕВАЛУАЦИЈА  И ИСТРАЖУВАЊЕ

98. Комитетот е многу загрижен што не постојат барем основни и 
несистематизирани податоци за, покрај останатото, бројот и природата на 
престапите  кои  ги  сториле  децата,  употребата  и  просечното  траење на 
притворот  во  предкривичната  постапка,  бројот  на  децата  со  кои  се 
работело  без  примена  на  мерките  кои  не  вклучуваат  судски  постапки 
(диверзиони мерки),  бројот на осудени деца и природата на изречените 
казни. Комитетот апелира на државите потписнички да ги систематизираат 
податоците  собрани  од  разни  страни,  а  кои  се  однесуваат  на 
информациите за праксата во вршењето на малолетничката правда и кои 
се  неопходни  за  развој,  спроведување  и  еваулација  на  политиката  и 
програмата  кои  имаат  за  цел  превенција  и  поефикасна  заштита  на 
малолетничката делинквенција, во потполнот усогласени со принципите и 
одредбите на КПД.

99. Комитетот им препорачува на државите потписнички да вршат 
редовна  еваулација  на  праксата  која  ја  применуваат  во  малолетничката 
правда, а посебно на ефикасноста на преземените мерки, вклучувајќи ги и 
оние  кои  се  однесуваат  на  дискриминација,  реинтеграција  и  рецидиви; 
најдобро би  би  било  да  оваа  еваулација  ја  вршат  независни академски 
институции.  Истражувањата  како  на  пр.  за  неусогласеностите  при 
вршењето  на  малолетничката  правда  кои  може  да  доведат  до 
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дискриминација и за равојот во областа на малолетничката делинквенција 
како  што  се  ефикасни,  диверзиони  програми  или  нови  активности  на 
видик во малолетничката делинквенција, би укажало на критичната точка 
на успехот и загриженоста. Важно е да во овие истражувања се вклучат и 
децата  посебно  оние  кои  биле  во  контакт  со  деловите  од  системот  на 
малолетничка правда. Приватноста на овие деца е од доверлив карактер, 
нивната соработка треба да биде во потполност почитувана и заштитена.

 Во  таа  смисла  Комитетот  упатува  на  државите  потписнички  на 
постоечки  меѓународни  смерници  за  вклучување  на  децата  во 
истражувањата.
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ОПШТ КОМЕНТАР НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ БР.12: ПРАВО НА 
ДЕТЕТО ДА БИДЕ СОСЛУШАНО 

(ОН, OCRC/C/GC/12, 20 ЈУЛИ 2009 ГОДИНА)

I. ВОВЕД

1. Членот  12  на  Конвенцијата  за  правата  на  децата 
(Конвенција)  на  единствен начин обезбедува  почитување на  човековите 
права; овој член ја обезбедува правната и опшествената положба на детето 
на кое од една страна му недостасува потполна самостојност на возрасен, 
но од друга страна е подлежно на правните прописи. Ставот 1 обезбедува 
да  секое  дете  способно  да  формира  сопствено  мислење  има  право  на 
слободно изразување на тоа мислење за сите прашања кои се однесуваат за 
детето, а на ова мислење се посветува должно внимание во согласност со 
возраста и зрелоста на детето. Ставот одредува дека на детето ќе му биде 
овозможено  право  да  биде  сослушано  во  сите  судски  или 
административни постапки кои се однесуваат на детето.

2. Правото  на  секое  дете  да  биде  сослушано  и  сериозно 
сфатено  претставува  едно  од  основните  вредности  на  Конвенцијата. 
Комитетот за правата на детето (Комитет) смета дека членот 12 е еден од 
четирите главни принципи на Конвенцијата а останатите три се право на 
недискриминација,  право  на  живот  и  развој  и  првенство  во  најдобар 
интерес на детето,  кои го истакнуваат фактот да овој  член не утврдува 
само поединечно право туку треба да го зема во предвид  при толкувањето 
и примената на сите други права. 

3. Од  усвојувањата  на  Конвенцијата  1989  година  сторен  е 
голем  напредок  на  локално  национално  и  регионално  ниво  како  и  на 
светско ниво во развојот на законодавствата прописите и методологијата 
за унапредување на примена на членот 12. Во текот на последните години 
се појави и рашири пракса за т.н. учество, но овој термин уште пројавува 
во текстот на членот 12. Овој термин се развил со текот на времето и сега 
се  користи  да  ги  опише  тековните  процеси  кои  опфаќаат  размена  на 
податоци  и  дијалог  помеѓу  децата  и  возрасните  засниван  на  заемно 
почитување  во  кое  децата  можат  да  научат  како  нивното  мислење  и 
мислењето на возрасните се земаат во обзир и влијаат на исходот на овие 
процеси.

4. Државите – договорачки ја  потврдиле својата  посветеност 
при остварувањето на целта од членот 12 на 27-ма посебна седница на 
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Генералното  собрание  за  децата  во  2002  година.45 Меѓутоа  Комитетот 
укажува  дека  во  повеќе  општества  во  светот  примената  на  правата  на 
децата да го изразат своето мислење за голем број прашања кои се важни 
за децата како и за правото на децата да тоа мислење се земе во предвид, и 
понатаму  го  кршат  со  застарено  однесување  и  ставови  како  и  со 
политички  и  економски  ограничувања.  Иако  многу деца  ја  доживуваат 
овој  вид  тешкотија,  Комитетот  посебно  нагласува  дека  посебните 
препреки во остварувањето на овие права доживуваат извесни групи на 
деца, кои ги опфаќаат помладите момчиња и девојчиња како и децата кои 
припаѓаат  на  маргинализирани  групи  како  и  групите  во  неповолна 
положба. Комитетот исто така изразува загриженост заради квалитетот на 
многу постапки. Постои потреба за подобро разбирање на она што член 12 
го подразбира и начинот да сите овие одредби се применат во потполност, 
на секое дете.

5. Комитетот во 2006 година одржа еднодневна општа расправа 
за правото на детето да биде сослушано, како би се испитала смислата и 
значењето  на  член  12  неговата  поврзаност  со  другите  членови  како  и 
пропусти, добрата пракса и приоритетните прашања кои треба да бидат 
решени заради идното уживање на ова право. Сегашниот Општ коментар 
произлегува од размената на податоците на тој состанок вклучувајќи ги и 
податоците добиени од децата, од стекнатото искуство  на Комитетот при 
разгледувањето на извештаите на државите – договарачки како и од многу 
значајните  стручност  и  искуства  кои  ги  имале  владите,  невладините 
организации, организациите во заедница, развојните служби и самите деца 
при спроведувањето на правата содржани во член 12 во пракса.

6. Овој Општ коментар прво ќе претставува правна анализа на 
два става од членот 12 кој потоа ќе ги објасни причините на барањето за 
потполно  сфаќање  на  ова  право,  вклучувајќи  ги  посебно  оние  кои  се 
однесуваат  на  судските  и  управните  постапки  (дел  А).  Во  делот  Б  се 
разработува  односот  на  членот  12  со  три  други  општи  принципи  на 
Конвенцијата како и неговите однос со другите членови на Конвенцијата. 
Во делот се наведуваат барања и влијанијата на правата на детето да биде 
сослушано во различни прилики и опкружувања. Во делот Д се изнесуваат 
основните барања за примена на ова право а заклучоците се дадени во 
делот Е. 

7. Комитетот препорачува да државите – договорнички со овие 
општи коментари детално ги запознаат структурите на власта и управата 

45  Резолуција s-27/2 „Свет по мерка на децата“  усвоена од Генералното Собрание во 
2002 година;
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како  и  децата  и  општеството во  целина.  Поради тоа  ќе  биде  потребно 
преведување  на  соодветен  јазик,  достапност  на  верзија  која  децата  ја 
разбираат, одржување на работилници и семинари заради разгледување на 
влијанието на овие права и начини на кои тие најдобро ќе се применуваат 
како и влучување на овие коментари во обуката на сите стручњаци кои 
работат со деца и за децата. 

II. ЦЕЛИ

8. Општата  цел  на  овој  коментар  е  давање  подршка  на 
државите – договорнички за делотворна примена на членот 12. Посебните 
цели се:

- Зголемување на разбирањето на значењето на членот 12 и неговото 
влијание  кај  владите,  одговорните  служби,  невладините  организации  и 
општеството во целина.

- Разработка  на  опсежно  законодавство,  прописи  и  постапки 
неопходни за постигнување на полна примена на членот 12.

- Истакнување на позитивните пристапи при примената на член 12 
на кои им било корисно искуството и надзорот на Комитетот.

- Предлагање на основни барања за соодветни начини на кои би се 
посветило должно внимание мислење на децата за сите прашања кои се 
однесуваат на нив.

III ПРАВО НА ДЕТЕТО ДА БИДЕ СОСЛУШАНО: ПРАВО НА 
СЕКОЕ ПОЕДИНЕЧНО ДЕТЕ И ПРАВО НА ГРУПА ДЕЦА 

Општиот коментар е структуиран во согласност со разликувањето 
кое  Комитетот  го  прави  помеѓу  правото  на  секое  поединечно  (на  пр. 
училишно одделение,  деца  од  иста  улица,  деца  од  село,  деца  со  некои 
мани  или  девојчиња).  Правењето  на  овие  разлики  е  важно  бидејќи 
Конвенцијата  одредува  да  државите  договорнички  мораат  да  обезбедат 
право на детето да биде сослушано во согласност со староста и зрелоста 
на детето (види правна анализа на ставовите 1 и 2 во натамошниот текст).

Староста  и  зрелоста  можат  да  се  утврдат  кога  се  сослушува 
поединечно дете како кога групата на деца одлучи да изнесе свое мислење.

 Задачата за утврдување на староста и зрелоста на детето е полесна 
кога е одредена група деца дел на некоја постојана структура, како што се 
семејството,  училишното  одделение  или припадници на  иста  улица,  но 
многу  е  тоа  потешко  кога  децата  изразуваат  свое  заедничко  мислење. 
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Жавите  Дури  и  кога  се  соочуваат  со  тешкотиите  при  утврдувањето  на 
староста и зрелоста на децата, државите договорнички треба да ги сфатат 
децата  како  група  која  изразува  свое  мислење  и  Комитетот  силно 
препорачува  да  државите  договорнички  го  вложат  секој  напор  да 
сослушаат или побараат мислење од оние деца кои се изјаснуваат како 
група.

Државите договорнички треба да ги охрабруват децата да створат 
свое  мислење  и  треба  да  обезбедат  опкружување  кое  на  детето  ќе  му 
овозможи спроведување на правото да биде сослушано. 

Мислењето  на  децата  може  да  биде  значаен  став  и  искуство  и 
потребно  е  да  се  земе  во  разгледување  при  донесувањето  на  одлуки, 
припремање  на прописи и закони или мерки како и во нивната еваулација.

 Сите овие постапки обично се викаат „учество“. Спроведувањето на 
правото на детето или децата да бидат сослушани е клучен фактор на овие 
процеси. Концептот н а учество нагласува дека вклучувањето на децата не 
треба да биде само минлив чин туку почетна точка за интензивна размена 
помеѓу  децата  и  возрасните  за  развојот  на  прописите,  програмите  и 
мерките во сите контексти кои се однесуваат на животот на детето.

Во  делот  А  (правна  анализа)  Општиот  коментар  на  Комитетот  се 
занимава со право на секое поединечно дете да биде сослушано. Во делот 
Ц (примена на правата во различни прилики и опкружувања) Ккомитетот 
го рагледува правото на секое поединечно дете да биде сослушано како и 
правото на децата како група.

А. ПРАВНА АНАЛИЗА

Членот  12  од  Конвенцијата  го  утврдува  правото  на  секое  дете 
слободно да го изрази своето мислење за сите прашања што се однесуваат 
на него,  како и тоа дека од тоа следува правото да се на мислењето на 
децата посвети должно внимание во согласност со годините на животот и 
зрелоста на детето. Ова право налага јасна и законска обврска на државата 
договорничка да го призане ова право и обезбеди негова примена така што 
ќе го сослуша мислењето на детето и ќе  му посвети должно внимание.

 Оваа  обврска  бара  од  државата  договорничка,  во  согласност  со 
својот правосуден систем да го гарантира ова право или непосредно да ги 
усвои или измени законите за  да  децата во потполност го уживаат ова 
право.

Меѓутоа, детето има право да не го користи ова право.
 Изразувањето на мислењето не е обврска на детето туку избор.
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 Државите договорнички треба да обезбедат да сите деца ги добијат 
сите  потребни информации и  совети  како  би  донеле  одлуки кои  се  во 
нивен најдобар интерес. 

Членот  12  како  општ  принцип  обезбедува  да  државите 
договорнички треба да тежнеат кон тоа да толкувањата и примената на 
сите останати права во Конвенцијата се засниваат на ова право. 

Членот 12 покажува дека детето има право кое може да влијае на 
неговиот/нејзиниот живот а не само права кои се изведени од сопствената 
повреда  (заштита)  или  зависноста  од  возрасните.  Конвенцијата  го 
признава  детото  како  субјект  на  правото,  а  речиси  универзалната 
ретификација  на  овој  меѓународен  инструмент  од  страна  на  државите 
договорнички го нагласуваат овој статус на детето јасно изразен во членот 
12.

I. АНАЛИЗА НА ТЕКСТОТ ОД ЧЛЕН 12 (А) СТАВ 1 ЧЛЕН 12 
„ЌЕ ОБЕЗБЕДИ“ 

Членот  12  став  1  одредува  дека  државите  договорнички  „ќе  го 
обезбедат“ правото на детето да слободно го изразува своето мислење. „Ќе 
го обезбедува“  претставува правен поим со особена сила, кој  не остава 
простор  на  државите  договорнички  за  слободно  толкување.  За  таа  цел 
државите договорнички имаат стриктна обврска да преземаат соодветни 
мерки за да сите деца во потполност го имаат ова право. Оваа обврска 
содржи  два  чинитела,  за  да  се  обезбеди  постоење   на  механизми  за 
изразување мислења на детето за сите прашања кои се однесуваат не него, 
како и тоа да на ова мислење му се посвети должно внимание. 

II.  „СПОСОБНОСТ  ДА  ФОРМИРА  СВОЕ  СОПСТВЕНО 
МИСЛЕЊЕ“

Државите договорнички ќе му го обезбедат правото на секое дете да 
биде сослушано „способно да формира свое  сопствено мислење“.  Оваа 
фраза не треба да се сфати како ограничување туку пред се како обврска 
државата договорничка да ја утврди способноста на детето да обликува 
самостојно мислење во најголема можна мера. Тоа значи дека државите 
договорнички не можат да претпостават дека детето не е способно да го 
изрази своето мислење. Напротив, тие треба да препостават дека детето е 
способно да формира свое сопствено мислење и да му признаат право да 
го  изрази;  не  е  обврска  на  детето  да  тоа  прво  ја  докажува  својата 
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способност.
Комитетот  нагласува  дека  членот  12  наметнува  возрасни 

ограничувања на  правото  на  детето  да  го  изрази  своето  мислење и  ги 
обесхрабрува  државите  договорнички  при  воведување  на  возрасни 
ограничувања,  било  во  законите  било  во  пракса,  кои  би  ограничиле 
правото на детето да биде сослушано за сите прашања кои се однесуваат 
него. Во таа смисла Комитетот го истакнува следното: 

- 1.  Во  своите  препораки  после  општата  расправа  за  примена  на 
правата  на  децата  во  раното  детство,  2004  година  Комитетот  има 
нагласено  дека  концептот  детето  кое  има  право  „вкоренето  во 
секојдневниот  живот  на  детето  од  најраните  денови“.  Истражувањата 
покажуваат  дека  детето  е  способно  да  обликува  мислење  од  најрана 
возраст  дури  и  кога  можеби  не  е  во  состојба  вербално  да  го  изрази. 
Следствено  на  тоа,  полна  примена  на  член  12  бара  признавање  и 
почитување, на невербални облици на комуникација кои опфаќаат игра, 
говор  на  телото,  изрази  на  лицето,  цртање  и  сликање  со  кои  и  многу 
малите деца покажуваат разбирање, избори и афинитети.

- 2. Не е неопходно детето да има сеопфатно знаење за сите аспекти 
на прашањата кои го задираат, туку треба да има доволно разбирање за да 
би можело да формира свое мислење по тоа прашање.

- 3.  Државите договорнички исто така имаат обврска да обезбедат 
примена на ова право за децата имаат потешкотии да бидат сослушани. На 
пр. децата со хендикеп треба да имаат и да им се овозможи употреба на 
било кој начин на комуникација неопходна да го олесни искажувањето на 
нивниот став. Исто така, мора да се вложи напор да се воочи право на 
изразување на мислење на малцинските групи, домородните деца и децата 
на  иселениците  како  и  други  деца  кои  не  го  зборуваат  јазикот  на 
мнозинството.

- Конечно, државите договорнички мора да бидат свесни за можните 
негативни последици за невнимателна примена на ова право посебно во 
случаите кај многу малите деца или тогаш детето било жртва на кривичен 
престап,  сексуално  злоставување,  насилства   или  други  облици  на 
злоставување.  Државите  договорнички  мора  да  ги  преземаат  сите 
неопходни  мерки и да обезбедат да правото на детето да биде сослушано 
се спроведува со полна заштита на детето. 
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III.  „ПРАВО  НА  СЛОБОДНО  ИЗРАЗУВАЊЕ  НА  ТОА 
МИСЛЕЊЕ“

Детото има право да „слободно го изрази мислењето“. „Слободно“ 
значи дека детето може да го изрази своето мислење без притисок и да 
избере  дали  сака  да  го  употреби  своето  право  да  биде  сослушано. 
„Слободно“ исто така значи дека со детето не смее да се манипулира ниту 
тоа  смее  да  биде  изложено  на  прекумерно  влијание  или  притисок. 
„Слободно“ е,  понатаму,  суштински поврзано со „сопствениот“ агол на 
гледање  на  детето:  детето  има  право  да  го  изрази  сопственото  а  не 
мислењето на другите.

Државите договорнички морат да обезбедат услови за изразување 
на мислења кои ги земаат во предвид индивидуалните и општествените 
прилики  на  детето  и  опкружувањето  во  кое  детето  се  чувствува 
почитувано и безбедно кога го изнесува своето мислење.

Комитетот нагласува дека детето не треба да се испитува почесто 
од тоа што е неопходно, а посебно кога се истражуваат штетните настани. 
„ Сослушување“ на детето е тежок процес кој  може да има трауматско 
влијание на детето. 

Остварување   на  правото  на  детето  да  го  изрази  сопственото 
мислење  бара  детето  да  биде  известено  за  состојбата  на  работите, 
можностите и можните одлуки кои ќе се донесат и за нивните последици 
на оние кои се одговорни за сослушување на детето и на родителите или 
старателите на детето. Детето треба да биде известено за условите под кои 
од  него  ќе  биде  барано  да  го  изрази  своето  мислење.  Правото  на 
известување е суштинско бидејќи тоа е предуслов за јасните одлуки на 
детето. 

IV.  „ЗА  СИТЕ  ПРАШАЊА  КОИ  СЕ  ОДНЕСУВААТ  НА 
ДЕТЕТО“

Државите  договорнички  мора  да  осигураат  детето  да  го  изрази 
своето  мислење  за  „сите  прашања  кои  се  однесуваат  за  детето“.  Ова 
преставува  друга  квалификација  на  ова  право:  детето  мора  да  биде 
сослушанол доколку прашањето за кое се расправа влијае на детето. Овој 
основен услов мора во потполност да се разбере и почитува

.  Привремената  работна  група  која  е  основана  од  Комисијата  за 
човекови права,  а  направила  нацрт текст на Конвенцијата го отфрлила 
предлогот  да  овие  прашања  се  дефинираат  со  список  кој  ограничува 
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разгледување  на  мислење  на  детето  или  група  на  деца.  Напротив, 
одлучено е да правото на детето да биде сослушано треба да ги покрива 
„сите прашања кои се однесуваат на детето“. Комитетот е загрижен што на 
децата често им се оспорува правото да бидат сослушани дури и кога е 
очигледно дека  прашањето за  кое  се  расправа  влијае  на  нив  и  дека  се 
способни да го изразат сопственото мислење во врска со тоа прашање.

 Иако Комитетот ја подржува широката дефиниција „прашања“, која 
ги покрива и темите експлицитно наведени во Конвенцијата, тој  признава 
дека услов „кои се однесуваат на детето“, додаден како би се објаснило 
дека  не  се  имало  во  предвид  општата  политичка  обврска.  Меѓутоа, 
праксата покажува вклучувајќи го и Светскиот самит за деца, да широкото 
толкување на прашањата кои влијаат на детето и на групата деца помага да 
децата  се  вклучат  во  општествените  процеси  во  својата  заедница  и 
друштво. Така, државите договорнички треба внимателно да го слушаат 
мислењето на децата секогаш кога нивниот агол на гледање може да го 
подобри квалитетот на решението.

V.  „СО  ТОА  ШТО  НА  МИСЛЕЊЕТО  НА  ДЕТЕТО  СЕ 
ПОСВЕТУВА  ДОЛЖНО  ВНИМАНИЕ  ВО  СОГЛАСНОСТ  СО 
ГОДИНИТЕ НА ЖИВОТ И ЗРЕЛОСТА НА ДЕТЕТО“

На мислењето на детето мора да се„посвети должно внимание во 
согласност со годините на старост и зрелоста на детето“. Овој услов се 
однесува на способноста на детето која треба да се утврди за да би можело 
да се посвети должно внимание или да се пренесе на детето начинот на кој 
ова  мислење ќе  влијае  на  исходот на  постапката.  Член  12 одредува  да 
формалното сослушување на детето не е доволно, мислењата на детето 
мора сериозно да се разгледат кога тоа е способно да формира сопствен 
став.

Барањето  да  се  посвети  должно  внимание  е  во  согласност  со 
староста  и зрелоста  на  детето,  член 12 објаснува да  самата  старост на 
детето не  може да го  одреди значењето на  негото мислење.  Нивото на 
разбирање  кај  децата  не  е  енообразно  поврзано  со  нивната  биолошка 
старост. Истражувањата покажале дека за развој на способноста на детето 
да  формира  сопствено  мислење  допринисуваат  информираноста, 
искуството, средината, општествените и културните очекувања и нивото 
на  подршка.  Заради  тоа  мислењата  на  детето  мораат  да  се  утврдат  со 
испитувања во секој поединечен случај.

Зрелоста  подразбира  способност  да  се  сфатат  и  процената 
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последиците на некое одредено прашање и мора да се земаат во предвид 
кога се утврдува индивидуалната способност на детето. Зрелоста е тешко 
да се дефинира;  во контекст на член 12 тоа е  способност детето да ги 
изрази  своето  мислење  за  одредени  прашања  на  разумен и  независен 
начин. Во предвид мора да се земе и влијанието на ова прашање на детето.

 Колку  е  поголемо  влијанието  на  исходот  врз  животот  на  детето 
толку е поважна соодветната проценка на зрелоста на тоа дете. 

Потребно  е  да  се  земе  во  предвид  и  идејата  за  развој  на 
способностите  на  детето  како  и  насочувањето  и  воспитувањето  од 
родителите. (види став 84 и дел Ц во натамошниот текст).

(6) СТАВ 2 ОД ЧЛЕН 12
ПРАВО  НА  ДЕТЕТО  „ДА  БИДЕ  СОСЛУШАНО  ВО  СИТЕ 

СУДСКИ  И  УПРАВНИ  ПОСТАПКИ  КОИ  СЕ  ОДНЕСУВААТ  НА 
ДЕТЕТО“

Членот 12 став 2 одредува дека е потребно да му се овозможи на 
детето да биде сослушано посебно во сите судски и управни постапки кои 
се однесуваат на детето. Комитетот нагласува дека ова барање се однесува 
на  сите  релевантни  судски  постапки  кои  се  однесуваат  на  детето  без 
ограничувања, кои опфаќаат на пр. разделба на родителите, старателство, 
нега и посвојување деца во судир со законот, деца – жртви на психолошко 
или  физичко  насилство,  сексуално  злоставување  или  други  злочини, 
здравствена  заштита,  социјално  осигурување,  деца  без  придружба  на 
возрасни,  деца  избеглици и окие  кои  бараат  азил  и  жртви  на  оружени 
судири и други несреќи. Типични управни постапки се на пр. одлука за 
школување  на  детето,  за  здравјето,  средината,  условите  на  живот  или 
заштита. Двата вида постапки можат да вклучат алтернативни механизми 
на расправа, како што се посредување и арбитража.

Правото  на  детето  да  биде  сослушано  се  однесува  како  на 
постапките  кои  ги  покренало  детето,  по  пат  на  жалба  на  лошо 
постапување и приговор на исклучување од училиште, така и на оние кои 
ги покренале други личности а влијаат на детето како што раздвојување на 
родителите или посвојување. Државите договорнички се охрабруваат да 
воведат  законски  мерки  кои  бараат  од  доносителите  на  одлуките  во 
судските или управните постапки да го објаснат обемот на вниманието кој 
е посветен на мислењето на детето и последиците врз детето.

Детето  не  може  да  биде  ефективно  сослушано  кога  е 
опкружувањето застрашувачко, непријателско, неосетливо или не одговара 
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на возраста на детето. Постапките мораат да бидат разбирливи за детето.
 Посебно внимание треба да се насочи на обезбедување и пружање 

на  податоци  разбирливи  за  детето,  соодветна  подршка  на  сопственото 
застапување на соодветно обучени личности, на изгледот на судниците, на 
оделата на судиите и правните застапници, заштита од погледи и посебни 
чекални. 

II.  „БИЛО  ДА  Е  НЕПОСРЕДНО  ИЛИ  ПРЕКУ  ЗАСТАПНИК 
ИЛИ ПРЕКУ СООДВЕТЕН ОРГАН“

Бидејќи  детето  донело  одлука  да  биде  сослушано  тоа  треба  да 
донесе  одлука  како  да  биде  сослушано:  „Било  непосредно  или  преку 
застапник или соодветен орган“.  Ккомитетот препорачува да  на  детето, 
кога е тоа секогаш можно, му се даде можност да во било која постапка 
биде непосредно сослушано. 

Застапникот може да биде еден или двата родитела,  адвокат или 
некоја друга личност (помеѓу останатите и социјален работник). Меѓутоа, 
треба  да  се  напомене  дека  во  многу  случаи  (кривични,  управни  или 
граѓански) постојат ризици од судир на интереси помеѓу детето и неговиот 
најочигледен застапник (родител). Ако сослушувањето на детето се врши 
преку застапник, од најголемо значење е застапникот точно да го пренесе 
мислењето на детето на доносителот на одлуката. Избраниот метод треба 
да го одреди детето (или соодветниот орган ако е тоа неопходно) према 
сопствените  прилики.  Застапниците  мора  да  имаат  доволно  знаење  и 
разбирање за различни аспекти на процесот на донесување на одлуката 
како и искуство во работа со деца. Застапникот мора да биде свесен дека 
ги застапува исклучиво интересите на детето а не интересите на другите 
личности (родители, установи или тела на пр. установите кои се грижат за 
детето,  управи или организации).  За застапниците кои се именувани за 
застапување  на  мислењата  на  децата  треба  да  се  развијат  начини  за 
постапување. 

III. „НА НАЧИН КОЈ Е ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРОЦЕСНИТЕ 
ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЗАКОН“

Можноста за застапување мора да биде „на начин кој е во согланост 
со процесните правила на националниот закон“. Оваа одредба не треба да 
се толкува како дозвола да се користи процесното законодавство кое го 
ограничува  или  спречува  уживањето  на  ова  основно  право.  Напротив, 
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државите  договорнички  се  охрабруваат  да  работат  во  согласност  со 
основните правила на тие постапки,  како што се правата на  одбрана и 
правата на пристап до сопствените списи. 

Кога не се почитуваат процесните правила, одлуките на судот или 
на органот на управата можат да бидат оспорени или одбенни, заменети 
или вратени на повторно судско разгледување. 

2.  ЧЕКОРИ ВО ПРИМЕНАТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ДА 
БИДЕ СОСЛУШАНО

Примената на двата става од членот 12 бара 5 чекори кои треба да 
бидат преземени заради ефикасно остварување на правата на детето да 
биде сослушано за сите прашања кои се однесуваат на детето или кога 
детето е повикано да даде свое мислење во званичната постапка како и во 
други прилики. Овие барања мора да се применат на начин адекватен за 
соодветен контекст.

А.ПОДГОТОВКА 

Тие што се одговорно за сослушување на детето треба да се осигурат 
дека детето е известено за своите права да го изразат мислењето за по сите 
прашања кои се однесуваат за детето а посебно во сите судски и управни 
постапки, донесување на одлука и за влијанието кое изразеното мислење 
на детето може да го има на исказот на постапката. Понатаму, детето мора 
да добие известување за можноста да коминица или непосредно или преку 
посредник.  Тоа  мора  да  биде  свесно  за  можните  последици  на  својот 
избор. Доносителот на одлуката мора на соодветен начин да го подготви 
детето пред сослушувањето,  обезбедувајќи му објаснувања како, каде и 
кога сослушувањето ќе се изврши и кој во него ќе учествува и мора притоа 
да го земе во предвид мислењето на детето.

Б. СОСЛУШУВАЊЕ

Контекстот во кој детето го користи своето право да биде сослушано 
мора да биде потикнувачки и охрабрувачки затоа што детето може да биде 
сигурно дека возрасната личност која е одговорна за сослушување, сака да 
го  сослуша  и  сериозно  да  го  процени  она  што  детето  одлучило  да  го 
изнесе. Личноста која ќе го сослуша мислењето на детето може да биде 
возрасна личност вклучена во прашање кое се однесува на детето (на пр. 
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наставник,  социјален  работник  или  давател  на  нега),  доносителот  на 
одлуката  во  установата  (на  пр.  директор,  управник  или  судија)  или 
стручњак  (на  пр.  психолог  или  лекар).  Искуството  покажува  дека  оваа 
ситуација пред се треба да има облик на разговор отколку на еднострано 
испитување. Пожелно е детето да не биде сослушано во судница туку во 
доверливо опкружување.

Ц.ПРОЦЕНКА НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО

На мислењето на детето мора да му се посвети должно внимание, 
кога  анализата  укажува  на  тоа  дека  детето  е  способно  да  формира 
сопствено мислење.  Ако е детето способно да формира свое  сопствено 
мислење на разумен и независен начин, доносителот на одлуката мора да 
го смета мислењето на детето за значаен фактор во постапката. Потребно е 
да се развијат добри начини за проценка на способноста на детето. 

Д.  ИЗВЕСТУВАЊЕ  ЗА  ВНИМАНИЕТО  ПОСВЕТЕНО  НА 
МИСЛЕЊЕТО НА ДЕТЕТО (ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА)

Бидејќи  детето  има право да  на  неговото мислење му се  посвети 
должно внимание, доносителот на одлуката треба да го извести детето за 
исходот на постапката и да му објасни на детето како е неговото мислење 
проценето. Поватното објаснување е гаранција дека мислењето на детето 
не се сфаќа само како формалност туку се зема сериозно. Овој податок 
може  да  го  питикне  детето  да  инсистира,  да  се  сложи  или  да  даде 
поинаков предлог или во случај на судска или управна постапка, да вложи 
жалба. 

Е. ПРИГОВОРИ, ПРАВНИ ЛЕКОВИ И НАДОМЕСТ

Кога правото на  детето да  биде сослушано или да  му се  посвети 
должно внимание е прекршено, законодавството треба да му обезбеди на 
детето  постапка  за  приговор  и  правни  лекови.  Децата  треба  да  имаат 
можност да се обратат до Омбусманот или личност која има слична улога, 
помеѓу  останатите  и  во  училиштата  и  дневните  центри,  како  би  ги 
изразило своите приговори. Децата треба да знаат кои се овие личности и 
како да дојдат до нив. Во случај на семејни судири околу усвојувањето на 
мислењето  на  детето,  детето  би  требало  да  се  обрати  до  личност  во 
Центарот за млади во својата заедница. 
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Ако во судските и управните постапки се крши правото на детето 
да  биде  сослушано  (член  12  ст.2)  детето  мора  да  има  пристап  кон 
постапките за жалба и приговори кои правни лекови против кршењето на 
правата. Постапките на приговори морат да обезбедат сигурни механизми 
за да децата бидат сигурни во тоа дека со нивната употреба нема да бидат 
изложени на ризик од насилство или казна. 

3. ОБВРСКИ НА ДРЖАВИТЕ – ДОГОВОРНИЧКИ
(А) СУШТИНСКИ ОБВРСКИ НА ДРЖАВИТЕ ДОГОВОРНИЧКИ

Правото  на  детето  да  биде  сослушано  наметнува  обврски  на 
државите договорнички да го разгледат и дополнат своето законодавство 
како  би  вовеле  механизми  кои  ќе  обезбедат  на  децата  пристап  до 
соодветни известувања, подршка ако им е неопходна, повредни податоци 
за усовеното мислење на детето и постапки за приговори, правни лекови и 
надомест.

За да ги исполнат сите овие обврски државите договорнички треба 
да ја усвојат следната стратегија: 

Проверка  и  повлекување  на  декларацијата  за  ограничувања  во 
поглед на член 12.

- Основање на  независни установи  за  човекови  права,  како  што  е 
детскиот  Омбусман или  Комесар  со  широки овластувања во  поглед  на 
детските права.

- Обезбедување обука  во  врска  со  членот 12 и  негова  примена во 
пракса за сите стручњаци кои работат со децата или за децата вклучувајќи 
адвокати, судии, полиција, социјални работници, службеници во заедница, 
психолози,  даватели  на  нега,  службеници  во  затвори  и  установи  за 
сместување на децата, наставници на сите нивоа на образовниот систем, 
лекари,  сестри  и  други  здравствени  работници,  јавни  службеници  и 
офицери во азил и водачи во традиционалните општества.

- Осигурувањето на соодветни услови за подршка и охрабрување на 
децата  да  го  изразат  своето  мислење  и  обезбедувањето  да  се  на  ова 
мислење даде должно внимание, во одредбите кои се цврсто вкоренети во 
законите и прописите, со редовна проверка на дејствувањето. 

- Спротивставување  на  негативните  ставови  кои  спречуваат  полно 
остварување  на  правата  на  детето  да  биде  сослушано  по  пат  на  јавни 
кампањи кое вклучува угледни јавни личности и медиуми, заради промена 
на врежаните, вообичаени стравови за децата. 
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(Б) СПЕЦИФИЧНИ ОБВРСКИ ВО ПОГЛЕД НА СУДСКИТЕ И 
УПРАВНИТЕ ПОСТАПКИ

I.  ПРАВО  НА  ДЕТЕТО  ДА  БИДЕ  СОСЛУШАНО  ВО 
ГРАЃАНСКИТЕ СУДСКИ ПОСТАПКИ

Во  натамошниот  текст  се  наведуваат  главните  прашања  кога  е 
потребно да се сослуша детето:

         РАЗВОД И РАЗДЕЛБА 

Во случаите на раздвојување и развод, децата од оваа врска секако се 
погодени со одлуката на судот. Прашањето за издржување на детето како и 
за старателство и пристапот го одредува судијата било на судењето било 
со посредство на судот. Многу законодавства во своите законски одредби 
имаат вклучено, во поглед на распаѓањето на врската, да судијата мора да 
посвети најголемо внимание „во најдобар интерес на детето“. 

Од таа причина сите закони кои се однесуваат на разделба и развод 
треба да го вклучат правото на детето да го сослушаат доносителите на 
одлуката  и  во  процесот  на  посредување.  Некои законодавства,  било во 
законот или по пат на уредби, се склони да ја одредат возраста во која се 
смета  дека  детето  е  способно  да  го  изрази  своето  мислење.  Меѓутоа, 
Конвенцијата предвидува да ова прашање се решава од случај до случај 
бидејќи се однесува на години на старост и зрелост и од таа причина бара 
поединечна проценка на способноста на детето. 

ОДВОЈУВАЊЕ  ОД  РОДИТЕЛИТЕ  И  АЛТЕРНАТИВНО 
СТАРАТЕЛСТВО

Кога  се  донесува  одлука  детето  да  се  отстрани  од  семејството 
бидејќи е жртва на злоставување или занемарување во домот, мислењето 
на детето мора да се земе во предвид за да би се определило што е во 
најдобар интерес на детето. Интервенција може да потикне приговор на 
детето, на друг член на семејството или припадник на заедницата кој се 
сомнева на злоставување или занемарување во семејството.

Искуството  на  Комитетот  е  такво  да  во  државите  договорнички 
правото  на  детето  да  биде  сослушано  не  се  зема  секогаш во  предвид. 
Комитетот препорачува да државите договорнички обезбедат, во законите, 
прописите  и  уредбите,  да  се  мислењето  на  детето  бара  и  разгледа, 
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вклучувајќи одлуки во врска со сместувањето во старателско семејство, 
развивање на планот на старателство и негово разгледување и посета на 
семејството и родителите. 

   УСВОЈУВАЊЕ И НА KAFALAH ОД ИСЛАМСКИОТ ЗАКОН

Кога детето треба да биде дадено на посвојување или kafalah по 
исламскиот  закон  и  конечно  биде  посвено  или  сместено  во  kafalah,  од 
витално  значење  е  да  детето  се  сослуша.  Овој  процес  исто  така  е 
неопходен  кога  очувот/макеата  или  старателското  семејство  го  усвои 
детето и покрај тоа што детето и овие нови родители можат веќе некое 
време да живеат заедно.

Членот 21 од Конвенцијата утврдува дека во најдобар интерес на 
детето  е  да  се  даде  најголемо  можно  внимание.  Во  одлуките  за 
посвојување, kafalah или друго сместување, „најдобар интерес“ за детето 
не  може  да  се  дефинира  без  разгледување  на  мислењето  на  детето. 
Комитетот ги потикнува сите држави договорнички да го известат детето 
доколку  е  тоа  можно  за  последиците  на  посвојување,  kafalah  или 
сместување на некое друго место и да во законодавството обезбедат дека 
детето во таа смисла ќе биде сослушано. 

II.  ПРАВО  НА  ДЕТЕТО  ДА  БИДЕ  СОСЛУШАНО  ВО 
КРИВИЧНИТЕ СУДСКИ ПОСТАПКИ

Во кривичните судски постапки правото на детето слободно да го 
изрази  своето  мислење  за  сите  прашањ  а  кои  го  засегаат  мора  во 
потполност да се почитува и применува во секој стадиум на процесот во 
малолетничката правда.

  ДЕТЕ – СТОРИТЕЛ

Член  12  став  2  од  Конвенцијата  бара  да  детето  кај  кое  постои 
основано  сомнение,  обвинение  или  е  утврдено  дека  го  прекршило 
Кривичниот закон, да има право да биде сослушано. Ова право мора да се 
почитува  во  потполност  во  сите  степени  на  судскиот  процес  од 
предкривичната  постапка  кога  детето  има  право  да  не  се  изјаснува  до 
правото да биде сослушано во полиција,  кај обвинителот и истражниот 
судија. Тоа исто така се однесува и на сите степени на пресуда и одлуки 
како и во текот на примената на изречените мерки.
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Во случај  на diverzion,  вклучувајќи посредување,  детето мора да 
добие  можност  да  даде  слободна  и  волева  согласност  и  мора  да  има 
можност да добие правен и друг совет и помош, како би се одлучувало за 
соодветноста и целесообразноста на предложените диверзион.

За  да  ефикасно  учествува  во  постапката,  секое  дете  веднаш  и 
непосредно мора да добие известување за обвиненијата за кои се терети, 
на јазик што го разбира, како и за постапката за малолетничката правда и 
можните мерки кои судот ќе ги преземе. Постапките мора да се спроведат 
во атмосфера која на детето ќе му возможи да учествува и слободно да се 
изразува. 

Судските и  другите  сослушувања на  детето во  судир со  законот 
мора да се изведуваат зад затворени врати. Исклучоците од ова правило 
мора  да  бидат  многу  ограничени,  јасно  наведени  во  националното 
законодавство и водени во најдобар интерес за детето.

   ДЕТЕ – ЖРТВА ИЛИ ДЕТЕ – СВЕДОК

На детето кое е жртва или сведок на делото мора да му се даде 
можност да во потполност го употреби своето право слободно да го изрази 
своето мислење во согласност со Резолуцијата 2005/20 на економскиот и 
социјалниот  совет  на  ОН  „насоки  за  правосудство  по  прашања  кои 
вклучуваат деца жртви и сведоци на кривични дела“.

Тоа посебно значи дека е потребно да се вложи секаков напор за да 
се обезбеди детето кое е жртва или сведок на делото да се консултира за 
релевантни прашања во врска со вклученоста во случајот кој се испитува, 
да му се овозможи слободно да се изрази, на сопствен начин, за ставовите 
и загриженоста во врска со својата вклученост во судскиот процес.

 Правото на детето жртва или сведок поврзано е со правото да биде 
известено  по  прашањата  како  што  се  достапност  до  здравствени 
психолошки и услуги на социјаните рабоници, за улогата на детето кое е 
жртва или сведок, за начините на кои се спроведување „испитување“, за 
постоечките механизми на  подршка достапни на детето кога  поднесува 
жалба и учествува во истрагата или судските постапки, за специфичните 
места и времето на сослушување, за достапноста на заштитните мерки, 
можностите да добие надомест и условите за жалба.
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III.  ПРАВО  НА  ДЕТЕТО  ДА  БИДЕ  СОСЛУШАНО  ВО 
УПРАВНИТЕ ПОСТАПКИ

Сите држави договорнички треба да развиваат управни постапки во 
законодавството кои ги одразуваат  барањата  од член 12 и  да  обезбедат 
право  на  детето  да  биде  сослушано  со  другите  процесни  права 
вклучувајќи го правото на откривање на релевантни списи,  белешки од 
сослушувањето, како и застапување на родителите или други лица.

 Поверојатно е дека децата ќе бидат вклучени во управните постапки 
отколку во  судските постапки,  бидејќи  управните постапки се  помалку 
формални, поприлагодени и релативно лесно се утврдуваат во законите и 
прописите. Постапките треба да бидат разбирливи и поблиски до детето.

Специфични  примери  на  управни  постапки  соодветни  за  децата 
опфаќаат  механизми  за  решавање  на  дисциплински  прашања  во 
училиштата (на пр. суспензии и исклучувања) одбивање да му се издаде 
училишно свидетелство и прашања во врска со оценките од училишниот 
успех,  дисциплински  мерки  и  одбивање  во  притворските  единици  за 
малолетници да се даваа  привилегии,  барања на  децата без родителско 
старателство за азил и молби за добивање на возачка дозвола.  Во овие 
прашања детето треба да  има право да биде сослушано и да ги  ужива 
другите права „во согласност со процесните правилна на националното 
законодавство“. 

Б. ПРАВО НА ДЕТЕТО ДА БИДЕ СОСЛУШАНО ВО ВРСКА 
СО ДРУГИТЕ ОДРЕДБИ НА КОНВЕНЦИЈАТА

Член 12 како општ принцип е поврзан со другите општи принципи 
на Конвенцијата како што е член 2 (право да не биде дискриминирано), 
член 6 (право на живот, опстанок и развој) и посебно е меѓузависен со 
членот 3 (првенственото значење на најдобриот интерес на детето).

 Членот исто така е блиску поврзан со членовите кои се однесуваат 
на граѓанските права и слободи а посебно со членот 13 (право на слобода 
на изразување) и членот 17 (право на пристап на информации). Понатаму, 
член 12 е поврзан со сите други членови на Конвенцијата кои не можат во 
потполност да се применуваат ако детето не е почитувано како субјект со 
сопствен  став  за  правата  вградени  во  наведените  членови  и  нивната 
примена.

Врската  на  член  12  со  член  5(развивање  на  можноста  детето  и 
соодветните насочувања и советувања на родителите, види став 84 од овој 
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документ)  е  од  посебно  значење  бидејќи  е  од  суштинска  важност  да 
насочувањето на родителите ги зема во предвид развојните способности 
на детето.

1. ЧЛЕНОВИ 12 и 3

Цел  на  членот  3  е  да  обезбеди  да  во  сите  постапки  кои  се 
однесуваат на  децата  а  ги  преземаат јавните или приватните социјални 
установи,  судот,  административните  власти  или  законодавните  тела, 
првенствена цел е  најдобриот интерес на  детето.  Тоа значи дека секоја 
работа  преземена за  сметка на  детето треба да ги  почитува најдобриот 
интерес  на  детето.  Најдобриот  интерес  на  детето  е  сличен  на 
процедуралното право кое ги обврзува државите договорнички да во текот 
на  оваа  работа  воведат чекори кои ќе  обезбедат земање во предвид на 
најдобриот  интерес  на  детето.  Конвенцијата  ги  обврзува  земјите 
договарчки да се осигурат дека оние кои се одговорни за овие работи за 
сослушување  на  детето,  како  што  е  наведено  во  член  12  овој  чекор  е 
задолжителен. 

Најдобар интерес на детето утврден во советување со детето, не е 
единствен чинител кој треба да серазгледа во постапките на установите, 
власта и управата. Меѓутоа, тој е од клучно значење како и мислењето на 
детето. 

Членот 3 е посветен на поединечни случаеви, но експлицитно исто 
така бара да се разгледа најдобриот интерес на децата како група во сите 
постапки  кои  се  однесуваат  на  децата.  Следствено  на  тоа,  државите 
договорнички  имаат  обврска  да  ја  разгледат  не  само  поединечната 
ситуација  на  секое  дете  кога  го  утврдуваат  неговиот  најдобар  интерес, 
туку  да  го  утврдат  и  интересот  на  децата  како  група.  Уште  повеќе, 
државите договорнички мораат да ги испитаат постапките на приватните и 
државните  установи,  власти,  како  и  законодавни  тела.  Опсегот  на 
задолженија е проширен на „законодавни тела“, јасно укажува дека секој 
закон, пропис или правило кој влијае на децата мора да биде предводен од 
критериумот „најдобар интерес“. 

Нема сомнение дека најдобар интерес на децата како дефинирана 
група  треба  да  се  утврди  на  ист  начин  како  и  кај  одмерувањето  на 
поединечниот интерес. Ако е во прашање најдобриот интерес на поголем 
број деца, директори на установи, власт или владини тела исто така треба 
да  обезбедат  можност  да  се  сослушаат  децата  од  овие  недефинирани 
групи  и  на  нивниот  став  да  им  се  посвети  должно  внимание  кога 
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планираат некои постапки, вклучувајќи и законски одлуки, кои посредно 
или непосредно имаат влијание на децата. 

Помеѓу  членовите  3  и  12  не  постои  тензија  туку  само 
комплементарна улога на два општи принципа: едниот утврдува како цел 
постигнување  на  најдобар  интерес  на  детето  а  другиот  обезбедува 
методологија  за  достигнување  на  целта  да  се  сослуша  едно  дете  или 
повеќе деца. Всушност, правилната примена на член 3 не е можна доколку 
не  се  почитуваат  компонентите  од  член  12.  Исто  така,  член  3  ја  јакне 
функционалноста на членот 12, ја олеснува суштинската улога на децата 
во сите прашања кои влијаат на нивните животи. 

  2. ЧЛЕН 12, 2 и 6  

Правото на недискриминација е инхерентно право кое се гарантира 
со  сите  инструменти  за  заштита  на  човековите  права,  вклучувајќи  ја 
Конвенцијата за правата на детето. Према член 2 од Конвенцијата секое 
дете има право да не биде дискриминирано во уживањето на своите права, 
вклучувајќи ги и оние обезбедени со член 12. Комитетот нагласува дека 
државите договорнички ќе преземат соодветни мерки со кои на секое дете 
ќе му се обезбеди право слободно да го изрази своето мислење и дека 
неговото  мислење  ќе  се  разгледа  со  должно  внимание,  без  никаква 
дискриминација  во  поглед  на  расата,  бојата  на  кожата,  полот,  јазикот, 
вероисповеста,  политичко  или  друго  верување,  национално,  етичко, 
етничко или социјално потекло,  имотна состојба,  хендикеп,  раѓање или 
друг  статус  на  детето.  Државите  договорнички  ќе  ја  третираат 
дискриминацијата, вклучувајќи ја и дискриминацијата на чувствителните 
или маргинализирани групи на деца, како би обезбедиле децата да имаат 
право  да  бидат  сослушани  и  да  им  биде  овозможено  учество  во  сите 
прашања кои за нив се важни, рамноправно со сите останати деца.

Комитетот посебно воочува и е загрижен што во некои општества 
обичајните ставови и постапки го поткопуваат уживањето на ова право и 
му  поставуваат  сериозни  ограничувања.  Државите  договорнички  ќе 
преземаат  соодветни  мерки  за  подигање  на  свеста  и  образованието  на 
заедниците  за  негативното  влијание  на  ваквите  ставови  и  постапки  за 
охрабрување  за  промена  на  ставовите,  како  би  се  постигнала  полна 
примена на правото на секое дете према одредбите на Конвенцијата.

 Комитетот  ги  потикнува  државите  договорнички  да  посебно 
внимание  посветат  на  правото  на  девојчињата  да  бидат  сослушани,  да 
добијат подршка доколку им е потребна, да го изразат своето мислење и да 
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на тоа мислење му се посвети должно внимание,  со оглед да родените 
стереотипи  и  патријалхални  вредности  го  поткопуваат  и  сериозно  ги 
ограничуваат девојчињата во уживањето на правото наведено во член 12.

Комитетот ја поздравува обврската на државите договорнички во 
член 7 од Конвенцијата за права на лицата со хендикеп, да обезбедат на 
децата со хендикеп им се даде неопходна помош и опрема, со што им се 
овозможува слободно да го изразат своето мислење и да на тоа мислење 
му се посвети посебно внимание. 

Членот 6 од Конвенцијата за правата на децата утврдува дека секое 
дете има инхерентно право на живот и дека сите држави договорнички ќе 
обезбедат, во најголема можна мера, опстанок и развој на детето.

 Комитетот  ја  нагласува  успешноста  на  можноста  да  детето  биде 
сослушано, бидејќи учеството на детето е средство со кое се потикнува 
полн  развој  на  личноста  и  развивање  на  способноста  на  детето  во 
согласност со член 6 и целите на образование наведени во член 29.

3. ЧЛЕНОВИ 12, 13 и 17 

Членот 13 за правата на слободно изразување и членот 17 за пристап 
на  информации,  се  клучни  предуслови  за  ефикасно  спроведување  на 
правата  на  детето  да  биде  сослушано.  Овие  членови  утврдуваат  дека 
децата се субјект на правото и заедно со членот 12 утврдуваат дека детето 
има  право  да  ги  спроведува  овие  права  само  во  согласност  со  своите 
развојни способности. 

Правото на слобода на изразување утврдено во член 13 често се 
меша со член 12. Меѓутоа, иако овие два члена се цврсто поврзани тие 
разработуваат различни права.  Слободата на изразување се однесува на 
право на детето да има и изразува мислење, бара и добива информации 
преку било кое средство на информирање. Членот 13 го утврдува правото 
на детето да државата договрничка не го ограничува во мислењето кое го 
има  или  го  изразува.  Како  такво,  тој  наметнува  обврска  на  државата 
договрничка да се воздржи од мешање во изразување на ова мислење или 
во овозможување пристап на информации,  додека го штити правото на 
пристап на средствата за комуникација и јавен дијалог. Меѓутоа, членот 12 
се однесува на правото на изразување мислења, посебно за прашања кои 
се однесуваат на детето и правото на вклучување во постапките кои имаат 
влијание на животот на детето. Членот 12 немтнува обврски на државите 
договорнички  да  воведат  законски  оквир  и  механизми  неопходни  за 
олеснување  на  активното  вклучување  на  детето  во  сите  постапки  кои 
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влијаат на детето и во донесувањето на одлуки и да ги исполнат обврските 
посветување должно внимание на овие мислења кога тие се изразуваат.

 Слободата на изразување во член 13 не бара вакво ангажирање или 
реакција на државите договорнички. Меѓутоа, создавањето на опкружение 
полно со почитување према децата и нивното право да го изразат своето 
мислење,  во  склад  со  членот  12,  допринесува  во  изградбата  на 
способноста  на  децата  да  го  користат  своето  право  на  слобода  на 
изразување. 

Исполнувањето на правото на детето на информација во согласност 
со  член  17  во  голема  мерка  е  неопходно  за  ефикасно  остварување  на 
правото на изразување на мислење. На децата им е потребен пристап до 
податоците  во  облици соодветни на  нивната  возраст  и  способности,  за 
сите прашања кои се однесуваат на децата. Тоа се однесува на податоци на 
пр. во врска со нивните права, на постапките кои се однесуваат на децата, 
националните  законодавства,  прописи  и  одредби,  локални  служби  и 
постапките по жалби и приговори. Во согласност со членовите 17 и 42, 
државите  договорнички  треба  правата  на  детето  да  ги  опфатат  во 
школските  програми.  Комитетот  исто  така  ги  потсетува  државите 
договорнички дека медиумите се важно средство и за унапредување на 
свеста  за  правата  на  децата  да  го  изразат  своето  мислење  и  за 
обезбедување на можности за јавно изразување на тоа мислење.

 Комитетот  ги  повикува  различните  медиуми  да  посветат 
дополнителни напори за вклучување на децата во развој на програмите и 
создавање на можности децата да развиваат и водат медиски иницијативи 
за своите права.

4. ЧЛЕНОВИ 12 и 5

Членот 5 од Конвенцијата утврдува дека државите договорнички ќе 
ги  почитуваат  одговорностите,  правата  и  обврските  на  родителите, 
законските  старатели  или  членовите  на  поширокото  семејство  или 
заедница,  како  што  налагаат  локалните  обичаи,  во  насочување  и 
советувања  на  детето  при  остварувањето  на  правата  признаени  со 
Конвенцијата. Следствено на тоа, детето има право на насочување и совет, 
кои го надоместуваат недостатокот на знаење, искуства и разбирање кај 
децата и кои се ограничени со нивните развојни можности, како што е 
утврдено  со  овој  член.  Што  е  поголемо  знаењето,  искуството  и 
разбирањето  на  детето  тоа  повеќе  родителот,  законскиот  старател  или 
другата личност законски одговорна за детето, треба насочувањето да го 
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преиначува потсетници, а советите во размена на рамноправна основа.
 Ова преиначување нема да се случи на некоја фиксирана точка од 

развојот  на  детето  туку постепено  ќе  се  зголемува,  со  охрабрување на 
детето да ги изнесе сопствените ставови. 

Ова  барање го  потикнува  член  12 од  Конвенцијата  кој  одредува 
дека на мислењето на детето мора да се даде должно внимание, секогаш 
кога тоа е способно да формира сопствено мислење.  Со други зборови 
бидејќи децата стекнуваат способности, тие имаат права на се поголемо 
ниво на одговорности во уредувањето на прашањата кои ги засегаат. 

5.  ЧЛЕН  12  И  ПРИМЕНА  НА  ПРАВАТА  НА  ДЕЦАТА 
ВООПШТО

Освен членовите за кои стана збор во претходните пасоси, повеќето 
други членови на Конвенцијата бараат унапредување при вклучувањето на 
децата во прашањата кои ги засегаат. За сите овие различни вклучувања се 
користи секогаш поимот учество.  За  овие вклучувања клучен фактор е 
член  12  но  во  целата  Конвенција  е  присутно  барањето  за  планирање, 
работа и развој во соработката со децата. 

Примената на правата во врска со голем број проблеми како што се 
здравје, економија, образование или средина, кои не се од интерес само за 
детето како единка туку и за група деца и за децата воопшто. Следствено 
на тоа,  Комитетот секогаш широко го толкуваше учеството за да би се 
утврдиле  постапките  не  само  за  поединечни  деца  и  јасно  дефинирани 
групи на деца туку и за групи деца како што се домородските деца, децата 
со  хендикеп или децата  воопшто кои се  посредно  или  непосредно под 
влијание на општествените, економските или културните услови на живот 
во својата заедница. 

Ова  широко  разбирање  за  учеството  на  децата  се  одразува  во 
документот усвоен на 27-та посебна седница на Генералното собрание под 
наслов „Свет по мерка на децата“. Државите договорнички ветувале дека 
ќе  „развијат  и  применуваат  програми  кои  го  унапредуваат  смислено 
учеството на децата, вклучувајќи и младите во процесот на донесување на 
одлуки во семејството и во училиштето и на локално и на национално 
ниво“ (став 32 под став 1). Комитетот во својот Општ коментар број 5 за 
општите  мерки  на  примена  на  Конвенцијата  за  правата  на  децата 
утврдува: „Важно е владите да развиваат непосреден однос со децата, не 
само  оној  со  посредно  делување  на  невладините  организации  или 
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установи за заштита на човековите права.“

Ц.  ПРИМЕНА  НА  ПРАВОТО  ДЕТЕТО  ДА  БИДЕ 
СОСЛУШАНО ВО РАЗЛИЧНИ ПРИЛИКИ И СРЕДИНИ

Правото на детето да биде сослушано треба да биде применувано во 
различни прилики и средини во кои децата растат, се развиваат и учат. Во 
овие прилики и средини постојат различни концепти за децата и нивната 
улога, кое може да го охрабрат или ограничат вклучувањето на децата во 
секојдневните прашања и клучни одлуки. За вклучување на примена на 
правото  на  детето  да  биде  сослушано  постојат  различни  начини  кои 
државите договорнички можат да ги користат за да учеството на децата 
биде поуспешно. 

1.ВО СЕМЕЈСТВОТО    

Семејството во кое децата слободно можат да го изразат мислењето 
кое ќе се разгледува со должно внимание од најраната возраст претставува 
важен модел и подготовка на детето да ужива право да биде сослушано и 
во поширока рамка на заедницата. Ваквиот пристап на родителите користи 
за унапредување на индивидуалниот развој, јакнење на семејните односи 
и  подржување  на  социјализација  на  децата  и  има  превентивна  улога 
против сите облици на насилства во домот и семејството.

Конвенцијата  признава  права  и  одговорности  на  родителите  или 
другите законски старатели во обезбедувањето на соодветно насочување и 
водство на децата (види став 84 на овој документ), но нагласува дека тоа 
служи да му овозможи на детето да го ужива своето право и барање да се 
насочувањата  и  водството  одвиваат  во  согласност  со  се  поголемите 
развојни способности на детето. 

Државите договорнички треба да охрабруваат, низ законодавство и 
прописи, да родителите старателите и чилдниндерс ги слушаат децата и 
им  посветуваат  должно  внимание  по  прашањата  кои  ги  задираат.  На 
родителите исто така треба да им се советува да даваат подршка на децата 
при остварувањето на правата за слободно изразување на своето мислење 
и  да  на  сите  нивоа  на  заедницата,  мислењата  на  децата  се  земаат  на 
разгледување. 

За да се подржи развивањето на стиловите на родителства кои го 
почитуваат правото на детето да биде сослушано, Комитетот препорачува 
да државите договорнички ги унапредуваат програмите на образование на 
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родителите  кои  ги  надоградуваат  постоечките  позитивни  однесувања  и 
ставови и да пренесуваат информации за правата на децата и родителите:

- Однос на взаемно почитување помеѓу родителите и децата.
- Вклучување на децата во донесувања на одлуки.
- Импликација да на мислењето на секој член од семејството му се 

посвети должно внимание.
- Разбирање,  унапредување  и  почитување  на  развојните  права  на 

децата.
- Начини  на  постапување  со  спротивставените  мислења  во 

семејството.
Овие  програми  треба  да  го  оснажат  принципот  да  девојчињата  и 

момчињата имаат еднакво право да го изразат своето мислење. Медиумите 
треба да имаат голема улога во пренесување на пораките до родителите 
дека учеството на децата е од голема важност за самите деца,  нивното 
семејство и друштво.

2. ВО АЛТЕРНАТИВНО СМЕСТУВАЊЕ

Мора да се воведат механизми со кои се обезбедува за да децата во 
сите облици на алтернативно згрижување, вклучувајќи го и згрижувањето 
во установи, можат да го изразат своето мислење и дека на тоа мислење ќе 
му се посвети должно внимание за работи кои се однесуваат за нивното 
сместување, за прописите за згрижување во старателското семејство или 
дом и за нивниот секојдневен живот. Тие треба да опфаќаат: 

- Законодавство кое на детето ќе му обезбеди право на информации 
на  било  кој  план  за  сместување,  згрижување  или  третман  и  разумни 
можности  да  го  изрази  своето  мислење  и  да  со  текот  на  процесот  на 
донесување на одлуки на ова мислење му се посвети должно внимание. 

- Законодавство кое му осигурува право на детето да биде сослушано 
и да на тоа мислење му биде посветено должно внимание при развивањето 
и  воспоставувањето  на  услугите  за  згрижување  кои  се  соодветни  за 
децата.

- Основање на стручна установа за следење, како што е заштитник на 
детските  права,  комесар  или  инспекторат,  како  би  се  следеле 
почитувањето на правилата и прописите кои се обезбедуваат во текот на 
згрижувањето,  заштитата  и  третманот  на  децата  во  согласност  со 
обврските кои ги одредува член 3. Ова тело треба да има овластување за 
несметан пристап во сместувачките капацитети (вклучувајќи ги и оние за 
децата во судир со законот) како би се слушнало мислењето и грижата на 
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децата непосредно, така и за следење на степенот во кој  мислењето на 
детето се слуша и му се посветува должно внимание.

- Основање на  ефикасни механизми на  пр.  преставнички совет на 
децата и на момчињата и на девојчињата во установите за сместување на 
децата  со  обврска  да  учествуваат  во  развивањето  и  примената  на 
прописите и правилата на установата.

3. ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Остварувањето на  одредбите од  Конвенцијата  бара  почитување на 
правата  на  детето  да  ги  изрази   своите  мислења  и  да  учествува  во 
унапредувањето на здравиот развој и за доброто на децата. Тоа се однесува 
на индивидуалните одлуки за здравствена заштита како и на вклучување 
на децата во развој на здравствените прописи и услуги. 

Комитетот утврдува неколку различни но поврзани прашања кои 
треба  да  се  рагледат  кога  станува  збор  за  вклучување  на  децата  во 
постапки и одлуки кои се однесуваат на нивната здравствена заштита. 

Децата, вклучувајќи ги и малите деца, треба да бидат вклучени во 
процесот  на  донесување  на  одлуки  на  начин  кој  е  во  согласност  со 
постојаното  развивање  на  нивните  способности.  Потребно  е  да  им  се 
дадат  податоци  за  предложените  третмани  и  нивното  дејство  и  исход, 
вклучувајќи и облик на овие податоци кој е прикладен и приступачен за 
хендикепираните деца.

Државите договарачки треба да воведат законодавство или прописи 
кои  би  осигурале  на  децата  да  имаат  пристап  за  доверливи  совети  на 
медицинските  работници  без   согласност  на  родителите,  без  оглед  на 
староста на детето, ако овој совет е потребен заради сигурноста или за 
доброто на детето. На децата може да им биде потребен ваков пристап на 
пр. кога дома доживуваат насилства или злоставување или им се потребни 
совети или услуги од областа на репродуктивното здравје или во случај на 
судир меѓу родителите и децата околу пристапот на здравствените услуги.

 Правото на совет се разликува од правото на давање медицинска 
дозвола  и  не  би  смеело  да  биде  предмет  на  било  какво  возрасно 
ограничување. 

Комитетот го поздравува воведувањето во некои земји на точната 
возраст  во  која  правото  на  согласност  се  пренесува  на  детето  и  ги 
охрабрува  државите  договорнички  да  го  разгледат  воведувањето  на 
ваквите  закони.  Така,  децата  над  оваа  возраст  имаат  право  да  дадат 
согласност без барања за било каква индивидуална стручна проценка на 
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способноста, после консултација со независен и компетентен стручњак.
 Меѓутоа, Комитетот силно препорачува на државите договорнички 

дека  мислењето  на  малото  дете  кое  покажува  способност  да  го  изрази 
мислењето  засновано  на  податоци  за  своето  лечење,  треба  да  му  се 
посвети должно внимание. 

Лекарите и здравствените установи треба да им обезбедат на децата 
јасни и достапни податоци за нивните права кои се однесуваат на нивното 
учество во педијатриските истражувања и клиничките опити. Децата мора 
да бидат известени за истражувањата така да преостанатите процедурални 
мерки на претпазливост, може да се добие нивна согласност заснована на 
податоците кои се добиени. 

Државите договорнички исто така мораат да воведат мерки кои на 
децата ќе им овозможат да со своето мислење и искуства допринесат за 
планирање и програмирање на  услугите  во врска  со  нивното здравје и 
развој. Од децата треба да се побара мислење за сите аспекти на давање 
здравствена заштита,  вклучувајќи и тоа кои услуги се потребни, како и 
каде најдобро се обезбедуваат, кои се дискириминаторските препреки за 
пристап на услугите, квалитетот и ставовите на здравствените работници 
и  како  да  се  унапреди способноста  на  децата  да  презем аат  се  повеќе 
одговорности за сопственото здравје и развој.  Овој  податок може да се 
обезбеди помеѓу останатото и преку системот на повратни информации за 
децата  кои  користат  услуги  или  се  вклучени  во  истражување  и 
советодавни  процеси,  кои  можат  да  се  пренесат  на  локалните  детски 
совети или парламенти заради развивање на стандардите и показатели на 
здравствените услуги кои ги почитуваат правата на децата. 

4. ВО ШКОЛУВАЊЕТО И ВО УЧИЛИШТАТА 

Почитувањето на правото на детето да биде сослушано во рамките 
на школувањето е од фундаментална важност за остварувањето на правото 
на  школување.  Комитетот  со  загриженост  го  забележува  натамошното 
постоење авторитарност, дискриминација, непочитување и насилства кои 
се карактеристики за секојдневието на многу училишта и училници. Ваква 
средина не е потикнувачка за изразување на мислењата на децата ниту за 
посветување внимание на ова мислење. 

Комитетот  препорачува  дека  државите  договорнички  треба  да 
преземат дејствија за  да на децата им создадат можности да го изразат 
своето мислење и да тоа внимателно се разгледа, а во врска со следните 
прашања.
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Во  секое  училишно  опкружување,  вклучувајќи  ги  училишните 
програми од раното детство, потребно е да се унапредува активната улога 
на  децата  во  опкружување кое  ќе  го  потикнува  учењето со  учество  на 
децата.  Школувањето мора да ги земе во предвид условите на живот и 
можностите  на  детето.  Заради  тоа  училишните  власти  треба  да  во 
планирањето  на  школските  програми го  воведат  мислењето  на  децаа  и 
нивните родители.

Образованието во поглед на човековите права може да ја обликува 
мотивацијата  и  однесувањето  на  децата  само  кога  човековите  права  се 
почитуваат во установите во кои децата учат, играат и живеат заедно со 
другите  деца  и  со  возрасните.  Правото  на  детето  да  биде  сослушано 
посебно во такви установи е изложено на критичко испитување на децата 
кои можат да согледаат дали на нивното мислење навистина се пристапува 
со потребно внимание, како што е наведено во Конвенцијата. Учеството на 
децата е неопходно за создавање на општествена клима во училницата која 
ќе  ја  потикнува  соработката  и  меѓусебната  подршка  потрребна  за 
интерактивно учење насочено на децата. Давање на потребно внимание на 
мислењата  на  децата  е  посебно  значајно  при  искоренувањето  на 
дискриминацијата, превенцијата од насилство или дисциплински мерки.

 Комитетот  го  поздравува  ширењето  на  образованието  и 
советувањето на децата од иста возраст.

Рамномерното  учество  на  децата  во  процесот  на  донесување  на 
одлуки треба да се постигне помеѓу останатото и низ училишните совети, 
советите  на  учениците  и  претставниците  на  учениците  во  училишните 
одбори и комитети во кои слободно можат да го изразат своето мислење за 
развојот и примената на школските прописи и кодови на однесување. Овие 
права треба да бидат вградени во законодавството наместо да се потпира 
на добрата воља на власта, на училиштето и наставниците кои треба да ги 
применуваат.

Освен и надвор од училиштето, државите договорнички треба да 
ги сослушаат децата на локално и национално ниво за сите аспекти на 
политиката на образование, вклучувајќи помеѓу останатото и јакнење на 
образовниот  систем  кој  е  близок  на  децата  со  неформални  начини  на 
учење, кои им даваат на децата втора шанса, школски програми, методи, 
проучувања, стуктурата на училиштето, стандарди, буџетирање и системи 
за заштита на децата. 

Комитетот  ги  охрабрува  државите  договорнички  да  го  подржат 
развојот на независните училишни организации кои можат да им помогнат 
на децата за компетентно учество во образовниот систем.
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Во одлуките за премин на наредното ниво на школување или избор 
на  предмети  мора  да  се  обезбеди  право  децата  да  бидат  сослушани 
бидејќи овие одлуки длабоко влијаат врз најдобриот интерес на детето.

 Ваквите одлуки мора да бидат подвргнати на управна или судска 
постапка. Освен тоа по дисциплинските прашања мора во целост да се 
почитува правото на детето да биде сослушано. Во случај на исклучување 
на детето од училиште или установа оваа одлука посебно мора да биде 
подвргната на судска постапка бидејќи противречи на правото на детето 
на школување.

Комитетот  го  поздравува  воведувањето  на  програмите  кои  се 
достапни на децата во училишните програми на многу земји, кои тежнеат 
за  обезбедат  интерактивно  грижливо  и  заштитничко  опкружување  со 
учество на децата, кои ги подготвуват децата и младите за активна улога 
во општеството и за одговорни граѓани во нивните заедници. 

5.  ВО  ИГРА,  РЕКРЕАЦИЈА  ВО  СПОРТСКИ  И  КУЛТУРНИ 
АКТИВНОСТИ 

На децата им е потребно за развој и социјализација игра, рекреација, 
физички и други културни активности. Тие треба да бидат осмислени така 
да ги земаат во предвид афинитетите и способностите на децата. Децата 
кои  се  способни  да  го  изразат  своето   мислење  треба  да  бидат 
консултирани  во  поглед  на  пристапот  и  прикладноста  на  просторот  и 
средства за игра и рекреација. Многу малите деца и деца со хендикеп кои 
не се во состојба да учествуваат во званичните консултативни процеси, 
треба да добијат посебни можности да ги изразат своите желби. 

6. НА РАБОТНО МЕСТО

Децата  кои  работат  на  помала  возраст  од  таа  што  ја  одредуваат 
законите и Конвенцијата на  меѓународната  организација на  трудот број 
138 (1973) и 182 (1999) треба да бидат сослушани во опкружување кое е 
прилагодено  на  децата  за  да  би  се  прифатило  нивното  мислење  за 
ситуацијата  и  нивниот  најдобар  интерес.  Тие  би  требало  да  бидат 
вклучени  и  во  барањето  на  решение  кое  ги  почитува  економските  и 
социокултурните ограничувања колку и културниот контекст во кој овие 
деца работат. Децата исто така треба да бидат сослушани кога се создаваат 
прописи за елиминирање на главните причини за детскиот труд, посебно 
во поглед на школувањето. 
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Децата  кои  работат  имаат  право  на  заштита  со  закон  од 
искористување  и  треба  да  бидат  сослушани  кога  инспекторите  кои  ја 
испитуваат  примената  на  законот  за  работа  ги  проверуваат  местата  на 
работа и условите на работа. Децата и преставниците на здруженијата на 
децата кои работат, ако постојат, треба да бидат сослушани кога се прават 
нацрти на законот за работа или кога се разгледува и еваулира примена на 
законот. 

7. ВО СИТУАЦИИ НА НЕСРЕЌА

Конвенцијата  го  утврдува  правото  на  детето  на  заштита  од  сите 
облици  на  насилства  и  одговорност  на  државите  договорнички  да  го 
обезбедат ова право на секое дете без било каква дискриминација.

 Комитетот ги охрабрува државите договорнички да се консултираат 
со  децата  во  создавање  и  примена  на  законодавните  мерки,  прописи, 
училишни  мерки  и  други  мерки  кои  ги  покриваат  сите  облици  на 
насилства.  Посебно  внимание  треба  да  се  посвети  на  обезедување  да 
маргинилизираните  и  децата  во  неповолна  положба  како  што  се 
експлоатирани  деца,  децата  од  улица  или  деца  избеглици,  не  бидат 
исклучени  од   консултативните  процеси  осмислени  да  ги  изнесат  на 
видело мислењата за процесите на релевантното законодавство и прописи.

 Во таа смисла се и извештаите од Истражувањата за насилство врз 
децата на Генералниот секретар и ги потикнува државите договорнички да 
во  потполност  ги  применат  неговите  препораки,  вклучувајќи  ги  и 
препораките  за  об  езбедување  простор  да  децата  слободно  го  изразат 
своето мислење и да дадат на ова мислење потребно внимание во поглед 
на сите аспекти на превенција, известување и следење на насилствата врз 
нив.

Голем дел од насилствата врз децата поминува без приговори било 
заради  тоа  што  децата  од  извесни  облици  на  насилно  однесување  ги 
сфаќаат како прифатена пракса, така и заради недостаток на механизми за 
известувања прлагодени за децата. На пр. тие немаат кого да известат во 
доверба  и  безбедно  за  доживеаното  грубо  потапување,  како  што  е 
телесното казнување, генитално сакатење или ран брак, ниту пак канал по 
кој  можат  да  ги  пренесат  своите  општи  забележувања  на  оние  кои  се 
одговорни за примена на нивните права. Такво ефикасно вклучување на 
децата  во  заштитните  мерки  бара  децата  да  бидат  известени за  своето 
право  да  бидат  сослушани  и  да  растат  без  било  какво  телесно  или 
психолошко насилство. Државите договорнички треба да ги обвзат сите 
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детски  установи  да  овозможат  лесен  пристап  на  поединци  или 
организации на  кои децата  можат  да  се  обратат  во  доверба и  сигурно, 
вклучувајќи теле-апел линии и да обезбедат места на кои децата можат да 
допринесат со своето искуство и мислење во борбата против насилството 
над нив. 

Комитетот  исто  така  им  укажува  на  државите  договорнички  на 
препораката  од истражувањата за насилство врз децата  на  Генералниот 
секретар  да  ги  подржат  и  охрабрат  организациите  и  иницијативите  на 
децата за третирање на насилствата и да ги вклучат овие организации во 
изработка,  основање  и  евалуација  на  програми  и  мерки  против 
насилствата, така да децата можат да имаат клучна улога во сопствената 
заштита.

8. ВО РАЗВИВАЊЕТО Н А СТРАТЕГИЈАТА НА ПРЕВЕНЦИЈА 

Комитетот  укажува  дека  гласот  на  децата  е  се  посилна  сила  во 
спречувањето на кршењето на детските права. Примери за добра пракса се 
достапни помеѓу останатото  во  област  на  заштитата  од  насилствата  во 
училиштата, борбите против искористување на децата во опасни претешки 
работи, обезбедување здравствени услуги и школување на децата од улица 
и во системот на малолетничката правда. Децата треба да бида сослушани 
при формулирањето на законите и прописите кои се поврзани со овие и 
други  подрачја  на  проблемите  и  вклучени  во  правењето  на  нацртите, 
развивањето и приемната на овие планови и програми. 

9.  ВО ПОСТАПКИТЕ  ПРИ ВСЕЛУВАЊЕ  ИЛИ БАРАЊЕ НА 
АЗИЛ

Децата кои доаѓаат од некоја земја со родителите кои се во потрага 
за работа или како избеглици се наоѓаат во посебна осетлива состојба.

 Заради тоа треба итно и во целост да се примени нивното право да 
го  изразат  своето  мислење  за  сите  аспекти  на  постапување  кои  се 
однесуваат на вселувањето или барањето азил.  Во случај  на миграција, 
детето  треба  да  биде  сослушано  во  врска  со  неговите  очекувања  за 
школување  и  здравствената  состојба  за  да  детето  се  интегрира  во 
училиштето  и  здравствените  услуги.  Во  случај  на  барање  азил  детето 
дополнително  мора  да  има  можност  да  ги  изложи  своите  причини  за 
барање азил. 

Комитетот нагласува дека на овие деца треба да им бидат дадени 
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сите  релевантни  податоци,  на  нивниот  јазик  за  нивните  права  за 
достапните услуги вклучувајќи ги средствата на комуникација и процесот 
на вселување и барање азил како би се нивниот глас слушнал во текот на 
постапката и на нивното мислење да му се посвети потребното внимание.

 Потребно е да се именуваат старатели или советници, бесплатно. На 
децата кои бараат азил може да им биде потребна и ефикасна помош во 
барање од родителите ирелевантни податоци за  ситуацијата  во  нивната 
земја  на  потекло,  како  би  се  одлучило  дали  е  тоа  во  нивен  најдобар 
интерес. На децата кои претходно биле вклучени во вооружен судир може 
ќе им треба посебна помош за да ги искажат своите потреби. Понатаму, 
потребно е да се посвети внимание и да се обезбеди да децата – апатриди 
бидат вклучени во процесот на донесување на одлуки на територијата на 
која живеат. 

10. ВО СОСТОЈБА НА ИТНОСТ И НЕСРЕЌИ

Комитетот подвлечува да правото утврдено во член 12 не престанува 
во  ситуациите  на  кризи  или  после  нив.  Се  повеќе  докази  за  значаен 
допринос  кој  децата  можат  да  го  дадат  во  ситуациите  на  судир,  после 
судирот  и  во  постапките  на  обнова  после  несреќи.  Така,  Комитетот 
нагласува во својата препорака после општата расправа 2008 година дека 
децата погодени со  несреќи треба да се охрабрат и да им се овозможи 
учество во анализирањето на сопствената состојба и идните изгледи.

 Учеството  помага  децата  да  ја  повратат  контролата  над  своите 
животи,  допринесува  за  рехабилитација,  ги  развива  организационите 
вештини и го јакне чуството на идентитет. Меѓутоа, потребно е да децата 
се  заштитат  од  изложување  на  ситуации  кои  веројатно  ќе  бидат 
трауматични или штетни.

Следствено на тоа, Комитетот ги охрабрува државите договорнички 
да ги подржат механизмите кои на децата а  посебно на младите ќе им 
овозможат  да  играат  активна  улога  во  процесите  на  обнова  после 
несреќите  и  во  постапките  на  помирување  после  судирите.  Нивните 
мислења  би  требало  да  се  слушнат  во  текот  на  проценката, 
осмислувањето,  примената,  пратењето и  еваулацијата.  На пр.  децата  во 
избегличките  кампови  можат  да  се  охрабрат  да  даваат  допринос  за 
сопствената безбедност и добробит со основање на детски форуми.

 Потребно  е  да  се  помогне  на  децата  да  осниваат  вакви  форуми, 
истовремено  обезбедувајќи  го  нивното  делување  во  согласност  со 
најдобрите интереси на децата и нивното право на заш.тита од штетни 
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искуства.

  11. ВО НАЦИОНАЛНОТО И МЕЃУНАРОДНОТО ОПКРУЖУВАЊЕ

Најголем број на случаи за учество на децата се одвива на ниво на 
заедницата.  Комитетот  го  поздравува  растечкиот  број  на  локалните 
парламенти на младите, месните детски совети и ат хок консултации на 
кои  децата  можат  да  го  изразат  своето  мислење  во  процесите  на 
донесување на одлуки. Меѓутоа, овие структури се структури за званично 
учество на претставници во локалната власт треба да бидат само еден од 
многуте пристапи на примената на членот 12 на локално ниво, бидејќи тие 
дозволуваат само на релативно мал број деца да се ангажираат во своите 
локални заедници. Додатни прилики за комуникација даваат разговорите 
со званични лица и политичари, „отворена врата“  и посети на училиштата 
и градинките. 

Децата  треба  да  се  подржат  и  охрабруваат  да  создаваат  свои 
сопствени организации и иницијативи кои сами ќе ги водат, што ќе створи 
простор за смислено учество и преставништво на децата. Освен тоа децата 
можат многу да допринесат од својата точка на гледање на пр. во изгледот 
и начинот на работата на училиштето, игралиштата, парковите, местата за 
забава, културните настани, јавните библиотеки, здравствените установи и 
локалните системи на сообраќај како би се обезбедиле подобри услови. Во 
плановите за  развој  на заедницата  за која се бара  јавна расправа  треба 
експлицитно да се вклучи мислењето на децата. 

Во меѓувреме овие можности на учество се осниваат во многу земји 
и  на  ниво  на  округ,  регија,  држава  и  на  национално  ниво,  каде  што 
парламентите на младите, советите и конференциите обезбедуваат форуми 
на кои децата можат да ги изнесат своите ставови и да ги сторат достапни 
на  соодветната  публика.  Невладините  организации  и  здруженија  на 
граѓани  имаат  развиено  псотапки  за  подршка  на  децата,  кои  чуваат 
транспарентност на нивното претставување во општеството и спречуваат 
ризик од манипулации и површност. 

Комитетот го поздравува посебниот придонес кој го имаат дадено 
УНИЦЕФ и невладините организации во унапредување на подигањето на 
свеста за правата на децата да бидат сослушни и нивното учество во сите 
домени  на  сопствениот  живот  и   ги  охрабрува  да  и  понатаму  го 
унапредуваат учеството на децата во сите прашања кои се однесуваат за 
нив вклучувајќи ја пред се заедницата и националното и меѓународното 
ниво  како  и  да  помагаат  во  размена  на  добрите  постапки.  Би  требало 
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активно  да  се  охрабрува  умрежувањето  на  организациите  на  чие  чело 
стојат деца како би се зголемиле можностите за размена на наученото и 
платформите за заедничко застапување. На меѓународно ниво учеството 
на децата на Светскиот самит за деца кој го свика Генералното собрание 
во  1990  и  во  2002  година  и  вклучувањето  на  децата  во  процесот  на 
известување  на  Комитетот  за  права  на  децата  имаат  посебно  значење. 
Комитетот  ги  поздравува  пишаните  извештаи  и  усмено  изнесените 
додатни  податоци  кои  ги  имаат  дадено  детските  организации  и 
претставници  на  децата  во  процесот  на  следење  на  приемената  на 
детските права во државите договорнички и ги охрабрува овие држави и 
невладини  организации  да  ги  подражат  децата  во  претставување  на 
нивните ставови на Комитетот. 

Д.ОСНОВНИ  БАРАЊА  ЗА  ПРИМЕНА  НА  ПРАВАТА  НА 
ДЕТЕТО ДА БИДЕ СОСЛУШАНО

Комитетот  ги  повикува  државите  договорнички да  ги  избегнуваат 
површните пристапи кои го ограничуваат изразувањето на мислењата на 
децата или кои дозволуваат децата да бидат сослушани но пропуштаат да 
на  ова  мислење  му  посветат  потребно  внимание.  Тој  нагласува  дека 
манипулирањето  со  децата  од  страна  на  возрасните,  поставувањето  на 
децата  во  ситуации  во  кои  им  се  кажува  што  можат  да  кажат,  или 
изложување на децата на ризик од причинување штета при учеството не се 
етички постапки и не можат да се сфатат како примена на членот 12.

Ако учеството треба да биде смислено и делотворно, треба да се 
сфати  како  процес  а  не  како  поединечен,  посебен  настан.  Од  кога  е 
усвоена Конвенцијата за правата на децата 1989 година, искуството довело 
до  широка  согласност  за  основните  барања  кои  мора  да  се  постигнат 
заради  ефикасна,  етичка  и  смислена  примена  на  членот  12.  Комитетот 
препорачува да државите договорнички ги интегрираат овие барања во 
секојдневните и други мерки за примена на членот 12.

Сите процеси во кои учествува детето или повеќе деца или во кои 
тие се сослушуваат, мора да бидат: 

А. Транспарентни и информативни - На децата мора да им биде 
дадена потполна достапна,  возрасно прилагодена информација осетлива 
на различности за нивното право слободно да го изразат своето мислење и 
да на нивното мислење мора да му се посвети посебно внимание како и на  
кој  начин ова  учество  ќе  се  случува,  неговиот  опсег,  целта  и  можното 
влијание; 
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Б.  Доброволно  -  Децата  не  треба  да  бидат  присилувани  да  го 
изразат  мислењето  ако  тоа  не  го  сакаат  и  треба  да  бидат  известени за 
можностите да своето вклучување во постапката можат да го прекинат во 
било кој момент.

Ц. Со почитување - Ставовите на децата треба да бидат третирани 
со почит и треба да им се овозможи да иницираат идеи и потапки.

 Возрасните кои работат со деца треба да ги признаат, почитуваат и 
развиваат  добрите  примери  на  учество  на  децата  на  пр.  за  нивниот 
допринос во семејството, училиштето, културната и работната средина.

 Исто така,  потребно е да се  разбере општествено економскиот и 
културниот контекс  на  животот  на  децата.  Луѓето  и  организациите кои 
работат со деца исто така треба да го почитуваат мислењето на децата во 
поглед на учеството во јавните случувања;

 Д. Релевантен - Прашањата за кои децата имаат право да го изразат 
своето мислење мора да бидат вистински значајни за нивниот живот и да 
им  се  овозможи  да  ги  засноваат  на  нивното  знаење,  вештини  и 
способности. Освен тоа треба да се отвара простор во кој на децата ќе им 
се  овозможи  да  ги  истакнат  и  обработат  прашањата  за  кои  самите  ги 
сфаќаат како важни и релевантни. 

Е.Прилагодени на децата – Средините и методите на работа треба 
да бидат прилагодени на способностите на децата. Потребно е да се одвои 
соодветно  време  и  ресурси  за  тоа  децата  на  соодветен  начин  да  се 
подготват  и  да  имаат  доверба  и  прилика  да  допринесуват  со  своето 
мислење.  Треба  да  се  разгледа  и  фактот  да  на  децата  им  се  потребни 
различни нивоа  на  подршка  и  облици на  вклучувања во согласност  со 
возраста и развојните способности; 

Ф.  Сеопфатни  –  Учеството  на  децата  мора  да  биде  сопфатно, 
избегувајќи ги постојните обрасци на дискриминација и охрабрувајќи ги 
можностите  за  маргинализираните  деца,  момчиња  и  девојчиња,  да  се 
ангажираат (види пасус 88 во овој документ). Децата не се хомогена група 
или  учеството  треба  да  обезбеди  еднакво  учество  за  сите,  без 
дискриминација по било кој основ. Програмите треба да бидат културно 
осетливи за децата од сите заедници;

Г.  Со  подршка  во  обуката  –  На  возрасните  им  се  потребни 
подготовки,  вештина  и  подршка  за  ефикасна  помош  на  децата  да  се 
ангажираат, на пр. да им пружат вештина на слушање, заедничка работа со 
децата  и  ефикасно  ангажирање  на  децата  во  согласност  со  нивните 
развојни можности.  Самите деца  можат да  се  вклучат како  тренери во 
помагањето да  се  унапреди ефикасното учество,  на  нив им е  потребно 
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подобрување на способностите како би ги зајајкнале своите вештини во на 
пр.  ефикасно  учество  во  свеста  за  нивните  права,  тренинг  во 
организирање  на  состаноци,  собирање  средства,  соработка  со  медии, 
обраќање во јавноста и застапување;

Х.  Безбедни  и  чуствителни  на  ризик  –  Во  одделни  ситуации 
изразувањето на мислењето може да вклучува и ризик. Возрасните имаат 
одговорност према децата со кои работат и мораат и да ги преземат сите 
мерки на внимание за да го намалат ризикот од насиства, искористувања 
или било која друга негативна последица на нивното учество. Постапката 
која е нужна за обезбедување на соодветна заштита ќе опфати создавање 
на јасна стратегија за заштита на детето, која ќе ги препознае одредените 
ризици со кои се соочуваат некои групи на деца и додатни бариери со кои 
се соочуваат кога им е потребна помош. Децата мора да бидат свесни за 
своите права да бидат заштита од можна штета и да знаат каде можат да 
побараат  помош  доколку  им  е  потребна.  Вложувањата  во  работата  со 
семејствата  и  заедниците  е  важно за  да  би се  изградило  разбирање на 
вредностите  и  импликации  на  учеството  на  децата  и  намалување  на 
ризиците на кои децата иначе би можеле да бидат изложени. 

И.  Доверливи –  Посветеност  во  следењето  и  евалуацијата  се  од 
суштинска важност.  На пр. во било кои истажувања или консултативни 
процеси, децата мора да бидат известени за тоа како нивните мислења се 
протолкувани и употребени и кога е потребно, мораат да имаат можност 
да им се спротивстават и да влијаат на анализите на резултатите. Децата 
исто така  имаат право добијат  јасна повратна информација  за  тоа  како 
нивното учество во процесот влијаело на некои исходи. Секогаш кога тоа е 
прикладно,  децата треба да имаат можност за учество во постапките и 
работите на следење. Следењето и  евалуацијата на учеството на децата 
треба да се преземаат, кога е тоа возможно, со учество на децата.

E. Заклучок – Вложувањата во осварувањето на правата на детето да 
биде  сослушано  за  сите  прашања  кои  се  однесуваат  за  него  и  да  на 
неговото  мислење  му  се  посвети  потребното  внимание  е  јасна  и 
непосредна  законска  обврска  за  државата  договорничка  во  поглед  на 
Конвенцијата. Тоа е право на секое дете, без дискриминација.

 Постигнувањата за приемната на одредбите од членот 12 ќе го стори 
нужно  отстранувањето  на  законските,  политичките,  економски, 
друштвени  и  културните  препреки  кои  моментално  ја  спречуваат 
можноста децата да бидат сослушани и нивниот пристап за учество во 
сите  прашања  кои  ги  засегаат.  Потоа  Од  тоа  бара  спремност  за 
спротивставување  на  претпоставките  за  способностите  на  децата  и  на 
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охрабрување  и  развој  на  опкружувањето  во  кое  децата  ќе  можат  да 
изградат  и  да  ги  покажат  своите  способности.  Тоа  исто  така  бара 
посветеност на ресурсите и обуката. 

Исполнувањето на овие обврски претставува предизвик за државите 
договорнички. Но, тоа е и можна цел доколку се систематски подготвуваат 
стратегиите наведени во овој документ и се гради култура на почитување 
на децата и нивното мислење. 
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Декларација за основните принципи за употребата на 
програмите на ресторативна правда во кривичната материја, 2002 

((Declaration of Basic Principles on the Use of Restorative Justice 
Programs in Criminal Matters, 2002)

Економски  и  Социјален  Совет  Резолуција  2002/12,  Основни 
принципи  за  употребата  на  програмите  за  ресторативна  правда  во 
кривичните предмети (ECOSOC Resolution 2002/12, Basic principles on 
the use of restorative justice programmes in criminal matters)

Економскиот  и  Социјален  Совет,  повикувајќи  се  на  Резолуцијата 
1999/26 од 28 јули 1999 година, насловена како „Развој и имплементација 
на  мерките  на  медијацијата  и  ресторативната  правда  во  кривичната 
правда“  во  која  Советот  побара  од  Комисијата  за  превенција  на 
криминалот и кривична правда, да ја разгледа потребата од формулирање 
на Стандарди на ОН во полето на медијацијата  и ресторативната правда,

Повикувајќи  се  на  Резолуцијата  2000/14  од  27  јули  2000  година, 
насловена  како  „Основни  принципи  за  употребата  на  програмите  за 
ресторативна  правда  во  кривичните  предмети“  во  кои  се  бара  од 
Генералниот  Секретар  да  побара  забелешки  од  земјите  –  членки  и 
релевантни  владини  и  невладини  организации,  како  и  институти  на 
Мрежата  за  превенција  на  криминалот  и  кривична  правда  на  ОН,  за 
можноста  и средствата за формирање на заеднички принципи за употреба 
на  програмите  за  ресторативна  правда  во  кривичните  предмети, 
вклучувајќи ја и препорачливоста за развивање на нов инструмент за таа 
цел, 

Земајќи ги во предвид постојните меѓународни обврски во однос на 
жртвите,  особено  Декларацијата  за  основните  принципи  на  правда  за 
жртвите на кривични дела и злоупотреба на власта46

Истакнувајќи ги дискусиите за ресторативна правда за време на 10-
тиот  Конгрес  на  ОН  за  превенција  на  криминалот  и  за  третманот  на 
осудени  лица,  под  агендата  насловена  како  „Осуденици  и  жртви: 
одговорност и правичност во процесот на правда“47

Земајќи ја во предвид Резолуцијата на Генералното Собрание 56/261 
од  31  јануари  2002  година,  насловена  како  „Акциони  планови  за 
имплементација  на  Виенската  Декларација  за  криминал  и  правда:  Во 

46 General Assembly resolution 40/34, annex.
47 See  tenth  United  Nations  Congress  on  the  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of  
Offenders,  Vienna,  10-17  April  2000:  Report  prepared  by  the  Secretariat  (United  Nations 
publication, Sales No. E.00.IV.8), chap. V, sect. E.
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пресрет на предизвиците од 21 –от век“, особено акцијата за ресторативна 
правда која има за цел да ги следи обврските преземени во став 28 од 
Виенската Декларација48

Ценејќи ја работата на Групата на експерти за Ресторативна правда 
од состанокот одржан во Отава од 29 Октомври до 1 Ноември 2001 година, 

Земајќи  ја  го  во  предвид  извештајот  за  ресторативна  правда  на 
Генералниот Секретар и извештајот за ресторативна правда на Групата на 
Експерти49

       1.Се земаат во предвид основните принципи за употребата на 
програмата  за  ресторативна  правда  во  кривичните  предмети  кои  се  во 
прилогот на оваа Резолуција,

        2.Поттикнувајќи ги земјите членки да ги поттцртаат основните 
принципи од програмите за ресторативна правда во кривичната материја 
како и во развојот и функционирањето на овие програми, 

        3.Бара од  Генералниот  Секретар  да ја осигура примената на  
основните принципи на ресторативна правда на најшироко можно ниво 
меѓу  државите  членки,  институтите  на  Мрежата  на  програмта  за 
превенција  на  криминалот  и  кривична  правда  на  ОН  и  другите 
меѓународни, регионални и невладини организации, 

         4.Ги повикува државите членки, кои ја прифакаат примената на 
ресторативната правда, да им ги стават на располагање информациите за 
истата на останатите држави членки кои тоа ќе го побараат, 

           5.Ги повикува државите членки да си асистираат една на друга 
во развивањето и имплементацијата на истражување, обука и програми, 
како  и  активности  кои  што  ја  стимулираат  дискусијата  и  размената  на 
искуства во ресторативната правда. 

        6.Понатаму, ги повикува државите членки да го разгледаат, 
преку  волонтерски  донации,  обезбедувањето  на  техничка  помош  на 
земјите во развој и земјите со економија во транзиција, и на нивно барање, 
да им помогант во развојот на програмите за ресторативна правда.

37-ма пленарна седница
24 Јули 2002 година

48 General Assembly resolution 55/59, annex.
49 E/CN.15/2002/5/Add.1.
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Анекс
Основни принципи за примената на програмите за ресторативна 

правда во кривичните предмети

Преамбула

Потсетувајќи дека во светот има бројни иницијативи за примена на 
ресторативната правда,

Признавајќи  дека  тие  иницијативи  често  се  извлечени  од 
традиционалните и вродени форми на правда кои што на кривичното дело 
гледаат како кршење на фундаменталните човекови права, 

Нагласувајќи,  дека ресторативната правда е одговор на криминалот 
со кој одговор се почитува достоинството и еднаквоста на секое лице, со 
кој  се  гради  разбирање,  и  с  епромовира  социјалната  хармонија  преку 
лекување на жртвите, престапниците и заедниците, 

Истакнувајчи дека со овој пристап се овозможува на лицата кои се 
оштетени со кривичното дело отворено да ги  изразат своите  чувства  и 
искуства, воедно давајќи им можност да се решат нивните потреби, 

Свесни  дека  овој  пристап  дава  можност  на  жртвите  да  добијат 
обесштетување,  да се чувствуваат побезбедно и да бараат затварање на 
случајот; им овозможува на престапниците да добијат увид во причините 
и последиците од нивното однесување и да ја преземат одговорноста на 
одговорен начин, и конечно, им овозможува на заедниците да ги разберат 
причините  поради  кои  се  јавуваат  одредени  криминални дејства,  да  се 
промовира благосостојбата на заедницата и да се спречи криминалот, 

Забележувајќи  дека ресторативната правда доведува до низа мерки 
кои се флексибилни во нивната адаптација за  востановување на судски 
системи кои ги дополнуваат системите, земјаќи ги во предвид правните, 
социјалните и културните околности, 

Признавајќи  дека употребата на ресторативната правда не го крши 
правото на државата да ги гони и обвинува наводните прекшители, 

I. Терминологија

1. „Програма  за  ресторативна  правда“  означува  било  каква 
програма која користи ресторативни процеси и има за цел да постигне 
ресторативни резултати.

2. „Ресторативен проецес“ означува било каков процес во кој 
на жртвата и сторителот,  и кога е  соодветно и сите други инволвирани 
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лица или членовите на заедницата кои се засегнати од кривичното дело, 
им е овозможено да учествуваат активно во решавањето на проблемите 
кои  прозлегуваат  од  стореното  кривично  дело,  најчесто  со  помош  на 
посредник.  Ресторативните  процеси  можат  да  вклучуваат  медијација, 
помирување, состанување и сл.

3. „Ресторативен  резултат“  означува  договор  кој  што  е 
постигнат  како  резултат  на  ресторативниот  процес.  Ресторативните 
резултати  вклучуваат  одговори  и  програми  како  што  се  репарација, 
реституција  или  општокорисна  работа,  со  цел  задоволување  на 
индивидуалните и  колективните потреби и одговорност на  странките и 
постигнување на реинтеграција на жртвата и прекршителот. 

4. „Странки“ означува жртва, сторител и сите други поединци 
или членови на заедницата кои се погодени од стореното кривично дело 
кои што можат да бидат инволвирани во ресторативниот процес. 

5. „Посредник“  означува  лице  чија  улога  е  да  го  олесни 
процесот,  да  посредува,  на  фер  и  непристасен  начин,  да  учествува  во 
ресторативниот процес на страните.  

II. Употреба на приграмите за ресторативна правда

6. Програмите за ресторативна правда можат да се користат во 
било која фаза од кривчната постапка,

7. Ресторативниот процес треба да се користи само таму каде 
што  има  доволно  докази  за  да  обвини  сторителот,  и  слободна  и 
доброволна волја и на жртвата и на сторителот. На жртвата и сторителот 
треба да им биде дозволено да ја повлечат согласноста за ресторативен 
процес  во  секое  време  од  текот  на  процесот.  Договорот  треба  да  биде 
постигнат  на  доброволна  основа  и  треба  да  содржи  само  разумни  и 
пропорционални обврски.

8. Жртвата  и сторителот треба да се договорат за  основните 
факти  на  случајот  како  основа  на  нивното  учество  во  ресторативниот 
процес.  Учеството  на  сторителот  не  може да  се  користи  како  доказ  за 
признавање на вината во последователните кривични постапки.

9. Разликите што доведуваат до нерамнотежа на силите, како и 
културолошките  разлики  помеѓу  страните,  треба  да  бидат  земени  во 
предвид во случајот и во спроведувањето на ресторативниот процес.  

10. Безбедноста  на  странките  ќе  биде  запазена  во 
спроведувањето ан целиот ресторативен процес. 

11. Онаму каде што ресторативните процеси се несоодветни или 
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невозможни,  случајот  треба  да  биде  предаден  на  надлежните  судски 
органи  за  процесот  да  продолжи  без  одлагање.  Во  ваквите  случаи 
преставници  на  судската  власт  треба  да  се  трудат  да  го  потикнат 
сторителот  да  ја  преземе  одговорноста  vis-à-vis  жртвата  и  засегнатата 
заедница,  и  да  ја  подржи  реинтеграцијата  на  жртвата  и  сторителот  во 
заедницата. 

III. Функционирање на програмите за ресторативна правда

12. Државите  –  членки  треба  да  го  земат  во  предвид 
утврдувањето  на  упатства  и  стандарди  во  законодавството,  кога  тоа  е 
неопходно, со што ќе се уреди употребата на програмите за ресторативна 
правда.  Со  таквите  упатства  и  стандарди  ќе  се  земе  во  предвид 
почитувањето  на  основните  принципи  кои  што  се  утврдени  со  овој 
инструмент и ќе се однесуваат, inter alia:

(а)  на  условите  за  упатување  на  случаи  во  постапката  за 
ресторативна правда;

(б) начинот на водење на случаите во ресторативниот процес;
(в) квалификациите, обуките и оценката на посредниците;
(г) администрацијата на програмите за ресторативна правда;
(д)  стандарди  за  компетентност  и  правила  на  однесување  во 

водењето на ресторативниот процес;
13.  Фундаменталните  прроцедурални  заштитни  мерки  кои 

гарантираат  фер  постапка  кон  сторителот  и  жртвата,  треба  да  се 
применуваат  во  програмите  за  ресторативна  правда  а  особено  во 
ресторативниот процес:

(а) според националното право, жртвата и сторителот треба да имаат 
право да се консултираат со правен советник за текот на ресторативниот 
процес и по потреба да бараат преведување и интерпретација, 

На малолетниците, пак, треба да им дозволени присуство на родител 
или старател; 

(б)  Пред  согласувањето  за  учеството  во  ресторативниот  процес, 
странките треба целосно да се информирани за своите права, за природата 
на процесот и за можните последици од нивната одлука;

(в)  ниту  жртвата  ниту  сторителот  не  смеат  да  се  присилат  на 
процесот или кон нив да бидат изнесени нефер факти, за да го прифатат 
учеството во рестаоративниот процес или одлуката од овој процес;

14. Јавноста  е  исклучена  во  дискусиите  од  ресторативниот 
процес, истите се доверливи, и не треба да бидат откривани детали ниту 
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последователно, освен ако за ова нема изречна согласност од странките, 
или е предвидено според националниот закон;

15. Резултатот  од  договорот  односно  одлуката  која  што  е 
постигната  во  ресторативниот  процес,  каде  што  е  соодветно,  треба  да 
подлежи  на  судски  надзор  или  да  биде  инкорпорирана  во  судските 
одлуки / пресуди. Кога ова е случај, резултатот треба да има ист статус 
како и секоја друга судска одлука и да го исклучи кривичното гонење за 
тоа дело. 

16. Во  случаите  кога  нема  да  се  постигне  договор  помеѓу 
странките, случајот ќе биде вратен за да се реши во редовната кривична 
постапка без одлагање. Неуспехот да се постигне договор не треба да се 
користи  како  отежнителна  околност  во  последователните  кривични 
постапки. 

17. Неспроведувањето  на  договорот  кој  што  е  постигнат  во 
текот  на  ресторативниот  процес  треба  да  имплицира,  според 
националното право, вреќање на предметот во редовна кривична постапка, 
без  одлагање.  Неможноста  да  се  постигне  договор,  надвор  од  судсак 
одлука односо пресуда,  не треба да биде употребено како отежнителна 
околност  при  утврдуавњето  на  казната  во  поселдователната  кривична 
постапка. 

18. Посредниците треба да ги извршуваат своите должности на 
непристрасен  начин,  со  почит  и  достоинство  кон  странките.  Во  ова 
својство, посредниците треба да ги упатуваат странките да дејствуваат со 
почит еден кон друг и да им овозможат да постигнат соодветно решение за 
меѓусебниот спор. 

19. Посредниците треба да манифестираат добро разбирање за 
локалните култури и заедницата, да посетуваат обука пред да започнат со 
вршењето на своите должности. 

IV. Континуиран развој на програмите за ресторативна правда

20. Државите  членки  треба  да  ја  земат  во  предвид 
формулацијата на националните стратегии и политики кои имаат за цел 
развивање  на  ресторативната  правда  и  промоција  и  фаворизирање  на 
нејзината употреба помеѓу судските и општествените власти, социјалните 
и локалните заедници. 

21. Треба  да  се  одржауваат  редовни  консултации  меѓу 
државните  авторитети  на  кривична  правда  и  администраторите  на 
ресторативната правда, со цел да се развие едно заедничко разбирање и да 
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се зајакне ефикасноста на ресторативниот процес и неговиот резултат, да 
се  зголеми  степенот  на  користење  на  ресторативната  правда  и  да  се 
изнајадат  дополнителни  начини  во  кои  можат  да  се  инкорпорираат 
ресторативните пристапи во кривичното право. 

22. Државите членки,  во соработка со граѓанското општество, 
треба да го промовираат истражувањето и рвалуацијата на ресторативните 
програми за  да  се  согледаат  резултатите  од  ресторативните  процеси,  и 
нивната  улога  како  комплементарни  или  алтернативни  на  кривичната 
постапка. Ресторативната правда можеби ќе треба да претрпи конкретни 
промени  со  тек  на  време.  Државите  членки  треба  да  го  охрабрат 
постојаниот процес на евалуација и модификација на ваквите програми.    

Резултатите  од  истражувањата  и  евалуацијата  треба  да  бидат 
патоказ за натамошната политика и програми за развој. 

 
V. Завршна клаузула 

23. Ништо од овие основни принципи нема да влијае на правата на 
сторителот или на жртвата, кои права се утврдени со националниот закон 
или се применуваат врз основа на меѓународното право. 
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Водич за постапка кон децата во системот на кривична правда 
препорачан во Резолуција број 1997/30 од 21 Јули 1997 година на 

Економскиот и Социјален Совет50 
(UN – Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System 
Recommended by Economic and Social Council Resolution 1997/30 of 21 

July 1997)

1.  Врз основа на  Резолуцијата  1996/13 од 23 јули 1996 година на 
Економскиот и социјален Совет, на состанокот на експертската група во 
Виена  на  23  –  25  февруари  1997  година,  со  финансиска  подршка  од 
владата на Австрија е донесен Водич за постапката кон малолетници во 
системот  на  кривичната  правда.  При  составувањето  на  Водичот  за 
постапката,  експертите  ги зедоа во  предвид ставовите и  информациите 
изразени и доставени од страна на Владите. 

2. На оваа средба учествуваа дваесет и девет експерти од единаесет 
држави од различни региони, претставници на Центарот за човекови права 
на Секретаријатот, од Фондот за деца на Обединетите нации и Комитетот 
за правата на детето, како и набљудувачи на невладини организации што 
се занимаваат со малолетничка правда.

3. Водичот  за  постапка  е  адресиран  до  Генералниот  секретар  и 
релевантните  агенции  и  програми  на  Обединетите Нации,  државите 
потписнички на Конвенцијата за правата на детето, како и земјите-членки 
потпсинички на  Стандардните  минимални правила  за  спроведување  на 
малолетничката  правда  (Пекингшки  правила)  на Обединетите  нации, 
Упатството  на  Обединетите  нации  за превенција  на  малолетничката 
делинквенција  (Ријадски  Правила) и  Правилата  за заштита  на 
малолетници лишени  од  слобода на  Обединетите  нации,  во 
понатамошниот  текст  заеднички  именувани  како Стандардни  норми  и 
правила во малолетничката правда на Обединетите нации. 

I. Цели и основни согледувања 

4. Целта на Водичот за постапување кон малолетници е да обезбеди 
рамка која ќе го обезбеди следново:

(а)  Имплементирање на Конвенцијата  за  правата на детето како и 
50 Во Резолуцијата 1997/30,  параграф 1,  Економскиот и Социјален Совет го поздрави 
донесувањето на Водичот за постапката кон децата во системот на кривична правда кој е 
прилог на Резолуцијата и ги покани сите засеганти страни да го користат овој Водич за 
имплементација  на  Конвенцијата  за  правата  на  детето  во  однос  на  малолетничката 
правда.  
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обезбедување на целите наведени во Конвенцијата кои се однесуваат на 
деца  во  контекс  на  апроведување  на  малолетничката  правда,  како  и 
обезбедување на стандардите и нормите на малолетничката правда на ОН 
и  останатите  релевантни  инструменти,  како  што  е  Декларацијата  за 
основните  принципи  на  правда  спрема  жртвите  на  кривични  дела  и 
злоупотребата на моќ

(б) овозможување на обезбедување на помош на државите членки за 
ефикасна  имплементација  на Конвенцијата  за  правата на  детето и 
нејзините сродните инструменти.

5. Со цел да се обезбеди ефикасна употреба на Водичот за постапка, 
подобрата соработка меѓу владите,  релевантните субјекти на системот на 
Обединетите  нации,  невладини  организации, професионални  групи, 
медиумите, академски институции,  деца и други членови на граѓанското 
општество е суштинска.

6. Водичот за постапување треба да биде базиран на принципот на 
одговорноста  на  државите  потписнички  да  ја  имплементираат 
Конвенцијата.

7.  Основа  за  Водичот  за  постапување  ќе  бидат  Препораките  од 
Комитетот за правата на детето. 

8. При примената на Водичот за постапување и на национално и на 
меѓународно ниво , во предвид ќе биде земено следново:

(а)  почитување  на  човековото  достоинство,  во  согласност  со 
генералните  принципи  од  Конвенцијата  односно:  недискриминација, 
вклучувајќи  и  полова  еднаквост,  заштитита  на  најдобрите  интереси  на 
детето,  правото  на  живот,  развивање  и  воспитување  и  почитување  на 
изборите на детето;

(б) права базирани на ориентацијата;
(в) холистички пристап на имплементација преку максимизирање на 

средствата и напорите;
(г) интеграција на услуги на интердисциплинарна основа;
(д) учество на децата и на засегнатите сектори на општеството;
(ѓ) назначување на партнери преку развојниот процес;
(е) одржливост без зависност од надворешни органи;
(ж)  правична  примена  и  достапност  за  оние  кои  имаат  најголема 

потреба;
(з) Одговорност и транспарентност во работењето;
(ѕ)  проактивни  одговори  базирани  на  ефективни  превентивни  и 

корективни мерки;
9.  Адекватните  ресурси  (човечки,  организациски,  технички, 
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финансиски  и  информациски)  треба  да  бидат  распределени  и  да  се 
користат ефикасно на сите нивоа (меѓународни, регионални, национални, 
локални  и  провинциски)  и  во  соработка  со  сите  релевантни  партнери, 
вклучувајќи ги и владите, субјекитите од ОН, невладините организации, 
професионалните  групи,  медиумите,  академските  институции,  децата  и 
другите членови на граѓанското општество, како и други партнери. 

II. Планови за имплементација на Конвенцијата за правата на 
детето, постигнувањето на нејзините цели и користење и примена на 
меѓународните стандарди и норми во малолетничката правда

А) Мерки на општа примена

10. Важноста на сеопфатниот и кнзистентен национален пристап во 
областа на малолетничката правда треба да се признае, со почитување на 
меѓузависноста и неделивоста на сите права на детето.

11.  Мерки  во  врска  со  политиката,  донесувањето  на  одлуки, 
лидерство  и  донесувањето  на  реформи  ќе  се  преземаат  со  цел  да  се 
обезбеди: 

(а) принципите и одредбите од Конвенцијата за правата на детото и 
стандардите  и  нормите  на  ОН во  областа  на  малолетничката  првда  се 
целосно опфатени во националните законосавства, политики и практика, 
особено  преку  воспоставување  на  систем  ориентиран  према  децата  и 
малолетничката правда кој  ги гарантира правата на децата,  го спречува 
кршењето  на  нивните  права,  го  промовира  чуството  на  достоинство  и 
вредност на децата, целосно ја почитува нивната возраст, фазите на развој 
и нивното право да учестуваат и придонесуваат во општеството. 

(б)  претходно  наведенните  инструменти  и  нивната  содржина  се 
достапни  за  осознавање  на  децата  на  јазик  кој  што  тие  можат  да  го 
разберат.  Освен  ова,  доколку  е  потребно,  ќе  бидат  воспоставени 
процедури преку кои ќе се овозможи и осигура дека на секое дете му се 
достапни релевантните информации за неговите или нејзините права кои 
постојат  во  овие инструменти,  во  нивниот прв  судир  со  правдата  и  со 
кривичниот систем, како и да с епотсети секое дете дека има обврска да го 
почитува правото;

(в) Јавното и медиумското разбирање на духот, целите и принципите 
на  правдата  кои  се  однесуваат  на  децата  ќе  бидат  промовирани  во 
согласност со стандардите и нормите на ОН во малолетничката правда;
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Б. Специфични цели

12.  Државите  потписнички  треба  да  обезбедат  ефективност  на 
нивните  програми  за  водење  на  матичните  податоци.  Во  оние  случаи/ 
држави каде што возраста на детето по која тоа може да биде вклучено во 
правосудниот систем е непозната,  треба да се  преземат мерки за да се 
обезбеди нејзино независно и објективно утврдување. 

13.  Без  оглед  на  возраста  за  кривична  одговорност  и  возраста  за 
поседување на правна и деловната способност  која што е дефинирана во 
домашното законодавство, државите потписнички треба да ги гарантираат 
правата на децата, на начин на кој се гарантирани во меѓународното право, 
особено во контекст на членовите 3, 37 и 40 од Конвенцијата. 

14. посебно внимание треба да се обрати на следниве точки:
(а) мора да постои сеопфатен систем на малолетничка правда кој во 

својот центар ќе го има детето;
(б)  независни  експерти  и  други  лица  треба  да  ги  разгледуваат 

постојните и предложените закони од областа на малолетничката правда и 
нивното влијание на децата;

(в) дете чија возраст е под утврдената за кривична одговорност не 
смее да биде предмет на кривична пријава;

(г)  државите  треба  да  конституираат  судови  за  малолетници  со 
основна надлежност над малолетници кои имаат извршено кривично дело, 
како и посебни постапки кои ќе бидат прилагодени спрема специфичните 
потреби на децата. Како алтернатива на ова, редовните судови, треба да се 
вклучат во ваквите постапки, онаму каде што е соодветно. Секогаш кога е 
потребно, со цел да се заштитат правата на децата, кога малолетно лице ќе 
биде изведено пред суд кој не е специјализиран за малолетници ке бидат 
земени  во  предвид  националното  законодавство  и  други  мерки,  во 
согласност со членовите 3,37 и 40 од Конвенцијата. 

15. Преглед на тековните постапки ќе биде преземан, и каде е можно, 
ќе  се  оди  кон  пренасочување  на  други  алтернативи  на  класичните 
кривични  постпаки  со  цел  да  се  избегне  примената  на   класичните 
редовни  кривични  постапки  кон  малолетни  лица  обвинети  за  сторено 
кривично дело.

Соодветни  чекори  треба  да  се  преземат  за  да  се  стават  на 
располагање  широк  спектар  на  алтернативни  и  едукативни  мерки   во 
фазите  пред  апсење,  пред  судење  и  судење  како  и  во  фазата  после 
судењето, со цел да се спречи рецидивизам и да се промовира социјална 
рехабилитација на  децата  сторители на  кривични дела.  Секогаш кога  е 
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соодветно, треба да се преземаат механизми за неформално решавање на 
споровите,  во  случаите  каде  може  да  се  примени  медијација  и 
ресторативна правда, особено во случаите кои што вклучувааат жртви. Во 
различните  мерки  кои  ќе  бидат  усвоени,  треба  да  биде  вклучено 
семејството до степен до кој тоа функционира во корист на доброто на 
детето кои сторило кривично дело. Членките треба да гарантираат дека 
алтернативните  мерки  се  во  согласност  со  Конвенцијата  на  ОН  за 
минимални стандарди и норми во малолетничката правда, како и другите 
постоечки стандарди и норми во превенција на криминалот и кривичното 
право, како што се Минималните стандардни права за алтернативни мерки 
(Токиски правила) со особен осврт да се обезбеди чување и почитување на 
процесните правила во примената на ваквите мерки како и почитување на 
принципот на минимална интервенција.  

16.  Приоритет  треба  да  се  даде  за  поставување  на  агенции  и 
програми за да се обезбеди правна и друга помош за деца, ако е можно 
бесплатно, како на пример толкување, и особено да се осигура дека секое 
дете кое се наоѓа во притвор ќе има пристап до овие свои права и правна 
помош. 

17.  Соодветни  мерки  треба  да  се  обезбедат  за  ублажување  на 
проблемот на децата кои имаат потреба од посебни мерки за заштита, како 
што се децата кои работат или живеат на улица или деца кои трајно се 
лишени  од  семејната  средина,  деца  со  посебни  потреби,  деца  од 
малцинства,  емигранти  и  домородни народи и  други  ранливи групи на 
деца. 

18. Сместувањето на децата во затворските институции треба да се 
намали. Ваквото сместување на децата треба да се врши само кога е во 
согласност одредбите од член 37 (б) од Конвенцијата и да се користи како 
крајна мерка во најкратокот период односно неопходно краток престој во 
затворот.  Смртната  казна  треба  да  биде  забранета  во  малолетничката 
правда.  

19. Правилата на ОН за заштита на малолетници лишени од слобода 
и членот 37 (д) од Конвенцијата, исто така се применуваат за секое јавно 
или приватно ///// од кое детето не може да замине по своја волја или по 
налог  на  било  кој  судски  административен  или  било  кој  државен 
авторитет. 

20.  Со  цел  да  се  одржи  врската  помеѓу  детото  во  притвор  и 
неговото  /  нејзиното  семејство  и  заедница,  и  да  се  олесни  неговата  / 
нејзината социјална реинтеграција, важно е да се обезбеди лесен пристап 
на роднините и останатите лица кои имаат легитимен интерес кон детето 
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од страна на институцијата каде што овие деца се сместени,  освен ако 
последново не е во најдобар интерес на детето. 

21. Независно тело постојано ќе ги следи и ќе известува за условите 
во затворските установи. Мноиторингот треба да се одвива во рамките на 
стандардите  и  нормите  за  малолетничка  правда  на  ОН,  особено  со 
правилата  на  ОН  за  заштита  на  малолетници  лишени  од  слобода. 
Државите  треба  да  обезбедат  децата  да  комуницираат  слободно  и 
доверливо со органите кои го вршат наблудувањето. 

22. Државите треба да ги земат во предвид позитивните барања за 
пристап во затворските објекти од страна на инволвираните хуманитарни 
организации, организации за човекови права и други организации. 

23. Во врска со децата инволвирани во системот на кривична правда, 
треба да се води сметка за загриженоста на меѓувладините и невладините 
организации како и други заинтересирани страни, особено за конкретни 
проблеми, вклучувајќи ги несоодветните приеми и долгите одложувања 
што имаат влијание на децата лишени од слобода. 

24. Сите лица кои имаат контакт со или се одговорни за децата кои се 
инволвирани  во  системот  на  кривична  правда,  треба  да  поседуваат 
образование  и  обука  од  областа  на  човекови  права,  на  принципите  и 
одредбите на Конвенцијата и другите стандарди и  норми од областа на 
амлолетничката правда на ОН. Во овие лица се вбројуваат и лицата од 
полицијата  и  другите  органи  за  спроведување,  службеници,  судии, 
обвинители,  адвокати,  администрација,  затворски  службеници  и  други 
професионалци кои работат во институции каде што децата се лишени од 
слобода,  здраветвениот  персонал,  социјални  работници,  мировници  и 
други порфесионалци кои се занимаваат со малолетничката правда. 

25.  Во светлото на постоечките меѓународни стандарди,  државите 
треба  да  утврдат  механизми  кои  ќе  ја  осигурат  брза,  темелна  и 
непристрасна  истрага  за  наводите  дека  службено  лице  намерно  ги 
прекршило  основните  права  и  слободи  на  децата.  Државите  треба 
подеднакво  да  се  осигураат  дека  оние  кои  ќе  бидат  прогласени  за 
одговорни соодветно да бидат и санкционирани. 

C. Мерки кои ќе се преземаат на меѓународно ниво

26.  На  малолетничката  правда  треба  да  и  се  посвети  доволно 
внимание на меѓународно, регионално и национално ниво, вклучувајќи го 
овде и системот на ОН.

27. Постои итна потреба за блиска соработка меѓу сите органи во 
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оваа област, особено, Одделот за превенција на криминалот и Крвивична 
правда  во  Секретаријатот,  Канцеларијата  на  Високиот  Комесар  за 
човекови  права  /  центар  за  човекови  права  на  ОН,  Канцеларијата  на 
Високиот Комесар на ОН за бегалци, Фондот на ОН за деца, Програмата 
за  развој  на  ОН,  Комитетот  за  правата  на  децата,  Меѓународната 
организација на трудот, Организацијата на ОН за образвование, наука и 
култура  и  Светската  задравствена  организација.  Во  контекст  се  и 
Светската  банка  и  другите  меѓунардони  и  регионални  финансиски 
институции и организации, како и невладините организации и академски 
институции кои се поканети за подршка и обезбедување на советодавни 
услуги и техничка помош во областа на малолетничката правда. Според 
ова,  соработката  треба  да  зајакне,  особено  во  однос  на  истражување, 
дисеминација  на  информации,  обука,  спроведување  и  следење  на 
Конвенцијата  за  правата  на  детето  и  на  употребата  и  примената  на 
постоечките  стандарди,  како  и  во  однос  на  обезбедување  на  техничка 
програма за помош, на пример за употреба на постоечките меѓународни 
мрежи за малолетничка правда. 

28.Ефективната  имплементација  на  Конвенцијата  за  правата  на 
детето,  како  и  употребата  на  меѓународните  стандарди преку техничка 
соработка  и  советодавни  програми,  ќе  бидат  обезбедени  преку 
посветување  на  особено  внимание  на  следниве  аспекти  поврзани  со 
заштитата и промовирањето на човековите права на децата кои се наогаат 
во  притвор,  зајакнување  на  владеењето  на  правото  и  подобрување  на 
администрацијата на системот на малолетничка правда:

(а) помош во правните реформи
(б) зајакнување на националните капацитети и инфраструктура
(в) програми за обука на полиција и другите органи за спроведување, 

службени лица, судии и обвинители, адвокати, администрација, затворски 
службеници и други професионалци кои работат во институции каде што 
децата се лишени од слобода, здравствен персонал, социјални работници, 
мировници и други професионалци кои се занимаваат со малолетничка 
правда;

(г) подготовка на прирачници за обука;
(д)  подготовка  на  информативни  и  образовни  материјали  за 

информирање на децата за нивните права од малолетничката правда;
(ѓ)  помош  во  развивање  на  информациски  системи  и  системи  за 

менаџирање;
29.  Тесна  соработка  треба  да  се  одржува  помеѓу  Одделот  за 

превенција на криминалот и Дивизијата за Кривична правда и Одделот за 
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Мировни операции на Секретаријатот, во поглед на заштита на правата на 
децата  во  мировните  операции,  вклучувајќи  и  проблеми  на  децата  и 
малдите како жртви или сторители на кривични дела во ситуации кога има 
конфликт  или  пост  –  конфликтни  ситуации,  како  и  во  други  вонредни 
околности. 

Д. Механизми за имплементација на технички совети и помош 
на проекти

30.  Во  согласност  со  членовите  43,  44  и  45  од  Конвенцијата, 
Комитетот  за  правата  на  детото  ги  разгледува  извештаите  на  државите 
членки за имплементација на Конвенцијата. Врз основа на членот 44 од 
Конвенцијата,  со  овие  извештаи  треба  да  се  укаже  на  факторите  и 
тешкотиите кои доколку постојат, влијаат на степенот на исполнување на 
обврските на Конвенцијата. 

31.  Државите  потписнички  на  Конвенцијата  се  поканети  да  ги 
достават  нивните  првични  и  периодични  извештаи  со  сеопфатни 
информации, податоци и индикатори за спроведувањето на одредбите на 
Конвенцијата и на употребата и примената на стандардите и нормите на 
ОН во областа на малолетничката правда.

32.  Како  резултат  на  процесот  на  разгледување  на  постигнатиот 
напредок  на  државите  членки  во  исполнувањето  на  нивните  обврски 
согласно  со  Конвенцијата,  Комитетот  може  да  дава  предлози  и  општи 
препораки до државата членка за да се обезбеди целосна согласност со 
Конвенцијата (во согласност со член 45 (г) од Конвенцијата). Со цел да се 
потикне  ефективна  имплементација  на  Конвенцијата  и  да  се  потикне 
меѓународната соработка во областа на малолетничката правда, Комитетот 
ги  пренесува  извештаите,  онаму  каде  што  е  соодветно,  до 
специјализираните  агенции,  до  Детскиот  Фонд  на  ОН  и  до  други 
компетентни  тела  и  органи,  во  кои  извештаи  се  содржат  барања  или 
укажувања за потреби, за советодавни услуги и техничка помош, заедно со 
забелешки и сугестии на Комитетот, доколку ги има, за молби и потреби 
во согласност со член 45 (б) од Конвенцијата. 

33.  Според  ова,  ако  државата  даде  извештај  и  во  процесот  на 
ревизија  од  страна  на  Комитетот  се  утврди дека  постои  потреба  да  се 
иницира реформа во  областа  на  малолетничката  правда,  вклучувајки ја 
тука помошта од страна на техничките совети и програмите за помош на 
ОН како и помошта од специјализираните агенции, тогаш државата може 
да  ја  прифати  оваа  помош,  вкулувајќи  ја  и  помошта  од  Дивизијата  за 
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превенција на криминалот и Дивизијата за Кривична правда, Центарот за 
човекови права и Детскиот Фонд на Обединетите Нации. 

34.  со  цел да  се  обезбеди советодавна помош во одговор на  овие 
барања,  ќе  се  утврдуваат  координативни  панели  на  стручни  совети  и 
помош во малолетничката правда, кои ќе се свикуваат најмалку еднаш во 
годината од страна на Генералниот Секретар. Панелите ќе се состојат од 
преставници на Одделението, Канцеларијата на Високиот Комесар на ОН 
за човекови права, Детскиот Фонд на ОН, Програмата за развој на ОН, 
Комитетот за правата на детето, институциите во состав на ОН Превенција 
на  Кирминалот  и  Програмата  за  Кривична  правда  и  други  релевантни 
субјекти  на  оН,  како  и  заинтересирани  меѓувладини,  регионални  и 
невладини  организации,  вклучувајки  ги  и  меѓународните  мрежи  на 
малолетничка  правда  и  академските  иснтитуции  кои  се  вклчени  во 
обезбедувањето на технички совети и помош, во согласност со став 39 
подолу. 

35. Пред првиот состанок на Координативниот Панел, треба да биде 
образложена  стратегија  за  решавање  на  прашањето  за  тоа  како  да  се 
активира  понатаму  меѓународната  соработка  во  областа  на 
малолетничката правда. Координативниот панел, исто така, има за цел да 
го олесни идентификувањето на заедничките проблеми, составувањето на 
примери од добра пракса и анализа на споделени искуства и потреби, што 
за  возврат  ќе  доведе  до  поголем  стратешки  пристап  при  проценка  на 
потребите и на ефикасните предлози за акција.  Таквата компилација ќе 
овозможи одредена советодавна и техничката помош во малолетничката 
правда, вклучувајќи рани договори со Владата која што бара таква помош, 
како и со сите други партнери кои што имаат капацитет и се компетентни 
да  ги  имплементираат  различните  сегменти  од  проектот  со  што  ќе  се 
овозможи  нејефикасна  акција  за  решавање  на  проблемот.  Оваа 
компилација треба да се развива континуирано во тесна соработка со сите 
инволвирани страни. Оваа компилација ќе ја земе во предвид и можноста 
од воведување на програми на пренасочување и мерки за подобрување на 
спроведувањето на малолетничката правда, да се намали користењето на 
домовите за малолетници и примената на мерката притвор, да се подобри 
третманот  на  децата  лишени  од  слобода  и  да  се  создаде  ефикасна 
ресоцијализација односно реинтеграција во општеството. 

36. Акцент треба да се стави на формулирање на сеопфатни планови 
за превенција какко што е наведено и во Водичот на ОН за превенција на 
малолетничката  превенција  (Ријадскиот  Водич).  Проектите  треба  да  се 
фокусираат на стратегии за да се овозможи социјализација и интеграција 
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на  сите  деца  и  млади  лица  успешно,  посебно  преку  институциите 
семејство,  заедница,  друштва,  училишта,  стручна  обука  и  сл.  Во  овие 
проекти особено треба да се обрне внимание на децата кои имаат потреба 
од посебни мерки за заштита, како што се децата кои работат или живеат 
на улица или деца кои се трајно лишени од семејната средина, децата со 
посебни потреби, деца на малцинства, емигранти и домородни народи и 
други  ранливи  групи  на  деца.  Особено,  сместувањата  на  овие  деца  во 
институции треба да  бидат детално пропишани во законот.  Мерките за 
социјална заштита треба да се развиваат со цел да се огранични ризикот 
од криминална инфекција на овие деца. 

37.  Стратегијата  исто  така  ќе  воспостави  координиран  процес  за 
добивање  на  меѓународни  советодавни  услуги  и  техничка  помош  на 
државите потписнички на Конвенцијата,  врз основа на зеднички мисии 
кои ќе се преземаат, секогаш кога тоа е соодветно, од страна на персоналот 
на различни оранизации и агенции, се во поглед на креирањето на проекти 
за помош на подолг рок. 

38. Важни актери во давањето на советодавните услуги и програмите 
за техничка помош на ниво на државите се резидентните координатори на 
ОН,  со  значајна  улога  на  теренските  офицери  од  Канцеларијата  на 
Високиот Комесар за човекови права / центар за човекови права, Детскиот 
Фонд  на  ОН  и  Програмата  за  развој  на  ОН.  Виталното  значење  на 
интеграцијата  на  техничката  соработка  во  државите  и  планирањето  и 
програмирањето на малолетничката правда преку ОН е наглесена. 

39.  Ресурсите  мора  да  бидат  мобилизирани  и  за  механизмите  на 
координативниот  панел  и  регионалните  и  државните  проекти  кои  се 
формулирани за да го подобрат почитувањето на Конвенцијата.

 Средставта за овие намени (  види ставови 34 – 38 погоре)  ќе се 
обезбедат од редовните буџети или од вонбуџетски ресурси. Поголемиот 
дел од средствата за конкретни проекти ќе треба да се мобилизраат од 
надворешни извори. 

40. Координативните панели може да послужат и за охрабрување на 
координираниот пристап до мобилизирање на ресурсите во оваа област.

 Ваквото мобилизирање на ресурси е на база на заедничка стратегија, 
каква што е дадена во програмата која е составена во знак на подршка на 
глобалната програма во оваа област. Сите заинтересирани тела и агенции 
на ОН како и невладините организации кои имаат докажан капацитет да ја 
спроведуваат  техничката  соработка  во  оваа  област,  треба  да  бидат 
поканети да учествуваат во еден ваков процес. 
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Е.  Дополнителни  фактори  за  имплементација  на  државните 
проекти

41.  Еден  од  очигледните  постулати  во  превенцијата  на 
малолетничката превенција и малолетничката правда е дека долгорочните 
промени се присутни не само кога се јават симптомите на закана туку и 
кога  се  лоцирани  коренити  причини.  Така  на  пример,  прекумерената 
употреба на малолетничкиот притвор ќе биде третирана адекватно само 
преку примена  на  сеопфатен  пристап,  кој  вклучува  и  организациски  и 
раководни  структури  на  сите  нивоа  во  процесот  на  истрагата, 
обвинувањето и судската постапка, како и во процесот на извршување на 
санкциите. Ова бара комуникација, меѓу другото, со и помеѓу полицијата, 
обвинителството,  судиите  и  магистратите,  преставници  од  локалната 
самоуправа,  администрацијата и сите релевантни органи во центрите за 
притвор.  Покрај  ова,  потрена  е  и  волја  и  способност  истите  да 
соработуваат едни со други.  

42. За да се спречат натамошните пречки во мерките на кривичната 
правда чија цел е справување со однесувањето на децата, напори треба да 
се  направат  за  да  се  воспостават  и  применат  програми  насочени  кон 
зајакнување на  социјалната  помош која  ќе  овозможи пренасочување на 
децата  соодветно,  како  и  подобрување  на  примената  на  нестарателски 
мерки  и  програми  за  реинтеграција.  За  да  се  воспостават  и  применат 
ваквите програми неопходно е да се поттикне соработката меѓу детето и 
секторите на  правдата,  различните служби за  спроведување на  законот, 
социјална заштита и секторот образование. 

III. Планови за децата жртви и сведоци 

43.  Во  согласност  со  Декларацијата  за  основните  принципи  на 
правда на жртвите на кривични дела и злоупотреба на власта, државите 
треба да преземат мерки да се обезбеди дека секое дете жртва или сведок 
има соодветен пристап  до правда и фер третман,  надомест на  штета  и 
социјална помош. Ако е можно, треба да се преземат и мерки за да се 
спречи  решавање  на  кривичните  предмети  надвор  од  судот,  преку 
компензација (надомест на штета) кога тоа не е во најдобар интерес на 
детето. 

44. Полицијата, адвокатите, судиите и останатите судски службеници 
треба  да  поседуваат  обука  за  справување  во  случаите  каде  децата  се 
жртви. Државите треба да размисалт и за формирање на специјализирани 
канцеларии и единици, ако сеуште го немаат сторено тоа,  кои имаат за 
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задача да се справуваат со случаите на кривични дела во кои жртви се 
децата.  Државите треба да утврдат, онаму каде што е можно, кодекс на 
практика за правилно менаџирање со случаи каде што има дете жртва. 

45. Децата жртви треба да се третираат со сочуство и особена почит 
кон нивното достоинство. Тие имаат право на пристап до механизмите на 
правда и до праведна надомест на штета, во согласност со националното 
законодавство, за штетата што ја имаат претрпено. 

46.  Децата  жртви  треба  да  имаат  пристап  до  помош  која  ги 
задоволува нивните потреби, како што се застапување, заштита, економска 
помош,  советување,  здравствени  и  социјални  услуги,  социјална 
реинтеграција и услуги за физичко и психичко закрепување. Специјална 
помош треба да се даде на оние деца кои се немоќни и болни. Акцент 
треба  да  биде  ставен  врз  семејството  и  правилната  рехабилитација 
наместо институционализација на детето. 

47.  Судските  и  административни  механизми  треба  да  бидат 
воспоставени и зајакнати онаму каде што е потребно за да се овозможи 
децата жртви да добијат помош преку формални и неформални постапки 
кои  ќе  бидат  фер,  брзи  и  достапни.  Децата  жртви  и  нивните  законски 
застапници треба да бидат информирани за ова. 

48. На сите деца жртви на прекршување на човековите права треба 
да им биде дозволена фер и соодветна компензација, ова осбено важи за 
жртвите  на  тортура  или  други  сурово,  нечовечко  или  понужувачко 
постапување  или  казнување,  вклучувајќи  силување  и  сексуална 
злоупотреба,  незаконско  или  произволно  лишување  од  слобода, 
неоправдан притвор или незаконско спроведување на правда. Неопходна е 
и достапност на правен застапник во постапката пред надлежен суд или 
трибунал, како и интерпретација на мајчиниот јазик на детето. 

49.  На  децата  сведоци  им  е  потреба  помош  во  судските  и 
административните процеси. Државите треба да ги разгледаат, евалуираат 
и подобрат околностите во текот на доказната или процеснта постапка во 
кои се наоѓаат децата сведоци на криминал, за да се осигура дека правата 
на детето се целосно заштитени. Во согласност со различните законски 
традиции, воспоставена пракса и правната рамка на државата, треба да се 
избегнува директен контакт помеѓу детето жртва и сторителот на делото, 
за време на постапката на истрага и гонење, како и во текот на главниот 
претрес, колку што е можено повеќе. Идентификација на детето – жртва 
во медиумите треба да биде забрането за да се заштити приватноста на 
детето. Во оние држави каде што оваа забрана е спротивна на основните 
правни принципи, истата треба да се промени. 
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50. Државите, треба да земат во предвид, ако е потребно, да извршат 
измени на нивните закони за кривична постапка, за да се овозможи, пред 
се видео запис  на сведочењето на детето и презентација на видеолентите 
во судот како официјалне доказ, наместо непосредното сведочење.

 Особено, полицијата, обвинителите, судиите и магистратите треба 
да  применуваат  пријателски  практики  према  децата,  на  пример  во 
полициските операции и интервјуа да деца сведоци. 

51.  Одговорноста  на  судските  и  административните  процеси  на 
потребите на децата жртви и сведоци треба да биде олеснета со:

(а)  информирање  на  децата  жртви  за  нивната  улога,  време  и 
напредок на постапката и на нивната положба во нивните случаи, особено 
во случаите каде што се работи за тешки кривични дела. 

(б) потикнување на развој на шеми за подготовка на детето сведок 
кои имаат за цел да го запознаат детето со кривичната псотапка, пред да ги 
даде своето сведочење. Соодветна помош треба да им биде обезбедена на 
децата жртви и сведоците во текот на целиот судски процес. 

(в)  Овозможување  на  прикажување  на  мислења  и  проблемите  на 
децата и истите да бидат земени во предвид во соодветните стадиуми од 
постапката каде што нивниот личен интерес е погоден 

(д) да се преземаат мерки за да се минимизираат одлужавањата во 
кривичната  постапки  и  заштита  на  приватноста  на  децата  жртви  и 
сведоци, и кога е потребно, осигурување на нивната безбедност од закни и 
освета. 

52.  Децата  кои  се  иселени  преку  границите,  нелегално  или 
погрешно,  треба да  се  вратат  во државата  каде  што се  родени –  ова е 
генерален принцип. Соодветно внимание, при нивното враќање, треба да 
се посвети на нивната безбедност, према нив да се постапува хумано и да 
ја добијат потребната помош. За да се почитува Конвенцијата за правата 
на детето, нивното враќање треба да се оствари итно. Онаму каде што е 
применливо  треба  да  се  применат  одредбите  за  враќање  на  децата  од 
следниве  конвенции:  Хашката  Конвенција  за  граѓанските  аспекти  на 
меѓународното  киднапирање  на  деца  од  1980  година  или  Хашката 
Конвенција  за  заштита  на  децата  и  соработка  меѓудржавите   од  1993 
година,  одобрена  на  Хашката  Конференција  за  меѓународно  приватно 
право,  Конвенцијата  за  јурисдикција,  применлив  закон,  меѓусебно 
признавање,  извршување  и  соработка  во  поглед  на  одговорноста  на 
родителите и мерки за заштита на детето. По враќањето на детето, земјата 
на раѓање / потекло, треба да го третира детето со почит, во согласност со 
меѓународните принципи на човекови права и да му понудат адекватна 
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рехабилитација во семејството. 
53. Програмата за кирвична правда и превенција на криминалот на 

ОН, вклучувајќи ги и институтите од кои се состои Програмската мрежа, 
Канцеалријата  на  Високиот  Комесар  за  човекови  права  /  Центар  за 
човекови  права,  Детскиот  Фонд  на  ОН,  Програмата  за  развој  на  ОН, 
Комитетот  за  правата  на  детето,  Образовната,  Научна  и  Култуолошка 
организација  на  ОН,  Светската  Банка  и  заинтересираните  невладини 
организации, треба да им помагаат на државите потписнички, по нивно 
барање, во рамките на целокупните средства на буџетите на ОН или од 
вонбуџетски  средства,  во  развивањето  на  мултидисциплинарни  обуки, 
образование  и  информативни активности  за  персоналот  од  одделите  за 
спроведување  на  правда  и  кривична  правда,  вклучувајќи  ги  тука  и 
полициските офицери, обвинителите, судиите и магистратите. 
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Развој и имплементација на мерките на медијација и ресторативната 
правда во кривичната правда,

 Резолуција 1999/26, 28.07.1999 година

Економскиот  и  Социјален  Совет  на  ОН,  повикувајќи  се  на 
Резолуцијата 1997/33 од 21 јули 1997 година, насловена како „Елементи за 
одговорна  превенција  на  криминалот:  стандарди  и  норми“  како  и  на 
Резолуцијата 1998/23 од 28 Јули 1998 година во која се препорачува на 
државите членки да  го  земат во  предвид користењето на  пријателската 
помош при спогодувањето за  да  ги  решат ситните прекршоци,  како на 
пример,  преку  користење  на  медијација,  приваќањето  на  граѓанска 
репарација или договор за надомест на штета (компензација), и да го земат 
во  предвид  користењето  на  алтернативните  мерки,  како  што  се 
општокорисна работа, како алтернативана затворот. 

Имајќи ја во предвид Резолуцијата на Генералното Собрание 52/90 
од  12  декември  1997  година,  во  која  Собранието  го  потврди  високиот 
приоритет на техничката соработка и на советодавните услуги во полето 
на превенцијата на криминалот и на кривичната правда,

Земајќи  ги  во  предвид  извештаите  на  Генералниот  Секретар  за 
превенцијата на криминалот и за употребата и премената на стандардите и 
нормите во превенцијата на криминалот и кривичната правда на ОН и на 
извештајот  од  состанокот  на  Експертската  група  за  вклученост  на 
заедницата во спречување на криминалот, кој се одржа во Буенос Ариес од 
8 до 10 февруари 1999 година,

Повикувајќи се на постојните регионални инструменти, вклучувајќи 
ги препораките на (85) 11 на Советот на Европа, за позицијата на жртвата 
во кривичното право и кривичното процесно право и (98) 1 за семјната 
медијација, 

Имајќи  во  предвид  дека  превенцијата  на  криминалот,  од  сите 
аспекти,  е  едно  од  фундаменталните  прашања,  што  ќе  се  рагледува  на 
10тиот Конгрес на ОН за превенција на криминалот и за третманот на 
осудени лица, кој ќе се одржи во Виена од 10 до 17 Април 2000 година,  
каде  и  проблемот  на  вклученоста  на  заедницата  во  превенција  на 
криминалот  ќе  биде  предмет  на  повеќе  работилници  кои  ќе  бидат 
организирани за време на 10-тиот Конгрес, 

1. Признавајќи дека кај значителен број на ситни прекршоци 
кои што ја загрозуваат безбедноста и удобноста на граганите, механизмите 
на  традиционалниот  кривичен  систем  не  секогаш  се  соодветни  и 
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навремени за  да  реагираат  на  овие  феномени,  без  разлика  дали  тоа  го 
гледаме  од  аспект  на  жртвата  или  во  однос  на  соодветни  и  адекватни 
казни,

2. Нагласувајќи  дека  важно  средство  за  решавање  на  ситни 
спорови и прекршоци може да биде преставено, во соодветни случаи, со 
мерки  на  посредување и  ресторативна  правда,  особено  мерки,  кои  под 
надзор на судски или друг надлежен орган, ќе го олеснат состанокот на 
сторителот  со  жртвата,  надоместот  на  штетата  која  ја  претрпел  или 
примената на општокорисната работа, 

3. Нагласувајќи дека мерките на медијацијата и ресторативната 
правда,  каде  што  е  соодветно,  можат  да  доведат  до  сатисфакција  на 
жртвите, како и за спречување на идните несоодветни однесувања како и 
да  преставува  остварлива  алтернатива  за  кривичните  дела  за  кои  е 
предвидена полесна / краткотрајна казна затвор или парична казна,

4. Го поздравува развивањето на искуството со медијацијата и 
ресторативна  правда  во  полето  на  кривичната  правда,  во  многу  земји, 
онаму каде што е соодветно, кај ситните прекршоци, семејните проблеми, 
училишни  и  проблеми  на  заедницата  како  и  проблеми  со  децата  и 
малдите,

5. Ги  повикува  државите  да  го  разгледаат,  во  рамките  на 
нивните правни системи, развивањето на постапките кои што ќе служат 
како алтернатива на формалната кривична постапка и да ја формулираат 
постапката за медијација и ресторативна правда, како и да ја промовираат 
и културолошки да ја фаворизираат медијацијата и ресторативната правда 
помеѓу  органите  за  спроведување  на  законот,  судските  и  социјалните 
власти, како и во локалните заедници, и да се разгелда обезбедувањето на 
соодветна обука за оние кои се вклучени во спроведувањето на таквите 
процеси,

6. Ги  повикува  заинтересираните  држави,  меѓународни 
организации  и  други  субјекти  да  разменат  информации  и  искуства  за 
медијацијата аи ресторативната правда, вклучувајќи ја и работната рамка 
на Програмата на ОН за првенција на криминалот и кривичната правда, 
како  и  да  придонесуваат  активно  во  дискусиите  и  разгледувањето  на 
политиките на медијација и ресторативна правда во работната рамка на 
10-тиот Конгрес на ОН за превенција на криминалот и за третманот на 
осудени  лица  а  особено  неговата  работилница  за  вклучување  на 
заедницата во превенцијата на криминалот,

7. Бара  од  Комисијата  за  превенција  на  криминалот  и  за 
кривична правда да ги разгледа начините и средствата за олеснување на 
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ефективна размена на информации во врска со националните искуства во 
оваа  област,  и  можните  начини  за  промоција  на  медијацијата  и 
ресторативната правда  во свеста на граѓаните. 

8. Препорачува  на  Комисијата  да  ја  разгледа  потребата  од 
формулирање на стандарди на ОН во полето на медијација и ресторативна 
правда, кои ќе бидат наменети да ја обезбедат правичноста во решавањето 
на помали прекршоци, 

9. Бара  Генералниот  Секретар  да  преземе,  во  рамките  на 
расположливите  ресурси,  активисти  кои  ќе  асистираат  на  државите  во 
развивање на медијацијата и ресторативната правда како и да се олесни 
размената на искуства на регионално и меѓународно ниво кои искуства се 
однесуваат  на  прашања  од  медијацијата  и  ресторативната  правда, 
вклучувајќи и дистрибуција на најдобри практики, 

10. Исто  така  бара  од  Генералниот  Секретар  да  подготви 
извештај за прогресот на работата и истиот да го достави до Комисијата за 
превенција на криминалот и за кривична правда на 10-тиот Конгрес на ОН 
за превенција на криминалот и третманот на осудени лица.
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ЗАШТИТА НА СВЕДОЦИТЕ И ЖРТВИТЕ - EKO SOS УПАТСТВА – 
РЕЗОЛУЦИЈА 2004/27 - УПАТСТВА ЗА ПРАВОСУДНИТЕ 

ПРАШАЊА КОИ ВКЛУЧУВААТ ДЕЦА ЖРТВИ И СВЕДОЦИ НА 
КРИВИЧНИ ДЕЛА

Економски и социјален совет, повикувајќи се на Резолуцијата 40/34 
на  Генералното  собрание  од  29.11.1985  година  со  кое  Генералното 
собрание  ја  усвои  Деклараџијата  за  основните  принципи  на  правда  за 
жртвите на кривични дела и злоупотреба на моќта, повикувајќи се исто 
така на одредбите на Конвенцијата за правата на детето, која Генералното 
собрание ја усвои со Резолуција 44/25 од 20.11.1989 година а посебно на 
членовите 3 и 39 како и на одредбите од Опциониот протокол за продажба 
на деца, детска проституција и порнографија со Конвенцијата за правата 
на  детето,  кое  Собранието  го  усвои  со  Резолуција  54/263,  25.05.2000 
година а посебно на член 8. Имајќи ги во вид релевантните одредби од 
Бечката  декларација  за  криминалот  и  правдата:  во  пресрет  на 
предизвиците на 21-от век кој  се приложени со Резолуцијата 56/261 на 
Собранието од 31.01.2002 година како и акционите планови за примена на 
Бечката  декларација  кои  се  приложени  со  резолуцијата  56/261  од 
31.01.2002 година а посебно акционите планови за сведоците и жртви во 
кривичното и малолетничкото правосудство, имајќи го исто така предвид 
документот „Свет по мерка на детето“ кој Генералното собрание го усвои 
со Резолуција С-27/2 од 10.05.2002 година,

Повикувајќи се  на  Резолуцијата  1996/16 од  23.07.1996 година со 
која  Генералниот  секретар  продолжи  да  ја  промовира  употребата  и 
примената на стандардите и нормите на ОН за превенција на криминалот 
и кривичното правосудство, 

Внимавајќи  на  сериозните  физички,  психолошки  и  емоционални 
последици од различни облици на  криминал  на  жртвите,  а  посебно на 
децата жртви, 

Препознавајќи  дека  учеството  на  децата  жртви  и  сведоци  на 
кривичните дела во постапките на кривичното правосудство од суштинска 
важност е за ефикасно процесуирање на различни облици на кривичните 
дела,  вклучувајќи ги и  случаите  на  сексуална  експлоатација  на  децата, 
трговија  со  деца  и  дргуи  облици  на  трансанационален  организиран 
криминал каде децата се често единствени сведоци, 

Внмавајќи на јавниот интерес и правичното судење засновано на 
веродостојни докази како и на чувствителноста и подложеноста на децата 
сведоци и жртви на инсинуации или принуда,
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Внимавајќи исто така, на фактот дека на децата жртви и сведоци на 
кривични дела им е потребна посебна заштита,  асистенција и подршка 
која  одговара  на  нивната  возраст,  зрелост  и  индивидуалните  посебни 
потреби, за да би се спречиле додатните тешкотии настанати како резултат 
на учеството во процесот на кривичното правосудство, 

Нагласувајќи дека стандардите и нормите на ОН за превенција на 
криминалот и кривичното правосудство допринесуваат за содржината на 
декларацијата,  договорите  и  другите  инструменти  кои  се  содржани  во 
реформите на кривичното правосудство во земјите членки а кои имаат за 
цел  ефикасно  и  хумано  соочување  со  сите  облици  на  криминал  и 
превенција на криминалот ширум светот,

Земајќи ги во обзир, со почитување, напорите на Меѓународното 
биро за детските права во составувањето на упатствата за провосудните 
прашања кои се однесуваат на децата жртви и сведоци на кривични дела а 
кои се напишани во соработка со Комитетот за управување/составување на 
упатствата, составен од реномирани меѓународни експерти во областите за 
правата на децата, кривичното право и виктимологија. 

1.  Бара од Генералниот секретар да свика меѓународна експертска 
група  базирана  на  регионален  состав  на  Комисијата  за  превенција  на 
криминалот и кривичното правосудство и која ќе биде отворена за сите 
земји членки кои сакаат да учествуваат како посматрачи во согласност со 
расположивите додатни буџетски средства, да ги развиваваат упатствата за 
правосудните прашања во областите кои се однесуваат на децата жртви и 
сведоци на кривични дела;

2. Бара од меѓународните експертски групи да на својот состанок ги 
земат во предвид сите релевантни материјали вклучувајќи ги и упатствата 
за правосудните прашања кои се однесуваат на децата жртви и сведоци на 
кривични дела кои ги составило Меѓународното биро за детски права а 
кои се приложени со оваа одлука;

3. Го повикува 11-тиот Конгрес на ОН за заштита од криминалот и 
кривичното  правосудство  да,  под  самостоен  наслов  „Како  стандардите 
функционираат:  50  години  од  поставување  стандарди  за  заштита  од 
криминал  и  кривично  правосудство“,  а  во  текот  на  работилниците  за 
унапредувањето на реформите на кривичното правосудство, вклучувајќи 
ја  и  ресторативната  правда  и  во  текот  на  пратечките  состаноци  на 
невладините и професионалните организации, разгледуваат и расправаат 
за  прашањата  наведени во упатствата  за  правосудните прашања кои  се 
однесуваат на децата жртви и сведоци на кривични дела и ја повикуваат 
Меѓувладината експертска група да во текот на својата работа ги земе во 
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предвид и резултатите на овие дускусии.
4. Бара од Генералниот секретар да поднесе извештај за резултатите 

од  состанокот  со  меѓувладината  експертска  група  на  15-тата  сесија  на 
Комисијата  за  заштита од  криминал и  кривично правосудство за  да  би 
Комисијата ги разгледала и преземала натамошните чекори. 

АНЕКС
УПАТСТВА ЗА ПРАВОСУДНИТЕ ПРАШАЊА КОИ СЕ 

ОДНЕСУВААТ НА ДЕЦАТА ЖРТВИ И СВЕДОЦИ НА КРИВИЧНИ 
ДЕЛА КОИ ГИ СОСТАВИ МЕЃУНАРОДНОТО БИРО ЗА ДЕТСКИ 

ПРАВА

I. ЦЕЛИ И ПРЕАМБУЛА
А. ЦЕЛИ

Овие упатства за правосудните прашања кои се однесуваат за децата 
жртви и сведоци на кривични дела поставуваат добра пракса заснована на 
усогласеноста  на  современите  знаења  и  релевантните  меѓународни  и 
регионални норми, стандарди и принципи. 

Упатствата  даваат  практична  рамка  за  постигнување  на  следните 
цели:

Обезбедување  упатства  на  стручњаците,  кога  е  потребно  и  на 
волонтерите кои работат со децата жртви и сведоци на кривични дела а за 
развој  на  нивната  дневна  пракса  во  судските  процеси  за  возрасни  и 
малолетници  на  национално,  регионално  и  меѓународно  ниво  а  во 
согласност со декларацијата за основните принципи на правда за жртвите 
на кривични дела и злоупотреба на моќта.

Давање подршка во преиспитувањето на националните и домашните 
закони, процедури и пракси како би се обзбедило потполно почитување на 
правото на детето жртва и сведок на кривично дело и целосна примена на 
Конвенцијата за правата на детето. 

Подршка на владите, меѓународните организации, јавните агенции, 
невладините и  локални организации и други  заинтересирани страни во 
креирањето  и  примената  на  законодавството,  политиката,  програмата  и 
праксата кои одговараат на клучни прашања во врска со децата жртви и 
сведоци на кривични дела.

Поддршка  и  помагање  на  оние  кои  се  грижат  за  децата  за  да 
најчуствителен начин пристапат во работата со децата жртви и сведоци на 
кривичните дела.
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Секој правосуден систем ќе ги примени овие упатства во согласност 
со своите правни, социјални, економски, културни и географски услови. 
Меѓутоа,  секој  правосуден  систем  треба  постојано  да  настојува  да  ги 
надмине практичните тешкотии во неговата примена со оглед на тоа да 
упатствата  во  потполност  претставуваат  сет  од  минимални  начела  и 
стандарди кои треба да се прифатат. 

Во  примената  на  упатствата  секој  правосуден  систем  мора  да 
обезбеди  соодветна  обука,  избор  и  процедура  која  би  одговарала  на 
посебните потреби на децата жртви и сведоци на кривични дела, тогаш 
кога  виктимизацијата  негативно  влијае  на  одредени  групи  на  деца  во 
различни ситуации како што е на пр. сексуален напад на девојчиња.

Упатствата покриваат одредено поле во кое знаењата и праксата се 
развиваат и растат. Тие немаат намера да бидат комплетна листа ниту да го 
оневозможат натамошниот развој под услов да развојот е во согласност со 
основните цели и начелата на упатствата. 

Упатствата исто така треба да служат и во процесот на незванични и 
обичајни  правосудни системи,  како што се  ресторативната  правда и  во 
некои некривични области на правото вклучувајќи, но не ограничувајќи се 
на  старателство,  развод,  усвојување,  заштита  на  детето,  менталното 
здравје,  државјанство,  закони  кои  се  однесуваат  на  емигрантите  и 
избеглиците.

Б. СОДРЖИНА И ОПСЕГ

   Упатствата се развиени со:
Свест  да  милиони деца  ширум светот  страдаат  како  резултат  на 

кривични дела и злоупотреба на моќта и да правата на овие деца не се 
адекватно препознаени како и да можат да претрпат додатни тешкотии во 
судските процеси.

Потврда  да  сите  напори  мора  да  бидат  преземени  како  би  се 
спречила виктимизација на децата посебно низ примена на упатствата за 
превенција на криминалот.

Потсетување  да  Конвенцијата  за  правата  на  детето  поставува 
барања и начела за обезбедување на ефикасно признавање на правата на 
децата  како и да  Декларацијата  за  основните принципи на  правдата  за 
жртвите  на  кривични  дела  и  злоупотреба  на  моќта  даваат  начела  кои 
обезбедуваат  на  жртвите  право  на  информираност,  партиципација, 
заштита, надомест на штета и подршка.

Нагласување  дека  сите  држави  членки  на  меѓународни  и 
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регионални  инструменти  имаат  обврска  да  ги  исполнат  своите 
одговорности, вклучувајќи ја и примената на Конвенцијата за правата на 
децата и пртечките протоколи. 

Повикување  на  меѓународни  и  регионални  иницијативи  кои  ги 
применуваат начелата на Декларацијата за основните принципи на правда 
за  жртвите  на  кривични  дела  и  злоуптореба  на  моќ,  вклучувајќи  и 
Прирачник  за  правда  за  жртви  и  водич  за  доносители  на  одлуките  за 
декларација  за  основните  принципи  кои  1999  година  го  објави 
канцеларијата на ОН за борба против дрога и криминал.

Препознавање дека децата се чувствителни и дека им е потребна 
посебна  заштита  во  согласност  со  нивните  години,  зрелост  и 
индивидуални посебни потреби. 

Разгледување  на  тоа  да  равиениот  систем за  подршка  на  децата 
жртви и сведоци на кривични дела може да доведе до тоа да децата и 
нивните  семејства  бидат  што  поотворени  за  откривање  на  слуачите  на 
виктимизација и да се повеќе ги подржуваат судските процеси. 

Потсетување да правдата за децата жртви и сведоци на кривични 
дела  мора  да  биде  обезбедена  со  современа  заштита  на  правата  на 
обвинетите  или  осудените  сторители,  вклучувајќи  ги  и  оние  кои  се 
фокусирани  на  децата  во  судир  со  законот  како  што  се  стандардни  и 
минимални правила  на  она  за  малолетничко  правосудство  (Правила  од 
Пекинг).

Свест за разноликоста на правните системи и традиции земајќи во 
обзир дека криминалот се повеќе е транснационален во својата природа и 
дека постои потреба да на децата жртви и сведоци на кривични дела им 
обезбеди еднаква заштита во сите земји.

Ц. НАЧЕЛА

За да се обезбеди правда за децата жртви и сведоци на кривични 
дела, стручњаците и другите одговорни за доброто на овие деца мора да ги 
почитуваат следните секторски начела,  а  како што е наведено во други 
меѓународни инструменти посебно во Конвенцијата за правото на детето и 
како што е видно во работата на Комитетот за права на детето:

А.  Достоинство.  Секое  дете  е  единствено  и  вредно  човечко 
суштествено и како такво неговото или нејзиното достоинство, посебно 
потребите,  интересите  и  приватноста  мораат  да  бидат  почитувани  и 
заштитени.

Б.  Недискриминација.  Секое  дете  има  право  да  биде  третирано 
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правично и еднакво без оглед на расата, националноста, бојата на кожата, 
родот,  јазикот,  вероисповеста,  политичкото  или  другото  мислење, 
национално,  етничко  или  општествено  потекло,  имот,  инвалидитет  и 
раѓање  или  друго  лично  својство  на  детето  или  родителот/законскиот 
старател.

В. Најдобар интерес на детето. Секое дете има право да неговиот 
или нејзиниот најдобар интерес биде приоритет. Ова вклучува право на 
заштита и на прилика за усогласен развој:

1. Заштита. Секое дете има право на живот и опстанок и да биде 
заштитено од сите облици на тешкотии, злоупотреби или запоставувања 
вклучувајќи  го  физичкото,  психочкото,  менталното  и  емотивното 
злоставување и занемарување. 

2. Усогласен развој. Секое дете има право на можност за усогласен 
развој  на стандардот на животот кој  е адекватен за физички,  ментален, 
спиритуален,  морален  и  општествен  развој.  Во  случај  детето  да  биде 
трауматизирано, потребно е да се преземат сите чекори со кои на детето ќе 
му се обезбеди да ужива во здрав развој. 

3.  Право  на  партиципација.  Секое  дете  има  право  да  го  изрази 
своето мислење,  став  и  уверување слободно по сите  прашања,  со  свои 
зборови  и  посебно  да  допринесе  при  донесувањето  на  одлука  која  се 
однесува на неговиот или нејзиниот живот, вклучувајќи ги и одлуките за 
судските процеси. Детето има право да тие негови ставови се земат во 
предвид. 

Д. ДЕФИНИЦИИ

Во насоките се користат следните дефениции:
А.  „Дете  жртва  и  сведок“  се  однесува  на  на  деца  и  адолесценти 

помлади од 18 години кои се жртви или сведоци на кривични дела без 
оглед  на  нивната  улога  во  кривичното дело или  во  просесуирањето  на 
наводните обвинети или група обвинети;

Б. „Стручњаци“ се однесува на лицата кои се во контекст на својата 
работа во контакт со децата жртви и сведоци на кривични дека а на кои 
овие  насоки  се  однесуваат.  Тоа  ги  вклучува  следните  лица,  иако  не  е 
ограничено само на нив:  застапници на децата и жртвите и лицата кои 
даваат подршка, практичари од областа на службите за заштита на децата, 
лицата  во  Агенциите  за  доброто  на  децата,  тужители  и  адвокати  на 
одбраната,  дипломатски и конзуларни лица,  лица на  програмите кои се 
занимаваат со насилства во семејствата, судии, извршители на законските 
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одредби,  стручњаци  во  областа  на  медицината  и  менталното  здравјо  и 
социјални работници.

В.  „Судски  процес“  вклучува  откривање  на  кривичното  дело, 
подигање  на  тужба,  истрага,  процес  на  обвинение  и  судски  процес  и 
подсудски  процедури  без  оглед  дали  случајот  се  води  во  рамките  на 
национален,  меѓународен  или  регионален  систем  на  кривично 
правосудство за возрасни или малолетници  или во рамките на обичен или 
незваничен правосуден систем.

Г. „Ориентираност на дете“ се однесува на пристапот кој ги зема во 
предвид детските и и индивидуални потреби и желби.

II.  УПАТСТВА  ЗА  ПРАВОСУДНИТЕ  ПРАШАЊА  КОИ  СЕ 
ОДНЕСУВААТ НА ДЕЦАТА ЖРТВИ И СВЕДОЦИ НА КРИВИЧНИ 
ДЕЛА

А.  ПРАВО  НА  ДОСТОИНСТВЕН  И  СОЧУСТВИТЕЛЕН 
ТРЕТМАН

Децата  жртви  и  сведоци  во  судскиот  процес  треба  да  бидат 
третирани на грижлив и сочувствителен начин водејќи сметка за нивната 
лична ситуација и непосредни потреби, возраста, родот, инвалидитетот и 
зрелоста  и  со  потполно  почитување  на  нивниот  физички,  ментален  и 
морален интегритет. 

Секое  дете  треба  да  биде  третирано  како  личност  со  своите 
индивидуални  потреби,  желби  и  чувства.  Стручњаците  не  треба  да  го 
третираат детето како типично дете од било која возраст или како типична 
жртва или сведок на специфично кривично дело.

Мешањето во детскиот приватен живот треба да биде ограничени 
на неопходен минимум но во исто време треба да бидат задржани високи 
стандарди  во  собирањето  на  докази  како  би  се  обебедиле  првични  и 
непристрасни исходи на судскиот процес.  За да се избегнат натамошни 
негативни последици по детето, интервјуи, испитувања и други форми на 
истрага треба да ги водат обучени стручњаци кои пристапуваат кон тоа со 
почитување  и  на  чувствителен  и  основен  начин.  Сите  интеракции 
опишани во овие упатства треба да бидат спроведени на емпатичен начин 
и  да  бидат  ориентирани  кон  детето  во  соодветно  опкружување  кое 
одговара на специфичните потреби на детето. Исто така, мора да бидат на 
јазикот кој детето го користи и разбира.
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Б.ПРАВО НА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Децата жртви и сведоци треба да имаат пристап до правда која ќе ги 
штити од дискриминација на основа на раса, боја на кожата, полот, јазикот, 
вероисповеста, политичкото или друго мислење, национално, етничко или 
општествено  потекло,  имот,  инвалидитет  и  раѓање  или  други  лични 
својства на детето или родителот/старателот.

Судските процеси и служби за подршка на децата жртви и сведоци 
и нивните семејства треба да бидат чувствителни на возраста на детето, 
желбите,  разбирањето,  родот,  сексуалната  ориентација,  етничкото, 
културно,  верско,  јазично  или  општествено  потекло,  каста, 
социоекономските услови и имигрантски или избегличкиот статус, како и 
на посебните потреби на детето вклучувајќи ја и здравствената состојба, 
способност  и  капацитет.  Стручњаците  треба  да  бидат  обучени  за  овие 
различности. Во многу случаи, посебните служби и заштити со текот на 
времето ќе бидат установени како би ги земале во предвид различните 
природи и специфичности на делата над децата како што се сексуалното 
злоставување  на  девојчињата.  Возраста  на  треба  да  биде  пречка  за 
потполното учество  на детето во судскиот процес. Секое дете има право 
да биде третирано како способен сведок и неговото/нејзиното сведочење 
треба да се претпостави како валидно и веродостојно на судењето освен 
доколку не  се  докаже спротивното  и  се  додека  неговиот или  нејзината 
возраст и зрелост дозволуваат давање на прифатливо сведочење со или без 
комуникациски помагала или други видови на подршка.

В.ПРАВО НА ИНФОРМИРАНОСТ

Детето жртва или сведок, неговото семејство и правни застапници од 
првиот контакт со правосудниот процес и низ тој процес имаат право да 
бидат благовремено известени за:

Расположивите  здравствени,  психолошки,  социјални  или  други 
услуги,  како  и  за  начините  на  пристап  кон  тие  услуги  вклучувајќи  и 
правно или друго советување или застапување, компензација и ургентни 
финансиски подршки доколку постојат.

За процедурите во кривичните процеси за возрасни и малолетници, 
вклучувајќи ја улогата на детето жртва и сведок, важност, момент и начин 
на сведочење, начините на кои „испитувањето ќе биде спроведено во текот 
на истрагата или судењето“.

Напредокот  и  текот  на  поединечен  случај  вклучувајќи  го 
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приведувањето, апсењето или статусот на притвореник на обвинетиот како 
и сите потенцијални промени на статусот кои се во процес на одлучување, 
одлуките за истрага и сите релевантни информации за развојот и исходот 
на случајот после судењето. 

Г. За постоечките механизми на подршка на детето кога поднесува 
тужба или учествува во истрага и судски постапки 

Д. Специфичните места и време на сослушување и други релевантни 
настани 

Ѓ. Расположивост на заштитните мерки 
Е.  Постоечките  прилики  за  надомест  на  штета  од  страна  на 

прекршителите  или  од  државата  низ  судскиот  процес,  алтернативни 
граѓански парници или други процеси 

Ж. Постоечките механизми на повторно разгледување на одлуката 
која лошо влијае на детето жртва и сведок и

З.  За  релевантните  права  на  детето  жртва  и  сведок  према 
Конвенцијата  за  правата  на  детето  и  Декларацијата  за  основните 
принципи на правда за жртви на кривични дела и злоупотреба на моќ. 

Г.  ПРАВО  НА  ИЗРАЗУВАЊЕ  НА  МИСЛЕЊА  И  ПРАВО  ДА 
БИДЕ СОСЛУШАНО

Стручњаците треба да ги вложат сите напори да на детето жртва и 
сведок му обезбедат да го изрази своето мислење и загриженост во врска 
со учеството во правосудниот процес. Стручњаците треба:

 - Да обезбедат да детето жртва и сведок биде конслултирано за сите 
прашања наведени во ставот 19.

−Да обезбедат на детето жртва и сведок му биде озбезбедено и на 
сопствен начин да ги изрази своето мислење и загроженост во врска со 
своето учество во правосудниот процес, начинот на кој сака да го обезбеди 
сведочењето,  како  и  своите  чувства  за  заклучоците  на  процесот. 
Стручњаците треба да посветат посебно внимание на мислењето на детето 
и загриженоста да доколку не се во состојба да одговорат на тоа, да му ги 
објаснат на детето причините за тоа.

Д. ПРАВО НА ЕФЕКТИВНА ПОДРШКА

Детето  жртва  и  сведок  и  кога  е  тоа  потребно  и  членовите  на 
семејството  треба  да  имаат  пристап  и  подршка  од  стручњаците  кои 
претходно  имале  соодветна  обука  наведена  во  ставовите  41-43.  Тоа 
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вклучува асистенција и подршка од службите како што се финансиски, 
правни, советодавни, здравствени и социјални услуги, услуги за физичко и 
психолошко заздравување и други услуги неопходни за реинтеграција  на 
детето. Сите овие подршки на детето треба да одговорат на потребите на 
детето  и  да  му  обезбедат  ефективно  да  учествува  во  сите  фази  на 
правосудниот процес. Во обезбедувањето на подршка на детето жртва или 
сведок, стручњаците треба да сторат се што е потребно да ја кординираат 
подршката за да детето не биде подложено на претерани интервенции.

 Детето жртва и сведок треба да добие помош од лица кои даваат 
подршка  како  што  се  специјалисти  за  деца  жртви  –  сведоци,  а  кои  со 
својот ангажман започнуваат со иницијален извештај и продолжуваат се 
до  додека  одредената  услуга  е  потребна.  Стричњаците  треба  да  ги 
развиваат и применуваат мерките кои олеснуваат децата да сведочат и да 
ја  унапредат  комуникацијата  и  разбирањето  во  предсудската  и 
постсудската постапка. Овие мерки може да подразбираат вклучување на: 
специјалист за деца жртви и сведоци кои би одговорил на потребите на 
детето; личност која дава подршка вклучувајќи специјалисти и соодветни 
членови од фамилијата кои ќе го следат детето во текот на сведочењето и 
законски старатели со цел заштита на детските правни интереси. 

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ 

Заштита  на  приватноста  на  детето  жртва  и  сведок е  од  примарна 
важност. Секоја информација која се однесува на учеството на детето во 
правосудниот  процес  треба  да  биде  заштитена.  Тоа  може  да  биде 
постигнато низ одржување на доверба и ограничување во откривањето на 
информации кои можат да доведат до идентификација на детето жртва или 
сведок во судскиот процес. Кога е тоа можно треба да се преземат  мерки 
за  исклучување  на  јавноста  и  медиумите  од  судницата  во  текот  на 
сведочењето на детето.

ПРАВО НА ЗАШТИТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕШКОТИИ ВО 
ТЕКОТ НА СУДСКИОТ ПРОЦЕС

Стручните лица треба да ги преземаат сите мерки за да ги спречат 
дополнителните тешкотии за детето во текот на откривањето,  истрагата 
или процесот на гонење за да би се обезбедило почиување на најдобриот 
интерес на детето и почитување на неговото достоинство. Стручните лица 
треба да пристапат кон детето жртва и сведок со чувствителност, така што 
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да: 
- Обезбедат подршка на детето жртва и сведок, вклучувајќи следење 

на детето низ неговото учество во судскиот процес кога е тоа во негов 
најдобар интерес.

- Обезбедат точност на информацијата за процесот,  вклучувајќи го 
давањето на јасни очекувања на детето жртва и сведок во смисла што тоа 
да очекува од процесот, со што е можна поголема сигурност. Учеството на 
детето во сослушувањето и судењето треба да биде испланирано однапред 
и треба да се сторат сите напори за да се обезбеди континуитет во односот 
помеѓу децата и стручњакот кој е со него во контакт во текот на процесот.

- Обезбедат  забрзано  судење освен  кога  одлагањето  е  во  најдобар 
интерес на детето. Истрагата на кривичните дела која ги вклучува и децата 
жртви и сведоци исто така треба да биде забрзана и треба да постојат 
процедури, закони и судски правила кои обезбедуваат да ваквите случаи 
бидат забрзани.

- Да се користат процедури кои се ориентирани према детето што 
подразбира  просторија  за  интервју  која  е  дизајнирана  за  деца, 
меѓусекторски услуги за децата жртви кои се интигрирани под еден кров, 
опкружување во судницата која е прилагодена на детето сведок, паузи во 
текот на сведочењето на детето, сослушувања закажани во време кое е во 
согласност со возраста на детето и неговата зрелост, систем на дежурства 
и  покани  кои  обезбедуваат  детето  да  оди  во  судница  само  кога  е  тоа 
неопходно  како  и  други  соодветни  мерки  кои  би  се  организирале  при 
сведочењето на детето.

  Стручните лица исто така треба да ги применуваат следните мерки:
- Ограничување  на  бројот  на  интервјуите.  Треба  да  се  применат 

специјални процедури на собирање докази од детето жртва и сведок за да 
би се намалил бројот на интервјуи, давање изјави, сослушувања и посебно 
неопходните  контакти  на  детето  со  правосудниот  процес  а  таква 
процедура може на пр. да биде користење на претходно снимени видео 
снимки. 

- Избегнување  на  непотребни  контакти  со  наводниот  сторител, 
неговиот тим на одбрана и други личности кои не се директно поврзани со 
судскиот процес.  Стручните лица треба да обезбедат да детето жртва и 
сведок биде заштитено од соочувања со наводниот сторител кога тоа е во 
согласност со правниот систем и со почитување на правото на одбрана.    

Кога е тоа можно и неопходно, детето жртва и сведок треба да биде 
интервјуирано  и  испитувано  во  судница,  кога  наводниот  сторител  не  е 
присутен а  треба да  се  обезбедат одвоени чекални и приватни соби за 
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интервјуа.
- Да се употребуваат помагала кои би го организирале сведочењето 

на детето. Судијата треба посебно да ги разгледа и одобри употребата на 
помагала  за  сведочењето  на  детето  и  да  го  намали  потенцијалното 
заплашување на детето како и да спроведе супервизија и да ги преземи 
сите  неопходни  мерки  за  да  обезбеди  да  детето  жртва  и  сведок  биде 
испитувано на начин кој е ориентиран на детето. 

ПРАВО НА БЕЗБЕДНОСТ

Кога безбедноста на детето жртва и сведок е во ризик, треба да се 
преземат неопходните мерки за да соодветните надлежни установи бидат 
известени за ризикот по безбедност и да детето биде заштитено од таков 
ризик,  пред,  во текот или после судскиот процес.  Од лицата  кои се во 
директен  контакт  со  детето,  стручните  и  другите  лица  кои  доаѓаат  во 
контакт со децата треба да се бара да ги известат надлежните установи ако 
се сомневаат дека на детето жртва и сведок им е причинета штета, дека е 
повредено или дека ќе биде повредено. Стручните лица треба да бидат 
обучени да ги препознаат и спречат заплашувањата, заканите и штетите 
врз детето жртва и сведок. Во ситуации кога децата ии сведоци можат да 
станат предмет на заплашувања, закани или штета, треба да се обезбедат 
сооветни  услови  за  да  се  оксигура  безбедноста  на  детето.  Мерките  за 
заштита на безбедноста можат да вклучат:

- Избегнување на директен контакт помеѓу детето жртва и сведокот и 
наводниот сторител во било кој момент од судскиот процес. 

- Користење на судските одлуки за забрана на приближување кои се 
заведени и регистрирани.

- Наредување на притвор пред судење за обвинетиот и одредување на 
специјални услови за кауција кои подразбираат принцип „без контакт“.

- Поставување на обвинетиот во куќен притвор.
- Кога  е  тоа  можно,  обезбедување  на  детето  жртва  и  сведок 

полициска  заштита  или  заштита  на  некоја  друга  релевантна  агенција, 
чување во тајност на движењето на детето за да не биде откриено.

ПРАВО НА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Детето жртва и сведок треба кога е тоа можно да добие надомест на 
штета  за  да  се  постигне  целосно  задоволување,  реинтеграција  и 
заздравување. Процедурата за добивање и спроведување на надомест на 
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штета  треба  да  биде  приступачна  и  ориентирана  кон  детето.  Доколку 
постапката е ориентирана кон детето и се почитуваат овие упатства, треба 
да се јакнат комбинираните кривични постапки и постапките за надомест 
на штета, заедно со неформалните и локалните правни постапки како што 
е  ресторативната  правда.  Надомест  на  штетата  може  да  вклучува 
риституција  од  престапникот  наредена  од  кривичниот  суд,  помош  од 
Програмата за компензација на жртвите која ја води државата и надомест 
на штета чие што извршување е одлучено во граѓанска постапка. Кога е 
тоа можно треба да се разгледаат и трошоците за социјална и образовна 
реинтаграција,  медицински  третман,  грижа  за  менталното  здравје  и 
правните  услуги.  Процедурите  мора  да  бидат  установени  како  би 
обезбедиле автоматско извршување на одлуките за надомест на штета и 
наплата на надоместот на штетата пред паричните казни. 

ПРАВО НА ПОСЕБНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ 

Покрај  превентивните  мерки  кои  треба  да  постојат  за  сите  деца 
потребни  се  и  посебни  стратегии  за  децата  жртви  и  сведоци  кои  се 
посебно  чувствителни  на  ситуации  при  повторна  виктимизација  или 
повторно сторување на кривични дела. Стручните лица треба да развиваат 
и применуваат сеопфатни и посебно креирани стратегии и интервенции во 
случаите  кога  постои  опасност  да  детето  жртва  биде  повторно 
виктимизирано.  Овие  стратегии  и  интервенции  треба  да  ги  земат  во 
предвид природата на виктимизација, вклучувајќи и виктимизација која се 
однесува на злоупотреба во домот, сексуална експлоатација, злоупотреба 
во институционално опкружување и трговија со деца. Стратегиите можат 
да бидат базирани на владини, локални и граѓански иницијативи.

III. ПРИМЕНА

СТРУЧНИТЕ  ЛИЦА  МОРА  ДА  БИДАТ  ОБУЧЕНИ  И 
ЕДУЦИРАНИ  ЗА  ОВИЕ  УПАТСТВА  ЗА  ДА  ЕФИКАСНО  И 
ЧУВСТВИТЕЛНО РАБОТАТ СО ДЕЦАТА ЖРТВИ И СВЕДОЦИ

За стручњаците кои се во директна работа со децата, од кривичната и 
малолетничката правда, правосудните практичари и други стручњаци кои 
работат со децата жртви и сведоци треба да се обезбеди адекватна обука, 
образование и информации со можност за унапредување, одржување на 
специјализирани методи,  пристапи и ставови.  Стручните лица треба да 
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бидат  бирани  и  обучувани  така  да  одговараат  на  потребите  на  децата 
жртви и сведоци, вклучувајќи и специјализирани единици и услуги. Оваа 
обука треба да опфаќа: 

- Релевантни  норми,  стандарди  и  начела  на  чокековите  права 
вклучувајќи ги и детстките права;

- Начела и етичка должност на нивните установи;
- Знаци и симптоми кои укажуваат на сторени кривични дела над 

децата;
- Вештини  и  техники  за  процена  на  кризни  ситуации  посебно  во 

ситуации  упатувани  на  одредени  услуги  со  акцент  на  потреби  и 
доверливост.

- Влијание,  последици  и  трауми  од  кривичните  дела  на  децата  – 
посебни  мерки  и  техники  на  подршка  на  децата  жртви  и  сведоци  во 
судските постапки;

- Интеркултурална и возрасно лингвистичка верски општествени и 
сродни прашања;

- Соодветни вештини на комуникација во односот дете – возрасна 
личност;

- Техники  на  интервјуа  и  проценки  кои  ја  смалуваат  траумата  на 
детето и  го  зголемуваат квалитетот на  информации добиени од детето. 
Вештина  на  работа  со  децата  жртви и  сведоци базирана на  склоноста, 
разбирање, конструктивен и подржувачки пристап;

- Методи  за  заштита  и  претставување  на  докази  и  иситувања  на 
детето жртва;

- Улога и методи кои ги користат стручњаците кои работат со децата 
жртви и сведоци;

Б.СТРУЧНИТЕ  ЛИЦА  ТРЕБА  ДА  СОРАБОТУВААТ  ВО 
ПРИМЕНАТА  НА  ОВИЕ  УПАТСТВА  ТАКА  ШТО  СО  ДЕЦАТА 
ЖРТВИ И СВЕДОЦИ РАБОТАТ НА ЕФИКАСЕН И ЕФЕКТИВЕН 
НАЧИН

Стручните  лица  треба  да  ги  сторат  сите  напори  за  да  применат 
интердисциплинарен пристап во помагањето на децата така што ќе бидат 
запознаени  со  различен  спектар  на  расположливи  услуги  како  што  се 
подршка  на  жртвите,  застапување,  економска  подршка,  советувања, 
здравствени, правни и социјални услуги. Овој пристап може да вклучи и 
протоколи за  различни фази  на  судскиот  процес  како  би  се  зајанкнала 
соработката меѓу давателите на услугите на децата жртви и сведоци како и 
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со  други  облици  на  мултидисциплинарна  работа  која  ја  подразбира 
полицијата,  обвинителството,  медицинските,  социјалните  услуги, 
психолошките  личности  кои  работат  на  исто  место.  Меѓународната 
соработка треба да биде зајакната меѓу земјите членки во сите сектори на 
општеството, на национално и меѓународно ниво вклучувајќи и меѓусебна 
подршка со цел за олеснување при собирањето и размена на информации 
и откривања истрага и гонења во областа на транснационалниот криминал 
кој вклучува деца жртви и сведоци.

В.ПРИМЕНАТА  НА  УПАТСТВАТА  ТРЕБА  ДА  СЕ 
НАДГЛЕДУВА

Стручните лица треба да ги користат овие упатства како основа за 
развој  на  законите  и  пишаните  политики,  стандарди  и  протоколи  кои 
имаат за цел, подршка на децата жртви и сведоци во судските процеси.

 Стручните лица треба периодично да ја преиспитуваат и оценуват 
својата  улога  заедно  со  другите  агенции  во  правосудниот  процес  за 
обезбедување заштита на правото на детето и ефективна примена на овие 
упатства.

   Пленарна седница 21.07.2004 година.
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Документи од Совет на Европа

КОНВЕНЦИЈА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦА 
ОД СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И СЕКСУАЛНА 

ЗЛОУПОТРЕБА

Земјите членки на Советот на Европа и другите потписнички,

Имајќи во предвид дека целта на Советот на Европа е да се постигнe 
поголемо единство меѓу членовите;

Свесни  дека  секое  дете  има  право  на  мерки  на  заштита  кои 
произлегуваат  од  неговиот  или  нејзиниот  статус  на  малолетно  лице  да 
бидат  преземени  од  неговото  или  нејзинито  семејство,  општество  и 
држава;

Забележувајќи  дека  сексуалната  ескплоатација  на  децата,  особено 
детската  порнографија  и  проституција,  и  сите  форми  на  сексуална 
злоупотреба  на  деца,  вклучувајќи  акти  сторени  во  странство  се 
деструктивни кон здравјето на децата и психосоцијалниот развој ;

Забележувајќи  дека  сексуалната  ескплоатација  и  сескуалната 
злоупотреба  на  деца  се  зголемени  до  загрижувачки  пропорции  и  на 
национално и на меѓународно ниво, особено на зголемената употреба и од 
страна на децата и од сторителите на информатичките и комуникациски 
технологии (ИКТ), и дека за превенција и борба против таквата сексуална 
експлоатација и сексуална злоупотреба на деца потребна е меѓународна 
соработка;

Свесни дека  добросостојбата  и  најдобрите  интереси  на  децата  се 
фундаметални вредности кои ги споделуваат сите земји членки и мора да 
бидат промовирани без никаква дискриминација;

Повикувајќи  се  на  Акцискиот  план  донесен  на  Третиот  самит  на 
шефови на држави и влади на Советот на Европа ( Варшава, 16-17 Мај 
2005  год)  кој  повикува  на  разработка  на  мерки  за  спречување  на 
сексуалната експлоатација на децата;

Повикувајќи се особено на препораката број.Р(91)11 на Комитетот на 
Министри што се однесува на сексуалната експлоатација, порнографијата 
и  проституцијата,  и  тргувањето  со  деца  и  помлади  полнолетници, 
Препораката Рец ( 2001)16 за заштита на деца од сексуална експлоатација, 
и Конвенцијата за сајбер криминалот (ЕТС БР.185), посебно тамошниот 
член 9 како и Конвенцијата на Советот на Европа за борба против трговија 

520



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

со луѓе (ЕТС БР.197);
Имајќи ја во предвид Конвенцијата за заштита на човекови права и 

основни  слободи  (1950  ЕТС  Бр.5)  ревидираната  Европска  социјална 
поделба  (1996),  ЕТС  бр.163  и  Европската  Конвенција  за  уживање  на 
детските права (1996, ЕТС бр.160);

Исто така имајќи ја во предвид Конвенцијата за правата на детето на 
Обединетите  нации,  посебно  членот  34,  Факултативниот  протокол  за 
трговија со деца, детска проституција и детска порнографија, Протоколот 
за спречување, борба и казнување на трговија со луѓе,  посебно жени и 
деца  кои  ја  надополнуваат  Конвенцијата  на  Обединетите  нации против 
транснационалниот  организиран  криминал,  како  и  Конвенцијата  на 
Меѓународната организација на трудот што се однесува на забрана и итно 
постапување за елиминација на најлошите форми на детски труд;

Имајќи ја во предвид Рамкованата одлука на Советот на Европската 
Унија  за  борба  против  сексуалната  експлоатација  на  деца  и  детска 
порнографија  (2004/68/ЈХА)  Рамковната  одклука  на  Советот  на 
Европската  Унија  за  учество  на  жртвите  во  кривичните  постапки 
( 2001/220/ЈХА) и Рамковната одлука на Советот на Европската Унија за 
борба против трговија со луѓе (2002/629/ЈХА);

Земајќи ги во предвид другите релевантни меѓународни инструменти 
и програми на ова поле, особено Стокхолмската декларација и агенда за 
постапување донесена на  Првиот светски конгрес  против комерцијална 
сексуална  експлоатација  на  деца  (  27-31  Август  1996  )  ,  Глобалната 
обврска  од  Јокохама  усвоена  на  Вториот  светски  конгрес  против 
комерцијална  сексуална  експлоатација  на  деца (  17-20 Декември 2001), 
Обврската и Планот за акција од Будимпешта усвоени на Подготвителната 
конференција за Вториот светски конгрес против комерцијална сексуална 
експлоатација  на  деца  (  20-21  Ноември  2001),  Резолуција  ЕС-27/2  на 
Генералното собрание на Обединетите нации „Свет по мерка на децата“ и 
тригодишната програма „Градење на Европа за и со децата“ усвоени после 
Третиот  самит  и  утврдени  на  Конференцијата  во  Монако  (  4-5  Април 
2006 );

Решени ефективно да придонесат кон заедничката цел за заштита на 
деца  од  сексуална  експлоатација  и  сексуална  злоупотреба,  кој  и  да  е 
сторителот, и заради давање помош на жртвите;

Имајќи  ја  во  предвид  потребата  да  се  подготви  сеопфатен 
меѓународен инструмент кој ќе се фокусира на превентивните, заштитните 
и кривично правни аспекти на борбата против сите форми на сексуална 
експлоатација  и  сексуална  злоупотреба  на  деца  и  воспоставување  на 
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посебен мониторинг механизам,

Се договорија за следното:

Глава I 
Цели, принцип на недискриминација и дефиниции

  Член 1 
 Цели

1.Целите на оваа Конвенција се:
a. Спречување  и  борба  против  сексуалната  експлоатација  и 

сексуалната злоупотреба на деца;
b. Заштита на правата на детето жртва на сексуална експлоатација и 

сексуална злоупотреба;
c. Промовирање  на  национална  и  меѓународна  соработка  против 

сексуалната експлоатација и сексуалната злоупотреба на деца.
2. Со цел да се обезбеди ефективна имплементација на одредбите од 

страна  на  Договорните  страни,  оваа  Конвенција  воспоставува  посебен 
механизам за мониторинг.

Член 2 
Принцип на недискриминација

Имплеменатцијата  на  одредбите  од  оваа  Конвенција  од  страна  на 
Договорните страни, посебно примената на мерки за заштита на правата 
на жртвите ќе биде овозможено без дискриминација по било кој  основ 
како што се пол, раса, боја, јазик, религија, политичко или друго мислење, 
национално  или  социјално  потекло,  припадност  кон  национално 
малцинство,  имот,  раѓање,  сексуална ориентација,  здравствена состојба, 
заостанатост или друг статус.

Член 3
Дефиниции

За целите на оваа Конвенција:
1. „Дете“ се подразбира секое лице под 18 години;
2. „Сексуална  екплоатација  и  сексуална  злоупотреба  на  деца“ 

подразбира однесување како што е наведено во членовите 18 до 23 од оваа 

522



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

Конвенција;
3. „Жртва“  значи  секое  дете  кое  било  подложено  на  сексуална 

експлоатација или сексуална злоупотреба.
Глава II 

Превентивни мерки

Член 4
Принципи

Секоја  Договорна  страна  ги  презема  неопходните  законодавни  и 
други мерки за спречување на сите форми на сексуална екплоатација и 
сексуална злоупотреба на деца и за заштита на децата.

Член 5 
 Регрутирање, обука и подигнувње на свеста кај лицата кои работат со 

деца

1. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни и 
други мерки да ја  подигне свеста за заштита и правата  на децата меѓу 
лицата  кои  имаат  редовни  контакти  во  образованието  здравството, 
социјалната заштита, судските и секторите за прогон и во области во врска 
со спортски, културни и слободни актвиности.

2. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни и 
други  мерки  да  обезбеди  дека  лицата  наведени  во  ставот  1  имаат 
соодветно знаење за сексуалната експлоатација и сексуалната злоупотреба 
на  децата,  за  начините  за  нивно  идентификување  и  за  можностите 
наведени во членот 12 став 1.

3.  Секоја  Договорна страна ги презма неопходните законодавни и 
други мерки, во согласност со нејзиното внатрешно право, дека условите 
за пристап кон оние професии чие вршење подразбира редовни контакти 
со деца ќе предвидуваат кандитатите за тие професии да не биле осудени 
за дела на сексуална експлоатација или сексуална злоупотреба на деца.

Член 6

Образование за децата

Секоја  Договорна  страна  ги  презема  неопходните  законодавни  и 
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други мерки за децата за време на основното и средното образование да 
добиваат  информации  за  ризиците  од  сексуалната  експлоатација  и 
сексуалната  злоупотреба,  како  и  начините  да  се  заштитат  себе  си, 
прилагодени на нивниот развоен капацитет. Овие информации, дадени во 
соработка со родителите, ќе бидат дадени во рамките на еден генерален 
контекст на информации за сексуалноста и посебно ќе се обрне внимание 
на ризичните ситуации, посебно оние кои вклучуваат користење на новите 
информатички и комуникациски технологии.

Член 7 
 Програми за превентивна интервенција или мерки

Секоја  Договорна  страна  обезбедува  лицата  кои  стравуваат  дека 
можат да сторат некое од делата утврдени со оваа Конвенција ќе имаат 
пристап,  каде  соодветно,  до  програми  за  ефективна  интервенција  или 
мерки утврдени за евалуација и превенција на ризикот за извршување на 
делата.

Член 8
Мерки за општата јавност

1. Секоја Договорна страна ќе промовира или спроведува кампањи за 
подигнување на свеста на општата јавност со давање на информации за 
феноменот на сексуална екплоатација и сексуална злоупотреба на деца и 
за превентивните мерки кои можат да се преземат.

2. Секоја Договорна страна ќе ги преземе неопходните законодавни и 
други  мерки  да  спречи  или  забрани  ширење  на  материјали  кои  ги 
рекламираат делата утврдени со оваа Конвенција.

Член 9 
 Учество на децата, приватниот сектор, медиумите и граѓанското 

општество

1.  Секоја Договорна страна ќе повикува на учесто на децата според 
нивниот  развоен  капацитет,  во  развој  и  имплементација  на  државните 
политики, програми или други иницијативи што се однесуваат на борбата 
против сексуалната експлоатација и сексуалната злоупотреба на децата.

2. Секоја Договорна страна ќе повика на приватниот сектор, особено 
информатичкиот  и  комуникациско  технолошкиот  сектор,  туризмот  и 
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патната  индустрија  и  банкарството  и  финансиските  сектори,  како  и 
граѓанското општество да учествуваат во разработка и имплементација на 
политики  за спречување  на  сексуална  експлоатација  и  сексуална 
злоупотреба на деца и да имплементираат внатрешни норми преку авто-
регулирање или ко-регулирање.

3. Секоја Договорна страна ќе повика медиумите да даваат соодветни 
информации  во  врска  со  сите  аспекти  на  сексуална  експлоатација  и 
сексуална  злоупотреба  на  деца,  со  почитување  на  независноста  на 
медиумите и слободата на печатот.

4. Секоја договрна страна ќе обезбеди финансирање, вклучително и 
каде  е  возможно,  создавање  на  фондови,  на  проекти  и  програми 
реализирани од граѓанското општество чија цел е превенција и заштита на 
деца од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба.

Глава III 
Специјализирани органи и тела за координација

Член 10
 Национални мерки за координација и соработка

1.  Секоја  Договорна  страна  ги  презема  неопходните  мерки  да 
обезбеди координација на национално или локално ниво меѓу различни 
служби надлежни за заштита од, превенција и борба против сексуалната 
експлоатација  и сексуалната  злоупотреба на  деца,  посебно образовниот 
сектор, здравствениот сектор, центрите за социјална работа, органите на 
прогон и судските органи.

2. Секоја  Договорна страна ги прзема неопходните законодавни и 
други мерки да воспостави или да овласти:

a. Независни  надлежни  национални  или  локални  институции  за 
промоција и заштита на правата на детето, обезбедувајќи ги неопходните 
ресурси и надлежности;

b. Механизми за собирање на податоци или точки, на национално 
или локално ниво и во соработка со граѓанското општество со цел следење 
и евалуација на феноменот на сексуална експлоатација и злоупотреба на 
деца, почитувајќи ги притоа барањата за заштита на личните податоци.

3. Секоја Договорна страна ќе повика на соработка меѓу надлежните 
државни  органи,  граѓанското  општество  и  приватниот  сектор,  со  цел 
подобра  превенција  и  борба  против  сексуалната  експлоатација  и 
сексуалната злоупотреба на деца.
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Глава IV  
Заштитни мерки и помош на жртвите

Член 11
Принципи

1.  Секоја  Договорна  страна  ќе  воспостави  ефективни  социјални 
програми  и  мултидисциплинарни  структури  за  давање  на  неопходната 
помош на жртвите, на нивните блиски роднини и на секое лице одговорно 
за нивната грижа.

2. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни и 
други мерки да обезбеди дека кога возраста на жртвата е несигурна и има 
причини да се верува дека жртвата е дете, мерките на помош и заштита 
обезбедени  за  деца  ќе  му бидат  нему или  нејзе  дадени  и  за  време  на 
утврдувањето на неговата или нејзината возраст.

Член 12  
Пријавување на сомневање за сексуална експлоатација или сексуална 

злоупотреба

1.  Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни и 
други мерки за правилата за доверливост, утврдени со внатрешното право 
за  одредени  професионалци  кои  работат  во  контакт  со  деца,  да  не 
претставуваат  пречка  за  тие  професионалци  да  пријават,  во  органите 
надлежни за заштита на деца, за било која ситуација кога имаат основано 
сомневање дека детето е жртва на сексуална експлоатација или сексуална 
злоупотреба.

2. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни и 
други мерки да повика секое лице кое знае или се сомнева, во добра верба, 
во  сексуална  експлоатација  или  сексуална  злоупотрева  на  деца  да  ги 
извести надлежните органи за овие факти.

Член 13
 Линии за помош

Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки да повика и поддржи формирање на услуги за информации, 
како телефонски или интернет линии за помош, да им се даде совет на 
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јавувачите,  дури  и  да  се  врши  доверливо  или  почитувајќи  ја  нивната 
анонимност.

Член 14
Помош на жртвите

1.  Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни и 
други мерки за помош на жртвите во краткорочен или долгорочен период 
во нивното физичко и психосоцијално закрепнување. Мерките преземени 
во согласност со овој став ќе ги земат во предвид ставовите на детето, 
потребите и грижите.

2. Секоја Договорна страна презема мерки, под услови утврдени со 
нејзиното домашно право за соработка со невладините организации, други 
релевантни организациии или други елементи на граѓанското општество 
посветени во помош на жртвите.

3. Кога  родителите  или  лицата  кои  се  грижат  за  детето  се 
инволвирани  во  неговото  или  нејзината  сексуална  експлоатација  или 
сексуална злоупотреба, интервентинте постапки преземени со примена на 
член 11 став 1 ќе вклучат:

Можност за отстранување на наводниот сторител;
Можноста  за  остранување  на  жртвата  од  неговото  или  нејзиното 

семејно опкружување. Условите и траењето на таквото отстранување ќе 
бидат утврдени во согласност со најдобрите интереси на детето.

4. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни и 
други мерки да обезбеди лицата блиски на жртвата да може да користат 
терапевтска помош, посебно итна психолошка заштита.

Глава V 
 Интервентни програми или мерки

Член 15
 Општи принципи

1.  Секоја  Договорна  страна  ќе  обезбеди  или  промовира,  во 
согласност со внатрешното право ефективни интервентни програми или 
мерки за лицата наведени во членот 16 став 1 и 2 со цел превенција и 
минимизирање на ризикот од повторно сторување на делата од сексуална 
природа со деца. Ваквите програми или мерки ќе бидат достапни во било 
кое време за време на постапките, во и надвор од затвор, според условите 
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утврдени во внатрешното право.
2. Секоја Договорна страна обезбедува или промовира, во осгласност 

со домашното право, развој на партнерства или други форми на соработка 
меѓу надлежните  органи,  посебно  органите  за  здравствена  и  социјална 
заштита, и судските органи и другите тела одговорни за следење на лицата 
наведени во член 16 став 1 и 2.

3. Секоја  Договорна  страна  ќе  обезбеди  во  согласност  со 
внатрешното  право,  оценување  на  опасностите  и  можните  ризици  за 
повторување на делата утврдени со оваа Конвенција, од лицата наведени 
во членот 16 став 1 и 2 со цел да се индетификуваат соодветните програми 
или мерки.

4. Секоја Договорна страна во согласност со внатрешното право ќе 
обебеди  оценување  на  ефективноста  на  имплементираните  програми  и 
мерки.

Член 16 
 Корисници на интервентите програми и мерки

1.  Секоја  Договорна  страна  ќе  обезбеди,  во  согласност  со 
внатрешното право лицата за кои се водат кривични постапки за некое од 
делата утврдени со оваа Конвенција, да имаат пристап до програмите и 
мерките наведени во членот 15 став 1 под услови кои не се ниту штетни 
ниту спротивни на правото на одбрана и барањата за фер и непристрасно 
судење, и особено почитувајќи ги правилата кои го уредуваат принципот 
на презумпција на невиност.

2. Секоја Договорна страна обебзбедува, во согласност со домашното 
право,  дека  лицата  осудени  за  било  кое  од  делата  утврдени  во  оваа 
Конвенција имаат пристап до програмите и мерките наведени ви член 15 
став 1.

3.Секоја Договорна страна обезбедува, во согласност со внатрешното 
право,  интервентите  програми и  мерки  да  бидат  соодветно  развиени  и 
адаптирани  на  развојните  потреби  на  децата  кои  вршат  сексуални 
кривични  дела  вклучително  оние  кои  се  под  возраст  на  кривична 
одговорност,  со  цел  да  се  врши  справување  со  нивните  сексуални 
проблеми.
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Член 17
Информации и согласност

1.  Секоја  Договорна  страна  обебзбедува,  во  согласност  со 
внатрешното  право,  лицата  наведени  во  членот  16  на  кои  им  се 
предложени интервентни програми или мерки се целосно информирани за 
причините за предлогот и согласни за програмата или мерката со целосно 
знаење за фактите.

2. Секоја  Договорна  страна  обезбедува,  во  согласност  со 
внатрешното право, лицата на кои интервентни програми или мерки им се 
предложени да може да ги одбијат истите и во случај кога се работи за 
осудени лица дека им е укажано за можните последици од одбивањето.

Глава VI 
 Материјално кривично право

Член 18 
 Сексуална злоупотреба

1. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законски и други 
мерки со цел следните намерни акти да бидат инкриминирани:

а. преземање сексуални активности со дете кое, според релевантните 
одредби  на  националното  право,  не  ја  достигнало  правно  утврдената 
возраст за сексуални активности;

б.  преземање  на  сексуални  активности  со  дете  кога,се  користи 
присила,  сила  или  закани;  или  злоупотреба  се  врши  од  позиција  на 
доверба, авторитет или влијание над детето, вклучително во рамките на 
семејството  или  злоупотреба  се  врши  во  особено  ранлива  состојба  на 
детето, посебно заради ментална или физичка заостанатост или ситуација 
на зависност.

2. За целта на горниот став 1 секоја Договорна страна ја утврдува 
возраста под која е забрането преземање на сексуални активности со дете.

3. Одредбата од членот 18 став 1а не се однесуваат на консензуални 
сексуални активности меѓу малолетни лица.

Член 19 
 Дела во врска со детската проституција

1. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни и 
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други мерки за инкриминација на следните акти:
а. Регрутирање на дете во проституција или предизвикување дете да 

учествува во проституција;
б.  присилување на дете во проституција или профитирање од или 

поинаку експлоатирање на дете за такви цели;
в. било кој акт кој води кон детска проституција
2. За целта на овој член поимот „детска проституција“ подразбира 

користење на дете за сексуални активности каде пари или друга форма на 
надоместок или ветување е дадено или ветена е друга исплата, без оглед 
дали оваа исплата или ветување е дадено на детето или на трето лице.

Член 20 
 Дела во врска со детска порнографија

1. Секоја  Договорна  страна  презема  неопходни  законодавни  или 
други  мерки  за  следните  намерни  акти,  кога  се  сторени  бесправно,  се 
инкриминирани:

а. Производство на детска порнографија;
б. Нудење или правење на достапна детската порнографија;
в. Дистрибуирање или ширење на детска порнографија;
г. Набавување на детска порнографија за себе или за друго лице;
д. Поседување на детска порнографија ;
ѓ.  Со  знаење  добивање  на  пристап,  преку  информатички 

комуникациски технологии до детска порнографија.
2. За целите на овој член поимот „детска порнографија“ подразбира 

секој  материјал кој  визуелно отсликува дете во реални или симулирани 
сексуални  експлицитни  акти  или  било  какво  отсликување  на  детските 
сексуални органи првенствено за сексуални цели.

3. Секоја  Договорна  страна  може  да  стави  резерва  и  го  задржи 
правото  да  не  го  примени,  во  целост  или  во  дел  ставот  1а  до  д  за 
произвдоство и поседување на порнографски материјал:

- кој  ексклузивно  содржи  симулирани  претставувања  или 
реалистични слики на непостоечко дете;

- кој се однесува на деца кои ја достигнале возраста утврдена во член 
18 став 2 кога овие слики се произведени и поседувани од

Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други  мерки  за  имкриминација  на  намерниот  предлог,  преку 
информациони и комуникациски технологии на полнолетен за средба со 
дете кое не е на возраста утврдена во членот 18 став 2, со цел извршување 
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на некое од делата утврдени со членот 18 став 1а или членот 20 став1а 
према него или нејзе,  кога  овој  предлог  бил проследен со  материјални 
акти што водат кон таква средба.

Член 21
Помагање или соучестништво и обид

1. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други  мерки  за  дејствијата  кога  се  сторени  со  намера,  помагање  или 
соучесништво во сторувањето на делата утврдени со оваа Конвенција, да 
бидат утврдени како кривични дела.

2. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки за обидот за сторување на кривичните дела утврдени со оваа 
Конвенција  да  биде  утврдено  како  кривично  дело  кога  е  сторено  со 
намера.

3. Секоја Договорна страна може да стави резерва и да не го примени 
во целсот или делумно ставот 2 на делата утврдени со членот 20 ставот 1б, 
г, д и ѓ, член 21 став 1 в, член 22 и член 23.

Член 22
 Надлежност

1. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки за утврдување на надлежност за било кое дело утврдено со 
оваа Конвенција кога делото е сторено:

а. на нејзина територија; или
б. на брод кој плови под знамето на таа Договорна страна; или
в. на авион регистриран согласно законите на таа Договорна страна; 

или
г. од еден од нејзините државјани; или
д. од лице кое го име неговото или нејзиното живеалиште на нејзина 

територија
2. Секоја Договорна страна ќе ги обезбеди неопходните законодавни 

и други мерки за утврдување на надлежност за било кое дело утврдено со 
оваа Конвенција кога делото е сторено према еден од нејзините државјани 
или лице кое има живеалиште на нејзината територија.

3. Секоја  Договорна  страна,  во  време  на  потпишувањето  или 
депонирање на  инструментот  на  ратификација,  прифаќање,  одобрување 
или пристапување, со декларација до Генералниот секретар на Советот на 
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Европа може да стави резерви на правото да не примени или примени во 
одредени случаи или услови правилата за надлежност утврдени во ставот 
1ѓ од од овој член.

4. За прогон на делата утврдени со членовите 18, 19, 20 став 1а и 21 
став1  а  и  б  од  оваа  Конвенција,  секоја  Договорна  страна  ги  презема 
неопходните законодавни или други мерки за да обезбеди дека нејзината 
надлежност во врска со ставот 1г не е условена со тоа актите во местото 
каде се извршени да се инкриминирани.

5. Секоја  Договорна  страна  може,  за  време  на  потпишување  или 
депонирање  на  инструментот  за  ратификација,  прифаќање,  одобрување 
или пристапување, со декларација до Генералниот секртетар на Советот на 
Европа да стави резерви за правото да ја ограничи примената на ставот 4 
од овој член во врска со делата утврдени во членот 18 став1б втора и трета 
алинеја на случаи каде нејзин државјанин има живеалиште на нејзината 
територија.

6. За гонење на делата утврдени со членовите 18, 19, 20 став 1а и 21 
од  оваа  Конвенција  секоја  Договорна  страна  ги  презема  неопходните 
законодавни или други мерки да обезбеди нејзината надлежност во врска 
со ставовите 1 г и д да не е условена со тоа гонењето да биде иницирано 
после пријавување од страна на жртвата или изјава на државата на чие 
место делото е сторено.

7. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други  мерки  да  обезбеди  надлежност  за  делата  утврдени  со  оваа 
Конвенција  во  случај  кога  наводниот  сторител  се  наоѓа  на  нејзина 
територија и не и го екстрадира на друга Договорна страна единствено врз 
основа на неговото или нејзиното државјанство.

8. Кога повеќе од една Договорна страна прогласуваат надлежност за 
наводно  сторено  дело  утврдено  со  оваа  Конвенција,  инволвираните 
Договорни  страни  ќе  извршат  консултации  со  цел  да  се  утврди 
најсоодветната надлежност за прогон.

9. Со почитување на општите норми на меѓународното право, оваа 
Конвенција не ја исклучува било која кривична надлежност која ја ужива 
секоја Договорна страна во согласност со внатрешното право.

Член 23
Корпоративна одговорност

1. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други  мерки да  обебзбеди  правното  лице  да  биде  одговорно  за  делата 
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утврдени  во  оваа  Конвенција,  сторени  за  негова  корист  од  било  кое 
физичко лице, преземајќи активности или индвидуално или како дел од 
орган на правното лице, кој има лидерска позиција во рамките на правното 
лице врз основа на :

а. право на претставување на правното лице ;
б. овластување да донесува одлуки во име и за сметка на правното 

лице;
в. овластување да врши контрола во рамките на правното лице.
2. Освен во случаите веќе предвидени во ставот 1, секоја Договорна 

страна ги презема неопходните законодавни или други мерки да обезбеди 
дек правното лице одговара кога недостигот на надзор или контрола од 
физичкото  лице  наведено  во  ставот  1  довело  до  извршување  на  дело 
утврдено со оваа Конвенција заради корист на тоа правно лице од страна 
на физичко лице кое дејствувало под негово овластување.

3. Предмет  на  регулирање  од  страна  на  правните  принципи  на 
Договорната  страна,  одговорноста  на  правното  лице  може  да  биде 
кривична, граѓанска или административна.

4. Ваквата  одговорнотс  ќе  се  предвиди  без  оглед  на  кривичната 
одговорност на физичките лица кои го сториле делото.

Член 24
 Санкции и мерки

1. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки за делата утврдени со оваа Конвенција да бидат казниви со 
ефективни и пропорционални казни кои одвраќаат, земајќи ја во предвид 
нивната сериозност. Овие санкции вклучуваат казни кои се однесуваат на 
одземање на слобода што може да доведе до екстрадиција.

2. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки за правните лица одговорни во согласност со членот 26 да 
бидат  предмет  на  ефективни и  пропорционални казни  кои  одвраќаат  и 
вклучуваат парични кривични или некривични казни и може да вклучат 
други мерки, особено:

а. исклучување на правото на јавни бенифиции или помош;
б.привремено  или  трајно  исклучување  од  преземање  на 

комерцијални активности;
в. ставање под судски надзор;
г. судска забрана за вршење на дејност.
3. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
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други мерки за да:
а. обезбеди заплена и конфискација на:
-  предмети,  документи  и  други  инструменти  користени  за 

извршување на делата или олеснување на нивното извршување како што е 
утврдено со оваа Конвенција;

- користите добиени од таквите дела или нивната вредност;
б. привремено или трајно затворање на некое правно лице користено 

за  извршување  на  некое  од  делата  утврдени  со  оваа  Конвенција,  без 
притоа  да  се  повредат  правата  на  bona  fide  трети  лица,  или  да  му се 
забрани  на  сторителот  привремено  или  трајно  вршење  на  оние 
професионални  или  доброволни  активности  кои  вклучуваат  контакт  со 
деца во текот на што делото било сторено.

4. Секоја Договорна страна може да утврди други мерки во врска со 
сторителите,  како  лишување  од  родителски  права  или  мониторинг  или 
надзор на осудените лица.

5. Секоја Договорна страна може да утврди користа од кривичното 
дело или имотот конфискуван во согласност со овој член да биде алоциран 
во посебен фонд со цел да се финансира програми за превенција и помош 
на жртвите на некое од делата утврдени со оваа Конвенција.

Член 25
 Отежителни околности

Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други  мерки  за  следните  околности,  освен  ако  не  се  веќе  дел  од 
конститутивните  елементи  на  делото,  во  согласност  со  релевантните 
одредби од внатрешното право да се сметаат како отежителни околности 
во утврдувањето на санкциите за делата утврдени со оваа Конвенција:

а. со делото тешко се оштетило физичкото или менталното здравје на 
жртвата;

б.  на  делото  му претходело  или  било  пропратено  со  тортура  или 
тешко насилство;

в. делото било извршено према особено ранлива жртва;
г. делото било сторено од член на семејството, лице кое живеело со 

детето или лице кое го злоупотребило својот авторитет;
д. делото било сторено од повеќе луѓе кои делувале заедно;
ѓ. делото било сторено во рамките на криминална организација;
е. сторителот бил претходно осуден за дела од иста природа.
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Член 26 
 Претходни осудувања

Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки за земање во предвид на правосилните одлуки за осудување 
донесени од друга Договорна страна во врска со делата утврдени со оваа 
Конвенција во случај кога се утврдуваат санкции.

Глава VII - Истрага, обвинение и процесно право

Член 27
 Принципи

1. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки за истрагите и кривичните постапки да бидат спроведени во 
најдобар интерес и почитувајќи ги правата на детето.

2. Секоја  Договорна  страна  утврдува  заштитен  пристап  према 
жртвите, обебзедувајќи притоа истрагите и кривичните постапки да не ја 
влошуваат  траумата  на  детето  и  дека  кривично  правниот  одговор  е 
проследен со помош

3. Секоја  Договорна  страна  ќе  обезбеди  истрагите  и  кривичните 
постапки да  бидат третирани како  приоритет  и  да  се  спроведуваат  без 
неоправдани одлагања.

4. Секоја  Договорна  страна  обезбедува  мерките  применети  во 
согласност со оваа глава да не се во спротивност со правото на одбрана и 
барањата за фер и непристрасно судење од членот 6 од Конвенцијата за 
заштита на човековите права и основни слободи.

5. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други  мерки  во  согласност  со  фундаменталните  принципи  на  своето 
внатрешно право:

- да  обезбеди  ефективна  истрага  и  гонење  на  делата  сторени  во 
согласност  со  оваа  Конвенција  обезбедувајќи  притоа  можност  за  тајни 
операции;

−да  утврди  единици  или  истражни служби  да  ги  идентификуваат 
жртвите на делата од членот 20, особено со анализирање на материјал со 
детска  порнографија,  како  фотографии  и  аудио  визуелни  снимки 
пренесувани  или  достапни  преку  користење  на  информатички  и 
комуникациски технологии.
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Член 28
 Општи мерки за заштита

1. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки за заштита на правата и интересите на жртвите, вклучувајќи 
ги нивните посебни потреби како сведоци во сите фази на истрагите и 
кривичните постапки, особено со:

а.  Нивно  информирање  за  нивните  права  и  услуги  на  нивно 
располагање,  и  одговорот на  нивните жалби,  обвинението,  генералниот 
прогрес на истрагата или постапката и нивната улога како и исходот од 
нивните случаи, освен ако не сакаат да ги добијат таквите информации;

б. Обезбедувајќи барем во случаи каде жртвите и нивните семејства 
може да бидат во опасност, да бидат информирани ако е потребно, дека 
обвинетиот или осудениот е пуштен на слобода привремено или трајно;

в.  Овозможувајќи  им  во  согласност  со  процесните  одредби  на 
внатрешното  право  да  бидат  сослушани,  да  поднесуваат  докази  и  да 
изберат начини како нивните ставови, потреби и грижи ќе бидат изразени, 
директно или преку застапник и дека ќе бидат земени во предвид;

г.  Обезбедувајќи  им  соодветна  поддршка  на  начин  што  нивните 
права и интереси се соодветно претставени и земени во предвид;

д. Заштитувајќи ја нивната приватност, нивниот идентитет и нивната 
појава и со преземање на мерки во согласност на внатрешното право за 
спречување на  јавно ширење на  било каква  информација  која  може да 
доведе до нивна идентификација;

ѓ. Обезбедување на нивната сигурност, како и сигурноста на нивните 
семејства  и  нивните  сведоци  од  заплашување,  одмазда  и  повторна 
виктимизација;

е.  Обезбедувајќи  дека  контактот  меѓу  жртвите  и  сторителите  во 
судот и другите државни органи ќе биде избегнат, освен ако надлежните 
органи  утврдат  поинаку  во  најдобриот  интерес  на  детето  или  кога 
истрагите и постапките бараат таков контакт.

2.  Секоја  Договорна  страна  обезбедува  од  првиот  контакт  со 
надлежните  органи,  жртвите  да  имаат  пристап  до  информации  за 
релевантните судски и административни постапки.

3. Секоја Договорна страна утврдува жртвите да имаат пристап до 
правна помош, каде е можно до бесплатна, кога е возможно за нив да го 
имаат статусот на странки во кривичните постапки.

4. Секоја Договорна страна ќе ја утврди можноста судските органи 
да назначат посебен претставник за жртвата кога со внатрешното право тој 
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или таа може да го ужива статусот на странка во кривичната постапка и 
кога  носителите  на  родителски  права  се  спречени  да  го  преставуваат 
детето во таквите постапки како резултат на конфликт на интереси меѓу 
нив и жртвата.

5. Секоја Договорна страна утврдува преку законодавни или други 
мерки  во  согласност  со  условите  во  внатрешното  право,  можноста  за 
групи, фондации, здруженија или владини или невладини организации да 
помагаат и / или ги поддржуваат жртвите со нивна согласност за време на 
кривичните постапки кога се работи за дела утврдени со оваа Конвенција.

6.  Секоја  Договорна  страна  обезебдува  информациите  дадени  на 
жртвите  во  согласност  со  одредбите  на  овој  член,  да  бидат  дадени на 
начин адаптиран на нивната возраст и зрелост и на јазик кој може да го 
разберат.

Член 29
 Отпочнување на постапка

Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки за да обезбеди истрагите или гонењето на делата утврдени со 
оваа  Конвенција  да  не  зависат  од  пријавувањето  или  обвинувањето  од 
страна  на  жртвата  и  дека  постапката  може  да  продолжи  дури  и  кога 
жртвата ја повлекло неговата или нејзината изјава.

Член 30
 Рок на застареност

Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки за рокот на застареност за започнување на постапка во врска 
со делата утврдени со членовите 18, 19 став 1а и б и 21 став 1а и б да биде 
продолжен  за  период  доволен  да  обезбеди  ефикасно  започнување  на 
постапката,  откако  жртвата  достигнала  возраст  на  полнолетство  и  кој 
период е пропорционален со тежината на конкретното дело.

Член 31
 Истраги

1. Секоја Договорна страна ќе предивиди такви мерки неопходни да 
обезбеди  лицата,  одделенијата  или  службите  надлежни  за  истрага  се 
специјализирани на полето за борба против сексуалната експлоатација и 
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сексуалната злоупотреба на деца и дека лицата се обучени за таа цел. Овие 
одделенија или служби ќе имаат соодветни финансиски ресурси.

2. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки да обезбеди несигурноста за правата возраст на жртвата да не 
го спречува започнувањето на кривичните истраги.

Член 32
Испрашување на детето

1. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки за:

а. испрашувањето на детето да биде без неоправдано доцнење откако 
за фактите биле известени надлежните органи;

б.  испрашувањето на детето се врши во простории направени или 
адаптирани за таа цел;

в. испрашувањњето на детето се врши од страна на професионалци 
обучени за оваа цел;

г.  истите лица,  доколку е можно и каде е можно, ги спроведуваат 
сите испрашувања со детето;

д. бројот на испрашувањето е во најголема можна мера ограничено и 
се врши онолку колку е неопходно за целите на кривичната постапка;

ѓ. детето може да биде придружувано од својот правен застапник или 
кога е потребно од возрасен по избор на детето, освен ако во спротивно 
била донесена одлука во врска со тоа лице.

3. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки за сите испрашувања на жртвата или каде е неопходно тие со 
децата сведоци да бидат на видео запис и испрашувањата на видео записот 
да  бидат  прифатени како  доказ  во  судската  постапка  според  правилата 
утврдени со внатрешното право.

4. Кога возраста на жртвата е несигурна и постојат причини да се 
верува  дека  жртвата  е  дете,  мерките  утврдени  во  ставот  1  и  2  се 
применуваат и за време на утврдување на неговата или нејзината возраст.

Член 33
Кривична судска постапка

1. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки во согласност со правилата кои ја регулираат автономноста 
на  правната  професија,  за  обуката  за  правата  на  децата  и  сексуалната 
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експлоатација и сексуалната злоупотреба на децата да биде достапна за 
сите лица инволвирани во постапката, особено судиите, обвинителите и 
адвокатите.

2. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други мерки според правилата утврдени со внатрешното право за:

а. судијата да може да нареди расправата да се оддржи без присуство 
на јавност;

б.  жртвата да биде сослушана во судницата без да биде присутна, 
преку користење на соодветни комуникациски технологии.

Глава VII 
Заведување и чување на податоци

Член 34
Заведување и чување на национални податоци за осудени сексуални 

сторители на кривични дела

1.  Со  цел  превенција  и  гонење  на  делата  утврдени  со  оваа 
Конвенција, секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни 
или други  мерки да  ги  заведува  и  чува  во  согласност  со  релевантните 
одредби  за  заштита  на  личните  податоци  и  други  правила  и  гаранции 
предвидени со домашното право, податоците во врска со идентитетот и 
генетскиот профил (ДНК) на лицата осудени за делата утврдени со оваа 
Конвенција.

2. Секоја  Договорна  страна  во  времето  на  потпишувањето  или 
депонирањето на инструментот на ратификација, прифаќање, одобрување 
или  пристапување  ќе  го  известат  Генералниот  секретар  на  Советот  на 
Европа  за  називот  и  адресата  на  едно  национално  тело  одговорно  за 
целите од став 1.

3. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 
други  мерки  за  информациите  од  ставот  1  да  бидат  доставени  до 
надлежниот орган на друга Договорна страна во согласност со условите 
утврдени  во  внатрешното  право  и  релевантните  меѓународни 
инструменти.
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Глава IX 
Меѓународна соработка

Член 35
 Општи принципи и мерки за меѓународна соработка

1.  Договорните  страни  соработуваат  меѓу  себе  во  согласност  со 
одредбите на оваа Конвенција, преку примена на релевантни применливи 
меѓународни и регионални инструменти,  договори утврдени на  база  на 
униформно  или  реципрочно  законодавство  и  внатрешните  права  во 
најголема можна мера, со цел:

а.  превенција  и  борба  против  сексуалната  експлоатација  и 
сексуалната злоупотреба на децата;

б. заштита и давање помош на жртвите;
в.  истраги  или  постапки  во  врска  со  делата  утврдени  со  оваа 

Конвенција.
2. Секоја Договорна страна ги презема неопходните законодавни или 

други мерки за жртвите на кривичните дела утврдени со оваа Конвенција 
извршени на територијата на една Договорна страна, но друга од онаа каде 
живеат, да може да поднесат барање пред надлежните органи во земјата 
каде имаат живеалиште.

3.  Кога  Договорна  страна  утвдува  взаемната  правна  помош  во 
кривична материја или екстрадицијата да биде условена на постоење на 
договор,  а  притоа  добие барање за  правна помош или екстрадиција  од 
Договорна страна со која не склучила таков договор, оваа Конвенција ќе се 
смета за правна основа за взаемна правна помош во кривичната материја 
или екстрадицијата за кривичните дела утврдени со оваа Конвенција.

4.  Секоја  Договорна  страна  ќе  презема  мерки,  каде  е  можно,  за 
превенцијата и борбата против сексуалната експлоатација и сексуалната 
злоупотреба на децата да ги интегрира во програмите за помош и развој за 
третите земји.

Глава X 
Мониторинг механизам

Член 36
Комитет на Договорните страни

1. Комитетот  на  Договорните  страни  ќе  биде  составен  од 
преставници на Договорните страни на оваа Конвенција.

540



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

2. Комитетот на Договорните страни ќе биде свикан од Генералниот 
секретар на Советот на Европа. Првиот состанок ќе се оддржи во рок од 
една  година  од  влегувањето  во  сила  на  оваа  Конвенција  откако  десет 
потписници  ја  ратификувале.  Понатаму,  ќе  се  свикува  секогаш  кога 
најмалку една третина од Договорните страни или генералниот секретар 
го бараат тоа.

3. Комитетот  на  Договорните  страни  донесува  свој  деловник  за 
работа.

Член 37
 Други претставници

1. Парламентарното собрание на Советот на Европа, Комесарот за 
човекови права, Европскиот комитет за кривични прашања (ЕККП) како и 
други  релевантни  меѓувладини  комитети  на  Советот  на  Европа 
назначуваат преставник во комитетот на Договорните страни.

2. Комитетот на министри може да повика други тела на Советот на 
Европа  да  назначат  преставник  во  Комитетот  на  Договорните  страни 
после консултирањето со нив.

3. Преставници на  граѓанското  општество  и  особено  невладините 
организации можат да бидат примени како набљудувачи во Комитетот на 
Договарните страни,  во  постапка  утврдена  со  релевантните правила на 
Советот на Европа.

4. Претставниците назначени според членовите 1 до 3 учествуваат во 
состаноците на комитетот на договарачите без право на глас.

Член 38
 Надлежности на Комитетот на Договарните страни

1. Комитетот  на  Договарните  страни  врши  надзор  над 
имплементирањето  на  оваа  Конвенција.  Деловникот  за  работа  на 
комитетот  на  договарачите  ја  утврдува  постапката  за  оценување  на 
имплементацијата на оваа Конвенција.

2. Комитетот  на  Договорните  страни  го  олеснува  собирањето, 
анализата  и  размената  на  информации,  искуството  и  добрите  практики 
меѓу земјите за да се подобри нивниот капацитет во превенција и борба 
против сексуалната експлоатација и сексуалната злоупотреба на децата.

3. Комитетот на Договарните страни исто така, каде е можно:
а.  го  олеснува  или  подобрува  ефективното  користење  и 

имплементација на оваа Конвенција вклучувајќи идентификација на било 
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кој проблем и ефектите за било која декларација или резерви во однос на 
оваа Конвенција;

б. дава мислење за било кое прашање во врска со примената на оваа 
Конвенција и ја олеснува размената на информации за значителни правни, 
политички или технолошки развојни прашања.

4.  Комитетот  на  Договарните  страни  ќе  биде  помогнат  од 
Секретаријатот  на  Советот  на  Европа  во  извршувањето  на  своите 
надлежности во согласност со овој член.

5.  Европскиот  комитет  за  кривични  прашања  (ЕККП)  ќе  биде 
периодично информиран во врска со активностите наведени во ставовите 
1, 2 и 3 од овој член.

Глава XI 
Однос со други меѓународни инструменти

Член 39
 Однос со Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето и 
Факултативниот протокол за трговија за деца, детска проституција и 

детска порнографија

Оваа  Конвенција  нема  ефект  на  правата  и  обрските  кои 
произлегуваат  од  одредбите  на  Конвенцијата  на  Обединетите  нации  за 
правата на детето и Факултативниот протокол за трговија за деца, детска 
проституција и детска порнографија и е наменета да ја зајакне заштитата 
што им е дадена и да развие и да ги дополни стандардите содржани во 
нив.

Член 40
 Однос со другите меѓународни инструменти

     1.Оваа Конвенција  нема  ефект  на  правата и обврските што 
произлегуваат  од  други  меѓународни  инструменти  на  кои  договорните 
страни на оваа Конвенција се веќе или ќе бидат договорни страни и кои 
содржат  одредби  за  прашања  регулирани  со  оваа  Конвенција  и  кои 
обезбедуваат  поголема заштита  и  помош за  децата  жртви  на  сексуална 
експлоатација или сексуална злоупотреба.

2. Договорните страни на конвенцијата може да склучат билатерални 
или мултилатерални договори меѓу себе за прашања регулирани со оваа 
Конвенција  со  цел  надополнување  или  зајакнување  на  одредбите  или 
олеснување на примената на принципите содржани во неа.

3.  Договорните  страни  кои  се  членки  на  Европската  Унија  во 
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нивните меѓусебни односи ги применуваат правилата на Заедницата или 
Европската  Унија  кога  постојат  правила  на  Заедницата  или  Европската 
Унија  кои  го  регулираат  конкретниот  предмет  и  се  применливи  на 
конкретни случаи, без оглед на предметот и целта на оваа Конвенција и 
без оглед на неговата целосна примена со другите договорни страни.

Глава XII 
 Измени на Конвенцијата

Член 41
 Измени

1. Секој предлог за измени на оваа Конвенција од Договорна страна 
ќе биде даден на Генералниот секретар на Советот на Европа кој ќе го 
препрати на земјите членки на Советот на Европа, секој потписник, секоја 
земја Договорна страна, Европската Заедница, секоја земја повикана да ја 
потпише оваа Конвенција во согласност со одредбите од членот 45 став1 и 
секоја земја повикана да и пристапи на оваа коневенција во согласност со 
одредбите со членот 46 став 1.

2. Секоја измена предложена од страна на Договорна страна ќе му 
биде изложена на Европскиот комитет за кривични прашања (ЕККП) кој 
ќе  поднесе  до  Комитетот  на  министри  свое  мислење  за  предложените 
измени.

3.  Комитетот  на  министри  ја  разгледува  предложената  измена  и 
мислењето доставено од ЕККП и по консултација со договорните страни 
кои не се земји членки, може да ја утврди измената.

4.  Текстот  на  секоја  измена  утврдена  од  страна  на  Комитетот  на 
министри во согласност со ставот 3 од овој  член ќе биде испратена на 
договорните страни за прифаќање.

       5.Секоја измена усвоена во согласнсот со ставот 3 од овој член 
влегува во сила на првиот ден од месецот после истекот на рокот од еден 
месец  од  денот  кога  сите  Договорни  страни  го  известиле  Генералниот 
секретар дека ја прифатиле измената.
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Глава XIII 
Завршни одредби

Член 42
Потпишување и влегување во сила

1. Оваа Конвенција е отворена за потпишување од страна на земјите 
членки  на  Советот  на  Европа,  земјите  не-членки  кои  учествувале  во 
нејзина разработка, како и Европската Заедница.

2. Оваа  Конвенција  е  предмет  на  ратификација,  прифаќање  или 
одобрување. Инструментите за ратификација, прифаќање или одобрување 
се депонираат кај Генералниот секретар на Советот на Европа.

3. Оваа Конвенција влегува во сила првиот ден од месецот кој следи 
по  истекот  на  рокот  на  три  месеци  од  датумот  кога  пет  потписнички, 
вклучувајќи три земји членки на Советот на Европа ја изразиле нивната 
согласност да бидат обврзани со Конвенцијата во согласност со одредбите 
од претходниот став.

4. Во однос на било која земја наведена во ставот 1 или Европската 
заедница  која  дополнително  ќе  ја  изрази  својата  согласност  да  биде 
обврзана со Конвенцијата, Конвенцијата влегува во сила на првиот ден од 
месецот по истекот на рокот од три месеци од датумот на депонирањето на 
нејзиниот инструмент за ратификација, прифаќање или одобрување.

Член 43
 Пристапување кон Конвенцијата

1. По  влегувањето  на  сила  на  оваа  Конвенција,  Комитетот  на 
министри на Советот на Европа, може по консултација со Договорните 
страни  на  оваа  Конвенција  и  добивањето  на  нивната  едногласна 
согласност,  да  повика  било  која  земја  која  не  е  членка  на  Советот  на 
Европа  и  која  не  учествувала  во  разработката  на  Конвенцијата,  да 
пристапи  кон  оваа  Конвенција  со  одлука  донесена  од  мнозинството 
утврдено во членот 20ѓ од статутот на Советот на Европа и со едногласна 
одлука  на  преставниците  на  земјите  Договарни  страни  преставени  во 
Комитетот на министри.

2. Во однос на било која земја која пристапува кон оваа Конвенција, 
истата влегува во сила на првиот ден на месецот по истекот на рокот од 
три месеци од датумот на депонирањето на инструментот за пристапување 
кај Генералниот секретар на Советот на Европа.
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Член 44
 Територијална важност

1. Секоја  земја  или  Европската  заедница  може  во  времето  на 
потпишување  или  депонирање  на  својот  инструмент  за  ратификација, 
прифаќање,  одобрување  или  пристапување  да  ја  специфицира 
територијата или териториите каде оваа Конвенција ќе се применува.

2. Секоја Договорна страна може подоцна со декларација доставена 
до Генералниот секретар на Советот на Европа, да ја прошири важноста 
на оваа Конвенција на друга територија наведена во декларацијата и за 
оние  меѓународни  односи  за  кои  е  одговорна  или  за  чија  корист  е 
овластена да врши преземање. За таквата територија Конвенцијата влегува 
во сила на првиот ден од месецот после истекот на рокот од три месеци од 
приемот на таквотот изввестување од Генералниот секретар.

Член 45
 Резервии

Не може да се ставаат резерви во однос на било која одредба на оваа 
Конвенција,  освен на резервите јасно утврдени. Секоја резерва може да 
биде повлечена во било кое време.

Член 46
 Откажување

1. Секоја Договорна страна може во било кое време да се откаже од 
оваа Конвенција со нотификација до Генералниот секретар на Советот на 
Европа.

2.  Откажувањето станува ефективно на првиот ден од месецот по 
истекот на рокот од три месеци од денот на приемот на известувањето од 
Генералниот секретар.

Член 47
Нотификација

Генералниот  секретар  на  Советот  на  Европа  ги  известува  со 
нотификација  земјите  членки  на  Советот  на  Европа,  секоја  земја 
потписник,  секоја  земја  Договорна  страна,  Европската  Заедница,  секоја 
земја  повикана  да  ја  потпише  оваа  Конвенција  во  согласност  со 
оодредбите од членот 45 и секоја земја повикана да пристапи кон оваа 
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Конвенција во согласност со одредбите од членот 46 за:
а. било кое потпишување;
б.  депонирањето  на  инструмент  за  ратификација,  прифаќање, 

одобрување или пристапување;
`  ц.  било  кој  датум  на  влегување  во  сила  на  оваа  Конвенција  во 

согласност со членовите 45 и 46;
д. било која измена усвоена во согласност со членот 44 и датумот 

кога таквата измена влегува во сила;
е. секое откажување извршено во согласност со одредбите од членот 

49;
ф.  било  кој  акт,  нотификација  или  известување  во  врска  со  оваа 

Конвенција;
е. било кое резервирање во согласност со членот 48.

Долупотпишаните,  прописно  овластени  за  ова,  ја  потишаа  оваа 
Конвенција.

Двата текста се еднакво автентични и во единствен примерок кој ќе 
биде депониран во архивите на Советот на Европа. Генералниот секретар 
на Советот на Европа ќе им достави сертифицирани копии на секоја земја 
членка на  Советот на  Европа,  до  земјите  не-членки кој  учествувале во 
разработката на оваа Конвенција, Европската Заедница и до секоја земја 
повикана да пристапи кон оваа Конвенција.
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ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА

   Преамбула

Државите  членки  на  Советот  на  Европа  и  други  држави 
потписнички на овој документ сметаат дека целта на Советот на Европа е 
да  оствари  поголемо  единство  помеѓу  своите  членови.  Уважувајќи  ја 
Конвенцијата за правата на детето на ОН а посебно член 4 кои ги обврзува 
државите  членки  на  Конвенцијата  да  ги  преземат  сите  соодветни 
законодавни административни и други мерки за остварување на правата 
кои  ги  признава  споменатата  конвенција;  примајќи  ја  на  знаење 
содржината на препораката 1121 (1990) на Парламентарното собрание за 
правата на детето, уверени дека правата и најдобрите интереси на децата 
треба  да  бидат  промовирани  и  дека  за  таа  цел  децата  треба  да  имаат 
прилика да ги остварат своите права, посебно во семејните ствари кои на 
нив влијаат; прифаќајќи дека на децата треба да им се дадат релевантни 
информации за да им се овозможи да тие права и најдобрите интереси на 
децата се промовират и треба да се даде соодветно значење на погледите 
на децата,  признавајќи ја важноста на родителските улога за заштита и 
промоција на правата и најдобриот интерес на децата и сметајќи да, каде е 
потребно, државите треба да се ангажираат во таква заштита и промоција;

Сметајќи,  меѓутоа,  да  во  случај  на  конфликт  пожелно  е  да 
семејството  се  обиде  да  постигне  спогодба  пред  да  се  обрати  до 
првосудните органи,

Се договориле за следното

ПОГЛАВЈЕ 1

ЧЛЕН 1 
ОПСЕГ И ЦЕЛ НА КОНВЕНЦИЈАТА И ДЕФИНИЦИИ

   Конвенцијата се применува на децата кои не наполниле 18 години.
 Цел на оваа Конвенција,   во најдобар интерес на децата,  е да ги 

промовира нивните права, да им додели процесни права и да им го олесни 
остварувањето  на  тие  права  обезбедувајќи  да  децата  сами  или  со 
посредство на други лица или тела бидат информирани и да им се дозволи 
да  учествуваат  во  постапка  пред  правосудните  органи  кои  на  нив  се 
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однесуваат.  За  потребите  на  оваа  Конвенција  постапките  пред 
правосудните органи кои се однесуваат на децата се сметаат за семејни 
постапки,  а  посебно оние кои вклучуваат остварување на родителските 
одговорности,  како што се  пребивалиште и   пристап до децата.  Секоја 
држава  во  време  на  потпишувањето  или  при  депонирањето  на  своите 
инструменти за ратификација, прифаќање, одобрување или пристапување, 
со изјава упатена до Генералниот секретар на Советот на Европа ќе наведи 
најмалку 3 категории на семејни спорови пред судските органи на кои оваа 
Конвенција ќе се применува. Секоја страна може со дополнителна изјава 
да наведе додатни категории на семејни спорови на кои ќе се применува 
оваа Конвенција или да даде информации за примена на членот 5 став 2, 
членот 9 став 2, членот 10 и членот 11. Ниедна одредба од оваа Конвенција 
не ги спречува страните да применуваат правила подобри за промоција и 
остварувања на детските права. 

ЧЛЕН 2 
ДЕФИНИЦИЈА

За потребите на оваа Конвенција:
− Поимот „правосуден орган“ означува суд или административен 

орган со еднакви овластувања
− Поимот  „носители  на  родителски  одговорности“  означува 

родители и други лица или тела кои имаат право да остваруваат некои или 
сите родителски одговорности.

− Поимот „претставник“ означува лице како што е правник или 
тело именувано да во име на детето делува пред правосудните органи. 

− Поимот  „релевантни  информации“  означува  информации  кои 
одговараат на староста и способноста за разбирање на детето и кои ќе 
бидат  изнесени  за  да  би  овозможиле  на  децата  да  во  потполност  ги 
остваруваат своите права освен ако изнесувањето на такви информации би 
било во спротивност за доброто на детето.
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ПОГЛАВЈЕ 2
ПРОЦЕСНИ МЕРКИ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО 

НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА
А. ПРОЦЕСНИ ПРАВА НА ДЕТЕТО

ЧЛЕН 3 
 ПРАВО НА ИНФОРМИРАНОСТ И ИЗРАЗУВАЊЕ НА 

СОПСТВЕНИТЕ ПОГЛЕДИ ВО ПОСТАПКАТА

На детето кое према внатрешното законодавство се смета за доволно 
способно за расудување, во случаите на постапка пред правосудниот орган 
кој се однесува на него или неа, ќе му бидат доделени следните права и ќе 
има право да бара:

− Да го добие сите релевантни информации;
− Да биде консултирано и да ги изрази своите погледи и
− Да биде информирано за можните последици на постапување во 

согласност со тие погледи и за можните последици на секоја одлука.

ЧЛЕН 4 
ПРАВО ДА БАРА ИМЕНУВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛЕН ПРЕСТАВНИК 

Во согласност со членот 9, детето има право да побара, лично или со 
посредство на други лица или тела, именување на специјален преставник 
во  постапката  пред  правосудниот  орган  кој  се  однесува  на  него,  кога 
интерното  законодавство  спречува  носителите  на  родителските 
одговорности да го претставуваат детето заради конфликтот на интереси 
помеѓу нив. Државите имаат право да го ограничат правото од став 1 на 
децата за кои по внатрешното право се смета дека имаат доволно ниво на 
разбирање .

ЧЛЕН 5 
ДРУГИ МОЖНИ ПРОЦЕСНИ ПРАВА

Потписниците ќе го разгледат давањето на додатни процесни права 
на  децата  во  однос  на  постапките  пред  правосудните  органи  кои  ги 
засегаат, а посебно:

− Право да побарат помош од соодветна личност по свој избор за 
да им помогне да ги изрази своите гледишта;

− Право сами да побарат или со посредство на други лица или 
тела, именување на одвоен преставник во соодветни слуачеви правник;
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− Право да именуваат сопствен преставник и
− Право да остварат некои или сите права на учесници во таквата 

постапка.
Б. УЛОГА НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ

ЧЛЕН 6 
 ПОСТАПКА НА ОДЛУЧУВАЊЕ

Во постапката која се однесува на дете, правосудниот орган пред да 
донесе одлука ќе: 

А. Ќе прегледа дали има доволно информации на располагање за да 
донесе одлука во најдобар интерес на детето и каде е потребно да прибави 
додатни информации а посебно од носителите на родителските обврски;

Б.  Во  случаи  во  кои  по  интерните  закони  се  смета  дека  детето 
доволно разбира:

− Ќе обезбеди детето да ги добие сите релевантни информации;
− Ќе  го  консултира  лично  детето  во  соодветни  случаи  ако  е 

потребно во четири очи, самиот орган или преку други лица или тела, на 
начин кој е прилагоден на неговото расудување освен ако тоа не би било 
очигледно во спротивност со најдобрниот интерес за детето;

− Ќе му дозволи на детето да го изнесе своето гледиште;

Ц. ЌЕ ДАДЕ СООДВЕТНО ЗНАЧЕЊЕ НА ГЛЕДИШТЕТО КОЕ 
ГО ИЗНЕЛО ДЕТЕТО 

ЧЛЕН 7 
 ДОЛЖНОСТ НА БРЗО ДЕЈСТВУВАЊЕ

Во постапката  која  се  однесува  на  детето,  правосудниот  орган  ќе 
дејствува брзо за да се избегне непотребното одолговлекување и ќе му 
бидат на располагање процесните средства кои ги обезбедат да неговите 
одлуки  брзо  се  извршат.  Во  итни  случаи,  правосудниот  орган  ќе  има 
овластување  кога  е  тоа  целисходно  да  донесе  одлуки  кои  се  веднаш 
извршни. 

ЧЛЕН 8 
 ПОСТАПУВАЊЕ ПО СОПСТВЕНА ИНИЦИЈАТИВА

Во постапките кои се однесуваат на детето, правосудниот орган ќе 
има  овластување  да  постапува  по  сопствена  иницијатива  во  случаи 
одредени со домашното право кога доброто на детето сериозно е доведено 
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во прашање.
ЧЛЕН 9 

 ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК

Во постапките кои се однесуваат на детето кога према внатрешното 
законодавство носителите на родителски одговорности се спречени да го 
претставуваат  детето  заради  конфликт  на  интереси  помеѓу  нив, 
првосудниот орган има овластување да именува специјален преставник на 
детето  во  тие  постапки.  Страните  ќе  ја  разгледат  можноста  да  во 
постпките  кои  се  однесуваат  на  детето  правосудниот  орган  добие 
овластување  да  именува  специјален  претставник  во  соодветни  случаи 
правник, да го застапува детето.

В. УЛОГА НА ПРЕТСТАВНИКОТ 

Во  постапките  пред  правосудните  органи  кои  се  однесуваат  на 
децата, освен ако е тоа очигледно во спротивност со надобрите интереси 
на детето, претставникот ќе ги:

А. Даде на детето сите релевантни информации, ако се за детето по 
домашното  законодавство  смета  дека  има  доволна  способност  за 
расудување; 

Б.  Даде  на  детето  објаснување,  ако  се  за  детето  по  домашното 
законодавство  смета  дека  има  доволна  способност  за  расудување,  за 
можните последици на усогласувања со неговите погледи и за можните 
последици на сите работи на претставникот;

Ц.  Утврди  погледите  на  детето  и  ќе  ги  изнесе  тие  погледи  на 
правосудниот орган.

Страните ќе ги разгледат можностите на проширување на важноста 
на одредбите од став 1 на носителите на родителските одговорности. 

Г. ПРОШИРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОДРЕДБИ
ЧЛЕН 11

Странките  ќе  ги  разгледаат  можностите  за  проширување  на 
примената на членовите 3, 4 и 9 на постапките кои се однесуваат на децата 
пред  другите  тела  и  на  стварите  кои  се  однесуваат  на  децата  а  не  се 
предмет на постапка.
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ЧЛЕН 12
 НАЦИОНАЛНИ ТЕЛА

Страните ќе потикнуваат низ телата кои, помеѓу останатото, вршат 
функции наведени во ставот 2, промовирање и остварување на детските 
права.

Функциите на горенаведените тела се следните:
− Да поднесуваат предлози за јакнење на законодавството кое се 

однесува на остварување на детските права;
− Да даваат  мислења за  нацрт  прописите  кои се  однесуваат на 

остварувањето на детските права;
− Да обезбедуваат општи информации за остварување на детските 

права  на  медиумите,  јавноста  и  лицата  и  телата  кои  се  занимаваат  со 
прашања врзани за децата и 

− Да бараат  мислења од децата  и  ги  снабдуваат со  релевантни 
информации. 

ОСТАНАТИ ПРАШАЊА

ЧЛЕН 13 
 ПОСРЕДУВАЊЕ ИЛИ ДРУГИ ПОСТАПКИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА 

СПОРОВИТЕ

Со цел спречување на споровите или нивно решавање или за дасе 
избегне поведување постапка која се однесува на деца пред правосудните 
органи, страните ќе го охрабруваат посредувањето или другите постапки 
за  решавање  на  споровите  и  користење  на  таквите  средства  за 
постигнување спогодба во соодветни случаи кои ќе ги одредат страните.

ЧЛЕН 14 
 ПРАВНА ПОМОШ И СОВЕТУВАЊЕ

Кога  домашното  право  става  на  располагање  правна  помош  или 
совет за преставување на децата во постапката пред правосудните органи, 
тие  одредби  ќе  се  применуваат  во  однос  на  прашањата  опфатени  со 
членовите 4 и 9.
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ЧЛЕН 15 
ОДНОС СО ДРУГИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ 

Оваа Конвенција нема да ја ограничи примената на било кој  друг 
меѓународен  инструмент  кој  се  занмава  со  специфични  прашања 
покренати  во  контекст  за  заштита  на  децата  и  семејството,  чија  што 
Страна на оваа Конвенција е потписничка или ќе стане потписничка. 

ПОСТОЈАН КОМИТЕТ

ЧЛЕН 16 
УСПОСТАВУВАЊЕ И ФУНКЦИЈА НА ПОСТОЈАНИОТ КОМИТЕТ

   Востановен е Постојан Комитет за потребите на оваа Конвенција.
Постојаниот Комитет ќе ги разгледува прашањата поврзани за оваа 

Конвенција. Комитетот може посебно:
− Да ги разгледува сите релевантни прашања кои се однесуваат на 

толкувањето и примената на Конвенцијата. Заклучоците на Комитетот кои 
се однесуваат на примената на Конвенцијата можат да бидат во форма на 
препораки; препораката ќе биде усвоена со двотретинско мнозинство;

− Да  прдлага  дополнување  на  Конвенцијата  и  разгледување  на 
оние поднесени предлози во согласност со членот 20;

− Да  дава  совети  и  помош  на  националните  тела  кои  вршат 
функција  од  ставот  на  2  на  членот  12  и  да  промовира  меѓународна 
соработка меѓу нив.

ЧЛЕН 17 
СОСТАВ

Секоја  страна  може  да  биде  застапувана   со  еден  или  повеќе 
делегати. Секоја стана има еден глас. Секоја држава спомената во членот 
21, која не е Страна на оваа Конвенција, може да биде претставувана во 
Комитетот со посматрач. Истото се однесува и на секоја друга држава или 
на  Европската  заедница,  откако  ќе  биде  повикана  да  пристапи  на 
Конвенцијата во согласност со одредбите од член 22. Освен ако Страната 
го  извести Генералниот секретар за  своето противење месец дена пред 
состанокот,  Постојаниот  Комитет  може  да  повика  да  учествуваат  како 
посматрачи на сите свои состаноци, или на еден состанок или на дел од 
состанок:

− Било која држава која не е спомената во напреднаведениот став 
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2,
− Комитетот на ОН за права на детето;
− Европската заедница;
− Било кое меѓународно владино тело;
− Било  кое  меѓународно  невладино  тело  кое  врши  една  или 

повеќе функции наведени во став 2 од членот 12;
− Било  кое  национално  владино  или  невладино  тело  кое  врши 

една или повеќе функции наведени во став 2 од членот 12/
Постојаниот  Комитет  може  да  разменува  инфорамации  со 

соодветни  организации  кои  се  занимаваат  со  остварување  на  детските 
права. 

ЧЛЕН 18
 СОСТАНОЦИ

По  крајот  на  третата  година  по  стапувањето  на  сила  на  оваа 
Конвенција и на сопствена иницијатива во било кој  момент после оваа 
дата,  Генералниот секретар на Советот на Европа ќе свика состанок на 
Постојаниот Комитет. Одлуките во Постојаниот Комитет можат да бидат 
донесени само ако најмалку од половина од страните се присутни. Освен 
во случаите предвидени во членовите 16 и 20, одлуките  на Постојаниот 
Комитет ќе се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови. 
Во  согласност  со  одредбите  на  Конвенцијата,  Постојаниот  Комитет  ќе 
донесува свои сопствени процедурални правила и процедурални правила 
на било кое друго работно тело кое го формира за извршување на сите 
соодветни задачи према оваа Конвенција.

ЧЛЕН 19
 ИЗВЕШТАЈ НА ПОСТОЈАНИОТ КОМИТЕТ

После секој состанок, Постојаниот Комитет ќе проследи до страните 
и Комитетот на Министри на Советот на Европа извештај од дискусијата 
од состанокот и сите донесени одлуки.

ЧЛЕН 20
ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА

Секое  дополнување  на  одредбите  на  оваа  Конвенција  кое  ќе  го 
предложат  страните  или  Постојаниот  Комитетот  ќе  биде  доставено  на 
Генералниот секретар на Советот на Европа а тој ќе го проследи најдоцна 
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за  два  месеца  пред  наредниот  состанок  на  Постојаниот  Комитет,  на 
државите членки на Советот на Европа, на сите потписнички, сите страни, 
сите држави повикани да ја потпишат оваа Конвенција во согласност со 
одредбите од член 21 и на секоја држава или Европска заедница, повикани 
да пристапат кон Конвенцијата во согласност со одредбите од член 22. 

Постојаниот  Комитет  ќе  го  разгледа  секое  дополнување 
предложено во согласност со одредбите од претходниот став и ќе поднесе 
на одобрување на Комитетот на Министри текст усвоен со двотретинско 
мнозинство  од  поднесените  гласови.  По  одобрувањето  од  Комитетот, 
текстот ќе биде проследен до страните на прифаќање. Секое дополнување 
ќе стапи на сила првиот ден од  месецот кој следува по протекот на перод 
од  месец  дена  од  датата  кога  сите  страни  го  известиле  Генералниот 
секретар дека го прифатиле дополнувањето. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

ЧЛЕН 21 
 ПОТПИШУВАЊЕ, РАТИФИКАЦИЈА И СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА

Оваа Конвенција е отворена за потпишување на државите членки на 
Советот на Европа и државите не членки кои учествувале во нејзиното 
рагледување. Оваа Конвенција подлежи на ратификација, прифаќање или 
одобрување. Инструменти на  ратификација, прифаќања или одобрувања 
ќе бидат депонирани кај Генералниот секретар на Советот на Европа. Оваа 
Конвенција  ќе  стапи  на  сила  првиот  ден  во  месецот  кој  следува  по 
протекот на периодот од три месеци од датата кога три држави од кои 
најмалку две членки на Советот на Европа, изразиле согласност да бидат 
поврзани  во  Конвенцијата  во  согласност  со  потребите  од  претходниот 
став. Во однос на било која потписничка која ќе изрази своја спремност да 
биде  со  неа  обврзана,  Конвенцијата  ќе  стапи  во  сила  првиот  ден  од 
месецот кој следува по протекот на периодот од три месеци од датата на 
депонирање  на  инструментите  за  ратификација,  прифаќања  или 
одобрувања на таа потписничка.

ЧЛЕН 22 
ДРЖАВИТЕ НЕ ЧЛЕНКИ И ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦАТА

По стапување во сила на оваа Конвенција, Комитетот на Министри 
на Советот на Европа може, на сопствена иницијатива или по предлог на 
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Постојаниот Комитет и по консултации со страните, да повика било која 
држава  не  членка  на  Советот  на  Европа  која  не  е  учествувала  во 
разгледувањето на Конвецијата како и Европската заедница, да пристапат 
кон  оваа  Конвенција  врз  основа  на  одлуките  донесени  со  мнозинство 
гласови предвидени со член 20 став Д од Статутот на Советот на Европа  и 
со едногласна одлука на државите договорнички кои имаат право да бидат 
застапени во Советот на Министри. Оваа Конвенција ќе стапи во сила во 
однос  на  било  која  држава  која  ќе  пристапи  или  Европската  заедница 
првиот  ден во месецот кој следува по протекот на периодот од три месеци 
од датумот за депонирање инструменти за пристапување кај Генералниот 
секретар на Советот на Европа. 

ЧЛЕН 23 
ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРИМЕНА

Секоја  држава  може  во  време  на  потпишувањето  или  кога  ги 
депонира своите  инструменти за  ретификација,  прифаќање,  одобрување 
или пристапување, да ја наведе територијата или териториите на кои ќе се 
применува оваа Конвенција. Секоја страна може во секој момент подоцна, 
со изјава упатена до Генералниот секретар на Советот на  Европа да ја 
прошири примената  на  оваа  Конвенција  на  било која  друга  територија 
наведена во изјавата за чии меѓународни односи е таа одговорна или во 
чие  име  е  овластена  да  презема  дејствија.  За  таква  територија 
Конвенцијата  ќе  стапи  на  сила  првиот  ден  во  месецот  кој  следува  по 
протекот на периодот од три месеци од датумот на прием на таква изјава 
кај  Генералниот  секретар.  Секоја  изјава  дадена  во  согласност  со 
претходниот став може во однос на секоја територија наведена во таквата 
изјава,  да  биде  повлечена  со  известување  упатено  до  Генералниот 
секретар.  Повлекувањето  ќе  стапи  на  сила  првиот  ден  од  месецот  кој 
следува по протекот на перодот од три месеци од датата кога Генералниот 
секретар го има примено таквото известување.

ЧЛЕН 24 
РЕЗЕРВИ

Резерви на Конвенцијата не се дозволени.
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ЧЛЕН 25 
 ОТКАЗ

Секоја страна може во било кој момент да го откаже членството во 
оваа Конвенција по пат на известување упатено до Генералниот секретар 
на Советот на Европа. Таков отказ ќе стапи на сила првиот ден во месецот 
кој  следува  по  протекот  на  периодот  од  три  месеци  од  датумот  кога 
Генералниот секретар го има примено известувањето. 

ЧЛЕН 26
 ИЗВЕСТУВАЊЕ

Генералниот секретар на Советот на Европа ќе ги извести државите 
членки  на   Советот  на  Европа,  сите  потписнички,  сите  страни  и  сите 
држави или Европската заедница кои се повикани да пристапат кон оваа 
Конвенција за:

− Секое потпишување;
− Депонирање на секој инструмент за ретификација прифаќање, 

одобрување или пристапување;
− Секоја дата за стапување на сила на оваа Конвенција во склад со 

членовите 21 или 22;
− Секое дополнување усвоено во согласност со членот 20 и датата 

кога тоа дополнување стапува на сила;
− Секоја изјава дадена соглаасно членовите 1 и 23;
− Секој отказ сторен врз основа на одредбите од член 25;
− За  секој  друг  акт,  известување  или  комуникација  која  се 

однесува на оваа Конвенција.
Долепотпишаните,  прописно  овластени,  ја  потпишаа  оваа 

Конвенција како сведоци.

Потпишано во Стразбург на 25-тиот ден од јануари 1996 година на 
англиски  и  француски  јазик  при  што  и  двата  текста  подеднакво  се 
автентични, во еден примерок кој биде депониран во архивите на Советот 
на Европа. Генерален секретар на Советот на Европа ќе достави заверени 
копии  на  секоја  држава  членка  на  Советот  на  Европа,  на  државите  не 
членки кои учествувале во разгледувањето на оваа Конвенција, Европската 
заедница и секоја држава повикана да пристапи кон оваа Конвенција.

557



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

Совет на Европа Препорака бр.R (91) 11 за сексуалната експлоатација, 
порнографија и проституција и трговија со деца и помлади 

полнолетници 
(Council of Europe Recommendation No R (91) 11 concerning sexual 

exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, children 
and young adults)

Комитетот на Министри, под условите од член 15 б од Статутот на 
Советот на Европа,

Сметајќи дека благосостојбата и интересите на децата и младите се 
фундаментални прашања за секое општество,

Сметајќи  дека  сексуалната  експлоатација  на  децата  и  младите  за 
добивање на профит во форма на порнографија, проституција и трговија 
со човечки суштества даде нова и алармантна димензија на национално и 
меѓународно ниво,

Сметајќи дека сексуалното искуство поврзано со оваа општествена 
појава,  често е  поврзано  со  рана  сексуална злоупотреба  во  рамките на 
семејството или надвор од него, и истиот може да биде штетен за децата и 
младите и за нивниот психосоцијален развој;

Имајќи во предвид дека е во интерес на земјите членки на Советот 
на Европа да го усогласат своето национално законодавство за сексуална 
експлоатација на деца и млади со цел да  се подобри координацијата и 
ефективноста на преземаните активности на национално и меѓународно 
ниво со цел справување со овој проблем;

Имајќи ја во предвид Препораката 1065 (1987) за Паралментарното 
Собрание на Советот на Европа за трговијата со деца и други форми на 
сексална експлоатација;

Потсетувајќи  се  на  Резолуцијата  бр.3  за  сексуална  експлоатација, 
порнографија,  проституција  и  трговија  со  деца  и  млади  од  16  тата 
Конференција на Европските министри за правда (Лисабон 1988 година);

Потсетувајќи се на Препораката R (85) 4 за насилство во семејството 
R  (85)  11  за  положбата  на  жртвата  во  рамките  на  кривичното 
законодавство,  Препораката  R  (87)  20  за  социјалната  реакција  на 
малолетничка  делинквенција  и  R  (89)  7  во  врска  со  принципите  на 
дистрибуција  на  видеозаписи  кои  имаат  насилна,  брутална  или 
порнографска содржина;

Имајќи  ја  во  предвид  Конвенцијата  за  заштита  на  основните 
човекови права и фундаментални слободи (1950) и ЕВропската СОцијална 
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Повелба (1961);
Имајќи ја во предвид, исто така, Конвенцијата на Обединети нации 

за правата на детето (1989),

I..Им препорачува  на  владите  на  земјите  членки да  ги  разгледаат 
своите  законодавства  и  постапки  со  цел  на  воведување,  доколку  е 
потребно, и спроведување на следните мерки:

А) Генерални мерки

а) Јавна свест, образование и информации

1.  Да  се  направи  сиидветна  документација  за  сексуална 
експлоатација на деца и малди која ќе биде на располагање на родители, 
лица кои имаат малолетни деца и други загрижени групи и здруженија;

2.  Вклучување  на  информации  во  програмите  на  основното  и 
средното  образование  за  опасностите  од  сексуална  експлоатација  и 
злоупотреба на децата и младите на која можат да бидат изложени, и за то 
акако можат да се одбранат од истата;

3.  Промовирање  и  поттикнување  на  програми  чија  цел  е 
унапредување на свеста и обука за оние кои имаат функции на поддршка и 
заштита на децата и малдите во областа на образованието, здравството, 
социјалната  заштита,  правдата  и  полициските  сили  со  цел  да  им  се 
овозможи да ги идентификуваат случаите на сексуална експлоатација и да 
се преземат потребните мерки;

4.  Да  се  направи  јавноста  свесна  за  уништувачките  ефекти  на 
сексуалната експлоатација која го претвара детето и младите во потрошен 
објект  и  повик  до  генералната  јавност  да  учествува  во  напорите  на 
здруженијата и организациите да интервенираат во оваа област;

5.  Поканување  на  медиумите  да  придонесат  за  општата  свест  на 
субјектите за усвојување на соодветни правила на однесување;

6.  Обесхрабрување  и  превенција  на  било  каква  злоупотреба  на 
сликата и гласот на детето во еротски контекст;

б. Собирање и размена на податоци
7. Поттикнување на јавни и приватни институции и агенции кои се 

занимаваат  со  деца  и  млади  кои  биле  жртви  на  било  каква  форма  на 
сексуална експлоатација, да задржат соодветни статистички информации 
за научни цели и за целите на кривичната политика, при што истовремно 
да биде почитувана анонимноста и доверливоста;
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8.  Охрабрување  на  соработката  меѓу  полицијата  и  сите  јавни  и 
приватни организации кои што водат случаеви на сексуална злоупотреба 
на деца во рамките на семејството или надвор од него и на разни форми на 
сексуална експлоатација; 

в. Спречување, откривање и помош

9.  Поттикнување  на  полициските  служби  да  обрнат  посебно 
внимание на превенцијата, откривањето и истрагата на кривични дела кои 
вклучуваат  сексуална  експлоатација  на  децата  и  младите,  и  да  се 
распределат доволно средства за таа цел;

10.  Промовирање  и  унапредување  на  создавањето  и 
функционирањето на специјални јавни и приватни услуги за заштита на 
децата и младите кои се изложени на разик со цел да се спречат а воедно и 
да се откријат сите форми на сексуална експлоатација;

11. Поддршка на јавни и приватни иницијативи на локално ниво за 
да  се  постават  телефонски  линии  и  центри  со  цел  да  се  обезбеди 
медицинска, психолошка, социјална и правна помош да деца и млади кои 
се под ризик или кои биле жртви на сексуална експлоатација;

г. Кривично право и кривична постапка

12. Да се осигура дека правата и интересите на децата и младите се 
заштитетни во текот на постапката, истовремено почитувајќи ги правата 
на прекршителите;

13.  Обезбедување  на  доверливоста  во  текот  на  судската  или 
административна  постапка  на  записите/евиденцијата  и  почитување  на 
приватноста  на  децата  и  младите  кои  биле  жртви  на  сексуална 
експлоатација, преку избегнување, особено, обелоденување на било какви 
информации кои би можеле да доведат до нивна идентификација;

14. Обезбедување на посебни услови во текот на судските расправи 
за деца кои се жртви или сведоци на сексуалната експлоатација, со цел да 
се намалат трауматизирачките ефекти на таквите расправи и да се зголеми 
кредибилитетот на нивните изјави истовремено почитувајќи го  нивното 
достоинство;

15. Обезбедување на соодветна шема за надомест на децата и ладите 
кои биле жртви на сексуална експлоатација;

16.  Обезбедување  на  можности  за  одземање  и  конфискација  на 
приноси од прекршоците кои се однесуваат на сексуална експлоатција на 
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децата и младите.

Б. Мерки во врска со детската порнографија

1. Изрекување на соодветни санкции, земајќи ја во предвид тежината 
на делото, на оние кои се вклучени во произвеодство и дистрибуција на 
каков било порнографиски материјал со деца;

2. Испитување на целисходноста од воведување на казнени санкции 
за поседување на порнографски материјал со деца;

3. Откривање, преку меѓународна соработка, на фирми, здруженија 
или физички лица,  кои  се  поврзани со  две  или  повеќе  земји,  а  кои  ги 
користат децата за производство на порнографски материјал;

4. Предвидување на информации за јавноста, со цел да се подигне 
свеста за спроведувањето на казнената политика, бројот на обвиненија и 
пресуди  во  случаите  кои  се  однесуваат  на  детската  порнографија, 
истовремено  обезбедувајќи  ја  анонимноста  на  инволвираните  деца  и 
прекршители.

В. Мерки во врска со проституцијата на децата и младите

1. Зголемување на материјалните и човечки ресурси за благосостојба 
и бројот на полициски служби како и подобрување на нивните методи за 
работа,  така  што  местата  каде  што  се  случиле  настани  на  детска 
проституција редовно да се проверуваат; 

2. Охрабрување и подршка на поставувањето на мобилни единици за 
надзор или воспоставување на  контакт  со децата  во ризик,  особено на 
децата  кои живеат  на  улица,  со  цел да  им се  помогне да  се  вратат  на 
нивните семејства, ако е тоа можно, и доколку е потребно, да се упатат до 
соодветните служби за задравствена заштита, обука или едукација; 

3. Интензивирање на напорите за идентификување и санкционирање 
на оние кои негуваат или потикнуваат проституција на деца или млади, 
или  кои  профитираат  од  тоа,  од  една  страна  и  корисниците  на  детска 
проституција од друга страна;

4.  Создавање  или  развивање  на  посебни  единици  во  рамките  на 
полицијата и, доколку е потребно, да се подобри нивниот метод на работа 
со цел успешна борба против трговијата на деца и млади;  

5. Да се оневозможат туристичките агенции од промовирање на секс-
туризам во каква бил форма, особено преку зголемување на публицитетот, 
или преку воведување на консултации помеѓу нив и јавните сервиси;
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6.  Давање  на  приоритет  на  стручни  обуки  и  програми  за 
ресоцијализација, вклучувајќи деца и млади кои повремено или редовно 
се проституирале.

Д. Мерки против трговијата со деца и млади

1.  Надзор  на  активностите  од  уметнички,  брачни  и  агенции  за 
посвојување со цел да се контолира движењето на деца и млади, со цел да 
се  превенира  можноста  да  бидат  внесени  во  проституција  или  други 
форми на сексуална експлоатација; 

2.  Зголемување  на  надзорот  од  страна  миграциските  власти  и 
граничната  полиција  со  цел  да  се  осигураат  патувањата  на  децата  во 
странство од трговијата со луѓе, особено на оние кои не се придружени од 
страна на нивните ридители или нивните старатели;

3. Да се постават објекти и да се подржуваат постојните, со цел да се 
заштита и помош на жртвите на трговија со деца и млади. 

          
          II.Меѓународни аспекти

 
Препорачува на владите на земјите членки:
1. Да  ја  испитаат  препорачливоста  од  потпишување  и 

ратификување  на  следниве  документи  (доколку  тоа  досега  го  немаат 
напраавено):

- Конвенцијата  на  ОН  за  надзор  на  трговијата  со  луѓе  и 
експлоатацијата за проституција на други (1950);

- Хашката  Конвенција  за  надлежноста,  применливо  право  и 
признавање на Уредби во врска со посвојувањето (1965)

- Европската Конвенција за посвојување на деца (1967);
- Конвенцијата  бр.138  во  врска  со  минималната  возраст  за 

вработување, на Меѓународната организација на трудот (1973);
- Конвенцијата на ОН за правата на детето (1989);
2. Воведување на правила за екстериторијална надлежност со 

цел да  се  овозможи гонење и казнување на  државјаните кои  извршиле 
кривични дела  во  врска  со  сексуалната  експлоатација  на  деца и  млади 
надвор  од територијата  на  нивната  национална  држава,  или,  доколку е 
применливо,  да  се  прегледаат  постојните  правила  и  да  се  подобри 
меѓународната соработка за таа цел; 

3. Зголемување  и  подобрување  на  размената  на  информации 
помеѓу  земјите  на  Интерпол,  со  цел  да  се  идентификуваат  и  гонат 
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извршителите на кривични дела поврзани со сексуална експлоатација, а 
особено  во  трговијата  со  деца  и  млади,  или  оние  кои  ја  организираат 
истата;

4. Да  се  воспостават  врски  со  меѓународни  асоцијации  и 
организации кои работат за доброто на децата и младите со цел да имаат 
корист  од  податоци  кои  им  се  дистапни  на  нив  и  да  им  помогнат  во 
борбата против сексуалната експлоатација;

5. Преземање на чекори кон создавање на Европски регистар 
на исчезнати деца;

         II.Приоритети на истражување

Им се  препорачува  на  владите на  земјите  членки да  промовираат 
истражување на  ниво на  национални и меѓународни нивоа,  особено во 
следниве области: 

1. Природата  и  степенот  на  различни  форми  на  сексуална 
експлоатација на деца и млади, особено во мултикултурен поглед;

2. Природата на педофилијата и факторите кои придонесуваат 
за нејзина појава;

3. Врските помеѓу посвојувањето и сексуалната експлоатација;
4. Врските помеѓу сексуалната  злоупотреба  во  семејството  и 

проституцијата;
5. Карактеристиките, улогата и потребите на потрошувачите на 

детска проституција и детска порнографија; 
6. Евалуација  на  студии  за  стручна  обука  и  програми  за 

ресоцијализација  кои  се  однесуваат  на  младите  инволвирани  во 
проституција;

7. Структура,  меѓународни  мрежи,  интерконекции  и 
заработувачка од секс-индустријата;

8. Поврзаност  помеѓу  секс-индустријата  и  организираниот 
криминал;

9. Можностите и ограничувањата на системот на кривичната 
правда како системот за превенција и репресија на различните форми на 
сексуална експлоатација на деца и млади; 

10. Епидемиологијата,  причините и  последиците од  сексуално 
преносливите болести кај децата и владите и анализа на нивните врски со 
сексуалната злоупотреба и искористување. 
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Резолуција бр.2 за социјалната мисија на системот на кривична 
правда – ресторативна правда, МЈУ-26(2005) –

(Resolution No.2 on the Social Mission of the Criminal Justice System - 
Restorative Justice, MJU-26 2005)

26-та Конференција на министрите за правда во Хелсинки,
 7-8 Април 2005 година,

Резолуција  бр.2 за Социјалната Мисија на системот за кривична  
правда – ресторативна правда

МИНИСТРИТЕ кои  што  учествуваат  на  26  тата  Конференција  на 
Миниситри за правда од Европа (Хелсинки 7 и 8 Април 2005):

1. Разгледувајќи  го  извештајот  на  Министерот  за  правда  од 
Финска за социјалната мисија на системот за кривична правда,

2. Земајќи ја во предвид големата важност на социјалниот мир 
за промовирање на кривичната политика која с ефокусира на превенцијата 
на  анито  –  општествено  и  криминално  однесување,  развивањето  на 
алтернативните санкиции и мерки, барањата на жртвите и реинтеграцијата 
на сторителот, 

3. Потенцирајќи  дека  употребата  на  заводските  мерки 
преставува  голем  товар  за  општеството  и  предизвикува  стратање  кај 
човекот,

4. Земајќи во предвид дека алтернативните мерки и санкции 
како и ресторативната правда можат да  доведат до позитивен ефект на 
сметка на кривичното дело и контролата на криминалот,

5. Убедени  дека  со  пристапот  на  ресторативната  правда, 
интересите на жртвите на криминалот ќе бидат подобро запазени, како и 
истовремено  ќе  се  зголемат  можностите  за  подобра  реинтеграција  на 
сторителот во оптеството и јавната доверба во кривичниот систем ќе биде 
постигната, 

6. Имајќи во предвид дека целта на ресторативната правда е и 
да го намали бројот на постапки пред редовните кривични судови и дека 
алтернативниот вонсудски систем за ресторативна правда ќе биде развиен 
колку што е можно повеќе во национален контекст,

7. Имајќи во предвид дека затворските казни не можат секогаш 
да бидат избегнати, но третманот и раководењето на затворениците може 
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исто така да има бенефит, inter alia, од пристапот на ресторативната правда 
кој промовира успешна реинтеграција на сторителот во општеството, 

8. Земајќи  во  предвид  дека  пристапот  на  ресторативната 
правда треба да биде развиен во рамките на алтернативните мерки и тоа 
во  сите  фази  на  кривичната  постапка,  вклучувајќи  и  мерки  на 
ресторативна правда применети дури по затворањето на сторителот, 

9. Имајќи  во  предвид  дека  превенцијата  на  криминалот, 
подршката  и  компензацијата  на  жртвите  на  кривични  дела  како  и 
реинтеграцијата  на  сторителите  бара  мултидисциплинарен  и/или  мулти 
организациски пристап, 

10. Свесни за потребата за креирање на конкретни стратегии кои 
ќе се однесуваат на специфичните цели на ранливите групи на жртви и 
сторители,

11. Свесни за конкретната  ситуација  во некои земји каде  што 
системот  на  кривична  правда  се  наоѓа  во  моментални  суштински 
реформи, и дека овие земји можеби имаат потреба од техничка помош за 
да ги спроведат овие реформи, 

12. Имајќи ја во предвид значајноста на принципите содржани 
во постоечките меѓународни спогодби, 

13. Повикувајќи  се  на  препораките  на  Советот  на  Европа  за 
релевантноста во ова поле,

14. Повикуваќи се на Европската Конвенција за компензација на 
жртвите на кривични дела,

15. СОГЛАСУВАЈЌИ  се  на  важноста  на  промоцијата  на 
пристапот  на  ресторативна  правда  во  нивните  системи  на  кривична 
правда. 

16. ОХРАБРУВАЈЌИ ја  континуираната  работа  на  Европскиот 
Комитет на кривични проблеми (CDPS) во:

- Ажурирањето на Европските Затворски правила,
- Откривањето  на  потребите  на  жртвите  на  кривични  дела, 

вклучувајќи  ги  и  жртвите  на  тероризам  и  сериозни  прекршувања  на 
меѓународното хуманитарно право, 

- Испитување  на  средствата  за  подобрување  на  политиките  за 
превенција на криминалот

17. ПОНАТАМОШНО ОХРАБРУВАЊЕ на работата на Советот 
на  Европа  во  спроведувањето  на  мултидисциплинарниот  проект  за 
насилство над децата, 

18. ПОВИКУВАЈЌИ  го  CDPC  да  подготви,  во  согласност  со 
Препораката REC (2003)20, инструмент кој ќе развива стнадарди со кои ќе 
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се регулираат санкции и мерки за справување со малолетни сторители,
19. ПОКАНУВАЈЌИ го Комитетот на Министри и понатаму да 

доверува на CDPC да го разгледуваат прашањето за условните осуди и 
пост  затворска  помош  со  цел  да  се  реши  потребата  од  развивање  на 
улогата на пробациските мерки, 

20. ПОКАНУВАЈЌИ го Комитетот на Министри да побара од 
CDPC да дадат понатамошно разгледување на можноста од подготовка на 
еден или повеќе инструменти кои ќе одговараат на потребите на групи на 
ранливите групи и / или сторители. 

21. ГО  ПОКАНУВААТ  и  Комитетот  на  Министри  да  даде 
подршка  и  да  развива  програми  за  соработка  кои  ќе  ја  промовираат 
примената  на  ресторативната  правда  во  многу  земји,  врз  основа  на 
препораките на Советот на Европа во ова поле, 

22. Бара од Генералниот Секретар на Советот на Европа да даде 
извештај за преземаните чекори со кои се реализира оваа Резолуција, на 
наредната Конференција.
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СОВЕТ НА ЕВРОПА, КОМИТЕТ НА МИНИСТРИ, Препорака бр. R 
(97) 12 на Комитетот на министри до државите членки за кадрите 

задолжени за спроведување на санкции и мерки 
(Council of Europe – R(97)12 on staff concerned with the implementation 

of sanctions or measures)

(усвоена од Комитетот на министри на 10 септември 1997 година 
на 600-иот состанокот на замениците министри)

Комитетот на министри, согласно со условите предвидени во член 
15.б од Статутот на Советот на Европа,

Имајќи  го  предвид  интересот  на  Советот  на  Европа  да  утврди 
заеднички принципи на казнената политика за контрола на криминалот и 
изнаоѓање начини за справување со осомничените и осудените лица, кои 
принципи ќе бидат делотворни само ако се почитуваат човековите права;

Признавајќи  го  значењето  на  Резолуцијата  (66)  26  за  статусот, 
вработувањето и обуката на кадрите во затворот и Резолуцијата (68) 24 за 
статусот,  изборот  и  обуката  на  кадрите  на  управувачки  позиции  во 
казнено-поправните  установи,  како  и  признавајќи  ја  потребата  при 
стручното усовршување на овие кадри да се земаат предвид измените во 
казнената, управана и професионална практика кои настанаа по нивното 
усвојувањето,  а  кои  измени,  меѓу  другото,  свој  одраз  најдоа  и  во 
Препораката бр. R (87) 3 за Европските затворски правила;

Признавајќи  ја  неопходноста  од  утврдување  принципи  за 
вработувањето,  изборот,  обуката  и  статусот  на  кадрите  задолжени  за 
спроведување на санкции и мерки кои се применуваат во заедницата, со 
кои ќе се дополнат принципите утврдени во Препораката бр. R (92) 16 за 
Европските  правила  за  санкциите  и  мерките  кои  се  применуваат  во 
заедницата;

Сметајќи дека за да се оствари задоволително ниво на примена на 
затворските  казни  и  на  санкциите  или  мерките  кои  се  применуваат  во 
заедницата потребни се високо компетентни, квалификувани и посветени 
кадри, доколку се настојува да се остварат целите на тие санкции и мерки;

Признавајќи  дека  реализацијата  на  одредени  цели  на  затворските 
казни  и  на  санкциите  и  мерките  кои  се  применуваат  во  заедницата  сè 
повеќе  налага  тесна  соработка  меѓу  кадрите  задолжени  за  нивно 
спроведување од двата сектора, па оттаму можностите за мобилност на 
кадрите заслужуваат внимание;

Сметајќи дека е пожелно да се вработуваат и да се избираат кадри 
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кои поседуваат квалификации, лични квалитети и карактерни особини кои 
соодветствуваат на различните задачи кои им се доверени;

Потврдувајќи дека на овие кадри треба да им се овозможи постојано 
да  ги  прошируваат  своите  знаења  и  способности  за  да  можат  да  ги 
извршуваат задачите и да се справат со новите предизвици на компетентен 
начин и со иновативна, но сепак реална имагинација;

Сметајќи  дека  соработката  помеѓу  различните  видови  кадри 
задолжени  за  спроведување на  санкции и  мерки  ќе  се  олесни доколку 
својата  работа  ја  извршуваат  споделувајќи  ги  знаењата  за  целите  и 
методите на работата;

Сметајќи,  оттаму,  дека  вработувањето,  изборот  и  стручното 
усовршување на кадрите задолжени за спроведување на затворски казни и 
санкции  и  мерки  кои  се  применуваат  во  заедницата  треба  да  се  врши 
согласно со начелата кои обезбедуваат унифициран приод во работата;

Сметајќи дека е важно на овие кадри да им се даде таков статус кој 
ќе  одговара  на  основните  функции  што  ги  извршуваат  во  име  на 
заедницата,  како  и  дека  овие  кадри  треба  да  имаат  такви  услови  за 
вработување  кои  одговараат  на  нивните  квалификации  и  кои  ја  имаат 
предвид сложената природа на нивната работа;

Потврдувајќи го значењето од воспоставување јасна етичка основа за 
работата  што  ја  извршуваат  кадрите  задолжени  за  спроведување  на 
затворски казни и санкции или мерки кои се применуваат во заедницата;

Им препорачува на владите на државите членки:
-  да  се  раководат  од  принципите  за  вработување,  избор,  обука, 

условите за работа и мобилност на кадрите задолжени за спроведување на 
санкции и мерки содржани во прилог I од оваа препорака;

-  да  преземаат  соодветни  активности  за  да  се  овозможи 
националните  етички  насоки  наменети  за  кадрите  задолжени  за 
спроведување  на  санкции  и  мерки  да  бидат  изготвени  согласно  со 
Европските насоки утврдени во прилог II кон оваа препорака или преку 
усогласување, онаму каде е потребно, на националните етички насоки со 
Европските насоки;

-  да  поттикнуваат  што  е  можна  поширока  дисеминација  на 
Препораката и нејзиниот појаснувачки меморандум.
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Прилог I кон Препораката бр. R (97) 1251

Принципи за вработувањето,  изборот,  обуката,  условите за работа и 
мобилноста на кадрите задолжени за спроведување на санкции имерки

I. ОПШТИ ПРИНЦИПИ

1.  Треба  се  утврди  јасна  политика  за  кадрите  задолжени  за 
спроведување на санкции и мерки и тоа во еден формален документ или 
повеќе  такви  документи,  кои  треба  да  ги  опфатат  сите  аспекти  на 
вработувањето  и  изборот,  обуката,  статусот  и  одговорноста  за 
раководењето, условите за работа и мобилноста на овие кадри. Во оваа 
политика  треба  да  се  нагласи  етичката  природа  на  колективната  и 
индивидуалната  одговорност,  а  особено  треба  да  упатува  на 
придржувањето  кон  инструментите  за  заштита  на  човековите  права  на 
национално  ниво.  Таа  политика  треба  да  изгради  во  консултација  со 
кадрите и/или со претставниците на нивните стручни организации. Треба 
да  се  издвојуваат  соодветни  финансиски  средства  во  буџетот  на 
службата/те за спроведување на оваа политика.

2. Во мера во која кадровската политика е под влијание на промените 
што настануваат во областа на извршувањето на санкциите и мерките или, 
општо  земено,  под  влијание  на  управните,  стручните  и  општествените 
развојни текови, принципите на оваа политика треба се преиспитуваат и 
да се менуваат, доколку е потребно. 

3. Бројот на кадрите задолжени за спроведување на санкции и мерки 
треба  да  соодветствува  на  потребата  од  ефикасно  извршување  на 
различните задолженија кои им се доверени. Кадрите треба да поседуваат 
лични  квалитети  и  карактерни  особини,  како  и  стручни  квалификации 
неопходни за извршување на нивните функции.

II. ВРАБОТУВАЊЕ И ИЗБОР

4.  Принципите  во  врска  со  вработувањето  и  изборот  треба  да  се 
сметаат за широко применливи и тоа не само во однос на вработувањето и 
изборот на почетно или основно ниво, туку и во однос на вработувањето и 
изборот  на  другите  работни  места  во  рамки на  службите  надлежни за 
спроведување на условна осуда или во затворските служби, како и помеѓу 

51  За дефинициите на одредени изрази употребени во овој прилог, ве молиме видете го 
делот за терминологија кој следува по двата прилога.
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овие служби.
5.  Со  цел  да  се  олесни  донесувањето  одлуки  за  прифаќање  или 

одбивање на кандидатите за работните места, во процесот на вработување 
треба да се користи опис на работните задачи за секое работно место. Во 
описот на работните места треба јасно и конкретно да се опишат целите, 
должностите  и  одговорностите  кои  се  поврзани со  работата  што  ќе  се 
извршува. Исто така, јасно треба да се посочат условите за вработување, 
вклучително и можностите за напредување.

6.  Со цел да се привлечат соодветни кандидати, треба јавно да се 
објавуваат потребите за вработување и квалификациите што се бараат.

7. Покрај соодветното ниво на завршено образование, добар карактер 
и соодветно работно искуство, кандидатите треба да имаат флексибилна и 
стабилна  личност,  видно  да  се  мотивирани  за  работата  за  која  се 
пријавиле, да имаат квалитети неопходни за добри меѓучовечки односи и 
да имаат желба да учат и да се усовршуваат.

8. Постапките за вработување и избор треба да бидат експлицитни, 
јасни, темелни, правични и недискриминаторски. Телото кое одлучува за 
прифаќање  или  одбивање  на  пријавените  кандидати  треба  да  биде 
составено од лица кои имаат широко и релевантно искуство. Во својата 
работа, ова тело треба да биде непристрасно.

9.  Независно  од  инструментите  кои  се  користат  за  оценување  на 
личните  особини  на  кандидатите,  треба  да  се  води  сметка  тие 
инструменти  да  бидат  непристрасни и  резултатите  добиените  со  нивна 
употреба да можат да се потврдат.

10.  При  вработувањето  и  изборот  на  кадри  треба  да  се  има  во 
предвид дека е пожелно да се обезбеди соодветна застапеност на мажите и 
жените,  како и на припадниците на етничките малцинства со цел да се 
одговори  на  потребите  на  осомничените  и  осудените  лица  со  кои  тие 
кадри ќе работат.

11.  Вработувањето  и  изборот  на  повисоките  позиции треба  да  се 
заснова  на  практичното  професионално  искуство,  поврзано  со 
потенцијалите  за  раководење.  Во  интерес  на  развивање  на  ефикасна  и 
делотворна  служба  или  служби,  при  вработувањето  и  изборот  на 
повисоките  позиции  треба  се  има  предвид  потребата  од  обезбедување 
можности за напредување во кариерата, како и потребата да се развиваат 
нови  приоди  и  посебни  способности.  Кога  се  вработуваат  надворешни 
лица,  особено  е  значајно  искуството  и  ставовите  на  секое  лице  кое  се 
вработува или избира на овој начин да бидат во целост соодветни.

12. Кога се вработуваат кадри по основ на договор или кога тие се 
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дел  од  службата  која  добива  државна  помош  и  која  е  задолжена  за 
спроведување на санкции и мерки, при вработувањето и изборот треба да 
обезбеди нивните лични квалитети и формални квалификации, во целост, 
да соодветствуваат на нивните работни задачи и обврски.

13.  Со  цел  да  се  избегне  одлив  на  човечкиот  потенцијал  поради 
незадоволство,  кое  води  кон  предвремени  откази,  како  и  за  да  се 
воспостави  солидна  основа  за  последователна  обука,  треба  да  се 
организираат курсеви за ориентација на новопримените кадри и да им се 
даде реална претстава за нивната работа.

III. ОБУКА

14. При определување на целите, содржината и методите на обуката 
на кадрите треба строго да се води сметка за задачите што ги извршува 
службата/те  за  спроведување  на  санкции  и  мерки.  Службата/те 
задолжена/и за  спроведување на  санкции и мерки треба да обезбеди/ат 
соодветна  обука  на  вработените  кадри,  вклучително  и  обука  за 
релевантните меѓународни инструменти.

15.  Освен  кога  потребната  стручна  обука  се  спроведува  пред 
вработувањето,  службата/те  задолжена/и за  спроведување на  санкции и 
мерки треба да понуди таква обука или да осигури спроведување на таква 
обука.

16.  Целта  на  почетната  обука  е  да  овозможи  прилагодување  на 
новопримениот на задолженијата што треба да ги извршува, пренесувајќи 
му стручни  знаења,  способности  и  разбирање  на  работната  средина,  а 
особено пренесувајќи му сознанија за проблемите на криминалитетот и 
неговиот  општествен  контекст.  Преку  оваа  обука,  исто  така,  треба  се 
пренесат знаења за основните вредности на професијата и на тој начин да 
се овозможи новопримениот да си го пронајде местото во службата/те за 
спроведување на санкции и мерки. 

17.  Во  програмите  за  почетна  обука  треба  да  се  комбинираат 
теоретските и практичните аспекти од значење за извршување на задачите 
и  функциите  на  поединецот,  како  и  да  овозможат  запознавање  со 
организацијата  и  функционирањето  на  службата/те.  Како  последица  на 
тоа, времетраењето на обука треба да биде доволно долго. Овие програми 
треба,  меѓу  другото,  да  вклучуваат  и  теми  во  врска  со  следење  и 
толкување  на  човековото  однесување,  комуникациски  и  други 
меѓучовечки вештини. Програмите треба да се менуваат во согласност со 
промените  и  развојот  на  целите  и  методите  на  работа  на  службата/те 
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задолжена/и  за  спроведување  на  санкции  и  мерки,  особено  имајќи  ги 
предвид промените на природата на посебните функции и надворешните 
промени кои директно се однесуваат на овие прашања.

18.  Методите  на  почетна  обука  треба  да  користат  делотворни 
техники  и  постапки  на  учење.  Кога  е  соодветно,  треба  да  се  користи 
наставен  кадар  надвор  од  службата/те  за  спроведување  на  санкции  и 
мерки.

19.  Процесот  на  почетна  обука  треба  да  вклучува  и  начин  на 
проверување односно верификација  на  стекнатото знаење и да  дозволи 
оценување  на  лицата  кои  се  обучуваат.  Оттаму,  треба  да  се  обезбедат 
начини за правично оценување во текот на обуката, како и по нејзиното 
завршување.

20.  Преку  континуираната  обука  треба  да  се  настојува  кадрите 
постојано  да  се  усовршуваат  и  на  тој  начин  да  го  унапредуваат 
професионализам. Оваа обука треба,  нормално, да води кон стекнување 
квалификации кои се признати на национално ниво во точно определен 
предмет или предмети.

Како  општо  правило,  оваа  обука  треба  да  се  спроведува  во 
консултација со лицата за кои е наменета. Континуираната обука треба да 
биде задолжителна, кога развојните промени водат кон создавање нови и 
суштински потреби за службата и обуката треба да започне пред да се 
спроведат тие измени. Исто така, таа треба да биде задолжителна кога тоа 
го налагаат посебните аспекти на должноста. Колку што е можно повеќе, 
оваа обука треба да овозможи користење на меѓународните искуства кога 
тоа е  пожелно,  како начин за унапредување на личниот професионален 
развој или кога тоа е потребно за некои посебни цели на службата.

21. Содржината на континуираната обука треба да биде определена, 
што е можно повеќе, имајќи ги предвид потребите поврзани со работата, а 
кои  се  изразени  од  страна  на  кадрите  што  учествуваат  во  обуката.  Во 
консултација со кадрите,  треба да се воведат постапки преку кои ќе се 
изразуваат овие потреби.

22. Кога се сметаат дека посебните облици на континуирана обука се 
од  посебно  значење  за  напредувањето,  службата/те  задолжена/и  за 
спроведување  на  санкции  и  мерки  треба  да  вложи/ат  напори  за  да  се 
обезбеди таква обука на заинтересираните лица.

23.  При  спроведувањето  на  обуката,  треба  да  се  користат 
специјалисти  надвор  од  службата/те  задолжен/аи  за  спроведување  на 
санкции  и  мерки.  Оваа  обука  треба  да  се  спроведува  во  соработка  со 
специјализирани тела надвор од службата/те. 
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24.  Треба  да  се  направат  соодветни  прилагодувања  во  поглед  на 
работното време за да им се овозможи на кадрите да ја следат програмата 
за континуирана обука во текот на редовното работно време. Со ова не се 
исклучува можноста да се бара учење и во слободното време.

25.  Со  цел  да  се  обезбеди  висок  квалитет,  континуираната  обука 
треба да опфаќа заеднички програми наменети за различните категории 
кадри,  независно од нивната  позиција  или функција  за  да  се  унапреди 
соработката на сите категории кадри во рамки на службата/те задолжена/и 
за  спроведување  на  санкции  и  мерки.  Од  тие  причини,  со  програмите 
треба да се настојува да се запознаат кадрите со начинот на работа во 
мултидисциплинарни тимови.

26. Обуката за раководење треба да им понуди на кадрите програми 
со широк спектар на содржини и методи, со цел да се развива капацитетот 
за управување и лидерство на тимови, а онаму каде е соодветно, треба да 
се  мобилизираат  надворешни  ресурси.  Меѓу  различните  теми  во  овие 
програми,  посебно  внимание  треба  да  се  посвети  на  делегирањето  на 
работните обврски. Обуката за раководење, која е сообразена на видот на 
доверените задолженија и одговорности треба да биде задолжителна како 
за кадрите на повисоките раководни позиции, така и за кадрите кои имаат 
директни раководни овластувања за работните единици.

27. Треба да се спроведува систематско оценување на обуката со цел 
да  се  определи  ефективноста  на  обука,  како  во  смисла  на  тоа  што  е 
научено, така и во смила на тоа како наученото се применува во праксата 
на  работното  место.  Овие  оценувања  можат  да  доведат  до  неопходни 
прилагодувања  на  програмите  за  обука  и  на  условите  за  примена  на 
резултатите од обуката.

28. Бидејќи изборот на обучувачи строго зависи од видот на обуката, 
треба да се поттикнува избор на различни кадри за обучувачи. Тие треба 
да поседуваат професионални ставови, искуство во кое се комбинираат и 
теоретските и практичните аспекти, одличен капацитет за оценување на 
човековото однесување и способност да ги сослушаат другите.

29.  Обучувачите треба да се избираат во постапка која обезбедува 
објективност и која ќе осигури дека кадрите поседуваат висок степен на 
човечки и стручни квалитети неопходни за  извршување на  функцијата. 
Тие треба да следат обука која им е потребна за извршување на нивните 
функции, секогаш кога е потребно. 

30. Кога обучувачите се избираат од редот на кадрите вработени во 
службата задолжена за спроведување на санкции и мерки, треба јасно да 
се определи нивната положба и должности. Според потребите, а со цел да 
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се  надградува  нивното  знаење  и  практично  искуство,  тие  треба  да  се 
вратат  на  работата  на  терен.  Времето,  коешто  тие  значително  ќе  го 
поминат  во  спроведување  на  активностите  за  обука  како  привремено 
ангажирање,  треба  да  им  се  признае  за  целите  на  напредување  во 
кариерата.

31. Бидејќи обуката на кадрите од сите нивоа треба да се смета за 
суштинска  инвестиција  за  постигнување  ефективност  во  работата,  за 
трошоците за обуката треба да се издвојува соодветен дел од буџетот на 
службата/те  задолжена/и  за  спроведување  на  санкции  и  мерки.  Секоја 
значителна  промена  на  политиката  во  поглед  на  спроведувањето  на 
санкции  и  мерки,  која  влијае  врз  обуката  на  кадрите,  треба  да  биде 
проследена  со  проценка  на  соодветните  буџетски  импликации.  Ова 
особено треба да биде случај тогаш кога се воведуваат посебни проекти за 
осомничените  и  осудените  лица,  кои  резултираат  со  потреба  од 
дополнителна обука на кадрите вклучени во овие проекти.

32. Децентрализацијата на активностите за обука треба секогаш да 
биде проследена со издвојување на посебен буџет за децентрализираните 
органи кои вршат обука.

33. На кадрите кои вршат специјализирана функција, независно од 
тоа  дали  тие  се  постојно  или  повремено  вработен,  треба  да  им  се 
овозможи при приемот во службата/те  задолжена/и за спроведување на 
санкции и  мерки,  да  поминат  низ  обука  која  има  за  цел  да  го  олесни 
прилагодувањето  на  новата  средина  заради  извршување  на  нивната 
посебна функција.

Кога ќе се појави потреба, на оваа категорија кадри треба да и се 
понуди  дополнителна  обука  неопходна  за  правилно  извршување  на 
нивните задачи.

IV.  УСЛОВИ  ЗА  РАБОТА  И  ОДГОВОРНОСТ  НА 
РАКОВОДНИОТ КАДАР

34.  Ефективноста  налага  кадрите  да  бидат  свесни  за  основните 
принципи  кои  ја  определуваат  рамката  на  нивната  работа.  За  таа  цел 
потребно е да се објави и да се ажурира изјава за политиката, со која ќе се 
определат  општите  цели,  принципите,  вредностите  и  методите  на 
службата/те.

35. Изготвувањето на оваа изјава за политиката треба да се спроведе 
во  широка  консултација  со  вработените  кадри,  со  цел  да  се  обезбеди 
вклучување на нивниот интерес уште на почетокот.
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36.  Изјавата  за  политиката  треба  да  ги  опфаќа  активностите  на 
службата/те задолжени за спроведување на затворски казни и санкции и 
мерки кои се применуваат во заедницата и при тоа да се нагласи значењето 
на  соработката  и  меѓусебното  разбирање.  Таму  каде  службата/те 
задолжени за спроведување на затворски казни и санкции и мерки кои се 
применуваат  во  заедницата  одвоено  функционираат,  двата  документа 
одделно за секоја од нив треба да се усогласат за да се осигури дека не 
постои спротивставеност во принципите и вредностите, кои се основа на 
работата што ја извршува секоја служба.

37.  Изјавата  за  политиката  треба  да  се  дополни  со  план  за 
остварување  на  зацртаните  цели.  Овие  цели  треба  да  бидат  реални  и 
потенцијално остварливи. При определување на целите, треба се бара и да 
се земе во предвид стручното мислење на кадрите.

38. Треба да се настојува во методите со кои се предвидува да се 
постигнат целите да се вклучи професионална креативност и чувство на 
одговорност на кадрите на секое ниво во организацијата. Од таа причина, 
раководниот кадар на сите нивоа треба да го потврдува, одржува и развива 
професионалниот идентитет и способности на сите останати кадри. 

39.  Професионалниот  идентитет  влече  корени  од  разбирањето  и 
етичката  примена  на  корпусот  на  специјализирано  знаење  и  работни 
способности кои постојано се развиваат. Затоа, на кадрите од сите нивоа и 
категории треба редовно да им се нудат мноштво различни можности за 
обука за да се обезбеди да бидат во тек со најновите развојни тенденции 
во нивната област на дејствување. Особено, вакви можности треба да им 
се понудат кадрите кои се задолжени за спроведување на условната осуда 
за да се запознаат за проблемите поврзани со работата во затворот и со 
обидите  за  нивно  надминување.  Исто  така,  на  кадрите  вработени  во 
затворот  треба  да  им се  понудат  слични  можности  да  се  запознаат  со 
работата поврзана со условната осуда.

40. Условите за работа и платата треба да овозможуваат вработување 
и задржување на кадри кои се ефикасни и делотворни во работата, како и 
да им овозможат правилно да ги извршуваат своите функции и да ја јакнат 
свеста за професионалната одговорност.

41.  Треба да се  вложат напори за  да се  осигури дека  работата  на 
кадрите задолжени за спроведување на санкции и мерки добива заслужено 
општествено признание.

42. Раководниот кадар на секое ниво треба да тежнее да ги спречи 
условите за работа коишто се подобни да предизвикаат симптоми на стрес 
меѓу вработените,  обезбедувајќи соодветни услови на  сигурност,  рамно 
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работно  време,  распон  при  одлучувањето,  отворена  комуникација  и 
средина која ќе пружи психолошка поддршка во рамки на секоја работна 
единица.

43.  Во  случај  кога  вработените,  при  извршување  на  работните 
должности, биле изложени на трауматски инциденти, треба веднаш да им 
се понуди помош преку сесии на известување, а доколку е потребно, треба 
да се продолжи со индивидуални консултации и други долготрајни мерки.

44. Треба да се воведат политики за социјална заштита, преку кои ќе 
се пружа помош на кадрите кои имаат лични и приватни проблеми што 
веројатно можат да влијаат врз нивната работа. На овие кадри треба да им 
се доставуваат целосни информации за помошта што можат да ја добијат.

45.  На  кадрите  треба  да  им  се  даваат  реални  информации  за 
можностите за напредување. При донесување на одлуките за напредување 
треба  да  се  нагласува  стручноста,  односно  поседувањето  способности 
неопходни за добро извршување на конкретната работа. Оценувањето, во 
оваа смисла, треба да се врши во постапки за селекција при што ќе се има 
предвид  работното  искуство,  напорите  кои  се  вложуваат  во  работата  и 
стручниот квалитет на извршената работа, вклучително и капацитетот на 
кандидатот да соработува и да обезбеди соработка од другите. Резултатите 
од  редовните  оценувања  на  извршување  на  работата,  кои  треба  да  се 
спроведуваат во разумни интервали, треба да бидат предмет на дискусија 
со  засегнатото  лице  со  цел  да  се  развие  целосно  потенцијалот  на 
вработените кадри и тие да се подготват за евентуално напредување.

46.  Напредувањето  не  треба  да  биде  единствениот  начин  за 
признавање  на  стручноста.  Треба  да  се  бараат  и  да  се  користат,  во 
зависност  од  потребите,  и  други  начини  на  одавање  признание  за 
стручноста.

47. Треба да се поттикнуваат истражувања за работата на кадрите.
 Преку овие истражувања, меѓу другото, треба да се настојува да се 

определи во која мера работата во дадена служба би можела значително да 
се подобри по пат на воведување подобри начини за вработување, избор, 
обука, организација на работата, мотивација и професионална поддршка 
на кадрите.

V. МОБИЛНОСТ

48.  Со  цел  се  подобри  работењето  внатре  во  и  меѓу  затворската 
служба и службите задолжени за спроведување на условната осуда, треба 
да се поттикнува можноста за преместување на лица, кои работат во една 
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служба да следат обука во другата служба. Тоа преместување треба да се 
врши  со  согласност  на  засегнатото  лице,  треба  да  биде  од  привремен 
карактер  и  не  треба  да  води  кон  промена  на  формалниот  статус  на 
вработените.

49. Со цел да се подобри работењето на службата/те задолжена/и за 
спроведување  на  санкции  и  мерки,  треба  да  се  овозможи  привремено 
преместување,  така  што  кадрите  кои  работат  на  спроведување  на 
условната осуда ќе извршуваат работи во затвор, а кадрите вработени во 
затвор ќе извршуваат работи во областа на условната осуда. Траењето на 
пресметувањето, кое не треба да значи трајна промена на вработувањето, 
треба да се определува во зависност од целите.

50.  Привременото  преместување  треба  да  зависи  од  тоа  дали 
засегнатото  лице  поседува  соодветни  квалификации.  Буџетските 
ограничувања никогаш не треба да доведат до преместување на лице кое 
не ги поседува потребните квалификации. Треба да се спроведе селекција 
на лицата подобни за преместување. Пред да се спроведе преместувањето, 
треба да се обезбеди соодветна обука или подготовка.

51.  Трајна  замена  на  работните  места  меѓу кадрите  вработени  во 
затворот и кадрите од службите за спроведување на условната осуда или 
обратно  може да  се  спроведе по основ  на  поднесено  барање,  а  по  тоа 
барање се одлучува согласно важечките законски прописи.
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Прилог II кон Препораката бр. R (97) 12 *)

ЕВРОПСКИ НАСОКИ ЗА ИЗГОТУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 
ЕТИЧКИ НАСОКИ ЗА КАДРИТЕ ЗАДОЛЖЕНИ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА САНКЦИИ И МЕРКИ 

I. ОПШТО ЗА ЕТИЧКИТЕ БАРАЊА

1.  Кадрите  задолжени за  спроведување на  санкции и  мерки  мора 
доследно и совесно да ги извршуваат должностите што им се доверени со 
законските прописи коишто се применуваат во државата. Исто така, тие 
мора  да  се  придржуваат  и  до  политиките,  практиките  и  упатствата 
поврзани со извршување на тие должности, усвоени од страна службата/те 
задолжена/и за спроведување на санкции и мерки,  освен ако очигледно 
отстапуваат од важечките законски прописи.

2.  Службата/те  задолжена/и  за  спроведување  на  санкции  и  мерки 
има/ат  обврска  јасно  да  им  укаже  на  вработените  кадри  за  етичките 
барања при спроведувањето на санкции и мерки,  така што работата на 
секое ниво во организацијата  може да  се  заснова на  оправдани етички 
премиси. Службата/те треба да настојуваат да се спречат или, доколку е 
потребно,  да ги  разрешат етичките дилеми кои постојат  кај  кадрите во 
однос  на  политиките,  практиките  и  упатствата,  воведувајќи  соодветни 
постапки и давајќи им насоки.

3. Кадрите задолжени за спроведување на санкции и мерки мора да 
се однесуваат,  било кога се или не се на должност,  на начин со кој  се 
почитуваат  политиките,  принципите  и  упатствата  на  засегнатата/ите 
служба/и, како и на начин кој нема обратно дејство врз извршувањето на 
нивните  должности  и  не  го  потценува  кредибилитетот  на  службата/те. 
Кадрите мора веднаш да ги информираат нивните претпоставени за секое 
однесување или дејствие кое може да предизвика негативни последици за 
службата/те.

4.  Кадрите  мора  да  се  воздржуваат  од  однесување  кое  може  да 
создаде  сомневање  за  неправилно  користење  на  паричните  и  други 
средства доделени на располагање на службата/те. Во случај на постоење 
на било какво сомневање, лицето треба да побара насоки од службата, а 
таа треба да дава вакви насоки.

5. Кога треба да се достават информации за осомничено или осудено 
лице до овластен орган, кадрите имаат етичка обврска да осигурат дека 
тие  информациите  се  објективни,  искрени  и  целосни,  особено  кога 
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информациите се однесуваат на незаконито дејствие извршено од страна 
на тоа лице.

6.  Во  односите  меѓу  колегите  мора  да  преовладува  духот  на 
соработка  и  меѓусебната  поддршка,  со  цел  да  се  унапредува  здрава  и 
сигурна работна средина, во физичка и психолошка смисла, и тоа како за 
кадрите  така  и  за  осомничените  или  осудените  лица.  Кадрите  мора  да 
бидат спремни да му помогнат на секој колега кој има потреба од помош 
во  текот  на  извршување  на  должностите,  посебно  во  случај  на 
избувнување на насилство или друг вознемирувачки инцидент.

7. Кадрите задолжени за спроведување на санкции и мерки мора да 
ги  почитуваат  правата  на  другите  колеги,  независно  од  нивната  раса, 
етничко  или  национално  потекло,  боја  на  кожа,  јазик,  вероисповест, 
возраст,  пол,  сексуална  ориентација  или  состојба  на  физичкото  или 
душевното здравје. Во ниту едни околности, тие не смеат да учествуваат 
во  било  каков  облик  на  вознемирување  и  дискриминација,  ниту  да  се 
обидуваат да го оправдаат таквото однесување.

8. Кадрите задолжени за спроведување на санкции и мерки мора да 
покажат  должно почитување кон  различните  мислења за  да  се  избегне 
навредување  и  да  се  обезбеди  почит  спрема  сите.  Тие  не  смеат  да  ги 
критикуваат колегите  пред осомниченото или осуденото лице или пред 
членови на неговото семејство или круг на негови познаници.

9. Кадрите задолжени за спроведување на санкции и мерки мора да 
ги извршуваат своите работни должности на чесен начин, со отвореност 
кон  другите  тела  или  лица  кои  работат  во  службата/те  задолжена/и  за 
спроведување на санкции и мерки и кон јавноста, а со цел да се негува и 
јакне довербата кон службата и нејзините кадри.

10. Службата/те задолжена/и за спроведување на санкции и мерки 
има/ат етичка обврска да обезбеди/ат целосна информираност на кадрите 
за односот што тие можат да го воспостават со медиумите согласно со 
релевантното  национално  законодавство  за  слободата  на  изразување  и 
согласно со релевантните политики и упатства. Кога кадрите даваат изјави 
за медиумите, тие мора доследно да се придржуваат до тоа законодавство, 
политики  и  упатства.  Во  тие  прилики,  мора  да  покажат  чесност, 
објективност и искреност.

II.  ЕТИЧКИ БАРАЊА ВО ОДНОСОТ СО ОСОМНИЧЕНИТЕ 
ИЛИ ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА

11. Целокупната работа поврзана со спроведувањето на санкции и 
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мерки мора да се заснова на почитување на вредноста на секој поединец 
како човечко суштество, како и на почитување на првата на осомниченото 
или осуденото лице признати со националните или меѓународните правни 
инструменти. При тоа, почитувањето мора да го опфати и семејството и 
роднините на осомниченото или осуденото лице.

12. Во својата работа со осомничени или осудени лица, кадрите мора 
доследно да настојуваат да ги унапредат целите на санкцијата или мерката 
согласно  со  политиките  и  практиката  на  службата/те  задолжена/и  за 
спроведување на санкции и мерки.

13. Кадрите мора да се воздржуваат од прибегнување кон насилство 
или  секој  друг  облик  на  физичко  или  психичко  малтретирање  на 
осомничените или осудените лица за кои се задолжени, и мора да сторат 
си што е во  нивна моќ за  да  осигурат дека  нема такво однесување од 
страна на другите.

14. Кадрите мора да се воздржуваат од секаков вид дискриминација 
во спроведувањето на  санкции и мерки,  и мора да  сторат си што е во 
нивна моќ за да ја спречат дискриминацијата од страна на други лица или 
тела.

15.  Кадрите  мора  да  се  воздржуваат  од  однесување  со  кое  се 
провоцираат осомничените или осудените лица за кои се задолжени. Од 
друга  страна,  кадрите  мора  да  настојуваат  да  поттикнат  позитивно 
однесување кај осомничените или осудените лица, давајќи конструктивни 
примери преку ставови, зборови или дејства. 

16.  Кадрите кои работат директно со осомничените или осудените 
лица имаат етичка одговорност да ги информираат за нивните обврски и 
права поврзани со санкциите и мерките коишто се спроведуваат, како и да 
ги известат за помошта која им стои на располагање за да прифатат начин 
на однесување, кој претполага почитување на законот. 

17. Со податоците за осомничените или осудените лица, како и оние 
за нивната лична состојба и ситуацијата поврзана со нивните семејства 
мора  да  се  постапува  со  почит  и  во  согласност  со  законските  или 
управните одредби за  доверливиот карактер на овие податоци.  Кадрите 
мора доследно да ги седат упатства содржани во тие одредби.

18. Во ниту еден случај, кадрите не смеат да примаат мито или да се 
впуштат  во  коруптивни дејствија  со  осомничените  или  осудените  лица 
или со нивните семејства, и треба да сторат си што е во нивна моќ за да се 
осигури дека и другите вработени не се вмешани во такви дејствија.

19.  Секое  вработено  лице  мора  да  воспостави  и  да  одржува 
професионални односи со осомничените или осудените лица и со нивните 
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семејства. Така, тие мора да побараат насоки секогаш кога кај нив постои 
сомнеж  за  исправноста  на  нивниот  однос  со  овие  лица  и  со  нивните 
семејства.  Кадрите  кои  имаат  надзорни  овластувања  не  смеат  да  се 
двоумат  да  преземат  соодветни  дејства  во  случај  на  откривање 
сомнителните  односи  на  нивните  потчинети  со  осомничените  или 
осудените лица и нивните семејства.

ТЕРМИНОЛОГИЈА

1.  Изразот  „санкции  и  мерки”  означува  истовремено  и  затворски 
казни и санкции и мерки кои се применуваат во заедницата. Санкциите и 
мерките кои се применуваат во заедницата, определени во Препораката бр. 
R (92) 16, се оние преку кои сторителот останува во заедницата и содржат 
определени  ограничувања  на  неговата  слобода  со  наметнување  услови 
и/или обврски, а кои ги спроведуваат органи кои со закон се овластени за 
тоа. 

Изразот  „мерки”  опфаќа  различни  видови  активности  кои  се 
определуваат  и  се  поврзани  со  наводното  кривично  дело,  или  се 
определуваат наместо одлуката за санкција, вклучувајќи ги и начините на 
извршување  на  казната  лишување  од  слобода  надвор  од  затворската 
установа.

2. Изразот „кадри задолжени за спроведување на санкции и мерки” 
ги  означува  кадрите  вработени  во  службата/те  кои  се  одговорни,  на 
оперативно или раководно ниво, за спроведување на санкциите и мерките 
кои се определени погоре (вообичаено тоа се кадрите вработени во затвор 
или кадрите кои се задолжени за спроведување на условната осуда).

3. Во текстот се упатува на „осомничени лица” со оглед на фактот 
дека  службата/те  за  спроведување на  санкции и мерки можат да  бидат 
задолжени  и  за  мерки  кои  се  преземаат  пред  почетокот  на  судењето. 
Примери за тоа се притворот, обезбедување поддршка преку контакти со 
лицето пред судењето,  како и започнување на планирање на третманот, 
под определени услови и гаранции.

4. Бидејќи во прилогот II се утврдени задолжителни етички начела, а 
не правила, изразот „мора” (во францускиот јазик, се употребува глаголот 
„devoir”)  се  користи  кака  глаголска  форма,  со  цел  да  се  посочи  дека 
интенција на овие етички начела е да имаат обврзувачка етичка сила.  
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Препорака R (93) 2 на Комитетот на министри до државите членки за 
медицинско – социјалните аспекти на злоупотребите на деца 

(Reccomendation R (93) 2 of the Committie of Ministers to member 
states on the medico-social aspects of child abuse)

Совет на Европа
Комитет на МИнистри
Препорака бр. R (93) 2 

Комитет на Министри на државите членки за медицинско – 
социјалните аспекти на злоуптребата на деца 

(усвоена на Комитетот на министри на 22.10.1993 година на 490  
состанок на замениците на министри)

Комитетот на министри во соглсност со одредбите од член 15 б од 
Статутот на Европа, 

Сметајќи  дека  е  цел  на  Советот на  Европа да  постигне поголемо 
единство  помеѓу  неговите  членови,  посебно  во  донесувањето  на 
заеднички правила за прашањата од взаемен интерес;

Потврдувајќи  го  правото  на  секое  дете  да  живее  во  услови  кои 
одогвараат за негов правилен развој и да живее во отсуство на физичко, 
сексуално  и  емоционално  злоупотребување,  злоупотреба  и  останантите 
обливи на злоупотреба на деца;

Забележувајќи  дека  злоупотребата  на  деца  е  појава  на  која  во 
последно време се обрќа особено внимание во државите членки;

Имајќи ја во предвид Препораката R (79) 17 во врска со заштитата на 
деца  од  лошо  постапување,  Препораката  R  (85)  4  за  насилство  во 
семејството  и  Препораката  R  (90)  2  за  специјалните  мерки  против 
насилство во семејството;

Имајќи ја во предвид Конвенцијата на ОН за правата на детето;
Забележувајќи ја потребата од политика чија што цел е спречување 

на злоупотребата на деца,  истовремено земјќи ја  во обзир потребата за 
заштита  на  приватноста  на  сите  инволвирани  и  почитување  на 
доверливоста.

Им препорачува на владите на државите членки:
1. Да усвојат политики кои што се однусуваат на заштита на 

доброто на децата во нивните фамилии;
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2. Да  воспостават  систем  за  заначително  спречување, 
откирвање, пријавување, истражување, проценка, интервенирање, третман 
и прогноза на случаеви на зкоупотреба на деца на мултидисциплинарна 
основа, кој ги специфицира јасно улогите и одговорностите на различните 
вклучени тела;

3. Да ги преземат мерките кои што се наведени во прилогот на 
оваа препорака.

ПРИЛОГ НА ПРЕПОРАКАТА R (93) 2

1. Превенција
1.1. Да  се  развие,  имплементира,  надгледува  и  евалуира 

програмата  за  превентивни  политика  на  примарно,  секундарно  и 
терцијално ниво национално и локално во однос на злоупотребата на деца. 

1.2. На примарно ниво:
А)  да  се  промовира,  преку  јавни  информативни  кампаљњи  од 

различен  вид  (на  пример  ТВ,  радио,  пелат,  летоци,  постери)  и  други 
мерки, социјалната свест за правата на децата да живеат живот слободен 
од запуштање, физичка, емоционална и /  или сексуална злоупотреба, за 
тешките последици од злоупотребата на деца и за сигурните начини на 
воспитување на детето без злоупотреба;

Б) да се воспостават социо – економски услови за здравје и служби 
за  социјална  благосостојба  кои  го  зајакнуваат  капацитетот  на  сите 
фамилии и да подржуваат грижата за децата;

В)  да  се  признаат  правата  на  сите  деца  и  млади  на  слобода  од 
злоупотреба и потреба да се променат условите во кои воспитувањето на 
децата има сериозни закани;

Г)  да  се  минимизираат  нивоата  на  насилство  во  општеството  и 
примена на насилство во постапките во кои се одгледуваат децата.

1.3. на секундарно и терцијално ниво:
Да се развијат, применат, следат, и во случаевите каде е тоа можно, 

да  се  преиспитуваат  превентивните  програми  за  спречување  на 
злосторството  над  децата,  земајќи  ги  во  предвид  локалните  услови  и 
структури. Овие можат да вклучуваат:

А)  превентивни  мерки  наведени  во  Препораката  R (79)  17  која  с 
еоднесува на заштитата на деца од погршен третамн и Препораката R (90) 
2  за социјалните мерки кои се однесуваат на насилството во фамилијата;

Б) одредби за играчници, градинки, здравствена заштита на децата и 
останатите  служби  за  социјална  заштита  поради  материјалните, 
психолошките  и  медицински  потреби  на  децата  и  да  се  промовира 
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нивниот правилен развој;
В)  одредби  за  достапни,  не-стигматизирачки  служби  за  помош  и 

поддршка на родителите кои имаат проблеми со децата;
Г) имплементирање на образовни програми кои што се однесуваат 

правото  на  живот  на  децата  без  насилство,  потенцирајќи  ја  свеста  и 
правото да кажат „не“;

Д) распространување на изворите на помош (на пример, телефонски 
линии  за  помош,  домови  за  деца  кои  се  соочуваат  со  проблеми  од 
злоупотреба)

2. Откривање и известување
2.1. Назначување на агенција (или на агенции) или на поедници на 

соодветно ниво, кое ќе бидат на располагање 24 часа;
2.2.  Поттикунување  на  професионалците  (на  пример  наставници, 

лекари, социјални работници, медицински сестри и други лица во контакт 
со  децата)  да  ги  известат  надлежните  органи,  во  случаите  кога  имаат 
разумна  основа  да  веруваат  дека  детето  е  злоупотребено  или  се 
злоупотребува или кога постои силен сомнеж за злоупотреба или сигурна 
основа  да  се  верува  дека  е  голема  веројатноста  детето  да  биде 
злоупотребено;

2.3.  Советување  на  професиналците  дека  во  почитувањето  на 
етичките кодекси и правни правила за заедницата, мора да се води сметка 
и  да  се  земат  во  предвид  фактот  дека  надлежните  тела  мора да  бидат 
известени;

2.4 Да се земе во обзир и обештетувањето од правните постапки за 
лицата кои се сведоци или кои, bona fide ги пријавуваат злоупотребите или 
разумните основи за злоупотреба на деца;

2.5.  Да  се  преземат  мерки  за  да  се  советуваат  членовите  на 
заедницата, на пример, за постоењето и занаците на злоупотреба за деца и 
за достапноста на телата кои им помагаат на децата и фамилиите, преку 
јавни информативни кампањи во медиумите, и дистрибуција на летоци, 
итн во различните центри, библиотеки итн. 

2.6.   Да  се  преземат  чекори  за  да  се  промовира  одговорното 
пријавување на лаичките сомнежи дека едно дете е злоупотребувано, при 
што  да  се  обезбеди  сигурноста  и  на  они  кои  што  го  пријавуваат 
злоупотребувањето. 

2.7.  Да  се  осигура  за  лицето  кое  го  пријавило  настанот  дека  се 
преземени сите правни и морални норми за неговата доверливост. 

2.8. Востановување на служби (како на пример телефонски линии) за 
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жртвите  на  злоупотреба  и  други  лица  кои  што  сакаат  да  пријават 
злоупотреба на децата.

3. Истрага и оценување
3.1.  Воспоставување  на  соодветни  услуги  на  соодветно  ниво 

достапни 24 часа на ден, со надлежност и ресурси кои што овозможуваат, 
во рамките на соодевтна временска скала:

А) мултидисциплинарни истраги и  известувања за  злоупотреба на 
деца;

Б) психолошки оценки на потребите на децата и нивните фамилии за 
практична помош и поддршка, терапија, правни мерки на заштита итн.;

В) медицинско оценување, психосоматско и физичко оценување на 
детето со оглед на природата на злоупотреба;

Г) Итност или долго-рочни правни мерки за заштита на детето, ако е 
потребно;

Д)  Превземањето  на  итни  мерки  во  секој  момент  вклучувајќи  и 
сместување во дом.

3.2.  Осигурување  дека  интервенцијата  во  сите  случаеви  на 
злоупотреба на деца ќе ги има во предвид најдобрите интереси на детето и 
дека во случаите кога службите се достапни за злоупотребените деца и 
нивните фамилии, тие ќе ја имаат во предвид сензитивноста на детската 
возраст, неговите желби, разбирања, полот и неговота / нејзинота етничка, 
културна, религиозна и говорна позадина како и посебните потреби како 
на пример менталните пречки. 

3.3. Имплементирање на пиолитики кои што целат, кога е тоа можно, 
кон  работа  во  партнерство  со  родителите  на  детето  и  осигурување  на 
благосостојбата  на  детето  во  неговата  фамилија,  преку  одредби  за 
соодветна помош и поддршка.

3.4. Осигурување дека детето е информирано за природата на делото 
во врска со него, за правата и за постапките кои ќе бидат преземи за да се 
истражат наводите во делото. 

3.5. Осигурување дека – освен кога ова ќе биде во спротивност со 
интересите на детето – родителите да бидат информирани за грижата која 
се однесува на нивното дете и нивните права при донесувањето на одлуки 
како и правото на жалба.

3.6. Осигурување дека во случаите кога децата се одвоени од своите 
родители се преземаат постојани напори за одржување на врската помеѓу 
децата и нивните / нејзините родители и доследност поради доброто на 
детето.
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3.7.  Грижејќи  се  дека  децата  се  соодветно  застапувани  и  дека 
нивните  убедувања  се  зиммат  во  обзир,  имајќи  ја  при  тоа  во  превид 
нивната способност да го сфатат настанот. 

3.8.  Во  случаевите  каде  што  е  тоа  применливо,  да  се  организира 
проценка од лекар на децата со оглед на нивното образование, вештини, 
искуства  и  склоности  према  идентификувањето  на  прблемот  на 
злоупотреба а работа со децата треба да се врши во соодветни простории.

3.9. Сите лекарски прегледи треба да се ограничат на најмал број и 
на  најненаметлив  пристап  кој  е  потребен  за  утврдување дали  е  детето 
злоупотребувано,  со  соодветен  третман,  а  според  потребите, 
документацијата со клинички докази, да биде соодветна како би можела да 
биде  употребена  во  судска  постапка  за  заштита  на  детето  или  судска 
постапка за прогон на сторителот. 

3.10. Осигурување дека во секоја полициска истрага и во наредните 
кривични постапки главна цел ќе бидат благосостојбата и интересите на 
детето.  Тоа  вклучува  осетливост  на  детските  потреби  во  текот  на 
разговорите со нив, а во судниците кога ќе бидат повикани децата како 
сведоци ќе гарантираат дека сите одлагања се сведени на минимум, и да се 
земе во предвид правото на помош на детето. 

3.11.  Усвојување  на  практики  кои  потикнуваат  размена  на 
информациите помеѓу различните стручнаци кои се вклучени во истрагата 
и проценката, а кои ја признааат потребата да се почитува доверливоста на 
информациите.  Ова  може  да  се  постигне  преку  случаи  на 
мултидисциплинарни конференции во договорена временска рамка, на кои 
ќе  бидат  презентирани  извештаи  од  сите  оние  кои  се  вклучени  во 
истрагата и оценката при што ќе се изготви план за грижа и заштита на 
децата, нивните семејства итн.

4. Follow-up интервенција, лекување и преглед
4.1.  По  истрагата  и  проценката  на  работата  при  секоја  помош, 

интервенција и третман на злоупотребените деца на основа на изготвен 
план кој е обликуван со цел да ги задоволи потребите на детето и неговата 
фамилија,  вклучувајќи  ги  сите  потомци  од  исти  родители  во  кратки, 
средни и долги рокови. 

Помеѓу  останатот,  планот  може  да  вклучи  и  овозможување  на 
финансиска  и  материјална  помош,  на  служба  за  дневно  згрижување, 
воспитување  или  сместување  во  нов  дом,  терапија,  советување  или 
овозможување на поддршка на детето и неговата фамилија. Потребата од 
служби  за  помош на  дева  и  нивните  фамилии треба  да  биде  одредена 
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независно од тоа дали детето престојува во својот семеен дом или смета 
дека му е потребно негово одвојување од домот. 

4.2. Именување на доминантен учесник за секој поединечен случај 
со цел консултирање и координација на работата на сите служби што се 
однесуваат  на  деца  и  нивните  семејства.  Тие  го  осигоруваат 
спроведувањето на план за благосостојбата и заштита на децата и нивните 
фамилии. 

4.3. Воспоставување на политики кои гарантираат овозможување на 
соодветна помош и поддршка, дека судските и административни одлуки 
кои се однесуваат на благосостојбата и развој на децата, се донесени со 
прифатлива брзина соодветна на потребите и способноста за разбирање на 
детето. 

4.4.  Воспоставување  на  постапки  на  разумно  ниво  за  период  на 
преиспитување и follow – up случаеви на злоупотреба за да се надгелдува 
имплементацијата на плановите за благосостојба и заштита на детето и на 
неговата  фамилија.  Центар  на  ваквите  постапки  е  инволвираноста  на 
луѓето  (кои  можат  да  бидат  доминанти  учесницци  или  независни 
адвокати) чија улога е да ги преставуваат најдобрите интереси на детето и 
да  се  делува  како  адвокат  или  старател  на  благосостојбата  на  детето, 
имајќи ги во предвид потребите на детето и неговите желби и чувства. 

4.5.  Утврдување  на  постапки  кои  го  олеснуваат  завршувањето  на 
случаите, со мултидисциплинарен пристап, за оправување на жртвите од 
злоупотреба,  а  во  услови  кога  не  постои  заштита  на  детето  и  неговот 
семејство.

4.6.  Спроведување  на  мерки  и  санкции  во  однос  на  оние  што 
злоупотребуваат деца преку нивно кривично гонење, како и програми за 
комбинирана  терапија  за  третман.  Како  одговор  на  насилството  меѓу 
другот,  ќе  влијаати  потребите  на  децата  кои  се  погодени  од  истото,  а 
влијание  ќе  имаат  и  природата  на  злоупотребата,  проценката  на 
престапниците и нивната реакција како и односот кон злоупотребувањето 
на децата, можностите и перспективите за лекување и рехабилитација и 
барањата во системот на кривична правда. 

Образование
4.7.  Да  се  обезбеди  соодветна  обука  за  персоналот  во  различни 

професионални групи кои се вклучени во спречувањето на злоупотребата 
на деца и на заштита на децата од злоупотреба, а особено:

А) да побара од органот надлежен за основните курсеви за обука на 
лекари,  медицински  сестри  во  домовите  за  стари  лица,  социјални 
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работници,  наставници,  полицајци,  детски  психолози,  правници  и  сите 
други за кои има можност да се сретнат со случаи на злоупотреба на деца, 
вклучувајки и известувања на тема злоупотреба на деца и заштита на деца 
во формалните наставни програми;

Б) сите вработени кои работат со деца, како и сите други стручни 
лица,  да  ги  пренесат  своите  функции  и  должности  поврзани  со 
известување на случаи во кои се сомничи за злоупотреба, и да се утврди 
дека  сите  вработени  се  запознаени  со  потребите  на  децата, 
законодавството,  насоките и постапките за обезбедување на заштита на 
децата  од  злоупотребување  и  на  нивните  семејства,  при  што  ќе  се 
почитува доверливоста во сите медицински и други области;

В) да се  осигура дека  експертите кои се  вклучени во истрагата и 
проценката  на  злоупотреба  на  децата,  интервенцијата  и  третманот  на 
злоупотребувани деца, нивните семејства во граѓански и кривични судски 
постапки  повразни  со  злоупотребата  на  деца  се  целосно  обучени  и  со 
соодветно искуство;

Г)  барање  да  се  прифати  фактот  дека  сите  оние  кои  се  тесно 
ангажирани  во  злоупотребата  на  деца  да  имаа  специјална  обука  за 
комуникациски  вештини  со  деца  кои  се  или  можат  да  бидат 
злоупотребени, истите да ги имаат потребните квалификации, ентузијазам 
за  ангажирање,  да  бидат  на  располагање  кога  е  потребно  и  да  бидат 
стабилни во извршувањето на работата;

Д)  да  се  обезбеди  можност  за  образование  во  служабта  и 
понатамошно образование на експертите, да се информираат за развојот 
на трендовите во работата со злоупотребувани деца, нивните семејства и 
нивните насилници;

Ѓ) да се обезбедат можности за мултидисциплинарна едукација за 
подобрување на разбирањето и соработката меѓу многуте професии кои се 
вклучени;

Е) да се обезбедат можности за оние кои се тесно ангажирани во 
случаите со злоупотреба на деца, да ги испитаат сопствените реакции на 
проблемите и да се истражуваат специфични предизвици во работата со 
злоупотребуваните деца, нивните семејства и нивните насилници; 

Ж) мониторинг и евалуација на образовните програми во областа на 
злоупотребата на деца за да се зголеми знаењето за соодветната содржина, 
материја и наставните методи; 

5. Истражување
5.1.  Промовирање на  истражување,  на  компаративна  основа,  меѓу 
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земјите  членки  за  да  се  анализираат  различните  системи  со  цел  да  се 
задоволат потребите на децата и нивните семејства, и да се даде одговор 
на злоупотребата на деца, да се споредат разликите во ефикасностите во 
однос на засегантите деца и семејства; 

5.2. Развивање на програма за истражување на тема злоупотреба на 
децата особено со давање на приоритет на:

А) оценување на различни пристапи за спречување на злоупотребата 
на деца;

Б)  оценување  на  различните  системи,  вклучувајќи  ги  децата  и 
родителите, во донесувањето на одлуки за заштита на нивните права;

В) оценување на различните пристапи кон лекување и интервенција 
во директната работа со деца, родители и насилници; 

Г) идентификување на форми на злоупотреба на деца и тенденција за 
подобрување на превенцијата и интервенцијата;

6. Финанскиски импликации
6.1. Да се преземат соодветни мерки на национално, регионално и 

локално ниво со цел да се утврдат сопствени правил ана финансирањето 
на  програми  и  мерки  кои  ќе  се  спроведуваат  во  рамките  на  оваа 
Препорака. 
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СОВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИ Препорака бр. R 
(99) 19 на Комитетот на министри до државите членки во врска со 

медијацијата во кривичните предмети 
(Recommendation N° R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of 

the Council of Europe on 15 September 1999 and explanatory 
memorandum)

 (усвоена од Комитетот на министри на 15 септември 1999 година 
на 679-иот состанокот на замениците министри)

Комитетот на министри, согласно со условите предвидени во член 
15.б од Статутот на Советот на Европа,

Констатирајќи  ги  развојните  тенденции  во  државите  членки  во 
користењето  на  медијацијата  како  флексибилна,  сеопфатна  и 
партиципативна опција за решавање на проблемите, која се дополнува или 
се користи како алтернатива на традиционалната кривична постапка;

Тргнувајќи  од  потребата  за  активно  и  лично  учество  на  жртвата, 
сторителот и другите лица кои се засегнати како странки во кривичната 
постапка, како и од потребата од инволвирање на заедницата;

Признавајќи ги легитимните интереси на жртвите да имаат поголем 
удел  во  решавањето  за  последиците  од  нивната  виктимизација,  да 
комуницираат со сторителот и да добијат извинување и обесштетување;

Тргнувајќи од значењето да се зајакне чувството на одговорност кај 
сторителите и да им се понудат практични можности да се покаат,  што 
понатаму може да помогне во нивната реинтеграција и рехабилитација;

Признавајќи дека медијацијата може да ја зголеми свеста за важната 
улога што ја имаат и поединецот и заедницата во спречувањето и борбата 
против  криминалот  и  во  справувањето  со  други  сродни  конфликти, 
поттикнувајќи на тој начин поконструктивен и помалку репресивен исход 
на кривично-правната заштита;

Признавајќи дека медијацијата изискува посебни способности и дека 
се потребни посебни кодекси за однесување и акредитирана обука;

Сметајќи  дека  невладините  организации  и  локалните  заедници, 
потенцијално, можат значително да допринесат на планот на медијацијата 
во  кривичните  предмети  и  потребата  да  се  комбинираат  и  да  се 
координираат јавните и приватните иницијативи на тој план;

Имајќи ги предвид обврските содржани во Европската конвенција за 
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заштита на човековите права и основните слободи;
Имајќи ја предвид Европската конвенција за остварување на правата 

на децата, како и:
Препораката  бр.  R  (85)  11  за  положбата  на  жртвата  во  рамки  на 

кривичното право и кривичната постапка, 
Препораката бр. R (87) 18 за поедноставување на кривично-правната 

заштита, 
Препораката бр.  R (87)  21 за помош на жртвите и спречување на 

виктимизацијата, 
Препораката  бр.  (87)  20  за  општествената  реакција  кон 

малолетничката делинквенција,
Препораката  бр.  R  (88)  6  за  општествената  реакција  кон 

малолетничката  делинквенција  меѓу  младите  луѓе  кои  потекнуваат  од 
семејства на мигранти,

Препораката  бр.  R  (92)  16  за  Европските  затворски  правила  за 
санкциите и мерките кои се применуваат во заедницата,

Препораката бр. R (95) 12 за управување со системот на кривично-
правна заштита и 

Препораката бр. R (98) 1 за медијацијата во семејството;
Им препорачува на владите на државите членки да ги имаат предвид 

принципите утврдени во прилогот кон оваа препорака, при воведување на 
медијација  во  кривичните  предмети  и  што  е  можно  пошироко  да  го 
дистрибуираат овој документ.

Прилог кон Препораката бр. R (99) 19

I. Дефиниција
Овие  принципи  се  однесуваат  на  секоја  постапка  каде  жртвата  и 

сторителот имаат можност, доколку се согласат, активно да учествуваат во 
решавање на прашањата кои произлегуваат од стореното кривично дело, 
со помош на непристрасно трето лице (медијатор).

II. Општи принципи
1. Медијацијата во кривичните предмети треба да се применува само 

доколку  странки  слободно  се  согласат  со  тоа.  Станките  можат  да  ја 
повлечат дадената согласност во било кое време во текот на медијацијата.

2. Разговорите во текот на медијацијата имаат доверлив карактер и 
не можат подоцна да се искористат, освен во договор со странките.

3.  Медијацијата  во  кривичните  предмети  треба,  општо  земено,  да 
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биде достапна за сите.
4. Медијацијата во кривичните предмети треба да биде достапна во 

сите стадиуми од постапката за кривично-правна заштита.
5. Службата за медијација треба да ужива соодветна автономија во 

рамки на системот за кривично-правна заштита.

III. Правна основа
6.  Со  закон  треба  да  се  овозможи  медијацијата  во  кривичните 

предмети.
7.  Треба да постојат  насоки со  кои ќе  се  определи употребата  на 

медијацијата во кривичните предмети. Овие насоки треба особено да се 
однесуваат  на  условите  за  упатување  на  предмети  до  службите  за 
медијација, како и на постапувањето по спроведената медијација.

8.  Во  медијацијата  треба  да  се  применуваат  основните  процесни 
гаранции; особено странките треба да имаат право на правна помош и, 
кога  е  потребно,  право на  помош од толкувач/преведувач.  Малолетните 
лица треба, покрај тоа, да имаат и право на помош од родителите.

IV. Функционирање на кривично-правната заштита во однос на 
медијацијата

9.  Донесувањето  одлука  за  упатување  на  определен  кривичен 
предмет на медијацијата, како и оценувањето на исходот од постапката за 
медијација,  треба  да  биде  резервирано  за  органите  на  системот  за 
кривично-правна заштита.

10. Пред да се согласат со медијацијата, странките треба во целост да 
бидат  известени  за  нивните  права,  за  природата  на  процесот  на 
медијацијата и за можните последици од нивната одлука.

11.  Ниту  жртвата  ниту  сторителот  не  смеат  да  се  наведат,  со 
неправедни средства, да се согласат со медијацијата.

12.  Посебните  прописи  и  правни  гаранции,  со  кои  се  уредува 
учеството  на  малолетни  лица  во  правните  постапката,  треба  да  се 
применуваат и во однос на  учеството на  овие лица во медијацијата  во 
кривичните предмети.

13. Медијацијата не смее да продолжи, доколку било која од главните 
странки не е во можност да го сфати значењето на процесот.

14.Основните  факти  во  предметот,  вообичаено,  треба  да  бидат 
признати  од  двете  странки  како  основа  за  медијацијата.  Учеството  во 
медијацијата не треба да се смета како доказ за признавање на вината во 
подоцнежната кривична постапка.
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15.  Очигледните  разлики  меѓу  странките,  како  што  се  нивната 
возраст, зрелост, или интелектуални капацитети, треба да се земат предвид 
пред да се упати предметот на медијација.

16.  Во  одлуката  со  која  се  упатува  одреден  кривичен  предмет  на 
медијација треба да се остави разумен рок во кој органите надлежни за 
кривично-правна заштита ќе бидат известени за состојбата во постапката 
за медијација.

17.  Повлекувањето  на  обвинението,  врз  основа  на  спогодбата 
постигната  со  медијација,  треба  да  има  исто  правно  дејство  како  и 
судските одлуки и треба да исклучува кривичен прогон за истата фактичка 
состојба (ne bis in idem).

18. Кога предметот им се враќа на надлежните органи во системот на 
кривично-правна  заштита,  без  при  тоа  да  се  постигне  спогодба  меѓу 
странките  или  поради  неуспехот  да  се  изврши  постигнатата  спогодба, 
одлуката  за  тоа  како  понатаму ќе  се  постапува  треба да  се  донесе  без 
одлагање.

V. Работа на службите за медијација
V.1. Стандарди
19. Службите за медијација треба да се раководи според признати 

стандарди.
20.  Службите  за  медијација  треба  да  уживаат  достатен  степен  на 

автономија во извршување на нивните должности. Треба да се изготват 
стандарди за стручност и етички правила, како и постапки за избор, обука 
и оценување на медијаторите.

21. Службите за медијација треба да ги следи надлежен орган.

V.2. Квалификации и обука на медијаторите
22.  Медијаторите  треба  се  избираат  од  редот  на  сите  делови  на 

општеството и тие, општо земено, треба добро да ги познаваат локалните 
култури и заедници.

23.  Медијаторите  треба  да  поседуваат  способност  за  добро 
расудување и добри вештини во меѓучовечките односи ,кои се потребни за 
медијацијата.

24.  Медијаторите  треба  да  посетуваат  почетна  обука  пред  да 
започнат да се занимаваат со медијација и треба постојано стручно да се 
усовршуваат. Обуката треба да биде насочена кон остварување на поголем 
степен на стручност, особено во поглед на вештините за решавање судири, 
посебните барања кои произлегуваат од работата со жртви и сторители на 
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кривични дела и да имаат основни познавања за системот на кривично-
правна заштита.

V.3. Постапување во поединечни случаи
25. Пред да започне медијацијата, медијаторот треба да се запознае 

со сите релевантни факти во предметот, а надлежните органи во системот 
на  кривично-правна  заштита  треба  да  му  ги  достават  сите  потребни 
документи.

26. Медијацијата треба да се спроведува на непристрасен начин, врз 
основа на фактите во предметот и врз основа на потребите и желбите на 
странките.  Медијаторот треба секогаш да го почитува достоинството на 
странките и да обезбеди странките меѓусебно да се однесуваат со дожна 
почит.

27. Медијаторот треба да обезбеди сигурно и удобно опкружување во 
кое  ќе  се  спроведува  медијацијата.  Медијаторот  треба  да  биде 
чувствителен на ранливоста на странките.

28. Медијацијата треба да се спроведува ефикасно, со ритам којшто е 
прифатлив и кој им одговара на странките.

29. Медијацијата треба да се спроведува in camera.
30. Независно од принципот на доверливост, медијаторот треба да ја 

проследи секоја информација за непосредната закана за извршување на 
тешко кривично дело, за кое дознал во текот на медијацијата,  и тоа до 
надлежните органи или до засегнатите лица.

V.4. Исход од медијацијата
31.  Спогодбите се постигнуваат доброволно меѓу странките.  Овие 

спогодби треба да содржат само разумни и пропорционални обврски.
32. Медијаторот треба да ги извести надлежните органи во системот 

на  кривично-правна  заштита  за  преземените  чекори  и  за  исходот  од 
медијацијата. Во извештајот, медијаторот нема да ја открива содржината 
на  одржаните  сесии  на  медијација,  ниту  пак  ќе  изразува  осуда  на 
однесувањето на странките за време на медијацијата.

VI. Постојан развој на медијацијата
33. Ќе се одржуваат редовни консултации помеѓу органите надлежни 

за  кривично-правна  заштита  и  службите  за  медијација,  со  цел  да  се 
постигне заедничко и взаемно разбирање.

34.  Државите  членки  треба  да  поттикнуваат  истражувања  и 
оценувања на медијацијата во кривичните предмети.
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СОВЕТ НА ЕВРОПА Комитет на Министри Препорака 
Rec(2000)22 на Комитетот на министри до државите членки за 

унапредување на примената на Европските правила за санкциите и 
мерките кои се применуваат во заедницата

(Rec(2000)22 on improving the implementation of the European rules 
on community sanctions and measures)

(усвоена од Комитетот на министри на 29 ноември 2000 година на 
731-иот состанокот на замениците министри)

Комитетот на министри, согласно со условите предвидени во член 
15.б од Статутот на Советот на Европа,

Нагласувајќи го значењето од постојано создавање, определување и 
спроведување на санкции или мерки кои се применуваат во заедницата врз 
основа  на  принципите  содржани  во  Препораката  бр.  R  (92)  16  за 
Европските  правила  за  санкциите  и  мерките  кои  се  применуваат  во 
заедницата;

Констатирајќи  ги  резултатите  од  испитувањето  на  Европскиот 
комитет за проблемите поврзани со криминалот во однос на примената на 
Европските  правила  и  особено,  потешкотиите  со  кои  се  соочуваат 
државите членки;

Признавајќи ја потребата од измена на правилото 5 од Европските 
правила во светло на резултатите добиени од испитувањето и практиката 
развиена во однос на надзорот над сторителите;

Сфаќајќи дека со текот на времето се појавуваат нови можности за 
поделотворна  и  поширока  употреба  на  санкции  и  мерки  кои  се 
применуваат во заедницата; 

Признавајќи дека значителниот напредок и променетата практика во 
областа  на  санкциите  и  мерките  кои  се  применуваат  во  заедницата  и 
прашањата  идентификувани  од  страна  на  државите  членки  бараат 
дополнителни објаснувања и толкувања на неколку одредби содржани во 
Европските правила;

Нагласувајќи дека определувањето и спроведувањето на санкциите и 
мерките кои се применуваат во заедницата треба секогаш да се раководат 
од почитувањето на основните правни гаранции вградени во Европската 
конвенција за човекови права и во принципите утврдени во Европските 
правила;
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Признавајќи  го  значењето  на  оваа  препорака  и  значењето  на 
Препораката бр. R (92) 17 во врска со конзистентноста во изрекувањето на 
казни, Препораката бр. R (97) 12 за кадрите задолжени за спроведување на 
санкции и мерки, Препораката бр. R (99) 19 за медијацијата во кривичните 
предмети и Препораката  бр.  R (99)  22 во врска  со пренатрупаноста во 
затворите и зголемувањето на затворската популација;

Им препорачува на владите на државите членки:
-  во  своето  законодавство  и  практика  во  врска  со  санкциите  и 

мерките  кои  се  применуваат  во  заедницата  да  се  раководат  од 
ревидираниот  текст  на  правилото  5  на  Препораката  бр.  R  (92)  16  за 
Европските  правила  за  санкциите  и  мерките  кои  се  применуваат  во 
заедницата, содржан во прилог I кон оваа препорака;

- при преиспитување на своето законодавство, политики и практика 
поврзани со создавањето, определувањето и спроведувањето на санкциите 
и  мерките  кои  се  применуваат  во  заедницата,  да  се  раководат  од 
принципите  утврдени  во  прилог  II  кон  оваа  препорака,  со  цел 
постигнување  поделотворна  употреба  на  санкциите  и  мерките  кои  се 
применуваат во заедницата;

-  да  обезбедат  што  е  можно  поширока  дистрибуција  на  оваа 
препорака и на

извештајот за постигнување поделотворна употреба на санкциите и 
мерките  кои  се  применуваат  во  заедницата  изготвен  од  страна  на 
Европскиот комитет за проблемите поврзани со криминалот, посветувајќи 
особено  внимание  на  дополнителните  толкувања  и  појаснувања  на 
одредени Европски правила, како што е предвидено во став 129-168 од 
гореспоменатиот извештај.

Прилог I кон Препораката Rec(2000)22

Измена  на  правилото  5  од  Европските  правила  за  санкциите  и 
мерките кои се применуваат во заедницата

Вообичаено,  санкциите  или  мерките  кои  се  применуваат  во 
заедницата не се со неопределено траење.

По исклучок, санкции или мерки кои се применуваат во заедницата 
со  неопределено  траење  можат  да  се  определат  спрема  сторители  кои, 
поради тешки кривични дела сторени претходно или во дадениот момент 
и  кои  во  комбинација  со  нивните  посебни  лични  особини,  очигледно 
претставуваат  постојана  и  сериозна  закана  за  животот,  здравјето  и 
сигурноста  на  заедницата.  Ќе  се  внесат  законски  одредби  за  редовно 
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преиспитување на таквите санкции или мерки од страна на тело,  кое е 
независно од извршната власт и кое се закон ќе биде овластено за тоа.

Времетраењето  на  санкциите  или  мерките  кои  се  применуваат  во 
заедницата  се  определува  од  страна  на  орган  надлежен  да  донесува 
одлуки, а во рамки на границите и условите предвидени со закон. 

Прилог II кон Препораката Rec(2000)22

Водечки принципи за постигнување широка и поефективна употреба 
на санкциите и мерките кои се применуваат во заедницата.

Законодавство

1. Треба да се предвидат доволен број подобни и различни санкции и 
мерки кои се применуваат во заедницата, а такви примери се:

- алтернативи на притворот, како наметнување услов осомничениот 
да престојува на точно определена адреса, над него да се врши заштитен 
надзор и да добива помош од служба определена од страна на судот;

- изрекување условна осуда како независна и единствена казна, без 
утврдување на казна затвор;

-  одлагање  на  извршувањето  на  казната  затвор  под  определени 
услови;

-  општокорисна  работа  (односно  неплатена  работа  во  корист  на 
заедницата); 

-  обесштетување  на  жртвата,  репарација  и  медијација  помеѓу 
жртвата и сторителот;

-  лекување  на  сторители  кои  се  зависници  од  дроги  и  алкохол  и 
сторители  кои  имаат  душевно  нарушување,  кое  е  поврзано  со  нивното 
криминално однесување;

- интензивен надзор за соодветни категории сторители;
- ограничување на слободата на движење, на пример, со наредби за 

ограничување на времето на излегување или определување електронско 
следење во согласност со правилата 23 и 55 од Европските правила;

- условен отпуст од затворот, со заштитен надзор во текот на времето 
за проверување.

2.  Со  цел  да  се  унапреди  употребата  на  вонзатворски  санкции  и 
мерки и особено, при донесување на нови закони, законодавецот треба да 
ја разгледа можноста во законот да предвиди упатување на вонзатворски 
санкции и мерки наместо казната затвор, како главна казна за определени 
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кривични дела.
3. Треба да се разгледа можноста од преиспитување и намалување на 

формалните одредби кои ја спречуваат употребата на санкции или мерки 
кои се применуваат во заедницата спрема сторители на тешки кривични 
дела и повратници.

4. Треба да се овозможи воведување на нови санкции или мерки кои 
се применуваат во заедницата во првостепената постапка.

5.  Секое  судење  треба  се  спроведе  во  согласност  со  духот  на 
Европските правила и треба внимателно да се следи и оценува. Опитите 
треба да се вршат во согласност со етичките стандарди на меѓународната 
заедница.

Практиката на изрекување казна

6. Изречената казна треба да се образложи, кога тоа го дозволуваат 
уставните  начела  и  правни  традиции  и  таа  треба  повремено  да  се 
преиспитува од страна на законодавецот или други надлежни органи, со 
цел, меѓу другото, да се намали примената на затворската казна и да се 
прошири  употребата  на  санкции  или  мерки  кои  се  применуваат  во 
заедницата и да се овозможи обесштетување на жртвите.

7. Судската власт треба да биде вклучена во процесот на креирање и 
ревидирање  на  политиките  за  употреба  на  санкции  или  мерки  кои  се 
применуваат во заедницата и треба, последователно, да биде информирана 
за резултатите, со цел судиите да ја разберат нивната природа.

8.  Особено  внимание  треба  да  се  посвети  на  олеснителните 
околности, кои би им овозможиле на судовите да ја избегнуваат казната 
затвор,  и  наместо  тоа,  да  определуваат  санкции  или  мерки  кои  се 
применуваат во заедницата.

Основни  услови  за  делотворно  спроведување  на  санкциите  и 
мерките кои се применуваат во заедницата

9.  Треба  да  се  воспостават соодветни служби за  спроведување на 
санкции  или  мерки  кои  се  применуваат  во  заедницата,  на  кои  служби 
треба  да  им  се  обезбедат  доволно  средства,  сè  со  цел  да  се  зајакне 
довербата на правосудните органи во полезноста на санкциите и мерките 
кои се применуваат во заедницата, да се подобри сигурност на заедницата 
и да се унапреди личната и социјалната положба на сторителите.

10. Овие служби треба да поседуваат високо-стручни кадри, кои ќе 
се  вработуваат,  обучуваат  и  ќе  ја  извршуваат  работата  согласно  со 
принципите утврдени во Препораката бр.R (97) 12 за кадите задолжени за 
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спроведување на санкции и мерки, доколку се тежнее кон остварување на 
целите на санкциите или мерките кои се применуваат во заедницата.

11.  Работата  на  службите  за  спроведување  на  овие  санкции  или 
мерки треба да се заснова на експлицитна изјава за политиката, во која се 
опишува нивната функција, цели и основни вредности. Оваа изјава треба 
да вклучува и прашања поврзани со обврските и правата на сторителите, 
делотворното  спроведување  на  интервенции  и  програми  за 
ресоцијализација  на  сторителите,  легитимните  интереси  на  жртвите, 
одговорноста  од  организациски  аспект  за  сигурноста  на  заедницата  и 
соработката  меѓу  вработените  во  затворот  и  релевантните  органи, 
организации и поединци кои потекнуваат од заедницата.

12.  Изјавата  за  политиката  треба  да  се  дополни  со  планови  и 
практики  на  службата,  кои  се  изготвени  со  цел  јакнење  на  свеста  за 
различните организации и лица вклучени во спроведувањето на санкции 
или мерки кои се применуваат во заедницата, а во врска со значењето на 
дејствувањето кон заедничките цели и взаемното споделување на знаења и 
методи на работа.

13.  Треба  повторно  да  се  преиспитаат  законските  одредби  за 
редовните и независните испитувања на работата на органите задолжени 
за спроведување на овие санкции и мерки од страна на искусни лица, како 
што е предвидено во Европските правила. Јакнење на кредибилитетот на 
санкциите и мерките кои се применуваат во заедницата  (меѓу судовите,  
надлежните органи, широката јавност и политичарите)

14. Треба да се обезбеди што е можно поширока дисеминација на 
Препораката бр. R (92) 16 за Европските правила за санкциите и мерките 
кои се применуваат во заедницата, преведена на националниот јазик.

15.  Лидерите  во  политичката  и  извршната  власт,  како  и  општата 
јавност  треба  постојано  да  добиваат  информации  за  економските  и 
општествените предности од намаленото изрекување на затворската казна 
и  од  зголеменото  определување  на  санкциите  и  мерките  кои  се 
применуваат  во  заедницата.  Треба  да  постои  политика  за  односите  со 
јавноста,  посебно  во  однос  на  локалните  медиуми.  Во  информациите 
коишто се доставуваат до јавноста треба да се нагласи дека санкциите и 
мерките кои се применуваат во заедницата може да вклучуваат и заштитен 
надзор и контрола над сторителите.

16.  Правосудните  органи  и  кадрите  вработени  во  службите  за 
спроведување на вакви санкции и мерки треба да воспостават канали на 
меѓусебна  комуникација,  преку  кои  ќе  се  одвива  редовен  дијалог  за 
практичните аспекти на препорачувањето и спроведувањето на санкции и 
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мерки кои се применуваат во заедницата.
17. Со оглед на тоа дека реинтеграцијата во заедницата претставува 

значајна цел на санкциите и мерките кои се применуваат во заедницата, 
службите  задолжени  за  нивно  спроведување  треба  активно  да 
соработуваат со локалните заедници,  на пример,  преку инволвирање на 
лица кои потекнуваат од заедница каде се врши надзор над сторителот или 
преку соработка со локалните организации за спречување на криминалот.

18. Воведувањето на нови санкции и мерки кои се применуваат во 
заедницата во законодавството и во практиката треба да биде проследено 
со  енергични  кампањи  за  односи  со  јавноста,  со  цел  да  се  стекне 
довербата на јавност. 

Воспоставување на делотворни програми и интервенции

19.  Треба  да  се  воспостават  критериуми  за  ефективност  односно 
делотворност за да може, од различни аспекти, да се проценат трошоците 
и предностите на програмите и интервенциите, а со цел да се постигне 
максимален квалитет на резултатите. При спроведување на програмите и 
интервенциите,  треба  да  се  воспостават  стандарди  и  индикатори  за 
постигнувањата.

20. Програмите и интервенциите треба да се структурираат согласно 
со сознанијата стекнати преку релевантни истражувања, а нив треба да ги 
спроведуваат обучени кадри. 

21.  Програмите  и  интервенциите  за  реинтеграција  на  сторителите 
треба  да  се  засноваат  на  мноштво  методи.  При  конципирање  на 
програмите и интервенциите за спроведување на санкциите и мерките кои 
се применуваат во заедницата, посебно внимание треба да се посвети на 
нивното очекувано дејство врз сторителите, особено во поглед на:

-  основните  способности  (на  пример,  основна  писменост  и 
познавање на броевите, општо решавање на проблемите, справувањето со 
лични и семејни односи, социјално однесување);

- состојбата со образованието и вработувањето;
- можната зависност до дроги, алкохол и лекови
- прилагодување ориентирано кон заедницата.
22.  Распоредувањето  на  сторителите  во  определени  програми  и 

интервенции треба се раководи од експлицитни критериуми, како што се 
капацитетот  да  се  одговори  на  интервенцијата,  нивната  претпоставена 
опасност за заедницата и/или за кадрите задолжени за спроведување на 
програмата или интервенцијата и личните и општествени фактори, кои се 
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поврзани со веројатноста од повторно извршување на кривични дела. За 
таа  цел,  треба  да  се  подготват  и  да  се  користат  сигурни  методи  за 
проценка,  кои  ќе  овозможат  соодветно  распоредување.  На 
заинтересираните  органи/лица  треба  да  им  се  доставуваат  релевантни 
информации за овие постапки.

23. Треба да се посвети посебно внимание на развојот на програми и 
интервенции  наменети  за  сторителите  кои  повторно  извршиле  тешко 
кривично дело или за кои е веројатно дека ќе го сторат тоа. Во светло на 
наодите од најновите истражувања, овие програми и интервенции треба 
особено да користат  когнитивни методи насочени кон однесувањето на 
сторителите,  односно  со  овие  методи  ќе  се  научат  сторителите  да 
размислуваат за последиците од нивното криминално однесување, ќе се 
зголеми  нивната  самосвест  и  самоконтрола,  ќе  ги  препознаваат  и 
избегнуваат  ситуациите  кои  претходат  на  кривичното  дело  и  ќе  се 
овозможи  нивно  социјално  прифатливо  однесување.  Истражувања  за 
санкциите и мерките кои се применуваат во заедницата

24. Треба соодветно да се инвестира во истражувањата, со цел да се 
следат и да се оценат резултатите од програмите и интервенциите, кои се 
употребуваат за спроведување на санкциите и мерките кои се применуваат 
во заедницата.

25.  Со  истражувањата  треба  да  се  настојува  да  се  утврдат  како 
факторите кои ги одвратиле сторителите од натамошно вршење кривични 
дела, така и факторите кои не успеале во тоа.

26.  Истражувањата  во  однос  на  ефектите  и  делотворноста  на 
санкциите и мерките кои се применуваат во заедницата не треба да бидат 
ограничени  само  на  едноставно  евидентирање  на  надзорот  по  осудата, 
туку  треба  да  се  користат  посензитивни  критериуми.  Преку  овие 
истражувања, треба да се испитаат, на пример, зачестеноста и тежината на 
делата сторени во поврат, заедно со личните и општествените фактори на 
прилагодување  во  заедницата  и  мислењата  на  сторителите  за 
спроведувањето  на  санкциите  и  мерките  кои  се  применуваат  во 
заедницата.

27.  Во најголема можна мера,  истражувањата  треба  да  овозможат 
споредби меѓу делотворноста на различните програми.

28.  Треба  да  се  прибираат  статистички  податоци  за  употребата  и 
исходот од санкциите и мерките кои се применуваат во заедницата.

29.  Од време на време, треба да се спроведуваат квантитативни и 
квалитативни  процени  на  оптовареноста  со  работа  на  вработените, 
односно  оптовареноста  со  различни  задолженија  што  ги  преземаат  во 
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спроведувањето на санкции и мерки кои се применуваат во заедницата, а 
со  цел  да  се  постигне  висок  степен  на  ефикасност,  морал  и  душевна 
благосостојба на вработените.
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СОВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИ Препорака R 
(2000) 20 На Комитетот на Министри на земјите членки за улогата 

на раната психосоцијална интервенција во спречувањето на 
криминалитетот 

(Rec(2000) 20 on the role of early psychosocial intervention in the 
prevention of criminality)

(усвоена од страна на Комитетот на министри на 6 октомври 2000  
на 724-тиот состанок на замениците - министри)

Комитетот на министри, според роковите од членот 15.б. од Статутот 
на Советот на Европа,

Земајќи го предвид порастот на загриженоста за зголемениот обем на 
малолетничката  делинквенција  низ  цела  Европа,  кое  моментално  зема 
различни и се поистрајни и насилни форми;

Имајќи на ум дека за оние кои започнуват со сторување на дела на 
рана  возраст  постои  поголем  ризик  за  ангажирање  во  сериозно 
криминално однесување и дека постојат некои докази за тренд кај младите 
сторители за зголемено започнување со сторување од рана возраст;

Тргнувајќи од тоа што секое општество има должност да осигура 
целосна благостојба на децата и да води сметка дека нивните интереси и 
права се почитувани од страна на сите оние кои имаат одговорности кон 
нив;

Имајќи ја на ум примарната важност на семејството, родителите и 
другите  кои  се  одговорни  за  преземање  на  одговорноста  за 
социјализацијата и подигнувањето на децата;

Тргнувајќи од тоа што децата с# уште се во процес на развој и дека 
од  недостигот  нивна  социјализација  може  да  води  кон  почеток  за 
делинквенција;

Убедени  дека  секоја  реакција  во  однос  на  спречување  на 
криминалитетот бара напори низ целото општеството, земајќи ги предвид 
неповолните  социјални  и  економски  околности  во  однос  на  децата  и 
недостигот од нивна социјализација, индивидуалност и посебни потреби; 

Тргнувајќи од тоа дека треба да се направат специјални интервенции 
за да се осигура, кога постои ризик детето да биде вовлечено во трајно 
криминално  однесување,  а  таквото  однесување  е  ефикасно  спречено, 
особено,  преку  промовирање  на  заштитни  фактори  и  намалување  на 
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ризичните фактори;
Имајќи на ум дека овие интервенции вклучуват партнерство помеѓу 

државата, локалната заедница и локалните органи;
Свесни за постоењето на регионални и национални различности во 

организационите  структури  и  социолошко-економските  околности  низ 
земјите членки;

Имајќи  во  предвид  дека  спречувањето  на  криминалитетот  е 
суштински  дел  на  стратегијата  за  ефикасна  целосна  контрола  на 
криминалот, како и политиките кои влијааат врз благосостојбата на децата;

Имајќи ги предвид неговите препораки во сферата на спречувањето 
и контролата на делинквенцијата, и особено: Препораката бр. П(87) 19 за 
организацијата во спречувањето на криминалот: Препораката бр. (87) 20 
за социјалните реакции на малолетничката делинквенција и упатувајќи на 
заклучоците  и  препораките  на  19-та  Конференција  за  криминолошко 
истражување (1990) за “Новите социјални стратегии и кривичниот правен 
систем”;

Повикувајќи се на неговите препораки на полето на семејството и 
социјалните закони, и посебно Препораката П (90)2 за социјалните мерки 
кои се однесуват на насилството во семејството; Препораката П (93) 2 за 
медицинско-социјалните  аспекти  на  злоупотребата  на  децата  и 
Препораката П (94) 14 за кохерентните и интегративни семејни политики; 

Имајќи ја на ум, Конвенцијата за заштитата на поединците во однос 
на  автоматското  процесуирање  на  личните  податоци  и  односните 
секторски препораки;

Имајќи  ја  на  ум  Европската  конвенција  за  човековите  права, 
Европскиот  социјален  оддел,  како  и  Европската  конвенција  за 
остварување на правата на децата;

Имајќи ја, исто така, на ум Конвенцијата на Обединетите нации за 
правата  на  детето и Насоките на  Обединетите  нации за  спречување на 
Малолетничката делинквенција (Ријадски насоки, усвоени со Резолуција 
на Генералното собрание 45/112);

Им препорачува на земјите членки:
- да воведат, а таму каде што постојат да промовират, национални 

стратегии за рана психолошко-социјална интервенција за спречување на 
криминалитетот;

- при обликувањето на овие стратегии да се раководат од принципите 
и мерките утврдени во Додатокот кон оваа препорака; и

-  да  ја  достават  оваа  препорака  и  нејзиониот  меморандум  за 
објаснување до сите заинтересирани и релевантни органи и да ги повикат 
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да ги земат предвид овие текстови кога  утврдуват стратегии што ќе  го 
опфатат целокупниот криминал.

Додаток кон Препораката П (2000) 20

I. Дефиниции

За целите на оваа препорака:
-  “спречување  на  криминалитетот”  значи  мерки  и  активности 

насочени особено кон намалување на веројатностите за вовлекување во 
идни трајни криминални однесувања,  како спротивно на спречување на 
криминалот што се однесува со намалувањето на бројот и сериозностите 
на извршените кривични дела;

-  “ризични  фактори”  означува  индивидуални  карактеристики  или 
социолошко- економски, културни, демографски и други околности, кои 
ги  зголемуват  веројатностите  од  вовлекување  во  идни  истрајни 
криминални однесувања;

-  “ризични  деца”  значи  секоја  мерка  или  активност  насочена  кон 
одвојување на ризичните деца и намалување на веројатностите за нивно 
идно вовлекување во трајни криминални однесувања”;

- “рана психолошко-социјална интервенција” значи секоја мерка или 
активност насочена кон одвојување на ризичните деца и намалување на 
веројатностите  за  нивно  идно  вовлекување  во  трајни  криминални 
однесувања;

- “заштитни фактори” означува одредени социолошко-економски и 
културни фактори, како и поединечни карактеристики кои помагат да ги 
заштитат  децата  од  веројатноста  за  вовлекување  во  идни  трајни 
криминални однесувања;

-  “одговорности  на  родителите”  означува  збир  на  должности  и 
овластувања  кои  имаат  за  цел  да  осигурат  чувствителна,  морална  и 
материјална  благосостојба  на  детето,  особено  преку  водење  грижа  за 
личноста на детето, со одржување на лични односи со него и со грижење 
за негово образование, чување, правно застапување и администрирање за 
неговиот имот;

-  “вршење на родителска одговорност” означува родители и други 
лица  или  органи,  на  кои  им  е  доверено  да  извршуват  некои  или  сите 
одговорности на родител.

II.  Програми  за  рано  психолошко--социјално  спречување  на 
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криминалитетот

1.  Програмите  за  рана  психолошко-социјална  интервенција  за 
спречување на криминалитетот треба да се развиват на начин кој ќе биде 
во најдобар интерес за децата, семејствата и општеството и на линија со 
постојните правни норми. Тие треба особено да ја почитуват приватноста 
и интегритетот на детето и на нивните семејства и да ги земат целосно 
предвид  принципите  на  пропорционалност,  небламирање  и 
недикриминализација.

2. Програмите треба да содржат обем на релевантни мерки со кои 
колку што е можно повеќе ќе се опфатат ризичните фактори во рамките на 
примарниот  домен  од  животот  на  детето-емејството,  училиштето 
(вклучувајќи  предучилиште),  еднаквите  групи  и  локалното  соседство  - 
како и промовирање на заштитни фактори. Тие треба да вклучат мерки за 
поддршка и зајакнување на семејствата, да промовират приклучување кон 
училиште,  охрабрување  на  одговорноста,  про-социјално  однесување  и 
развивање на посигурни и по кохезивни соседства.

3. Мерките кои ги определуват ризичните фактори треба да посветат 
посебно внимание на следното:

- учење на тешкотиите и хиперактивност/импулсивност;
-  злоупотреба,  запоставување,  нервно растројство на родителите и 

сместување во куќи или во социјални институции;
- малтретирање, постојано изостанување од училиште, исклучување, 

неуспех во училиште и сиромашна училишна средина;
- расна дискриминација, невработеност на родителите и долгорочно 

лишување од нешто;
-  здружување  со  слични  девијантни  групи  или  секти,  насилна 

злоупотреба (вклучувајки насилна злоупотреба од страна на родителите), 
детска проституција, просење и скитање.

4. Мерките кои имаат за цел да ги промовират заштитните фактори 
треба особено да го поддржуваат следното:

-  социјални  и  осознавачки  вештини,  просоцијални  вредности  и 
ставови и совладувачки вештини;

-  силна  поврзаност  кон  родителите  и  полубраќата/полусестрите  и 
чисти, конзистентни и неавторитативни правила и казнување дома;

- создавање на средина за згрижување во училиште со можности за 
сите деца да постигнат успех;

-  силна поврзаност кон просоцијалните еднакви групи и возрасни 
надвор од домот;
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- приклучување кон локалната заедница.
5. Колку што е можно повеќе, сите интервенции треба да бидат врз 

основа на мерки кои биле научно докажани како ефикасни, иако треба да 
се остави определен обем за иновации.

6. Треба да се осигура дека се обезбедени соодветни средства за рана 
интервенција за спречување на криминалитетот.

III. Ризични деца

7. Со цел да се одвојат ризичните деца, националните, регионалните 
и локалните органи треба да развијат соодветни структури и процедури, 
вклучувајќи ги и оние за собирање и размена на релевантни информации 
преку  осигураување  за  почитување  на  релевантните  правни  норми  и 
принципи за заштита на личните податоци.

8.  Сите  средства  дизајнирани  за  одвојување  и  справување  со 
ризичните деца треба да бидат преземени во нивен најдобар интерес и во 
согласност со правата на носителите на родителска одговорност.

9. Овие средства треба да ги надгледуват фундаменталните права на 
децата, како што се психичкиот и психолошкиот интегритет или правото 
на приватност. Исклучоци може единствено да бидат дозволени доколку 
тие директно му користат на детето и се дозволени според закон.

10.  Родителите  и/или  носителите  на  родителска  одговорност  на 
ризичните деца, треба да бидат информирани колку што е можно побрзо, 
освен доколку е јасно дека тоа не е во согласност со најдобрите интереси 
за детето.

IV. Примена

11. Потребно е да се развијат статутарни и други аранжмани заради 
обезбедување  на  широк  обем  на  програми  за  рана  интервенција  за 
спречување на криминалитетот.

12.  Треба  да  се  воспостави  меѓуминистерска  група  или  други 
интердисциплинарни  официјални/државни  органи  за  стимулирање  и 
надгледување  на  развивањето  на  стратегија  за  рана  интервенција.  Ова 
група или тело, или орган треба да вклучи претставници од доброволните 
и  приватни  сектори,  како  и  релевантните  министерства  и  локални 
партнерства.  Ова  група,  или  тело  или  орган  треба,  исто  така,  да  биде 
одговорна за утврдување на стандарди и идентификување и ширење на 
добра практика.
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13.  При  примената  на  психолошката  интервенција,  треба  да  се 
применат следните принципи:

- ефикасност: интервенциите да ги постигнат посакуваните цели, да 
се случат во соодветен момент, а да одговарат на нивото на средствата и на 
сериозноста на таргетираните ризици;

- минимум интервенција: интервенциите се соодветни и во најмала 
мера наметливи;

-  пропорционалност;  интервенциите  се  сразмерни  со  степенот  на 
ризик;

-  небламирање:  интервенциите  да  не  ги  обвинуваат  или  срамат 
децата, нивните семејства и заедницата;

-  недискиминација:  интервенциите  да  не  прават  поделба  по  ниту 
една основа како што е секс,  раса,  боја,  јазик, религија,  политичко или 
друго  мислење,  национално  или  социјално  потекло,  здружување  со 
националните малцинства, имот, раѓање или друг статус.

14.  Програмите  треба  да  бидат  планирани,  координирани  и 
реализирани од страна на локалните партнерства со јасно посочување кој 
е одговорен за тоа. Тие мораат да ги вклучат оние што се одговорни за 
социјалното осигурување, здравството и образованието на децата. Доколку 
се  чини  дека  е  погодно,  тие  треба  тесно  да  работат  заедно  со  други 
релевантни  органи  како  што  се  органите  за  заштита  на  младите, 
полицијата и доброволниот и приватниот сектор.

15.  Партнерствата  треба  да  обезбедат  соодветни  структури  и 
постапки за осигурување на ефикасно донесување на одлуки, алокација на 
средства,  утврдување  на  приоритети  и  примена  на  програмата. 
Последното треба да вклучи:

-  Консултирање  и  ангажирање  на  локалните  заедници,  децата  и 
нивните семејства во однос на природата на проблемот и потенцијалните 
решенија;

- искористување на постојните услуги, вклучувајќи и релокација на 
постојните  ресурси,  како и  обезбедување на  нови ресурси  каде  што  се 
идентификувани недостатоци при снабдување;

-  конструирање  на  акционен  план  заснован  колку  што  е  можно 
повеќе, на научно знаење за тоа што ќе работи;

- утврдување на реални цели;
- мониторинг и следење на прогресот ; и
- проценка на исходот со користење на соодветни репери и оценка на 

ефикасноста на трошоците.
16.  Стратегиите  за  рана  интервенција  треба  да  вклучат  посебни 
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одредби  за  почетна  и  услужна  обука  на  оние  што  се  вклучени  во 
координација, распределување и проценување на програмите.

17.  Учеството  во  програмите  треба  да  биде  организирано  на 
доброволна  или  договорна  основа.  Задолжително  учество  од  страна  на 
носителите на родителска одговорност треба единствено да се бара кога 
тие немат желба да ги исполнат нивните обврски и обезбедувајќи дека ова 
е на линија со постојните правни рамки и не се повикува на одредбите од 
кривичниот закон.

V. Приоритети за истражување

18. Заради зголемување на тековното знаење врз основа на природата 
на криминалитетот и неговото спречување, треба да се алоцират средства 
за посебни истражувања за:

- природата и степенот на проблемот на криминалитетот;
- ризикот и заштитните фактори здружени со криминалитетот; и
- научна проценка на ефикасноста на трошоците од интервенција за 

спречување  на  криминалитетот,  вклучувајќи  го  и  процесот  на 
прекувремена примена и координација на интервенциите низ органите.

19.  Со  цел  да  се  промовира  размена  на  информации и  знаење за 
причините  и  спречувањето  на  криминалитетот  и  да  им  се  стават  на 
располагање  на  оние  што  ги  утврдуват  политиките,  начините  за 
подобрување  на  националната  и  меѓународна  соработка  треба  да  се 
развијат во рамките на научната заедница и помеѓу научната заедница и 
оние што се  одговорни за  дизајнирање и применување на  превентивни 
програми.
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СОВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИ 
ПРЕПОРАКА Rec. (2003) 20 НА КОМИТЕТОТ НА МИНИСТРИ до 

земјите членки во врска со новите начини на постапување со 
малолетничката делинквенција и улогата на малолетничката правда 

(COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS 
Recommendation Rec(2003)20 of the Committee of Ministers to member 
states concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the 

role of juvenile justice)

(усвоена од страна на Комитетот на министри на 24 септември  
2003 година на 853–тиот состанок на замениците – министри)

Комитетот на министри, според роковите и условите од членот 15.б 
од Статутот на Советот на Европа;

Тргнувајќи од тоа што малолетничката делинквенција се смета како 
итна грижа во бројни европски земји;

Свесни за фактот што иако стапката на целокупниот малолетнички 
криминал  останува  повеќе  или  помалку  стабилна,  природата  и 
сериозноста на малолетничката делинквенција бара нови одговори и нови 
методи за интервенција;

Имајќи  го  предвид  тоа  што  традиционалниот  криминален  правен 
систем не може сам по себе да понуди соодветни решенија во однос на 
третманот на малолетните делинквенти, од тоа што нивните специфични 
образовни и социјални потреби се разликуваат од оние на возрасните;

Убедени дека одговорите на малолетничката делинквенција треба да 
бидат мултидисциплинарни и мулти - агенциски во нивниот приод и треба 
да бидат така дизајнирани за да го утврдат обемот на факторите кои играат 
улога на различни нивоа во општеството: поединец, семејство, училиште 
и заедница;

Имајќи во предвид дека годините за правно полнолетство не мора 
неопходно да се поклопи со годините на зрелост, така што за повозрасните 
малолетни сторители може да се бараат определени одговори соодветни на 
оние за малолетниците;

Понатаму,  тргнувајќи  од  тоа  што  некои  категории  на  малолетни 
сторители  како  што  се  членови  на  етнички малцинства,  млади жени и 
група на сторители, може да бараат специјални програми за интервенција;

Имајќи ја предвид, покрај другото, Препораката П (87) 20 во однос 
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на социјалните реакции на малолетничката делинквенција, Препораката П 
(88)  6  за  социјалните  реакции  на  малолетничката  делинквенција  мегу 
младите лица од имигрантските семејства и Препораката П (2000) 20 за 
улогата  на  раната  психосоцијална  интервенција  во  спречувањето  на 
криминалот;

Имајќи го предвид исходот од 10-тата  Криминолошка расправа  за 
постарите малолетни сторители и криминална политика ( 1991);

Земајќи  ги  предвид  Европската  конвенција  за  човекови  права, 
Европската конвенција за остварување на правата на децата, Конвенцијата 
на  обединетите  нации  за  правата  на  детето,  Минималните  стандардни 
правила  за  административните  постапки  на  Обединетите  нации  за 
малолетничката правда (Пекиншки правила) Директивите на Обединетите 
нации  за  превенција  на  малолетничката  делинквенција  (Директиви  од 
Ријад) и Правилата на обединетите нации за заштита на малолетниците од 
лишување од слобода;

Им препорачува на земјите членки:
- во своето законодавство, политики и практика да се водат според 

принципите и мерките пропишани со оваа препорака;
- да им го свртат вниманието на оваа препорака и меморандумот за 

објаснување на сите релевантни органи, медиуми и јавноста; и
-  да  ја  дадат  на  знаење  потребата  од  одвоени  и  јасни  европски 

правила за  санкциите и мерките на  заедницата  и  европските затворски 
правила за малолетниците.

I. Дефиниции

За целите на оваа препорака:
-  “малолетници”  значи  лица  кои  достигнале  возраст  за  кривична 

одговорност,  но  не и возраст  за полнолетност;  меѓутоа,  оваа препорака 
може,  исто  така,  да  се  прошири  на  оние  непосредно  под  и  над  оваа 
возраст;

-  “делинквентност”  значи  активности  кои  се  вршат  според 
кривичниот  закон.  Во  некои  земји  ова,  исто  така,  се  проширува  и  на 
антисоцијално  и/или  девијантно  однесување  дефинирано  според 
административен или граѓански закон ;

-  “малолетнички  правен  ситем”  е  дефиниран  како  формална 
компонента  од  широк  приод  кој  го  опфаќа  криминалот  кај  младите. 
Дополнително кон судот за млади, ги опфаќа и официјалните органи или 
агенции  како  што  е  полицијата,  обвинителството,  правната  професија, 
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условната  осуда  и  казнените  институции.  Ова  е  тесно  поврзано  со 
релеватните органи како што се здравството, образованието, социјалните 
услуги и невладините тела, како поддршка на жртвата и сведокот.

II. Поголем стратешки пристап

1. Принципиелните цели на малолетничката правда и придружните 
мерки за третирање на малолетничката делинквенција треба:

а). да го заштитат сторителот и рецедивистот;
б). да ги (ре)социјализира и ре(интегрира) сторителите; и
в). да ги посочи потребите и интересите на жртвите.
2.  Малолетничкиот  правен  систем  треба  да  се  гледа  како  една 

компонента во поширока заеднички - базирана стратегија за спречување 
на  малолетничката  делинквенција,  кој  го  зема  предвид  поширокото 
семејство, училиштето, соседството и групите на еднакви сторители во во 
чии рамки е сторено делото.

3.  Средствата  треба  особено  да  бидат  насочени  кон  сериозните, 
насилни и истрајни дејства и делата поврзани со дрога и алкохол.

4. Исто така, потребно е да се развијат ефикасни мерки за заштита на 
сторителите и рецедивистите од страна на млади членови на етничките 
малцинства,  малолетнички  групи,  млади  жени  и  оние  под  возраст  за 
кривична одговорност.

5. Интервенциите кон младите сторители треба колку што е можно 
повеќе да бидат засновани врз научна евиденција за кои работи, со кого и 
под кои околности.

6. Со цел да се спречи дискриминацијата, државните органи треба да 
издадат изјави за  “влијание” во  однос на  потенцијалните последици за 
новите  политики  и  практики  за  младите  членови  на  етничките 
малцинства.

III. Нови одговори

7. Проширувањето на обемот на соодветни алтернативи за формално 
обвинување треба да продолжи. Тие треба да формират дел од регуларната 
процедура, мора да го почитуват принципот на пропорционалност, да ги 
рефлектират најдобрите интереси на малолетниците и во принцип да се 
применат само во случаите каде што одговорноста се прифаќа слободно.

8. Со цел да ги посочат сериозните, насилни и истрајни малолетни 
сторители,  земјите  членки  треба  да  развијат  поширок  спектар  на 
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воведување  на  новини  и  поефикасни  (но  сe  уште  пропорционални) 
санкции  и  мерки  на  заедницата.  Тие  треба  директно  да  го  посочат 
однесувањето на сторителот како и потребите на сторителот. Тие треба, 
исто така,  да ги вклучат и родителите на сторителот или други правни 
чувари (освен доколку ова нема да се смета како контрапродуктивно) и 
таму каде што е можно и соодветно, да обезбедат посредништво, враќање 
и обештетување на жртвата.

9. Казнувањето треба подобро да ја рефлектира возраста и зрелоста 
на сторителот и треба да биде повеќе во чекор со степенот на развој на 
сторителот, со кривичните мерки кои ќе се применуват прогресивно како 
што ќе се зголемува индивидуалната одговорност. 

10. Родителите (или правните чувари) треба да бидат охрабрувани да 
станат свесни за тоа и да ја прифатат нивната одговорност во однос на 
однесувањето  на  младите  сторители.  Тие  треба  да  присуствуват  на 
судските  постапки  (освен  доколку  тоа  нема  да  се  смета  како 
контрапродуктивно)  и  таму каде  што  е  можно,  треба  да  им се  понуди 
помош, поддршка или советување. Од нив треба да биде побарано, таму 
каде што е соодветно, да посетуват советувалиште или курсеви за обука на 
родители,  да  осигурат  дека  нивните  деца  одат  на  училиште  и  да  им 
помогнат  на  официјалните  органи  во  извршувањето  на  санкциите  и 
мерките на заедницата.

11. Рефлектирајќи го проширувањето на преодот кон зрелост, треба 
да  биде  можно  за  младите  лица  на  возраст  под  21  година  да  бидат 
третирани на начин споредлив со малолетниците и да бидат предмет на 
истите интервенции, кога судијата е на мислење дека тие не се толку зрели 
и одговорни за нивните активности како полнолетните лица.

12. Со цел да се олесни нивното влегување на пазарот на работна 
сила, треба да се вложи напор за да се осигура дека од постарите малолети 
сторители  под  21  годишна  возраст  не  треба  да  се  бара  да  ги  откријат 
нивните криминални податоци на идните работодавци, освен во случаите 
кога природата на вработување диктира поинаку.

13.  Инструментите за  оценување на ризикот од идни рецедивисти 
треба  да  се  развиваат  со  цел  природата,  интензитетот  и  траењето  на 
интервенциите  да  можат  поблиску  да  одговараат  на  ризикот  за 
рецедивистите, како и на потребите на сторителот, секогаш имајќи го на 
ум  принципот  на  пропорционалност.  Таму  каде  што  е  погодно, 
релевантните  органи  треба  да  бидат  охрабрувани  да  ги  делат 
информациите,  но  секогаш  во  согласност  со  барањата  за  заштита  на 
податоците согласно прописите.

613



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

14. Треба да се утврдат кратки периоди на време за секој степен на 
кривична постапка за да се намалат задоцнувањата и да се осигура најбрз 
можен  одговор  на  малолетниот  сторител.  Во  сите  случаи,  мерките  за 
забрзување на постапката и подобрување на ефикасноста треба да бидат 
балансирани со барањата за достоен процес.

15.  Таму  каде  што  малолетниците  се  упатени  во  притвор  во 
полиција,  треба  да  се  води  сметка  за  нивниот  статус  на  малолетник, 
нивната возраст и ранливост и нивото на зрелост. Тие треба, во најкратки 
рокови, да бидат информирани за правата и гаранциите што ги уживаат. 
Кога се распрашуват од страна на полицијата тие треба,  во принцип да 
бидат  придружувани  од  родител/правен  чувар  или  соодветно  возрасно 
лице.Тие  треба,  исто  така,  да  имаат  право  на  пристап  до  адвокат  или 
лекар. Тие не треба да бидат задржувани во притвор во полиција подолго 
од најмногу четириесет и осум часа, а за помладите сторители треба да се 
вложат  сите  напори  за  натамошно  намалување  на  ова  време. 
Задржувањето на малолетниците во притвор во полиција треба да биде 
под надзор од страна на надлежните органи.

16. Кога како крајно решение, осомничените малолетници остануват 
во  притвор,  ова  не  треба  да  биде  подолго  од  шест  месеци  пред 
започнувањето на судскиот претрес. Овој период може единствено да биде 
продолжен кога судијата кој не е вклучен во истрагата на случајот да смета 
дека  секакво  одложување на  постапката  е  во  целост  оправдано  поради 
исклучителни околности.

17. Таму каде што е можно, алтернативите за останување во притвор 
треба  да  се  користат  за  осомничените  малолетници,  како  што  е 
сместување  кај  роднини,  хранители  или  други  форми  на  поддршка  на 
сместување.  Останувањето во притвор никогаш не треба да се  користи 
како казнување или форма на застрашување, или како замена за заштита 
на децата или како здравствени ментални мерки.

18.  во  однос  на  размислувањата  дали  да  се  спречи  натамошно 
сторување  со  останување  на  осомничениот  малолетник  во  притвор, 
судовите треба да преземат целосна проценка за ризикот врз основа на 
компрехензивни  и  расположиви  информации  за  персоналитетот  ма 
младите лица и социјалните околности.

19.  Подготовките  за  ослободување  на  малолетниците  лишени  од 
слобода треба да  започнат од првиот ден по нивната  осуда.  Целосните 
потреби и оценката за ризикот треба да бидат прв чекор кон планот за 
реинтеграција кој целосно ги потготвува сторителите за ослободување со 
посочување на нивните потреби во однос на образование,  вработување, 
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приходи, здравство, домување, надзор, семејство и социјална средина, на 
координиран начин.

20.  Треба  да  се  усвои  фазен  приод  кон  интеграција,  користејќи 
периоди на излегување со дозвола, отворени институции, порано пуштање 
на слобода и во единици за повторно сместување. Треба да се инвестират 
средства во мерки за рехабилитација по ослободувањето и ова треба, во 
сите  случаи  да  биде  планирано  и  извршено  преку  тесна  соработка  со 
органите од надвор.

IV. Примена

21.  Одговорот  на  малолетничката  делинквенција  треба  да  биде 
планиран, координиран и распореден од страна на локалните партнерства 
составени од клучните државни органи-полиција, условно ослободување, 
младинска  и  социјална  помош,  судство,  образовние,  вработување, 
здравство и  органите  за  домување-  и  доброволниот и  приватен сектор. 
Таквите  партнерства  треба  да  бидат  одговорни  за  постигнување  на 
заедничка и јасно дефинирана цел, и

- да обезбедат почетна и услужна обука;
- да планират, да основат и да извршуват услуги;
- да утврдат стандарди и вршење на мониторинг;
-  да  разменуват  информации  (држејќи  се  до  правните  барања  за 

заштита  на  податоците  и  службената  тајна  и  земајќи  ги  во  предвид 
специфичните обврски на

соодветните органи); и
-  да  ја  проценуват  ефективноста  и  раширеноста  на  добрите 

практики.

V. Права и заштита

22.  Сите  нови  одговори  и  процедури  содржани  во  постојната 
препорака мора да бидат разгледувани во рамките на правата и заштитата 
утврдени во релевантните меѓународни инструменти.

VI. Мониторинг, проценка и ширење на информации

23.  За  зголемување  на  основата  на  знаење  во  однос  на  тоа  која 
интервенција  дејствува,  треба да  бидат лоцирани средства  за независна 
научна проценка на таквите интервенции и за доставување на наодите на 
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практичарите.
24. За заштита од дискриминација врз етничка основа во рамките на 

малолетничкиот правен систем и за идентификација на случаите каде што 
се барат посебни културни интервенции, треба да се соберат информации 
и/или да се преземе истражување во однос на вклучувањето и третманот 
на  етничките  малцинства  во  секој  степен  на  малолетничкиот  правен 
систем.

25. Со цел да се проценат прешироките негативни перцепции, да се 
информира јавното мислење и да се зголеми јавната доверба, треба да се 
развиват  стратегии  за  информирање  во  однос  на  малолетничката 
делинквенција, работата и ефикасноста на малолетничкиот правен систем, 
користејќи широк обем на средства, вклучувајки телевизија и Интернет. 
Ова треба да биде комплетирано без да се стават на располагање личните 
информации или други податоци што можат да водат кон идентификација 
на поединечниот сторител или жртвата.
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СОВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИ Препорака 
Rec(2003)22 на Комитетот на министри до државите членки за 

условниот отпуст 
(COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS 

Recommendation Rec(2003)22 of the Committee of Ministers to member 
states on conditional release (parole))

(усвоена од Комитетот на министри на 24 септември 2003 година 
на 853-иот состанок на замениците министри)

Комитетот на министри, согласно со условите предвидени во член 
15.б од Статутот на Советот на Европа,

Сметајќи  дека  е  во  интерес  на  државите  членки  на  Советот  на 
Европа да се утврдат заеднички принципи за извршување на затворските 
казни, со цел да се унапреди меѓународната соработка во оваа област;

Признавајќи  дека  условниот  отпуст  претставува  една  од 
најделотворните и конструктивни мерки за спречување на повратот и за 
унапредување на ресоцијализацијата, овозможувајќи планирање, помош и 
надзор над реинтеграцијата на затвореникот во општеството;

Сметајќи дека условниот отпуст треба да се користи на начин кој е 
прилагоден на околностите на секој поединечен случај и треба да биде во 
согласност со начелата на правда и правичност;

Сметајќи дека финансиските трошоци, поврзани со издржувањето на 
затворски  казни,  многу  го  обременуваат  општеството  и  дека 
истражувањата  покажуваат  дека  затворањето  честопати  има  обратно 
влијание и не успева да ги превоспита сторителите;

Сметајќи дека е пожелно да се намали висината на затворската казна 
што  е  можно  повеќе  и  дека  условното  отпуштање  пред  да  се  издржи 
целата казна претставува значајно средство за остварување на таа цел;

Признавајќи дека мерките за условно отпуштање налагаат поддршка 
од политичкото раководство, функционерите на извршната власт, судиите, 
обвинителите, адвокатите и јавноста, поради што им е потребно детално 
објаснување на причините за прилагодување на затворските казни;

Сметајќи дека законодавството и практиката во однос на условниот 
отпуст треба да се усогласи со основните начела на демократските држави 
кои се раководат од владеење на правото и начелата чија првенствена цел е 
да се обезбеди заштита на човековите права во согласност со Европската 
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конвенција за човекови права и јуриспруденцијата на органите коишто се 
воспоставени за нејзина примена; 

Имајќи  ја  предвид  Европската  конвенција  за  надзор  над  условно 
осудени и условно отпуштени лица (ETS 51);

Признавајќи го значењето на:
Резолуцијата (65)  1 за  одложената  казна,  условната  осуда и  други 

алтернативи на казната затвор;
Резолуцијата  (70)  1  за  практичната  организација  на  мерките  за 

надзор  и  последователно  згрижување  на  условно  осудените  и  условно 
отпуштените лица;

Резолуцијата (76) 2 за постапувањето со затвореници кои издржуваат 
долги затворски казни;

Резолуцијата  (76)  10  за  одредени  алтернативни  казнени  мерки  на 
казната затвор;

Препораката бр. R (82) 16 за отсуството од затвор;
Препораката бр. R (87) 3 за Европските затворски правила;
Препораката бр. R (89) 12 за образованието во затворот;
Препораката  бр.  R (92)  16 за  Европските правила за  санкциите и 

мерките кои се применуваат во заедницата;
Препораката  бр.  R  (92)  17  во  врска  со  конзистентноста  во 

изрекувањето казни; 
Препораката бр. R (97) 12 за кадрите задолжени за спроведување на 

санкции и мерки;
Препораката бр. R (99) 22 во врска со пренатрупаноста во затворите 

и зголемувањето на затворската популација;
Препораката  Rec(2000)22  за  унапредување  на  примената  на 

Европските  правила  за  санкциите  и  мерките  кои  се  применуваат  во 
заедницата,

Им препорачува на владите на државите членки:
1.  да воведат условен отпуст во своето национално законодавство, 

доколку ваква мерка не постои;
2.  во  законодавството,  политиките  и  практиката  во  врска  со 

условниот отпуст да се раководат од принципите содржани во прилогот 
кон оваа препорака;

3.  да  обезбедат  што  е  можна  поширока  дистрибуција  на  оваа 
препорака за условниот отпуст и на нејзиниот појаснувачки меморандум.
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Прилог кон Препораката Rec(2003)22

I. Дефиниција на условниот отпуст

1. Во смисла на оваа препорака, условниот отпуст означува порано 
отпуштање на осудени лица или затвореници, под определени услови што 
тие треба да ги исполнат по пуштањето од затвор. Оваа дефиниција не ги 
опфаќа помилувањето и амнестијата.

2.  Условниот  отпуст  е  мерка  која  се  применува  во  заедницата. 
Законското воведување и примената на оваа мерка во одделни случаи се 
уредени со Препораката бр. R (92) 16 за Европските правила за санкциите 
и  мерките  кои  се  применуваат  во  заедницата,  како  и  со  Препораката 
Rec(2000)22  за  унапредување  на  примената  на  Европските  правила  за 
санкциите и мерките кои се применуваат во заедницата.

II. Општи принципи

3.  Условниот  отпуст  треба  да  има  за  цел  да  им  помогне  на 
затворениците при преминот од живот во затворот, во живот во кој ќе се 
почитува законот во заедницата, преку поставање на определени услови 
што треба да се исполнат по отпуштањето и преку вршење надзор, со што 
се придонесува за остварување на оваа цел, а воедно се придонесува и за 
сигурноста на јавноста и за намалување на криминалот во заедницата.

4. а. Со цел да се намали штетното дејство на затворската казна и да 
се  подобри ресоцијализацијата  на  затворениците,  под услови со  кои се 
настојува да се обезбеди сигурноста на заедницата надвор од затворот, со 
закон  треба  да  се  дозволи  условен  отпуст  на  сите  затвореници, 
вклучително и на оние кои се осудени на казна доживотен затвор.

4.б.  Доколку затворските казни се толку мали што не дозволуваат 
условен отпуст, треба да се изнајдат други начини за остварување на овие 
цели.

5.  На  почетокот  од  издржувањето  на  затворската  казна, 
затворениците треба да бидат информирани за тоа дали тие се стекнуваат 
со право на условен отпуст поради фактот што издржале минимален дел 
од изречената казна (овој дел треба да се определи во апсолутна смисла 
или со упатување на определен процент од казната) и со исполнување на 
критериумите  коишто  се  применуваат  при  одлучувањето  за  условен 
отпуст („систем на дискреционен отпуст“), или пак тие се стекнуваат со 
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право  на  условен  отпуст  само  по  основ  на  тоа  што  издржале  точно 
определен дел од казната, изразен во апсолутна смисла или со упатување 
на определен процент од казната („систем на задолжителен отпуст“).

6. Минималниот или определениот дел што треба да се издржи од 
казната не треба да биде долг, со што би се попречило остварувањето на 
целата на условниот отпуст.

7. Треба да се разгледаат факторите на економичност на системот за 
задолжителен отпуст во врска со казните,  во случаите кога негативната 
поединечна оценка за отпуст на затвореникот би довела до мала разлика 
во поглед на денот на отпуштање од затвор.

8. Со цел да се намали ризикот од поврат на затворениците кои се на 
условен отпуст, треба да им се определат индивидуализирани услови, како 
што се:

- плаќање на надомест или соодветно обесштетување на жртвите;
- лекување од злоупотреба на дроги или алкохол или други состојби, 

кои  бараат  лекување  и  кои  видно  се  поврзани  со  извршувањето  на 
кривични дела;

-  работно  ангажирање  или  вклучување  во  други  соодветни 
активности, на пример, образование или стручно оспособување;

- учество во програми за личен развој;
- забрана за престој или посета на одредени места.
9.  Во  принцип,  условниот  отпуст  треба  да  биде  придружен  со 

надзор, којшто се состои од помош и мерки на контрола Видот, траењето и 
интензитетот  на  надзорот  треба  да  се  прилагоди  на  секој  поединечен 
случај. Прилагодувања треба да се дозволат и во текот на целото време за 
проверување.

10.  Условите  или  мерките  за  надзор  треба  да  се  спроведуваат  во 
одреден  временски  период,  којшто  треба  да  биде  пропорционален  на 
преостанатиот дел од казна.

11. Условите или мерките за надзор треба да се спроведуваат само 
доколку се апсолутно неопходни за заштита на општеството и треба да се 
во согласност со гаранциите предвидени во правилото 5 на Европските 
правила за санкциите и мерките кои се применуваат во заедницата.

III. Подготовки за условниот отпуст

12. Подготовките за условниот отпуст треба да се организираат во 
тесна соработка со сите кадри вработени во затворот,  како и со лицата 
задолжени за вршење надзор по отпуштањето, а тие подготовки треба да 
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завршат пред истекот на минималниот или определениот дел од казната 
што треба да се издржи.

13. Затворските служби треба да обезбедат учество на затворениците 
во соодветни подготвителни програми пред нивното отпуштање, како и да 
ги охрабруваат да посетуваат образовни и едукативни курсеви со што се 
подготвуваат за живот во заедницата. Посебните модалитети или начини 
на  извршувањето  на  затворските  казни,  како  полуслободен  и  отворен 
режим или сместување надвор од затворот,  треба да се користат што е 
можно  повеќе,  со  цел  подготвување  на  затворениците  за  враќање  и 
ресоцијализација во заедницата.

14. Подготовките за условен отпуст треба, исто така, да вклучуваат 
можност  за  воспоставување,  обновување  и  одржување  врски  и  блиски 
односи на затворениците со нивните семејства, како и сериозно залагање 
во контактите со службите, организациите и волонтерските организации 
кои  можат  да  им  помогнат  на  условно  отпуштените  затвореници  во 
прилагодувањето  на  животот  во  заедницата.  За  оваа  цел,  треба  да  се 
дозволат различни видови отсуства од затворот.

15.  Треба да се  поттикнува рано разгледување и определување на 
услови и мерки на надзор. На затворениците треба внимателно да им се 
објаснат  и  заеднички  да  се  продискутира  за  поставените  улови,  за 
помошта  која  им  се  обезбедува,  за  проверувањето  и  контролата  и  за 
евентуалните последици од неисполнување на условите и обврските.

IV. Одобрување на условен отпуст

Систем на дискреционен отпуст 
16.  Минималниот  временски  период  односно  дел  од  казната  што 

затворениците  треба  да  го  издржат  за  да  се  квалификуваат  за  условен 
отпуст треба точно да се определи со закон.

17.  Надлежните  органи  треба  да  покренат  соодветна  постапка  за 
донесување  одлука  за  условен  отпуст,  што  е  можно  поскоро,  откако 
затворникот го издржал минималниот дел од казната.

18. Критериумите што се бара да ги исполнат затворениците за да 
бидат условно отпуштени треба да бидат јасни и експлицитни. Исто така, 
тие треба да бидат реални, во смисла што ќе се води сметка за личноста на 
затворениците,  за  општествените  и  економските  околности  и  за 
достапноста на програмите за ресоцијализација.

19.  Непостоењето  на  можност  за  работа  за  време  на  условниот 
отпуст  не  треба  да  претставува  основа  за  одбивање  или  одлагање  на 
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условниот  отпуст.  Треба  да  се  вложат  напори  за  да  се  изнајдат  други 
видови  занимање.  Недостатокот  од  редовно  сметување  не  треба  да 
претставува основ за одбивање или одлагање на условниот отпуст и во 
такви случи треба да се обезбеди привремено сместување.

20.  Критериумите  за  одобрување  условен  отпуст  треба  да  се 
применуваат на  начин што ќе  се  дозволи условен отпуст на  сите  оние 
затвореници, за кои се смета дека го задоволуваат минималниот степен на 
гаранција дека ќе станат граѓани коишто го почитуваат законот.

Товарот  на  докажување дека  одреден  затвореник  не  ги  исполнува 
овие критериумите треба да биде на страна на надлежните органи.

21. Доколку надлежниот орган одлучи да не одобри условен отпуст 
на затвореник, треба да определи датум за повторно разгледување на тоа 
прашање. Во секој случај, затворениците треба да имаат право повторно 
да  поднесат барања до органот надлежен за  одлучување,  веднаш штом 
настапи значителна промена на состојбата во нивна полза.

Систем на задолжителен отпуст
22.  Временскиот  период  односно  делот  од  казната  што 

затворениците мора да го издржат треба да се определи со закон.
23.  Условниот  отпуст  може,  само  во  исклучителни  ситуации 

определени со закон, да се одложи.
24.  Со  одлуката  за  одлагање  на  условниот  отпуст  треба  да  се 

определи нов датум за отпуштање.

V. Поставување услови

25. Кога разгледува прашања за условите коишто ќе се наметнат и 
дали  е  потребен  надзор,  органот  што  одлучува  треба  да  располага  со 
извештаи, вклучително и усни изјави на кадрите вработени во затворот, 
кои се запознаени со затворениците и нивните лични прилики. Стручни 
лица вклучени во заштитниот надзор по отпуштањето и други лица кои 
имаат познавања за социјалните околности на затворениците, треба исто 
така да достават соодветни информации.

26.  Органот  надлежен за  одлучување треба  да  биде  сигурен  дека 
затворениците ги разбираат поставените услови, помошта која им се дава, 
барањата  во  поглед  на  вршењето  контрола  и  можните  последици  од 
неисполнување на поставените услови.
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VI. Спроведување на условниот отпуст

27. Доколку спроведувањето на условниот отпуст треба се одложи, 
затворениците кои очекуваат одлука за нивно отпуштање ќе се чуваат во 
услови коишто, што е можно повеќе, треба да наликуваат на условите што 
веројатно ќе ги уживаат во заедницата.

28.  Спроведувањето  на  условниот  отпуст  и  мерките  за  вршење 
надзор треба да бидат во надлежност на орган задолжен за нивна примена 
согласно со правилата 7,  8 и 11 од Европските правила за санкциите и 
мерките кои се применуваат во заедницата. 

29. Спроведувањето на условниот отпуст треба да се организира на 
начин кој е во согласност со правилата 37до 75 на Европските правила за 
санкциите и мерките кои се применуваат во заедницата, како и согласно со 
основните  барања  за  делотворност  кои  се  предвидени во  релевантните 
одредби  на  принципите  9  до  13  на  Препораката  Rec(2000)22  за 
унапредување  на  примената  на  Европските  правила  за  санкциите  и 
мерките кои се применуваат во заедницата.

VII. Неисполнување или непридржување до поставените услови

30. Непридржувањата од помал обем до поставените услови треба да 
се  решаваат  од  страна  на  органот  надлежен  за  извршување,  по  пат  на 
совети или опомени. Секое значително непридржување треба веднаш да се 
пријави  до  органот  надлежен  да  одлучува,  кој  може  да  одлучи  да  го 
отповика условниот отпуст. Меѓутоа, органот треба да разгледа дали во 
дадениот случај  посоодветна казна би биле дополнителното советување 
или  опомена,  определувањето  построги  услови  или  привременото 
отповикување.

31. Општо земено, непридржувањето до поставените услови треба да 
се решава согласно со правилото 85 од Европските правила за санкциите и 
мерките  кои  се  применуваат  во  заедницата,  како  и  со  останатите 
релевантни одредба на Глава X од овие правила.

VIII. Процедурални гаранции

32.  Одлуките  за  одобрување,  одлагање  или  отповикување  на 
условниот  отпуст,  како  и  одлуките  за  определување  или  менување  на 
условите  и  придружните  мерки,  треба  да  се  донесуваат  од  органи 
воспоставени  со  закон,  во  постапка  во  која  ќе  се  обезбедат  следниве 
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гаранции:
а. осудените лица треба да имаат право лично да се изјаснат и да им 

се помогне согласно со законот;
б. органот надлежен за донесување на одлуката треба внимателно да 

ги разгледа сите елементи, вклучувајќи ги и изјавите дадени од страна на 
осудените лица во поткрепа на нивните наводи;

в. осудените лица треба да имаат соодветен пристап до списите на 
предметот; 

г. во одлуката треба да се посочи на одлучувачките причини и треба 
да биде изготвена во писмена форма.

33.  Осудените  лица  треба  да  имаат  право  да  вложат  жалба  до 
повисок, независен и непристрасен орган на одлучување воспоставен со 
закон и тоа како против суштината на одлуката, така и заради повреди на 
процедуралните гаранции.

34.  Исто  така,  треба  да  се  обезбеди  постапка  за  жалба  против 
одлуките за спроведување на условниот отпуст.

35. Сите постапки за жалба треба да бидат усогласени со гаранциите 
предвидени со правилата 13 до 19 од Европските правила за санкциите и 
мерките кои се применуваат во заедницата.

36. Не треба да се смета дека одредбите содржани во ставовите 32 до 
35, на кој било начин, ги ограничуваат или дерогираат правата кои во оваа 
смисла се гарантираат со Европската конвенција за човекови права.

Методи за подобро донесување одлуки.
37.  Треба  да  се  поттикнува  користењето  и  развојот  на  сигурни 

инструменти за процена на ризиците и потребите на затворениците, што 
заедно  со  другите  методи  би  помогнало  во  донесувањето  одлуки  за 
условен отпуст.

38.  Треба  да  се  организираат  информативни сесии и  програми за 
обука наменети за лицата кои носат одлуки, со учество на специјалисти по 
право  или  општествени науки,  како  и  со  учество  на  сите  лица  кои  се 
вклучени во ресоцијализацијата на условно отпуштените затвореници.

39. Треба да се преземат чекори за да се обезбеди разумен степен на 
конзистентност во одлучувањето.

Информации и консултации за условниот отпуст.
40. Политичарите, судската власт, органите надлежни за донесување 

одлуки,  органите  задолжени  за  спроведување  на  условниот  отпуст, 
лидерите во задницата, здруженијата кои пружаат помош на жртвите и на 
затворениците, како и универзитетските професори и истражувачите кои 
се заинтересирани за оваа проблематика траба да добиваат информации и 
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да  се  консултираат  за  функционирањето  на  условниот  отпуст  и  за 
воведувањето нови законски решенија или практики во оваа област.

41.  Органите  надлежни  за  донесување  одлуки  треба  да  добиваат 
информации за бројот на затвореници спрема кои условниот отпуст бил 
успешен, како и за оние каде тој се покажал за неуспешен и за причините 
за таквиот успех или неуспех.

42. Треба да се организираат медиумски и други кампањи, со цел 
информирање  на  јавноста  за  функционирањето  и  новите  развојни 
тенденции во примената на условниот отпуст и неговата улога во рамки на 
системот за кривично-правна заштита. Овие информации треба брзо да се 
доставуваат  во  случај  на  драматични  пропусти  кои  привлекуваат 
медиумско внимание, а коишто настапиле за време кога затворникот бил 
на условен отпуст. Бидејќи ваквите настани го привлекуваат вниманието 
на  медиумите,  исто  така  треба  да  се  нагласува  и  целта  и  позитивното 
дејство на условниот отпуст.

Истражувања и статистика.
43.  Со  цел  да  се  дојде  до  повеќе  сознанија  за  соодветноста  на 

постоечките системи за условен отпуст и нивниот натамошен развој, треба 
да се врши оценување и да се собираат статистички податоци, со цел да се 
добијат информации за функционирањето на овие системи и за нивната 
делотворност  во  функција  на  остварување  на  основните  цели  на 
условниот отпуст.

44.  Покрај  оценувањето  кое  се  препорачува  погоре,  треба  да  се 
поттикнуваат истражувања за функционирањето на системите за условен 
отпуст.  При  тоа,  истражувањата  треба  да  ги  вклучуваат  гледиштата, 
ставовите и перцепциите за условниот отпуст на судската власт, органите 
надлежни за донесување одлуки, органите задолжени за спроведување на 
условниот отпуст,  жртвите,  јавноста и вработените во затворите.  Други 
аспекти  што  треба  да  бидат  предмет  на  испитување  вклучуваат:  дали 
условниот отпуст води кон намалување на трошоците, дали доведува до 
опаѓање на стапката на поврат односно повторно извршување на кривични 
дела,  дали  степенот  до  кој  условно  отпуштените  затвореници  се 
прилагодиле на животот во заедницата е задоволителен и како развојот на 
системите за условен отпуст влијае врз изрекувањето на санкции и мерки 
и врз извршувањето на казните. 

Иста  така,  предмет  на  истражувањето  треба  да  биде  и  видот  на 
програмите за подготвување за условен отпуст.

45. Треба да се водат статистички податоци за прашања, како што се 
бројот на затвореници на кои им е одобрен условен отпуст во корелација 
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со  нивната  подобност,  висината  на  изречената  казна  и  видот  на 
кривичното  дело,  временскиот  период  или  делот  од  казната  којшто  е 
издржан  пред  да  се  одобри  условен  отпуст,  бројот  на  одлуки  за 
отповикување,  стапката на повторни осуди,  криминолошката историја и 
општествено-демографското  потекло  на  условно  отпуштените 
затвореници.
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Совет на Европа Комитет на министри Recommendation Rec(2006)1 
Препорака на Комитетот на Министри до земјите членки за улогата 
на националните младински совети во развивањето на политиката

(усвоена од Комитетот на Министри на 11 Јануари 2006 година на  
952 –иот состанок на замениците на министри)

Комитетот на министри, во согласност со член 15 б од Статутот на 
Советот на Европа,

Имајќи ја во предвид Европската културолошка Конвенција од 1954 
година (ETS бр.18),

Имајќи ја  во предвид Резолуцијата  Rrc. (2003) 7 на Комитетот на 
Министри за младинска политика на Советот на Европа;

Имајќи ја во предвид Препораката 1585 (2002) на Парламентарното 
Собрание за малдинска политика во Советот на Европа;

Имајќи ја во предвид ревидираната Европска повелба за учество на 
младите во општинскиот и регионалниот живот усвоена од Конгресот на 
локални и регионални власти на Советот на Европа на својата 10 седница 
од 20-22 мај 2003 година; 

Имајќи го во предвид членот 12 од Конвенцијата на ОН за правата на 
детето;

Водејќи сметка за конечната Декларација од 6-тата Конференција на 
Европските министри одговорни за младите, која особено нагласува дека 
младите и нивните организации треба да се вклучат во формулирањето и 
имплементацијата  на  малдинските  полтики  на  национално  и  европско 
ниво; 

Потенцирајќи ја акцијата на Советот на Европа, во партнерството со 
младинските организации и владите;

Потенцирајќи го придонесот на Советот на Европа во младинскиот 
сектор  изминативе  години,  во  развојот  на  Националните  младински 
структури  во  сите  држави  членки  на  Европската  културолошка 
Конвенција;

Имајќи ги во предвид последните случувања во областа на младите 
во ЕУ, особено Белата Книга за „Новиот поттик на младите во Европа“

Имајќи ги во предвид различните реалности во врска со структурата 
и функционирањето на националните малдински совети во Европа, како 
што се опишани во студијата на Советот на Европа со наслов „Ситуацијата 
на националните младински совети и консултативните младински тела во 
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Европа“  и  повикувајќи  се  на  долгата  традиција  на  соработка  помеѓу 
секторот на малдината на Советот на Европа, и националните младински 
совети;

Потенцирајќи дека младинската политика треба да биде основана, 
особено,  за  соработката  помеѓу  јавните  авторитети  плуралистичките 
младински  организации  и  мрежи,  и  дека  основањето  на  национални 
младински  совети  е  најсоодветен  начин  за  гарантирањето  на  таквиот 
плурализам.

Имајќи ја  амбицијата да  се  развијат нови форми на владеење кои 
носат  политика  поблиски  до  младите  граѓани,  како  и  да  се  зајакне 
демократијата  и  консолидирањето  на  легитимитетот  на  младинската 
политика, правејќи ја поефективна,

1. Препорачува на владите на државите членки:
А) да го земат во предвид помагањето на младите за да постанат 

активни граѓани и централен елемент на младинската политика и, во таа 
смисла,

Б)  се  признаат  националните  младински  совети,  коишто  денес 
егизстираат  во  многу  Европски  земји,  и  кои  можат  да  придонесат  и 
придонесуваат активно во развивањето на младинската политика; па затоа,

В) го поддржуваат развојот и работата на националните младински 
совети  истовремено  почитувајќи  ја  нивната  специфична  природа,  и 
земјаќи  ги  нив  како  партнери  на  јавните  власти  во  развивањето  на 
младинската политика, и легализацијата на нивната улога во овој контекст, 
земајќи ги во предвид следниве основни принципи:

- слобода на изразување за младинските национални совети
-  можност  за  националните  совети  за  млади  да  се  формулира 

мислење и препорака за кое било прашање што се однесува на младите;
-  право  на  националните  младински  совети  да  ги  одредат 

сопствените методи на работа и организација;
- можност на националните младински совети да имаат пристап до 

релевантни информации во врска со прашања за младите;
-  важност  во  разгледувањето  на  препораките  на  младинските 

национални  совети  од  страна  на  јавните  власти,  а  доколку  властите 
одлучат да не ги следат овие препораки тогаш да наведат причините за 
таквата одлука;

Г)  да се олесни,  во соработка со младите и нивните организации, 
процесот на креирање на национални младински совети во земјите каде 
што истите не постојат;
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Д) да се креираат неопходните услови за проширување на учеството 
на младите во општеството и развој на асоцијативниот живот, со цел да се 
овозможи на  националните  младински  совети,  доколку е  соодветно,  да 
бидат порепрезентативни за младите луѓе, вклучувајќи млади луѓе од сите 
малцинства и различни форми на младински организации;

Ѓ)  да  се  олесни  и  поддржи  развојот  на  меѓународната  акција  на 
националните младински совети, и нивната Европска соработка, особено 
со  цел  да  се  зајакне  нивниот  придонес  кон  целите  и  приоритетите  на 
Советот на Европа во областа на младите;

Е) да се земе во предвид вклучувањето на националните младински 
совети  во  дефиницијата  на  процедурите  и  механизмите  кои  што  ги 
користат јавните власти за консултирање со младите;

2. Да се замоли Генералниот Секретар на Советот на Европа да ја 
адресира оваа Препорака до владите на државите членки на Европската 
културолошка Конвенција кои не се членки на Советот на Европа.
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Совет на Европа, Препорака Rec (2006) 8 Комитетот на министри до 
земјите членки за помош на жртвите на криминал 

(COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS 
Recommendation Rec.(2006)8 of the Committee of Ministers to member 

states on assistance to crime victims)

(Усвоена од Комитетот на мИнистри на 14 Јуни 2006 година на  
967 состанок на замениците министри) 

Комитетот  на  министри,  под  условите  наведени  во  член  15  б  од 
Статутот на Советот на Европа, 

Свесни за фактот дека кривичното гонење е секојдневна појава кое 
влијае на животот на граѓаните низ цела Европа,

Имајќи ја во предвид Препораката R 987) 21 за помош на жртвите и 
спречување  на  малтертирање,  наменети  за  дополнување  на  Европската 
Конвенција за надомест на жртвите на насилни кривични дела (ETS no. 
116,  1983)  и  Препораката  бр.  R  (85)  11  за  положбата  на  жртвата  во 
кривичната постапка, 

Напоменувајќи дека, со оглед на усвојувањето на Препораката R (87) 
21 неколку препораки се усвоени од страна на Комитетот на министри и 
направен  е  значаен  развиток  во  полето  на  помошта  на  жртвите, 
вклучувајќи го и развивањето на националната легислатива и пракса, за 
подобро разбирање на потребите на жртвите и нови истражувања,

 Имајќи  ја  во  предвид  Европската  конвенција  за  заштита  на 
човековите  права  и  основни  слободи  (ETC  бр.  5  од  1950)  Европската 
конвенција за компензација на жртвите на насилни кривични дела, (види 
погоре),  Советот  на  Европа  Конвенција  за  превенција  на  тероризмот 
(CETS no. 196, 2005) и Конвенцијата на Советот на Европа за акцијата 
против трговијата со луѓе (CETS No. 197, 2005);

Потсетувајќи се на резолуциите од конференциите на министри за 
правда во 2003 и 2005 година, поканувајќи го комитетот на Министру да 
ги усвои новите правила за подршката на жртвите на терористички дела и 
нивните фамилии,

Истакнувајќи  ја  работата  на  Комитетот  на  експерти  за  тероризам 
(CODEXTER) во однос на жртвите на тероризмот,

Земајќи го во предвид Упатството за човекови права и борба против 
тероризмот усвоено од страна на Комитетот на министри на 11 јули 2002 
година  и  Упатството  за  заштита  на  жртвите  на  терористички  дела, 
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донесени на 2 март 2005 година,
 Водејќи сметка за принципите на ЕУ и на ОН кои се однесуваат на 

жртвите,
Истакнувајќи  благодарност  на  постигнувањата  на  невладините 

организации за помош на жртвите, 
Свесни за потребата за соработка меѓу државите посебно за помош 

на жртвите на тероризам и други форми на транснационален криминал, 
Свесни  за  потребата  да  се  спречи  повторувањето  на 

виктимизацијата, особено на жртвите кои припаѓаат на ранливите групи, 
Убедени дека државата е одговорна за жртвите и нивното помагање 

исто колку што е одговорна да го казни сторителот, 
Препорачува  на  владите на  државите  членки да  го  водат  нивното 

внатрешно  законодавство  и  практика  според  принципите  утврдени  во 
прилогот на оваа препорака која ја заменува Препоракта No. R (87) 21 за 
помошта на жртвите и превенцијата на виктимизацијата.

Прилог на Препораката Rec. (2006) 8

1. Дефиниции

За целите на оваа Препорака,
1.1. Жртва  означува  секое  физичко  лице  кое  што  претпило 

некакво  зло,  вклучувајќи  и  психичко  и  ментално  нарушување, 
емоционално страдање или парична загува,  предизвикани со сторување 
или  несторување  (пропуштање)  кое  го  крши  кривичниот  закон  на 
државата  членка.  Терминот  жртва  исто  така  ги  вклучува,  каде  што  е 
соодветно,  и  потесните  членови  на  семејството  на  жртвата  кои  се  во 
зависност од директната жртва. 

1.2. Повторна  виктимизација  означува  ситуација  кога  истата 
личност претрпува повеќе од еден кривичен настан во одреден период на 
време. 

1.3. Секундарна виктимизација означува виктимизација, која се 
јавува не како директна последица на кривичното дело, туку како одговор 
на институции или индивидуи на жртвата.

2. Принципи 

2.1. Членките  трреба  да  обезбедат  ефикасно  признавање,  и 
почитување на правата на жртвите во поглед на нивните човекови права; 
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особено треба да им биде почитувана нивната безбедност,  достоинство, 
приватниот и семејниот живот на жртвите, и да се признаат негативните 
ефекти од кривичните дела сторени кон жртвите. 

2.2. Државите  членки  треба  да  го  обезбедат  мерките  од  оваа 
препорака да бидат достапни на жртвите без никаква дискриминација. 

2.3. Обезбедувањето  на  овие  права  не  треба  да  зависи  од 
идентификацијата, апсењето, обвинувањето или осудата на сторителот на 
кривичното дело. 

3. Помош

3.1. Државите  членки  треба  да  ги  идентификуваат  и  подржат 
мерките кои ги ублажуваат негативните ефекти од кривичното дело и да 
им  помагаат  на  жртвите  во  сите  нивни  аспекти  на  рехабилитација,  во 
заедницата, дома и на работното место. 

3.2. Помошта  која  ќе  биде  ставена  на  располагање  треба  да 
вклучува  обезбедување  на  медицинска  грижа,  материјална  поддршка  и 
здравствени и психолошки услуги како и социјална грижа и советување. 
Овие услуги треба да му бидат обезбедени бесплатно, барем за периодот 
кој е непосредно по извршувањето на кривичното дело. 

3.3. Жртвите  треба  да  бидат  заштитени  колку  што  е  можно 
повеќе од секундарна виктимизација. 

3.4. Државите членки треба да им обезбедат на жртвите кои се 
особено  ранливи,  или  преку  нивните  лични  карактеристики  или  преку 
околностите  на  кривичното  дело,  да  им бидат  ставени на  располагање 
посебни мерки кои најдобро одговараат на нивната состојба. 

3.5. Секогаш кога е можно, помошта треба да биде обезбедена на 
јазик разбирлив за жртвата.

4. Улогата на јавните служби

4.1. Државите  членки  трба  да  ги  идентификуваат  и  подржат 
мерките за поттикнување на почитувањето и признавањето на жртвите и 
на разбирањето на негативните ефекти од кривичното дело помеѓу сите 
лица и организации кои што се во контакт со жртвата.

Агенции за кривична правда
4.2. Полицијата и другите кривични судски агенции треба да ги 

идентификуваат потребите на жртвите за да се осигураат дека соодветните 
информации, заштита и подршка им се достапни. 
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4.3. Особено,  државите  треба  да  го  олеснат  упатувањето  на 
жртвите од страна на полицијата на до службите за помош за да им биде 
пружена соодветна помош.  

4.4. На жртвите треба да им бидат обезбедени објаснувања на 
одлуките од нивните случаи и да им биде дадена можност да дојдат до 
релевантни инфорамции за  системот  на  кривична  правда  и  начинот  на 
донесување на одлуки. 

4.5. Правната пмош исто така треба да им биде достапна, кога е 
тоа соодветно. 

Агенции во заедницата 
4.6. Државите треба да промовираат обезбедување на спцијални 

мерки за подршка и заштита на жртвите од организации кои обезбедуваат, 
на  пример,  задравствени,  социјални  услуги,  домување,  образование  и 
вработување. 

Улога на амбасади и конзулати
4.7. Амбасадите  и  конзулатите  треба  да  ги  обезбедат  своите 

државјани, кои стануваат жртви на криминал, со соодветни информации и 
помош.

5. Услуги за подршка на жртвите 

5.1.  Државите  членки  треба  да  обезбедуваат  или  унапредуваат 
услуги  за  поддршка  на  жртвите  и  да  ја  потикнуваат  работата  на 
невладините организации за помош на жртвите. 

Минимални стандарди 
5.2. ваквите услуги треба да вклучуваат:
- да бидат лесно достапни
-  да  ги  обезбедат  жртвите  со  емотивна,  социјална  и  материјална 

подршка  пред,  за  време  на  и  по  истрагата  и  другите  последоватлни 
постапки, 

- да бидат компетентни да се справат со проблемите на жртвите,
- да им обезбедат на жртвите информации за нивните права и услиги 

кои можат д аим бидат достапни,
- да ги упатат жртвите и на други служби кога е тоа неопходно,
-  да  ја  почитуваат  нивната  доверливост  при  обезбедувањето  на 

услугите. 
Специјализирани центри
5.3.  Државите  се  охрабруваат  да  го  подржат  формирањето  или 

одржувањето на специјализирани центри за жртви на кривични дела како 
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на пример дела на сексуално и смејно насилство, и да го олесни пристапот 
до овие центри. 

5.4. Државите, исто така, можат да се залагаат за воспоставување или 
одржување  на  специјализирани  центри  за  жртви  на  кривични  дела  за 
масовна виктимизација, вклучувајќи ги и жртвите на тероризмот.

Национални линии за помош
5.5.  Државите  се  охрабрени  да  постават  слободна  национална 

телефонска линија за помош и поддршка на жртвите. 
Координација на службите за жртви
5.6.  Државите  членки треба  да  презеамт  чекори  за  да  се  осигура 

координацијата на услугите за помош на жртвите и дека:
- е достапен широк спектар на услуги,
-  стандардите  за  добра  пракса  за  услуги  кои  им  нудат  помош на 

жртвите се подготвени и одржувани, 
- соодветната обука е предвидена и координирана,
-  достапни  се  услуги  за  консултации  со  владата  во  врсак  со 

предложените политики и законодавство. 
Оваа  координација  може  да  биде  обезбедена  од  една  нацинална 

организација или на друг начин. 

6. Информации

Обезбедување на информации
6.1. Државите членки треба да обезбедат жртвите да имаат пристап 

до информации за  нивниот  случај  и  неопходни за  заштита  на  нивните 
интесреси и на остварувањето на нивните права. 

6.2. Оваа информација треба да се пренеси до жртвата колку што е 
можно  побрзо  односно  при  нејзиниот  прв  контакт  со  органите  за 
спроведување  на  законот  или  агенциите  за  кривична  правда  или  со 
службите за социјална и здравствена заштита. Информациите треба да се 
достават усно, како и во писмена форма, на јазик кој е разбирлив од страна 
на жртвата.

Содржаина на информациите
6.3.  Сите  жртви  треба  да  бидат  информирани  за  услугите  или 

организациите кои можат да им ја обезбедат подршката како и за видот на 
пдоршката и трошоците од истата. 

6.4. Кога делото е пријавено на властите надлежни за спроведување 
на  законот или агенциите на  кривична правда,  информациите кои ќе  и 
бидат дадени на жртвата треба да го опфаќаат следниот минимум:
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a. постапките кои следуваат по извршувањето на делото и улогата на 
жртвата во нив,

б. како и во кои околности жртвата може да добие заштита,
в.  како и во какви околности жртвата може да добие надомест на 

штета од сторителот,
iv. достапност, каде што е релевантно, на:
← - правни совети
← - правна помош 
← - било кој друг на помош
v. како да аплицираат за надомест, доколку ги исполнуваат условите;
vi.  ако  жртвата  е  со  седиште  во  друга  држава,  сите  постоечки 

договори кои ќе и помогнат на жртвата да ги заштити своите интереси. 
Информации за судските постапки
1.5. Државите треба да обезбедат соодветен начин на кој жртвите 

ќе бидат информирани за:
- Исходот од жалбата
- Релевантните фази од текот на кривичната постапка
- Пресудата на надлежниот суд, и доколку е релевантно, и за казната.
На  жртвите  треба  да  им  биде  дадена  можност  да  се  откажат  од 

добивањето на горенаведените информации. 

           7.     Право на ефикаесн пристап до други правни лекови

7.1. Жртвите можеби ќе требад а бараат граѓански правни лекови за 
да ги заштитат своите права по стореното кривично дело. Државите треба 
да ги преземат сите неопходни мерки за да се осугурат дека жртвите имаат 
ефикасен пристап до сите државни лекови, во разумен рок. Преку:

- правото на пристап до компетентни судови, и 
- правна помош во соодветни случаи.
7.2. Државите  членки  треба  да  инкорпорираат  постапки  во  кои 

жртвите  ќе  бараат  надомест  на  штета  од  сторителот  во  контекст  на 
кривичната  постапка.  Совети  и  поддршка,  исто  така,  требад  а  бидат 
обезбедени за жртвите во поднесувањето на барањата за штета како и во 
остварувањето на било какви досудени износи.

             8.  Насомест на штета од државата

8.1. Надомест треба да биде обезбеден и од државата за:
-  жртви  на  сериозни,  меѓународни,  насилни  кривични  дела 
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вклучувајќи и сексуално насислтво,
- за најблиското семејство и лицата зависни од жртвата која починала 

како резултат на тоа кривично дело,
План за надомест на штета
8.2. Државите треба да усвојат план за надомест на штета на жртвите 

на кривични дела кои се сторени на нивната територија, без разлика на 
националноста на жртвата. 

8.3.  Надоместот  на  штета  треба  да  се  заснова  на  начелото  на 
социјална солидарност. 

8.4. Надоместокот треба да биде исплатен без непотребно одлагање, 
на фер начин и во соодветен износ. 

8.5. Бидејќи многу лица се жртви во европските  држави, државите 
треба да ја подобрат соработката за да им овозможат на жртвите да бараат 
надомест  од  државата  во  која  се  случило  кривичното  дело  но  преку 
агенција која се наога во нивната родна држава. 

Штета за барање на надомест
8.6.  Надоместокот  треба  да  биде  обезбеден  за  лекување  и 

рехабилитација и за психички и психолошки повреди. 
8.7. Државите членки треба да го земат во предвид и надоместокот 

кој одговоара на загубената заработувачка, погребните услуги и загуба на 
трошоците за старателство на лицата зависни од жртвата. Државите исто 
така  треба  да  го  земат  во  предвид  надоместокот  за  претрпена  болка  и 
страдање. 

8.8.Државите треба да  го земат во предвид и надоместувањето на 
имотната штета која што настанала како резултат на кривични дела против 
имотот. 

Субсидијарност
8.9.  Надоместокот  на  штета  од  државата  треба  да  ја  покрива 

разликата од претрпената штета и износот кој што не е покриен од страна 
на друг извор како на пример од сторителот, осигурителна компанија или 
фонд за здравство или социјална заштита. 

9. Осигурување

9.1.  Државите  треба  да  го  евалуираат/  оценуваат  степенот  на 
достапен  надомест  од  страна  ан  јавните  и  приватни  осигурителни 
компании за различни категории на кривична виктимизација. Целта е да се 
промовира еднаков пристап до осигурувањето за сите жители. 

9.2. Државите треба да го охрабруваат осигурувањето кое што треба 
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да е достапно за што поголем број на жители. Осигурувањето треба да 
биде доволно да ги покрие предметите кои се во сопственост на жртвата 
како и нивниот физички интегритет. 

9.3.  Државите  треба  да  го  охрабруваат  принципот  според  кој 
осигурителните компании не ја исклучуваат штетата што е предизвикана 
со акти на тероризам освен ако поинаку не е уредено со други одредби. 

10. Заштита

Заштита на физичкиот и психичкиот интегритет
10.1.  Државите  треба  да  обезбедат  заштита,  во  исте  фази  на 

постапката, за заштита на физичкиот и психичкиот интегритет. Посебна 
заштита може да биде потребна за жртвите од кои ќе се бара да сведочат. 

10.2. Специфични мерки на заштита ќе бидат преземени за жртвите 
изложени на ризик од заплашување, одмазда или повторна виктимизација. 

10.4. Доколку државата прати барање на своја иницијатива, кое се 
однесува на став 10.3, тогаш треба да осигура дека жртвата има право да 
одлучи дали  ќе  го  прифати,  освен  ако  сведочењето  не  е  задолжително 
според одредбите на релевантната кривична псотапка. 

Заштита од повторна виктимизација
10.5. Државите треба да развиваат политики за да ја идентификуваат 

повторната виктимизација и да се борат против истата. Превенцијата на 
повторната  виктимизација  треба  да  биде  суштествена  во  сите  фази  од 
постапката за помош на жртвата и превенција на криминалот. 

10.6. Целиот персонал кој што има контакт со жртвата треба да има 
адекватна обука за ризикот од повторна виктимизација и за начините со 
кои може да се редуцира ризикот од повторна виктимизација. 

10.7.  Жртвите  треба  да  бидат  советувани  за  ризикот  од  повторна 
виктимизација и за помош при примена на предложените мерки. 

Заштита на приватноста
      Државите членки треба да ги преземат соодветните мерки за да 

се  избегне  колку  што  е  можно,  влијанието  на  приватниот  и  семејниот 
живот на жртвите, како и заштита на нивните лични податоци, особено во 
текот на истрагата и кривичниот прогон.

        Државите членки треба да ги охрабруваат медиумите да го 
усвојат  и  да  ги  почитуваат  мерките  за  регулирање  и  заштита  на 
приватноста и личните податоци. 
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          11. Доверливост

11.1. Државите треба да бараат од сите агенции, без разлика дали се 
невладини или законски,  при контактот со  жртвите,  да  имаат донесено 
јасни принципи според кои само тие можат да ги откријат информациите 
добиени од или во врска со жртвите под услов:

- жртвата експлицитно да се согласла на објавување,
- кога постои законска основа или овластување за откривањето на 

информациите. 
11.2. Во овие два случаи на исклучок, мора да постојат јасни правила 

кои ќе се однесуваат на истите. За наводните прекршоци треба да бидат 
предвидени и постапки за жалби. 

12. Избор и обука на перосналот

12.1.  Државите  членки  треба  да  даваат  помош  и  поддршка  на 
жртвата за:

-  развивање на  соодвенти  принципи за  избор  на  целиот  платен  и 
хонорарен персонал кој што треба да дава помош на жртвите,

-  организирање  на  обуки  и  поддршка  за  платениот  и  хонорарен 
персонал  при  што  таквата  помош да  биде  дадена  согласно  утврдените 
стандарди. 

Обука
12.2. Обуката, како минимум треба да содржи:
- Свест за негативните ефекти врз жртвата од кривичното дело,
- знаења и вештини потребни за помош на жртвата,
- свест од ризик за предизвикување на секундарна виктимизација и 

вештини за да се спречи тоа.
Спцијализирани обука
12.3.  Специјализирана обука треба да треба да биде обезбедена за 

целиот  персонал  кој  работи  со  децата  жртви  и  жртви  на  посебните 
категории  на  кривични  дела,  на  пример,  домашно  или  сексуално 
насилство, тероризам, злосторства мотивирани од расни, верски и други 
предрасуди, како и помош која треба д аим се обезбеди на семејствата на 
убиените жртви. 

Обука на персоналот и останатите служби
12.4 Државите членки треба да осигураат соодветна обука за:
-  полицијата  и  администрацијата  вклучена  во  процесот  на 

спроведување на правда,

638



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

-  службите  за  итна  помош  и  другите  присутни  на  местото  на 
поголеми несреќи,

- релевантниот кадар во здравството, домовите, социјална заштита, 
образованието и агенциите за вработување. 

12.5. Ваквиот персонал треба да биде обучен на ниво кое е соодветно 
на нивото на контакт со жртвите. Обуката треба да вклучува минимум:

-  општа  свест  за  последиците  од  кривичното  дело  врз  жртвата, 
однесувањето на жртвата, нејзиниот став и вербалното однесување,

-  ризик  од  предизвикување  секундарна  виктимизација  и  вештини 
потребни за да се намали овој ризик,

- достапност на сервиси за обезбедување на информации и подршка 
специфични за потребите на жртвите и на средствата за пристап до овие 
услуги.

   
13. Медијација
 
13.1.  Земајќи  ги  во  предвид  сите  потенцијални  придобивки  за 

медијацијата  со  жртвата,  законските  агенции,  кога  постапуваат  со 
жртвите,  треба да ги  земат во  предвид,  онаму каде што е  соодветно и 
можно,  можностите  за  понудување  на  медијација  помеѓу  сторителот  и 
жртвата,  во  согласност  со  Препораката  R  (99)  19  на  Комитетот  на 
Министри за медијацијата во кривичните предмети. 

13.2.  Интересот  на  жртвата  треба  да  биде  целосно  и  внимателно 
земен  во  предвид  кога  се  одлучува  за  медијацијата  како  и  во  самата 
постапак за  медијација.  Доволно внимание треба да биде посветено не 
само на потенцијалните придобивки туку и на потенцијалните ризици за 
жртвата.

13.3. Кога медијацијата е предвидена, државите треба да го подржат 
утврдувањето на јасни начла кои што ќе ги штитат интересите на жртвата. 
Овие начела треба да ја  вклучуваат и можноста  на  странките да  дадат 
слободна согласност, да ги вклучат и проблемите врзани за доверливоста, 
пристапот до независна советодавна помош, можноста да се откажат од 
постапката во било која фаза и компетентност на медијаторите. 

14. Координација и соработка

14.1. Секоја од државите треба да развие и одржува координирани 
стратегии  со  кои  се  промовираат  и  штитат  правата  и  интересите  на 
жртвата.
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14.2.  За  таа  цел,  секоја  од  државите  треба  да  осигура,  и  на 
национално и на локално ниво:

- сите агенции кои се инволвирани во кривичната правда, социјална 
и здравствена заштита, државни, приватни и хонорани сектори, да работат 
заедно  за  да  го  обезбедат  коориднираниот  одговор  на  потребите  на 
ѓртвата,

- дополнителни постапки кои што се разработени за да се справат со 
ситуации во кои има голем обем на виктимизација, заедно со сеопфатна 
имплементација  на  планови  кои  што  вклучуваат  идентификација  на 
водечките агенции. 

15. Меѓународна соработка

Подготовка на одговор од државата
15.1. Државите треба да соработуваат во подготовката на ефикасна и 

координирана  реакција  за  транснационални  злосторства.  Тие  треба  да 
обезбедат  и  сеопфатен  одговор  на  жртвите  и  на  агенциите  кои  што 
соработуваат во давањето на помош.

Соработка со резидентната држава
15.2. Во случаите кога жртвата не престојува во државата каде што е 

сторено  кривичното  дело,  тогаш таа  држава  и  резидентната  држава  на 
жртвата треба да соработуваат во давањето на заштита на жртвата и да 
помогнат во пријавувањето на кривичното дело од страна на жртвата како 
и да помогнат во судската постапка. 

16. Подигнување на јавната свест за последиците од кривичното 
дело

16.1.  Државите  треба  да  допринесуваат  во  подигањето  на  јавната 
свест  за  потребите  на  жртвата,  охрабрувајќи  го  разбирањето  и 
признавањето на последиците од кривичното дело со цел да  се спречи 
секундарната виктимизација и да се олесни рехабилитацијата на ѓртвите. 

16.2.  Ова  треба  да  биде  постигнато  преку  владините  фондови  и 
јавните кампањи со користење на сите расположливи медиуми. 

16.3. Улогата на невладиниот сектр во фокусирањето на вниманието 
на  јавноста  врз  ситуацијата  во  која  се  наоѓа  жртвата  треба  да  биде 
признаено, промовирано и подржано. 
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17. Истражување

17.1. Државите треба да го промовираат, подржат и во доволна мера 
да го спонзорираат и олеснат собирањето на средства за виктимолошко 
истражување, вклучувајќи и компаративно истражување од истражувачи 
надвор од територијата на таа држава. 

 17.2. Ова истражување треба да опфаќа:
- криминална виктимизација и нејзино влијание врз жртвата,
-  преваленца  и  ризици  на  криминална  виктимизација  кои  што 

вклучуваат фактори на ризик,
- ефективноста на законодавни и други мерки за поддршка и заштита 

на  жртвите  на  кривични  дела  -  и  во  кривично-правниот  систем  и  во 
заедницата,

- ефективноста на интервенцијата на агенциите на кривична рпавда и 
службите за жртви.

17.3.  Државите  членки  треба  да  ги  земат  во  предвид  последните 
виктимолошки истражувања кои се достапни за развојот на конзистентни 
и базирани - на - докази политики кон жртвите. 

17.4. Државите треба да ги охрабруваат сите владини и невладини 
агенции  кои  што  се  занимаваат  со  жртвите  на  кривични  дела  и  да  ги 
споделат  своите  експертизи  со  останатите  агенции  и  институции  на 
национално и меѓународно ниво.
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Препорака Rec(2006)13 на Комитетот на министри до државите 
членки за употребата на притворот, условите на притворање и 

обезбедување гаранции против злоупотреба 
(Recommendation Rec(2006)13 of the Committee of Ministers to member 

states on the use of remand in custody, the conditions in which it takes 
place and the provision of safeguards against abuse)

(усвоена од Комитетот на министри на 27 септември 2006 година 
на 974-иот состанокот на замениците министри)

Комитетот на министри, согласно со условите предвидени во член 
15.б од Статутот на Советот на Европа,

Тргнувајќи од фундаменталното значење на начелото на презумција 
на невиност и правото на слобода на поединецот;

Разбирајќи  ја  непоправливата  штета  што  може  да  ја  предизвика 
притворот на лица кои со правосилна одлука се ослободени од вина или 
против  кои  обвинението  е  повлечено,  како  и  штетното  влијание  што 
притворот може да го има врз одржувањето на семејните односи;

Водејќи  сметка  за  финансиските  импликации  на  притворот  за 
државата, засегнатите лица и економијата, воопшто;

Укажувајќи на големиот број притворени лица и проблемите што ги 
предизвикува пренатрупаноста во затворите;

Имајќи  го  предвид  прецедентното  право  на  Европскиот  суд  за 
човекови  права,  извештаите  на  Европскиот  комитет  за  спречување  на 
тортура  односно  мачење,  нечовечно  и  понижувачко  постапување  или 
казнување,  како и мислењата на телата воспоставени со меѓународните 
договори склучени на ниво на Обединетите нации; 

Имајќи  ја  предвид  Препораката  Rec(2006)2  на  Комитетот  на 
министри за Европските затворски правила и Препораката бр. R (99) 22 на 
Комитетот  на  министри  во  врска  со  пренатрупаноста  во  затворите  и 
зголемувањето на затворската популација;

Сметајќи дека притворот треба да се користи само во исклучителни 
и оправдани случаи;

Имајќи ги предвид човековите права и слободи на лицата лишени од 
слобода и посебните потреби на притворените лица да им се овозможи не 
само да ја подготват својата одбрана и да одржуваат контакти и односи со 
семејствата, туку и да се обезбеди овие лица да се држат во услови што се 
во согласност со нивниот правен статус, којшто се темели на презумцијата 
на невиност;
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Тргнувајќи  од  значењето  кое  му  се  придава  на  развојот  на 
меѓународните норми за оправданоста на околности под кои може да се 
определи  притвор,  постапката  за  определување  и  продолжување  на 
притворот,  условите на  притворање,  како и механизмите за ефикасна и 
доследна примена на тие норми;

Им  препорачува  на  владите  на  државите  членки,  во  нивното 
законодавство  и  практика  да  се  раководат  од  принципите  утврдени  во 
прилогот кон оваа препорака, којашто ја заменува Резолуцијата (65) 11 за 
притворот  и  Препораката  бр.  R  (80)  11  на  Комитетот  на  министри  до 
државите  членки во  врска  со  лишувањето  од слобода  во  очекување на 
судењето, а воедно и да обезбедат нејзина широка дисеминација.

Прилог кон Препораката Rec(2006)13

Правила  за  употреба  на  притворот,  условите  на  притворање  и 
обезбедување гаранции против злоупотреба

Преамбула

Целта на овие правила е:
а.  да  се  утврдат  строги  граници  за  употреба  и  определување  на 

притворот;
б.  да се поттикне, што е можно повеќе, примената на алтернативни 

мерки;
в.  одлука  за  определување  и  продолжување  на  притворот  или  за 

примена на алтернативните мерки да донесува суд;
г. условите на притворање и режимот на кој подлежат притворените 

лица да бидат соодветни на нивниот правен статус, којшто се темели на 
презумцијата на невиност;

д.  да  се  обезбедат  соодветни услови  и  соодветно  постапување со 
притворените лица;

ѓ.  да  се  воспостават  делотворни  гаранции  против  евентуалното 
непочитување на овие правила.

Овие правила ги одразуваат човековите права и основните слободи 
што му припаѓаат на секој човек, но тие особено ги отсликуваат забраната 
за  мачење,  нечовечно  или  понижувачко  постапување  или  казнување, 
правото на правично судење, правото на слобода и безбедност на личноста 
и правото на почитување на личниот и семејниот живот.

Овие  правила  се  применуваат  во  однос  на  сите  лица  кои  се 
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осомничени дека сториле кривично дело, но тие содржат посебни барање 
во однос на малолетните сторители и други ранливи категории лица.

I. Дефиниции и општи принципи

Дефиниции

1.  [1]  ‘Притвор’  означува  време  за  кое  осомниченото  лице  е 
затворено  по  основ  на  судска  одлука,  пред  донесување  на  пресудата. 
Поимот исто така го опфаќа и времето на затворање согласно со правилата 
кои се однесуваат на меѓународната судска соработка и екстрадицијата, 
кое подлежи на специфични услови. Притворот не го опфаќа првичното 
лишување  од  слобода  на  лице  од  страна  на  полицијата  или  овластено 
службено лице на  органите надлежни за спроведување на законот (или 
било  кое  друго  лице  што  има  такво  овластување)  со  цел  негово 
испрашување.

[2] ‘Притворот’ исто така го вклучува и времето на затворањето по 
донесување на осудителна пресуда, кога лицата очекуваат изрекување на 
казна или потврдување на осудата или казната, при што тие сè уште се 
третираат како неосудени лица.

[3]  ‘Притвореници’ се  лица  кои  се  притворени и  кои  сè  уште  не 
започнале да издржуваат казна затвор или кои се затворени по основ на 
некој друг правен инструмент.

2.  [1]  ‘Алтернативни мерки’ на  притворот  вклучуваат,  на  пример: 
преземање  обврска  дека  лицето  ќе  се  јавува  секогаш  кога  ќе  биде 
повикано, дека нема да ја попречува постапката и дека ќе се воздржи од 
одредено однесување, вклучително и од вршење определено занимање или 
работна активност;  обврска секојдневно или повремено да  се  јавува  на 
определено лице во суд, полиција или друг орган; обврска дека ќе прифати 
надзор од страна на орган определен од судот; обврска дека ќе подлежи на 
електронско следење; обврска дека ќе престојува на определена адреса, со 
или без условување на времето што треба таму да го поминува; обврска 
дека нема да напушти или дека нема да посетува определени места или 
подрачја  без  претходно одобрение;  обврска  дека  нема  да  се  среќава  со 
определени лица без претходно одобрение; обврска да ја предаде патната 
исправа  или  други  документи  за  лична  идентификација  и  обврска  да 
положи  парична  или  друг  вид  гаранција  за  своето  однесување,  пред 
почетокот на судењето.

[2] Кога тоа е изводливо, алтернативните мерки се применуваат во 
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државата во која осомниченото лице редовно престојува, доколку таа не е 
иста со државата во која наводно го сторил кривичното дело.

Општи принципи

3.  [1]  Во  светло  на  презумцијата  на  невиност  и  презумцијата  во 
корист  на  слободата  на  личноста,  притворот  на  лица  осомничени  дека 
сториле кривично дело се определува како исклучок, а не по правило.

[2]  Не  смее  да  постојат  задолжителни  услови  за  определување 
притвор на лица кои се осомничени за кривично дело (или на посебна 
категорија вакви лица).

[3] Во поединечни случаи, притворот се определува само ако тоа е 
строго неопходно и како крајна мерка, и нема да се користи за целите на 
казнување.

4. Со цел да се избегне несоодветна употреба на притворот, треба да 
се предвидат што е можно поширок спектар на алтернативни, а помалку 
рестриктивни мерки поврзани со однесувањето на осомничениот.

5. Притворениците треба да подлежат на услови кои се соодветни на 
нивниот  правен  статус,  а  ова  вклучува  поставување  само  на  такви 
ограничувања коишто се неопходни за водење на кривичната постапка, за 
безбедноста на установата, сигурноста на затворениците и вработените и 
заштитата на правата на другите, при што треба да се исполнат барањата 
предвидени  во  Европските  затворски  правила  и  другите  правила 
предвидени во Дел III на овој документ.

II. Употреба на притворот

Оправданост

6. Притворот, општо земено, може да се определи исклучиво спрема 
лица кои се осомничени дека сториле кривични дела за кои е предвидена 
казна затвор.

7. Лицето може да биде притворено само ако се исполнети следниве 
четири услови:

а.  постои  основано  сомневање  дека  тоа  лице  извршило  кривично 
дело; и

б.  постои  основан  страв  дека  доколку  лицето  биде  пуштено  на 
слобода, тоа  (i) ќе избега или (ii) ќе стори тешко кривично дело, или (iii)  
ќе  го  попречува  текот  на  постапката  или  (iv)  ќе  претставува  сериозна 
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закана за јавниот ред; и 
в. не постои можност за определување алтернативни мерки за да се 

надминат стравувањата споменати во точка b.; и
г. се презема како мерка која е дел од кривичната постапка.
8. [1] При утврдување на основаноста на стравувањата предвидени 

во правилото 7b.,  како и при оценување дали тие стравувања,  може во 
задоволителен степен, да се ублажат со употреба на алтернативни мерки, 
ќе се применуваат објективни критериуми од страна на судовите кои се 
надлежни  да  одлучат  за  притворање  на  осомничените  лица  и  за 
продолжување на притворот во случаите кога веќе е определен.

[2]  Товарот  на  докажување  во  поглед  на  постоењето  значителен 
ризик или опасност и на околноста дека тој не може да се ублажи со други 
мерки паѓа на обвинителот или истражниот судија.

9.  [1]  Постоењето  на  таков  ризик  или  опасност  се  утврдува  врз 
основа на околностите на секој поединечен случај, при што особено ќе се 
земе во предвид:

а. видот и тежината на наводно стореното кривично дело;
б. казната којашто веројатно ќе се изрече во случај на осуда;
в. возраста, здравствената состојба, карактерот, потеклото и личните 

и социјалните прилики на засегнатото лице и особено неговите врски со 
заедница; и

г.  однесувањето  на  засегнатото  лице,  посебно  дали  ги  исполнило 
обврските  што  му  биле  поставени  во  текот  на  претходните  кривични 
постапки.

[2] Фактот што засегнатото лице не е државјанин или нема други 
врски со државата каде што се претпоставува дека е сторено кривичното 
дело, сам по себе,  не е доволен да се заклучи дека постои опасност од 
бегство.

10. Ќе се избегнува определување притвор, секогаш кога е можно, 
спрема осомничени лица кои имаат првенствена должност да се грижат за 
новородени и мали деца. 

11.  При  одлучувањето  за  продолжување  на  притворот,  ќе  се  има 
предвид  дали  доказите  и  околностите  коишто  го  оправдале 
определувањето на мерката  притвор или врз  основа на кои се  оценило 
дека примената на алтернативните мерки е несоодветна, станале помалку 
нужни и оправдани со текот на времето.

12.  Прекршувањето  на  алтернативните  мерки  ќе  подлежи  на 
санкција, но тоа по автоматизам не води кон оправданост да се определи 
мерка притвор спрема одредено лице.
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Во такви случаи, потребни се посебни оправдани причини за замена 
на алтернативните мерки со притвор.

Овластувања на судот

13. Одлука за определување притвор, за продолжување на притворот 
и за примена на алтернативни мерки донесува судот.

14. [1] По првичното лишување од слобода од страна на овластено 
службено лице задолжено за спроведување на законот (или од страна на 
лице  кое  има  такво  овластување),  лицето  осомничено  дека  сторило 
кривично  дело  ќе  биде  изведено  пред  суд,  со  цел  да  се  утврди  дали 
причините  за  неговото  лишување  од  слобода  се  оправдани,  дали  е 
потребно  продолжување на  лишувањето,  како  и  дали  осомничениот  ќе 
биде притворен или спрема него ќе се определат алтернативни мерки.

[2]  Пожелно  е  времето  од  првичното  лишување  од  слобода  до 
изведувањето пред суд  да не е  подолго од дваесет  и  четири часа,  а  во 
многу случаи може да биде доволно и пократко време.

15. Постоењето на итни причини, согласно со член 15 од Европската 
конвенција за човекови права, не смее да доведе до истек на подолго време 
од седум дена сметано од првичното лишување од слобода до моментот на 
изведување  пред  суд  надлежен  да  определи  притвор,  освен  ако  е 
апсолутно невозможно да се одржи рочиштето.

16. Судот кој е надлежен да определи притвор или да го продолжи 
веќе определениот притвор на одредено лице, како и да одлучи за примена 
на алтернативни мерки, ќе одржи рочиште и ќе одлучи за тоа прашање без 
одлагање.

17.  [1]  Судот повремено ќе го испитува постоењето на причините 
коишто го оправдуваат продолжувањето на притворот на одредено лице, 
при што ќе одлучи осомничениот да се пушти на слобода доколку утврди 
дека еден или повеќе услови предвидени во правилата 6 и 7  a,  б,  в и г 
повеќе не постојат.

[2]  Временскиот  интервал  меѓу  овие  повремени  испитувања, 
вообичаено, не треба да е подолг од еден месец, освен кога засегнатото 
лице има право во секое време да поднесе барање за негово пуштање на 
слобода, кое секогаш мора да се земе во разгледување.

[3]  Обвинителот  или  истражниот  судија  е  должен  да  обезбеди 
спроведување  на  вакво  периодично  испитување,  а  во  случај  кога  не  е 
поднесено  барање  од  страна  на  надлежното  обвинителство  или  од 
истражниот  судија  за  продолжување на  притворот,  тогаш притвореното 
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лицето автоматски ќе биде пуштено на слобода.
18. Секое притворено лица, како и лицето на кое му е продолжена 

мерката притвор или спрема кое се определени алтернативни мерки, има 
право на жалба против таквата одлука и ќе биде известено за ова право во 
моментот на донесување на предметната одлука.

19. [1] Притвореното лице има право, во итна постапка, да ја оспори 
законитоста на притворот.

[2]  Ова  право  може  да  се  остварува  и  по  пат  на  периодично 
испитување на одлуката за притвор, доколку при испитувањето може да се 
покренат  сите  релевантни  прашања  поврзани  со  оспорување  на 
законитоста на притворот.

20. Постоењето на итни причини, согласно со член 15 од Европската 
конвенција за човекови права, не задира во правото на притвореното лице 
да ја оспорува законитоста на притворот.

21. [1] Секоја судска одлука со која се определува притвор или се 
продолжува  определениот  притвор,  или  со  која  спрема  лицето  се 
определуваат  алтернативни  мерки,  треба  да  биде  образложена  и  на 
засегнатото  лице  ќе  му  се  достави  примерок  од  одлуката  со 
образложението.

[2] Само во исклучителни околности, причините за притвор нема да 
бидат објавени истовремено со одлуката за притвор.

Траење на притворот

22.  [1]  Притворот се  продолжува само ако се  исполнети условите 
предвидени во правилата 6 и 7.

[2]  Во  секој  случај,  времетраењето  на  притворот  не  смее  да  ја 
надминува, ниту да е несразмерно на казната што може да се изрече за 
стореното кривично дело.

[3] Во никој случај, со притворот не смее да се повредува правото на 
притвореното лице на судење во разумен рок.

23.  Определувањето  на  максимално  времетраење на  притворот  не 
смее да води кон ослободување од обврската за редовно испитување на 
реалните  потреби  за  негово  продолжување  во  зависност  од  посебните 
околности на конкретниот случај.

24.  [1]  Обвинителот  или  истражниот  судија  се  должни  да 
постапуваат со должно внимание при спроведување на истрагата, како и 
да  осигурат  постојано  испитување  на  основите  кои  го  оправдуваат 
притворот.
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[2]  Предимство  во  постапувањето  имаат  предметите  во  кои  е 
определен притвор.

Помош од адвокат бранител, присуство на засегнатото лице и право 
на толкувач 

25. [1] Засегнатото лице треба, веднаш или во најкраток можен рок, 
да биде известено за намерата и за причините за неговото притворање, на 
јазик што го разбира.

[2] Лицето, спрема кое се предлага притвор, има право на помош од 
адвокат бранител во постапката за определување притвор и треба да му се 
даде соодветна можност да се посоветува со бранителот за да ја подготви 
својата одбрана. Засегнатото лице треба навремено да биде известено за 
неговите права на јазик што го разбира, за да може реално да ги оствари 
овие права.

[3] Помош од адвокат бранител ќе се обезбеди на трошок на судот во 
случај кога лицето, спрема кое се предлага притвор, не може тоа да си го 
дозволи.

[4] Постоењето на итни причини, согласно со член 15 од Европската 
конвенција за човекови права, вообичаено не задира во правото на пристап 
и помош од бранител во контекст на постапката за одредување притвор.

26.  Лицето,  спрема кое се предлага притвор,  и неговиот бранител 
имаат  право  на  навремен  пристап  до  сите  документи  релевантни  за 
донесување на одлуката.

27.  [1]  Лицето кое  е  државјанин на  друга  земја  и  спрема  кого се 
предлага притвор, има право конзуларниот претставник на неговата земја 
навремено да биде известен за таа можност, со цел да побара помош или 
совет од него. 

[2] Ова право треба, кога тоа е можно, да се протега и на лицата кои 
имаат  државјанство  на  земјата  каде  се  предлага  да  им  се  определи 
притвор, како и на лицата кои имаат државјанство на друга земја.

28. Лицето, чие притворање се предлага, има право да учествува во 
постапката за определување притвор. Во одредени околности, ова барање 
ќе се смета за исполнето со воспоставување аудио-визуелна врска со тоа 
лице.

29. Во случај кога засегнатото лице не го разбира и зборува јазикот 
кој  се  користи  во  постапката  за  определување притвор,  ќе  се  обезбеди 
толкувач на трошок на судот.

30. На притворените лица треба, заради учество во постапката што 
се однесува на притворот, да им се овозможи да се избањаат, а на машките 
притвореници да се избричат,  освен ако постои опасност од суштинска 
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промена на нивниот нормален изглед. 
31.  Правилата  што  следуваат  се  применуваат  и  во  однос  на 

продолжувањето на притворот.

Известување на семејството

32.  [1]  Лицето,  чие  притворање  се  предлага  (или  се  предлага 
продолжување на притворот), има право членовите на неговото семејства 
да  бидат  навремено  известени  за  денот  и  местото  на  одржување  на 
рочиштето за  определување притвор,  освен  ако тоа  може да  доведе до 
сериозен  ризик  од  прејудицирање  на  одлуката  или  опасност  по 
националната безбедност.

[2]  Во  секој  случај,  лицето  чие  притворање  се  предлага  (или  се 
предлага  продолжување  на  притворот)  самото  одлучува  дали  ќе  ги 
контактира  членовите  на  неговото  семејство,  освен  ако  тоа  лице  не  е 
деловно способно или пак постојат некои други оправдани причини.

Одземање на времето поминато во притвор од казната затвор

33.  [1]  Времето  поминато  во  притвор  пред  донесување  на 
осудителната  пресуда,  независно од тоа  каде  е  поминато,  се  одзема  од 
казната затвор изречена подоцна.

[2]  Времето  поминато  во  притвор  може  да  се  земе  предвид  при 
одмерување на казната, доколку не станува збор за издржување на казна.

[3] Видот и времетраењето на претходно определените алтернативни 
мерки, исто така, можат да се земат предвид при одмерување на казната.

Обесштетување
34.  [1]  Треба  да  се  разгледа  можноста  од  уредување  на 

обесштетување на притворените лица, кои не се огласени за виновни и 
осудени за кривичното дело за кое им бил определен притвор, при што ова 
обесштетување  може  да  опфаќа  надомест  за  загубена  заработувачка, 
загубена прилика и нематеријална штета.

[2] Вакво обесштетување не може да се бара кога ќе се утврди дека 
притвореното  лице,  со  своето  однесување,  активно  допринело  за 
основаноста на сомневањето дека сторило кривично дело или кога лицето 
намерно ја попречувало истрагата за наводно стореното кривично дело.
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III. Услови на притворање

Општо

35.  Условите  на  притворање,  кои  се  предмет  на  овие  правила,  се 
уредуваат согласно со Европските затворски правила.

Отсуство од притворската установа

36. [1] Притворено лице може да ја напушти притворската установа, 
заради натамошно водење на истрагата, само со одобрение на судија или 
обвинител  или  со  изречна  согласност  на  притвореното  лице  и  тоа  за 
ограничен временски период.

[2] Што е можно поскоро по враќањето во притворската установа, на 
барање  на  притвореникот  ќе  се  спроведе  детален  физички  преглед  од 
страна  на  лекар  или  само  по  исклучок,  од  страна  на  квалификувана 
медицинска сестра.

Продолжување со медицинско лекување

37. [1] Ќе се обезбедат потребни услови за да може притворените 
лица  да  продолжат  со  неопходното  медицинско  или  стоматолошко 
лекување што започнало пред нивното притворање, доколку така одлучи 
лекарот или заболекарот во притворската установа,  а онаму каде што е 
можно  и  во  консултација  со  матичниот  лекар  или  стоматолог  на 
притвореното лице.

[2] На притворениците ќе им се овозможи да се консултираат и да 
бидат  лекувани  од  страна  на  нивниот  матичен  лекар  или  стоматолог 
доколку тоа е неопходно од медицински и стоматолошки аспект.

[3] Одлуката со која се одбива барањето на притворено лице да се 
консултира со својот лекар или стоматолог треба да се образложи.

[4] Трошоците направени за ова лекување не ги сноси управата на 
притворската установа.

Преписка

38. Вообичаено, не постои ограничување на бројот на писмата што 
ги испраќаат или примаат притворените лица.
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Избирачко право

39.  Притворените  лица  имаат  право  да  гласаат  на  јавни  избор  и 
референдуми што се одржуваат додека се во притвор.

Образование

40.  Со  притворот,  не  треба  непотребно  да  се  прекинува 
образованието на децата или младите лица,  ниту пак непотребно да  се 
попречува пристапот до повисок степен на образование.

Дисциплина и казнување

41. Дисциплинските казни што се изрекуваат спрема притвореното 
лице  не  треба  да  влијаат  врз  времетраењето  или  продолжувањето  на 
притворот, ниту пак да задираат во подготовките на неговата одбрана.

42. Казната затворање во самица не треба да влијае врз контактите на 
притвореното лицето со неговиот бранител и треба да му се овозможат 
минимални контакти со  семејството.  Исто така,  оваа  казна не  треба да 
влијае врз условите на притворање од аспект на постелнината, физичките 
активности и вежби, хигиената,  достапноста на материјали за читање и 
одобрените посети на верски претставници.

Вработени

43.  Кадрите  кои  се  вработени  во  притворската  установа  ќе  се 
избираат  и  ќе  се  обучуваат,  со  цел  да  се  оспособат  да  постапуваат  со 
притворените лица водејќи целосна сметка за нивниот посебен статус и 
потреби.

Постапка по поплаки
44.  [1]  Притворените  лица  ќе  имаат  на  располагање  соодветни 

постапки  за  поднесување  поплаки,  како  внатре  така  и  надвор  од 
притворската  установа  и  имаат  право  на  пристап  и  комуникација  со 
органот  надлежен  да  постапува  по  поплаките,  кои  се  од  доверлив 
карактер.

[2]  Овие  постапки  за  поднесување  поплаки  се  надоврзуваат  на 
правото на покренување правни постапки.

[3] Поплаките ќе се решаваат што е можно поитно. 
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Препорака CM/REC (2008) 11 на Комитетот на Министри до 
државите членки за Европските правила за малолетни престапници 

субјекти на казнени санкции или мерки 
(Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to 

member states on the European Rules for juvenile offenders subject to 
sanctions or measures)

(Усвоена од Кимитетот на министри на 5 ноември 2008 година на  
1040 –иот состанок на замениците министри)

Комитетот на министри, под условите предвидни во член 15 б, од 
Статутот на Советот на Европа,

Земајќи ја во предвид целтта на Советот на Европа за постигнување 
на посилна унија помеѓу државите членки, особено во хармонизацијата на 
законодавството во сферите од заеднички интерес,

Имајќи ги во предвид особено:
- Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи 

(ETS No. 5) и прецедентното право на Европскиот суд за човекови права;
- Европската Конвенција за превенција на тортурата и нечовечкото и 

понижувачко  постапување или  казнување (ETS No.  126)  и  работата  на 
Комитетот кој е задлжен за нејзина имплементација;

- Конвенцијата на ОН за правата на детето;
Земајќи ги во предвид:
- Препораката Rec (2005) 2 за Европските затворски правила;
- Препораката  Rec  (2005)  5  за  прават  на  децата  кои  живеат  во 

резиденцијалните институции;
- Препораката Rec (2004) 10 во врска со заштита на човековите права 

и достоинството на лицата со ментално растројство;
- Препораката  Rec  (2003)  20  во  врска  со  новите  начини  на 

справување  на  малолетничката  делинквенција  и  улогата  на 
малолетничката правда; 

- Препораката  R. (97)  12  за  вработените  кои  ги  извршуваат 
изречените санкции или мерки;

- Препораката  R.  (92)  16  за  европските  правила  за  алтернативни 
мерки или санкции;

- Препораката  R. (87) 20 за социјалната реакција на малолетничката 
делинквенција;

Дополнително земајќи ги во предвид:
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- Упатството на ОН за превенција на малолетничката делинквенција 
(Ријадски правила)

- Стандардните  минимални  правила  на  ОН  за  спроведување  на 
малолетничката правда (Пекингшки правила);

- Стандардните минимални правила на ОН за примена на незаводски 
мерки (Токиски Правила);

- Правилата на ОН за заштита на малолетниците лишени од слобода 
(Хавански Правила) 

Имајќи  ја  во  предвид  Конечната  Декларација  и  Акцискиот  план 
усвоен на Третиот Самит на шефови на држави и влади на Советот на 
Европа (Варшава, Полска, 16 – 17 мај 2005 година) а особено делот III.2 од 
Акцискиот  План  насловен  како  „Градење  на  Европа  за  децата“  како  и 
имајќи ја во предвид Резолуцијата бр.2 усвоена на 28 - мата Конференција 
на европските министри за правда (Ланзароте, Шпанија, 25 – 26 октомври 
2007 година);

Имајќи го во предвид фактот дека заедничката реакција на Европско 
ниво е неопходна со цел подобра заштита на правата и благосостојбата на 
малолетниците  кои  се  во  судир  со  законот  и  да  се  развие  пријателски 
правен систем за децата во државите членки;

Сметајќи дека е важно во овој поглед, земјите-членки на Советот на 
Европа треба да продолжат да ги подобруваат, ажурираат и надгледуваат 
заедничките  принципи  кои  се  ондесуваат  на  нивната  национална 
малолетничка правда и политика и да ја зајакнат меѓународната политика 
во ова поле;

Им препорачува на владите на државите членки:
- Да се раководат во своето законодавство, политики и практика од 

правилата содржани во прилогот на оваа Препорака;
- Да  се  осигура  дека  оваа  препорака  и  нејзинот  коментар  се 

преведени  и  распространети   што  е  можно  пошироко  и  поконкретно 
помеѓу судските  органи  и  полицијата;  службите  на  кои  им  е  доверено 
извршувањето  на  санкциите  и  мерките  на  релевантните  малолетни 
делинквенти;  казнено  –  поправните  домови,  институциите  за 
благосостојба и ментално здравје кои што имаат згрижено малолетници, 
нивниот персонал како и медиумите и генералната јавност;

Прилог кон Препораката CM / Rec (2008)11

Европски  правила  за  малолетни  престапници  субјекти  на 
извршување на санкции или мерки
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Целтта  на  сегашниве  правила  е  да  се  почитуваат  правата  и 
безбедноста на малолетните сторители кои се субјекти на извршувањето 
на  санкции  или  мерки  и  да  се  промовира  физичката,  менталната  и 
социјална благосостојба во случаите кога се применуваат алтернативните 
санкции или мерки, или било кој друг облик на лишување од слобода. 

Ниту  едно  од  овие  правила  треба  да  се  толкува  како  основа  за 
исклучување  на  примената  на  другите  релевантни  меѓународни 
инструменити  за  човекови  права  и  стандарди  кои  се  попогодни  за 
обезбедување на правата,  грижата и заштитата на малолетниците.  Уште 
повеќе, одредбите од Препораката  Rec (2006) 2 за Европските затворски 
правила и Препоракта  R (92) 16 за европските правила за алтернативни 
санкции и мерки треба да бидат применувани во корист на малолетните 
престапници, доколку не се во спротивност со овие правила. 

Дел I – Основни принципи, обем и дефиниции

А. Основни принципи 

1. Малолетните престапници кои се субјекти на извршувањето 
на  санкции  или  мерки  ќе  бидат  третирани  со  почитување  на  нивните 
човекови права.

2. Санкциите  или  мерките  кои  можат  да  се  применат  врз 
малолетниците, како и начинот на нивна имплементација, се утврдуваат со 
закон и врз основа на принципите на социјална интеграција и образование 
како и превенција од рецидивизам.

3. Санкциите и мерките ќе бидат изречени од страна на суд или 
друго законско признато тело / орган и же бидат предмет на брза судска 
постапка. Тие ќе бидат определени и изречени за неопходниот минимален 
период и само за легитимна цел.

4. Минималната возраст за изрекување на санкции или мерки 
како резултат на извршување на кривично дело, нема да биде премногу 
ниска и ќе биде утврдена со закон.

5. Изрекувањето и извршувањето на санкцијата или мерката ќе 
биде  со  земање  во  предвид  на  најдобрите  интереси  на  малолетниот 
престапник,  ограничени  со  тежината  на  кривичното  дело  кое  го  имаат 
сторено (принцип на пропорционалност)  при што ќе с  еводи сметка за 
нивната возрст, физичка и ментална благосостојба, развој, капацитети и 
лични  околности  (принцип  на  индивидуализација)  придружувани  со 
психолошки,  психијатарски  и  социјални  вештачења,  доколку   е  тоа 
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потребно. 
6. Со цел да се прилагодат на извршувањето на санкциите и 

мерките кон конкретните околности на секој случај, надлежните органи за 
имплементација ќе имаат на располагање доволно дискреција без притоа 
тоа да доведе до сериозна нееднаквост во третманот. 

7. Санкциите  и  мерките  не  смеат  да  бидат  во  форма  која  е 
понижувачка или деградирачка за малолетниците кон кои се извршуваат.

8. Санкциите и мерките нема да бидат применувани на начин 
кој  го  влошува  нивниот  карактер  или  преставува  непотребен  ризик  од 
физички или ментални повреди. 

9. Санкциите  или  мерките  треба  да  се  спроведуват  без 
непотребно одлагање, само до определениот степен и за периодот кој е 
строго неопходен (принцип на минимална интервенција).

10. Лишувањето  од  слобода  на  малолетното  лице  ќе  биде 
последната мерка која може да му биде изречена и извршена и тоа за накус 
можен  период.  Посебни  напори  ќе  се  преземаат  за  да  се  избегне 
притворот. 

11. Санкциите или мерките ќе бидат изречени и извршени без 
дискриминација  врз  било кој  основ како пол,  раса,  боја,  јазик,  релгија, 
сексуална ориентација, политичко или друго убедување, национално или 
социјално потекло, поврзаност со национално малцинство,  сопственост, 
раѓање или друг статур (принцип на не-дискриминација). 

12. Ќе  се  охрабрува  примената  на  медијацијата  или  другите 
мерки на ресторативна правда во сите фази на постапката со малолетници. 

13. Секој систем на малолетничка правда ќе треба да обезбеди 
ефикасно  учество  во  постапката  во  врска  со  изрекувањето  како  и 
извршувањето  на  санкциите  или  мерките.  Малолетниците  не  смеат  да 
имаат  помалку права  и  заштитни мерки од оние кои се  предвидени за 
возрасните престапници во законот за кривична постапка. 

14. Секој  систем  за  малолетничка  правда  ќе  води  сметка  за 
правата и одговорностите на родителите и старателите и колу што е можно 
ќе ги вклучи во постапката и во извршувањето на санкциите или мерките, 
освен ако тоа не е во најдобар интерес на малолетникот. Во случаите кога 
малолетникот  е  постар  малолетник  тогаш  учеството  на  родителите  и 
законските  старатели  нема  да  биде  задолжително.  Членовите  на 
поширокото семејство на малолетниците, исто така, може да учествува во 
постапката, доколку ова е соодветно. 

15. Секој  систем  на  малолетничка  правда  мора  да  има 
мултидисциплинарен  пристап  и  пристап  од  повеќе  сгенции  и  да  се 
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интегрира со пошироки социјални иницијативи за малолетници, со цел да 
се  обезбеди  сеопфатен  пристап  и  континуитет  во  негата  на  таквите 
малолетни лица (принцип на вклученост на заедницата и континуирана 
грижа). 

16. Правото  на  приватност  на  малолетникот  треба  да  се 
почитува во сите фази н апостапката.  Идентитетот на малолетниците и 
сите доверливи информации за нив и нивните семејства не смеат да се 
даваат на некој кој со закон не е овластен да ги прима. 

17. Помладите полнолетни лица, може, каде што е соодветно, да 
се смеаат за малолетни и кон нив да се пристапува соодветно. 

18. Сите  вработени  кои  што  работат  со  малолетници  вршат 
важна јавна функција. Нивното вработување, специјалната обука и услови 
за  работа  треба  да  овозможуваат  истите  да  бидат  способни  да 
обезбедуваат соодветни стандарди на нега за да се исполнат посебните 
третмани на малолетниците и да се обезбедат модели за позитивна улога 
за нив. 

19. Ќе се обезбедат и доволно ресурси и кадар за да се осигура 
дека интервенциите во животот на малолетниците е значаен. Недостатокот 
на ресирски никогаш не може да го оправда прекршувањето на човековите 
права на малолетниците. 

20. Извршувањето  на  било  која  санкција  или  мерка  треба  да 
биде подложено на редовна инспекција и независен мониторинг. 

Б. Опсег и дефиниции

21. За целите на овие правила:
21.1. „малолетен  престапник“  означува  секое  лице  под  18 

годишна  возраст  за  кое  се  тврди  дека  има  сторено  кривично  дело. 
Препораките  за  малолетници  во  овие  правила  ќе  се  сметаат  како 
упатувања до малолетни престапници како што е дефинирано погоре;

21.2. „помлад полнолетник“ се подразбира секое лице на возраст 
меѓу 18 и 21 година за кое се тврди дека сторило кривично дело, а кое е 
предет на овие правила затоа што тој / таа се опфатени со одредбите од 
правилото  17.  Препораките  за  младите  во  овие  правила  се  сметаат  за 
упатувања до помлади полнолетници како што е дефинирано погоре;

21.3. „прекршок“  озанчува  чин  на  сторување или  сторување со 
пропуштање  на  правно  обврзувачко  дејствие  кое  преставува  кривично 
дело.  За  целите  на  овие  правила  тоа  вклучува  секаква  повреда  која  се 
решава на кривичен суд или било кој друг судски или управен орган;
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21.4. „алтернативни санкции или мерки“ ја означуваат било која 
санкција или мерка различни од мерките на лишување од слобода, која им 
овозможува на малолетниците извршување на санкцијата или мерката во 
заедницата  со  некои  ограничувања  на  нивната  слобода  и  преку 
наметнување на услови и или обрвски, а која се спроведува од органите 
предвидени  во  Законот.  Терминот  ја  означува  секоја  санкција  која  е 
изречена од судски или управен орган и сите мерки кои се преземени пред 
или наместо одлуката за санкционирање, како и начините на извршување 
на заводска санкција надвор од затворските установи;

21.5. „лишување  од  слобода“  го  означува  секое  сместување  во 
институција врз основа на одлука на судски или управен орган, при што 
на малолетникот не му е допуштено да ја напушти институцијата по своја 
волја;

21.6. „институционализација“  означува  физичко  лице  кое  е  под 
контрлона на јавните власти, каде што малолетниците живеат под надзор 
на  персоналот  вработен  во  институцијата  и  по  утврдени  формални 
правила;

22. Овие правила можат да се применат и во корист на други 
лица  кои  се  во  истата  институција  со  подесувања  како  малолетни 
престапници. 

Дел II – Алтернативни санкции и мерки

В. Правна рамка

23.1. Треба  да  се  обезбеди  широк  спектар  на  алтернативни 
санкции  и  мерки,  прилагодени  на  различни  фази  од  развојот  на 
малолетниците, во сите фази од постапката.

23.2. Приоритет да се даде на санкциите и мерките кои можат да 
имаат едукативно влијание како и конституирање на ресторативен одговор 
на стореното кривично дело од страна на малолетници. 

24. Националниот  закон  ќе  ги  специфициа  следниве 
карактеристики на различните алтернативни мерки:

а. Дефинирање и начин на примена на сите санкции и мерки кои се 
применуваат на малолетните лица;

б. Секоја состојба или обврска што е последица од наметнувањето на 
таквата санкција или мерка;

в. Случаи во кои е потребна претходна согласност од малолетникот 
пред изрекувањето на санкцијата или мерката;
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г.  Кои  органи  се  одговорни  за  наметнување,  модификација  и 
извршување  на  санкцијата  или  мерката  и  нивните  обврски  и 
одговорности;

д.  Основа  и  постапките  применливи  за  измена  на  изречената 
санкција или мерка;

ѓ.  Постапки  за  редовна  и  надворешна  контрола  на  работата  на 
органите за спроведување.

25. Со цел да се задоволат специфичните потреби на малолетниците 
со националните закони ќе се утврди:

а. Обврска секој надлежен орган да ја објасни содржината и целите 
на  зкаонските  одредби  кои  ги  регулираат  алтернативните  санкции  или 
мерки за малолетните престапници и доколку е потребно и  за нивните 
родители и законски старатели;

б. Обврска секој надлежен орган да се стреми кон најдобра можна 
соработка со малолетните престапници и нивните родители или законски 
старатели;

в.  Правата  на  родителите  и  законските  старатели  на  малолетните 
престапници кои што се  субјекти на  алтернативни санкции или мерки, 
можните  рестрикции  на  нивните  права  и  должностите  во  однос  на 
изрекувањето или извршувањето на ваквите санкции или мерки.

26. Одлуката да се наметне или отповика алтернативната санкција 
или мерка ќе биде донесена од страна на судските органи или, во случаите 
предвидени со закон од административен орган оластен со тој закон, што 
пак ќе биде надгледувано од судските органи. 

27.  Во  зависност  од  напредокот  кај  малолетниот  престапник, 
надлежните  органи,  кога  тоа  е  предвидено  со  националниот  закон,  ќе 
бидат овластени да го намалат времетраењето на било која санкција или 
мерка, да ги намалат сите услови или обврски кои се изречени во прилог 
на таквата санкција или мерка или пак да ја одповикаат истата. 

28.  Правата  на  малолетниците  да  имат  бенефиции  во  однос  на 
образование,  стручни  обуки,  физичка  и  ментална  грижа  за  нивното 
здравје, безбедност и социјална сигурност нема да бидат ограничени со 
изрекувањето или извршувањето на алтернативните санкции или мерки. 

29.  Секогаш  кога  е  потребна  согласност  од  малолетникот  или 
неговите  родители  или  законски  старатели  за  изрекување  на  некоја  од 
алтернативните  санкции  или  мерки,  таквата  согласност  мора  да  биде 
обезбедена на јасен и недвосмислен начин. 

30.1. Ако малолетниците не постапуваат по условите и обврските на 
алтернативните  санкции  или  мерки  кои  им  се  изречени,  ова  нема 
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автоматски да води кон изрекување на санкции со лишување од слобода. 
Секогаш кога е можно замената на старата санкција или мерка ќе биде 
заменета со модифицирана или нова алтернативна санкција или мерка. 

30.2.  Неуспехот да се постапи по ова нема автоматски да значи и 
кривично дело. 

Г. Улови на извршување и последиците од неизвршување

Г.1. Услови за извршување

31.1.  Алтернативните санкции или мерки ќе бидат извршувани на 
начин што ги прави што позначајни за малолетниците и на начин што 
придонесува за нивното образовно развивање и подобрување на нивните 
социјални вештини. 

31.2.  Малолетниците  треба  да  се  охрабруваат  да  разговараат  за 
прашања во врска со спроведувањето на алтернативните мерки и да се 
комуницира индвидуално или колективно со надлежните органи на оваа 
тема. 

32.  Извршувањето на алтернативните санкции или мерки треба да 
биде на начин со кој што се почитуваат постоечките социјални мрежни на 
малолетниците и врските со нивните семејства. 

33.1. Малолетниците треба да бидат информирани, на начин и јазик 
што  го  разбираат,  за  изречената  алтернативна  санкција  или  мерка  и  за 
нивните право и обврски при нејзиното извршување. 

33.2. Малолетниците имаат право на усно или писмено преставување 
пред  било  која  формална  одлука  која  се  однесува  на  извршувањето  на 
алтернативните санкции или мерки, како и право да бараат промена на 
условите на извршување. 

34.1.  Евиденцијата  за  секој  поединечен  случај  ќе  биде  водена  и 
чувана благовремено од страна на надлежните органи. 

34.2.  Списите  од  предметот  треба  да  ги  исполнуваат  следниве 
барања:

а.  Информациите  во  дсиеата  ќе  ги  опфаќаат  само  релевантните 
прашања во врска алтернативните санкции или мерки кои се изречени и 
кои треба да се извршат.

б.  Малолетниците и  нивните родители или законски  старатели  ќе 
имаат пристап до досиеата за нив до степен до кој тоа не ги повредува 
равата на приватност на другите; тие ќе имаат и право да ја оспоруваат 
содржината на овие досиеа.
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в. Информациите во досиеата ќе бидат откриени само на оние кои 
имаат законско право на тоа и давањето на секоја информација треба да 
биде ограничено на она што е релевантно за целите на органот кој ја бара 
таа информација;

г. По престанокот на алтернативните санкции или мерки, списите од 
предметот  ќе  бидат  уништени  или  ќе  се  чуваат  во  архиви  каде  што 
пристапот до нив  е  ограничен со  правила на  обезбедување и мерки за 
заштита при откривање на нивната содржина на трети лица. 

35.  Сите  информации  за  малолетниците  кои  ќе  бидат  дадени  на 
служби кои  обезбедуваат образовни или работни ангажмани или лична и 
социјална помош, ќе бидат лимитирани на целтта на одредена акција која 
е земена во предвид.

36.1.  Условите  под  кои  малолетниците  ја  извршуваат 
општокорисната  работа  или  сличните  обврски  ќе  бидат  под  стандарди 
утврдени од националнот законодавство кое се однесува на безбедност и 
заштита при работа. 

36.2.  Малолетниците  ќе  бидат  осигурани  или  обештетени  од 
последиците при несреќен случај, повреда или јавна одогворност кои се 
јавиле  како  резултат  на  извршувањето  на  алтернативната  санкција  или 
мерка.

37. Трошоците за спроведување на овој закон, по правило не се на 
товор на малолетниците или нивните семејства.

38.  Односот помеѓу вработените и малолетниците е врз основа на 
принципите на образование и развој.

39.1.  Спроведувањето  на  алтернативните  мерки  е  врз  основа  на 
индивидуализирана  проценка  и  методи  на  интервенција  кои  се 
конзистентни со докажаните професионални стандарди. 

39.2.  Овие  методи  ќе  се  развијат  во  светло  на  наодите  од 
истражувањата  и  најдобрите  практики  во  социјалната  работа, 
благосостојбата на младите и сродните полиња на активност. 

40. Во рамките на дадена алтернативна санкција или мерка, ке има 
различни пристапи, како што се на пример casework (работа со примерок), 
групна терапија, менторство и ден на посета, освен ова ќе бидат усвоени и 
програми  за  специјализиран  третман  на  различни  категории  на 
престапници, за потребите на малолетниците. 

41.1. Ограничувањето на слободата треба да биде пропорционално 
со изречената алтернативна санкција или мерка, ограничено со нејзините 
цели  и само во мерка која што е неопходна за правилно извршување на 
санкцијата или мерката. 
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41.2.  Практични  и  прецизни  инстукции  ќе  им  бидат  давани  на 
вработениот персонал кој што директно е одговорен за спроведување на 
алтернативните санкции или мерки. 

42.  Секогаш  кога  е  можно,  ќе  се  одржува  еден  континуиран  и 
долгорочен однос помеѓу одговорните за спроведување на алтернативните 
санкции  или  мерки  и  малолетникот,  дури  и  кога  ќе  бидат  променети 
местото  на  живеење,  правниот  статус  или  видот  на  интервенцијата  на 
малолетникот.

43.1.  Посебно  внимание  ќе  им  се  посветни  на  соодветните 
интервенции за јазичните или етничките малцинства и малолетните лица 
кои се странски државјани. 

43.2. Во случаите кога постои одредба за пренос на извршувањето на 
алтернативната  санкција  или  мерка  која  треба  да  се  изврши  на 
малолетникот кој е странски државјанин истиот ќе биде информиран за 
неговите права. Блиската соработка помеѓу службите за благосостојба на 
малолетниците и службите за правда ќе се одржува со цел да се олесни 
неопходната  помош  за  ваквите  малолетници  веднаш  по  нивното 
пристигнување во земјата на потекло. 

43.3.  Во  исклучителни  случаи  во  кои  што  малолетниците  кои  се 
странски државјани треба да бидат протерани во нивните земји на потекло 
по извршувањето на алтернативната санкција или мерка, ќе се направат 
дополнителни напори да се воспостават контакти со органите за социјална 
помош  во  нивните  земји  на  потекло,  доколку  таквите  контакти  се  во 
најдобар интерес на малолетникот за кој станува збор. 

44. Малолетниците ќе бидат поттикнувани да извршат надомест на 
штета  во  мерка  во  која  се  способни  за  да  ги  намалат  штетните  или 
негативните  ефекти  предизвикани  од  кривичното  дело  кое  го  имаат 
сторено,  доколку  таквиот  надомест  на  штета  е  во  рамките  на 
алтернативните санкции или мерки на кои тие се субјекти. 

45.  Општокорисната  работа  не  смее  да  биде  изрекувана  за 
единсттвената цел – остварување на профит. 

Г.2. Последици од неизвршување 

46. Малолетниците и нивните родители или законски старатели ќе 
бидат  информирани  за  последиците  од  непридружувањето 
(неизвршувањето) на условите и обврските од алтернативните санкции и 
мерки  поради  што  ќе  бидат  земени  во  предвид  правилата  кои  се 
однесуваат  на  последиците  од  непридржување  кон  алтернативните 
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санкции или мерки. 
47.1. Постапката која треба да биде преземена од органите надлежни 

за  известување  или  одлучување  за  непридржување  кон  барањата  на 
алтернативните санкции или мерки ќе биде дефинирана јасно. 

47.2.  Во  случај  на  мали  отстапувања  при  извршувањрто  на 
алтернативните санкции или мерки, истите ќе бидат евидентирани но не 
мора  нижно  да  бидат  пријавени  до  органот  кој  одлучува  за 
непридржување кон алтернативните санкции или мерки,  освен  ако ова 
пријавување не е задолжително според националното право. На ваквите 
мали отстапувања може да се реагира итно со примена на дискрециони 
средства. 

47.3.  Во слуачј  на  значајни отстапувања од барањата  наведени во 
алтернативните  санкции  илии  мерки,  итно,  на  писмен  начин  ќе  бидат 
известени  надлежните  органи  кои  одлучуваат  за  непридржување  кон 
алтернативните санкции или мерки. 

47.4.  Ваквите  извештаи  ќе  бидат  опширни  и  ќе  дадат  целосен 
преглед  за  начинот  на  кон  малолетникот  не  се  придружва  кон 
алтернативната санкција, околностите во кои се јавило истото и личната 
состојба на малолетникот. 

48.1.  Органот  кој  што  е  надлежен  за  донесување  на  одлука  за 
непридржување само ќе донесе одлука за модификацијата или за делумно 
или  целосно  отповикување  на  алтернативната  санкција  или  мерка  по 
претходно детално испитување на фактите наведени во извештајот. 

48.2.  Доколку  е  неопходно,  ќе  биде  побарано  и  психолошко  или 
психијатриско вештачење или проценка, како и социјална истрага. 

48.3. Надлежниот орган ќе се осигура дека малолетниците и, онаму 
каде што е соодветно,  нивните родители или законски старатели имаат 
можност да извршат увид во доказите за непридржување на барањата, врз 
кои докази се заснова одлуката за отповикување  или модификација, како 
и да дадат свој коментар за истите докази. 

48.4.  Во  случаите  кога  ќе  се  разгледува  модификација  или 
отповикување на алтернативната санкција или мерка, ќе се води сметка за 
степенот  на  исполнетите  обврски  од  првичната  санкција  или  мерка  од 
страна  на  малолетникот  со  цел  да  се  обезбеди  да  новата  санкција  или 
мерка е пропорцнионална со стореното кривично дело. 

48.5.  Доколку,  како  резултат  на  непридржување  кон  барањата  на 
алтернативната  санкција  или мерка,  надлежниот орган,  кој  не  е  судски 
орган, донесе одлука за модифицирање или отповикување на изречената 
санкција, тогаш оваа одлука ќе подлежи на судска ревизија. 
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Дел III – Лишување од слобода

Д. Општ дел

Д.1. Севкупен пристап 
49.1. Лишувањето од слобода ќе се применува само за целите за кои 

е  предвидено  и  на  начин  кој  не  предизвикува  страдање  својствено  за 
лишувањето. 

49.2.  Лишувањето  од  слобода  на  малолетници  треба  да  има 
предвидено можност за предвремено пуштање на слобода.

50.1.  За  малолетниците  кои  се  лишени  од  слобода  ќе  бидат 
предвидени  значајни  активности  и  интервенции  според  индивидуален 
план чија што цел е прогресија преку што е можно помалку рестриктивен 
режим  и  подготовка  за  ослободување  и  ресоцијализација.  Овие 
активности и интервенции ќе бидат во склад со психичкото и ментално 
здравје на малолетникот, самопочитување и одговорност како и развивање 
на однесување и вештини кои што ќе го штитат од рецидивизам. 

50.2.  Малолетниците  ќе  бидат  охрабрувани  да  учествуваат  во 
таквите активности и интервенции.

50.3.  Малолетниците  кои  се  лишени  од  слобода  треба  да  бидат 
охрабрени да  разговараат  за  прашањата  во  врска  со  општите  услови  и 
режимот на активности во институциите и да комуницираат индивидуално 
или,  каде  што  е  применливо,  колективно  со  властите  во  врска  со  овие 
прашања. 

51.  Со  цел  да  се  гарантира  континуитетот  на  грижа,  на 
малолетниците  ќе  им  биде  давана  помош,  од  почетокот  и  низ  целиот 
период на лишување од слобода, од страна на службите кои се одговорни 
за нив по нивното ослободување. 

52.1.  Бидејќи малолетниците кои се лишени од слобода се мошне 
чувствителни, властите треба да го заштитат нивниот физички и ментален 
интегритет и да се грижат за нивната благосостојба. 

52.2.  Особено  внимание  ќе  им  се  посвети  на  потребите  на 
малолетниците  кои  претрпеле  физичка,  душевна  или  сексуална 
злоупотреба.

Д.2. Институционална структура

53.1.  Институциите  или  оддели  во  институциите  ќе  обезбедат 
неколку објекти / простории за да се задоволат индивидуалните потреби 
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на малолетниците кои престојуваат таму.
53.2.  Ваквите  институции  ќе  обезбедат  и  услови  со  најмали 

рестриктивни безбедносни и контролни услови кои се неопходни за да ги 
заштитат малолетниците да не си наштетат самите на себе, на персоналот 
или на другите во пошироката заедница. 

53.3. Животот во институцијата треба да биде сличен колку што е 
можно на позитивните аспекти на животот во заедницата.

53.4. Бројот на малолетници во институцијата ќе биде доволно мал 
за  да  биде  возможна  индивидуалната  грижа.  Институциите  ќе  бидат 
организирани во мали животни единици. 

53.5. Институциите за малолетници ќе бидат лоцирани во места кои 
што  се  лесно  пристапни  и  кои  што  овозможуваат  контакт  помеѓу 
малолетниците  и  нивните  семејства.  Тие  треба  да  бидат  утврдени  и 
интегрирани  во  социјалната,  економската  и  културна  средина  на 
заедницата. 

Д.3. Сместување

54.  Сместувањето  во  различни  категории  на  малолетници  во 
институциите ќе биде врз осноа на одредбите за видот на најдобра нега 
која што одговрана на посебните потреби на малолетникот и на заштитата 
на нивниот физички и ментален интегритет и на нивната благосостојба. 

55. Малолетниците ќе бидат сместени, колку што е тоа можно, во 
институции кои  се  подостапни до нивните  домови или  до  центрите  за 
социјална ресоцијализација. 

56. Малолетниците кои се лишени од слобода ќе бидат испратени во 
институции  со  најмали  рестриктивни  мерки  на  безбедност  со  цел 
обезбедување на нивната сигурност.

57. Малолетниците кои што страдаат од ментална болест и кои треба 
да  бидат  лишени  од  слобода,  треба  да  бидат  сместени  во  здравствена 
ментална установа. 

58.  Во  случаите  каде  што  е  можно,  малолетниците  и  нивните 
родители  или  законски  старатели  (кога  ова  е  изводливо),  ќе  бидат 
консултирани  во  врска  со  првичното  сместување  или  дополнителното 
преместување од една во друга институција. 

59.1. Малолетниците нема да бидат сместени во установи во кои се 
сместени  и  полнолетни  лица,  туку  во  установи  кои  се  дизајнирани 
специјално за нив. Ако и покрај ова, во исклучителен случај малолетник е 
сместан во установа со полнолетни лица, тогаш истите ќе бидат сместени 
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одделно,  освен  во  поединечни  случаи,  кога  тоа  е  од  интерес  на 
малолетникот. Во сите, случаи, овие правила ќе се применуваат над нив. 

59.2.  Исклучоци  можеби  ќе  треба  да  се  направат  на  барањата  за 
одделни лишувања од слобода под условите кои се предвидени во смисла 
на  ставот  1  со  цел  да  се  дозволи  малолетниците  да  учествуваат  во 
организираните активности со лицата во установите за полнолетни лица. 

59.3.  Малолетниците  кои  што  ќе  ја  постигнат  возраста  на 
полнолетство како и младите полнолетни лица кои што се третирани како 
малолетници, ќе бидат сместени во установите за малолетни престапници 
или во специјализирни установи за помлади полнолетници освен ако се 
смета дека нивната ресоцијализација поуспешно ќе биде спроведена во 
установите за полнолетни лица.

60. Машките и женските малолетници ќе бидат сместени одвоено во 
посебни установи или единици во состав на една установа. Одвојувањето 
помеѓу машките и женските малолетници не е задолжително во центрите 
за ментално здравје и благосостојба. Во случаите кога малолетниците се 
одвоени  врз  основа  на  полот,  на  истите  ќе  им  биде  дозволено  да 
учествуваат заедно во заедничките и организирани активности. 

61. Во рамките на установите ќе има соодветен систем за проценка 
со  цел  малолетниците  да  бидат  сместени  според  нивните  образовни, 
развојни и безбедносни потреби. 

Д.4. Услови за прием

62.1. Ниту еден малолетник не смее да биде задржан или примен во 
установа без валиден налог за сместување.

62.2.  При  приемот,  следните  детали  во  врска  со  малолетникот  ќе 
бидат заведени веднаш:

а. Информации кои се однесуваат на идентитетот на малолетникот и 
на неговите или нејзините родители или законски старатели;

б.  Причините  за  неговото  затварање  и  органот  кој  ја  донел  оваа 
одлука;

в. Ден и време на прием;
г. Попис на предметите во лична сопственост на малолетникот, кои 

што ќе се предадат на чување;
д. Сите видливи повреди и наводи за претходно лошо лекување;
ѓ.  Сите  информации  за  било  каков  извештај  за  минатото  на 

малолетникот и за неговите образовни и социјални потреби;
е.  Во  согласност  на  барањата  за  медицинска  доверливост,  сите 
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информации  за  ризикот  на  малолетникот  од  самоповредување  или 
здравствени услови кои се релевантни за неговата здравствена и физичка 
благосостојба или за состојбата на другите малолетници.

62.3.  При  приемот,  сите  правила  на  установата  како  и  правата  и 
обврските на малолетникот, треба да му бидат објаснети на јзик и начин на 
кои што малолетникот ќе ги разбере.

62.4. Известувања за сместувањето на малолетникот, информации за 
правилата  на  кои  се  заснова  установата  и  сите  останати  релевантни 
информации ќе им бидат дадени веднаш на родителите или законските 
старатели на малолетникот. 

62.5. Колку што е можно побрзо по приемот:
а.  Малолетникот  ќе  биде  сослушан  и  ќе  бидат  направени 

психолошки, образовен и социјален извештај во кој ќе се идентификуваат 
сите фактори кои се релевантни за специфичниот вид и ниво на грижа кои 
треба да му бидат пружени на малолетникот;

б. Ќе биде утврдено соодветното ниво на безбедност за малолетникот 
и дали има неопходни измени во врска со неговото првично сместување;

в. Освен во случаите кога малолетникот е сместен на многу краток 
период, ќе биде изготвен генерален план за образовни и програми за обука 
во согласност со индивидуалните карактеристки на малолетникот и истите 
ќе бидат извршени; и

г. Ставовите на малолетникот при изработката на таквите програми 
ќе бидат земени во предвид.

Д.5. Сместување

63.1. Сместувањата кои се предвидени за малолетниците, а особено 
оние кои што вклучуваат и ноќевање во установата, ќе бидат спроведни со 
почетување на човековото достоинство, и колку што е можно, почитување 
на  приватноста,  со  воедно  посветување  на  внимание  на  барањата  за 
хигиена  и  здравје,  климатски  услови  а  особено  квадратурата  на 
просторијата,  кубната  содржина  на  воздух,  осветлување,  греење  и 
вентилација. Специфични минимални барања во однос на горенаведените 
прашања ќе бидат уредени подетално со националното право.

63.2. Малолетниците нормално ќе бидат сместувани за ноќевање во 
индивидуални спални, освен во случаите во кои се преферира истите да 
бидат сместувани групно. Сметстувањето ќе биде групно, само доколку 
ова  е  соодветно  со  целта  при  што  ќе  се  внимава  групирањето  на 
маолетниците да одговара. Малолетниците ќе бидат консултирани пред да 
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се побра од нив да го делат ноќевањето и ќе им се овозможи да укажат со 
кого би сакале да го споделат ноќевањето.

64. Ќе има редовен, дискреционен надзор од страна на персоналот, 
на сите сместувања а особено на оние кои што вклучуваат ноќевање со цел 
да се осигура безбедноста на малолетниците. Исто така ќе има и ефикасен 
аларм кој што може да биде користен во итни случаи. 

Д.6.Хигиена

65.1. Сите делови на установата треба да се одржуваат чисти цело 
време. 

65.2.  Малолетниците  треба  да  имаат  непречен  пристап  до 
санитарните јазли чија хигиена ќе биде редовно одржувана и во кои ќе 
има услови за приватност.

65.3.  Адекватни  капацитети  ќе  бидат  обезбедни,  така  што 
малолетните лица ќе имаат бања за да се тушираат секојдневно, ако е тоа 
можно, и на температура која одговара на климатските услови. 

65.4. Малолетниците ќе ги одржуваат нивните лични ствари, облека 
и  кревет  чисти  и  уредни а  надлежниот  персонал ќе  ги  учи  како  да  го 
сторат тоа и ќе им обезбедат средства за тоа.

Д.7. Облека и постелнина

66.1.  На малолетниците ќе им биде дозволени да ја  носат својата 
лична облека, доколку тоа е соодветно. 

66.2. Малолетниците кои немаат соодвена лична облека, истата ќе им 
биде обезбедна од страна на установата. 

66.3. Соодветна лична облека е облека која што не е деградирачка 
или понижувачка и е адекватна на климатските услови и не го изложува 
малолетникот на ризик во врска со неговата безбедност и сигурност. 

66.4.  Од малолетниците кои ќе добијат дозвола да одат надвор од 
установата нема да се бара да носат облека која ги идентификува како 
лица лишени од слобода. 

67. Секој малолетник ќе биде обезбеден со посебен кревет и посебна 
соодветна  постелнина,  која  с  еодржува  во  добра  состојба  и  се  менува 
доволно често за да се осигура нејзината чистота.
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Д.8. Исхрана

68.1. Малолетниците ќе бидат обезбедени со исхрана компетентна на 
нивната  возраст,  здравје,  физичка  состојба,  вероисповед,  култура  и 
активностите кои тие ги вршат во рамките на установата.

68.2. Храната ќе биде подготвувана и сервирана во хигиенски услови 
во три оброци дневно во разумни интревали помеѓу нив.

68.3. Чиста вода за пиење ќе им биде достапна на малолетниците во 
секое време. 

68.4. Кога е соодветно, на малолетниците ќе им биде дадена можност 
да готват сами. 

Д.9. Здравје

69.1. Одредбите кои што се содржани во меѓународните инструменти 
за медицинска грижа за физичкото и менталното здравје на полнолетните 
сторители  на  кривични  дека,  ќе  се  применуваат  и  на  малолетниците 
лишени од слобода. 

69.2. Здравјето на малолетниците кои се лишени од слобода треба да 
биде заштитено во согласност со признатите медицински стандарди кои се 
однесуваат на малолетниците во пошироката заедница. 

70.1.  Посебно  внимание  треба  да  се  обрне  за  справување  со 
здравствените ризици поврзани со лишувањето од слобода. 

70.2. Посебни политики ќе бидат изработени и спроведени за да се 
спречат самоубиствата и самоповредувањето на малолетниците, особено 
во  текот  на  нивното  првично  лишување  од  слобода,  сегрегацијата  и 
другите познати високоризични периоди. 

71.  На  малолетниците  ќе  им  биде  дадена  соодветна  превентивна 
здравствена грижа и здравствено образование. 

72.1.  Медицинските  интервенции,  вклучувајќи  ја  и  употребата  на 
лекарства, треба да се преземаат само од здравствени причини, а не и за 
целите на одржување на редот или како форма на казна. Истите етички 
принципи и принципи на согласност за медицинска интервенција кои што 
важат во заедницата ќе се применуваат и тука. Притоа ќе се води досие за 
сите медицински третмани и лекарства кои што ќе бидат дадени. 

72.2. Малолетниците кои се лишени од слобода не смеат да бидат 
субјекти на експериментална употреба на лекарства или експериментални 
третмани. 

73. Особено внимание ќе се обрне на потребите на:
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а. Помладите малолетници;
б. Бремени малолетнички и мајки на деца доенчиња;
в. Зависници од дрога и алкохоличари;
г. Малолетници со физички или ментални здравствени проблеми;
д. Малолетници кои, по исклучок, се лишени од слобода на подлог 

период;
ѓ.  Малолетници кои  што  имаат претрпено физичка,  ментална  или 

сексуална злоупотреба;
е. Социјално изолирани малолетници;
ж. Други особено ранливи групи. 
74.1.  Здравествените услоги кои им се нудат на малолетниците ќе 

бидат интегрален ден од мултидисциплинарна програма за задравствена 
заштита. 

74.2. Со цел да се обезбеди лесна мрежа на поддршка и терапија која 
е без предрасуди за професионалната доверливост, работата на докторите 
и  медицинските  сестри  ќе  биде  тесно  координирана  со  социјалните 
работници, психолози, наставници, други професионалци и персонал кои 
имаат редовни контакти со малолетните лица. 

75. Здравствената заштиа во малолетничките институции не треба да 
биде ограничена само на лекување на болните, туку истата ќе се прошири 
на социјалната и превентивна медицина и на надзорот на исхрана. 

Д.10. Режим на активности

76.1. Сите интервенции кои ќе бидат преземни ќе имаат за цел да го 
промовираат  развојот  на  малолетниците,  кои  активно  ќе  треба  да  се 
охрабруваат да учествуваат во нив. 

76.2.  Со  овие  интервенции  ќе  се  настојува  да  се  задоволат 
индивидуалните  потреби  на  малолетниците  во  согласност  со  нивната 
возраст,  пол,  социјална  и  културна  позадина,  фаза  на  развој  и  вид  на 
прекршокот.  Интервенциите  ќе  бидат  во  согласност  со  докажаните 
професионални  стандарди  врз  основа  на  наодите  од  истражувањата  и 
најдобрите практики во оваа област. 

77.  Режимот  на  активности  ќе  има  за  цел  образование,  личен  и 
социјален  развој,  стручна  обука,  рехабилитација  и  подготовка  за 
ослободување. Овие активности можат да вклучуваат:

а. Школување;
б. Стручна обука;
в. Работа и работна терапија;
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г. Граѓанска обука
д. Обука за социјални вештини и обука за компетентност; 
ѓ. Менаџмент за агресија;
е. Терапија за зависности;
ж. Индивидуални и групни терапии;
з. Физичко образование и спорт;
ѕ. Контрола на долг;
и. Програми за ресторативна правда и надомест на штета сторена со 

кривичното дело;
ј. Креативни активности за слободното време и хоби;
к.  Активности  надвор  од  институцијата  во  заедницата,  денови  на 

одмор и други форми на одмор; и
л. Подготовки за пуштањето на слобода.
78.1. Школувањето и стручното ослободување, и онаму каде што е 

соодветно интервенциите на третман,  ќе имаат приоритет во  однос на 
работните ангажмани на малолетниците. 

78.2.  Ке  се  преземаат  дополнителни  напори  за  да  се  овозможи 
малолетниците да присуствуваат на наставата во локалните училишта и 
центрите за третман и останатите активности во заедницата.

78.3. Онаму каде што не е можно малолетниците да присуствувааат 
во  локалните  училишта  или  центри  за  обука  надвор  од  установата, 
образованието и обуката ќе се одржи во рамките на установата,  но под 
покровителство  на  надворешни  образовни  и  стручни  агенции  за 
оспособување. 

78.4. На малолетниците ќе им се овозможи да го продолжат своето 
школување или  стручно  оспособување  додека  се  лишени од  слобода  а 
оние кои што не го завршиле своето задолжително образование ќе бидат 
обврзани да го сторат тоа. 

78.5.  Малолетниците  кои  се  лишени  од  слобода  ќе  бидат 
интегрирани во образовниот систем и системот за обука на наивната земја 
за да можат без тешкотии да го продолжат своето образование или обука 
по нивното ослободување. 

79.1. Ќе биде изработен индивидуален план врз основата на членот 
77 во кој што план ќе бидат наведени активностите во кои малолетникот 
ќе учествува.

79.2. Целта на овој план ќе биде да овозможи на малолетниците од 
самиот почеток на лишувањето од слобода да го користат своето време 
најдобро што можат и да развиваат вештини и компетенции со кои ќе им 
се овозможи ресоцијализација во општеството. 
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79.3. Планот ќе биде ориентиран кон подготовка на малолетниците 
за нивното ослободување што е можно порано и ќе содржи индикации за 
соодветни пост-пенални мерки. 

79.4.  Планот  ќе  се  спроведува  и  ажурира  редовно  со  учество  на 
малолетниците, надворешните агенции кои што се инволвирани и доколку 
е можно и родителите и законските старатели на малолетникот.

80.1. Режимот треба да овозможи на сите малолетници да поминат 
колку што е можно повеќе саати надовр од нивните келии за адекватно 
ниво на социјална интеракција. Овој период ќе изнесува најмалку 8 часа 
дневно, доколку е тоа можно. 

80.2. Установата треба да овозможи значајни активности за време на 
викендите и празниците. 

81. На сите малолетници лишени од слобода ќе им биде дозволено да 
вежбаат редовно, најамлку 2 часа секој ден, од кои најмалку 1 час ќе биде 
на отоврено, ако тоа го дозволуваат временските услови. 

82.1. Установата ќе обезбеди доволно работа за малолетниците која е 
стимулирачка и која има образовна вредност.

82.2. За работата тие ќе бидат адекватно наградени. 
82.3. Кога малолетниците учествуваат во режимот на активности за 

време на работното време, тие ќе бидат наградени на ист начин како да се 
на работа. 

82.4. Малолетниците ќе добијат и соодветно социјално осигурување 
слично на она кое што се обезбедува во слободната заедница. 

Д.11. Контакт со надворешниот свет

83. На малолетниците ќе им биде дозволено да комуницираат преку 
писмна, без никакви рестрикци кој би се однесувале на бројот на писма и 
на  нивната  зачестеност,  и  колку  што  е  можно  да  комуницираат  преку 
телефон  или  други  форми  на  комуникација,  со  нивните  фамилии  или 
други лица надвор од установата како и да примаат редовни посети од 
овие лица.

84. Аранжманите за посета ќе бидат такви што ќе им овозможуваат 
на малолетниците да се одржуваат и развиваат семејните односи на еден 
нормален начин, што е можно повеќе и да имаат можности за социјална 
реинтеграција. 

85.1. Институционалните власти ќе им помагаат на малолетниците 
да  одржат  соодветен  контакт  со  надворешниот  свет  и  да  им  обезбедат 
соодветни средства за да го сторат тоа. 
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85.2.  Комуникациите  и  посетите  можат  да  бидат  предмет  на 
рестрикции  и  мониторинг  кој  е  неопходен  за  потребите  на  актуелна 
кривична истрага, одржување на добриот ред, безбедноста и сигурноста, 
превенцијата од кривични дела и заштитата на жртвите на кривична дека, 
но ваквите рестрикции, вклучувајќи специфични рестрикции по наредба 
од судски орган, несомнено ќе дозволат минимално прифатливо ниво на 
контакт. 

85.3.  Секоја  информација  која  што  ќе  биде  примена  а  која  ќе  се 
однесува  на  смртен  случај  или  сериозна  болест  на  близок  роднина  на 
малолетникот, веднаш ќе му биде пренесена. 

86.1.  Како дел од нормален режим, на малолетниците ќе  им биде 
дозволено редовен период на отсуство, или со придружба или самостојно. 
Покрај  ова,  на  малолетниците  ќе  им  биде  овозможено  да  ја  напуштат 
установата за хуманитарни цели.

86.2. Доколку редовни периоди на отсуство не се изводливи, ќе се 
донесат дополнителни одредби за дополнителни или долгорочни посети 
од страна на  членовите на  семејството или други  лица кои што можат 
позитивно да придонесат во развојот на малолетникот. 

Д.12. Слобода на мислата, убедување и религија

87.1. Правото на слобода на мислата, убедувањето и религијата на 
малолетникот ќе бидат почитувани. 

87.2.  Институционалниот  режим ќе  биде  организран  колку  што  е 
можно попрактично за да се дозволи на малолетниците да ја практицираат 
својата  религија  и  да  ги  следат  своите  верувања,  да  присуствуваат  на 
службите или состаноците кои што се водени од одобрените преставници 
на таквата религија или верување, да примаат посети во приватна форма 
од преставниците на нивната религија или верување и да имаат во своја 
сопственост  книги  или  литература  во  врска  со  нивната  религија  или 
верување. 

Д.13. Добар ред
Д.13.1. Генерален пристап

88.1. Добриот ред ќе биде одржуван, преку создавање на безбедна и 
сигурна  средина  во  која  достоинството  и  физичкиот  интегритет  на 
малолетниците  се  почитува  и  нивните  примарни  развојни  цели  се 
исполнети. 
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88.2. Особено внимание ќе биде посветено за заштита на ранливите 
малолетници и за спречување на виктимизацијата. 

88.3. Персоналот треба да развие динамичен пристап кон сигурноста 
и безбедноста која ја гради со позитивни односи со малолетните лица во 
установите. 

88.4. Малолетниците ќе се поттикнуваат да се обврзат индивидуално 
и колективно за одржување на редот во установата.

Д.13.2. Пребарување

89.1.  Ќе се спроведуваат детални процедури кои се однесуваат на 
пребарувањето  на  малолетниците,  персоналот,  посетителите  и 
просториите.  Ситуациите  во  кои  овие  пребарувања  се  неопходни  и 
нивната природа ќе бидат уредени со националното право .

89.2.  При  пребарувањата  ќе  се  почитува  достоинството  на 
малолетниците  и  нивната  приватност,  колку  што  е  тоа  можно. 
Малолетниците  ќе  бидат  претресувани  од  персоналот  од  ист  пол. 
Интимните испитувања мора да бидат оправдани со разумно сомнение во 
секој индивидуален случај и ќе бидат спроведени од медицинско лице. 

89.3.  Посетителите  ќе  бидат  претресени  само  доколку  постои 
разумно  сомневање  дека  кај  себе  имаат  предмет  кој  што  е  закана  за 
сигурноста и безбедноста на установата. 

89.4. Перосналот ќе биде обучен за изведување на ваквиот претрес 
ефикасно, и истовремено почитувајќи го достоинството на оние на кои се 
врши претресот и на нивните лични работи. 

Д.13.3. Употреба на сила, физичко ограничување и оружје

90.1.  Перосналот  не  смее  да  употреби  сила  против  малолетници, 
освен,  во  крајни  случаи,  при  самоодбрана  или  во  случаи  на  обид  за 
бегство,  физички  отпор  на  законита  наредба,  директен  ризик  од 
самоповредување,  нанесување  на  штета  на  другите  или  сериозно 
оштетување на инвентарот (имотот). 

90.2.  Обемот  на  употребената  сила  ќе  биде  толкав  колку  што  е 
минимално неопходен и ќе се примени на најкраток можен период. 

90.3.  Персоналот кој  директно се занимаваат со малолетниците ќе 
биде обучен на техниките кои овозможуваат минимална употреба на сила 
заради смирување на агресивното однесување. 

90.4. Ќе бидат спроведени детални постапки во врска со употребата 
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на сила, вклучувајќи и одредби за:
а. Различни видови на сила кои можат да се користат;
б.  Околностите  во  кои  одредени  видови  на  сила  можат  да  се 

користат;
в.  Членови  на  персоналот  кои  имаат  право  да  користат  различни 

видови на сила;
г. Степен на власт кој што е потребен пред употребата на сила;
д. Извештај кој што треба да биде изработен веднаш по употребата 

на сила;
ѓ. Постапка за  разгледување на горенаведените извештаи.
91.1. Лисици или лудачки кошули нема да се користат во случаите 

кога поблаги интензивни форми на сила не успеале. Лисици можат да се 
користат ако се од суштинско значење како мерка на претпазливост против 
насилното однесување или  во  случај  на  бегство  за  време на  трансфер. 
Истите ќе бидат отстранети кога малолетникот ќе се појави пред судски 
или административен орган освен ако овој орган не одлучи поинаку.

91.2. Средства за врзување нема да се применуваат за време кое е 
подолго од она што е неопходно. Употребата на синџири и окови ќе биде 
забранета.

91.3.  Начинот  на  користење  на  средствата  за  врзување  ќе  биде 
поблиску специфициран во националното законодавство. 

91.4.  Изолацијата  во  ќелија  за  смирување  како  средство  за 
привремено ограничување ќе се користи само во исклучителни случаи и 
само  за  неколку  часа,  а  во  секој  случај  не  смее  да  надмине  24  часа. 
Медицинското лице ќе биде информирано за таквата изолација и на истото 
ќе му биде даден непосреден пристап до малолетникот. 

92.  На  вработените  во  установите  во  кои  престојуваат 
малолетниците  лишени од слобода не  им е  дозволено  да  носат  оружје 
освен во случај на оперативен итен случај во кои е неопходно тоа. 

Д.13.4. Поделба за безбедност и безбедносни причини

93.1. Ако во многу исклучителен случај одреден малолетник треба да 
биде  одвоен  од  останантите  малолетници  поради  безбедносни  и 
сигурносни  причини,  за  ова  ќе  мора  да  претходи  одлука  од  надлежен 
орган  врз  основа  на  јасна  процедура  во  националното  право,  која  ја 
специфицира  природата  на  оддвојувањето,  максималниот  период  на 
одвојување и основите врз кои може да се заснова таквата одлука. 

93.2. Ваквото одвојување ќе биде предмет на редовна контрола. Во 
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прилог, малолетникот може да поднесе приговор во смисла на член 121 за 
било кој аспект на ваквата одлука за негово одвојување. Медицинско лице 
ќе биде информирано за одвојувањето на малолетникот и на истото ќе му 
биде обезбеден непосреден пристап до малолетникот за кој станува збор. 

Д.13.5. Дисциплина и казнување

94.1. Дисциплинска постапка ќе биде механизам кој ќе се примени 
во крајна нужда. Приоритет ќе им се дава на ресторативните методи за 
разрешување на конфликти и мерки на образвона интеркација во однос на 
формалната дисциплинска постапка и казнување. 

94.2.  Само  однесувањето  кое  најверојатно  претставува  закана  за 
редот, сигурноста и безбедноста може да се дефинира како дисциплински 
прекршок.

94.3.  Со  националниот  закон  ќе  бидат  определени  актите  на 
сторување или несторување кои преставуваат дисциплниски прекршоци, 
постапката за истите, видот и траењето на казната која што може да биде 
изречена, органот кој ќе биде надлежен да ја изрече истата и постапката 
по жалба. 

94.4.  Малолетниците  кои  се  обвинети  за  дисциплниски  прекршок 
мора веднаш да бидат информирани за тоа на јазик и начин на кој што 
можат да  ја  разберат природата  на  обвинувањето и  да  им биде дадено 
соодветно време и услови за да ја спрмаат својата одбрана; да им биде 
дозволено да  се бранат лично или со помош на нивните родители или 
законски  старатели  или  кога  тоа  го  бараат  интересите  на  правдата,  со 
помош на бранител (адвокат). 

95.1. Дисциплинските казни кои што ќе бидат избрани, колку што е 
можно, ќе имаат образовно влијание. Истите нема да бидат потешки од 
сериозноста на прекршокот. 

95.2. Колективното казнување, телесното кзанување, казнувањето со 
сместување  во  темна  ќелија  ,  и  останатите  форми  на  нехумано  и 
деградирачко казнување ќе бидат забранети. 

95.3.  Самицата  во  казнена  ќелија  не  смее  да  биде  изречена  на 
малолетник. 

95.4.  Сегрегацијата  за  дисциплински  цели  ќе  биде  изречена  во 
исклучителни  случаи  кога  другите  санкции  нема  да  бидат  ефикасни. 
Сегрегацијата ќе биде изречена за одреден временски период, колку што е 
можно  пократок.  Режимот  за  време  на  ваквата  сегрегација  треба  да 
обезбеди соодветен човечки контакт, и да се дозволи пристап до материјал 
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за  читање и  да  има  најмалку 1  час  активности  на  отворено  секој  ден, 
доколку тоа го дозволуваат временските услови. 

95.5. Медицинско лице ќе биде информирано за сегрегацијата и на 
истото ќе му биде пристап до малолетникот за кој станува збор.

95.6. Дисциплинкста казна не смее да предвидува ограничување на 
семејните контакти или посети, освен ако дисциплинскиот прекршок не се 
однесува на таквите контакти и посети. 

95.7. Вежбите во смисла на членот 81 не смеат да бидат ограничени 
како дел од дисциплинската казна. 

Д.14. Трансфер  помеѓу институциите

96. Малолетниците ќе бидат преместени кога првичните критериуми 
за  нивно  сместување  или  натамошната  реинтеграција  во  општеството 
можат  да  бидат  поефикасно  спроведени  во  друга  установа  или  кога 
постојат сериозни безбедносни и сигурносни ризици кои се суштински за 
таквиот трансфер. 

97.  Трансферот  на  малолетниците  не  смее  да  се  третира  или 
употребува како дисциплинска мерка. 

98. Малолетното лице може да биде пренесено од еден во друг видн 
на установа ако тоа е  пропишано со закон и ако истото е  наредено од 
страна на судски или управен орган по спроведена соодветна истрага.

99.1.  Сите  релевантни  информации  и  податоци  во  врска  со 
малолетникот  се  пренесуваат  со  цел  да  се  обезбеди  континуитет  во 
здравствената заштита.

99.2. Условите под кои малолетниците се транспортираат треба да ги 
исполнуваат барањата за хумано лишување од слобода. 

99.3.  Анонимноста  и  приватноста  на  малолетникот  при  неговиот 
транспорт мора да бидат почитувани.

Д.15. Подготовки за пуштање на слобода

100.1.  На сите  малолетници кои  се  лишени од слобода,  ќе  им се 
помага при нивната транзиција кон животот во заедницата. 

100.2.  На  сите  малолетници  чија  вина  е  утврдена,  ќе  бидат 
подготвени  за  нивното  пуштање  на  слобода  со  специјални  форми  на 
интервенција. 

100.3.  Ваквите  интервенции  ќе  бидат  вклучени  во  индивидуален 
план под условите на членот 79.1. а ќе бидат извршени благовремено пред 
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отпустот на малолетникот. 
101.1.  Чекори  ќе  бидат  преземени  за  да  се  обезбеди  постепено 

враќање на малолетникот во животот во слободното општество. 
101.2. Ваквите чекоти треба да вклучуваат дополнителни пуштања 

на  слобода,  делумен  или  услувен  отпуст  во  комбинација  со  ефективна 
социјална поддршка. 

102.1. Од почетокот на лишувањето од слобода, институционалните 
власти и службите како и институциите кои вршат надзор и помош на 
ослободените  малолетници,  ќе  работат  во  тесна  соработка  за  да  им 
овозможат да се вратат во заедницата на правилен начин преку:

а.  Помош при враќањето  во  нивното  семејство  или  изнаоѓање на 
старателско семејство и помаѓајки им да ги развијат нивните социјални 
односи;

б. Наоѓање на сместување;
в. Продолжување на нивното образование и обука;
г. Наоѓање на работа;
д. Упатувајќи ги во соодветни социјални и здравствени служби; и 
ѓ. Обезбедување на парична помош.
102.2.  На  преставниците  на  таквите  услуги  и  служби ќе  им биде 

дозволен пристап до малолетниците во установите за да им помагаат со 
подготовката за отпустот. 

102.3.  Овие  служби  и  агенции  ќе  бидат  обврзани  да  обезбедат 
ефикасна и благовремена помош пред ослободувањето на малолетникот 
односно пред предвидениот датум за ослободување. 

103.  Во  случаите  кога  малолетниците  ќе  бидат  пуштени  условно, 
спроведувањето  на  таквиот  условен  отпуст  ќе  биде  предмет  на  истите 
принципи  по  кои  се  води  извршувањето  на  алтернативните  санкции  и 
мерки.

Д.16. Странски државјани

104.1.  Малолетниците  кои  се  странски  државјани  и  кои  треба  да 
останат во земјата во која се задржани ќе бидат третирани на истиот начин 
како и малолетниците државјани. 

104.2.  Се  до  донесувањето  на  дефинитвна  одлука  за  нивниот 
трансфер во земјата на потекло, тие ќе бидат третирани на истиот начин 
како и другите малолетници.

104.3.  Ако  е  решено  истите  да  бидат  пренесени,  тие  ќе  бидат 
подготвени за реинтеграција во нивната земја на потекло. Онаму каде што 
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е  можно  треба  да  има  тесна  соработка  со  службите  за  малолетничка 
благосостојба и агенциите за правда со цел да се гарантира неопходната 
помош на  ваквите  малолетници,  веднаш по  нивното  пристигнување во 
земјата на потекло. 

104.4.  Малолетниците  кои  се  странски  државјани  ќе  бидат 
информирани за можностите за барање за извршување на лишувањето од 
слобода во нивната земја на потекло.

104.5.  На  малолетниците  кои  се  странски  државјани  ќе  им бидат 
дозволени  продолжени  поести  или  други  форми  на  контакти  со 
надворешниот свет, доколку тоа е неопходно да се компензира за нивната 
социјална изолација. 

105.1. Малолетниците кои се странски државјани а кои престојуваат 
во установа, ќе бидат информирани секој ден, без одлагање, за нивното 
право  да  бараат  контакт  и  да  им  се  овозможи  да  комуницираат  со 
дипломатскиот или конзулариот преставник од нивата земја. 

105.2.  Оние малолетници кои се  државјани на држави кои немаат 
дипломатско или конзуларно преставништво во земјата како и бегалците 
или лицата без државјанство, ќе им бидат овозможени слични можности 
за комуникација со дипломатски преставник на држава која се грижи за 
нивните интереси или национален или друг меѓународен орган чија задача 
е да им служи на интересите на таквите лица.

105.3.  Институционалните  и  органите  за  благосостојба  ќе 
соработуваат  целосно  со  дипломатските  и  конзуларните  преставници 
преставувајќи ги малолетниците и нивните специјални потреби.

105.4.  Во прилог,  на  странските малолетници кои се  соочуваат со 
протерување ќе им се овозможи пристап до правна помош и совети во овој 
контекс. 

Д.17. Етнички и јазични малцинства во установите

106.1.  Посебни  одредби  ќе  бидат  донесени  за  да  се  задоволат 
потребите  на  малолетниците  кои  се  дел  од  етнички  или  јазични 
малцинства во установата.

106.2. Колку што е можно, културните практики на различните групи 
ќе бидат дозволени да се практикуваат и во установата. 

106.3.  Јазичните  потреби  ќе  се  задоволат  преку  употреба  на 
компетентни  толкувачи  и  преку  обезбедување  на  пишан  материјал  на 
јазиците кои се користат во конкретната установа. 

106.4.  Посебни чекоти ќе се преземат за да се понудат курсеви за 
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јазик на малолетниците кои не го зборуваат течно официјалниот јазик. 

Д.18. Малолетници со посебни потреби

107.1.  Малолетниците  со  посебни  потреби  ќе  бидат  задржани  во 
обичните установи во кои нивното сместување ќе биде адаптирано за да 
ги задоволи нивните потреби. 

107.2. Малолетниците со посебни потреби чии потреби не можат да 
бидат  задоволени  во  обичните  установи  ќе  бидат  трансферирани  во 
спцијализирани  установи  каде  што  овие  потреби  можат  да  бидат 
исполнети. 

Ѓ. Посебен дел
Ѓ.1. Полициски притвор, притвор пред судење, и други форми на 

лишување од слобода пред изрекувањето на казната

108. Сите притворени малолетни престапници чија што вина се уште 
не е  утврдена со судска одлука,  ќе се претпоставува дека се невини за 
прекршокот и режимот на  кои тие  ќе бидат предмет нема да  биде под 
влијание на можноста дека тие ќе бидат прогласени за виновни за делото 
кое им се става на товар. 

109. Посебната ранливост на малолетниците за време на првичниот 
период на нивно притварање ќе биде земен во предвид за да се осигура 
дека истите се третирани со целосна поччит на нивното достоинство и 
личен интегритет цело време. 

110.  Со  цел  да  се  гарантира  вистинската  грижа  на  ваквите 
малолетници, на истите ќе им се укаже помош од службите кои ќе бидат 
одоговрни за нив по нивното ослободување или од службите одговорни за 
нив додека се субјекти на извршување на незаводски санкции или мерки. 

111.  Слободата  на  ваквите  малолетници може да  биде ограничена 
само до степен кој што е оправдан со целтта на нивното притварање.

112. Овие малолетници нема да бидат принудени да работат или да 
учествуваат во било какви интервенции или активности кои не смеат да ги 
вршат малолетниците во заедницата. 

113.1. Голем спектар на интервенции и активности треба да бидат 
достапни за притворените малолетници чија што вина не е утврдена.

113.2.  Доколку  овие  малолетници  бараат  да  учествуваат  во 
активности кои што можат да ги вршат малолетници чија вина е утврдена, 
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тогаш доколку е ова можно, истото ќе им биде дозволено. 

Ѓ.2. Социјалани установи

114.  Социјалните установи се главно отворени институции кои ќе 
обезбедуваат  затворено  сместување  само  во  исклучителни  случаи  и  за 
најкус можен период. 

115. Сите социјални установи ќе бидат акредитирани и регистрирани 
од соодветни јавни авторитети и ќе се грижат по национални стандарди. 

116.  Малолетните  престапници  кои  се  интегрирани  со  другите 
малолетници во социјалните установи, ќе бидат третирани на ист начин 
како и слободните малолетници.

Ѓ.3. Установи за ментално здравје

117.  Мелолетните  престапници  кои  се  сместени  во  ментални 
здравствени установи ќе добијат ист третман како и другите во таквите 
установи и по истите режими на активност како и другите малолетници 
кои се лишени од слобода. 

118.  Третманот  за  менталните  здравствени  проблеми  во  овие 
установи се определува само врз основа на здравствени причини, и истиот 
ќе треба да биде по признатите и акредитирани национални стандарди кои 
се  пропишани  за  установите  за  менталното  здравје  предводени  од 
принципите содржани во релевантните меѓународни инструменти. 

119. Во установите за ментално здравје, стандардите за безбедноста 
и сигурноста на малолетните престапници ќе бидат утврдени првенствено 
по медицински причини. 

Дел IV – Правни совети и помош

120.1.  Малолетниците  и  нивните  родители  како  и  законските 
старатели имаат право на првни совети и помош во сите аспекти поврзани 
со изрекувањето и имплементацијата на санкции и мерки. 

120.2.  Надлежните  органи  ќе  обезбедат  соодветни  услови  на 
малолетниците за добивање на ефикасен и доверлив пристап до таквите 
совети  и  помош,  вклучувајќи  и  неограничени  и  посети  без  надзор  од 
страна на правните застапници. 

120.3.  Државата  ќе  обезбеди  бесплатна  правна  помош  за 
малолетниците,  нивните  родители  и  законските  застапници кога  тоа  го 
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бараат интересите на правдата. 

Дел V – Постапка по жалба, инспекции и надозр (мониторинг)

Е. Постапка по жалба

121. Малолетниците и нивните родители или законски старатели ќе 
имаат доволно можности да поднесуваат барања или жалби до надлежните 
органи  кои  се  одговорни  во  установата  во  која  престојуваат  или  за 
алтернативната санкција или мерка која им е изречена. 

122.1. Постапката за поднесување на овие барања или жаби ќе биде 
едноставна и ефикасна. Одлуките за ваквите барања и желби ќе се донесат 
без одлагање. 

122.2. Медијацијата и ресторативната правда ќе имаат приоритет при 
решавањето на жалбите или исполнуивање на барањата. 

122.3.  Доколку  барањето  е  одбиено  или  жалбата  е  одбиена, 
причините за ваквата одлука треба да бидат доставени до малолетникот, и 
онаму каде што е соодветно, и до родителите или законските старатели 
кои ја имаат поднесено. Малоленикот, или онаму каде што е соодветно, 
неговите родители или законски старатели, ќе имаат право на жалба до 
независен и непристрасен орган. 

122.4.  Оваа постапката по жалба ќе биде спроведена од страна на 
надлежниот орган:

а. На начин кој што е чуствителен спрема малолетниците и нивните 
потреби и грижи;

б.  Од  страна  на  лица  кои  имаат  разбирање  за  малолетничките 
прашања; и 

в.  На место колку што е можно поблиску до установата каде што 
престојува малолетникот или каде што алтернативните санкции или мерки 
изречени на малолетникот се извршуваат. 

122.5. Дури и во случаите каде што првичната жалба или барање за 
последователната жалбена постапка се во писмена форма, ќе се предвиде 
можност малолетникот да биде сослушан усно.

123.  Малолетниците  не  смеат  да  бидат  санкционирани  за 
поднесувањето на барањето или жалбата. 

124.  Малолетниците  и  нивните  родители  или  законски  старатели 
имаат  право  да  бараат  правен  совет  при изработката  на  жалбата  и  во 
самата жалбена постапка и да користат правна помош кога тоа го бараат 
интересите на правдата. 
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Ж. Инспекција и надзор

125.  Установите  во  кои  малолетниците  се  лишени  од  слобода  и 
органите кои ги спроведуваат алтернативните санкции или мерки ќе бидат 
под редовен надзор од страна на владини органи со цел да увиди дали тие 
работат  во  согласност  со  барањата  на  националното  и  меѓународното 
право, и со одредбите од овие правила. 

126.1.  Условите  во  ваквите  установи  и  нивниот  третман  спрема 
малолетниците  кои  се  лишени  од  нивната  слобода  или  спрема 
малолетниците кои се субјект на извршување на алтернативните санкции 
или мерки ќе бидат под постојан надзор од неазвисно тело или тела, до 
кое  малолетниците  ќе  имаат  пристап  со  загарантирана  доверливост,  а 
резултатите од надзорот ќе бидат јавно објавувани. 

126.2.  При  ваквиот  независен  надзор  особено  внимание  ќе  се 
посвети на употребата на сила, рестрикции, дисциплински казни и други 
особено рестриктивни форми на третман. 

126.3. Сите случаи на смрт или сериозна повреда на малолетникот ќе 
бидат истражени без одлагање, енергично и независно. 

126.4  Ваквите  тела  за  независен  надзор  ќе  бидат  охрабрени  да 
соработуваат  со  оние  меѓународни  организации  кои  што  правно  се 
овластени да ги посетуваат установите во кои престојуваат малолетниците 
кои се лишени од слобода. 

Дел VI – Персонал

127. 1. Ќе биде востановена сеопфатна политика која се однесува на 
персоналто  одговорен  за  извршувањето  на  алтернативните  санкции  и 
мерки како и за лишувањето од слобода, и тоа во формален документ кој 
што  ќе  опфаќа  вработување,  селекција,  обука,  статус,  менаџирање  на 
одговорност и услови за работа. 

127.2. Оваа политика треба исто така да ги специфицира и основните 
етички  стнадарди  кои  што  треба  да  бидат  усвоени  од  персоналот  кој 
работи  со  ваквите  малолетници  и  да  се  фокусира  на  малолетничката 
таргет група. Истата треба исто така да обезбеди и ефективни механизми 
за  справување  со  прекршувањето  на  етичките  и  професионалните 
стандарди. 

128.1. Ќе се предвиди посебна регрутација и селекција во постапка 
за  ангажирање  на  персоналот  кој  работи  со  малолетници,  која  што  во 
предвид  ги  зема  квалитетите  и  карактерот  на  професионалните 
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квалификации  неопходни  за  да  работат  со  малолетниците  и  нивните 
семејства. 

128.2.  Постапките  за  регрутацијата  и  селекцијата  ќе  бидат 
експлицитни, јасни, фер и недискриминаторски.  

128.3.  При регрутацијата  и  селекцијата  на  персонал ќе  се  има  во 
предвид  потребата  од  вработување на  мажи и  жени кои  ги  поседуваат 
неопходните  вештини  за  да  се  справат  со  јазичната  и  културната 
различност на малолетниците за кои се тие одговорни. 

129.1.  Персоналот  кој  што  е  одговорен  за  извршување  на 
алтернативните  санкции  или  мерки  и  за  лишувањето  од  слобода  на 
малолетници  ќе  има  соодветна  почетна  обука,  справувајчи  се  со 
теоретските  и  практичните  аспекти  на  нивната  работа,  и  ќе  им  бидат 
дадени упатства кои ќе им овозможат да имаат реалистични разбирања во 
нивното  конретно  поле  на  активност,  нивните  практични  должности  и 
етичките барања во нивната работа. 

129.2.  Професионалната  компетентност  на  персоналот  редовно  ќе 
биде  зајакнувана  и  развивана  преку  дополнителни  обуки,  надзори  и 
коментари и мислења. 

129.3. Обуката ќе се фокусира на:
а. Етиката и основните вредности на професијата;
б. Националните заштитни мерки и меѓународните инструменти за 

правата  на  децата  и  за  заштитата  на  малолетниците  од  неприфатлив 
третман;

в. Малолетничко и семејно право, психологија на развој, социјална и 
образовна работа со малолетници;

г.  Инструкции  за  персоналот  како  да  го  води  и  мотивира 
малолетникот,  како  да  се  здобијат  со  почит  и  да  им  обезбедат  на 
малолетниците позитивни модели на однесување и перспективи;

д.  Воспоставување  и  одржување  на  професионална  врска  со 
малолетниците и нивните семејства; 

ѓ. Докажани методи на интервенција и добра практика;
е. Методи на справување со разновидноста на малолетниците; и 
ж. Начини на соработка во мултидисциплинарни тимови, како и во 

други  установи  кои  се  вклучени  во  третманот  на  индивидуалните 
малолетници.

130.  Персоналот  кој  што  е  одговорен  за  извршувањето  на 
алтернативните  санкции  и  мерки  и  за  лишувањето  од  слобода  на 
малолетниците  ќе  биде  во  доволен  број  за  да  ги  изврши  различните 
должности ефикасно и ќе вклучи доволен број на специјалисти кои што 
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треба да ги задоволат потребите на малолетниците и грижата за нив. 
131.1.  Персоналот  вообичаено  ќе  биде  вработен  на  неопределено 

време.
131.2.  Ќе се охрабруваат и соодветни волонтери да допринесат во 

работните активности со малолетниците. 
131.3.  Органот кој  е одговорен за спроведување на санкциите или 

мерките  ќе  биде  одговорен  за  обезбедување  дека  барањата  на  овие 
правила  се  исполнети  дури  и  таму  каде  што  други  организации  или 
поедници се вклучени во процесот на имплементација, без разлика дали за 
овие услуги се платени или не. 

132. Персоналот треба да биде вработен на начин кој што обезбедува 
континуитет во третманот со малолетници. 

133.  Персоналот кој  што работи со  малолетници ќе  треба  да  има 
соодветни услови за работа и плата, кои сее сразмерни со природата на 
нивната  работа  и  со  условите  на  другите  вработени  во  слични 
професионални активности. 

134.1.  Со  цел  да  се  подобри  ефикасната  соработка  помеѓу 
вработените кои работат со малолетниците во заедницата и во затворските 
услови,  ќе  се  преземат  можности  за  овие  две  групи  да  бидат 
прераспределени или да имаат обуки за работа. 

134.2. Ограничувањата на буџетот никогаш не смеат до доведат до 
назначувања на лица кои ги немаат потребните квалификации.

Дел  VII  –  Евалуација,  истражување,  работа  со  медиумите  и 
јавноста.

I. Евалуација и истражување

135. Санкциите и мерките кои што се однесуваат на малолетниците 
ќе бидат развивани на основа на истражувања и научна евалуација. 

136.1.  За  таа цел,  ќе се собираат компаративни податоци кои што 
овозможуваат  успех  и  неуспех  и  на  заводските  и  на  алтернативните 
санкции  и  мерки  кои  што  се  оценуваат.  При  ваквото  оценување  ќе  се 
обрне внимание на стапката на рецидивизам и на причините за нејзино 
појавување. 

136.2. Ќе се собираат и држат и податоците за личните и социјални 
околности  на  малолетниците  и  за  условите  во  установите  каде  што 
малолетниците престојуваат. 

136.3.  Властите  треба  да  бидат  одговорни  за  собирање  и 
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споредување  на  статистички  податоци  на  начин  кој  што  ќе  овозможи 
регионална и друга споредба. 

137. Криминолошките истражувања за сите аспекти на третман на 
малолетниците  од  страна  на  независни тела  ќе  бидат  поттикнувани  со 
обезбедување на финансиска поддршка и пристап до податоци и установи. 
Наодите од истражувањата ќе бидат објавени, кога ова ќе биде одобрено 
од националните власти. 

138.  При  истражувањата  ќе  се  почитува  приватноста  на 
маолетниците  и  стандардите  на  националните  и  меѓународните 
инструменти за заштита на личните податоци. 

З. Односи со медиумите и јавноста

139.1.  Медиумите  и  јавноста  ќе  бидат  обезбедувани  редовно  со 
фактички информации за условите во установите за лишување од слобода 
на  малолетници  и  за  чекорите  кои  се  преземаат  за  спроведување  на 
алтернативните санкции и мерки за малолетници. 

139.2.  Медиумите  и  јавноста  ќе  бидат  информирани  за  целта  на 
алтернативните  санкции  ии  мерки  и  лишувањето  од  слобода  на 
малолетници како  и  за  работата  на  персоналот  кој  ги  спроведува  овие 
санкции и мерки, со цел да се поттикне подобро разбирање на улогата на 
таквите санкции и мерки во општеството. 

140.  Надлежните  органи  ќе  бидат  охрабрени  да  ги  објавуваат 
редовно  извештаите  за  настаните  во  установите  за  малолетници  и  за 
спроведувањето на алтернативните санкции и мерки.

141. Медиумите и членовите на јавноста со професионален интерес 
во  работата  која  се  однесува  на  малолетниците  ќе  имаат  пристап  до 
установите  каде  што  престојуваат  малолетниците,  при  што  ќе  се  води 
сметка за заштита на приватноста и другите права на малолетниците.

Дел VIII – Ажурирање на правилата

142. Овие правила ќе се ажурираат редовно. 
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Препорака CM/ Rec (2010)1 на Комитетот на Министри до 
државите членки на Советот на Европа за пробациските правила 
(Recommendation CM/Rec(2010)1 of the Committee of Ministers to 

member states on the Council of Europe Probation Rules)
 

(Усвоена од Комитетот на Министри на 20 Јануари 2010 година на  
1075-тиот состанок на замениците министри)

Комитетот на Министри, под условите предвидени од член 15 б од 
Статутот на Советот на Европа,

Имајќи ја во предвид целта на Советот на Европа за да се постигне 
поголемо единство помеѓу неговите членови, особено преку усогласување 
на законите за прашања од заеднички интерес,

Имајќи  во  предвид  дека  целта  на  прбацијата  е  да  придонесе  до 
праведна  кривична  постапка,  како  и  до  јавна  безбедност  преку 
превенирање и редуцирање на појавата на кривични дела,

Сметајќи дека телата за извршување на условните казни се клучните 
тела  на  правдата  и  дека  нивната  работа  има  огромно  влијание  на 
редуцирањето на затворската популација.

Имајќи ги во предвид:
- Декларацијата  и  Планот  за  Акција  усвоени на  третиот  самит  на 

шефови на држави и влади на Советот на Европа (Варшава, 16-17 Мај 
2005 година), особено делот кој се однесува на безбедноста на граѓаните,

- Резолуцијата бр.  2 (став 19) усвоена на 26-тата Конференција на 
Министрите за правда на Европа (Хелсинки, 7-8 Април 2005 година),

Земајќи ги во предвид:
- Европската  Конвенција  за  заштита  на  човекови  права  и 

фундаментални слободи (ETS No.5);
- Европската  Конвенција  за  надзор  на  условно  осудените  или 

условно ослободените сторители (ETS No.51)
- Европската Конвенција за меѓународно признавање на кривичните 

пресуди (ETS No.70);
- Препораката бр. R (92) 16 за Европските правила за алтернативни 

санкции и мерки;
- Препораката бр. R (97) 12 за вработените кои што ги спроведуваат 

санкциите и мерките;
- Препоракта  бр.  R  (99)  19  Која  се  однесува  на  медијацијата  во 
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кривичните предмети;
- Препораката бр. R (99) 22 која се однесува напренатрупаноста во 

затворите и инфлацијата на затворската популација;
- Препораката Rec (2000) 22 за подобрување на имплементацијата на 

Европските правила за алтернативни санкции и мерки
- Препораката Rec (2003) 22 за условниот отпуст;
- Препораката  Rec  (2003)  23  за  справувањето  на  затворскиот 

персонал со лицата осудени на доживотна казна или други долготрајни 
затвореници;

- Препораката Rec (2006) 2  Европските затворски правила,
- Препорака Rec (2006) 8 за помошта на жртви на кривични дела;
- Препораката Rec (2006) 13  за употребата на притворот, условите во 

кои  тој  се  изведува  и  одредбите  кои  што  се  однесуваат  на  неговата 
злоупотреба,

 Земајќи ги дополнително во предвид:
- Минималните  правила  на  ОН  за  незаводски  мерки  (правила  од 

Токио)
Препорачувајќи им на владите на државите членки:
- Да се раководат во нивното законодавство, политики и практика од 

правилата кои се во прилог на овие препораки,
- Обезбедувајќи  дека  оваа  препорака  и  нејзиниот  дополнителен 

коментар се преведени и обзнаени што е можно пошироко и поконкректно 
меѓу  судските  органи,  телата  за  извршување  на  условните  санкции, 
казнено – поправните услуги, како и медиумите и општата јавност. 

Прилог I на Препораката CM / Rec (2010) 1

Дeл 1: Обем, примена, дефиниции и основни принципи 
Обем и примена

Овие  правила  се  водич  за  воспоставувањето  и  правилното 
функционирање  на  телата  за  изврѓување  на  условните  санкции.  Овие 
правила  се  применуваат  и  од  другите  организации  кои  во  својата 
надлежност опфаќаат извршување на задачите опфатени во овие правила, 
вклучувајќи  и  други  државни  организации,  невладини  и  комерцијални 
организации. 

Ниту едно од овие правила на било кој начин не треба да се толкува 
како исклучок од примената на било кое основните меѓународни човекови 
права,  инструменти  и  начела  кои  што  се  попогодни  за  третман  на 
сторителите. 
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Овие правила треба да се толкуваат заедно со Препораката бр. R (92) 
16 која  се  однесува на  Европските правила за  алтернативни санкции и 
мерки. 

Исто така, овие правила се надополнуваат со релевантните одредби 
од  Препораката  бр.  R  (97)  12  за  вработените  кои  ги  спроведуваат 
санкциите и мерките, Препораката бр. R (99) 19 во врска со медијацијата 
во  кривичните  предмети,  Препораката  Rec  (2000)  22  за  подобрување 
имплементацијата  на  Европските правила  за  алтернативните санкции и 
мерки, Препораката (2003) 22 условните осуди, Препораката Rec (2006) 2 
за Европските затворски правила , Препораката Rec (2006) 8 за помош на 
жртвите на кривични дела и Препораката Rec (2006) 13 за употребата на 
притворот, условите во кои тој се изрекува и одредбите кои ѓто ја штитат 
неговата злоупотреба. 

Дефиниции

Условни санкции:  се однесува на имплементацијата во заедницата 
на  санкции  и  мерки,  утврдени  со  закон  и  предвидени  за  сторителот. 
Предвидува  голем  број  на  активности  и  интервенции,  кои  вклучуваат 
надзор, насоки и помош со цел на социјално вклучување на сторителот, 
како и да придонесат за поголема безбедност во заедницата. 

Тела за спроведување на условните санкции:   го означува секое 
тело кое  е  определено  со  законот да  ги  извршува наведените  задачи  и 
одговорности. Во зависност од националниот систем, работата на телата 
за  извршување  на  условните  санкции,  може  исто  така  да  вклучува 
обезбедување на информации и совети на судските и другите органи да им 
помогнат  да  постигнат  односно  донесат  правилни  и  праведни  одлуки; 
обезбедуваат и упатства и поддршка на сторителите додека се во притвор 
со цел да се подготват за нивно ослободување или преместување, следење 
и  помош  на  лицата  кои  се  предмет  на  предвремено  ослободување, 
ресторативна правда; и помош на жртвите на кривични дела. 

Алтернативни  мерки  и  санкции:  ги  означуваат  санкциите  и 
мерките кои обезбедуваат на сторителот и заедницата  да се  вклучат во 
некои рестиркции на слободата на сторителот преку изрекување на услови 
и  /  или  обврски.  Терминот  ја  означува  било  која  санкција  која  што  е 
изречена  од  страна на  судски  или административен  авторитет,  и  секоја 
мерка која што е преземена пред или наместо одлука за санкција, како и 
начин на извршување на заводска санкција надвор од затворска установа. 

Подоцнежна  грижа:  Го  означува  процесот  на  реинтеграција  на 
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сторителот, на доброволна основа и по конечниот отпуст од притвор, назад 
во заедницата на конструктивен, плански и надегледуван начин. Во овие 
правила,  терминот  се  разликува  од  терминот  „предоговарање“  кој  се 
однесува на законско вклучување по отпуштањето од притвор. 

Основни принципи:

1. Телата за извршување на условните санкции ќе имаат за да 
цел  да  го  намалат  рецидивизмот  преку  воспоставување  на  позитивни 
односи со сторителите со цел да вршат надзор (вклучувајќи и контрола 
каде  што  е  потребно),  да  им  даваат  упатства  и  да  им  помагаат  во 
промовирањето на својата успешна ресоцијализација. Условните санкции 
придонесуваат  на  заедницата  поголема  безбедност  и  праведно 
спроведување на правдата. 

2. Телата  за  извршување  на  условните  санкции  ќе  ги 
почитуваат човековите права на сторителите. Сите нивни интервенции ќе 
го  земаат  во  предвит  достоинството,  здравјето,  безбедноста  и 
благосостојбата на сторителите. 

3. Во  сите  случаеви  каде  што  телата  за  извршување  на 
условните санкции се справуваат со проблемите поврзани со жртвите на 
кривични дела,  тие  ќе  се  однесуваат со  почит спрема нивните права  и 
потреби. 

4. Телата за извршување на условните санкции ќе водат сметка 
за  карактериситките  на  личноста,  за  околностите  и  потребите  на 
сторителите за да се осигураат дека секој случај е воден на правилен и 
праведен  начин.  Интервенциите  на  телата  за  извршување на  условните 
санкции ќе бидат спроведувани без дискриминација по било каков основ, 
како  на  пример  пол,  раса,  боја  на  кожа,  јазик,  религија,  способности / 
неспособност,  сексуална  ориентација,  политичко  или  друго  убедување, 
национално  или  социјално  потекло,  поврзаност  со  малцински  етнички 
групи, имот, раѓање или друг статус. 

5. Во имплементирањето на санкциите или мерките, телата за 
извршување  на  условните  санкции  нема  да  наметнуваат  товар  или 
рестрикција на правата на сторителот поголем од оној кој што е предвиден 
во  судската  или  административна  одлука  и  она  што  се  бара  во  секој 
поединечен  случај  поради  сериозноста  на  кривичното  дело  или  за 
правилно проценетите ризици на рецидивизам. 

6. Колку  што  е  можно,  телата  за  извршување  на  условните 
санкции ќе бараат утврдена согласност на сторителот и негова соработка 
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која се однесува на интервенциите кои што треба да се преземат против 
него. 

7. Секоја интервенција која што ќе биде преземна пред да биде 
утврдена  вината  на  сторителот,  е  условена  од  претходна  согласност  на 
сторителот и истата ќе биде во спротивност со начелото на презумпција на 
невиниост. 

8. Телата за извршување на условните санкции, нивните задачи 
и одговорности, како и нивните врски со државните власти и други тела ќе 
бидат дефинирани со националното право. 

9. Извршувањето  на  условните  санкции  е  одговорност  на 
државните власти, дури и во случаите каде обврските за извршување се 
делегирани на други тела или волонтери. 

10. Телата  за  извршување  на  условните  санкции  ќе  имаат 
содветна  самостојност  и  признавање и  ќе  имаат  определен  пристап  до 
адекватни ресурси.

11. Властите  кои  донесуваат  одлуки,  онаму  каде  што  е 
соодветно, ќе ги користат професионалните совети и follow-up податоците 
од  телата  за  извршување на  условните санкции со  цел  да  се  редуцира 
рецидивизмот, и да се потикне употребата на алтернативните мерки.

12. Телата за извршување на условните санкции ќе рабитат во 
партнерство  со  другите  јавни  или  приватни  организации  и  локални 
заедници за  да  ја  промовираат социјалната  вклученост  на  сторителите. 
Координацијата и надополнувањето меѓу телата и интердисциплинарноста 
е неопходна за да се исполнат сложените потреби н асторителите и да се 
зголеми безбедноста во заедницата. 

13. Сите  активности  и  интервенции  преземени  од  страна  на 
телата  за извршување на  условните санкции ќе  бидат во согласност со 
највисоките  национални  и  меѓународни  етички  и  професионални 
стандарди. 

14. Ќе постојат достапни, непристрасни и ефикасни постапки по 
жалба во врска со праксата на условните санкции. 

15. телата за извршување на условните санкции ќе бидат субјект 
на редовни владини инспекции и / или други независни мониторинзи. 

16. Надлежните органи ќе ја зголемат ефикасноста на условната 
работа  преку  поттикнување  на  истражувањето,  што  ќе  се  користи  за 
водење на политиките и практиките за условно казнување. 

17. Компетентните  авторитети  и  телата  за  извршување  на 
условните санкции ќе ги информираат медиумите и генералната јавност за 
работата  на  телата  за  извршување  на  условните  санкции  со  цел  да  се 
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добие подобро разбирање на нивната улога и вредност во општеството. 

Дел II: Организација и персонал

Организација

18. Структурата, статусот и ресурсите на телата за извршување 
на условните санкции ќе одговараат на обемот на задачи и одговорности 
кои што ќе им се доверени и ќе се рефлектираат на важноста на јавната 
служба што тие ја спроведуваат. 

19. Независно од тоа дали телата за извршување на условните 
санкции  се  јавни  или  приватни  организации,  телата  ќе  работат  цо 
согласност со инструкциите на формалната политика и правилата кои што 
се донесени од надлежните органи

20. Било  која  приватна  агенција  која  што  ги  извршува 
пробациските услуги ќе биде одобрена од страна на надлежните органи во 
согласност со националното право. 

 
Персонал

21. Телата за извршување на условните санкции ќе постапуваат 
на  начин  со  кој  се  добива  почитта  на  другите  тела  на  правдата  и  на 
граѓанското општество како и за статусот на персоналот кој што работи во 
нив. Надлежните органи ќе настојуваат да се олесни постигнувањето на 
оваа цел со обезбедување на соодветни ресурси, фокусирана селекција и 
вработување, адекватен надомест на вработените и добро управување. 

22. Персоналот ќе биде регрутиран и избран во согласност со 
утврдените  критериуми  кои  што  ќе  стваат  акцент  на  потребата  за 
интегритет,  хуманост,  професиналност  и  личен  афинитет  за  сложената 
работа која се бара од нив. 

23. Целиот  персонал  ќе  има  пристап  до  образование  и  обуки 
соодветна на нивната улога и нивното ниво на професионални обврски.

24. Почетната обука ќе биде обезбедена за сите вработени и со 
неа ќе се направи обид да се пренесат сите релевантни вештини, знаења и 
вредности. Персоналот треба да добие признати квалификации кои што ќе 
го потврдуваат неговиот степен на компетентност. 

25. Во  текот  на  нивната  кариера,  сите  вработени треба  да  го 
задржат  и  подобрат  своето  знаење  и  професионална  способност  преку 
стручно и техничко усовршување и развој предвиден за нив. 
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26. Персоналот ќе биде обучен за да применува дискреција во 
рамките  на  правото,  етиката,  организационата  политика,  up-to-  date 
методожолшки стандарди и кодекс на однесување. 

27. На персоналот кој работи или работат со сторителит кои што 
имаат  извршено  некое  спцифично  кривично  дело  ќе  подлежат  на 
соодветна обука. 

28. Нао обуката  ќе се обрќа внимание на сторителите,  и каде 
што  е  можно  и  на  жртвите  кои  се  особено  ранливи  и  кои  што  имаат 
посебни потреби. 

29. Пробацискиот персонал ќе биде во толкав број кој е доволен 
за  да  ја  врши  својата  работа  ефикасно.  Индивидуалните  членови  на 
персоналот ќе имаат задача да ги надгледуваат, упатуваат и асистираат на 
сторителите, на ефикасен и хуман налин, и онаму каде што е соодветно, да 
работат  и  со  нивните  фамилии,  или  кога  е  можно  и  со  жртвите  на 
кривичното дело кое што го имаат сторено.  Кога ќе бидат прекорачени 
постапките, одговорноста припаѓа на менаџментот кој што треба да најде 
решение  за  да  му  даде  упатства  на  персоналот  за  задачите  кои  се 
приоритет. 

30. Менаџментот  ќе  обезбеди  осигурување  на  квалитетот  на 
пробациската  работа  преку  обезбедување  на  водство,  упатства, 
супервизија и мотивација на персоналот. Песроналот ќе биде одговорен за 
својата работа. 

31. Менаџерите  ќе  настојуваат  да  развијат  и  одржат  работни 
односи  и  добри  контакти  со  другите  тела  и  партнери,  со  волонтерите, 
јавните власти, медиумите и пошироката јавност.

32. Ќе  постојат  постапки  за  консултации  на  управата  која  ќе 
треба да  се  консултира со  персоналот како тело за  општи прашања во 
врска со нивната професионлна пракса и сродните услови за вработување. 

33. Приходот на  персоналот,  неговите  бенефиции и услови за 
вработување ќе ја одразуваат состојбата на нивната професија и ќе бидат 
адекватни на точната природа на нивната работа со цел да се привлече нов 
и да се задржи и стариот соодветен персонал.

34. Волонтерите можат да бидат вклучени во одредени аспекти 
на  пробациската  работа.  Тие  треба  да  бидат  соодветно  одбрани  и 
поддржани. 
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Дел III

Одговорност и односи со други агенции

35. Телата кои ги извршуваат условните санкции, во согласност 
со  националното  право,  треба  да  се  поврзат  и  да  им  обезбедуваат 
информации на судските органи, и каде што е адекватно,  и на другите 
компетенти  тела.  Ова  обично,  би  вклучувало  информации  за  кои  што 
постои  веројатност  да  влијаат  на  притворот  или  на  можноста  од  не-
заводски мерки и санкции, генерлано или во одредени случаеви. Онаму 
каде што се бараат подинечни извештаи, информациите кои треба да бидат 
обезбедени, ќе бидат строго дефинирани. 

36. Телата  кои  ги  извршуваат  условните  санкции  редовно  ќе 
поднесуваат  генерални  извештаи  и  информации  во  врсак  со  нивната 
работа до компетентните власти. 

37. Телата кои ги извршуваат условните санкции ќе работат во 
соработка со останатите тела на судскиот систем, со подршка на агенциите 
и со поширокото општество со цел да ги имплементираат нивните задачи 
и обврски ефикасно. 

38. Телата  кои  ги  извршуваат  условните  санкции  ќе  ја 
охрабруваат  и  олеснуваат  работата  на  агенциите  за  помош  за  да  ги 
преземаат  своите  инхеренти  одговорности  со  кои  ќе  се  задоволат 
потребите на сторителите како членови на општеството. 

39. Без разлика дали можат или не,  телата кои ги извршуваат 
условните санкции и затворските служби се дел од една служба, тие ќе 
работат во тесна соработка со цел да придонесат за успешна транзиција од 
животот во затвор во животот на слобода. 

40. Онаму  каде  што  е  соодветно,  договорите  меѓу  телата  / 
агенциите  ќе  бидат  уредени  со  соодветни  партнери  поставувајќи  ги 
условите на соработка и помош и генерално и во врска со поединечните 
случаи. 

41. Формалните  и  јасни  правила  кои  се  однесуваат  на 
професионална доверливост, заштита на податоци и размена на податоци 
ќе  бидат  уредени  со  националното  право  и  ќе  бидат  специфицирани 
секогаш кога ќе треба да се склучат партнерства. 
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Дел IV

Условна работа
Извештаи пред изрекување на казната

42. Во зависност о националниот правен систем, Телата кои ги 
извршуваат  условните  санкции,  можат  да  подготват  извештај  пред 
изрекувањето на казната кој се однесува на поединечен наводен сторител, 
со  цел  да  помогнат,  онамју  каде  што  е  можно,  на  судските  органи  да 
донесат  правилна  одлука  за  кривичен  прогон  или  за  тоа  која  би  била 
најсоодветна  санкција  или  мерка.  Кога  ова  е  случак,  телата  кои  ги 
извршуваат условните санкции,  ќе  комуницираат со  судските власти за 
околностите во кои ваквиот извештај би бил корисен. 

43. Овие извештаи ќе бидат базирани на јасно идентификувани 
инфорамции, и доколку е можно, овој извештај да биде заверен и редовно 
ажуриран во текот на постапката. 

44. На  наводните  сторители  ќе  им  биде  дадена  можност  да 
бидат инволвирано во подготовката на овие извештаи, и нивното мислење, 
онаму каде што е можно, ќе биде отсликано во извештајот, а содржината 
на извештајот ќе им биде соопштена или лично или на нивниот правен 
застапник. 

 Други советодавни извештаи
45. Во зависност од националниот правен систем, телата кои ги 

извршуваат  условните  санкции,  можат  да  донесуваат  извештаи  кои  се 
потребни за надлежните органи. Овие извештаи ќе содржат совети за:

а. Изводливоста за ослободување на сторителот во заедницата;
б. Некои посебни услови кои можат да бидат вклучени во одлуката 

која води кон ослободување сторителот;
в.  Било  која  интервенција  која  е  потребна  за  да  се  подготви 

ослободувањето на сторителот.
46. На сторителите ќе им биде дадена можност, онаму каде што 

е можно, да бидат инволвирани во подготовката на извештајот, и нивното 
мислење,  доколку е можно,  ќе  биде вклучено во извештајот  а  неговата 
содржина  ќе  му  биде  доставена  на  сторителот  и  /  или  на  неговиот 
законски застапник. 

Општокорисна работа
47. Општокорисната работа е општокорисна санкција или мерка 

која што вклучува организирање и супервизија од страна на телата кои 
извршуваат условни казни, за  неплатен труд и во корист на заедницата 
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како  реална  или  симболична  репарација  за  штетата  предизвикана  од 
сторителот. Општокорисната работа не смее има стигматизирачка природа 
и телата кои што ги извршуваат условните казни, ќе изнаоѓаат работни 
задачи  кои  што ги подржуваат  и  развиваат вештините на  сторителот  и 
неговата ресоцијализација. 

48. Општокорисната работа нема да биде оценета како профит 
на телата кои ги извршуваат условните казни, на нивниот персонал или за 
комерцијален профит. 

49. Во идентификувањето на соодветните задачи, телата кои ги 
извршуваат  условните  казни,  ќе  ги  имаат  во  предвид  безбедноста  на 
заедницата и директната корист од работата на сторителот. 

50. Мерки за заштита на здравјето и безбедноста адекватно ќе 
бидат  преземени  за  се  заштити  сторителот  на  кој  што  му  е  изречена 
општокорисна работа, и истите нема да бидат помалку ригорозни од оние 
кои што се применуваат на обичните работници. 

51. Телата за извршување на условните казни ќе развијат шеми 
кои  опфаќаат  широк  спектар  на  соодветни  задачи  кои  одговараат  на 
различните вештини и потреби на сторителите. Конкретно, мора да има и 
адекватна работа која е достапна за жените сторители на кривични дела, 
на  сторители  кои  се  со  посебни  потреби,  малолетни  сторители  и 
повозрасни сторители. 

52. Сторителите ќе бидат консултирани за видот и работата која 
тие би можеле да ја работат. 

Мерки на супервизија
53. Во согласност со националното право, телата за извршување 

на  условните  казни  можат  да  вршат  надзор  пред,  за  време  и  после 
судењето, како што е надзорот за време на условниот отпуст во текот на 
судскиот процес, гаранција, условно откажување од кривичното гонење, 
условна или одложено извршување на санкцијата или условен отпуст. 

54. Со цел да се обезбеди усогласеност, при надзорот ќе се има 
во  предвид  разновидноста  и  различните  потреби  на  индивидуалните 
сторители. 

55. Надзорот  не  треба  да  биде  гледан  како  чисто  контролна 
задача,  туку и како средство за советување, помагање и мотивирање на 
сторителите. Истото ќе биде комбинирано, онаму каде што е можно, со 
други  интервенции,  кои  можат  да  бидат  предложени  од  телата  за 
извршување на условните казни или други тела, како што се обука, развој 
на вештини, можности за вработување и третман. 

Работа со семејството на сторителот

696



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

56. Онаму каде што е соодветно, во согласност со националното 
право,  телата  за  извршување  на  условните  казни,  директно  или  преку 
дурги партнерски агенции, ќе даваат поддршка, совети и информации на 
семејствата на сторителите. 

Електронски мониторинг
57. Кога  електронскиот  мониторинг  се  користи  како  дел  од 

пробациската супервизија, истиот ќе биде комбиниран со интервенции со 
цел да се придонесе кон рехабилитација ////

57.When electronic monitoring is used as part of probation supervision, it 
shall be combined with interventions designed to bring about rehabilitation and 
to support desistance. 

58. Нивото на технички надзор нема да биде поголемо од она 
кое  што е  доволно  во  секој  поединечен случај,  при  што ќе  се  земе  во 
предвид сериозноста на кривичното дело и на ризикот во заедницата.

Предоговарање 
59. Онаму каде што телата за извршување на условните казни се 

надлежни  за  надзор  на  сторителите  по  нивното  ослободување,  тие  ќе 
работат  во  соработка  со  затворската  управа,  со  сторителите,  нивните 
семејства и заедницата со цел да го подготват својот отпуст од затворот и 
да  ја  подготват  својата  ресоцијализација  во  општеството.  Тие  ќе 
воспостават контакти со надлежните служби во затворот, со цел поддршка 
на  нивната  социјална  и  професионална  реинтеграција  по  отпустот  од 
затворот. 

60. Телата што ги извршуваат условните казни ќе им се дозволи 
пристап до затвореници за  да  им биде овозможено да  им помогнат во 
подготовките за нивното ослободување и планирање на нивното повторно 
враќање во општеството со  цел  да  се  осигура  континуитетот  на  грижа 
преку градењето на било која конструктивна работа која што се случила за 
врме на затварањето. 

61. Надзорот по предвременото ослободување ќе има за цел да 
му  овозможи  на  сторителот  правилна  ресоцијализација  преку 
вработување, домување, образование, и да ја осигураат усогласеноста со 
заедницата  со  цел  да  се  намали  ризикот  од  повторување  на  делото  и 
предизвикување на сериозна штета.

Aftercare
62. Откако  сите  обврски  по  отпуштањето  од  затворот  се 

елиминирани,  телата  за  извршување  на  условните  казни  можат  да 
продолжат,  во  согласност  со  националното  право,  да  нудат  помошни 
услуги на екс –строрителите на доброволна основа за да им помогнат на 
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истите во почитувањето на законот. 
Пробациска работа со сторителите кои се странски државјани и  

со држвјаните кои се санкционирани во странство
63. Телата за извршување на условните казни можат да даваат 

услуги кои се достапни за сторители кои се странски државјани, особено, 
кога  станува  збор  за  надзор  на  алтернативните  мерки  и 
ресоцијализацијата. 

64. Во остварувањето на законските одредби кои предвидуваат 
трансфер на извршувањето на условните казни во однос на сторители кои 
се  странски државјани,  истите  мора да  бидат информирани за  нивните 
права во оваа постапка. Колку што е можно, ќе се продолжи со тесната 
соработка  со  релевантното  тело  за  извршување  на  условните  казни  од 
нивната држава на потекло со цел да се олесни неопходниот надзор во 
враќањето на сторителот во неговата земја. 

65. Телата за извршување на условните казни ќе имаат за цел, во 
согласност со националните власти, да го олеснат контактот и поддршката 
со државјаните кои се санкционирани во друга земја, кои им се познати на 
нив, за да ги охрабри да ги користат соодветните тела за поддршка при 
нивното враќање. 

 
Дел V

 Процес на надзор
Оценување
66. Кога  е  потребно  пред  или  за  време  на  надзорот,  ќе  биде 

извршено оценување на сторителите кое што се однесува на систематско и 
темелно  разгледување  на  секој  поединечен  случај,  вклучувајќи  ги 
ризиците,  позитивните  фактори  и  потреби,  интервенциите  кои  се 
потребни за да се задоволат потребите и одговорот на сторителите на овие 
интервенции. 

67. Секогаш  кога  е  можно,  на  сторителите  ќе  им  биде 
овозможено  да  дадат  активен  придонес  за  формалната  проценка.  Ова 
вклучува  земање во  предвид  на  убедувањата  на  сторителот  и  неговите 
лични аспирации, како и одговорност да се избегне понатамошна повреда. 

68. Сторителите ќе бидат свесни за процесот и резултатите на 
проценката. 

69. Проценката  е  континуиран  процес  и  неговата  точност  и 
релевантност периодично ќе бидат разгледувани. 

70. Проценката е препорачлива за:
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а. Во периодот на определување на соодветната санкција или мерка 
или  во  моментот  кога  се  размислува  за  пренасочување  од  формалната 
кривична псотапка;

б. На почетокот од периодот за надзор;
в.  Секогаш  кога  постојат  значителни  промени  во  животот  на 

сторителот;
г. Кога во предвид се змеа промената на природата или нивото на 

надзор;
е. На крајот од надзорот.
71. Персоналот ќе биде обучен да ги извршува оценувањаа во 

согласност  со  сегашните  правила.  Онаму  каде  што  националните 
законодавства  користат  инструменти на  оценување,  персоналот ќе  биде 
обучен да ги разбира нивните потенцијални вредности и ограничуваеа и 
да ги користат истите за поддршка на нивната професионална одлука. 

Планирање
72. Работен план за имплементација на сите санкции и мерки ќе 

биде  подготевен  од  страна  на  надлежните  власти  и  истиот  ќе  биде 
составен дел од досието. Овој план ќе преставува водич односно уптаство 
на телото за извршување на условните казни и на неговата работа и че му 
овозможува на персоналот и сторителите да постигнат прогрес во нивните 
цели.

73. Работниот план ќе биде донесен со преговарање, и доклку е 
можно, и со согласност на сторителот. 

74. Планот ќе биде базиран на првичната проценка и со него ќе 
се утврдат интервенциите кои што ќе бидат преземени. 

75. Секогаш кога проценката и разгледувана, работниот план ќе 
се ревидира доколку е тоа потребно.

Интервенции
76. Интервенциите  ќе  имаат  за  цел  рехабилитација  па  затоа 

истите ќе бидат конструктивни и соодветни на изречената санкција или 
мерка.

77. Телата за извршување на условните казни треба да бидат во 
можност да користат различни методи врз основа на интердисциплинарен 
пристап и солидно познавање добиено од релевантно истражување. 

78. Сторителите треба да бидат целосно информирани однапред 
за  секоја  предложена интервенција.  Притоа ќе  се  направат  сите  можни 
обиди за да се обезбеди нивното активно учество во таквите интервенции.

79. Во определувањето на интервенциите и упатувањето, телата 
за извршување н аусловните казни, онаму каде што е можно, ќе бараат 
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помош од соодветните тела за помош.
80. Без оглед на бројот на лица кои придонесуваат за работата со 

сторителот,  во  секој  случај  ќе  има  идентификуван  одговорен  член  од 
персоналот  чии  задачи  се  да  го  процени,  елаборира  и  координира 
генералниот план за работа  и да го осигура контактот со  сторителот и 
неговата согласност. Ова особено важи за прекршителите кои се предмет 
на повеќе од една интервенција или кога повеќе од една агенција / тело е 
инволвирана. 

Евалуација 
81. Прогресот на поединечниот сторител ќе биде евалуиран во 

редовни интервали и овој процес ќе влијае на работниот план за време на 
остатокот од надзорот. За евалуацијата ќе има посебен дел од досието и, 
кога тоа ќе биде потребно, во follow-up известувањето до донесувањето на 
одлуката од соодветниот авторитет. 

82. Евалуацијата исто така ќе ги отсликува границите во кои е 
дефиниран работниот план, во кој истиот се остварува и ги предизвикува 
саканите  последици.  Телата  за  извршување  на  условните  казни  ќе  ги 
применуваат овие планови се  додека надлежните органи не  одлучат да 
стават крај на надзорот.

83. Ставот  на  сторителите  во  врска  со  релевантноста  на 
надзорот ќе биде вклучен во евалуацијата

84. На крајот од периодот за надзор, конечната оценка ќе биде 
дадена.  Сторителите  мора  да  бидат  свесни  дека  оваа  оценка  ќе  биде 
внесена во нивното досие и дека истата може да им биде предочувана во 
иднина. 

Спроведување и почитување
85. Телата  за  извршување  на  санкциите  ќе  работат  за  да  се 

осигура активна согласност на сторителите со надзорот над нив и со сите 
услови кои им се наметнати. За стекнување на соработка со сторителите, 
телата нема да се потпираат само на целта да се изврши санкцијата за 
непочитување.

86. Сторителите мора да бидат потполно свесни за она што се 
бара  од  нив,  за  должностите  и  одговорностите  на  персоналот  и  за 
последиците од непочитување.

87. Онаму каде што сторителите нема да успеат да се усогласат 
со  условите  кои  им  се  наметнати,  персоналот  ќе  одговори  активно  и 
веднаш.  Одговорот  односно  реакцијата  на  персоналот  ќе  ги  имаат  во 
предвид околностите на неуспехот. 

Снимање, информации и доверливост

700



Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда

88. Сите тела за извршување на условните казни се должни да 
водат формални, точни и ажурирани евиденции за нивната работа. Овие 
записи  ќе  содржат  лични  податоци  на  лицата  на  кои  се  извршува 
санкцијата или меката, записи од нивниот контакт со телата и работата во 
врска  со  нив.  Во  нив  исто  така  ќе  бидат  вклучени  податоците  за 
планирањето, интервенцијата и оценувањето (евалуацијата). 

89. Евиденцијата  е  предмет  на  принципите  на  доверливост  и 
заштита  на  податоците  како  што  е  утврдено  во  националното 
законодавство.  Доверливите информации ќе бидат разменувани само со 
другите  релевантни  тела  и  тоа  врз  основа  на  јасна  процедура  за 
преземањето и користењето на информациите за точно определени цели. 

90. Евиденцијата  е  важно  средсво  за  обезбедување  на 
отчетноста.  Увид  во  истата  ќе  биде  преземан  редовно  од  страна  на 
управителите и истата  ќе биде достапна и за  формалните инспекции и 
мониторинзи. 

91. Телата  за  извршување  на  условните  казни  ќе  можат  да 
поднесуваат извештаи до надлежните судски органи и другите надлежни 
органи во врска со преземаните дејствија, прогресот на сторителот и за 
степенот на нивната усогласеност. 

92. Сторителите ќе имаат пристап до досиеата кои се водат за 
нив во онаа мерка во која е ова предвидено со националното право и до 
степен кој што не ја повредува приватнноста на другите. Сторителите ќе 
имаат право да ја оспоруваат содржината на овие досиеа. 

Дел VI

Останата работа на телата за извршување на условните казни
Работа со жртви
93. Онаму каде што телата за извршување на условните казни 

обезбедуваат услуги за жртвите на кривични дела, тие ќе им помагаат на 
нив  за  да  се  соочат  со  последиците  од  стореното  дело,  имајки  ја  во 
предвид разновидноста на нивните потреби. 

94. Онаму  каде  што  е  соодветно,  телата  за  извршување  на 
условните  казни  че  се  поврзат  со  жртвата  за  да  ја  дадат  потребната 
поддршка  и за да ги удоволат нивните потреби.

95. Кога телата за извршување на условните казни се во контакт 
со  жртвата  и  /  или  бараат  да  го  изјаснат  нивниот  став,  ќе  ги  известат 
жртвите дека одлуката кој асе однесува на санкцијата на сторителот на 
кривичното  дело  е  базирана  на  многу  фактори  а  не  само  на  штетата 
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односно злото кое тие го имаат сторено на конкретната жртва. 
96. Дури и во случаите кога телата за извршување на условните 

казни не работат директно со жртвите,  интервенциите кои ги преземаат 
телата ќе бидат со должен респект на правата и потребите на жратвата и ќе 
имаат за цел зголемување на свеста на сторителот за злото кое тој го има 
направено на жртвите и преземањето на одговорност за истото зло. 

Практики на ресторативна правда
97. Кога телата за извршување на условни казни се инволвирани 

во  постапка  за  ресторативна  правда,  правата  и  одговорностите  на 
сторителите, жртвите и заедницата ќе бидат точно дефинирани и познати. 
Соодветна обука ќе биде обезбедена за персоналот на телата. Без оглед на 
специфичната  интервенција  која  се  користи,  глава  цел  ќе  биде  да  се 
исправи направената грешка. 

Превенција на криминалот
98. Кога  е  предвидено  со  националнот  право,  експертизата  и 

искуството на телата за извршување на условните казни ќе биде користено 
за  развивање на  стратегии за  редуцирање на  криминалот.  Ова може да 
вклучува користење на заеднички искуства и партнерства. 

Дел VII

Постапка по жалба, инспекција и мониторинг
99. Националното право треба да обезбедува јасна, достапна и 

ефикасна процедура за да се испита и одговори на жалбите кои што се 
однесуваат на условните казни. 

100. Овие постапки ќе бидат фер и непристрасни. 
101. Во  сите  случаи,  жалителот  ќе  биде  информиран  за 

постапката и за наодите од истрагата. 
102. Телата  за  извршување  на  санкциите  ќе  се  осигураат  дека 

постојат  доверливи  системи  за  мониторинг  и  подобрување  на  нивната 
практика и да се осигураат дека се запазуваат потребните стандарди. 

103. Телата за извршување на санкциите ќе бидат одговорни пред 
надлежните  органи  за  редовни  владини  инспекции  и  /  или  независен 
мониторинг и ќе соработуваат безрезевно во текот на контролата. Наодите 
на независните тела за набљудување ќе бидат јавно објавени. 
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Дел VIII

Истражување, евалуација работа со медиуми и јавноста 
104. Казнената политика која се однесува на условните казни ќе 

биде  базирана  на  докази  колку  што  е  можно  повеќе.  Властите  ќе  ги 
обезбедат потребните ресурси за ригорозни истражувања и евалуација. 

105. Ревизијата  на  постоечките  закони,  политики  и  пракса  ќе 
бидат  базирани на  темелно  научно  истражување и  знаее  кое  што  е  во 
согласност со признатите меѓународни начела. 

106. Медиумите  и  јавноста  ќе  бидат  информирани  редовно  со 
фактички информации за работата на телата за извршување на санкциите. 
Истите ќе бидат информирани за целите и резултатите од нивната работа 
со цел да се охрабри подобро разбирање за нивната улога и важност за 
општеството. 

107. Надлежните  органи  ќе  бидат  охрабрени  да  објавуваат 
редовни извештаи за развојот во полето на условните казни. 

108. Извештаите  за  политиката  и  праксата  на  телата  за 
извршување на условните казни ќе бидат достапни за другите агенции, 
корисници  на  услуги  и  за  пошироката  јавност,  на  национално  и 
меѓународно  ниво,  со  цел  да  се  промовира  доверба  и  да  се  подобрат 
пробациските начела и практики. 

Прилог II на Препоракта CM/Rec (2010)1 

Речник на термините кои се употребени
Aftercare  означува  процес  на  реинтеграција  на  сторителот,  на 

доброволна основа и по конечното ослободување од затворската установа, 
назад во општеството на конструктивен, планиран и надгледуван начин. 
Во овие правила терминот се разликува од поимот реинтеграција кој се 
однесува на законско вклучување по пуштањето од затворската установа. 

Проценка означува  процес  на  проценка  на  ризиците,  потребите, 
силите  на  сторителот  пред  планираната  интервенција  и  /  или 
обезбедување  на  совет  до  судските  или  другите  компетенти  тела.  Во 
контекст, проценката бара идентификување на причните за сторување на 
кривичното  дело,  и  другите  мерки  кои  можат  да  се  преземат  за  да  се 
намали веројатноста од повторно сторување на кривично дело.

Помош,  на  неа  се  гледа  како  интегрален  дел  од  процесот  на 
супервизија, заедно со контролата. Вообичаено покрива една или повеќе 
од наведените услуги: Обезбедување на помош за пронаоѓање на место за 
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домување, вработување, образование, фамилијарна помош итн. Во некои 
правни системи ова може да биде овозможено од други посебни тела. 

Жалба  се  однесува и  на  пополнување на  апликација  пред судски 
орган и на жалба до административно тело. 

Алтернативни санкции и мерки  можат да означуваат санкции и 
мерки кои што ги одржуваат сторителите во задницата и вклучуваат некои 
рестрикции на нивната слобода преку наметнување на одредени услови и / 
или обврски. Терминот ја означува секоја санкција која што е изречена од 
судски или административен орган, и секоја мерка која што е преземена 
наместо одлука за санкција, како и начини да се изврши заводска мерка 
надвор од затворска установа. 

Услови и обврски означуваат било какви барања кои се составен дел 
на санкцијата или мерката која што е изречена од надлежниот орган. 

Контрола означува  било  каква  активност  која  е  ограничена  на 
утврдување  дека  било  кои  услови  и  обврски  кои  што  се  наметнати  со 
санкција  или  мерка  се  исполнети  од  сторителот.  Ваквите  активности 
обично вклучуваат користење или запретување со построга санкција или 
мерка во случај на неисполнување. Нивната контрола е потесна од онаа 
при супервизијата. 

 Превенција на криминалот ја означува секоја политика или пракса 
која е имплементирана од органите на системот на кривична правда или 
друга компетентна агенција и има за цел превенирање (редуцирање) на 
криминалот. 

Надлежен орган го означува судскиот, административниот или друг 
орган кој е овластен со закон за да наметне или отповика алтернативна 
мерка или санкција или да ги модифицира нејзините услови и обврски. 

Desistance  означува  процес  со  кој,  со  или  без  интервенција  на 
судските органи, сторителите ќе ги прекинат нивните незаконски дејства и 
ќе продолжат со живот без криминал преку развој на човечкиот капитал 
(како  што  се  на  пример  индивидуални  вештини  и  знаења)  и  преку 
социјален капитал (како што е вработување, семејство, социјални врски и 
ангажман во граѓанското општество). 

 Предвремен отпуст ги означува сите начини на отпуст на лицето од 
затвор пред истекот на затвроската казна, како што е на пример условно 
ослободување, условен отпуст (пробација) или условно помилување. 

Евалуација (оценување)  е темелна ревизија на степенот до кој се 
постигнати поставените цели. Во процесот се донесуваат одлуки за тоа 
што треба следно да се направи. 

Имплементација  означува извршување на практичните аспекти на 
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работата на телото за извршување на условните казни за да се обезбеди 
дека санкцијата или мерката е соодветно спроведена. 

Интервенција  означува  преземање  на  активности  за  надзор, 
третман, помош или упатување на сторителот со цел да се пренасочи од 
извршување на други престапи и да им се помогне на во продолжувањето 
со живот во согласност со закон. Затоа интервенцијата не се однесува на 
обезбедување информации или пишување на извештаи. 

Судски орган означува суд, судија или обвинител.
Национално  право  означува  не  само  примарно  законодавство 

донесено  од  национален  законодавец,  туку  и  секој  друг  обврзувачки 
инструмент  или  наредба,  како  и  прецедентно  право  на  судови  или 
трибунали,  доколку  овие  форми  на  законодавство  се  признати  со 
националното право. 

Сторител го означува секое лице кое наводно има или има извршено 
повреда на кривичниот закон. За целтта на оваа препорака и во согласност 
со презумцијата на невиност и утврдувањето на вина со судск аодлука, 
терминот „сторител“ ќе означува секој против кој се соочува со кривична 
постапка против него. 

Надзор  по  отпустот  означува  надзор  во  текот  на  периодот  за 
предвремен отпус. 

Пробација  е  поврзана  со  имплементацијата  на  алтернативните 
санкции  и  мерки,  дефинирани  со  закон  и  изречени  на  сторителот. 
Вклучува голем број на активности и одговорности кои што вклучуваат 
надзор, упатство и помош со цел помош при социјалното вклучување на 
сторителот, и придонес кон безбедноста на заедницата.

Пробациски  тела  (тела  за  извршување  на  условните  казни) 
означуваат  тела  установени  со  закон  да  ги  имплементираат 
горенаведените  задачи  и  одговорности.  Во  зависност  од  националниот 
систем, работата на пробациските тела (тела за извршување на условните 
казни)  може  да  вклучува  и  обезбедување  на  информации  и  совети  на 
судските или другите органи кои донесуваат одлуки за да им помогнат при 
донесувањето на праведни одлуки; обезбедуваат упатства и поддршка на 
сторителите додека се во притвор со цел да се подготват за нивниот отпуст 
и  ресоцијализација;  мониторинг и  помош на лицата  кои се  предмет на 
предвремен отпуст; ресторативна правда; нудење на помош на жртвите на 
кривични дела. 

Рехабилитација  е  широк  концепт  кој  означува  широк  спектар  на 
интервенции кои се однесуваат на промовирање на ресоцијализација на 
сторителот во лице кое го почитува законот. 
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Реинтеграција започнува за време на периодот во затвор. Означува 
процес на реинтеграција на затвореникот во заедницата на позитивен и 
успешен  начин.  Во  овие  правила,  реинтеграцијата  на  сторителот  се 
однесува на периодот на надзор откако сторителот го напуштил затворот 
но  се  уште  е  субјект  на  законски  обврски,  на  пример,  во  периодот  на 
условно. Овој поим треба да се разликува од поимот aftercare.

Ресторативна  правда  вклучува  пристап  и  програми  кои  што  се 
базирани  на  неколку  претпоставки:  а.  Дека  реакцијата  за  стореното 
кривично дела треба да  го  поправи колку што може злото што го  има 
претрпено жртвата, б. Дека сторителите треба да разберат дека нивното 
однесување не е прифатливо и дека има предизвикано реални последици 
за  жртвата  и  за  заедницата,  ц.  Дека  сторителот  може  да  прифати 
одговорност за неговото дело, д. Дека жртвата треба да има можност да ги 
изрази своите потреби и да партиципира во детерминирање на најдобриот 
начин на  надомест  на  штета  и  е.  Дека  заедницата  има  одговорност  да 
соработува во овој процес. 

Супервизија (надзор) се однесува и на активностите на помош кои 
се извршени од или во име на орган со цел да се одржи сторителот во 
заедницата и на активностите кои што се преземени за да се обезбеди дека 
сторителот  ги  исполнува  сите  обврски  и  услови  кои  му  се  изречени 
вклучувајќи  контрола  каде  што  е  потребно.  Надзорот  може  да  биде 
задолжителен или доброволен (по барање на сторителот). 

Жртва  означува  секое  физичко  лице  кои  има  претрпено  зло, 
вклучувајќи и  психичка  или  ментална повреда,  емоционално страдање, 
економска загуба,  предизвикани од акти на сторување или несторување 
кои што се во спротивност со кривичниот закон. Терминот жртва исто така 
ги вклучува, каде што е соодветно, непосредната фамилија или зависните 
лица од директната жртва. 

Волонтер означува лице кое што ги извршува пробациските услуги 
и активности а кое не е платено за тоа. Ова не исклучува надокнада во мал 
износ за трошоците на волонтерите со кои тие ги покриваат трошоците за 
нивната работа. 
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Документи од Европска Унија

Рамковна Одлука на Советот од 15 Март 2001 година во врска со 
положбата на жртвите во кривичната постапка (2001/220/JHA) 
COUNCIL FRAMEWORK DECISION of 15 March 2001 on the 

standingof victims in criminal proceedings (2001/220/JHA)

Службен Весник на Европската Заедница L 82/1 (Акти донесени во 
согласност со Насловот VI од Договорот за ЕУ), 22.03.2001 година:

СОВЕТОТ НА ЕУ,
Имајќи го во предвид Договорот за ЕУ, а особено членот 31 и членот 

34 ст.2, точка б од него,
Имајќи  ја  во  предвид  иницијативата  од  страна  на  Република 

Португалија52 
Имајќи го во предвид мислењето на Европскиот Парламент53

Каде што:
(1) Во согласност со Акциониот план на Советот и Комисијата 

за начинот на најдобро имплементирање на одредбите од Договорот од 
Амстердам во областа на слободата,  безбедноста и правдата,  а особено 
точките  19  и  51  (с),  во  рок  од  5  години  од  стапувањето  во  сила  на 
Договорот,  прашањето  за  подршка  на  жртвите  треба  да  биде  решено, 
преку изработување на компаративна анкета  за  шемите на  надомест на 
штета  на  жртвите  и  преку  проценка  на  можностите  од  преземање  на 
акција во рамките на ЕУ. 

(2) Комисијата  поднесе  извештај  до  Европскиот  Парламент, 
Советот и Економскиот и Социјален Комитет на 14 Јули 1999 година со 
наслов „Жртви на криминалот во ЕУ: Одрази на стандардите и акцијата“. 
Европскиот Парламент ја  усвои Резолуцијата  на  Комисијата  на 15 јуни 
2000 година. 

(3) Во заклучоците од Европскиот Совет во Тампере од 15 и 16 
октомври 1999 година, во одредена точка 32 од него, се предвидува дека 
треба да се подготват минималните стандарди за заштита на жртвите на 
кривични дела, особено на правото на пристап до правдата на жртвите на 
кривични дела и на нивното право на надомест на штета, вклучувајќи ги и 
процесните трошоци. Во контекст на ова, националните програми треба 

52 (1)OJ C 243, 24.8.2000, p. 4.
53  Мислење донесено на 12.12.2000 (сеуште необјавено во Службениот Весник),
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да  бидат  поставени  за  да  можат  да  ги  финансираат  мерките,  јавни  и 
невладини, за помош при заштита на жртвите. 

(4) Државите  членки треба  да  ги  приближат  своите  закони и 
прописи до степен којшто е неопходен за постигнување на целта да се 
овозможи високо ниво на заштита на жртвите на кривични дела, без оглед 
на државата членка во која се моментално присутни. 

(5) Потребите на жртвите треба да бидат земени во предвид и 
кон  нив  да  се  пристапува  на  еден  сеопфатен,  координиран  начин, 
одбегнувајќи делумни или неконзистентни решенија кои може да доведат 
до секундарна виктимизација. 

(6) Одредбите  од  оваа  рамковна  Одлука  не  се  ограничени да 
излезат  во  пресрет  на  интересите  на  жртвата  во  соодветна  кривична 
постапка. Тие исто така опфаќаат одредени мерки за да им помагаат на 
жртвите  пред  или  по  кривичната  постапка,  со  што  би  можеле  да  се 
ублажат ефектите од криминалот. 

(7) Мерките  за  помош  на  жртвите  на  криминал,  а  особено 
одредбите  за  надомест  на  штета  и  медијација  не  се  однесуваат  на 
договорите од граѓанска постапка. 

(8) Правилата  и  праксата  кои  се  однесуваат  на  постојните  и 
главни права на жртвите мора да бидат хармонизирани (поистоветени), со 
посебен  однос  кон  правото  со  нив  да  се  постапува  со  почитување  на 
нивното достоинство,  правото да  се  обезбедат и  добиваат информации, 
правото да се разбере и да се биде разбран, правото на заштита во сите 
фази од постапката и правото на додаток/надомест кога лицето престојува 
во друга држава членка во која се случил кривично-правниот настан. 

(9) Одредбите од оваа Рамковна Одлука сепак, не наметнуваат 
обврска  на  државите  членки  да  осигураат  дека  жртвите  ќе  бидат 
третирани на начин еднаков со оној на странките во постапката.

(10) Вклучувањето  на  специјализирани  услуги  и  подршка  на 
групите на жртви пред, за време на и по кривичните постапки е особено 
важно.

(11) Соодветна и адекватна обука треба да се спроведе на лицата 
кои што контактираат со жртвите, бидејќи ова е суштествено и за жртвите 
и за постигнување на целите на постапката.

(12) Треба да се користат и постојните контакт точки на мрежите 
во Државите – членки, без разлика дали тие се дел од судскиот систем или 
се базирани на вмрежувањата за помош на групите на жртви,
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ја усвои следната  ОДЛУКА

Член1
Дефиниции 

          За целите на оваа Рамковна Одлука:
(а) „жртва“ означува секое физичко лице кое што има претрпено зло, 

фклучувајќи и физичка или ментална повреда, емоционално страдање или 
економска загуба, директно предизвикана од дејствието на сторување или 
несторување со кое се крши Кривичното право на Државата членка;

(б)  „организација  за  поддршка  на  жртвите“  означува  невладина 
организација, законски основана во Државата Членка, чија што поддршка 
на жртвите на кривични дела е бесплатна и дадена во соодветни услови, и 
ја дополнува акцијата на државата во оваа област;

(в)  „кривична  постапка“  подразбира  постапка  во  согласност  со 
националниот закон кој се применува;

(г) „постапки“ ќе бидат екстензивно толкувани за да ги вклучат, во 
прилог  на  кривичната  постапка,  сите  контакти  на  жртвите  со  било  кој 
орган,  јавен сервис или организација за помош на жртвите во врска со 
нивниот случај, пред за време на или по кривичната постапка;

(д)  „медијација  во  кривичните  предмети“  ќе  се  сфати  како 
пронаоѓање, пред или за време на кривичната постапка, на преговарачко 
решение меѓу жртвата и сторителот на делото, со посредство на надлежно 
лице. 

Член 2
Почитување и признавање

       1.Секоја држава членка ќе обезбеди жртвите да имаат реална и 
соодветна улога во системот на кривичната правда. Тие ќе продолжат да 
преземаат  напори  за  да  им  обезбедат  на  жртвите  треман  со  почит  и 
достоинство во поединечните индивидуални постапки и ќе ги признаваат 
правата и правните интереси на жртвите со посебен осврт на кривичната 
постапка. 

           2.Секоја   држава   членка   ќе   обезбеди  жртвите  кои  се 
особено  ранливи  можност  да  користат  специфични  третмани  кои  што 
најмногу одговараат на нивните околности. 
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Член 3
Сослушување и обезбедување на докази

Секоја  држава  членка  треба  да  ја  обезбеди  можноста  жртвите  да 
бидат сослушувани во текот на постапките и да доставуваат докази. 

Секоја држава членка ќе ги преземе соодветните мерки за да осигура 
дека нејзините надлежни органи ги распитуваат жртвите во мерка која е 
неопходна за остварување на целта на кривичната постапка.

Член 4
Право да добиваат информации

          1.Секоја држава  членка  ќе  се  погрижи  жртвите   во 
конкретниот  случај  да  имаат  пристап  до  информации  кои  што  се 
релевантни  за  заштитата  на  нивните  интереси,  и  тоа  од  нивниот  прв 
контакт со органите за спроведување на законот, со какви било средства 
кои што може да се сметаат за соодветни и колку што е можно на јазиците 
кои се разбирливи во таа средина. Во најмала мерка вакви информации се:

(а)  видот  на  услугите  или  организациите  од  кои  тие  може  да 
побараат поддршка;

(б) видот на поддршката која што може да ја добијат;
(в) каде и како може да го пријават кривичното дело;
(г) постапката која следи по пријавата и нивната улога во врска со 

таа постапка;
(д) како и под кои услови може да добијат заштита;
(ѓ) до кој степен и под кои услови може да имаат пристап до:

(i) правен совет или 
(ii) правна помош или 

(iii) било кој друг вид на совети, 
ако, во случите предвидени во точка (i)  и (ii)  имаат право да ги примаат 
истите; 

(е)  услови  кои  треба  да  ги  исполнуваат  за  да  имаат  право  на 
надомест на штета;

(ж)  ако се  жители на  друга  држава,  дали  постојат  некои посебни 
аранжмани кои им се достапни, со цел да ги заштитат своите интереси. 

2. Секоја држава членка ќе се погрижи жртвите кои имаат изразено 
желба да бидат информирани за:

(а) резултатот од нивната жалба/пријава;
(б)  релевантните фактори кои  што  им овозможуваат,  во  случај  на 
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обвинение, да го знаат текот на водењето на кривичната постапка која се 
води против лицето кое што е обвинето за кривичното дело кое ги засега 
нив, освен во исклучителни случаи кога тие знаењето на овие информации 
во врска со случајот можат да имаат негативно влијание. 

(в) одлуката на судот за изречената санкција.
3. Државите членки ќе ги преземат сите можни мерки да обезбедат 

дека, барем во случаите каде што може да има опасност за жртвите, кога 
обвинетиот  или  осудениот  е  пуштен  на  слобода,  одлуката  за  неговото 
пуштање да и биде соопштена на жртвата доколку тоа е потребно. 

4. Досега, доколку држава членка на своја иницијатива, ги проследи 
информациите од ставовите 2  и  3,  мора да  обезбеди жртвите да  имаат 
право да не ги добиваат, освен ако ваквата комуникација е обврзувачка под 
условите на конкретната кривична постапка. 

Член 5
Заштитни мерки во комуникацијата

Секоја држава членка, во однос на жртвите кои што имаат статус на 
сведоци или странки во постапката, треба да ги преземе сите неопходни 
мерки  за  да  се  минимизираат  колку  што  е  можно,  потешкотиите  во 
комуникацијата кои се однесуваат на разбирањето на, или вклученоста во, 
релевантните  стадиуми  на  кривичните  постапки,  до  степен  кој  е 
споредлив со мерките од овој вид кои што ги користат обвинетите лица. 

Член 6
Специфична помош на жртвата

Секоја држава членка ќе се погрижи жртвите да имаат пристап до 
совети, во смисла на Член 4 ст.1. точка (ѓ) (iii), бесплатно онаму каде што 
е оправдано, во врска со нивната улога во постапката, и онаму каде што е 
соодветно, правна помош, во смисла на Член 4 ст.1 точка (ѓ) (ii), и кога е 
тоа можно, да имаат статус на странка во кривичната постапка. 

Член 7 
Трошоци на жртвите во однос на кривичната постапка

Секоја држава членка, во согласност со важечкото национално право, 
ќе им овозможи можност за надомест на трошоците на жртвите кои имаат 
статус  на  странка  или  сведок  во  постапката,  како  резултат  на  нивното 
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законско учество во кривичните постапки. 

Член 8
Право на заштита

1. Секоја држава членка треба да обезбеди соодветно ниво на 
заштита на жртвите и, онаму каде што е соодветно, на нивните семејства 
или лицата во слична позиција, особено во однос на нивната безбедност и 
заштита на нивната приватност, каде што надлежните органи сметаат дека 
постои сериозен ризик од одмазда или цврсти докази за сериозни намери 
да се наруши нивната приватност.

2. За  таа  цел,  земајќи  го  во  предвид  став  4,  секоја  држава 
членка ќе ја гарантира можноста да се усвојат, ако е неопходно, како дел 
од судската постапка, неопходните мерки за да се заштити приватноста и 
фотографските слики од жртвите и нивните семејства или личностите во 
слична состојба. 

3. Секоја држава членка, понатаму, ќе обезбеди контактот меѓу 
жртвите и сторителите во просториите на судот да може да се одбегне, 
освен ако целите на кривичната постапка бараат таков контакт. Каде што е 
соодветно  за  таа  намена,  секоја  држава  членка  постепено  ќе  треба  да 
обезбеди во судот посебни чекални за жртвите. 

4. Секоја држава членка ќе се погрижи, онаму каде што има 
потреба од заштита на жртвите – особено кај оние кои се најранливи – од 
ефектите на давањето на доказите во судот, жртвите да може, со одлука на 
судот, да сведочат на начин кој ќе овозможи оваа цел да се постигне, преку 
соодветни средства компитабилни со основните правни принципи. 

Член 9
Право на надомест на штета во текот на кривичната 

постапка

1. Секоја држава членка ќе се погрижи за жртвите на кривични 
дела да имаат право да ја добијат оддлуката во разумен временски период 
за  надомест од  страна на  сторителот во  текот на  кривичната  постапка, 
освен  кога,  во  одредени  случаи,  националниот  закон  предвидува 
надоместокот да се додели на друг начин. 

2. Секоја  држава  членка  ќе  преземе  соодветни  мерки  за 
поттикнување на  сторителот  да  обезбеди  адекватен  надомест  на  штета 
(компензација) на жртвите. 
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3. Освен во случаите на итност за остварување на целите на 
кривичната постапка, имотот кој што им припаѓа на жртвите, а кој што е 
конфискуван поради водењето на кривичната постапка, ќе им биде вратен 
без одлагање.

Член 10 
Кривична медијација во текот на кривичната постапка

1. Секоја  држава  членка  ќе  бара  да  се  промовира  медијацијата  во 
кривичните предмети за кривични дела за кои смета дека се соодветни за 
примена на овој вид постапка.

2. Секоја  држава  членка  ќе  се  погрижи  секој  договор  кој  ќе  се 
постигне  помеѓу  жртвата  и  сторителот  во  текот  на  медијацијата  во 
кривичните предмети да биде земен во предвид. 

Член 11
Жртви жители на друга земја членка

1. Секоја држава членка ќе се погрижи да обезбеди нејзините 
надлежни органи да се во можност да ги преземат сите соодветни мерки за 
минимизирање на тешкотиите со кои се соочува жртвата која е жител на 
друга држава, различна од онаа каде што се случил кривично правниот 
настан, особено во поглед на организирањето на постапката. За таа цел, 
државните органи треба, особено, да бидат во можност:

- да  се  во  можност  да  одлучат  дали  жртвата  може да  даде 
изјава веднаш по извршувањето на кривичното дело;

- да го користи, колку што е тоа можно согласно одредбите за 
видео-конференциско  или  телефонско-конференциско  сослушување, 
утврдено со чл.10 и 11 од Конвенцијата за взаемна помош во кривичната 
материја  помеѓу  државите  членки  на  ЕУ  од  29  Мај  2000  година,54 за 
сослушување на жртвите кои се жители на странска држава. 

2. Секоја држава членка ќе се погрижи жртвата на кривичното 
дело во држава членка различна од онаа на која жртвата е државјанин, да 
може да поднесе жалба/тужба пред надлежните органи на неговата земја 
ако жртвата не е во можност тоа да го стори во државата членка каде што е 
извршено кривичното дело или, во случај на сериозен прекршок, не сака 
тоа да го стори таму. 

Надлежниот орган до кој што е поднесен поднесокот, доколку самиот 

54  (1)OJ C 197, 12.7.2000, p. 1.
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нема  надлежност  за  истата,  ќе  го  предаде  предметот,  без  одлагање,  до 
надлежниот орган на територијата во која е сторено кривичното дело. По 
поднесокот ќе се решава во согласност со националното законодавство на 
државата во која е сторено кривичното дело. 

Член 12
Соработка меѓу државите членки

Секоја  држава  членка  ќе  ја  охрабри,  развива  и  унапредува 
соработката  меѓу  државите  членки  со  цел  да  се  олесни  поефикасната 
заштита на интересите на жртвите во кривичната постапка, без разлика 
дали оваа соработка е во форма на мрежи директно поврзани со судскиот 
систем или врски помеѓу организациите за поддршка на жртвите. 

Член 13
Специјални услуги и организации за поддршка на жртвите

1. Секоја  држава  членка,  во  контекст  на  постапката,  ќе  го 
промовира вклучувањето на системите за поддршка на жртвите одговорни 
за организирање на почетен прием на жртвите и за поддршка на жртвите 
подоцна, без разлика дали е преку одредби за специјално обучен персонал 
во  јавните  служби  или  преку  признавање  и  финансирање  на 
организациите за поддршка на жртвите. 

2. Секоја држава членка ќе ги охрабрува дејствата кои што се 
преземаат  во  постапките  со  таков  персонал  или  со  организации  за 
поддршка на жртвите, особено во поглед на: 

(а) обезбедување информации за жртвите;
(б)  помош на жртвите во согласност со нивните непосредни 

потреби;
(в) помош на жртвите, на нивно барање, по завршувањето на 

кривичната постапка.

Член 14
Обука на персоналот кој е вклучен во постапката или на друг начин е 

во контакт со жртвите

1. Преку  јавните  служби  или  преку  финансирање  на 
организациите  за  поддршка  на  жртвите,  секоја  држава  членка  ќе  ги 
охрабрува иницијативите со кои се овозможува на персоналот кој што е 
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вклучен во  постапките или е  на  друг  начин во контакт  со  жртвите,  да 
прими соодветна обука со посебен осврт на потребите на најранливите 
групи.

2. Став 1 ќе се однесува особено на полициските службеници и 
на правните експерти. 

Член 15 
Практични услови во однос на позицијата на жртвите во постапката

1. Секоја  држава  членка  ќе  го  поддржи  прогресивното 
создавање на неопходните услови за обид да се превенира секундарната 
виктимизација  и  одбегнување  на  изложувањето  на  жртвите  под 
непотребен  притисок,  во  однос  на  постапката  генерално,  а  особено  во 
местата каде што кривичната постапка може да се поведе. Ова особено ќе 
се применува во однос на соодветниот почетен контакт со жртвите, и во 
утврдувањето на условите кои се соодветни за нивната ситуација. 

2. За целите на став 1, секоја држава членка особено ќе ги зема 
во предвид капацитетите во рамките на судовите, полициските станици, 
јавните служби и организациите за поддршка на жртвите. 

Член 16 
Територијално важење

Оваа Одлука се однесува на Гибралтар.

Член 17 
Имплементација

Секоја држава членка ќе ги стави во сила законите, регулативите и 
асминистративните одредби потребни за усогласување со оваа Рамковна 
Одлука:

- Во врска со член 10, 22 март 2006 година,
- Во врска со член 5 и 6, 22 март 2004 година,
- Во однос на другите одредби, 22 март 2002 година.

Член 18
Проценка (оценување)

Од  датумите  наведени  во  член  17,  секоја  држава  членка  ќе  го 
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проследи до Генералниот секретар на Советот и до Комисијата текстот со 
одредбите со кои се внесуваат во националното законодавство барањата 
утврдени со оваа Одлука. Советот ќе ги оцени, во рок од една година по 
секоја од овие дати, мерките кои што се превземени од државите членки за 
да ги усогласат одредбите со оваа Рамковна Одлука, во смисла на извештај 
изготвен  од  страна  на  Генералниот  Секретаријат  врз  основа  на 
информациите  добиени  од  страна  на  државите  членки  и  извештај  во 
писмена форма од страна на Комисијата. 

Член 19
Влегување во сила

Оваа  Рамкова  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  нејзиното 
објавување во Службениот Весник на Европската Заедница.

Во Брисел, 15 Март 2001 година.
За Советот,
Претседател 
M-I. KLINGVALL
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