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Информација за жалителите
Известување за жалбата до засегнатата Влада

По прелиминарното разгледување на допуштеноста на Вашата жалба, Судот одлучи, согласно 
правилото 54 § 2 (б) од Правилникот, дека Владата треба да биде известена за Вашата жалба и 
дека треба да биде поканета да достави писмени опсервации во однос на допуштеноста и 
основаноста на целиот предмет или на еден или повеќе од Вашите жалбени наводи. Доколку 
била усвоена делумна одлука со која бил прогласен за недопуштен преостанатиот дел од 
жалбата, разгледувањето на тој/тие жалбен/и навод/и е завршено и Вие не треба да 
доставувате дополнителни поднесоци во однос на тој дел од Вашата жалба.

ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА (NON-CONTENTIOUS PHASE)

1.  Правно застапување и правна помош

Согласно правилото 36 §§ 2 и 4, во оваа фаза од постапката пред Судот жалителот треба да 
биде застапуван од адвокат, освен ако Судот не донесе поинаква одлука. Доколку имате 
потешкотии во наоѓањето адвокат, може да побарате помош од Вашата национална 
адвокатска комора. Доколку немате доволно средства да платите правен застапник, може да 
поднесете барање за правна помош согласно Шемата за правна помош на Судот (правило  105 
и следни). Сепак, правна помош обично се доделува само во предмети со комплексна 
фактичка и правна природа, и не се доделува во предмети од повторувачки карактер. Покрај 
тоа, средствата исплатени во рамките на Шемата за правна помош на Судот претставуваат 
паушален износ што треба да се смета како придонес кон трошоците за правно застапување. 
На крај, фактот што Судот доделил правна помош не значи дека Судот ќе назначи застапник за 
жалителот. Наоѓањето и избирањето застапник е обврска на жалителот.

Во текот на претходната постапка, може да побарате сами да се застапувате во постапката 
пред Судот. Таквото барање ќе биде доставено на разгледување до Претседателот 
(Правило 36 §2 in fine).

2.  Пријателско спогодување

Ако Ви била испратена декларација

Oд востановената пракса на Судот произлегува дека овој предмет би можел да биде решен по 
пат на спогодба доколку страните ги прифатат условите наведени во приложената декларација 
и, пред сè, доколку Владата му исплати на жалителот паричен износ како надомест за сета 
евентуална штета, и за сите претрпени трошоци и издатоци.

Вие сте повикани во рок од дванаесет недели да го известите Секретаријатот на Судот дали го 
прифаќате овој предлог. Доколку го прифаќате предлогот, Ве поканувам да ја вратите до Судот 
приложената декларација, уредно датирана и потпишана. Допис со слична содржина и беше 
испратен и на Владата, а во прилог Ви доставуваме копија од предлог-декларацијата 
испратена до Владата.

Ако не Ви била испратена декларација

Двете страни се поканети во рок од дванаесет недели да се изјаснат во однос на можноста за 
пријателско спогодување во Вашиот предмет и можат, доколку сакаат, да достават предлог за 
пријателско спогодување (правило 62). Доколку страните се заинтересирани за пријателско 
спогодување, Секретаријатот на Судот е подготвен да ги предложи условите на спогодбата. 
Ако Владата достави предлог за пријателско спогодување, ќе Ви биде дадена можност да 



одговорите на тој предлог. Преговорите за пријателско спогодување се строго доверливи, 
согласно правилото 62 § 2, и сите дописи или предлози во врска со тоа мора да бидат 
доставени на посебен документ чија содржина не смее да биде наведена во ниту еден друг 
допис во контекст на главната постапка.

3.  Унилатерална декларација

Во принцип, доколку преговорите за пријателско спогодување завршат со неуспех, Владата 
може да достави унилатерална декларација. Во случај Владата да достави унилатерална 
декларација, Судот ќе одлучува согласно член 37 § 1(c) од Конвенцијата за тоа дали постои 
основа за понатамошно разгледување на предметот. Доколку жалителот се согласи со 
условите наведени во унилатерaлната декларација, Судот ќе одлучува по предметот согласно 
постапката за пријателско спогодување.

ГЛАВНА ПОСТАПКА (CONTENTIOUS PHASE)

Доколку страните не се спогодат во горенаведениот временски рок, ќе започне главната 
постапка во која, согласно Правилото 36 §§ 2 и 4, жалителот мора да биде застапуван од 
адвокат. Како и во претходната постапка, и во главната постапката може да побарате сами да 
се застапувате. Таквото барање ќе биде доставено на разгледување до Претседателот.

ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ/ЈАВЕН ПРИСТАП ДО ПРЕДМЕТОТ

Имајте предвид дека сите документи што се дел од судските списи се достапни за јавноста1, 
освен оние кои се однесуваат на постапката за пријателско спогодување. Покрај тоа, некои 
документи, како на пример одлуките, пресудите или изјавите за фактичката состојба на 
предметот, се објавуваат на интернет страницата на Судот.

Оттука произлегува дека секој може да добие пристап до информациите од судскиот спис, кој 
ги содржи образецот за поднесување жалба и сите документи што во текот на постапката ги 
доставиле странките во постапката или трети страни, ако има такви. Доколку во овие 
документи се спомeнуваат имиња или лични податоци, имајте предвид дека истите на тој 
начин може да бидат откриени, преведени и пренесени. Содржината на списот исто така би 
можела да доведе до идентификација на лица кои не се директно споменати.

Доколку не се согласувате тие материјали да бидат достапни за јавноста и доколку сакате да 
побарате исклучок од ова правило, треба да го информирате Судот за тоа што е можно порано. 
Треба да дадeте соодветна причини за да го оправдате таквиот исклучок. Претседателот потоа 
ќе го разгледа Вашето барање и ќе одлучи дали треба да се огрaничи пристапот до судските 
списи-целосно или делумно 2.

Страна која сака да му открие на трето лице некоја информација за предметот треба да се 
запознае со политиката на Судот во однос на за заштитата на податоци 
(www.echr.coe.int/privacy), и со релевантните законски обврски на национално и меѓународно 
ниво3.

1 Правила 33 и 47.
2 Правилото 33 § 2 гласи: “Јавниот пристап до некој документ или до негов дел може да биде ограничен 
заради заштита на моралот, јавниот поредок или националната безбедност неопходни во демократско 
општество, кога тоа е потребно за заштита на малолетни лица или за заштита на приватниот живот на 
страните во постапката, или во обем што по мислење на Претседателот е неопходно потребен во услови 
кога јавноста би им наштетила на интересите на правдата”.
3 Членот 6 од Конвенцијата број 108 на Советот на Европа за заштита на поединците во врска со 
автоматската обработка на личните податоци (Convention no. 108 for the Protection of Individuals with 
regard to Automatic Processing of Personal Data), гласи: “Личните податоци кои се однесуваат на расата, 
политичките мислења или религиозните или други убедувања, како и личните податоци во врска со 
здравјето или сексуалниот живот, не смеат да бидат автоматски процесуирани освен доколку 
домашното законодавство не предвидува соодветни заштитни механизми. Ова се однесува и на 
личните податоци што се однесуваат на кривична осуда.

http://www.echr.coe.int/privacy
https://rm.coe.int/1680078b37
https://rm.coe.int/1680078b37

