
СЛУЧАЈ: 
Неколку работнички од Велес, кои имаат деца до 
едногодишна возраст, се обратија до Хелсиншкиот 
комитет бидејќи вршат прекувремена работа и 
работат ноќе, а дел од нив, кои имаат деца до 
тригодишна возраст, вршат работа ноќе со писмена 
согласност дадена под принуда.
Работничките, родители на деца со возраст до три 
години, се во работен однос кај работодавачот со 
склучени договори за вработување на определено 
време. Тие биле уценувани од страна на 
работодавачот, дека доколку не потпишат писмена 
изјава со која изразуваат согласност да работат 
прекувремена и ноќна работа, нивните договори 
нема да бидат продолжени. Стравувајќи дека ќе 
останат без средства за егзистенција во ваква 
кризна ситуација, работничките ги потпишале 
изјавите. Работодавачот знаел дека тие стравуваат 
дека ќе го изгубат своето работно место и знаел 
дека со нивните потписи за согласност тешко би се 
докажало спротивното пред трудовиот инспекторат 
и обвинителството, и на овој начин ја злоупотребил 
нивната положба во своја корист, а на нивна 
огромна штета. Тој не само што ги принудил да 
работат прекувремена и ноќна работа, 
дополнително и не им ја исплатил прекувремената 
работа. По пријава на Хелсиншкиот комитет,  
Државниот инспекторат за труд утврдил 
неправилности во овој дел.
Законот за работните односи1 предвидува посебна 
заштита за време на бременост и родителство во 
врска со ноќната и прекувремената работа. Имено, 
за време на бременост или со дете до една година 
возраст, работничката не смее да врши 
прекувремена работа или да работи ноќе (член 
164, став 1). На работничката која има дете од една 
до три години возраст, може да и’  се наложи да 
врши прекувремена работа или работа ноќе, само 
по нејзина претходна писмена согласност (164, 
став 2). Писмената согласност од страна на 
работничките мора да биде дадена слободно и 
своеволно без принуда и закана.
Ваквото постапување на работодавачот, кој 
буквално ги принудил работничките да работат 
ноќна и прекувремена работа, претставува 
кривично дело против работните односи и се 
повредуваат одредбите за ноќна и прекувремена 
работа,  за што е предвидена парична казна или 
казна затвор до една година. 

1 Законот за работните односи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 
130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 
25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 
129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 110/19).

СУДСКА ПРАКСА: 
ВВо пресудата Сабалич против Хрватска2 
Европскиот суд за човекови права едногласно 
утврди повреда на член 3 (забрана за мачење и 
друго сурово, нечовечно и понижувачко 
постапување или казнување) во врска со член 14 
(забраната за дискриминација) од Европската 
конвенција за човекови права, затоа што 
полицијата не ја заштитила соодветно жалителката 
од хомофобични напади. Таа била нападната во 
ноќен клуб поради тоа што со цел да му покаже на 
маж кој � се додворувал дека не е заинтересирана, 
му кажала дека е лезбејка. Поради ова, 
жалителката била физички нападната од страна на 
лицето и претрпела телесни повреди. Полицијата 
единствено утврдила прекршок против јавниот ред 
и мир, а на сторителот му била изречена 
прекршочна казна во висина од 40 евра. 
Полицијата не повела кривична постапка против 
сторителот, и покрај тоа што според домашното 
законодавство има обврска да поднесе кривична 
пријава кога постојат индикации дека делото било 
сторено од омраза, дури и ако жртвата претрпела 
незначителни телесни повреди. Дотолку повеќе, 
обидот за нанесување телесни повреди, насилното 
однесување и дискриминаторските дејствија кои 
значат повреда на човековите права, се основа за 
поведување истрага по службена должност дури и 
кога нема елемент на дело од омраза. 
Жалителката поднела кривична пријава до јавното 
обвинителство, кое го проследило предметот до 
истражен судија. Истражниот судија заклучил дека 
кривичното гонење за ова дело би претставувало 
повреда на принципот ne bis in idem3, затоа што 
против сторителот веќе се водат прекршочни 
постапки, па поради тоа нејзината пријава била 
отфрлена. 
ЕСЧП уште еднаш нагласува дека Европската 
конвенција предвидува обврска за државите да ги 
преземаат сите неопходни чекори кога испитуваат 
насилнички напади, со цел да се утврди дали тие 
биле дискриминаторски. Оваа обврска за државите 
предвидува идентификување и соодветно 
казнување на сторителите на насилството. Дотолку 
повеќе, тоа што домашните органи за овој случај 
повеле прекршочна постапка, за Судот значи дека 
државата не ја исполнила својата обврска од ЕКЧП 
да гарантира дека хомофобичните напади нема да 
бидат толерирани во ниеден случај. Постапувајќи 
спротивно на својата обврска, државата придонела 
кон дополнително зајакнување на чувството на 
неказнивост на делата сторени од омраза. 
Судот утврдил дека тоа што надлежните власти не 
го адресирале елементот дека кривичното дело 
било сторено од омраза и на сторителот му била 
изречена само ниска парична казна, претставува 
суштествена повреда на постапката. На овој начин, 
домашните власти не постапиле во согласност со 
процедуралната обврска од член 3 во врска со член 
14 од ЕКЧП.

2 Case of Sabalić v. Croatia (Application no. 50231/13). 
3 Ne bis in idem принципот во кривичното право значи 
дека едно лице не може да биде осудено двапати за 
истото кривично дело.
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