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Седница на Советот за надворешни работи
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Советот ги донесе следниве насоки:

I. ПРЕГЛЕД И ДЕФИНИЦИИ

A. ВОВЕД

1. Слободата на мислењето и слободата на изразувањето се основни права на секој човек. Покрај тоа 
што се неопходни за достоинството и исполнувањето на поединецот, тие се и основните темели 
на демократијата, владеењето на правото, мирот, стабилноста, одржливиот сеопфатен развој и 
учествувањето во јавните работи. Државите се обврзани да ги почитуваат, да ги заштитуваат и да ги 
унапредуваат правата на слобода на мислењето и слобода на изразувањето. 

2. Слободата на мислењето и на изразувањето е од суштинско значење за исполнувањето и за уживањето 
широк опсег на други човекови права, какви што се слободата на здружувањето и собирањето, 
слободата на мислата, верската припадност и верувањето, правото на образование, правото на учество 
во културните збиднувања, правото на глас и сите други политички права во врска со учеството во 
јавниот живот. Без нив не може да постои демократија. 

3. Слободата на мислењето и на изразувањето сама по себе е важна за унапредување на самоисполнувањето 
и автономијата на поединците. Слободата на изразувањето, која го опфаќа и уметничкото изразување, 
е од основно значење за развојот и искажувањето на идентитетот на поединците во општеството. 

4. Во секое општество неопходно е постоење на слободни, разнолики и независни медиуми за да се 
унапредува и да се штити слободата на мислењето и на изразувањето, како и другите човекови права. 
Со овозможувањето на слободниот тек на информации и на идеи за прашањата од општ интерес и со 
обезбедувањето транспарентност и отчетност, независните медиуми претставуваат еден од темелите 
на демократското општество. Без слободата на изразувањето и без слободата на медиумите не може 
да постои информирано, активно и ангажирано граѓанство.

5. Работата на новинарите при разоткривањето на злоупотреби на моќта, насочувањето на вниманието 
кон корупцијата и преиспитувањето на добиеното мислење често ги става во конкретен ризик од 
заплашување и насилство. Ваквите напади и заплашување – често придружени со одбивање од страна 
на државните органи делотворно да ги истражат и да му стават крај на неказнувањето на ваквите 
дејства – не само што претставуваат напад врз жртвата, туку и ја ограничуваат можноста на јавноста 
да добива информации и идеи. Напорите за заштита на новинарите не треба да се ограничат само на 



оние што се формално признаени како новинари, туку треба да ги опфатат и придружниот персонал 
и другите, како на пример „граѓаните-новинари“, блогерите, активистите на социјалните медиуми и 
бранителите на човековите права, кои ги користат новите медиуми за да допрат до масовна публика. 
Напорите да му се стави крај на неказнувањето на казнивите дела против новинарите и другите 
учесници во медиумите мора да се поврзат со заштитата и одбраната на бранителите на човекови 
права1. 

6. Технолошките иновации во информатичката и комуникациската технологија создадоа нови можности 
за поединците да шират информации до масовната публика и имаа значајно влијание врз учеството 
и придонесот на граѓаните во процесите на одлучување. Овие иновации донесоа и нови предизвици. 
Сите човекови права што постојат надвор од глобалната мрежа мора да се заштитат и на глобалната 
мрежа, особено правото на слобода на мислењето и изразувањето и правото на приватност, кое исто 
така ја опфаќа и заштитата на личните податоци. 

7. Водена од соодветните одредби2 на Договорот за Европска Унија (ДЕУ) и Повелбата за основните 
права на Европската Унија и во согласност со нејзините меѓународни и европски обврски3 за човекови 
права, ЕУ е обврзана да ја почитува, да ја заштитува и да ја унапредува слободата на мислењето и 
на изразувањето во рамките на своите граници. Со овие насоки, ЕУ повторно ја потврдува својата 
определба да ги застапува, во својата надворешна политика за човековите права, слободата на 
мислењето и слободата на изразувањето како права што секој секаде треба да ги остварува, врз 
основа на принципите на еднаквост, недискриминација и универзалност. Преку своите инструменти 
за надворешна политика, ЕУ планира да помогне за навремено, доследно и усогласено справување 
со прекршувањата на овие права и нивно спречување.

Б. НАМЕНА НА ОВИЕ НАСОКИ 

8. При застапувањето и заштитувањето на слободата на мислењето и на изразувањето, ЕУ се води од 
универзалноста, неделивоста, меѓуповрзаноста и меѓузависноста на сите човекови права, без оглед 
дали се граѓански, политички, економски, социјални или културни. Оттаму, овие насоки треба да се 
читаат во контекст на другите насоки на ЕУ што се донесени во областа на човековите права. 

9. Овие насоки ги објаснуваат меѓународните стандарди за човекови права во врска со слободата на 
мислењето и на изразувањето, а за претставниците и персоналот на институциите на ЕУ и на земјите-
членки на ЕУ обезбедуваат политичко и оперативно водство при нивната работа во трети земји и во 
мултилатерални форуми, како и при контакти со меѓународните организации, граѓанското општество 
и други засегнати чинители. 

10. Насоките, исто така, обезбедуваат практично водство за претставниците и персоналот како да 
придонесат кон спречување на потенцијалните прекршувања на слободата на мислењето и на 
изразувањето, како да ги анализираат конкретните случаи и како делотворно да реагираат кога 
доаѓа до вакви прекршувања, со цел да ја заштитат слободата на мислењето и на изразувањето во 
надворешното дејствување на ЕУ. Тие, исто така, пропишуваат на кој начин и во кои строго пропишани 
услови може да се ограничи слободата на мислењето и на изразувањето.

1   Види Насоки на ЕУ за бранителите на човековите права (2004, ажурирани 2008 г.) 
2   Членовите 2, 6, 21, 49 од ДЕУ и членовите 7, 8, 10, 11, 22 од Повелбата за основните права на Европската Унија. Сите земји-членки на ЕУ  

се потписнички на МПГПП и на ПЧПЕУ. 
3  Види во анекс II неисцрпен список на меѓународни и европски норми и стандарди за слободата на мислењето и на изразувањето



В. ДЕФИНИЦИИ

11. Правото на слобода на мислењето и на изразувањето е втемелено во членот 19 од Универзалната 
декларација за човекови права (УДЧП) и во Меѓународниот пакт за граѓански и политички права 
(МПГПП). Членот 19 од МПГПП вели дека „Секој има право на непречена слобода на мислењето. 
Секое лице има право на слобода на изразувањето. Ова право, без оглед на границите, ја подразбира 
слободата на наоѓање, примање и ширење на информации и идеи од сите видови во усна, писмена, 
печатена или уметничка форма или на кој и да е начин по слободен избор. Остварувањето на слободите 
предвидени во став 2 опфаќа посебни должности и одговорности. Следствено, може да подлежи на 
извесни ограничувања, кои мора да бидат утврдени со закон, а се потребни заради: (а) почитување на 
правата или угледот на други лица; (б) заштита на државната безбедност, јавниот ред, јавното здравје 
и моралот.“ Корисен извор со упатства за толкување на членот 19 е општиот коментар 34 (UNHRC/
GC34)4 на Комитетот за човекови права на ОН.

а) Право на непречена слобода на мислењето

12. Секој има право на непречена слобода на мислењето. Ова право го опфаќа и правото лицето да го 
смени своето мислење кога сака и по слободен избор. Никој не смее да биде изложен на прекршување 
на кое било право врз основа на неговите или нејзините вистински, воспримени или претпоставени 
мислења. Се забранува секаков облик или напор некој да се принуди да има или да нема мислење.

 
13. Се заштитуваат сите облици на мислења, вклучувајќи ги и мислењата од социјална, политичка, 

научна, морална и религиозна природа. Државите не смеат да наметнуваат никакви исклучоци или 
ограничувања на слободата на мислењето, ниту пак да го криминализираат имањето мислење.

б) Правото на слобода на изразувањето

i. Правото да се бара и да се добие информација

14. Правото на слобода на изразувањето опфаќа и слобода на барање и добивање информации. Тоа 
претставува клучен елемент на демократското управување бидејќи партиципативниот процес на 
одлучување не може да се унапредува без соодветен пристап до информации. На пример, изложеноста 
на прекршување на човековите права може, во некои околности, да биде потпомогната со објавувањето 
информации што ги имаат државните субјекти. Осигурувањето пристап до информации може да послужи 
за унапредување на правдата и на репарацијата, особено по периоди на тешки прекршувања на 
човековите права. Советот за човекови права на ОН нагласи дека јавноста и поединците имаат право 
на пристап, до најголем можен степен, до информации за дејствувањето и процесот на одлучување 
на нивните влади5.

15. Секој човек треба да има право да утврди на разбирлив начин, дали, и ако е таков случајот, кои 
негови или нејзини лични податоци се чуваат и за каква цел. Секој човек треба, исто така, да може 
да утврди кои јавни тела или приватни лица или тела ја контролираат или може да носат одлуки што 
влијаат врз обработката на неговите или нејзините лични податоци што се чуваат во електронски 
или рачни датотеки. Ако овие датотеки содржат неточни лични податоци или податоци што биле 
контролирани или обработени спротивно на законските одредби, секој човек треба да има право 
неговите или нејзините податоци да бидат поправени или во одредени околности и избришани. 

4 Општ коментар е необврзувачко толкување на содржината на одредбите за човекови права од страна на телата на договорот на ОН. 
Општиот коментар 34 дава насоки за државите-потписнички во поглед на толкувањето на конкретни аспекти на чл. 19 од МПГПП и 
може да го најдете на  http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf

5 A/HRC/RES/12/12



Државите треба да ги вложат сите напори за да осигурат лесен, брз, ефективен и практичен пристап 
до вакви информации. Се прифаќа дека е релевантно да се разгледува заштитата на податоците во 
контекст на слободата на изразувањето. 

16. Интернет и дигиталните технологии ги проширија можностите на поединците и на медиумите да го 
остваруваат правото на слобода на изразувањето и на слободен пристап до информации на глобалната 
мрежа. Секое ограничување што го спречува протекот на информации надвор од глобалната мрежа или 
на неа мора да биде во согласност со дозволените ограничувања што се утврдени со меѓународното 
право за човековите права. 

ii. Правото на давање информации и идеи од секаков вид преку медиумите и без оглед на границите

17. Слободата на мислењето и на изразувањето понатаму ја вклучува и слободата на изразувањето и 
споделувањето информации и идеи од секаков вид што може да им бидат пренесени на други, во 
каков било облик, и без оглед на медиумите. Овде се опфатени и информации и идеи што властите или 
мнозинството од населението може да ги сметаат за критични или контроверзни, како и идеи и гледишта 
што може да ги „шокираат, навредат или вознемират“6. Коментарите за нечии или за јавни работи, 
агитирањето, дискусиите за човековите права, новинарството, научните истражувања, изразувањето 
на етничкиот, културниот, лингвистичкиот и верскиот идентитет7 и уметничкото изразување, рекламата, 
подучувањето, се примери на изразување што е опфатено со слободата на изразувањето. Овде исто 
така припаѓаат и политичкиот дискурс и рекламирањето за време на изборни кампањи.

18. Изразувањето може да се јави во секаков облик, вклучително и во говорен и писмен облик и на 
знаковниот јазик, како и во облик на невербално изразување на пример преку слики и предмети, и 
сите тие се заштитени. Средствата на изразување може да опфаќаат книги, весници, летоци, плакати и 
банери, како и сите облици на аудио-визуелно и електронско изразување, вклучително и сите начини 
на изразување на Интернет. 

6  Хендисајд против Обединетото Кралство, пресуда на ЕСЧП, 7 декември 1976 г.; § 49.
7 Документ од состанокот на Конференцијата на ОБСЕ за човековата димензија во Копенхаген, 1990, параграф (32) 



Строго пропишани ограничувања на правото на слобода на изразувањето

19. Меѓународните и регионалните конвенции за човековите права, судовите и механизмите признаваат 
дека слободата на изразувањето може да се ограничи со закон на одредени строго дефинирани начини 
и во специфични околности. Ограничувањата врз практикувањето на слободата на изразувањето не 
може да го загрозат самото право. Комитетот за човекови права на ОН повеќепати има нагласено 
дека врската помеѓу правото и ограничувањето и помеѓу нормата и исклучокот не смее да се замени.

20. Сите вакви ограничувања мора да го поминат следниов кумулативен тест составен од три дела:  

• мора да се предвидени со закон што е јасен и пристапен за секого (начело на правна сигурност, 
предвидливост и транспарентност)  

• мора да тежнеат кон остварување на целите утврдени со членот 19.3 од МПГПП, односно да ги 
штитат правата или репутацијата на други лица; да ја штитат државната безбедност, јавниот 
ред и јавното здравје и моралот (начело на законитост)  

• мора да е докажано дека се неопходни и дека се бараат како најнерестриктивни мерки што 
одговараат на целта за која станува збор (начелата на крајна нужда и пропорционалност).

21. Согласно со членот 20.2 од МПГПП, државите се должни со закон да забранат „секаков повик на национална, 
расна и верска омраза кој претставува поттикнување на дискриминација, непријателство и насилство“. 
Меѓутоа, ваквите ограничувања мора секогаш да бидат пропорционални на целта што се сака да се постигне. 

22. Секоја држава е обврзана да го почитува правото на слобода на мислењето и на изразувањето и е 
должна да осигури ова право да добие правна сила во домашното право. Секој законски пропис со кој 
се ограничува правото на слобода на мислењето и на изразувањето мора да го спроведува тело што е 
независно од политичко, трговско или друго неовластено влијание на начин што не е ни произволен ниту 
дискриминаторски, со примена на соодветни мерки за заштита од злоупотреба, вклучувајќи ја и можноста 
за оспорување или правен лек против евентуалната негова насилна примена8. 

I. ОПЕРАТИВНИ НАСОКИ

Г. ОПШТИ СОГЛЕДУВАЊА

23. Правото на слобода на мислењето и на изразувањето е универзално право: слободата на мислењето и 
на изразувањето се однесува на сите луѓе подеднакво. Мора да биде заштитено секаде и за секој човек, 
без оглед кој е и каде живее. Мора еднакво да се почитува и да се заштитува и на глобалната мрежа и 
надвор од неа. 

24. Државите имаат примарна обврска да го почитуваат и да го гарантираат правото на слобода на мислењето 
и на изразувањето: државите мора да обезбедат нивните правни системи да им даваат на сите луѓе 
соодветни и делотворни гаранции за слободата на мислењето и на изразувањето, кои се применливи на 
целата нивна територија и може прописно да се спроведат. 

25. Исто така, државите имаат обврска да го штитат правото на приватност во согласност со членот 17 од 
МПГПП: никој не може да биде предмет на самоволно и недозволено мешање во неговиот/нејзиниот 
приватен живот. Државите мора да обезбедат нивните правни системи да им даваат на сите луѓе соодветни 

8  Извештај за слободата на изразувањето на Франк ла Ру, специјален известувач на ОН 2011 - A/HRC/17/27  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf



и делотворни гаранции за слободата на мислењето и на изразувањето, кои се применливи на целата 
нивна територија и може прописно да се спроведат. 

26. Постојните насоки на ЕУ за човековите права целосно се применуваат секогаш кога се однесуваат на можни 
прекршувања на правото на слобода на мислењето и на изразувањето, особено насоките за застапување 
и заштита на правата на детето, за насилството против жените и девојчињата и за борбата против сите 
форми на нивна дискриминација, за бранителите на човековите права, за мачењата и за смртната казна, 
за уживањето на сите човекови права од страна на лезбијките, геј-мажите, бисексуалците, трансродовите 
и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица и за правото на слобода на верата и убедувањето9.

Б. Приоритетни области за дејствување

27. Во поглед на слободата на изразувањето, ЕУ ќе им обрне посебно внимание на следниве теми, сите 
со еднаква важност: 

1. Борба против насилството, прогонувањето, малтретирањето и заплашувањето на поединци, 
меѓу кои и новинари и други учесници во медиумите, поради спроведувањето на нивното право 
на слобода на изразувањето на глобалната мрежа и надвор од неа, и борба против неказнувањето 
за вакви казниви дела

28. ЕУ е посветена на застапување и штитење на слободата на мислењето и на изразувањето во целиот 
свет и го осудува сè поголемиот степен на заплашување и насилство со кои се соочуваат новинарите, 
учесниците во медиумите и другите лица во многу земји низ светот поради практикувањето на правото 
на слобода на мислењето и на изразувањето на глобалната мрежа и надвор од неа. Државите мора да 
преземат активни мерки за да го спречат насилството и да создадат безбедна средина за новинарите 
и за другите учесници во медиумите, овозможувајќи им да ја работат својата работа независно, без 
несоодветно мешање и без страв од насилство и прогонување10. 

29. ЕУ ѝ придава највисок приоритет на безбедноста на новинарите и на другите учесници во медиумите. ЕУ 
ќе ги преземе сите соодветни мерки за да обезбеди заштита за новинарите, и во облик на превентивни 
мерки и со инсистирање на делотворни истраги кога ќе се случат такви насилства. 

9 http://eeas.europa.eu/human_rights/guidelines/index_en.htm

10   Резолуција A/RES/68/163 на Генералното собрание на ОН „Безбедноста на новинарите и прашањето на неказнувањето“

Се заштитуваат сите облици на мислеНьа, 

вклучувајќи ги и мислеНьата од социјална, 

политичка, научна, морална и 

религиозна природа.



ЕУ: 

а) јавно ќе ги осуди убивањата, нападите, егзекуциите, мачењата, присилните исчезнувања или 
други дела на сериозно насилство или заплашување против кое било лице поради остварување 
на неговото или нејзиното право на слобода на мислењето и на изразувањето, како и напади 
врз медиумите; и ќе земе предвид соодветни дополнителни мерки; 

б) ќе бара од државните органи потполно да се придржуваат кон своите меѓународни обврски 
за делотворно, брзо и независно истражување на овие казниви дела и да осигурат дека 
сторителите од земјата, како и странските сторители на вакво насилство, ќе бидат изведени 
пред правдата;  
Кога е соодветно, ЕУ ќе поттикне набљудување на меѓународни судења за да осигури следење 
на развојот на предметите со насилство и да ја промовира борбата против неказнувањето; 

в) ќе ги повика сите земји да преземат мерки за да го спречат насилството врз новинарите 
и другите учесници во медиумите, и на тој начин да им овозможат да работат во сигурна и 
безбедна средина, без страв од насилство и прогон;

г) сериозно ќе ги поттикне државните претставници и други влијателни чинители во општеството 
јавно да се изјаснат против насилничките дела врз новинарите и другите учесници во 
медиумите и против нивното заплашување, особено во случаите кога државните органи ги 
поттикнале или ги осудиле ваквите напади; 

д) ќе го поддржи спроведувањето на Резолуцијата на ГС на ОН за „Безбедноста на новинарите и 
прашањето за неказнувањето“11 и Акцискиот план на ОН на истата тема12; 

ѓ) ќе ја олесни размената на искуства меѓу менаџерите, уредниците, новинарите и другите 
учесници во медиумите заради зголемување на свесноста, развивање на нивниот капацитет за 
спречување напади и зајакнување на безбедноста на новинарите, како и преку мерки за обука; 

е) ќе ја олесни размената на добри практики за безбедност на новинарите со државните 
претставници, какви што се членови на судството, органите на прогонот и полицијата. 

2. Застапување на законите и практиките што ја штитат слободата на мислењето и на изразувањето

30. Покрај отвореното насилство и напади врз физичката сигурност на новинарите, учесниците во 
медиумите и други лица, слободата на изразувањето често е скратена со закони или практики што 
наметнуваат цензура, поттикнуваат самоцензура или предвидуваат законски санкции, како кривични, 
финансиски и управни санкции за практикување на слободата на мислењето и на изразувањето, на 
тој начин прекршувајќи го меѓународното право за човекови права. 

31. Државите треба да го штитат со закон правото на новинарите да не ги откриваат своите извори13 со 
цел да се осигури дека новинарите можат да известуваат во интерес на јавноста без нивните извори 
да се плашат од одмазда. Сите влади мора да им овозможат на новинарите да работат во слободно и 
поттикнувачко опкружување во кое се безбедни и сигурни, без страв од цензура или ограничување.

ЕУ: 

а) ќе работи против произволни напади, неселективна злоупотреба на кривичните и на 
граѓанските постапки, кампањите за клевета и за прекумерни ограничувања на новинарите, 
учесниците во медиумите, невладините организации и субјектите во социјалните медиуми 
почнати со цел да ги спречат овие здруженија и поединци слободно да го остваруваат своето 
право на слобода на изразувањето; 

11   A/RES/68/163
12   Во одговор на Планот за дејствување на ОН, беше подготвена Стратегијата за спроведување 2013/2014 на средба на агенциите на ОН   
     (Виена, ноември 2012)
13   Освен кога е оправдано со поважно барање од јавен интерес во согласност со меѓународното право за човекови права.



б) ќе го осуди секое ограничување на слободата на изразувањето и секое цензурирање, како на 
глобалната мрежа, така и надвор од неа, со кое се прекршува меѓународното право за човекови 
права; 

в) ќе бара укинување или изменување на законите или практиките со кои се казнуваат поединци 
или организации поради остварување на своето право да го изразат сопственото мислење или 
да шират информации, билатерално или во мултилатерални и регионални форуми за човекови 
права;

г) ќе се залага против рестриктивното законодавство со кое се намалува просторот на граѓанското 
општество и на бранителите на човековите права што ја промовираат и ја штитат слободата на 
изразувањето, како и нивниот пристап до финансирање; 

д) ќе бара ослободување и ќе ги набљудува судењата на новинари или на други поединци што 
биле притворени или затворени поради изразување на своите гледишта на глобалната мрежа и 
надвор од неа, или поради ширење информации што се заштитени со меѓународното право за 
човекови права; 

ѓ) ќе го поддржи донесувањето законска регулатива со која се обезбедува соодветна заштита на 
информаторите и ќе ги поддржи реформите за обезбедување правна заштита на правото на 
новинарите за неоткривање на своите извори; 

е) ќе поттикнува размени на добри практики за промовирање и заштита на слободата на 
мислењето и на изразувањето кај сите засегнати чинители, меѓу кои: службеници на 
полициските органи, судството, граѓанското општество, политичари, бранители на човековите 
права, правници, безбедносните сили, академски граѓани и верски и културни институции; 

ж) ќе продолжи да им обезбедува на новинарите и на другите учесници во медиумите, 
бранителите на човековите права, политичките активисти и на другите поединци технички 
алатки и поддршка што им се потребни за да го остваруваат своето право на слобода на 
изразувањето на глобалната мрежа и надвор од неа; 

з) ќе осигури дека медиумите, како масовните, така и социјалните, ги признаваат и ги почитуваат 
правата на детето што се втемелени во Конвенција за правата на детето. 

3. Застапување на медиумската слобода и плурализам и култивирање на разбирање меѓу јавните 
власти за опасностите од неовластеното замешување во непристрасното/критичното известување



32. Едно отворено општество што се темели врз владеењето на правото може делотворно да функционира 
само ако постои независно и плуралистичко опкружување за медиумите на глобалната мрежа и надвор 
од неа. Слободните, разнолики и независни печатени и други медиуми обезбедуваат јавни платформи 
што се од суштинско значење за секое општество за да се осигури слободата на мислењето и на 
изразувањето и уживањето на другите човекови права.

ЕУ:

а) ќе ги поддржи активностите на трети земји за да се обезбедат правни и регулаторни рамки, 
како и рамки за политиките на дејствување, кои се темелат врз меѓународните стандарди што 
ги штитат и ги промовираат слободата на изразувањето и информирањето; 

б) ќе ги поддржува активностите на трети земји за усвојување на неопходните процедури со 
кои на поединците им се олеснува добивањето информации, меѓу другото и со законите за 
слободата на информирањето; 

в) ќе се залага за независност и заштита од политичко или комерцијално мешање на сите јавни 
тела што ги регулираат медиумите, радиодифузијата и телекомуникациите; 

г) ќе ги поддржува активностите на трети земји за подобрување на транспарентноста во врска со 
сопственоста врз медиумите, донесувањето мерки против концентрирање на медиумите и за 
фер и транспарентно распределување на лиценците бидејќи во дигиталното време поврзаните 
ризици станаа поакутни; 

д) ќе поттикнува активности на трети земји за подобрување на транспарентноста и за правично 
користење на јавните пари во медиумскиот сектор; 

ѓ) ќе ги поддржува активностите на трети земји за јакнење на независноста на новинарите и 
на уредниците, меѓу другото и преку правни и финансиски механизми со кои се зајакнува 
финансиската самоодржливост и на јавните и на приватните медиуми; 

е) ќе го поттикнува во трети земји застапувањето на мерки, особено доброволни саморегулаторни 
иницијативи и механизми, какви што се кодексите на етичко однесување во медиумите со кои 
се зајакнува отчетноста на печатот; 

ж) ќе поттикнува слободно и плуралистичко известување за изборите, како и непристрасен 
пристап за политичките партии до јавните сервиси на медиумите во текот на изборните 
кампањи; 

з) ќе ги поттикнува независните организации активно да ја следат состојбата со слободата и 
плурализмот на медиумите во разни земји. 

4. Застапување и почитување на човековите права во кибер-просторот и други информациски и 
комуникациски технологии

33. Информациските и комуникациските технологии (ИКТ) сега се дел од секојдневниот живот и создаваат 
нови можности за исполнување на човековите права и за социјален и економски развој. Мора да се 
обезбеди и да се заштити недискриминирачки пристап до информации и слобода на изразувањето за 
сите поединци, како на глобалната мрежа, така и надвор од неа.

ЕУ:

а) ќе се залага за примена на сите човекови права, вклучително правото на слобода на мислењето и 
на изразувањето, како на глобалната мрежа, така и надвор од неа; 

б) ќе ги поддржува напорите на третите земји да го зголемат и да го подобрат пристапот на своите 
граѓани до безбедно користење на Интернет и на дигиталните комуникации; 

в) ќе се залага за непречен, нецензуриран и недискриминирачки пристап до ИКТ и до услугите на 
глобалната мрежа за сите, во согласност со меѓународното право; 

г) ќе работи против сите обиди за блокирање, попречување, филтрирање, цензурирање и затворање 
на комуникациските мрежи или каков било друг вид попречување што претставува прекршување 
на меѓународното право; 



д) ќе обезбедува техничка помош на поединци и групи за да им помогне да се спротивстават на 
ваквите обиди, кога е потребно; 

ѓ) ќе продолжи да работи во насока на одржување и јакнење на моделот за управување на Интернет14 
што опфаќа повеќе чинители.

5. Застапување на најдобрите практики од страна на компаниите

34. ИКТ-компаниите играат клучна улога во обезбедувањето и овозможувањето на слободата на 
изразувањето, пристапот до информации и приватноста на Интернет, како и преку телекомуникациите. 
Иако во согласност со позитивното законодавство операторите може да нудат услуги по сопствен 
избор, нивниот избор неизбежно влијае врз правото на нивните корисници, особено кога операторот 
е доминантен во својот сектор. Водечките принципи на ОН за деловното работење и за човековите 
права велат дека компаниите носат одговорност да го земат предвид влијанието на нивните политики 
на работа врз човековите права и да го намалат негативното влијание врз правото на слобода на 
мислењето и на изразувањето, како и врз другите човекови права.

ЕУ:

а) ќе се залага за дејствување на меѓународно ниво за да се развијат најдобри практики и 
почит кон човековите права поврзани со извозот на технологии што може да се користат за 
надгледување или цензурирање од страна на тоталитарни режими; 

б) ќе се залага за свесност и усогласување со Упатувањето на ЕУ за ИКТ-компаниите во поглед 
на деловното работење и човековите права15, кое го изработи Европската комисија според 
Водечките принципи на ОН за деловно работење и човекови права; 

в) ќе ја гради свеста меѓу судиите, претставниците на органите за спроведување на законот, 
персоналот во комисиите за човекови права и креаторите на политиките низ целиот свет за 
потребата од промовирање на меѓународните стандарди, вклучително и стандардите што ги 

14   Утврдено во јуни 2013 г. со заклучоците на Советот за Стратегијата за безбедност во кибер-просторот на ЕУ.
15   http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/csr-ict-hr-business_en.pdf

Секој има право на непречена слобода на 
мислењето. Ова право го опфаќа и правото 

лицето да го смени своето мислење кога 
сака и по слободен избор.



штитат посредниците од обврската да блокираат содржина на Интернет без претходна правна 
постапка.

6. Застапување на законските измени и на практиките чија цел е јакнење на заштитата на податоците 
и приватноста на глобалната мрежа/надвор од неа 

35. Глобалната и отворената природа на Интернет им овозможува на граѓаните нови можности за размена 
на информации и мислења. Обврските на државите согласно со меѓународното право за човекови 
права, особено правото на слобода на изразувањето, правото на приватност и заштитата на личните 
податоци важат на глобалната мрежа подеднакво како и надвор од неа. 

36. Правото на слободата на изразувањето, правото на приватност и заштитата на личните податоци може 
да подлежат на прекршување како резултат на недозволено или произволно следење, пресретнување 
на комуникација или собирање лични податоци, особено кога се спроведува масовно. Државите 
мора да обезбедат дека сите мерки што се преземени за да се заштитат определени податоци што се 
собрани и обработени во интерес на националната и јавната безбедност се во согласност со нивните 
обврски согласно со меѓународното право за човекови права. 

ЕУ: 

а) ќе се залага за мерки за заштита на правото на приватност и заштитата на податоците 
вклучително преку повикување и поддржување на трети земји да ги усогласат своите 
национални законодавства во поглед на транспарентноста и пропорционалноста на пристапот 
на државната управа до личните податоци во согласност со меѓународното право за човекови 
права, секогаш кога тоа е применливо; 

б) ќе се залага и ќе ја олеснува размената на добри практики за да се осигури дека 
законодавствата и процедурите на државите за следење на комуникацијата и за пресретнување 
и собирање лични податоци се засноваат врз владеењето на правото, во рамките на 
независни, делотворни и домашни механизми за надгледување и дека се исполнуваат 
обврските согласно со меѓународното право за човекови права, вклучително и принципите на 
пропорционалност и крајна нужда; 

в) ќе промовира билатерален дијалог и дијалог во мултилатералните форуми, за прашањето 
на правото на приватност и на заштитата на податоците во дигиталното време, со осврт на 
подобрување на соработката и транспарентноста меѓу земјите во врска со прашањата за 
безбедност на податоците и за релевантните меѓународни стандарди за човекови права.

C. Алатки

37. ЕУ ќе ги искористи сите соодветни политички и надворешни финансиски инструменти со цел подобро 
да ја застапува и да ја заштитува слободата на мислењето и на изразувањето.

Политички дијалози и посети на високо ниво

38. При соодветни политички контакти на високо ниво ЕУ ќе ги покрене системските прашања и поединечните 
случаи што се однесуваат на заштитата на слободата на изразувањето и ќе ги повика партнерските земји 
да започнат измени во законодавството за да осигурат унапредување и заштита на правото на слобода 
на мислењето и на изразувањето, на глобалната мрежа, како и надвор од неа. 

39. Во политичките дијалози со партнерските земји, секогаш кога е соодветно, ЕУ ќе ги покрене прашањата 
за сериозните и системските прекршувања и ограничувања на правото на слободата на мислењето и 
на изразувањето на глобалната мрежа и надвор од неа. ЕУ ќе ги поттикне партнерските земји да ги 
ратификуваат и да ги спроведуваат соодветните меѓународни и регионални инструменти за човековите 
права. ЕУ ќе ги поттикне партнерските земји да издаваат покани за посета на земјата од страна на 



Специјалните процедури на ОН за човекови права, особено од страна на специјалниот известувач 
за застапување и заштита на правото на слобода на мислењето и на изразувањето, и да ги прифатат 
и да ги спроведуваат препораките на ОН, вклучително и тие од телата за следење на договорот и од 
Универзалниот периодичен преглед, како и од Советот на Европа и од ОБСЕ, секогаш кога тоа е од важност. 

40. ЕУ ќе осигури дека институциите на ЕУ и претставниците на земјите-членки што посетуваат трети земји 
се целосно информирани за ситуацијата со слободата на мислењето и на изразувањето, и на глобалната 
мрежа и надвор од неа. На овие посети, кога е соодветно, ќе бидат покренати приоритетите и темите што 
се опфатени со овие насоки со локалните соработници и ќе опфатат и средби со новинари, бранители 
на човековите права и учесници во медиумите. 

Следење, оценување и известување за слободата на изразувањето

41. Мисиите во трети земји (делегациите на ЕУ, мисии на Заедничката политика за безбедност и одбрана и 
амбасадите на земјите-членки) и седиштата ќе го следат почитувањето на слободата на мислењето и на 
изразувањето на глобалната мрежа, како и надвор од неа, и ќе известуваат за ситуации што загрижуваат, 
како и за поединечни случаи и системски прашања. Стратегиите на ЕУ за човекови права за секоја 
земја треба да содржат дел за слободата на мислењето и на изразувањето. 

42. Извештаите на мисиите на ЕУ ќе бидат разгледувани на соодветните работни групи на Советот и, кога 
е соодветно, на Комисијата за политички прашања и безбедност (ПСЦ) со цел да се идентификува 
соодветна реакција.

43. Мисиите на ЕУ ќе го поттикнат и ќе го олеснат одржувањето на блиска и редовна координација и 
консултација со и помеѓу претставници на меѓународните и на локалните граѓански организации, 
бранителите на човековите права, локални и странски дописници и регионални и тела на ОН што ја следат 
состојбата со слободата на мислењето и на изразувањето на терен, на глобалната мрежа, како и надвор 
од неа. Кога е соодветно, ќе се известува за поединечните случаи и тие ќе се следат. Кога е соодветно, 
следењето на поединечните случаи може да опфати следење на судски процеси и затворски посети. 

44. Шефовите на мисиите на ЕУ и на земјите-членки или други соодветни претставници на ЕУ ќе земат 
предвид објавување написи и давање интервју на локални медиумски станици, со цел да ја бранат и 
да се залагаат за слободата на мислењето и на изразувањето во различни земји. 

Јавни изјави и демарши

45. Кога е соодветно, ЕУ ќе преземе демарши или ќе даде јавни изјави превентивно или во одговор на 
сериозни прекршувања или ограничувања на правото на слобода на мислењето и на изразувањето. 
Ваквите прекршувања би опфаќале егзекуции, вонправни убивања, присилни исчезнувања, произволни 
апсења или судења, и напади против новинарите и други учесници во медиумите, бранители на 
човековите права или други поединци поради тоа што тие го користеле своето право на слободата на 
мислењето и на изразувањето. 

46. ЕУ, исто така, ќе земе предвид издавање изјави како реакција на законодавни или други релевантни 
случувања со штетно влијание врз слободата на мислењето и на изразувањето и ќе ги промовира 
најдобрите практики. 



Финансиски инструменти:

47. Сите соодветни надворешни финансиски инструменти на ЕУ треба да се користат за подобро да се 
заштити и да се застапува слободата на мислењето и на изразувањето на глобалната мрежа, како и 
надвор од неа, како и да се поддржува појавувањето на слободни, разнолики и независни медиуми. 
Особено, ЕУ ќе го искористи Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР) и неговиот 
механизам за мали грантови за поединци што се соочуваат со непосредна закана. Ќе се користат и други 
географски и тематски инструменти на ЕУ за финансирање во соработка со партнерските земји за да 
се промовира слободата на мислењето и на изразувањето.

 
48. ЕЕАС и службите на Комисијата ќе се надоврзат врз постојните активности каква што е „Стратегијата за 

неисклучување на Интернет“, чија цел е да ја одржи определбата на ЕУ да обезбеди Интернет и другите 
информатички и комуникациски технологии и понатаму да продолжат да бидат двигател на политичката 
слобода, демократскиот развој и економскиот раст. 

49. ЕЕАС и службите на Европската комисија, во соработка со земјите-членки ќе разменуваат информации 
за проектите што се финансирани во трети земји на полето на слободата на изразувањето, за да се 
овозможи подобра координација и делотворно користење на ресурсите. 

50. Насилните ограничувања на слободата на изразувањето и насилството против новинарите и другите 
учесници во медиумите треба да бидат земени предвид од страна на ЕУ кога ќе одлучува за можно 
суспендирање на соработката, особено во поглед на финансиската помош. 

51. ЕЕАС и службите на Европската комисија ќе вклучат компоненти за поддршка на печатените медиуми 
во својата поддршка при избори секогаш кога е соодветно. 

Јавна дипломатија во мултилатерални форуми

52. ЕУ ќе осигури слободата на изразувањето да остане значајно прашање на агендата на ОН, така што 
активно ќе работи во сите мултилатерални форуми за да обезбеди силна пан-регионална поддршка за 
унапредување и заштита на слободата на мислењето и на изразувањето на глобалната мрежа и надвор 
од неа, и ќе го поддржи мандатот на специјалниот известувач на ОН за унапредување и заштита на 
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основни права на 
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правото на слобода на мислењето и на изразувањето и тесно ќе соработува со специјалните известувачи 
со слични мандати од АУ, ОАД, ОБСЕ и ОИС. 

53. ЕУ ќе се надоврзе на содржината на односните резолуции на ОН, какви што се резолуцијата на 
Генералното собрание за „Безбедноста на новинарите и за прашањето на неказнувањето“, резолуцијата 
на Советот за човекови права на ОН за „Безбедноста на новинарите“, резолуцијата за „Унапредување, 
заштита и уживање на човековите права на Интернет“16 и резолуцијата на Генералното собрание на 
ОН за „Правото на приватност во дигиталното време“17; како и релевантните заклучни забелешки на 
телата за следење на договорот на ОН и препораките на специјалните известувачи до трети земји. ЕУ 
ќе го поддржи и ќе го олесни ширењето на Планот на ОН за дејствување во насока на безбедност на 
новинарите и за прашањето на неказнување и ќе се потпира на искуствата од неговото спроведување 
(особено во пилот-земјите). 

54. Земјите - членки на ЕУ ќе го насочат вниманието, кога е соодветно, кон слободата на изразувањето 
во универзалните периодични прегледи што ги спроведува Советот на ОН за човекови права. 
Спроведувањето на препораките што ги прифатила земјата што подлежи на преглед соодветно ќе се 
следи и ќе се поддржува. 

55. ЕУ ќе го засили својот ангажман со други меѓународни и регионални организации и механизми, 
како и со ОН, особено со Канцеларијата на високиот комесар за човекови права на ОН (ОХЦХР) и 
Организацијата за образование, наука и култура на Обединетите нации (УНЕСКО), ОБСЕ, Советот на 
Европа и други донатори или субјекти што ја поддржуваат слободата на мислењето и на изразувањето. 

56. ЕЕАС и службите на Европската комисија, во координација со земјите-членки, треба активно да 
учествуваат во дебатите во Форумот за управување на Интернет (ИГФ) и во Форумот на Светскиот 
самит за информатичкото општество (ССИО) во поглед на застапувањето на човековите права и на 

16   A/HRC/RES/20/8 што Советот за човекови права ја донесе на 16 јули 2012 г.
17   A/C.3/68/L.45 што Генералното собрание на ОН ја донесе во ноември 2013 г
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моделот што опфаќа повеќе чинители, како и да ја поттикнуваат свесноста за прашањата поврзани 
со слободата на мислењето и на изразувањето во соработка со граѓанското општество. 

57. ЕУ активно ќе ги поддржи меѓународните денови за градење на свеста, каков што е Светскиот ден на 
печатените медиуми (3 мај), Меѓународниот ден за ставање крај на неказнувањето за казниви дела 
против новинарите (2 ноември), Светскиот ден против цензура во кибер-просторот (12 март) и Денот 
за заштитата на податоците (28 јануари). 

58. ЕУ ќе се повика на важноста на слободни, плуралистички и одржливи медиуми поттикнувајќи го 
придржувањето кон препораките на Советот на Европа и на УНЕСКО во врска со медиумската слобода 
и плурализмот и слободата на Интернет.

Медиумска слобода и плурализам во политиката на проширување на ЕУ

59. ЕУ ја смета слободата на изразувањето како приоритет за земјите-кандидатки и за потенцијалните 
кандидатки. Критериумите од Копенхаген ги опфаќаат слободата на изразувањето и плуралитетот на 
медиумите во целина, а сите земји што сакаат да пристапат кон Унијата мора да демонстрираат сигурна 
заложба за застапување на слободата на изразувањето преку осврнување на сите релевантни аспекти 
(правен, регулаторен, судски, пазарен итн.) во ситуација кога опстојуваат пречките за слободата на 
изразувањето.

60. ЕЕАС и службите на Комисијата, во координација со земјите-членки, ќе ги следат и ќе понудат водство 
за истрајните прашања поврзани со слободата на медиумите, надвор од глобалната мрежа, како и 
на неа, преку претпристапниот политички дијалог и годишните извештаи за напредокот. Прашањата 
треба да се покренуваат во рана фаза на пристапните преговори (Поглавје 23) со цел да се обезбеди 
доволно време за реален напредок. Особено внимание треба да ѝ се посвети на борбата против 
неказнувањето во случаи на насилство против новинарите, создавање основа за транспарентен пазар 
во медиумскиот сектор и развивање на судскиот систем како гарант за правата на поединецот. ЕУ ќе им 
помогне на земјите да ги решаваат овие прашања со сеопфатна техничка и финансиска помош (ИПА 
II). Особена помош ќе биде обезбедена за да се осигури јакнење на професионалните организации 
на новинарите и на НВОи што ѝ се посветени на слободата на медиумите. 

Застапување на правното тело на Советот на Европа и на ОБСЕ 

61. ЕУ ќе ги застапува стандардите на Советот на Европа и обврските на ОБСЕ за слободата на мислењето и 
на изразувањето со трети земји што се членки на овие организации, истовремено поттикнувајќи соработка 
со Управниот одбор за медиуми и информатичко општество (ЦМДСИ), кој ја надгледува работата на 
Советот на Европа на полето на медиумите, информатичкото општество и заштитата на податоците, и 
ќе го поттикнува спроведувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) (согласно 
со членот 10 од ЕКЧП) и примената на неговото прецедентно право од страна на националните судства. 
ЕУ ќе одржува блиски контакти и ќе гради синергии и со комесарот за човекови права на Советот на 
Европа во врска со заеднички активности за промовирање на слободата на изразувањето и преку 
јакнење на безбедноста на новинарите. ЕУ ќе се залага за слободата на мислењето и на изразувањето, 
на глобалната мрежа и надвор од неа, во контекст на ОБСЕ, градејќи врз постојните обврски на ОБСЕ на 
ова поле, како и врз мерките на ОБСЕ за градење доверба на полето на безбедноста во кибер-просторот 
и врз стандардите што се утврдени во други меѓународни и регионални форуми. 

62. Земјите-членки, ЕЕАС и службите на Европската комисија ќе ги истражуваат начините за понатамошно 
јакнење на способностите и соработката со Советот на Европа и со претставникот на ОБСЕ за слобода 
на медиумите. 



Трговски мерки

63. Земјите-членки мора да обезбедат соодветна примена на Заедничкиот став на Советот 2008/944/ЗНБП 
со кој се дефинираат заедничките правила за контролата врз извозот на наведената воена технологија 
и опрема, и со кој се предвидува дека прво треба да се разгледа почитувањето на човековите права во 
земјата каде што е крајната дестинација пред да се издаде дозвола за извоз во таа земја. 

64. ЕУ ќе обезбеди структуриран и доследен пристап кон контролите врз извозот на определени чувствителни 
информации и ИКТ-ставки. Понатаму, ЕУ ќе се залага за дејствување на меѓународно ниво заради 
спречување продажба на технологија за следење и цензура на авторитативни режими, вклучително со 
презентирање предлози во контекст на клучните мултилатерални режими за контрола на извозот каков 
што е Васенаарскиот договор.

Обука и техничка размена

65. Европската служба за надворешни работи (ЕЕАС), во соработка со Комисијата и земјите-членки, ќе подготви 
материјали за обука на персоналот на терен и во седиштето. Овие материјали за обука ќе им бидат достапни 
и на земјите-членки и на институциите на ЕУ. Обуката ќе биде ориентирана кон практиката, со фокус врз 
оспособувањето на мисиите на ЕУ да ги користат алатките на ЕУ за анализа и делотворно известување 
со цел да се стави акцент на тематските приоритети на ЕУ и да се реагира на прекршувањата.

 
66. ЕУ ќе се залага за градење на свеста и за описменетост во поглед на медиумите и на Интернет и за 

нејзината важност за безбедно и одговорно користење на Интернет, особено за децата и младите лица, 
во контекст на програмите за образование и обука за човекови права, во согласност со Декларацијата на 
ОН за образование и обука за човекови права. 

67. ЕУ ќе се залага за реализирање на упатувањето на ИКТ/телекомуникациските компании во поглед на 
деловното работење и човековите права18, кое го изработи Комисијата според Водечките принципи на 
ОН за деловно работење и човекови права. 

68. ЕЕАС, службите на Европската комисија и земјите-членки ќе ги истражат начините за обезбедување 
техничка помош и за размена на добрите практики со трети земји, вклучувајќи ја и законодавната реформа 
за подобра заштита на слободата на изразувањето на глобалната мрежа и надвор од неа и за безбедноста 
на новинарите и на учесниците во медиумите. Исто така, за оваа цел ќе се користат и дијалозите и 
консултациите за човековите права со трети земји. 

Градење на капацитетите

69. ЕЕАС и Европската комисија, во координација со земјите-членки, ќе ги поддржат напорите на третите 
земји да развијат непречен и безбеден пристап и користење на Интернет во контекст на осигурување 
отвореност и почитување на човековите права. Ќе биде обезбедена поддршка за градење на капацитетите 
на бранителите на човековите права, новинарите и другите учесници во медиумите како и за поединци 
што се борат за почитување на слободата на изразувањето и за безбедна комуникација на глобалната 
мрежа и надвор од неа, вклучително и преку финансирање од ЕИДХР.

 
Спроведување и евалуација

70. Работната група на Советот за човекови права (ЦОХОМ) и нејзиниот тим за слободата на изразувањето ќе 
го поддржат спроведувањето на овие насоки, при што, кога е потребно, ќе бидат вклучени и географски 

18   http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/csr-ict-hr-business_en.pdf



работни групи на Советот. Таа ќе развие дополнителни упатства за дејствување за мисиите на ЕУ, особено 
во врска со системските прашања и поединечните случаи. Ќе усвои документи „за ставовите што треба 
да се заземат“ за клучните и горливите прашања кога е потребно

71. ЦОХОМ ќе го оцени спроведувањето на овие насоки по период од три години, ако е така соодветно, а 
тоа ќе го стори во консултација со граѓанското општество, со релевантните академски експерти и со 
претставници на медиумите. Консултациите со граѓанското општество треба да ги опфаќаат бранителите 
на човековите права, НВОи за домашни и за меѓународни човекови права, професионални здруженија, 
приватниот сектор, меѓународните и регионалните тела за човекови права и организациите на жените. 

72. Редовната размена на мислења во поглед на спроведувањето, оценувањето и ревидирањето на овие 
насоки ќе се одржува во соодветните комитети, поткомитети и работни групи на Европскиот парламент.

АНЕКС 1

A. Примери на дејства што може да го прекршат или да го нарушат уживањето на правото на 
слобода на мислењето и на изразувањето

Напади врз личност поради неговото или нејзиното практикување на слободата на изразувањето: 
егзекуциите, убивањата, присилните исчезнувања, мачењата и произволните апсења на новинари или 
други лица поради нивното практикување на слободата на изразувањето претставуваат прекршување 
на членот 19 од УДЧП и МПГПП. Ваквите дејства може да бидат преземени од државни извршители или 
приватни групи.

Законски ограничувања: секое ограничување на слободата на изразувањето мора да биде предвидено со 
закон, може да се наметне само по основите утврдени во меѓународното право за човекови права и мора 
да ги исполнува строгите барања за крајна нужда и пропорционалност.

СЛОБОДАТА НА МИСЛЕЊЕТО И НА 
ИЗРАЗУВАЊЕТО ПОНАТАМУ ЈА 

ВКЛУЧУВА И СЛОБОДАТА НА 
ИЗРАЗУВАЊЕТО И СПОДЕЛУВАЊЕТО 

ИНФОРМАЦИИ И ИДЕИ ОД СЕКАКОВ ВИД. 
ОВДЕ СЕ ОПФАТЕНИ И ИНФОРМАЦИИ И 

ИДЕИ ШТО ВЛАСТИТЕ ИЛИ МНОЗИНСТВОТО 
ОД НАСЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ГИ СМЕТААТ 

ЗА КРИТИЧНИ ИЛИ КОНТРОВЕРЗНИ.



Недоследната примена и злоупотребата на законодавството може се применуваат заради цензурирање 
на критиката и на дебатата за јавните прашања и заради создавање атмосфера на страв и самоцензура 
помеѓу учесниците во медиумите и пошироката јавност. Произволните прописи и барањата за акредитација 
на новинарите, недозволувањето пристап за новинарите, казнените законски бариери за формирање и 
работење на медиумските куќи и прописите што дозволуваат целосна или делумна екс анте или пост акто-
цензура и забрана на определени медиуми се примери за законодавни ограничувања на правото на слобода 
на изразувањето. Ограничувањата се јавуваат и во облик на закони со кои се наметнуваат превисоки даноци 
и давачки, како и други облици на економски санкции и ограничувања на пазарот.

На Интернет, цензурата вообичаено се јавува во облик на закони што дозволуваат целосна или делумна 
забрана на определени интернет-страници. Во определени екстремни околности, државите прибегнуваат 
кон целосно исклучување од интернет-мрежата и на тој начин ја изолираат целата земја или регионот од 
другиот дел од светот. Важно е да се гарантира дека пристапот до информациите и нивниот слободен тек 
нема да подлежат на неосновани ограничувања без оглед за кој медиум станува збор.

Закони за клевета: новинарите и другите учесници во медиумите, писателите, артистите, политичките 
активисти и другите бранители на човековите права во целиот свет и понатаму се затвораат поради клевета. 
Законите за клевета може, исто така, да доведат до силна автоцензура за да се избегне стравот од трпење 
строги кривични или граѓански санкции. ЕУ смета дека законите за клевета не треба да се злоупотребуваат 
за да се цензурираат критиката и дебатата за јавни прашања.

Насилно повикување на јавен морал, државна безбедност и на заштита на „националните вредности“: 
меѓународното право за човекови права не дозволува наметнување ограничувања на уживањето на слободата 
на изразувањето, со единствена цел да се заштитат концепти какви што религиите, културите, филозофските 
школи, идеологиите и политичките доктрини. Некои држави се повикуваат на јавниот морал на насилен 
начин и го користат како средство за скратување на правото на слободата на изразувањето. На пример, 
жените и женските групи што јавно ги критикуваат дискриминаторските религиозни правила се предмет 
на крајно вознемирување и заплашување, и од страна на државата и од страна на недржавните чинители. 
Државна безбедност: штитењето на државната безбедност може да се злоупотреби на штета на слободата 
на изразувањето. Државите се должни да осигурат дека законите за борба против тероризмот, законите со 

ИзразуваНь ето може да се jави во 

секаков облик, вклучително и во 

говорен и писмен облик и на 

знаковниот jaзик, како и во облик 

на невербално изразуваНь е на пример 

преку слики и предмети, и сите тие 

се заштитени.



кои се уредува предавството и сличните одредби што се однесуваат на државната безбедност (законите за 
државни тајни, законите за побуни итн.) се подготвени и се применуваат на начин што е во согласност со 
нивните обврски согласно со меѓународното право за човекови права. 

Закони против богохулење: законите со кои се криминализира бласфемијата го ограничуваат изразувањето 
на верските и другите убедувања; тие често се применуваат за да се прогонуваат, малтретираат или да 
се заплашуваат лица што им припаѓаат на религиозни или други малцинства и може да имаат сериозно 
инхибирачко дејство врз слободата на изразувањето и врз слободата на верската припадност и убедувањето. 
ЕУ препорачува декриминализирање на ваквите казнени дејства и силно се залага против употребата 
на смртната казна, физичкото казнување или лишувањето од слобода како казни за богохулење. ЕУ ќе 
продолжи да работи заедно со организациите што се борат за укинување на законите против бласфемија 
и ќе ги поддржува.

„Говор на омраза“: не постои универзално прифатена дефиниција за терминот „говор на омраза“ во 
меѓународното право. Терминот вообичаено се однесува на изразувањето што е насилничко, навредливо, 
заплашувачко или вознемирувачко и што наведува на насилство, омраза или дискриминација против лица 
или групи што се идентификуваат со определен збир карактеристики. Согласно со меѓународното право, 
државите се должни само да ги забранат најсериозните облици на говор на омраза какви што се повици на 
национална, расна и верска омраза што претставуваат поттикнување на дискриминација, непријателство 
и насилство (МПГПП, член 20.2 и КЕРД, член 4). Законските одредби против говорот на омраза не треба 
да се злоупотребуваат од страна на владите со цел да се обесхрабрат граѓаните од учество во легитимна 
демократска дебата за прашања од општ интерес.

Во европскиот контекст, прецедентното право на ЕСЧП прави разграничување меѓу, од една страна, 
вистинското и сериозно поттикнување екстремизам и, од друга страна, правото на поединците (вклучително 
новинарите и политичарите) слободно да ги изразат своите гледишта и да „навредат, шокираат или 
вознемират“. Во согласност во прецедентното право на ЕСЧП, Рамковната одлука на ЕУ за борба против 
одредени форми и изразување расизам и ксенофобија со средствата на казненото право19  предвидува дека 
земјите-членки се обврзани да предвидат казни за намерно јавно поттикнување насилство или омраза, како 
и за јавно толерирање, негирање или грубо омаловажување на злосторства на определени меѓународни 
казниви дела кога тие се извршуваат на начин што веројатно ќе поттикне насилство или омраза. 

Ограничувања во поглед на медиумската слобода и плурализмот: недостигот од медиумска слобода и 
плурализам може да ја попречи слободата на добивање и давање информации, што пак понатаму може 
да ја покопа и довербата на јавноста во медиумите и самото спроведување на демократијата. Понатаму, 
недостигот од медиумска слобода и плурализам ја намалува способноста на медиумите да дејствуваат како 
чувар на јавноста што ја повикува власта да даде отчет. Исто така, треба да се забележи дека слободата на 
изразувањето е тесно поврзана со финансиската структура, со што се обезбедува вистинска независност 
и на јавните и на приватните медиуми.

Независните и фер медиумски пазари се од основно значење за остварувањето на правото на слободно 
изразување. Регулаторната активност не треба да се користи за да се обликува медиумскиот простор според 
вкусот на определени групи со заеднички интереси на оние што се на власт, исклучувајќи ги другите групи 
или позиции од јавната дебата.

Недоволно независност на регулаторните тела: независноста на регулаторните тела од влијанијата на 
владата е клучен услов за просперитет на слободните и независните медиуми. Постапките за номинирање 
и назначување на сите членови на регулаторните тела треба да ги следат правилата што се создадени за да 
ја заштитат нивната независност и непристрасност. Националните регулаторни тела треба да се ослободени 

19   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:EN:PDF



од директно политичко замешување и треба да имаат позитивна обврска да ги штитат човековите права, 
вклучително и слободата на изразувањето. 

Ограничувања на Интернет од страна на операторите: определени содржини, апликации или услуги 
никогаш не треба да бидат блокирани, забавени или деградирани или пак дискриминирани, освен во 
многу ограничени околности (на пр. спроведување судска одлука или законска одредба, на пример во 
согласност со одредбите за спроведување на законот при злоупотреба на деца20, суштински прашања 
за безбедност на мрежата, спречување неовластена комуникација, намалување на исклучително голем 
сообраќај). До вмешување може да дојде и поради насилничко, опортунистичко или дискриминаторско 
(варијабилна геометрија) спроведување на различни закони, мешање во приватни интернет-платформи 
или апликации и сл. 

Попречувањето на безжичните сигнали е уште еден начин на цензура со кој поединците се лишуваат од 
нивното право на слобода на изразувањето.

Ограничувања на правото на приватност и заштита на личните податоци: недозволеното следење 
комуникација, пресретнувањето комуникација, како и недозволеното собирање лични податоци претставуваат 
прекршување на правото на приватност и на слободата на сопствено мислење без мешање и може да 
доведат до ограничувања на слободата на изразувањето.

Неовластеното мешање во приватноста на поединците може и директно и индиректно да ги ограничи 
слободното развивање и размената на идеи. Ограничувањата на анонимноста во комуникацијата, на пример, 
може да ги обесхрабри жртвите на сите облици насилство да го пријават насилството против нив, поради 
страв од двојна виктимизација. Во овој контекст, членот 17 од МПГПП директно се однесува на заштитата 
од мешање во „кореспонденцијата“, термин што треба да се толкува така што да ги опфати сите облици на 
комуникација, и на глобалната мрежа и надвор од неа. 

Недозволениот или произволен пристап до личните податоци од страна на владата или на некоја приватна 
компанија може да има негативно влијание врз слободата на изразувањето бидејќи кај поединците може 
да е помалку веројатно да користат технологии за електронска комуникација.

20   Види Изборен протокол на Конвенција за правата на детето за трговија со деца, детска проституција и детска порнографија

Слободата на мислењето и на изразувањето е 
од суштинско значење за исполнувањето и за 

уживањето широк опсег на други човекови 
права, какви што се слободата на 

здружувањето и собирањето, слободата на 
мислата, верската припадност и верувањето, 
правото на образование, правото на учество 
во културните збиднувања, правото на глас и 

сите други политички права во врска со 
учеството во јавниот живот.

Слободата на мислењето и на изразувањето е 
од суштинско значење за исполнувањето и за 

уживањето широк опсег на други човекови 
права, какви што се слободата на 

здружувањето и собирањето, слободата на 
мислата, верската припадност и верувањето, 
правото на образование, правото на учество 
во културните збиднувања, правото на глас и 

сите други политички права во врска со 
учеството во јавниот живот.



АНЕКС 221

1. Универзална декларација за човековите права

Член 19: „Секој има право на слобода на мислењето и на изразувањето. Ова право, без оглед на границите, 
ја подразбира слободата на наоѓање, примање и ширење информации и идеи преку сите начини.“ 

2. Меѓународен пакт за граѓанските и политичките права

Член 19: „Секој има право на непречена слобода на мислењето. Секое лице има право на слобода на 
изразувањето. Ова право, без оглед на границите, ја подразбира слободата на наоѓање, примање и ширење 
на информации и идеи од сите видови во усна, писмена, печатена или уметничка форма или на кој и да е 
начин по слободен избор. Остварувањето на слободите предвидени во став 2 опфаќа посебни должности 
и одговорности. Следствено, може да подлежи на извесни ограничувања, кои мора да бидат одредени со 
закон, а се потребни за: (а) почитување на правата или угледот на други лица; (б) заштита на државната 
безбедност, јавниот ред, јавното здравје или моралот.“ 

Член 18: „Секој има право на слобода на мислата, совеста и вероисповедта. 
Ова право ја подразбира слободата на исповедувањето и на примањето вера или убедување по свое наоѓање, 
како и слободата таа вера или убедување да ги манифестира поединечно или заедно со други, како јавно така 
и приватно, преку богослужби, верски обичаи, проповеди и веронаука. Никој не смее да подлежи на присилба 
со која би му се нарушила слободата да се исповеда или да прими вера или убедување според своето наоѓање.“ 
Слободата на манифестирањето на верата или убедувањето може да подлежи само на оние ограничувања што 
се предвидени со закон и се нужни за заштита на јавната безбедност, редот, здравјето и моралот или пак на 
основните права и слободи на други лица. Договорните држави кон овој Пакт се обврзуваат да ја почитуваат 
слободата на родителите, а во даден случај законските старатели, за да им обезбедат религиозно и морално 
воспитание на децата што е во согласност со нивните верски убедувања.“ 

Член 17: „Никој не смее да биде подложен на произволни или недозволени мешања во неговиот приватен 
живот, неговото семејство или писмена комуникација, ниту на недозволени напади врз неговата чест и 
неговата репутација. Секој има право на правна заштита против такви мешања или напади.“

Член 20.2: „Државите се должни со закон да забранат „секаков повик на национална, расна и верска омраза 
што претставува поттикнување дискриминација, непријателство и насилство.“

21   Овие насоки се темелат врз меѓународните и регионалните стандарди за слободата на изразувањето. Постојат повеќе земји што ниту 
го потпишале ниту го ратификувале Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, ниту пак други договори за човекови права, 
така што стандардите што се развиени во рамките на овие договори формално не ги обврзуваат. Правната наука на меѓународните и 
регионалните тела за човекови права, како и необрзувачките текстови/документи и другите стандарди, го илустрираат начинот на кој 
се толкуваат меѓународните и уставните гаранции за слободата на изразувањето. Како такви, тие претставуваат авторитативен доказ 
за општо прифатеното разбирање на опфатот и природата на сите меѓународни гаранции за слободата на изразувањето. Исто така, тие 
обезбедуваат стабилно водство за сите држави во поглед на толкувањето на гаранциите за слободата на изразувањето. Уште повеќе, 
Универзалната декларација за човекови права е широко прифатена како документ што добил правна сила како обичајно меѓународно 
право.

Неисцрпен список со меѓународни норми, стандарди, начела и ресурси што се однесуваат на 
слободата на мислењето и на изразувањето на кои ЕУ може да се повика или да ги применува 
во комуникацијата со трети земји.



3. Меѓународна конвенција за елиминирање на сите форми на расна дискриминација

Член 4: „Државите-членки ја осудуваат секоја пропаганда и сите организации што се раководат од идеите 
и теориите засновани врз супериорноста на некоја раса или група на лица со извесна боја на кожата или од 
извесно етничко потекло, или што сакаат да оправдаат или да поддржат омраза или дискриминација во каков 
било облик; тие се обврзуваат да ги усвојат, без одлагање, позитивните мерки што имаат цел да укинат секакво 
поттикнување на таква дискриминација или секакво дело на дискриминација, и за таа цел, водејќи сметка 
за принципите отелотворени во Универзалната декларација за човекови права и за правата што се изречно 
наведени во членот 5 од оваа конвенција, тие меѓу другото се обврзуваат: (а) да го утврдат како дело казниво 
со закон секое ширење идеи што се заснова врз расна супериорност или омраза, секое поттикнување расна 
дискриминација, како и секој чин на насилство или предизвикување такво насилство, насочено против која 
било раса или група лица со друга боја на кожа или друго етничко потекло, како и давање каква било помош 
на расистички активности, подразбирајќи го тука и нивното финансирање; (б) да изјават дека се незаконити и 
да ги забранат организациите, како и активностите на организирана пропаганда и секој друг вид пропагандна 
активност што поттикнуваат на расна дискриминација и што ја помагаат, како и да прифатат дека учеството 
во овие организации или во нејзините активности е дело казниво со закон; 
(в) да не им дозволат на јавните власти ниту на јавните национални или локални установи да поттикнуваат 
на расна дискриминација.“ 

4. Конвенција за правата на детето22 

Член 13: „Детето има право на слобода на изразувањето што ја подразбира и слободата да бара, да 
прима и да дава информации и идеи од секаков вид, без оглед на границите, било усно или писмено, или 
во печатена форма, по пат на уметност или на кој и да е друг начин по избор на детето. Остварувањето на 
ова право може да подлежи на извесни ограничувања, меѓутоа само на оние што се определени со закон 
и се неопходни: (а) заради почитување на правата или угледот на други лица; или (б) заради заштита на 
државната безбедност или на јавниот ред, јавното здравје и моралот“. 

22   Важни се и членовите 15 (за правото на слобода на здружување и собирање), 16 (зајакната заштита на правото на сопствено мислење) 
и 17 (за пристапот на детето до информации и материјал од медиумите).

ПРАВОТО НА СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАНЬЕТО ОПФАКА И  

СЛОБОДА НА БАРАНЬЕ И ДОБИВАНЬЕ ИНФОРМАЦИИ. 

ТОА Е КЛУЧЕН ЕЛЕМЕНТ НА ДЕМОКРАТСКОТО УПРАВУВАНЬЕ.



5. Конвенција за спречување и казнување на злосторството геноцид

6. Декларација на ОН за образование и обука за човековите права 

7. Декларација на ОН за правата на лицата што им припаѓаат на национални или етнички, верски и 
јазични малцинства

8. Декларација на ОН за правата на лицата од домородните народи (член 16)

9. Специјален известувач на ОН за застапување и заштита на правото на слобода на мислењето и 
изразувањето

Функцијата специјален известувач на ООН за слободата на мислењето и на изразувањето е воспоставена 
со резолуција на Комисијата на ООН за човекови права во 1993 г.23 

10. Акциски план од Рабат за забрана на застапување на национална, расна или верска омраза што 
претставува поттикнување на дискриминација, непријателство или насилство – 2012 

11. УНЕСКО: Избрани декларации, одлуки и стратегиски документи 

• Уставот на УНЕСКО (членот I.2.a - 1945) 

• Декларацијата од Виндхук за застапување на независни и плуралистички африкански печатени 
медиуми (Намбија 1991) 

• Резолуцијата 29 на УНЕСКО за осудување на насилството врз новинарите (1997) 

• Белградската декларација за поддршка на медиумите при насилни судири и во земји во транзиција

• Декларацијата од Мапуто за негување на слободата на изразувањето, пристапот до информации 
и зајакнување на луѓето (2008) 

• Бризбенската декларација за слободата на информирањето: правото да се биде информиран (2010) 

• Вашингтонската декларација за медиумите во 21 век: нови граници, нови бариери (2011) 

• Картагинската декларација за слободата на печатот и безбедноста на новинарите (2012) 

• Работниот план на УНЕСКО за безбедноста на новинарите и прашањето на неказнувањето (2013) 

• Акцискиот план на ООН за безбедноста на новинарите и прашањето на неказнувањето (2012) 

• Стратегијата за спроведување 2013-2014 – Акциски план на ООН за безбедноста на новинарите 
и прашањето на неказнувањето 

• Декларацијата од Сан Хозе за безбедноста на говорењето: обезбедување слобода на изразувањето 
во сите медиуми (2013) 

• Завршната изјава од првата средба за оценување на ССИО+10 (2013) 

Алатки

• Индикатори за развиеноста на медиумите (ИРМ) (2006) 

• Индикатори за безбедноста на новинарите (2013) 

• Родово-сензитивни индикатори за медиумите (РСИМ) (2012) 

• Прибор алатки за слободата на изразувањето (2013) 

23   http://www.ohchr.org/EN/ISSUES/FREEDOMOPINION/Pages/OpinionIndex.aspx



Слободата на изразувањето и засегнатите права во регионалните инструменти

12. Советот на Европа24:

• Европска конвенција за заштита на човековите права и основните човекови слободи 

(Член 8 – Право на почитување на приватниот и семејниот живот) „Секој човек има право на почитување 
на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето 
на ова право, освен ако тоа мешање е во согласност со законот и ако е неопходно во интерес на државната 
и јавната безбедност или економската благосостојба на земјата, заштитата на поредокот и спречувањето 
на кривични дела, заштитата на здравјето и моралот, или заштитата на правата и слободите на другите 
во едно демократско општество.“ 

(Член 9 – Слобода на мислата, совеста и верата) „Секој човек има право на слобода на мислата, совеста 
и верата. Ова право ја опфаќа слободата на промена на верата или на убедувањето, како и слободата на 
изразувањето на својата вера или убедување, сам или заедно со други, јавно или приватно, преку богослужба, 
поука, проповеди, верски обреди и ритуали.“ „Слободата на изразувањето на верата или убедувањето 
може да подлежи само на оние ограничувања што се предвидени со закон и се нужни во едно демократско 
општество во интерес на јавната безбедност, заради заштита на јавниот ред, здравјето и моралот, или пак 
за заштита на основните права и слободи на други лица.“

(Член 10 - Слобода на изразувањето) „Секој човек има право на слобода на изразувањето. Ова право ги 
опфаќа слободата на сопствено мислење и слободата на примање и пренесување информации и идеи без 
мешање на јавната власт и без оглед на границите. Овој член не ги спречува државите да им наметнуваат 
режим на дозволи за работа на претпријатијата за радиодифузија, телевизија и филм. Остварувањето на 
овие слободи, коешто вклучува должности и одговорности, може да подлежи на одредени формалности, 
услови, ограничувања или санкции што се пропишани со закон и се неопходни во едно демократско 
општество во интерес на државната безбедност, територијалниот интегритет и јавната безбедност, заради 
спречување нереди и злосторства, заради заштита на здравјето и моралот, како и угледот и правата на 
другите, заради спречување на објавувањето доверливи информации или заради зачувување на авторитетот 
и независноста на судството.“

24   Инструментите, конвенциите, препораките, декларациите, како и документите на Парламентарното собрание на Советот на Европа 
што се од особена важност, може да ги најдете на: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835645



(Член 17 – Забрана за злоупотреба на правата) „Ниту една одредба од Конвенцијата не може да се толкува на 
начин според кој на некоја држава, група или поединец им е дадено право да преземаат активности или постапки 
со кои се загрозува некое право или слобода што се признаени во оваа конвенција, или да ги ограничуваат 
овие права и слободи во мера поголема од онаа предвидена со Конвенцијата.“

• Конвенција за заштита на лица во поглед на автоматската обработка на личните податоци 
(Конвенција 108) 

Член 1: Предмет и цел. Оваа конвенција има цел да обезбеди за секој поединец на територијата на секоја 
земја-потписник, без оглед на неговата националност или место на живеење, почитување на неговите 
права и основните човекови слободи, а особено на правото на приватност на поединецот во врска со 
автоматската обработка на неговите личните податоци („заштита на податоците“). 

• Рамковна конвенција за заштита на националните малцинства со образложение (член 9) 

• Европска повелба за регионалните или малцинските јазици (член 11 за медиумите) 
Советот на Европа тековно работи на стандарди за заштита на новинарите, со кои се опфатени и односните 
позитивни обврски на земјите- членки. Ова претставува приоритет на тековното австриско претседателство 
на Комитетот на министри на Советот на Европа, исто така имајќи ја предвид неодамнешната Резолуција 
3 насловена „Безбедност на новинарите“ што ја донесе Советот на Европа на седница на министрите 
одговорни за медиумите и информатичкото општество, која се одржа во Белград на 7 и 8 ноември 2013 г.25 

• УНЕСКО (високи претставници) побара од Советот на Европа да го разгледа прашањето за безбедноста 
на новинарите како показател на ранливоста на државите. Бидејќи насилството врз новинарите расте 
во отсуство на слобода на изразувањето, безбедноста на новинарите може навистина да претставува 
многу вреден показател за почитувањето на слободата на изразувањето и на слободата на медиумите 
во одредена заедница26. 

• Работата на Советот на Европа во поглед на слободата на Интернет е сосема усогласена со 
Меѓународниот пакт за граѓански и политички права и со Европската конвенција за човекови права 
преку неговата Стратегија за управување на Интернет 2012-2015, во која се поддржува заложбата 
на 47-те членки да не нанесуваат зло на Интернет, како и различните стандарди за филтрирање и 
блокирање, неутралност на мрежата и аспектите на човековите права на различните учесници на 
Интернет. 

• Со примената на членот 17 (забрана за злоупотреба на правата) од Конвенцијата, преку прецедентното 
право на ЕСЧП воспоставени се одредени параметри со кои се опишува „говорот на омраза“, при 
што засегнатите коментари претставуваат говор на омраза и ги негираат основните вредности на 
Конвенцијата, или (б) со примена на ограничувањата предвидени со вториот став од членот 10 и 
членот 11 од Конвенцијата (овој пристап се применува кога предметниот говор, иако претставува 
говор на омраза, не може да ги уништи основните вредности на Конвенцијата)27.

25   http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Belgrade2013/Belgrade%20Ministerial %20Conference%20Texts%20Adopted_en.pdf
26   За ова постојат посебни стандарди на Советот на Европа: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=419411 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1207243&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=F FBB55&BackColorLogged=FFAC75 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec(1997)020&expmem_EN.asp

27   Хендисајд против Обединетото Кралство, 7 декември 1976; Ербакан против Турција, пресуда од 6 јули 2006; Вона против Унгарија, 9 јули 
2013; Аксу против Турција, 15 март 2012 (Големиот совет), Ферет против Белгија, 16 јули 2009; Лерој против Франција, 2 октомври 2008; 
Јерсилд против Данска, 23 септември 1994; Хизб Ут-Тахрир и други против Германија, 19 јуни 2012 (одлука за прифатливоста); Гарауди 
против Франција пресуда од 24 јуни 2003.



• Препораката CM/Rec (2011)728 на Комитетот на министри за земјите-членки содржи нова, поширока 
дефиниција за медиумите, со која се опфаќаат сите учесници вклучени во создавањето и ширењето, 
до потенцијално голем број луѓе, информации и содржина како информации, анализи, коментари 
и мислења. Комитетот на министри исто така потврди дека, за одредени цели, некои привилегии 
што вообичаено им припаѓаат на новинарите може да се однесуваат и на други чинители, кои не 
може сосема да се сметаат како медиуми (на пример индивидуи-блогери), земајќи го предвид 
степенот до кој таквите чинители може да се сметаат за дел од екосистемот на медиуми и до кој 
придонесуваат кон функциите и улогата на медиумите во едно демократско општество. Може да се 
направи упатување и до Резолуцијата 1 насловена „Слобода на Интернет“ што ја услови Советот 
на Европа на министерската конференција во Белград, Србија, на 7 и 8 ноември 2013 г.

13. Организација за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ)  
Правното тело на ОБСЕ содржи неколку одредби за слободата на изразувањето, следат некои од нив:

• Документ од состанокот во Копенхаген на Конференцијата за човековата димензија на KБСЕ (1990) 

(9. Земјите-учеснички потврдуваат дека: секој човек има право на слобода на изразувањето, како и 
право на комуникација. Ова право ги опфаќа слободата на сопствено мислење и слободата на примање и 
пренесување информации и идеи без мешање на јавната власт и без оглед на границите. Спроведувањето 
на ова право може да подлежи само на ограничувања што се пропишани со закон и се во согласност со 
меѓународните стандарди. Особено не може да се наметнуваат ограничувања на пристапот и користењето 
на средствата за репродуцирање документи од каков било вид, но при тоа мора да се почитуваат правата 
што се однесуваат на интелектуалната сопственост.  

• Документот од Будимпешта: Кон вистинско партнерство во новата ера (Самит на шефовите на 
држави, 1994): 

36. Земјите-учеснички потврдуваат дека слободата на изразувањето е основно човеково право и основна 
компонента на едно демократско општество. Во овој контекст, независните и плуралистички медиуми се 
од основно значење за едно слободно и отворено општество и отчетни системи на владеење. Водечки 
принцип за нив е дека ќе го заштитуваат ова право. 

• Одлука бр. 633 на Постојаниот совет на ОБСЕ, прикачена кон Одлуката 12/04 од Дванаесеттата 
седница на Министерскиот совет (Софија, 2004): 

Ја потврдува важноста на целосното почитување на правото на слободите на мислењето и изразувањето, 
кои ја опфаќаат и слободата на барање, примање и давање информации и кои се од витално значење за 
демократијата и во суштина се зајакнати со Интернет. 

• Насоки на ОБСЕ за користењето на малцинските јазици во медиумското емитување (2003)

• Канцеларијата на претставникот на ОБСЕ за слобода на медиумите и понатаму останува единствената 
меѓувладина институција со мандат да ја заштитува и да ја застапува слободата на медиумите во 
57-те земји на ОБСЕ. 

Отворена е во 1997 г. Во март 2010 г. за претставник е назначена Дуња Мијатовиќ од Босна и Херцеговина29.

28   https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835645



14. Африканска унија:

• Африканска повелба за човековите права и правата на народите

Член 9: „Секој човек има право да добива информации. Секој човек има право да ги изрази и да ги шири 
своите мислења во рамките на законот.“ 

Специјален известувач за слободата на изразувањето и пристапот до информации во Африка е г-ѓата 
Фејт Панси Тлакула. 

15. Организација на американските држави (ОАД) 

• Американска конвенција за човековите права 

Член 13: „Секој човек има право на слобода на мислата и на изразувањето. Ова право ја подразбира и 
слободата да бара, да прима и да дава информации и идеи од секаков вид, без оглед на границите, било 
усно или писмено, или во печатена форма, по пат на уметност или на кој и да е друг начин по сопствен 
избор. Спроведувањето на ова право предвидено во претходниот став не може да подлежи на претходна 
цензура, но подлежи на последователна одговорност што е јасно утврдена со закон, до степенот што е 
неопходен за да се обезбеди: а) почитување на правата или угледот на други лица; или б) заштита на 
државната безбедност, јавниот ред, јавното здравје или моралот. Правото на изразувањето не може да 
биде ограничено на индиректeн начин и со индиректни средства какви што се злоупотреба на владина или 
приватна контрола врз печатот, врз фреквенциите за радиодифузија или врз опремата што се користи за 
ширење на информациите, или на кој било друг начин со кој се настојува да се попречат комуникацијата и 
циркулирањето на идеи и мислења. И покрај одредбите од став 2 погоре, јавната забава може да подлежи 
на цензура согласно со закон само поради заштита на моралот на деца и адолесценти при пристап до 
јавна забава. Секоја пропаганда за војна и секое поддржување национална, расна или верска омраза 
што претставуваат поттикнување недозволено насилство или какво било друго слично дејствие против 
некое лице или група лица по која било основа, вклучувајќи ги расата, бојата на кожата, верата, јазикот 
или националното потекло, се сметаат за дела казниви со закон. 

Интерамериканската комисија за човекови права ја воведе функцијата специјален известувач на ОАД 
за слободата на изразувањето во октомври 1997 г. Специјален известувач на ОАД е Каталина Ботеро. 

16. АЗИСКА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (АДЧП) 

• Декларација за човекови права30: 

Член 23: „Секој човек има право на слобода на мислењето и на изразувањето, која ја опфаќа и слободата 
на непречено изразување на мислењето, како и слободата да бара, да добива и да дава информации, усно 
или писмено или на каков било друг начин по сопствено наоѓање.“ 

Европска Унија:

• Договор за функционирањето на Европската Унија

29   http://www.osce.org/fom/31230

30   http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-human-rights-declaration



Член 16 

1. Секој човек има право на заштита на неговите лични податоци. 

2. Постапувајќи во согласност со вообичаената законодавна постапка, Европскиот парламент и 
Советот се обврзани да ги утврдат правилата за заштита на поединците во поглед на обработката на 
личните податоци од страна на институциите, телата, службите и агенциите на Унијата и од земјите-
членки кога спроведуваат активности што се уредени со правото на Унијата и со правилата за 
слободното движење на таквите податоци. Сообразноста со овие правила подлежи на контрола од 
независни тела. Правилата што се донесени врз основа на овој член нема да бидат во спротивност 
со посебните правила што се утврдени во членот 39 од Договорот за Европската Унијa. 

• Повелба за основните права во Европската Унија 

Член 7: Почитување на приватниот и на семејниот живот

„Секој има право да се почитува неговиот или нејзиниот приватен и семеен живот, дом и комуникации.“

Член 8: Заштита на личните податоци 

„Секој има право на заштита на неговите/нејзините лични податоци. Таквите податоци мора да се 
обработуваат чесно за точно определени намени и врз основа на согласност од засегнатото лице или врз 
некоја друга легитимна основа утврдена со закон. Секој има право на пристап до собраните податоци што 
се однесуваат на него/неа и има право на коригирање на тие податоци.“ „Усогласувањето со овие правила 
подлежи на контрола од независно тело.“

Член 10: Слобода на мислата, совеста и верата 

„Секој има право на слобода на мислата, совеста и верата. Ова право ја опфаќа слободата на промена на 
верата или на убедувањето, како и слободата на изразувањето на својата вера или убедување, сам или 
заедно со други, јавно или приватно, преку богослужба, поука, проповеди и верски обреди и ритуали. 

Во секое општество неопходно е 
постоеНье на слободни, разнолики и 

независни медиуми за да се 
унапредува и да се штити 

слободата на мислеНьето и на 
изразуваНьето, како и другите 

човекови права.

Во секое општество неопходно е 
постоеНье на слободни, разнолики и 

независни медиуми за да се 
унапредува и да се штити 

слободата на мислеНьето и на 
изразуваНьето, како и другите 

човекови права.



Се признава правото на приговор на совеста, во согласност со државните закони со кои се уредува 
остварувањето на ова право.“

Член 11: Слобода на изразувањето и информирањето 

„Секој човек има право на слобода на изразувањето. Ова право ги опфаќа слободата на сопствено мислење 
и слободата на примање и пренесување информации и идеи без мешање на јавната власт и без оглед на 
границите. Слободата и плурализмот на медиумите мора да се почитуваат.“

Член 22 

Културна, верска и јазична разноликост – „Унијата ја почитува културната, верската и јазичната разноликост.“

Инструментите на ЕУ за говорот на омраза:

• Рамковна одлука 2008/913/ПВР за борба против одредени форми и изразување расизам и 
ксенофобија со средствата на казненото право. 

Член 1: Казнени дела за расизам и ксенофобија Секоја земја-членка е должна да ги преземе мерките 
што се неопходни за да обезбеди казнивост за следните форми на однесување со намера: 

а) јавно поттикнување насилство или омраза насочени против група лица или против припадник 
на таква група, одредена според расата, бојата на кожата, верата, предците или националното 
или етничкото потекло; 

б) извршување дело споменато во точка (а) со јавно ширење или дистрибуција на написи, слики 
или други материјали; 

в) јавно толерирање, негирање или грубо омаловажување на злосторства на геноцид, 
злосторства против човештвото и воени злосторства, дефинирани во членовите 6, 7 и 8 од 
Статутот на меѓународниот кривичен суд, насочени против група лица или припадници на група 
одредена според расата, бојата на кожата, верата, предците или националното или етничкото 
потекло, кога однесувањето е такво што е веројатно дека ќе поттикне насилство или омраза 
против таа група или припадник на таа група; 

г) јавно толерирање, негирање или грубо омаловажување на злосторствата дефинирани во 
членот 6 од Статутот на меѓународниот воен трибунал, кој претставува прилог кон Лондонскиот 
договор од 8 август 1945 г., насочени против група лица или припадник на група одредена 
според расата, бојата на кожата, верата, предците, националното или етничкото потекло, кога 
дејството е извршено на начин за кој е веројатно дека ќе поттикне насилство или омраза 
против таа група или припадник на таа група. 

Член 7: „Оваа Рамковна одлука нема да ја измени обврската за почитување на основните права и основните 
правни начела, вклучително и слободата на изразувањето и на здружување што е втемелена во членот 6 
од Договорот за Европската Унија.“ 

• Извештај од Комисијата до Европскиот парламент и до Советот за спроведувањето на Рамковната 
одлука 2008/913/ПВР на Советот за борба против одредени форми и изразување расизам и 
ксенофобија со средствата на казненото право – КОМ (2014) 27 конечна верзија 



Инструменти на ЕУ за заштита на податоците31:

• Директива 95/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за заштита на лицата во поглед на 
обработката и слободното движење на личните податоци.  

• Рамковна одлука на Советот 2008/977/ПВР за заштита на личните податоци што се обработуваат 
во рамките на соработката на полицијата и судството во кривични предмети. 

• Директива 2002/58/ЕС за обработката на личните податоци и заштитата на приватноста во секторот 
на електронските комуникации (изменета со Директива 2009/136/EC.) 

• Регулатива (ЕС) 45/2001 за заштита на лицата во поглед на обработката на личните податоци од 
страна на институциите и телата на Заедницата и слободното движење на тие податоци. 

31 На 25 јануари 2012 г. Комисијата предложи сеопфатна реформа на правилата на ЕУ за заштита на податоците со цел да се зајакнат 
индивидуалните права (особено правата на приватност на глобалната мрежа), да се решаваат предизвиците на глобализацијата 
и на новите технологии и да се поттикне дигиталната економија на Европа. Предлозите се состојат од (1) КОМ (2012) 11 конечна 
верзија – Предлог на регулатива на Европскиот парламент и на Советот за заштита на лицата во поглед на обработката на личните 
податоци и слободното движење на таквите податоци (Општа регулатива за заштита на податоците), КОМ (2012) 11 конечна верзија и 
(2) КОМ (2012) 10 конечна верзија – Предлог на директива на Европскиот парламент и на Советот за заштита на лицата во поглед на 
обработката на личните податоци од страна на надлежните власти заради спречување, истражување, откривање и гонење на казниви 
дела или заради спроведување кривични санкции и слободно движење на таквите податоци, КОМ (2012) 10 конечна верзија. Двата 
предлога се предмет на тековно разгледување во Советот и во Европскиот парламент (вообичаена законодавна постапка).
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