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Апстракт  

Техничко – технолошкиот напредок самиот по себе наложува постојано 

користење на компјутерите и интернетот како најголема цивилизациска придобивка. 

Сајбер просторот е реален и истиот од една страна носи со себе огромен број на 

придобивки, додека пак од друга страна има и своја негативна страна. Интернетот 

од неговото појавување па до денес стана незаменлив дел од човековиот живот 

воопшто, а тенденцијата е дека бројот на корисниците постојано расте. Преку 

порастот на корисниците се олеснува протокот на информациите.   

Не негирајќи ги сите придобивки кои ги носи со себе интеренетот, во овој труд 

ќе се задржиме и ќе анализираме една негативна страна на истиот, а тоа е правото 

на приватност во контекст на користењето на интернетот, т.е., повредата на 

правото на приватноста како резултат на користењето на овие нови техничко – 

технолошки достигнувања во светот на глобализациско ниво. Приватноста, е една од 

најчуствителните сфери на човековото живеење. Проблемот на приватноста на 

интеренет просторот почнува да се поставува како прашање во последниве неколку 

години како резултат на појавата на  големиот број на социјални мрежи како што се 

фејсбук, инстраграм, твитер и др., каде што корисниците ги оставаат своите 

податоци кои подоцна може многу лесно да бидат злоупотребени.  

Клучни зборови: приватност, сајбер простор, повреда на приватноста, 

злоупотреба на податоци, лични податоци.  

 

 

 

 



Ass. Mr. Marjan Gaberov 

European University Republic of Macedonia 

marjan.gaberov@eurm.edu.mk 

 

THE RIGHT TO PRIVACY AND CYBERSPACE 

Abstract 

Technical - technological progress itself requires constant use of computers and 

internet as the greatest civilization’s gain.  Cyberspace is real and it brings a myriad of 

benefits on one hand, while on the other hand it has negative side as well. Internet from his 

appearance until today has become an indispensable part of human life in general, and the 

tendency is that the number of users is constantly growing. Increased number of users 

facilitates easier flow of information. 

Not denying all the benefits that Internet brings, in this study we will focus and 

analyze a negative side of it, which is the right to privacy in the context of the use of the 

Internet, i.e. violation of right of privacy as a result of the use of these new technical - 

technological advancements in Globalized World. Privacy is one of the most sensitive areas 

of human life. The problem of privacy in the internet space is a rising issue in recent years as 

a result of the emergence of a large number of social networks like Facebook, Instragram, 

Twitter, etc. where users leave their data, which later might be easily abused. 

Key words: privacy, cyberspace, violations of privacy, misuse of data, personal data 

 

 

 

 

 

 

 



Воведни напомени 

 Европската конвенција за заштита на човековите права на концизен начин го 

дефнира правото на приватност како едно од правата коишто припаѓаат на поширокиот 

сет на граѓанско – политички права, кои гледано од историски аспект претставуваат 

основни и најстари права на човекот, покрај економските, социјалните и културните 

права. Овие граѓанско – политички права се наркуваат уште и права од прва 

генерација, токму поради фактот дека во една историска генеза се појавуваат порано за 

разлика од сите други.  

 Правото на приватноста во Европската конвенција за заштита на човековите е 

дефнинирано на следниот начин:1 

1. Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, 

домот и преписката. 

2. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа 

мешање е предвидено со закон и ако претставува мерка која е во интерес на 

државната и јавната безбедност, 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. 

Широкиот опсег на самата дефиниција всушност ја потврдува значајноста на ова 

право кое е предвидено во голем број на меѓународно – правни докумнети кои имаат 

обврзувачка сила. Аналогно на ова истото станува и составен дел на уставите на голем 

број држави, кои правото на приватноста го подигаат на ниво на уставен принцип, 

сакајќи да ја потенцираат неговата важност за нормалното функционирање на 

општеството. Во оваа смисла и Уставот на Република Македонија се занимава со ова 

прашање, па така во него е поставена основата за обезбедување гаранција на 

сигурноста и тајноста на личните податоци и заштита од повредата на личниот 

интегритет на граѓаните. Уставот ја гарантира заштитата на приватноста на семејниот 

и личниот живот на секој поединец, како и заштитата на достоинството и угледот.2  

                                                           
1
 Европска конвенција за заштита на човековите права, Рим, 1950 год.  

2
 Устав на Република Македонија, Сл. Весник на РМ бр. 52/1991 од 22.11.1991 година со подоцнежните амандмени.  



Секое неовластено навлегување во приватноста значи повреда на личноста, на 

достоинството и на слободата на човекот. Тоа е повреда на личната автономија, на 

емоционалните чувства и на интимата како приватна сфера на човекот. Тоа што не е 

наменето за туѓите очи и уши, како да не постои. Тоа е најсветиот закон на човековото 

однесување.3 

Постојат два елементи кои ја оправдуваат приватноста како категорија која е 

нераскинлив дел од животот на човекот. Првиот елемент кој ја сочинува сржта на 

приватноста е личната автономија, која во суштина ја претставува идеологијата за 

слободата. Или уште поконкретно кажано овој елемент се однесува на можноста секој 

да може да ги донесува своите одлуки слободно во услови во кои слободата на изборот 

може да се примени без мешање од страна. Вториот елемент кои ја оправдува 

приватноста како категорија е идејата за корисноста, или утврдено е дека луѓето можат 

да донесуваат многу подобри и покорисни одлуки кога не чуствуваат разни притисоци 

од страна. Правото на приватност со оглед на својата природа е право која се обидува 

да ја ограничи државната акција, па и затоа истото го следат големи политички 

контраверзии.   

Иако во стручната литература постојат повеќе дефиниции кој ја одредуваат 

приватноста како феномен, сепак може да се каже дека една единствена дефиниција не 

постои, бидејќи приватноста сама по себе опфаќа голем број на аспекти, треба да се 

нагласи и потенцира фактот дека сите автори се согласни околу тоа дека приватноста 

всушност значи делување и дејствување на сите без страв дека тие негови постапки ќе 

бидат набљудувани од страна на трети лица, бидејќи приватноста е сфера која 

непосредно е врзана за човековото живеење и се однесува само на него. Приватноста 

претставува заштита на индивидуалната слобода на поединецот и истовремено 

претставува и балансна точка од една страна помеѓу индивидуата, и од друга страна 

општеството, државата. Точното разграничување и определување на полето на 

приватноста е неопходно во секое општетсво, во секоја држава, а особено држави кои 

ги прокламираат хуманите вредности, и држави во кои преовладува становиштето дека 

се што се прави се прави за подобрување на условите на живот на човекот.  

 

                                                           
3
 Голсворди, Џ.,: Политика, Београд: Наша книга. 2004., стр. 93  



Сајбер простор – поим  

Интернет просторот или како што уште се нарекува во информатичките 

кругови, сајбер просторот во моментов претставува најголем ресурс со информации во 

светот. Истиот е така широко отворен за поставување и превземање на информации. 

Со употребата на интернетот во секојдневниот живот се подобрува комункацијата 

помеѓу луѓето, а физичките бариери и пречки коишто може да се појават се 

избришани. Влијанието кое го извршува интерентот врз целокупниот живот на човекот 

е огромно и доста забележително. Интернетот се појавува во секој аспект на 

човековиот живот, користејќи го како начин за добивање на најнови вести и 

информации, како начин за барање на работа, создавање нови пријателства, користење 

на разни веб страници со најразлична содржина, како едукативен медиум и сл.4 

Ако ја имаме во предвид огромната количина на информации кои се наоѓаат на 

овој интернет простор, како и едноставноста на нивното објавување на нивната 

содржина, тогаш со право се поставува прашањето за почитувањето на приватноста. За 

да се одговори на прашањето за повредување/неповредување на приватноста во 

контекст на интернет просторот, претходно треба да се одговорат прашања од типот, 

кој е тој што ја објавува информацијата на интернет, дали објавената информација е 

објавена во согласност со законските прописи, дали истата е адресирана до конкретно 

определено лице или нејзиното адресирање е општо, дали информацијата која се 

објавува е вистинита и веродостојна и дали за објавувањето на невистинита 

информација постои соодветна санкција.  Често во практиката сме сведоци како 

информациите кои се објавуваат или внесуваат на интернет, а се однесуваат на 

определни лица или на група на лица се користат од страна на лица кои кои не се 

овластени и нивното користење е против волјата на вистинските корисници. Слободно 

може да се каже дека легислативата која го регулира ова прашање не е доволно 

уредена и прецизирана па и затоа од тука произлегува и различното толкување на 

прописите, кое подоцна доведува до несакани последици. 

 

 

 
                                                           
4
 Prlja, D.: Pravna informatika. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union. 2010, стр., 144 



 Повреда на приватноста на сајбер просторот 

Најмаркантниот и најдрастичниот облик на повреда и нарушување на 

приватноста, преку користењето на електорнските медиуми и комуникации е кражбата 

на идентитетот на некоја личност се со цел да се постигне материјална или некоја 

друга корист. Најчесто до оваа појава доаѓа во случај кога некој невнимателно ги 

користи своите лични податоци, како што е матичниот број, бројот на кредитната 

картичка, различни шифри и кодови кои овазможуваат пристап до определени 

приватни податоци на некоја личност и сл. Податоците кои на овој начин доаѓаат до 

лица на кои не им се наменети, истите се компромитираат и можат да се употребат за 

различни недозволени и противправни цели. Лицето кое успеало да дојде до 

податоците на некоја друга личност, истото се претставува токму како лицето во чија 

сопственост се податоците и се помош на нив извршува разни трансакции како што се, 

електронско обложување, електронска трговија, заклучување на електронски договори, 

префрлање на пари од една на друга сметка и др.5  

 Исто така постојат и други облици на нарушување на приватноста, кои во 

најголем број на случаи не се одредени и предвидени како казниви, како што се 

користењето на туѓите податоци без намера да се преземе идентитетот на лицето, 

користењето на податоците кои личноста ги остава на интернет во рекламни цели и др. 

Сите овие постапки се однесуваат на нарушувањето на правата на приватноста на 

лицата, како и нарушувањето на останатите лични права. Треба да се потенцира фактот 

дека истите значајно се разликуваат во начинот на извршување и остварувањето на 

корист, како и општетствената опасност која ја носат со себе за разлика од кривичните 

дела. На пример, се поставува прашање како да се окарактеризира претставувањето со 

туѓ иднетитет. Самото по себе претставување со туѓ идентитет не повелкува последици 

кои би биле општетствено опасни – освен во ситуација кога лицето кое се користи со 

туѓиот идентите изврши некое друго кривично дело (така, на интернет многу честа е 

појавата каде педофилите се преставуваат како деца, како би ја добиле довербата на 

своите потенцијални жртви). На за разлика од користењето на туѓиот иднетитет, 

користењето на туѓите фотографии и правењето на фиктивни профили на социјалните 

мрежи се со цел да се постигне определена популарност на истите, преставува 

нарушување на приватноста на лицето чија фотографија се користи.  
                                                           

5
 Drozdova Ekatarina A.: Civil Liberties and Security in Cyberspace.  New Jersey: Hoover Press, 2001, стр., 204. 



 Користењето на електронската трговија или само посетувањето на некои 

специјализирани сајтови може да доведе до злоупотреба, и тоа во маркетиншки цели. 

Врз основа на податоците кои лицето ги остава на определен сајт се со цел да креира 

своја корисничка сметка, може да се изврши анализа и реконструкција не неговиот 

приватен живот, за неговите навики, начинот на однесување, неговиот статус, 

положбата, ставовите. Така во практиката се случува лицата кои веќе купувале некои 

производи преку интенет – on line, да добиваат повторно електорнска пошта преку која 

се нуди повторно истиот производ. Или случајот каде најпрво имаме електорнско 

пребарување на базите на податоци на интернет, преку google, за потоа да добиеме 

електорнска пошата со понуда за истиот тој производ кој сме го пребарувале. Друг 

проблем е тој кога се поставуваат фотографии од некое ваше патување на некоја 

социјална мержа, каде што ја одредувате вашата локација, па многу брзо после ова 

следат мејлови преку кои се дава нова понуда за истата таа локација од страна на други 

агенции.  

Сето ова ни дава право да размислиме и да го поставиме прашањето дали овие 

активности кои се одвиваат со помош на новите технологии се легални и дозволени. 

Ако го имаме во предвид фактот дека скоро сите социјални мрежи кои ги користиме 

како што се facebook, instagram, twitter и др., содржат услови за користење кои имаат 

клаузили во кои се наведува дека ние се согласување нашите податоци да бидат 

користени од нивна стрна тогаш ова прашање кое го поставивме слободно можеме да 

кажеме дека е безпредметно. Проблемот настанува тогаш кога ние самите не ги читаме 

условите за користење кои постојат на овие социлјани мрежи.  

 

Заклучок 

Правото на приватност е од исклучителна важност за човековата среќа и треба 

да се третира како основно човеково право. Истовремено, тоа го заштитува поединецот 

од дејства на јавната власт, од јавноста генерално и од другите поединци. Во 

модерните општества правото на приватност, како и другите права, не е без 

ограничувања освен во смисла дека ништо не може да ги оправда мерките кои се 

неспоиви со физичкото, менталното или моралнато достоинство на човекот.  



Ограничувањата кои се потребни да ги балансираат интересите на поединецот 

со оние на другите поединци во општеството, на групи или на самата држава варираат 

во сагласност со контекстот во кој му се дава значење на правото на приватност.  

Надгледувањето и следењето на комуникациите секако е една од најефикасните 

полициски и безбедносни операции во прибирањето информации, но и сериозен 

пробив во приватната сфера на граѓаните  и повреда на едно од нивните круцијални 

права. Поради тоа, Република Македонија мора под итно да ги стави во соодветна 

законска регулатива брзиот развој на надгледувачките средства и на средствата за 

следење (прислушување) на комуникациите, како и другите технички средства на 

политичка контрола, со што ќе го заштити поединецот од можните злоупотреби на 

овие средства со последица по неговите права и слободи, а особено по правата на 

приватност. Изградувањето и воспоставувањето на добра правна рамка која ќе го 

регулира сајбер просторот во контекст на приватноста е појдовна точка со 

справувањето со овој проблем. Потоа изградбата на институциите кои ќе работат во 

насока на спречување на компјутерскиот криминалитет и контрола на недозволеното 

користење на податоците е значаен сегмент кој мора да биде испочитуван.   

Исто така, под итно мора да креира и право за заштита на базите на лични 

податоци како потреба да се заштити приватноста од претераната државна контрола 

над граѓаните. На овој начин Република Македонија ќе ги постави основите на 

заштитата на приватноста на своите граѓани, избегнувајки ја опасноста државата преку 

своите безбедносни служби да завладее со животите на своите граѓани. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

The right to privacy is of utmost importance to human happiness and should be 

treated as a basic human right. At the same time, it protects the individual from the actions of 

public authority, the public generally and other individuals. In modern societies the right to 

privacy and other rights are not without limitations, except in the sense that nothing can 

justify measures that are incompatible with physical, mental or moral dignity of man.  

The restrictions that are necessary to balance individual’s interest with those of other 

individuals in the society, groups or the state, vary within the context in which it is given 

importance of the right to privacy. 

 Supervision and monitoring of communications is certainly one of the most effective 

police and security operations when it comes to information-gathering, but at same time it is 

serious breakthrough in the private sphere of citizens and violation of one of their crucial 

rights. Therefore, Republic of Macedonia must urgently introduce appropriate legislation that 

will put in frame rapid development of surveillance tools and means of communication 

monitoring, as well as other technical means of political control, which will protect the 

individual’s rights and freedom (especially right to privacy) from possible abuse. Building 

and the establishment of a sound legal framework to regulate cyber space in the context of 

privacy is a starting point in dealing with this problem. Then, building the institutions that 

will work towards the prevention of computer crime and control of unauthorized use of data 

is an important segment that must be taken into consideration.  

Further, right that will protect personal data-bases needs to be created urgently in 

order to protect the privacy from excessive state control over citizens. Thus, the Republic of 

Macedonia will lay the foundations for protection of its citizens’ privacy, avoiding the threat 

that state will interfere and rule their lives utilizing security structures.  
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