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ПРАВОТО НА ЗДРАВЈЕ ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Правото на здравје 

Човековите слободи и права се најголемата цивилизациска придобивка на 

општеството, бидејќи преку истите се воспоставуваат механизми кои го заштитуваат 

поединецот од разни злоупотреби, како и механизми преку кои се унапредува неговата 

општествена положба. Во вкупното определување на човековите слободи и права 

посебно место зазема правото на здравје и здравствена заштита. 

За да можеме да зборуваме за остварување на сите човекови права и слободи, 

најпрво треба да бидеме живи и здрави. Оваа условеност за остварување на човековите 

слободи и права потенцирана е и од страна на Kuhlmann, кој зборува за неопходноста 

за максимално почитување на правото на здравје на човекот, како предуслов за 

реализација на сите останати слободи и права. (Kuhlmann, 1997:528) Според 

содржинската определба правото на здравје и здравствена заштита претставува право 

кое што е од базичен, односно фундаментален карактер. Неговата правна нормираност 

и определеност во голем број на меѓународни правни документи, како и во правни 

документи кои се од национален карактер, само е потврда за силната подготвеност и 

заложба на општеството за заштита на човековото здравје. Правната нормираност на 

ова право скоро во секоја земја е кренато на ниво на уставен принцип, односно уставна 

категорија која е регулирана на еден општ начин со највисокиот правен акт во една 

држава. Ваквата нормираност на правото на здравје и здравствена заштита во рамките 

на Уставот е направено и во Република Северна Македонија. Општата нормираност на 

ова право како уставна категорија е само основа за негова реализација и дополнителна 

нормираност преку законски и подзаконски акти кои се однесуваат на предметната 

материја.  



Правото на здравје и здравствена заштита секогаш привлекува големо внимание 

во општата и стручната јавност. Сите се согласни околу тоа дека е потребно преземање 

на активности и мерки кои би овозможиле максимално почитување на ова право, се со 

цел да се обезбеди заштита и унапредување на здравјето на поединецот во 

општеството.  

Некои автори за здравјето на човекот зборуваат како за потреба, односно како 

неопходно за обезбедување на една функционалност на самата индивидуа. Оваа 

функционалност на индивидуата треба да биде и основа за непречено функционирање 

на потесното семејство, како и основа за функционирање на целокупното општество. 

(Салиоска, Тренкоска, 2014:9). Шкариќ дава едно широко определување на правото на 

здравје на човекот, како и на правото на здравствена заштита. Според него, ова право 

има изразен универзален карактер, и истото се однесува на сите лица без никакви 

исклучоци кои би можеле да бидат направени врз различни основи. Реализацијата на 

правото на здравје и здравствена заштита во практиката претпоставува дека секое лице 

има право да побара, а и да добие здравствена услуга од страна на здравствените 

установи во земјата. Остварувањето на правото на здравје и здравствена заштита 

задолжително треба да биде направено низ призмата на максимално почитување на 

уставниот принцип за зачувување и унапредување на сопственото здравје (Шкариќ, 

2006:312). 

Здравствената заштита преку која се остварува правото на здравје претставува 

еден комплексно организиран систем и механизам, кој треба да обезбеди непречено 

остварување на ова право во практиката. Здравствената заштита претставува заштита 

која опфаќа систем на општествени индивидуални мерки, активности и постапки за 

зачувување и унапредување на здравјето, спречување, рано откривање и сузбивање на 

болести, повреди и други нарушувања на здравјето предизвикани од влијанието на 

работната и животната средина, навремено и ефикасно лекување и здравствена нега и 

рехабилитација. 

Инкриминирањето на определени дејствија со кои се напаѓа здравјето на 

човекот, во рамките на кривичните законици доволно говори за општественото 

значење на здавјето за целиот систем. Преку инкриминациите кои се дел од 

Кривичниот законик на Република Северна Македонија, како инкриминации со кои се 

заштитува здравјето на луѓето, само се потенцира улогата на државата во 



остварувањето на целокупниот концепт за заштита на здравјето. Камбовски 

анализирајќи ги инкриминациите против здравјето на луѓето заклучува дека се работи 

за инкриминации кои имаат карактер на општа опасност. Оваа карактеристика на овие 

инкриминации е резултат на фактот што преку нивните дејствија се напаѓа здравјето на 

повеќе однапред неопределен круг на лица, односно ваквите дејствија не означуваат 

само напад на здравјето на едно лице(Камбовски, 2003:247). 

Оваа анализа за генеричкиот идентичен објект на заштита на кривичните дела 

против здравјето на луѓето и кривичните дела против живтот и телото не треба да не 

наведе дека се работи за сосема исти, напротив кривичните дела против здравјето на 

луѓето покажуваат своја специфичност, која пред се произлегува од посебните својства 

на сторителите на овие кривични дела. Во оваа смисла кривичните дела против 

животот и телото на луѓето можат да бидат извршени од страна на сите лица, додека 

пак некои од кривичните дела против здравјето на луѓето можат да бидат извршени 

само од сторители кои поседуваат посебни својства, на пример лекарот или пак некој 

друг здравствен работник.  

 

Карактеристики на вонредна состојба  

 

Настанувањето на некоја ситуација која е од вонреден карактер во една земја, 

претставува основа за прогласување на вонредна состојба. Според начинот на кој се 

прогласува оваа вонредна состојба може да се забележи дека се работи за еден државен 

проглас. 

Уставот на Република Северна Македонија во членот 125 и членот 126 непосредно 

ги предвидува правилата кои се однесуваат на вонредната состојба во државата. 

Настанувањето на вонредната состојба во државата е поврзано со настанувањето на 

големи природни непогоди или епидемии (вирусот Covid 19). Надлежноста за 

утврдување на вонредната состојба се наоѓа во Собранието на Република Северна 

Македонија. Како овластени предлагачи за постоење на ваква состојба во државата, 

Уставот ги издвојува Претседателот на Републиката, Владата или пак најмалку 30 

пратеници. Одлуката која се донесува од страна на Собранието за прогласување на 

вонредна состојба задолжително треба да биде донесена со двотретинско мнозинство 



гласови од вкупниот број на пратеници и истата е временски ограничена во полето на 

нејзината трајност, односно истата трае вкупно 30 дена од моментот на нејзиното 

донесување. Неможноста за состанување на Собранието, претпоставува дека одлуката 

за постоење на вонредна состојба може да биде донесена од страна на Претседателот 

на Републиката. Донесувањето на оваа одлука од страна на Претседателот на 

Републиката значи и дека истата треба да му биде поднесена на Собранието на 

потврдување штом тоа ќе е во можност да се состане.  

За време на постоење на оваа вонредна состојба Владата во согласност со Уставот 

на Република Северна Македонија и во согласност со законските прописи има 

надлежност за донесување на уредби со законска сила. Ваквата надлежност на Владата 

за донесување на овие уредби со законска сила трае се до завршувањето на вонредната 

состојба, завршување за кое треба да одлучи Собранието или пак Претседателот на 

Републиката во ситуација кога Собранието не може да се состане.  

Прогласувањето на вонредната состојба во една држава задолжително има две 

основни компоненти, кои овозможуваат содржинско определување на самиот уставен 

институт вонредна состојба. Првата компонента е онаа која се поврзува за законската 

рамка во услови на траење на вонредната состојба. Додека пак втората компонента е 

онаа кој се поврзува со оперативната рамка во услови на вонредна состојба. Првата 

компонента или законската рамка се исполнува преку уставната и законската основа за 

прогласување и спроведување на вонредната состојба. Втората компонента или пак 

оперативната рамка се поврзува со спроведувањето на вонредната состојба во 

практиката од организационен план. Законската рамка и оперативната рамка не може 

издвоено да се анализираат, односно овие две компоненти меѓусебно се условени и 

поврзани. Па така во оваа смисла уредбите кои се донесуваат од страна на Владата 

како уредби со законска сила задолжително треба да одговараат на реалните потреби 

во државата. Законската компонента се исполнува токму преку донесувањето на овие 

уредби со законска сила од страна на Владата. Исто така оперативната компонента на 

вонредната состојба претпоставува дека конкретните и реални барања ќе бидат во 

согласност со поставената законска компонента на оваа вонредна состојба.  

Прогласувањето на вонредната состојба во една држава задолжително 

претпоставува дека ќе бидат исполнети неколку меѓунаородни принципи кои се 

однесуваат на оваа проблематика. Овие меѓународни принципи се дел од универзално 



признати меѓународни документи како што се Европската конвенција за човекови 

права и основните слободи и дополнително Меѓународниот пакт за граѓански и 

политички права. Во продолжение ќе ги претставиме овие меѓународни принципи кои 

се однесуваат на вонредната состојба во една држава.  

Првиот принцип од меѓународен карактер кој задолжително мора да биде 

испочитуван во врска со прогласувањето на вонредната состојба е принципот на 

привременост. Привременоста со поврзува со временското ограничување на 

вонредната состојба која настанува како резултат на некоја голема природна непогода 

или епидемија. Во оваа смисла е и уставната одредба од Уставот на Република Северна 

Македонија според која вонредната состојба трае најмногу 30 дена од моментот на 

нејзиното прогласување.  

Следниот принцип од меѓународен карактер кој се однесува на прогласувањето на 

вонредната состојба е принципот на особена закана по општеството. Особената закана 

по општеството всушност ја претставува основата за прогласување на оваа вонредна 

состојба. Па така основата која во крајна линија треба да продуцира со прогласување 

на вонредна состојба мора да биде реална, да се случува во дадениот момент или пак 

истата да претставува директна опасност за општеството во целина.  

Принципот на транспарентност, односно јавност е исто така еден од принципите во 

меѓународни рамки кој задолжително треба да биде испочитуван при прогласувањето 

на вонредната состојба. Транспарентноста како принцип претпоставува дека 

вонредната состојба која ќе биде прогласена истата јавно ќе биде објавена, односно 

соопштена на целокупната јавност. Соопштувањето на вонредната состојба означува 

дека истата треба да стане јавно достапна за сите граѓани на државата. 

Принципот на соопштување, се однесува на известувањето на некои меѓународни 

тела од страна на државата која прогласила вонредна состојба за ограничувањето на 

некои слободи и права, кои непосредно се гарантирани со меѓународните документи на 

овие меѓународни тела. Известувањето треба да содржи кои права и слободи се 

ограничуваат, како и причината за нивното ограничување. Секако престанување на 

основите за прогласување на вонредна состојба бараат од државата истата да ги 

извести овие меѓународни тела за престанокот на дерогирање на некои од 

меѓународните човекови слободи и права.  



Пропорционалноста исто така претставува еден од принципите со меѓународен 

карактер кои се однесуваат на прогласувањето на вонредната состојба. 

Пропорционалноста всушност означува дека оние мерки кои ќе бидат преземени од 

страна на извршната власт за време на траењето на вонредната состојба ќе бидат 

пропорционални на реалните состојби во државата кои придонеле за прогласување на 

вонредна состојба. Преку овој принцип најдобро може да се согледаат двете основни 

компоненти на вонредната состојба, законската и оперативната, како компоненти кои 

меѓусебно се наоѓаат во еден сооднос на пропорционалност.  

Законитоста, односно принципот на законитост исто така е дел од процесот на 

прогласување и спроведување на вонредната состојба во практиката. Начелото на 

законитост претставува еден од фундаменталните принципи на секој правен систем, на 

секое право. Содржинската поставеност на начелото на законитост треба да обезбеди 

заштита на граѓаните од арбитрерноста на државните органи, како и да обезбеди 

услови за максимално правично и транспарентно постапување на самите државни 

органи. Принципот на законитост за време на вонредната состојба означува дека сите 

дејствија кои се преземаат од страна на надлежните органи не смеат да бидат на штета 

на граѓаните, односно истите не смее да се преземаат во спротивност со постулатите на 

принципот на законитост, бидејќи постулатите на правната држава продолжуваат да 

важат и во ситуација на прогласена вонредна состојба.  

Последниот принцип од меѓунаорден карактер кој се однесува на прогласувањето 

на вонредната состојба е принципот на недопирливост, како принцип кој се однесува 

на некои од универзално признатите човекови слободи и права. Овој принцип според 

својата содржинска поставеност всушност означува дека државата дури и за време на 

оваа вонредна состојба во никој случај не смее да ги дерогира, односно да не ги 

почитува некои од универзално признатите човекови слободи и права. Па така во оваа 

смисла и во време на вонредна состојба правото на живот како неприкосновено право и 

понатаму се остварува, потенцирана е забраната за мачење, потенцирана е забраната за 

ропството, потенцирана е забраната која ги покрива ситуациите на Post facto 

законодавство, се истакнува важноста на слободата на уверување, совеста и религијата.  

  

 



 

 

Остварувањето на правото на здравје во услови на вонредна состојба 

 

Со оглед на здравствената ситуација која настанува во светски рамки, па и кај нас 

во Република Северна Македонија како резултат на вирусот Covid 19, на 18 март 2020 

Претседателот на Републиката прогласува вонредна состојба во согласност со неговите 

овластувања од Уставот на државата.  

Прогласувањето на вонредна состојба од страна на Претседателот е направено 

преку потпишување на Одлука за прогласување на вонредна состојба на територијата 

на целата држава. На прогласувањето на вонредната состојба од страна на 

претседателот на државата, и претходат неколку дејствија, и тоа: Владата упатува 

барање до Собранието кое, според Уставот е прво надлежно за прогласување на 

вонредна состојба, но Претседателот на Собранието веднаш го препраќа тој акт до 

институцијата Претседател, тврдејќи дека не може да го свика Собранието да расправа 

за тоа прашање. Одлуката за да се прогласи вонредна состојба од страна на 

Претседателот се базира врз членот 125 од Уставот на Република Северна Македонија, 

кој пропишува ваква можност доколку Собранието, од различни причини, не може да 

се состане, тогаш одлуката за прогласување на вонредна состојба се прогласува од 

Претседателот на државата.  

Конкретно, одлуката за прогласување на вонредна состојба од страна на 

Претседателот на Република Северна Македонија е донесена заради заштита и 

справување со последиците од ширењето на вирусот Covid 19. Вонредната состојба ќе 

трае 30 дена и оној момент кога Собранието ќе биде во можност да се состане ќе му 

биде поднесена на потврдување. Резултат на прогласувањето на оваа вонредна состојба 

во дражавата означува и исполнување на претходно споменати,  компоненти на истата. 

Законската компонента во целост се исполнува преку надлежностите на Владата на 

Република Северна Македонија за донесување на Уредби со законска сила, односно се 

врши концентрација на законодавните надлежности во рацете на извршната власт. 

Оперативната компонента повторно се поврзува со надлежностите кои треба да бидат 

преземени од страна на извршната власт, односно од Владата на Република Северна 



Македонија во насока на утврдување и реализизирање на организациските аспекти на 

оваа вонредна ситуација. Овие две компоненти меѓусебно се поврзани и условени, 

наоѓајќи се во еден меѓусебен сооднос на пропорционалност.  

 

Заклучок 

 

Во услови кога државата се наоѓа во вонредна состојба заради заштита и 

справување со последиците од ширењето на вирусот Covid 19, потребно е максимално 

почитување на мерките и препораките, како мерки и препораки кои се транспарентно 

објавени и соопштени. Овие мерки и препораки се гаранција за забавување на 

ширењето на епидемијата и намалување на последиците по здравјето на граѓаните кои 

може да настанат како резултат на вирусот Covid 19. Во вакви услови на 

функционирање на државата приоритет број еден секако е здравјето на граѓаните, 

приоритет кој може да се постигне преку непречена функционалност на здравствениот 

систем. Не треба да постојат импровизации и компромиси кога во прашање е здравјето 

на граѓаните, затоа потребно е од сите поединци во државата да се почитуваат мерките 

кои се презентирани во насока на спречување на штетните последици од вирусот Covid 

19.  
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