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ПРАВА  ТА НА ДЕТЕТОПРАВА 
Последниве десеттина 

години, светската заедница 
покажа особен интерес за 
децата, усвојувајќи 
различни документи 
(декларации, конвенција, 
планови за развој), кои ја 
одразуваат потребата на 
децата за посебна заштита, 
како и свеста на глобалната 
заедница за нужноста во 
преземањето на конкретни 
акции.

Конвенцијата за правата 
на детето, која е прифатена 
од Генералната асамблеа на 
ОН во 1989 г. е отворена за 
потпишување на 26.1.1990 г., 
а досега ја ратификувале 
речиси сите држави во 
светот.

 

Се смета дека Р Македонија е земја 
потписничка на Конвенцијата за пра -
вата на детето од декември 1994 го-

дина. Пристапувањето е извршено со из-
јава за пристапување, дадена во ОН од 
страна на шефот на државата, г. Киро Гли-
горов. На овој начин, практично Кон вен-
цијата станува дел од внатрешното пра-
во на државата и претставува задол жи те-
лен пропис.

Душко МИНОВСКИ

“

”

Ni{to za nas 
bez nas

Конвенцијата за правата на детето со-
држи широк спектар на меѓународни прав -
ни норми, посветени на правата на де те-
то, заштитата и добробитот на сите деца 
во светот. Правата можат да се наведат 
поделени во неколку групи: лични права, 
образовни, општествени, културни, здрав-
ствени, социјално-економски и право суд-
но-заштитни. Со нив се опфатени сите 
подрачја на животот и сите ситуации во 
кои децата можат да се најдат. Кон вен-
цијата гарантира и посебна заштита на 
децата попречени во психичкиот и во фи-
зичкиот развој.

Степенот на реализација на правата и 
правната гаранција зависи од еко ном ски-
те можности и од правната и социјалната 
политика на секоја држава. Со оглед на 
тоа дека денес во развиените земји пре-
овладува модел заснован на социјални 
функции на државата, нејзините актив-
ности мора да се однесуваат на вршење 
на дејноста во јавните служби во обез-
бедување елементарни услови за мате-
ријална и за социјална сигурност.

Формалната позиција на детето утвр-
дена во правниот систем на РМ се уре-
дува со низа прописи на чија содржина 
битно влијае Конвенцијата на правата на 
детето. Преку Законот за детска заштита 
се обезбедува детски додаток, престој во 
градинки и забавишни групи, посебен до-

даток за деца со хендикеп и др. облици 
на грижа, кои најдиректно влијаат на со-
цијалната сигурност на детето. Основ но-
то образование е бесплатно и задол жи-
телно за сите деца, а за децата со пречки 
во развојот се обезбедуваат специјални 
услови за основно образование и воспи-
тание. Со законите од работни односи 
децата до полнолетност се заштитени од 
економска злоупотреба. Според Законот 
за пензиско-инвалидско осигурување де-
цата имаат право на семејна пензија во 
случаи кога родителите го изгубиле жи-
во тот. Неколку закони, во системот на со-
цијалната заштита, ги регулираат правата 
на децата, со што може да се смета дека 
во голема мера содржината на Конвен-
цијата е вградена во нив: Законот за се-
мејство, Законот за социјална заштита, 
Кри  вичниот законик. Во овие прописи се 
уредуваат битни аспекти на правата на 
детето, обврските на семејството во ос-
тва рувањето на тие права, обврските на 
општествената заедница, која треба да 
овозможи нормално функционирање на 
семејството, во задоволувањето на по-
тре бите на детето и на развојот на оваа 
општествена група како целина.

Во семејството се одвива биолошка и 
општествена репродукција: се подиг ну-
ваат нови единки, и се развиваат нови 
членови на општеството. Значи, семеј-

ството претставува примарна опш тес тве-
на група, во која се конституира и се раз-
вива личноста на детето од една страна, 
и од друга страна семејството е мост 
преку кој детето се поврзува со другиот 
дел од општеството. Заради нужната, 
при   родна зависност на детето од семеј-
ството, односно од неговите членови, тоа 
има најмногу права врзани за семеј ство-
то (пред сè, за родителите). Сите права 
имаат цел да го заштитат детето од ра-
ѓање до полнолетство, во различни опш-
тествени ситуации и опкружувања.

Тешко е да се зборува за надреденост 
на некое право над другите, но правото 
на детето во семејството е правно ожи-
вотворување на сите потреби на детето, 
кои овозможуваат сестран, правилен, полн 
развој на неговите способности. Семеј-
ната група е динамичен систем, кој ми-
нува низ различни фази на развој, кои 
битно се одредени од возраста на де-
цата, при што во секоја фаза се јавува ре-
дистрибуција на улогите на одделните 
членови на семејството.

За семејството да биде интегрирано, а 
тоа значи да се оствари како интимна 
заедница и да ги исполнува своите цели, 
нужно е интерперсоналните односи во 
оваа група да се одвиваат врз основа на 
кооперацијата, заемно прилагодување, 
подготвеност за комуникација и спо соб-
ност за вршење на улогите. Имајќи го 
предвид ваквото значење на семејството, 
јасно е дека негативните промени и про-
цеси од глобалното општество, кои се 
прекршуваат на локално ниво и во семеј-
ството, можат да го загрозат животот и 
здравјето, односно нормалниот раст и 
развој на детето.

Изминативе години на предолга тран-
зиција, во РМ се случија бројни промени 
на правно-политички, економски и опш-
тествен план. РМ стана самостојна др-
жава, која од социјалистичко општество 
премина во општество засновано на при-
ватна сопственост. Генералните процеси 
во општеството, кои имаа и негативна 
форма, оставија последици врз голем 
број семејства. Десетици илјади луѓе ос-
та наа без работа, а на многумина вра-
ботени работното место им е несигурно 
или лошо платено. Притоа, конти нуи ра-
ното намалување на бројот на вработени 
е карактеристичен за земјата како це ли-
на, а не само за одделни региони. Имајќи 
предвид дека голем број семејства мате-
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ријалната егзистенција ја обезбедуваат 
преку вработувањето на возрасните чле-
нови, губењето на работата значи вло-
шување на егзистенцијалните услови на 
семејството, вклучувајќи ги и децата. За 
возрасните членови (брачен пар) невра-
ботувањето, освен влошување на мате-
ријалната егзистенција, раѓа несигурност 
и чувство на страв, неможност за реа ли-
зација на професионалниот идентитет и 
зачувување на родителскиот и на севкуп-
ниот авторитет на семејството. Фактот 
дека семејството претставува примарна 
група во која се конституира и се развива 
личноста на детето, покажува дека нару-
шувањето на хармоничните односи во 
семејството, нужно негативно се одра-
зува во можноста за задоволување на 
потребите на детето, со што се загрозува 
неговиот развој. Се разбира, негативниот 
ефект врз развојот на детето е условен 
од степенот на нарушените односи во 
семејството, од тоа во која мера детето е 
зафатено со тие нарушувања, на кој на-
чин тоа партиципира во тие односи, 

од неговата возраст и сл.
Стручњаците во центрите за социјална 

работа не ги загрижува само бројот на 
децата кои се наоѓаат во неповолни жи-
вотни околности туку и неповолните ка-
рактеристики, кои ги следат појавните 
об лици, на пр. кај децата со воспитна 
запуштеност покрај порастот на бројот 
на сторители на кривични дела, се зго-
лемува бруталноста при извршувањата 
на делата а се намалува возраста на која 
децата почнуваат со девијантно одне су-
вање или правење кривични дела. Во 
изминатиов период чести се разводите 
на брак, па многу деца спротивно на нив-
ната желба, живеат во семејства во кои 
нивните родители се разведуваат или 
веќе се разведени. Најмногу разводи се 
случуваат во семејства во кои има деца 
до 14-годишна возраст, што значи дека 
од година во година се зголемува бројот 
на еднородителски семејства со деца од 
1 до 14 години.

Оправдано може да се претпостави 
дека последниве години, заради тешката 

социјална состојба во општеството, дош ло 
до зголемување на бројот на децата чиј 
развој е загрозен, односно до зго лемување 
на бројот на наведените по јави (скитање, 
питање, малолетна прос титуција и др.). Со 
други зборови тоа значи дека голем број 
семејства не биле во можност, заради 
најразлични при чини, да обезбедат ми-
нимални услови за безбеден раст, развој 
и созревање на децата.

Разгледувајќи ги проблемите на де ца-
та кои се нашле во неповолни животни 
околности можат да се забележат голем 
број прашања и проблеми врзани за ква-
литетот и обемот на правата кои децата 
ги остваруваат, како и решенија во се-
гашната законска регулатива, кои не ко-
респондираат со барањата на Конвен-
цијата за правата на детето. Кршењето на 
граѓанските слободи и права на детето, 
правото на детето на семејна средина и 
родителска грижа, право на здравствена 
заштита и среќа, право на образование, 
одмор и рекреација, право на посебна 
заштита на децата во случај на воени 
конфликти, кога детето е во судир со 
законот, заштита од било кој вид екс-
плоатација, заштита на дете припадник 
на малцинство или група, секојдневно се 
среќава во практиката. Пример за про-
блеми во изграденоста на институ цио-
налниот систем и квалитетот и обемот на 
правата кои децата ги остваруваат: зна-
чајно е доведено во прашање оства ру-
вањето на правото на детето на семејна 
средина и родителска грижа кај децата 
кои остануваат без родители и роди тел-
ска грижа. Во овие случаи државата пре-
зема низа мерки на заштита врз соод-
ветна законска регулатива (посвојување, 
старателство, сместување во згрижувачко 
семејство, сместување во институција). 
Но, во практичната реализација ќе се 
јават проблеми како, на пр. пренагласено 
користење на институционална заштита 
на овие деца во однос на другите облици 
на грижа, кои се сметаат за пополезни за 
правилен раст и развој на децата. При 
разгледување на прашањата за примен-
ливоста на Конвенцијата на правата на 
децата треба да се стави акцент на про-
цесот на  деинстуционализација на гри-
жата на децата без родители и роди тел-
ска грижа.

На планот на семејно-правната заш-
тита се споделуваат одговорностите на 
родителот и овластените државни орга ни 
и установи, но детето не може да се јави 
како странка-субјект, односно детето има 
мала или нема никаква можност да од-
лучува за сопствените интереси. Гло бал-
ното видување за правата на детето и 
обврските на државата во нивното оства-
рување, покажува дека Конвенцијата во 
голема мера е вградена во системот во 
Р Македонија. Меѓутоа, за да се пријде 
кон одредени законски реформи со цел 
прилагодување на националното зако но-
давство на современите трендови, како 
и натамошно изградување на институ-
ционалниот систем и квалитетот и обе-
мот на правата кои децата треба да ги 
остваруваат, претходно треба да се на-
прави детален приказ на актуелните сос-
тојби во Р Македонија.


