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Апстракт 

Во трудот се обработува Европското трудово право (комунитарно и 

некомунитарно) и влијанието на глобализацијата врз неговата 

содржина. Во трудот се обидуваме да направиме разлика помеѓу 

европското комунитарно и европското некомунитарно трудово 

право. Исто така, во трудот се опфатени најважните извори на 

европскот комунитарно и европското некомунитарно трудово 

право. Во тој контекст, во трудот се опфатени и најважните 

секундарни извори на европското трудово право како што се: 

правило, директива, одлука, мислење, препораки, резолуција, 

декларација, акциони планови, бела, односно зелена книга. 

Посебно место во трудот е посветено и на механизмите на контрола 

и заштита на социјалните права утврдени во Европската конвенција 

за правата на човекот и Европската социјална повелба, како што се: 

постапка за испитување на националните извештаи, постапка по 

основ на колективна жалба, заштита на слободата на здружување и 

пред националните судови. 

Вториот дел од трудот се однесува на глобализацијата и нејзиното 

влијание врз правниот систем. 

На крајот од трудот е даден заклучокот. 

Клучни зборови: примарни извори, секундарни извори, конвенции, 

препораки, директиви, регулатива.  
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Abstract 

The paper deals with European labor law (communitarian and non-

communist) and the impact of globalization on its content. In the paper 

we try to distinguish between European communitarian and European 

non-unitary labor law. Also, the paper covers the most important sources 

of European communitarian and European non-communitarian labor law. 

In this context, the paper also covers the most important secondary 

sources of European labor law, such as: rule, directive, decision, opinion, 

recommendations, resolution, declaration, action plans, white, or green 

book. 

A special place in the work is dedicated to the mechanisms for control 

and protection of social rights set out in the European Convention for 

Human Rights and European Social Charter, such as: procedure for 

examining national reports, procedure on the basis of collective 

complaints, protection of freedom of association and before national 

courts. 

The second part of the paper refers to globalization and its impact on the 

legal system. 

At the end of the paper the conclusion is given. 

 

Keywords: primary sources, secondary sources of labor law, 

conventions, recommendations, directives, regulation. 

 

 

mailto:vojo.belovski@ugd.edu.mk


4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: SOCIAL CHANGE IN THE 

GLOBAL WORLD, Shtip, September 06-07 2017 

49 
 

I. МЕЃУНАРОДНО И ЕВРОПСКО ТРУДОВО ПРАВО 

1. Поимовни одредувања 

Покрај универзалното, се појавува и регионално меѓународно трудово 

право, кое се развива во рамките на Европа, во рамките на Советот на Европа 

(Европско некомунитарно право) и во рамките на европската заедница, односно 

Европската унија (Европско комунитарно право).1 Регионалното меѓународно 

трудово право во другите делови на меѓународната заедница помалку е 

развиено од европското трудово право. 

Европското комунитарно трудово право може да се категоризира во 

регионално меѓународно трудово и социјално право, со оглед на тоа што 

настанало и се развива во рамките на Европската економска заедница, потоа во 

Европската заедница, а од 1992 година во Европската унија (а во помала мера 

и во рамките на другите европски заедници-Европска заедница за јаглен и 

челик и Европската заедница за атомска енергија).  

Поимот комунитарно трудово право, односно трудово право на 

Европската унија не ги опфаќа изворите на правото донесени во рамките на 

Советот на Европа-Европската конвенција за правата на човекот од 1950 која 

содржи само две одредби кои се однесуваат на трудовото право: право на 

забрана на принудна работа и правото на слобода на (синдикално) здружување, 

Европската социјална повелба (1961), која уште се нарекува европски 

работнички устав, Ревидираната европска социјална повелба од 1996, 

Европскиот кодекс за социјална сигурност од 1964 одина (донесен под 

непосредно влијание на Конвенцијата бр. 102 на МОТ, Европската конвенција 

за правниот статус на работниците мигранти од 1977. Оттука е и разликата на 

поимите комунитарно трудово право од поимот некомунитарно европско 

трудово право. 

Регионалното меѓународно трудово право во другите делови од светот 

е помалку развиено од европското трудово право. Организацијата на 

американските држави (Organisation of American States-OAS), основана е во 

1948 година во Богота, Колумбија, која донела во 1988 година Протокол "во 

областа на економските, социјалните и културните права", кој е придодаден на 

                                                           
1 Поимот комунитарно право, односно комунитарен правен поредок вклучува правен 

поредок кој го создаваат органите на европската заедница, а додека правниот поредок 

на Европската унија збир на правните системи на трите заедници. Правото на 

европската заедница, согласно ставот на Европскиот суд  за правда на европските 

заедници, се sui generis правен поредок , кој е различен од меѓународниот правен 

поредок, кој е интегриран во правниот поредок на државите членки. Европската унија 

истовремено е и унија на држави и унија на народи (граѓани). 
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Конвенцијата за правата на човекот. Протоколот содржи право на работа, право 

на еднакви и задоволителни услови за работа, синдикални права, право на 

социјално осигурувањe, заштита на старите и лицата со инвалидитет. 

Организацијата за афричко единство (Organisation of African Unity-

OAU), основана е во 1963 година во Адис Абеба, Етиопија, која во 1981 ја усвои 

Африканската повелба за правата на човекот и народите, која содржи неколку 

социјални права: право на работа под праведни и задоволителни услови, како и 

право на еднаква заработувачка за еднаков труд.  

2. Цели на европското (комунитарно) право 

Основна цел на меѓународното трудово право, согласно Уставот на 

МОТ и Филаделфиската декларација е постигнување на социјална правда, 

социјален мир и уредување на конкуренцијата. Во Преамбулата на Уставот на 

МОТ се истакнува дека "универзален и траен мир е можен ако има социјална 

правда". Исто така, цел на меѓународното трудово право да обезбеди "хумани 

услови за работа", односно обезбедување на "благосостојба на работниците 

(физичко, духовно и морално". 

Филаделфиската декларација од 1944 година ги реафирмира основните 

начела: трудот не е стока; сиромаштијата е опасност за општиот просперитет 

на човештвото; слободата на здружување e од суштинско значење за развојот.  

Цели на европското (комунитарно) трудово право се утврдени со 

основачките договори, односно во чл. 136 и 137 од Договорот за Европската 

заедница. Целите на Европското трудово право вклучува: "поттикнување на 

вработувањето, подобрување на условите за живот и работа, обезбедување на 

соодветна социјална заштита, дијалог помеѓу социјалните партнери, развој на 

човечките ресурси, со цел постигнување висок степен на вработеност и борба 

против социјалната маргинализација" (Lopandic, D., 2003:124). Во почетниот 

развој, целите на Европското трудово право биле регулирање на 

конкуренцијата, а во подоцнежниот развој се утврдени и други цели со кои се 

афирмира социјалната правда и солидарноста (Повелба за основните права во 

ЕУ од Ница 2000 година), односно го афирмира моделот на пазарна и социјална 

Европа (Европски социјален модел).  

II. ЕВРОПСКО КОМУНИТАРНО ПРАВО 

Поимот комунитарно трудово право, односно трудово право на 

Европската унија не ги опфаќа изворите на правото донесени во рамките на 

Советот на Европа-Европската конвенција за правата на човекот од 1950 која 

содржи само две одредби кои се однесуваат на трудовото право: право на 

забрана на принудна работа и правото на слобода на (синдикално) здружување. 

Европската социјална повелба (1961), која уште се нарекува европски 

работнички устав, Ревидираната европска социјална повелба од 1996, 
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Европскиот кодекс за социјална сигурност од 1964 година (донесен под 

непосредно влијание на Конвенцијата бр. 102 на МОТ, Европската конвенција 

за правниот статус на работниците мигранти од 1977. Оттука е и разликата на 

поимите комунитарно трудово право од поимот некомунитарно европско 

трудово право. 

 

1. Начела на комунитарното трудово право 

Начелата на комунитарното трудово право се утврдени со оснивачките 

договори, а се надополнети со креативно толкување на Судот на правдата на 

европската заедница. Освен начелото на слободно движење на работниците и 

начелото на еднаквост (недискриминација) на мажите и жените на 

комунитарното трудово право, постојат и општи начела на комунитарното 

трудово право-начело на супсидијарност и начело на сразмерност, како и 

начело на супрематија (супериорност) и автономија на комунитарното право. 

Во сферата на колективното трудово право, се јавува и начелото на 

трипартизам. 

 

А. Начело на слободно движење на работниците  

Начелото на слободно движење на работниците (капиталот, стоката и 

услугите) е еден од основните принципи на заедничкиот пазар и европските 

интеграциони процеси. Принципот на слободно движење на работниците е 

прокламирано со оснивачките договори: Договорот за основање на Европска 

заедница за јаглен и челик од 1951 година (чл. 69), Договорот за основање на 

Европска економска заедница од 1957 година (чл. 48-51) и Договорот договорот 

за основање на Европската заедница за атомска енергија од 1957 (чл. 96),  кое 

правно е надополнето со т.н. секундарно европско право. Така, принципот на 

слободно движење на вработените е надополнет со одредбите на Правилото 

1612/68 (за правото на престој и работа на вработените лица) и Директивата 

360/68 (за укинување на ограничување на движењето и престој во Заедницата 

за работници од државите членки со цел прифаќање на понуди заради 

вработување (B. Teyssie, p. 91).  

Слободата на движење на работниците го вклучува и правото на 

слободно движење внатре во државата членка со цел прифаќање на понуда за 

вработување кое произлегува од чл. 48 на Договорот и Одредбите од 

Директивата 368/68 за укинување на ограничување на движење и населување 

на работниците на државите членки и нивните семејства (D. Burrows, 135-136;  

D. Wyatt, A. Dashwood, 165). 

Во врска со примената на ова начело за одбележување е и судската 

пресуда за случаевите Wlarave и Koch (кој се однесува на составот на 

професионална велосипедска екипа), Dona и Montero (кој се однесува на 
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професионални фудбалери) и Bosman (исто така професионален фудбалер) (P. 

Rodiere op. cit. 156-157). 

Б. Начело на еднаков третман на мажите и жените 

Начелото на еднакво плаќање на мажите и жените, предвидено е со 

Римскиот договор (чл. 119), на кој му претходиле донесување на две Конвенции 

на МОТ: Конвенцијата бр. 100 за еднакво плаќање на мажите и жените од 1951 

година и Конвенцијата бр. 111 за забрана на дискриминација при 

вработувањето меѓу мажите и жените. Комунитарното начело за еднакво 

плаќање на мажите и жените има директно дејство, што подразбира дека 

влегува под надлежност на Судот на правдата на Европската заедница. Така, 

овој суд во спорот Defrenne v. Sabena, изричито го признал чл. 119 и ги 

оневозможил претпријатијата, кои се основани во државите  членки и кои го 

применуваат начелото на еднакво плаќање, бидат во понеповолна положба и да 

имаат понеповолни конкурентски неповолности внатре на пазарот во однос на 

претпријатијата основани во државите членки кои сеуште не ја отстраниле 

дискриминацијата кон жените. 

Ова начело е надополнето и со секундарното европско право, односно 

со донесување на повеќе Директиви кои се однесуваат и на други подрачја на 

начелото на еднаквост на мажите и жените (не само на сферата на плаќањето). 

Донесени се следните Директиви: Директива бр. 77/117 за приближување на 

законодавството на државите членки во поглед на примената на начелото на 

еднакво плаќање на мажите и жените, Директивата бр. 76/207 за еднаков 

пристап во вработувањето, професионалното оспособување и напредување и 

условите за работа; Директива бр. 79/7 за социјална сигурност, дополнета со 

Директивата бр. 86/378 за професионален систем на осигурување; Директива 

бр. 86/613 за самовработување; Директива бр. 92/85 за подобрување на 

заштитата на здравјето и безбедноста на жената за време на бременост, 

породување и доење; Директивата бр. 97/80 за товарот на докажување во случај 

на полна дискриминација; Директивата бр. 2000/78 за еднаквост при 

вработување и занимање, како и Директивата бр. 2000/43 за примена на 

начелото на еднакво постапување независно од нивното расно или етничко 

потекло.  

В. Начело на супсидијарност  

Начелото на супсидијарност е основен принцип кој го регулира 

вршењето на надлежностите, односно основно начело на кое се заснова ЕУ и 

основно начело на комунитарното трудово право, како во фазата на неговото 

донесување така и во фазата на имплементирање  (B. Lubarda, стр. 148). Тоа 

значи, дека во фазата на донесување на комунитарното (трудово) право, 

надлежните комунитарни органи да имаат дериватна законодавна надлежност 

само доколку е предвидено со оснивачките договори; инаку претпоставка е 
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надлежностите се во корист на државите членки (начело на доделување на 

овластувања (R. Blanpain, Ch. Engels стр. 459). Поради тоа, во социјалниот 

домен, надлежноста во начело е оставена на државите членки. Ова го потврди 

и Судот на правдата на Европската заедница од 1993 година по повод на 

односот помеѓу комунитарното право  и Конвенцијата на МОТ бр. 170, со што 

смета дека во "актуелната фаза на развојот на комунитарното прао, социјалната 

политика е преовладувачка надлежност на државите членки" (R. Blanpain, Ch. 

Engels, оп. цит. стр. 35-37). 

Во строго правна смисла, начелото на супсидијарност значи да 

Заедницата може да преземе законадавна активност кога целта којашто е 

предвидена со Договорот таа може подобро да се оствари на комунитарно ниво 

(со акција на Зедницата) од ниво на државата членка, односно ако целите на 

предложеното делување не може во доволна мера да се попстигне со делување 

на нивото на државата членка во рамките на нивниот уставен систем. 

Начелото на супсидијарност, соглсно Протоколот и Договорот од 

Амстердам, предвидува на државите членкида им се препушти што можно 

повеќе надлежности во одлучувањето и задржување на можности да на 

различни начини остварат целите на комунитарните мерки. Покрај тоа, во 

поглед на природата и обемот на заедничките активности, Заедницата треба да 

остави што поголем простор на националните мерки, водејќи сметка за 

остварување на целите на мерките на заедницата и барањата на Договорот. 

Г. Начело на сразмерност 

Начелото на сразмерност пред се е резултат на судска пракса, за разлика 

од начелото на супсидијарност кое е предвидено со Договор. За разлика од 

начелото на супсидијарност кое не се однесува на прашањето во исклучива 

надлежност на комунитарните органи (органите на ЕУ), начелото на 

сразмерност се однесува како на исклучива надлежност на Заедницата, така и и 

на надлежности кои не се дадени во исклучителна надлежност на заедницата. 

Начелото на сразмерност на одреден начин доаѓа до израз во примена на 

акцијата на државата членка, бидејќи државите членки (и покрај слободата во 

изборот на својата социјална политика, тие се должни при правно регулирање 

на односите на работа води сметка и за економските слободи, кои се 

предвидени со комунитарното право. 

Начелото на сразмерност, доаѓа до израз и во поглед на допуштени 

исклучоци (дерогации) во примена на правилата на комунитарното право. 

Имено, дерогациите да би биле допуштени (легитимни), потребно е да се сведат 

на тоа што е најтесно врзано со легитимните цели кои ги допуштаат 

дерогациите. Така, начелото на сразмерност води најтесно толкување на 

исклучоците-exeptiones non sunt extendendae, за што одлучува Судот на правда 
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на европската заедница. Судот на правда на европската заедница, надлежен е за 

оценка на согласноста на нормативната акција на органите на Заедницата со 

начелото на пропорционалност. Во таа смисла, Судот во случајот на 

Обиденетото кралство против Советот од 1996 година, а во врска со 

согласноста на Директивата бр. 93/104 за уредување на работното време со 

начелото на сразмерност, односно по повод допуштеноста на дерогација од 

страна на социјалните партнери, утврдил дека начелото на сразмерност 

допушта дерогација со склучување на колективен договор за работното време 

(P. Rodiere, оп. цит. стр. 45) 

Д. Начело на супериорност и автономија 

Начелото на супериорност (надреденост, примат) го одредува односот 

на комунитарното и националното право, како би се обезбедила ефикасна и 

еднообразна примена на комунитарното право. Ова начело е резултат на 

праксата на Судот на правдата на европската заедница-случај Costa (по повод 

судирот на помеѓу Договорите и подоцна донесен закон во Италија. Во 

теоријата преовладува мислење (став) дека супериорноста на комунитарното 

право произлегува од самиот Договор за основање, според кој дури и кога не 

дошло до транспонирање во уставот или законите на државата членка. 

Идентичен став има и во одлуката на Судот на правдата во случајот Molkerei, 

според кој комунитарното право е "целосно независно од законските акти на 

државите членки" (Vukadinovic, R., 109). Оттука, комунитарното право се сфаќа 

како sui generis правен поредок, различен од општиот правен поредок на 

меѓународното јавно право, односно според формулацијата на германскиот 

Сојузен уставен суд: "не е ниту дел од националниот правен систем, нити на 

меѓународното право, туку создава независен систем на право кој произлегува 

од автономен правен извор" (Vukadinovic, R., стр. 109 и 115). Во случајот Costa 

v. ENEL (1964 г.) Судот на правдата на европската заедница истакнал дека 

"приоритет на комунитарното право предвиден со одредбите на чл. 189. од 

Договорот за основање на ЕЗ во поглед на правилатата, е како обврзувачки и 

директно применлив акт". 

Од начелото на супериорност произлегува и обврската на судовите да 

не ги применуваат оние внатрешни (национални) прописи кои се во 

спротивност со одредбите на супериорното комунитарно право, не чекајќи 

внатрешните (националните) прописи да бидат изменети.  

Ѓ. Начело на трипартизам 

Начелото на трипартизам во комунитарното трудово право се јавува 

како организационо и функционално начело, во постапката на донесување на 

секундарното законодавство, во поглед на вработувањето, социјалната 

политика и други сфери на заеднички политики кои се додадени на социјалната 

политика.  
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Начелото на трипартизам во европското (комунитарно) трудово право 

се јавува како организационо и функционално начело на работа на одредени 

советодавни тела, но се јавува и на пониски облици на претставување-кога 

социјалните партнери се консултираат, кога не се застапени во одредени 

советодавни органи на Заедницата (пр. Комитетот за вработување, Комитетот 

за социјално осигурување). Оттука, најпрво се вклучуваат трипартитните 

институции во сферата на социјалната политика, а потоа се консултираат 

социјалните партнери од страна на институциите во областа на вработувањето 

и социјалното осигурување. 

Начелото на трипартизам се применува во постапката на донесување на 

директиви  во областа на социјалната политика, бидејќи Советот на министри 

за труд донесува директиви со квалификовано мнозинство во поглед на 

информирање и консултирање на работниците (чл. 137 ст. 1, ал. 3), а едногласно 

директивите во поглед на претставување и колективна одбрана на интересите 

на вработените и работодавачите, вклучувајќи го и соодлучувањето (чл. 136 ст. 

3, ал. 3, со претходно консултирање на Економско социјалниот комитет, како и 

Комитетот на региони (чл. 137, ст. 2, ал. 2 и чл. 137, ст. 3). 

Начелото на трипартизам се применува и во поглед на партиципација 

во управувањето на Европскиот социјален фонд, со кој управува Комисија, на 

која и помага трипартитен Комитет, составен од претставници на владата, 

синдикатите и здруженијата на работодавачи (чл. 147), со тоа да Комитетот 

претседава член на комисијата. 

Начелото на трипартизам се применува и во поглед на проблематиката 

на професионалното образование, кои треба да поддржи и допринесе акции на 

државите членки во областа на професионалното образование (чл. 150 ст. 2), 

бидејќи Советот е овластен да, после консултацијата на Економско социјалниот 

комитет да усвои мерки кои допринесуваат на раелизација на целите во поглед 

на политиките на професионално оспособување (чл. 150 ст. 4). 
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2. Извори на Европското комунитарно право 

    Примарни извори  

Изворите на европското комунитарно трудово право може да се подели 

на примарни,2 секундарни (дериватни),3 како и пишани и непишани извори на 

трудовото право, при што извори на трудовото право имаат и судските 

прецеденти (судската пракса) на Судот на правда на европските заедници, како 

и европските колективни договори за работа. 

 

2.1. Основачки договори 

Основачките договори се најважните извори на комунитарното трудово 

право. Содржат норми на комунитарно трудово право со највисока правна сила. 

Одредбите на договорите имаат правно обврзувачки карактер, односно имаат 

имплементирачки карактер по извршената ратификација. Оснивачките 

договори содржат одредби на релативно мал број на конкретни надлежности на 

комунитарните органи за водење на заедничка социјална и трудово-правна 

политика (Blanpain, Engels, Ch., oп. цит. стр. 92). Освен тоа, основачките 

договори, особено Договорот за ЕЗ содржи начело на слободно движење на 

работниците и начелото на забрана на дискриминацијата без оглед на 

државјанството.  

Најважни извори на комунитарното трудово право се оснивачките 

договори со кои е основана европската заедница: најпрво Европската заедница  

за јаглен и челик (1951) т.н. Париски договор кој стапи во сила во 1952 година, 

потоа Договорот за формирање на Европска економска заедница (ЕЕЗ) во 1957 

година, познат како Римски договор и Договорот за ЕУ од 1991, познат како 

Договор од Мастрихт. 

2.1.1 Договор за основање на Европска заедница за јаглен и челик 

Европската заедница за јаглен и челик е основана во 1951 година со 

важност од пеесет години, така да важењето на Договорот престана во 2002 

година, по што оваа заедница исчезна, односно претпоена е во општите одредби 

на Договорот за основање на ЕЗ. Освен одредби од економски карактер, 

Договорот содржи и одредби од социјалната сфера. 

                                                           
2 Примарните извори  ги вклучуваат основачките договори, одлуките кои ги донесува 

Советот во поглед на сопствените приходи на заедницата и одлуките во поглед на 

воспоставување на униформен систем на гласање. Примарните извори не подлежат на 

контрола од страна на Судот на правдата на европските заедици (J. P. Jacque, op. cit.. 

str. 476) 
3 Секундарни (дериватни) акти на комунитарното право спаѓаат директивите, правилата  

и одлуките (како правно обврзувачки) и препораките и мислењата (како правно 

необврзувачки акти); J. P. Jacque, op. cit. str. 503-508. 
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Договорот содржи одредби од социјален карактер, во контекст на 

реорганизација на економскиот сектор. Одредбите за отварање на нови работни 

места и подобрување на работните услови (чл. 2 и 3 од Договорот), вработување 

и субвенции при вработувањето, за професионалното образование, слободното 

движење на работниците во економскиот сектор во рамките на Заедницата, со 

цел заштита и подобрување на условите за работа и животот на рударите и 

металските работници. 

2.1.2 Договор за основање на Европска заедница за атомска 

енергија 

Овој Договор е важен по тоа што содржи одредби од работноправен 

карактер, како што се подобрување на животниот стандард (чл. 1 од Договорот) 

и афирмирање на начелото слободно движење на работниците специјалисти 

внатре во Заедницата (чл. 2 Г), кои имаат за цел воспоставување на единствени 

стандарди за заштита на здравјето и безбедноста на работниците и граѓаните 

воопшто од опсност на радијација (чл. 2 Б од Договорот), како и 

воспоставување на ефикасен надзорен механизам заради имплементирање на 

комунитарните стандарди. 

 

2.1.3 Договор за основање на Европската економска заедниза (ЕЕЗ) 

Договорот за основање на ЕЕЗ содржи повеќе одредби кои се важни за 

комунитарното европско трудово право. Договорот на почетокот ги 

прокламира основните цели, меѓу кои се висок стапка на вработеност и 

социјална заштита, еднаквост меѓу мажите и жените (чл. 2), како и начелата: 

слободно движење на лицата, односно работниците (чл. 3), политика во 

социјалната сфера која го опфаќа и Европскиот социјален фонд (чл. 3 ст 1); 

начелото на еднакво плаќање на мажите и жените за работа со еднаква вредност 

(чл. 119, нов чл. 141). 

 

3. Договори кои се интегрирани во основачките договори 

3.1 Единствениот европски акт 

Овој акт е донесен во 1986 година а стапи во сила во 1987 година, со 

цел да зајакне улогата на Европскиот парламент за подобрување на процесот на 

одлучување во донесувањето на секундарното законодавство. Со овој акт е 

предвидено заштита на работниците на работните места и зајакнување на 

економската и социјалната кохезија. За зајакнување на економската и 

социјалната кохезија на Заедницата, Единствениот европски акт содржи нови 

одредби со кои дојде до зајакнување на улогата на структурните фондови-

Европскиот социјален фонд, Фондот за регионален развој, Фонд за земјоделски 
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развој и гаранции, во соработка со европската инвестициона банка (чл. 130А-

130Е). 

3.2 Договор за Европската унија 

Договорот за Европската унија е донесен во 1992, а стапи во сила во 

1993 година, има посебно значење, бидејќи го воведува концептот на 

граѓанство на ЕУ. За комунитарното трудово право од големо значење е што со 

европските интеграциони процеси создава правен основ за вработување на 

државјани од трети земји. 

 

3.3 Договор од Амстердам 

Договорот од Амстердам е донесен во 1997 година, стапи во сила во 

1999 година воведува одредени измени  во Договорот за ЕУ и договорите за 

европските заедници, со цел  поефикасно функционирање на Унијата. 

Од особено значење за комунитарното трудово право е воведување на 

нов наслов посветен на вработувањето, што укажува на тоа дека целта на овој 

Договор е постигнување на "висока стапка на вработеност и социјална заштита" 

(Вукадинович, стр. 118). За постигнување на вакавата цел, Советот, во 

консултација со Европскиот парламент, го основаа Комитетот за вработување. 

Со овој Договор, друго значајно дополнување на Договорот за ЕЗ е 

доградување на Социјална спогодба од Мастрихт во поглавјето Договор за ЕЗ 

посветено на социјалната политика, образованието, стручното оспособување и 

младина (Наслов XI, поранешен наслов VIII на Договорот за ЕЗ). 

3.4 Договор од Ница 

 Договорот од Ница од 2001 година е донесен поради потребата од 

завршување на процесот за подготување на институциите на ЕУ за делување во 

проширената ЕУ и да ги продолжи преговорите за пристапување на нови 

држави членки (во 2004 година ЕУ е проширена со 10 нови држави членки). 

Во поглед на Европското трудово право, Договорот содржи одредени 

измени во поглед на мерките и средствата за остварување на социјалната 

политика (образование, стручно усовршување и младина) од чл. 136 од 

Договорот, односно начинот на донесување на актите на секундарното 

европско законодавство и европските колективни договори за работа (чл. 137) 

во поглед на овластувањата на Економско социјалниот комитет (чл. 157, ст 3; 

159, ст 3; 161, ст 3; 175, ст 2.). Во поглед на составот на Економско социјалниот 

комитет предвидено е зголемување на бројот на членовите но не повеќе од 350, 

по приемот на 10 нови членки, како и постапката на изборот и мандатот (чл. 

166 и 167 ст 1 од Договорот). 
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Со овој Договор востановен е нов советодавен Комитет за социјално 

осигурување врз принципот на трипартизам. 

3.5 Повелба на заедницата за основните права на работниците 

Повелбата е донесена во 1989 година од страна на Европскиот 

парламент. Повелбата има Преамбула и нормативен текст. Во Преамбулата се 

прокламирани целите како што се: подобрување на условите за работа и живот, 

зајакнување на економска и социјална кохезија, развој на социјалниот дијалог 

и колективното договарање, особено на меѓугранско и секторко ниво и др. 

Повелбата имаше големо влијание врз Договорот од Мастрихт, односно 

Спогодбата за социјална политика (Blanpain, Engels, str. 434). 

Повелбата содржи дванаесет основни социјални права на работниците: 

слобода на движење, слободен избор на работа и професија, бесплатно 

користење на услугите на берзата на трудот, право на правична плата, право на 

одмор и отсуство, право на професионално оспособување, заштита на децата и 

младите, заштита на инвалидите и старите лица, еднаков третман на мажите и 

жените, право на соодветна социјална заштита. 

Во поглед на колективните права на вработените, Повелбата ги содржи 

следните права: слобода на организирање и здружување, право на колективно 

преговарање, право на штрајк, право на информирање, консултирање и 

партиципација на работниците во одлучувањето на ниво на претпријатие и 

установа. 

Имплементацијата на Повелбата е преостапено на државите членки, 

согласно националната пракса  со закон или колективен договор. 

3.6 Повелба за основните права во ЕУ 

Повелбата за основноте права во ЕУ е донесена во Ница во 2000 година 

од страна на претставниците на  Европскиот парламент, Советот и Комисијата.  

Повелбата содржи повеќе поглавја. Во Поглавјето I "Достоинство", 

предвидува забрана на принудната работа (чл. 5 ст 2), а во Поглавјето II 

"Слобода", се прокаламира правото на работа и слобода на избор на професија 

(занимање) (чл. 15). Во Поглавјето III "Еднаквост", се прокламира начелото на 

недискриминација во работните односи во поглед на вработувањето и 

плаќањето на мажите и жените (чл. 21, 23). Во Поглавјето IV "Солидарност", 

Повелбата ги наведува следните основни социјални права:  

а) индивидуални права на работниците: право на бесплатен пристап до 

службите за вработување (чл. 29); заштита во случај на незаконско отпуштање 

(чл. 30); право на фер и праведни услови за работа (чл. 31); забрана на детскиот 
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труд и заштита на младите на работа; заштита и урамнтежување на семејниот и 

професионалниот живот (чл. 33). 

б). колективни права на работниците: право информирање и 

консултирање во трговското друштво (претпријатието) (чл. 27); право на 

колективно преговарање и колективна акција (штрајк) (чл. 28);  

в) право на социјална помош и социјално осигурување (чл. 34) и право 

на здравствена заштита (чл. 35). 

4.  Секундарни извори 

Најважни извори на секундарното законодавство се: правило, 

директива, одлука, мислење, препораки, резолуција, декларација, акциони 

планови, бела-зелена книга. 

Правилото (eng. Regulation) е извор на секундарното законодавство, 

кое има општа важност, примена, односно во целина е обврзувачки акт, со 

директна применливост во секоја држава-членка (чл. 189 од Договорот). 

Директна применливост значи  правилото да се применува и без потреба 

државата –членка донесе измени и дополнување на своето национално 

законодавство. Донесувањето на Правилото е во надлежност на Советот на 

министри. При донесувањето на правила во областа на комунитарното трудово 

право редовно се бара мислење или согласност од Европскиот парламент, како 

и мислење од Економско-социјалниот комитет на ЕУ (Vukadinovic, стр. 67-68). 

Правилото се објавува во Службен лист на европската заедница и стапува во 

сила 20 дена по неговото објавување, освен ако не е на друг начин утврдено со 

правилото. 

Директива или упатство (eng. Directive) e главно средство за 

хармонизација (апроксимација) на трудово-правните системи на државите 

членки. Директивата има правно обврзувачки карактер, но за разлика од 

правилата нема директно дејство. Имплементацијата на директивата, односно 

хармонизацијата се постигнува било со донесување на измени и дополнување 

на законите, уредбите и другите подзаконски акти (одлука). Директивата се 

објавува во "Службен лист на европската заедница". Директивата ја донесува 

Советот на министри надлежен за работите од областа на трудот, на предлог на 

Комисијата, а по претходно барање на мислење на Европскиот парламент  и 

Европско-социјалниот комитет. Директивата се донесува едногласно, а од 

усвојувањето на Единствениот европски акт од 1986 година и со 

квалификовано мнозинство (чл. 118А од Договорот), зависно од предметот на 

регулирање.  

Одлука (eng. Decision) има пошироко и потесно значење. Во пошироко 

значење, одлуката ги вклучува сите три правно обврзувачки инструменти: 
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правила, директиви и одлуки. Во потесна смисла терминот одлука се однесува 

само на правнообврзувачки акт на комунитарното (дериватно) право кој е во 

целост задолжителен за адресатите на одлуката-лицата кои се наведуваат во 

самата одлука. Како адресат на одлуката може да се јави физичко (работникот) 

и правно лице (синдикатот, здружението на работодавачи. Одлуката 

произведува правно дејство откако ќе биде доставено до адресатот, кон се 

наведува во самата одлука. Одлуките ги донесува Советот или Комисијата, а 

може да биде објавена во "Службен лист на европската заедница". 

Мислењето (eng. Opinion) нема правно обврзувачки карактер. Мислење 

можат да донесат Комисијата, Парламентот, Економско-социјалниот комитет, 

Судот на правдата на Европската заедница. Мислењето на Економско-

социјалниот комитет може да биде од значење за колективното трудово право. 

Препораката (eng. Reccommendation), со мислењето, се најслаби 

инструменти на комунитарното право, бидејќи нема правно обврзувачко 

дејство. Советот донесува препораки со кои државите членки се повикуваат на 

одредена акција во сферата на трудовото право и правото на социјалната 

сигурност. Значењето на препораките се во тоа што националните судови имаат 

обврска да ги земат во предвид при толкувањето на одредбите на националното 

законодавство.4 Препораки донесуваат може да донесе Советот, Европскиот 

парламент, социјалните партнери. 

Резолуцијата (eng. Resolution), исто така, претставува правно 

необврзувачки инструмент на комунитарното право. Можат да ја донесат 

Европскиот парламент, Европскиот совет и Економско-социјалниот комитет во 

социјалниот домен 

Декларацијата, исто како и резолуцијата, е правно необврзувачки акт 

на комунитарните органи кои укажуваат на значењето на одредени прашања за 

европските интеграциони процеси, или во одредени сегменти на заедничката 

политика 

Акционите планови ги донесуваат Советот и Комисијата по сопствена 

иницијатива заради остварување на општите цели утврдени со Договорот. 

Немаат правно обврзувачки карактер, односно се јавуваат како општи насоки 

(Borchardt, K-D., 2000, The ABC of Community Law, Brussels. opsiren cit. pp. 71). 

Советот донесе неколку Акциони планови од кои позначајни се: Акциониот 

план за заштита на здравјето и безбедноста на работата во 1978 и 1984 година. 

                                                           
4 Pennings, F., (2001), Introduction to European Social Security Law, Kluwer; 
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Исто така, Комисијата донесе Акционен план за имплементација на Повелбата 

на заедницата за основните права на работниците во 1989 година.  

Бела книга-зелена книга спаѓаат во редот на т.н. политички 

документи и имаат советодавни консултативни документи на Комисијата. 

Книгите одиграле важна улога во развојот на интеграционите процеси.  

Со донесувањето на т.н. бели книги, Комисијата утврдува низа мерки 

кои во определен рок треба да ги донесат и спороведат органите на Заедницата 

и државите членки. 

 Со донесувањето на т.н. зелена книга, Комисијата, пред да ги упати 

своите предлози за законско регулирање на одредени прашања, го согледува 

расположението, реакциите на другите институции и актери на кои се 

однесуваат. 

Белите и зелените книги треба да се гледаат во контекст на методи на 

делување на Комисијата преку: изработка на студии, давање на мислење, 

препораки и сл.  

 

III. ЕВРОПСКО НЕКОМУНИТАРНО ТРУДОВО ПРАВО 

1. Поимовно одредување 

Под европско некомунитарно трудово право се подразбира трудово 

право кое е создадено во рамките на Советот на Европа. Изворите на 

некомунитарното трудово право се содржани во Европската конвенција за 

заштита на на правата на човекот, Европската социјална повелба (1961), 

односно Ревидираната европска социјална повелба (1996), Европскиот кодекс 

за социјално осигурување (1977), Европскката конвенција за правниот статус 

на работниците мигранти (1977). 

Како општа карактеристика на некомунитарното трудово право влегува 

непосредното или посредното давање на судска заштита на социјалните права 

содржани во изворите на некомунитарното трудово право. Европската судска 

заштита на социјалните права предвидено е само во поглед на социјалните 

права содржани во Европската конвенција за правата на човекот-чл. 4  забрана 

на принудната работа; чл. 11 слобода на (синдикално) здружување. Во поглед 

на судска заштита на социјалните права содржани во Ревидираната  европска 

социјална повелба, треба да се истакне дека таа е обезбедена пред националните  

(работни) судови, во поглед на социјалните права која државата членка ги 

одбрала при ратификацијата на Европската социјална повелба. 
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2. Извори на некомунитарното европско трудово право 

Основни извори на европското некомунитарно право се следните акти 

на Советот на Европа: Европската конвенција за заштита на правата на човекот, 

донесена во 1950 и Европската социјална повелба (1961). 

Европската конвенција за заштита на правата на човекот содржи 

само две одредби за основните социјални права-чл. 4. забрана на принудната 

работа и чл. 11 ст. 1 за слобода на здружување, вклучувајќи ја и слободата на 

синдикално здружување и организирање. Конвенцијата предвидува и можност 

на ограничување на ова право – ratione materiae, бидејќи за остварувањев на ова 

право нема да се поставуваат никакви ограничувања освен оние кои се 

пропишани со закон а се однесуваат на националната безбедност или јавната 

безбедност, заради спречување на на нереди или криминал, заштита на 

здравјето или моралот, или заради заштита на правата и слободите на другите 

(чл. 11 ст. 2).  

Од особено значење и за останатите социјални права е начелото на 

недискриминација во поглед на уживање на правата гарантирани со Европската 

конвенција, што подразбира дека ниту еден закон, вклучувајќи го и трудовото  

и социјалното законодавство не смее да биде дискриминаторски. 

Европската социјална повелба содржи широка лепеза на начела и 

социјални права. Европската повелба од 1961 содржи 19, додека ревидираната 

Европска социјална повелба 31 социјално право. Европската социјална повелба 

остава одредена слобода на државите членки на Советот на Европа, со чинот на 

ратификација изберат начела и социјални права кои правно ќе ги обврзуваат. 

Социјалната повелба издвојува седум најважни, и ги обврзува државите членки 

кои ја ратификуваат да изберат најмалку пет од седумте начела, односно 

социјални права. Во овие седум начела, односно основни социјални права 

спаѓаат: право на работа (чл. 1), право на организирање (чл. 5), право на 

колективно преговарање (чл. 6), право на социјална сигурност (чл. 12), право 

на социјална и медицинска помош (чл. 13), право на работниците мигранти и 

нивните семејства на заштита и помош (чл. 19). Исто така, државата членка на 

Советот на Европа е должна да прифати 10 од 19 членови или 45 става во 

рамките на 19 членови на Европската социјална повелба.  

Во поглед на Ревидираната европска социјална повелба, државите 

членки кои сакаат да ја ратификуваат должни се да изберат 16 од 31 социјално 

право, со то што меѓу тие 16 неопходно е да бидат прифатени најмалку шест од 

девет начела кои се прогласени како основни. Во редот на овие девет основни 

(главни) начела, покрај шесте кои се преземени од Европската социјална 

повелба, додадени се уште три основни социјални права: право на децата и 
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младината на заштита (чл. 7), право на семејството на социјална, правна и 

економска заштита (чл. 16) и право на еднакви шанси  и постапување во сферата 

на вработувањето и занимањето без дискриминација по основ на полова 

припадност (чл. 20). Притоа, Европската социјална повелба му забранува на 

работодавачот да даде отказ на договорот за вработување на вработената-жена 

за време на породилно отсуство (чл. 8 ст. 2), освен ако за време на породилното 

отсуство не и истекол рокот на важење на договорот за вработување или ако 

отказот се изрече како дисциплинска мерка за потешка повреда на работните 

обврски.  

Ревидираната европска социјална повелба содржи нови социјални 

права: право на заштита во случај на престанок на работниот однос; право на 

заштита на побарувањата на вработените во случај на инсолвентност на 

работодавачот; право на достоинство на работното место; право на 

информирање и консултирање во случај на колективно отпуштање на 

работници; право на работничките претставници на олеснување на работата и 

на посебна заштита по основ на обавување (синдикални) активности; како и 

право на стан и заштита од сиромаштво и исклученост од општеството. 

Меѓусебниот однос на Европската социјална повелба и Ревидираната 

европска социјална повелба, во случај на судир помеѓу овие два меѓународни 

договори (акти), се решава според правилата на Виенската конвенција за 

договорните права од 1968 година (чл. 30), која содржи правило за примена на 

подоцна донесениот договор за иста материја. Ова подразбира дека Европската 

социјална повелба останува на сила, со тоа што да е во конкуренција со 

Ревидираната европска социјална повелба  

 

IV. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ВО ЕВРОПСКОТО 

НЕКОМУНИТАРНО ПРАВО 

Заштита на правата утврдени со Европската конвенција за правата 

на човекот-Европски суд за човекови права 

1. Забрана на принудната работа и пракса на Европскиот суд за 

човекови права 

Европската конвенција за за заштита на правата на човекот ја забранува 

принудната работа (чл. 4 од Конвенцијата), но не го дефинира поимот  

"принудна работа". Поимот принудна работа е дефиниран во Конвенцијата на 

МОТ бр. 29 за забрана на принудната работа при што "изразот принудна работа 

или задолжителна работа означува секоја работа или услуга кое се бара од едно 

лице под притисок на било која казна и за кое тоа лице не се понудило 
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доброволно" (чл. 2 ст 1). Под принудна работа не се смета работа на лица кои 

се лишени од слобода на основа на правосилна судска пресуда, а осудата се 

состои во извршување на добротворна работа одреден број на часови. Исто 

така, не се смета за принудна работа на служење на воениот рок, односно 

служба која бара наместо одслужување на воените обврски во државите во кои 

се признава приговорот на совеста. Задолжителна работа може да се воведе и 

во случај на "криза или несреќа која е опасност за опстанок на заедницата, 

........како граѓанска должност" (чл. 2 ст 1). 

 

2. Слобода на здружување 
Во европското некомунитарно право, слободата на здружување како 

основно право признато е со Европската конвенција за човековите права од 

1950 година (чл. 11) и Европската социјална повелба од 1961 година (чл. 5), 

односно ревидираната од 1996 година (чл. 5), при што се разликуваат 

механизмите на заштита на оваа право. Имено, надлежноста на Европскиот суд 

за човекови права се однесува само на Европската конвенција за човекови права 

на човекот, додека механизмите на заштита на правата содржани во Европската 

социјална повелба подразбира посебна постапка со учество на Комитет на 

експерти, Подкомитет на владиниот социјален комитет на Советот на Европа и 

дополнително воведениот систем на колективни жалби, кои ги разгледува 

Комитет на независни експерти, согласно Додатниот протокол на Европската 

социјална повелба од 1995 година. 

Европската конвенција за правата на човекот предвидува дека "секој 

има право на слобода на мирно собирање и слобода на здружување со другите, 

вклучувајќи и право да основаат синдикати и да се зачленуваат во него заради 

заштита на своите интерси" (чл. 11 ст 1). Конвенцијата предвидува можност за 

ограничување на ова право доколку е пропишано со закон и е во интерес на 

остварување на националната безбедност, заради спречување на нереди и 

криминал, заштита на здравјето и моралот, или заради заштита на правота и 

слободите на другите (чл. 11 став 2) и со овој член не се спречува законското 

ограничување на остварување на ова право на припадниците на оружените 

сили, полиција и државната управа (чл. 11 став 2). 

3. Механизми на контрола и заштита на социјалните права: 

заштита на правата утврдени во Европската социјална повелба 

Постапката на контрола на примената на Европската социјална повелба, 

односно Ревидираната европска социјална повелба се заснова на испитување на 

извештаи и по правило постапка по основ на колективна жалба. Не е 

предвидена меѓународна судска заштита на оваа категорија на човекови права 

(социјални права), така да идејата за основање на Европски социјален суд (или 
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Европски суд за социјални права), како пандан на Европскиот суд за човекови 

права, засега се тешко остварливи.  

Системот на контрола над примената на стандардите (нормите) 

содржани во Европската социјална повелба, која е инспириран од системот на 

редовна контрола на примената на меѓународните стандарди на трудот во 

рамките на МОТ, долго време се состоеше единствено од постапка на 

испитување на извештаи кои ги доставуваат државите членки. Имено, државите 

членки на Советот на Европа се должни да доставуваат извештаи до Советот на 

Европа, кои исто така ги доставуваат до репрезентативните национални 

организации на синдикатот и работодавачите. Репрезентативните социјални 

партнери можат да бараат нивните коментари во однос на владиниот извештај, 

односно да се приложи кон владиниот извештај. 

3.1 Постапка за испитување на националните извештаи 

Постапката на испитување на извештаите се одвива со учество на 

Комитетот на независни експерти, Комитетот на владините претставници 

(експерти), Парламентарното собрание на Советот на Европа, како и учество на 

Комитетот на министри. Основна слабост на оваа постапка е во тоа што во 

примената на Европската социјална повелба отсуствуваат репрезентативните 

социјални партнери (организации на работниците-синдикатите и 

работодавалите на национално и на европско ниво). Овој недостаток се 

настојува да се ублажи со воведување на системот на колективни жалби со 

донесување на Додатниот протокол од 1995 година со кој се дава соодветно 

место на репрезентативните социјални партнери во постапката на заштита на 

правата содржани во Повелбата (Lubarda, str. 71). 

 

3.2 Комитет на независни експерти (Европски комитет за 

социјални права) 

Состав и начин на именување: Комитетот на независни експерти во 

почетокот имаше седум членови, а денес тој брои 13 члена кои ги именува 

Комитетот на министри на Советот на Европа, од листата на кандидати која се 

составува на предлог на државите членки (договорните страни). Бројот е 

зголемен поради пристапување на нови членки на ЕУ. Мандатот трае шест 

години, со можност за продолжување на уште еден мандат. Членовите на 

Комитетот се независни од државите членки од која доаѓаат 

Овластување: Комитетот на независни експерти испитува дали 

државите членки кои ја ратификувале Повелбата ги исполнуваат своите 

преземени обврски, според флексибилните клаузули, кои даваат извесна 

слобода во изборот на одредби кои можат да бидат прфатени. Со други зборови, 

Комитетот утврдува дали националното законодавство и пракса на државите 

договорнички (членки) се во согласност со Ревидираната европска социјална 
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повелба. Комитетот ги прегледува, односно испитува националните извештаи 

и доставените коментари на националните извештаи  кои може да ги дадат 

репрезентативните синдикати и организации на работодавачи. Во работата на 

Комитетот учествува и претставник на МОТ, без право на глас. 

Комитетот на независни експерти има обврска да го достави својот 

извештај до Комитетот на владините експерти и Парламентарното собрание на 

Советот на Европа. Најголем проблем во функционирањето на овој контролен 

механизам е во тоа што Комитетот на владините претставници често не ги 

прифаќаат (отфрлаат) заклучоците на Комитетот на независните експерти 

(Lubarda, B., str. 71). 

3.3 Комитет на владините претставници 

Состав и именување: Комитетот на владините претставници се состои 

исклучиво од претставници на владите на државите членки. Меѓународните 

репрезентативни организации на работодавачите и синдикатите немаат свои 

претставници, но се повикуваат да учествуваат во работата на Комитетот на 

владините претставници со консултативни овластувања. Од репрезентативните 

синдикати од Европа кои имаат делегирано свои претставници (набљудувачи) 

во Комитетот се: Европската унија на конфедерација на индустријата и 

работодавачи на Европа-UNICE) и Европската конфедерација на синдикати 

(ETUC). 

Овластување: Комитетот на владините претставници е овластен да го 

доставува својот извештај до Комитетот на министри, за да Комитетот на 

министри може да донесе своја препорака. Препораките (заклучоците) содржат 

своевидни санкции кон државите членки кои не ги исполнуваат обврските кои 

произлегуваат од ратуфикуваната Повелба и најважните мерки кои државата 

треба да ги преземе со цел почитување на Повелбата. 

3.4 Парламентарно собрание 

Извештаите и заклучоците на Комитетот на експерти се доставува и до 

Парламентарното собрание. Мислењето на Парламентарното собрание правно 

не ги обврзува Комитетот на министри. Овој орган настојува да ги надмине 

несогласиците помеѓу Комитетот на експерти и Комитетот на владините 

претставници, барајќи од Комитетот на министри да ги прифати соодветните 

препораки на експертите кои би биле доставени до државите кои не ги 

исполнуваат своите обврски од повелбата. 

 

3.5 Комитет на министри 

Комитетот на министри е составен од претставници на сите држави 

членки на Советот на Европа, вклучувајќи ги и претставниците на државите кои 
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не ја ратификувале Европската социјална повелбата. Овластен е врз основа на 

извештајот на Комитетот на владините претставници и мислење на 

Парламентарното собрание, да ги донесе неопходните препораки кои би биле 

упатени до државите членки кои не ги исполнуваат во целост своите обврски 

преземени од Повелбата. 

 

4. Постапка по основ на колективна жалба  

Една од основните цели на системот на колективни жалби е да зајакне 

улогата на социјалните партнери-работодавачите и синдикатите, како и учество 

на НВО, во постапката за заштита на правата утврдени со Европската социјална 

повелба. Жалбата содржи податоци за подносителот на жалбата (назив и 

адреса), со доказ дека подносителот на жалбата е овластен да ја претставуваат 

организацијата во чие име ја поднесува жалбата, означување на државата 

против која држава се поднесува жалбата, со потенцијарање на одредбите од 

Повелбата кои се повредени. Со жалбата подносителот поднесува и соодветна 

документација и аргументи за тоа дека државата не обезбедила задоволувачка 

примена на одредбите на Повелбата. 

Жалбата се доставува на посебен формулар во пишана форма, на 

англиски и француски јазик кои се службени јазици на Советот на Европа, до 

Генералниот секретар , кој го потврдува нејзиниот прием, ја известува државата 

договорничка (членка) против која е поднесена жалбата, и ја проследува 

жалбата до Комитетот на независни експерти, односно Европскиот комитет за 

социјални права (чл. 5). На барање на Комитетот на независни експерти, од 

подносителот на жалбата или државата договорничка  може да бара 

доставување на писмени известувања и разјаснувања (на пр. за тоа дали 

подносителот на жалбата има својство на репрезентативност во национални 

рамки) од значење за допуштеност (прифатливост) на жалбата (чл. 6). 

Доколку Комитетот на независни експерти утврди дека се исполнети 

условите за допуштеност на жалбата, за тоа, со посредство на Генералниот 

секретар, ја известува државата договорничка (членка) и подносителот на 

жалбата, оставајќи им рок во кој можат да ги достават своите писмени 

известувања и разјаснувања, односно коментари. Комитетот на независни 

експерти, врз основа на пристигнатите објаснувања, информации или примедби  

кои благовремено ги поднеле странките. 

Комитетот на независни експерти донесува одлука за мериторноста на 

жалбата, односно составува извештај со заклучоци за тоа дали државата 

договорничка на задоволувачки начин ги применува одредбите на Повелбата 

на која се однесува жалбата, односно дали ја прекршила својата обврска од 

Повелбата (чл. 8 ст. 1). Комитетот на експерти својот извештај го доставува до 
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Комитетот на министри, а копија од извештајот доставува и на државата 

договорничка за прашањето и подносителот на жалбата. Освен тоа, извештајот 

се доставува и до Парламентарното собрание и се објавува во исто време со 

Резолуцијата на Комитетот на министри. 

Комитетот на министри ја усвојува резолуцијата со мнозинство на 

гласови, а доколку извештајот на Комитетот на независни експерти содржи став 

за незадоволувачка примена на одредбите на Повелбата, Комитетот на 

министри може со 2/3 мнозинство да ја усвои препораката, која се доставува до 

државата договорничка. Државата членка на која е доставена препораката 

должна е да во својот нареден извештај даде известување за преземените мерки 

со цел реализација на препораките на Комитетот на министри (чл. 10). 

5. Заштита на слободата на здружување  

Како што е познато Европската социјална повелба го гарантира правото 

на организирање и здружување на работниците и работодавачите. Заштитата на 

правата, вклучувајќи ги го и правото здружување (организирање) на 

работниците и работодавачите (чл. 5 од Повелбата), се заснова на две основни 

постапки: постапка на испитување на извештаите и постапка по колективни 

жалби. 

Како што е познато Европската социјална повелба го гарантира правото 

на организирање и здружување на работниците и работодавачите. Заштитата на 

правата, вклучувајќи ги го и правото здружување (организирање) на 

работниците и работодавачите (чл. 5 од Повелбата), се заснова на две основни 

постапки: постапка на испитување на извештаите и постапка по колективни 

жалби. 

6. Заштита на правата на вработените од Европската социјална 

повелба пред националните судови 

Заштитата на социјалните права е можна пред националните судови 

доколку се исполнети следните услови: 1) со извршената ратификација да е 

опфатена обврската на државата во поглед на индивидуалното (колективното) 

право на работникот кое смета дека му е повредено и 2) судската заштита на 

социјалното право се остварува врз основа на националното законодавство. 

Во земјите договорнички, во кои е прифатен концептот на монизам, со 

чинот на ратификација и објавување на Повелбата, националниот суд може да 

се повика на одредбите на ратификуваната Повелба како дел на внатрешното 

(националното) законодавство. Доколку е прифатен концептот на дуализам , 

што е традиционално присутно во скадинавските држави (Шведска, Финска, 

Данска), судската заштита која би ја побарал поединец (работник), 

претпоставува имплемнтација на обврските од Повелбата со донесување на 
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закон или измени на законот (Lubarda, B,. 77). Во поглед на државите членки 

на ЕУ, комунитарното право е засновано на монистичкиот концепт за односот 

на комунитарното и националното право. 

 

V. ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ТРУДОВОТО ПРАВО  

1. Поим и дефиниција на глобализацијата 

 Глобализација (globalisation) е поим кој се користи за да ги опише 

промените во општествата и светската економија како резултат на драматично 

зголемената трговија и културна размена. Потекнува од англискиот збор 

"globe" , кој влече корени од латинскиот збор globus, што првенствено означува 

топчест приказ на планетата Земја. Глобалното е само друг начин на да се 

опишат меѓуграничните односи помеѓу државите, а "глобализацијата" означува 

пораст меѓународната размена и на меѓусебната зависност.  

 За глобализацијата постојат голем број на дефиниции. Една од нив е таа 

која се однесува на либерализацијата во сферата на економијата, која треба да 

биде отворена и светска економија. Друга дефиниција ја третира 

глобализацијата како позападување (westoxificiation) или како модернизација, 

особено во американизирана форма. Следен пристап во дефинирањето на 

глобалиацијата е респатилизација- (повторно определување на просторот). Во 

таа насока, Дејвид Хелд и Ентони Мек-Гру) ја дефинираат глобализацијата како 

процес кој ја содржи трансформацијата во просторното организирање на 

општествените односи и трансакции (Held, 1999:16). Трудовото право на 

глобализацијата е трудово право без држава (Harry W. Arthurs, 1996:46). 

 Помеѓу 1910 и 1950, по серија на политички и економски проблеми и 

колапси значењето и интензитетот на трговската размена беа сведени на 

минимум. Во поствоениот период на Втората светска војна, светската 

економија зајакна и драматично се зголеми, и сето тоа со помош на 

меѓународни економски институции и програми. Во периодот на 70-тите 

години ефектите на оваа размена станаа се повеќе видливи, односно се 

забележуваа и позитивните и негативните страни. Со оглед на тоа што зборот 

има и техничко и политичко значење, различни групи имаат различни погледи 

кон историјата на глобализацијата. Во најчеста употреба, како во економијата 

така и во политичката економија е историјата на растечка трговија помеѓу 

нациите втемелена врз основните институции кои им дозволуваат на 

индивидуите и на компаниите во различни држави да разменуваат стоки со 

минимални пречки. 

 Крајот на XIX и XX век донесуваат проширување на влијанието на 

глобализацијата и на полето на правниот систем. Во 1919 година воспоставена 

е Меѓународна организација на трудот, која усвои голем број на Конвенции и 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/1910
https://mk.wikipedia.org/wiki/1950
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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препораки. Во 1945 година се формира ООН, а во тие рамки МОТ станува 

нејзина специјализирана организација, која, до денешен ден усвои 189 

Конвенции и 199 Препораки од областа на трудот. Основната мисија на МОТ 

е: "Нема мир без социјална правда". 

 ООН усвои голем број на правни инструменти со кои се уредуваат 

основните слободи и права, меѓу кои и од областа на трудот. Во 1948 година, 

Генералното собрание ја донесува Универзалната декларација за правата на 

човекот, а во 1966 е донесен и Меѓународниот пакт за економски, социјални и 

културни права. 

 Глобализацијата има важни реперкусии врз здравјето, сиромаштијата, 

вработувањето, работните услови и сл. Современата глобализацијата создаде 

глобална подвижност на капиталот, но и глобална подвижност на работната 

сила. Работниот однос стана флексибилен, односно зависи од условите на 

пазарот (Шолте, 2008:361-365). Исто така, глобализацијата имаше влијание и 

врз општественото раслојување и создавањето на класни нееднаквости (Шолте, 

Ј.А., 2008, стр. 384-390), но и опаѓање на моќта на синдикатите (Шолте, 

2008:389).  

 Една од позначајните придобивки на глобализацијата е слободното 

движење на капиталот и работната сила. Со Договорот од Рим чл. 39 (1) 

работниците имаат право слободно да се движат, а во чл. 39 (3) се додава дека 

во правото за слободно движење се вклучени: прифаќање на понуденото 

вработување, слободно движење на територијата на една земја-членка за 

вработување, да се престојува на територијата на една земја-членка заради 

вработување и да се продолжи престојот во една земја-членка откако 

вработувањето ќе заврши (Барнард, К., 2010:178).  

  

 

ЗАКЛУЧОК 

Глобализацијата е современ општествен светски процес кој има силно 

влијание врз процесите во економијата и трудот. Таа е синоним за 

неолиберализам и дерегулација на пазарот. Денес, Европското и меѓународното 

трудово право се под силно влијание на глобализацијата. Развојот и промените 

на меѓународното и европското трудово право во голема мера се 

детерминирани од глобалните економски и политички движења и процеси. 

Сите промени коишто се случуваат во светски рамки произлегуваат од 

потребите на капиталот да се оплоди во форма на профит. Неговото 

оплодување бара поголем пазар и поширок економски простор, каде правата на 

работниците се во втор план, на сметка на профитот. Регионалната и 

меѓународната интеграција на трудот донесе меѓународно регулирање на 

односите во сферата на трудот и воспоставување на меѓународни и регионални 

организации и институции (ООН, ЕУ, НАФТА, Меркосур и др.). 
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Глобализацијата, освен слободно движење на капиталот, предизвика и потреба 

од слободно движење на работниците во земјите-членки на ЕУ. Ова наложи и 

правно регулирање на правото на слободата на движење на работниците. 

Трудовото право 

МОТ е најважната меѓународна организација за заштита и 

унапредување на прават на работниците. Таа донесува конвенции и препораки, 

кои, државите членки ги ратификуваат и имплементираат во своето национално 

законодавство. Во Преамбулата на уставот на МОТ се нагласува дека 

"неправдата на работното место го загрозува светскиот мир и хармонија". 

Европската унија и Советот на Европа, како регионални организации 

донесоа голем број на правни инструменти со кои се уредуваат економско-

социјалните права на работниците. Освен основачките договори на ЕУ5, важен 

регулаторен механизам за регулирање и доуредување на правата од работен 

однос се и дериватните извори на правото-секундарното законодавство. Како 

најзначни секундарни извори на европското трудово право се: Правилата, 

Директивите и Одлуките кои се задолжителни, додека Мислењето, 

Препораката, Резолуцијата, Декларацијата, Белата, односно зелената книга се 

акти на ЕУ кои немаат правно обврзувачко дејство. 

Директивата или упатството е главнно средство за харминизација 

(апроксимација) на трудово-правните системи на државите членки, односно 

има правно обврзувачко дејство. 

Социјалните права кои се гарантираат со актите на ООН се 

имплемнтирани во речиси сите акти на ЕУ и Советот на Европа. Националните 

трудови законодавства на државите членки  се хармонизирани со наведените 

регионални организации (ЕУ и Совет на Европа). 

Република Македонија во својата легислатива најголем дел од 

одредбите кои се однесуваат на правата од работен однос ги има 

имплементирано во своето национално законодавство преку транспонирање на 

голем број на Директиви и Регулативи на ЕУ. 

 

                                                           
5 Најважен извор на комунитарното трудово право се основачките договори со кои се 

основани Европската заедница, со својство на правно лице: во 1951 година Европската 

заедница за јаглен и челик-тн. Париски договор, кој стапи во сила во 1952 година, потоа 

Европската економска заедница (ЕЕЗ) во 1957 (Римски договор), Договорот од 

Мастрихт (1992); Договорот од Амстердам (1997); Договорот од Ница (2000), 

Договорот од Лисабон (2004) итн. 
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