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Труд во објавување во стручно списание „Правник“. 

 

 

Правото на заштитата на лични податоци при примена на посебните истражни 

мерки 

 

АПСТРАКТ 

Овој труд има за цел да ја прикаже заштитата на личните податоци во 

Македонија при примената на посебните истражни мерки и да придонесе кон 

отсликувањето на реалната слика за почитувањето на ова право од страна на 

надлежните органи за кривичен прогон. Трудот треба да даде одоговр на прашањето 

дали новите законски решенија имаат за цел само илузорно да дадат европско правна 

рамка на македонското законодавство во областа на заштитата на лични податоци или 

со нив ќе се надополни и корегира досегашна пракса на дерогирање на ова прво во 

рамките на кривичната постапка.   

Клучни зборови: лични податоци, кривична постапка, посебни истражни 

мерки, ЕУ. 

ABSTRACT 

This paper aims to illustrate the protection of personal data in Macedonia when 

applying special investigative measures and to contribute to the reflection of the actual 

situation in respecting the right of personal data by the competent authorities. The paper 

should give answer to the quaestion whether the new lwgislation aimed to provide only 

illusor European legal framwork of our national legislation or it will upgrade and correct the 

current practice of derogation of this right during the criminal procedure.  
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