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Ovoj proekt e delumno finansiran preku grant programata 
na Ambasadata na SAD vo Republika Makedonija.
Mislewata, naodite i zaklu~ocite ili preporakite 
izrazeni od strana na avtorot ne gi odrazuvaat onie na 
Stejt Departmentot.

ARHUSKA KONVENCIJA
Prira~nik  za slu`benicite vo javnata administracija

FLOROZON
-Zdru`enie za za{tita na prirodnata sredina 
                                               i odr`liv ekonomski razvoj

Skopje, Januari 2010 godina

Ovoj prira~nik e pe~aten vo ramkite na proektot:

“Otvorawe na vratite na demokratijata 
                                                   vo `ivotnata sredina”
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Arhuskata Konvencija  pretstavuva najva`na svetska 
me|unarodna alatka koja promovira pristap  do 
informacii, javno u~estvo pri donesuvaweto na 
odluki i pristap do  pravda za pra{awata povrzani so 
`ivotnata sredina.
Na 01.07.1999 godina ,  Sobranieto  na  R.Makedonija go 
usvoi zakonot za ratifikacija na Konvecijata a osum 
dena od denot na nejzinoto objavuvawe vo Slu`ben 
Vesnik na RM (br. 40/99 od 6.07.1999godina) istata 
vleze vo sila.
Noviot Zakon za `ivotna sredina Sobranieto na 
Republika Makedonija (RM) go  usvoi  na  svojata101-va 
Sednica na 22.06.2005 godina(Sl. vesnik na RM br. 53/
2005), a stapi na sila na 13.07.2005. 
Ovoj Zakon,koj po~na da se primenuva od 01.09.2005 
godina, vo celost gi inkorporira na~elata i odredbite 
na Arhuskata Konvencija, {to }e sozdade uslovi za 
nejzina implementacija i za`ivuvawe vo praksa.

[to e Arhuska Konvencija ?

Kako raboti Konvencijata?

Arhuskata Konvencija go priznava pravoto na sekoj 
poedinec za zdrava `ivotna sredina - kako  i  negovata 
dol`nost da ja za{titi istata. Se stremi kon  toa da 
se osiguri deka sekoj poedinec `ivee vo `ivotna 
sredina koja e soodvetna na negovoto zdravje i dobro. 
Ova se odnesuva ne samo na onie od nas koi `iveeme 
denes, tuku istotaka i na idnite generacii.
Za da se promovira ovaa cel, Konvencijata ja opfa}a 
vladinata odgovornost, transparentnost i reakcija. 
Taa postavuva minimum standardi-“pod”(osnova), a ne 
“tavan” – za gra|anskite prava vo poleto na 
donesuvawe odluki povrzani so `ivotnata sredina. 
Generalniot sekretar na ON, Kofi Anan go opi{a ova 
kako ambiciozen potfat vo  “ekolo{kata  demokratija”.



8

ZA KONVENCIJATA

Konvencijata e pravno obvrzana  kon  onie  dr`avi  koi 
izbrale da stanat nejzini u~esnici. Bidej}i 
Evropskata Zaednica e u~esnik, Konvencijata se 
primenuva vo site institucii na Evropskata Unija. 
“Sostanok na u~esnicite” se organizira najmalku 
edna{ na sekoi dve do tri godini za da se pregleda 
napredokot i da se spodelat informaciite od 
nacionalnite dejstvuvawa. Ovie konferencii se 
otvoreni za nabquduva~i, vklu~uvaj}i ja javnosta i 
pretstavnicite na organizaciite i drugite dr`avi.
Konvencijata e podgotvena od vladite , no so 
intenzivna vklu~enost od strana na nevladinite 
organizacii za `ivotna sredina. Ovie organizacii 
prodol`uvaat da igraat vitalna uloga vo 
promoviraweto na nejzinite celi. Kako dopolnenie, 
vladite ~lenki na Konvencijata dadoa vetuvawe deka 
}e gi promoviraat nejzinite principi na globalno 
nivo. Ova zna~i deka Konvencijata e otvorena ne samo 
za 55te dr`avi ~lenki na UNECE tuku i za bilo koja 
druga ~lenka na ON. 
Pravata za `ivotnata sredina za{titeni spored 
Konvenci jata  treba  da  se  po~ituvaat  od  
“javnite vlasti”. Tie gi vklu~uvaat vladinite tela od 
site sektori na lokalno i nacionalno nivo 
( isklu~uvaj}i  gi sudskite i zakonodavnite tela ); 
j a v n i  i  p r i v a t n i  t e l a  k o i  i z v e d u v a a t  
javno-administrativni funkcii ili obezbeduvaat 
javni uslugi, kako {to se snabduva~i na priroden gas, 
elektri~na struja i uslugi koi se odnesuvaat na 
otpadna voda; i instituciite vo ramkite na 
organizaciite za regionalna ekonomska integracija 
koi stanuvaat u~esnici. Vlastite ne smeat da 
kaznuvaat, progonuvaat ili napa|aat na bilo koj na~in 
bilo koj poedinec koj gi primenuva svoite prava 
spored Konvencijata.
Konvencijata prodol`uva so svojata cel za zdrava 
`ivotna sredina za site na toj na~in {to go brani 
pravoto na sekoe lice da ima pristap do informaciite



ZA KONVENCIJATA

9
za `ivotnata sredina. Taa postavuva jasni obvrski kon 
dr`avite za da obezbedat pogolemo javno u~estvo vo 
donesuvaweto odluki koi se odnesuvaat na `ivotnata 
sredina. Isto taka promovira lesen i efikasen 
pristap do pravda vo slu~aj da tie prava bidat odbieni, 
i na toj na~in ovozmo`uva da javnosta vo pogolema 
mera gi osporuva op{tite naru{uvawa na ekolo{kiot 
zakon.

[to sodr`i Arhuskata Konvencija?

Trite osnovni pra{awa koi se regulirani so 
Konvencijata se:

1. Pravoto na fizi~kite i pravnite lica da baraat 
informacija vo vrska so `ivotnata sredina;

2. Pravo na javnosta da u~estvuva vo procesot na 
donesuvawe na odluki koi se povrzani so za{titata 
na `ivotnata sredina;

3. Pravo za pristap do pravdata vo slu~aj koga 
dvete prethodni prava se povredeni, odnosno ne se 
po~ituvaat.
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Pravoto za pristap do informacija 

 
Vo edna demokratija, lu|eto imaat pravo da imaat 
pristap do informacijata, vklu~uvaj}i ja tuka i 
informacijata koja se odnesuva na nivnata `ivotna 
sredina. Dr`avnata vlast ima odgovornost da go 
poddr`uva interesot na javnosta, obezbeduvaj}i i 
polesno da dojde do posakuvanata informacija.  
Za da se osigura deka ova osnovno demokratsko pravo 
vo potpolnost se realizira vo praktikata,
Konvencijata postojano elaborira odredeni
specifi~ni individualni prava.  
 
Celta na stolbot za Pristap do informacii 
 
Spored Konvencijata, pristapot do informaciite za 
`ivotna sredina garantira deka ~lenovite na
javnosta mo`e da doznaat {to se slu~uva vo `ivotnata 
sredina okolu niv. Taa isto taka garantira deka 
javnosta mo`e  da u~estvuva na eden informiran 
na~in. 
Eve nekolku klu~ni pra{awa, koi lu|eto gi
postavuvaat, a se odnesuvaat na pravoto za pristap do 
informacija: 
 
 Øto e informacija za `ivotna sredina i kakvi 
informacii mo`e da pobaraat gra|anite?   
  
Sekoj ~ovek mo`e da pobara kakva bilo informacija 
koja se odnesuva na negovata `ivotna sredina, a 
istata da ja poseduva koja bilo vladina agencija ili 
nekoe privatno telo koe {to postoi poradi potrebite 
na javnosta. Baratelot na informacijata ne mora da 
bide gra|anin ili postojan `itel na dr`avata, pa 
duri i ne mora da poka`uva interes ili da ima 
odredena pri~ina, za da dojde do potrebnata 
informacija. Nevladinite organizacii isto taka 
mo`at da pobaraat informacija bez razlika kade se 
tie zakonski registrirani.  
 

PRISTAP DO INFORMACII



Va`no e da se znae deka spored Arhuskata Konvencija, 
pod informacija za `ivotna sredina se podrazbiraat 
site informacii vo pismena, vizuelna, audio,
elektronska ili druga materijalna forma. 
Definicijata na “informacijata za `ivotna sredina“ 
vo Konvencijata e razgledana na {iroko, i vo nea se 
vklu~eni site informacii koi se odnesuvaat na sekoj 
element od `ivotnata sredina, kako {to se vozduh, 
voda, po~va ili biodiverzitet (vklu~uvaj}i gi i 
genetski modificiranite organizmi). Vklu~eni se 
isto taka i site aktivnosti i programi koi {to 
vlijaat na ovie elementi na `ivotnata sredina, kako 
i efektite nastanati od `ivotnata sredina, vo 
zavisnost od toa vo kakva sostojba se nao|a istata, a 
bi mo`ele da vlijaat vrz zdravjeto i bezbednosta na 
lu|eto.  
 

Kakva informacija kako odgovor na povikot od 
gra|anite, treba da obezbedat slu`benite lica?  
Generalno, javnite slu`bi treba da obezbedat
informacija vo baranata forma, vklu~uvaj}i i kopii 
od aktuelnata dokumentacija ako e pobarano od niv. 
Tie mo`at da bidat odgovorni za davaweto na 
informacijata, vo slu~aj ako istata nema da bide 
opravdana i razumna. 
Vlastite moraat da ja dostavat baranata informacija 
{to e mo`no poskoro, generalno, vo vremenski period 
od eden mesec po dobivaweto na baraweto. Dokolku 
informacijata e pokompleksna, tie mo`at da go 
prodol`at ovoj rok za u{te eden mesec so cel da ja 
dokompletiraat, so toa {to }e go izvestat
podnositelot na baraweto (li~nosta ili
organizacijata) a }e ja prilo`at i pri~inata za 
odlo`uvaweto.  
Dokolku baraweto e premnogu op{to ili manifestira 
nerazbranost ili neopravdanost, vsu{nost mo`e da 
bide odbieno na ovaa osnova. I vo toj slu~aj 
podnositelot na baraweto treba da bide izvesten. 
 

PRISTAP DO INFORMACII
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Vidovi informacii  {to  treba  da  bidat dostapni 
Spored Arhuskata Konvencija dr`avata preku svoite 
institucii treba da vr{i aktivno distribuirawe na 
slednite vidovi na informacii: 
- Itni informacii 
- Izve{tai za sostojbata na `ivotnata sredina 
- Nacrt-zakoni i regulativa 
- Zakoni i regulativa vo sila 
- Me|unarodni dogovori i konvencii 
- Programi i planovi za `ivotnata sredina 
- Informacii za proizvodite 
 
Vo osnova, koga se zboruva za pristap do
informaciite, odnosno do informiraweto, potrebno 
e da se razlikuvaat dva vida na informirawe: 
Aktivno i pasivno informirawe. 
 
Aktivno informirawe 
Arhuskata Konvencija gi prinuduva dr`avnite organi 
da imaat aktiven odnos kon informiraweto na 
javnosta so toa {to sekoja dr`ava, preku svoite 
institucii e dol`na da obezbedi: 

1.Postoewe i a`urirawe na dovolen kvantum na 
relevantni javno dostapni informacii koi se 
odnesuvaat na `ivotnata sredina; 
2.Zapoznavawe na javnosta so zakonskite i
politi~kite dokumenti, programite i planovi na 
aktivnosti za za{tita na `ivotnata sredina; 
3.Poddr{ka (pottiknuvawe) na javnosta vo baraweto 
na informacii; 
4.Sistem na institucionaliziran protok na
informacii; 
5.Besplaten pristap kon ovie informacii; 
6.Vo slu~aj na neposredna opasnost za `ivotot i 
zdravjeto na lugeto, da gi iznese vo javnosta site 
informacii so cel na predupreduvawe i 
namaluvawe na posledicite. 
 

PRISTAP DO INFORMACII



Vo Republika Makedonija instituciite koi se
nadle`ni za `ivotnata sredina imaat obvrska da 
sobiraat informacii relevantni za vlasta i 
nejzinoto funkcionirawe.  
Vo na{ata dr`ava takvite institucii se: 
-Sobranie na Republika Makedonija; 
-Komisija za `ivotna sredina, mladi i sport; 
-Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno 
planirawe (M@SPP); 
-Ministerstvo za zemjodelie, {umarstvo i
vodostopanstvo; 
-Ministerstvo za zdravstvo - Republi~ki zavod za 
zdravstvena za{tita (RZZZ); 
-Ministerstvo za ekonomija; 
-Ministerstvo za obrazovanie i nauka; 
-Ministerstvo za vnatre{ni raboti; 
-Republi~ki zavod za statistika; 
-Republi~ki zavod za medicina na trud; 
-Uprava za hidrometeorolo{ki raboti; 
-Veterinaren institut - Skopje; 
-Hidrobiolo{ki zavod - Ohrid; 
-IZIIS - Institut za zemjotresno in`enerstvo i 
in`enerska seizmologija; 
-Drugi nau~no-istra`uva~kite institucii. 
 

Dali slu`benite lica mo`at da odbijat
objavuvawe na odredena informacija? 
Voglavno, pravoto za pristap do informacija treba da 
bide interpretirano kolku {to e mo`no pove}e. Kako 
i da e, Konvencijata izdvojuva nekolku isklu~oci: 
vlastite mo`at da odbijat da objavat odredena 
informacija, koga vsu{nost otkrivaweto na taa 
informacija bi mo`elo da vlijae nepovolno na nekoi 
internacionalni odnosi, kako na primer na
nacionalnata odbrana, javnata bezbednost, pravdata, 
javnata doverlivost ili pak za{titata na li~nite 
podatoci. 
 
 PRISTAP DO INFORMACII
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Tie smeat isto taka da sokrijat odredena
informacija, koja {to bi mo`ela da i nanese {teta na 
`ivotnata sredina kako {to e na primer
odgleduvaweto na retkite vidovi. No vakvi
isklu~itelni informacii, treba da bidat prilo`eni, 
samo toga{ koga interesot na javnosta e zemen 
predvid. 
Ako baraweto za dobivawe na odredena informacija e 
odbieno na osnova na ovie isklu~oci, toga{ li~nosta 
ili organizacijata koja go podnela baraweto bi 
trebalo da bide izvestena za odbivaweto i toa vo 
pismena forma vo vremenski period od eden mesec, 
ili najmnogu dva meseca, vklu~uvaj}i ja i pri~inata za 
odbivaweto. Ovaa odluka mo`e ponatamu da bide 
pokreneta preku sudski proces. 
 

[to se slu~uva, d okolku slu`benite lica ja nemaat 
potrebnata informacija?  
 
Tie treba da ja naso~at li~nosta ili organizacijata 
do soodvetnata javna vlast ili da go predadat 
nivnoto barawe do istata vlast i za toa da go 
izvestat podnositelot na baraweto.  
 
Dali pravoto za pristap do informacijata bara od 
soodvetnata vlast da ja ima potrebnata
informacija? 
 
[to se odnesuva na nivnata dejnost, site javni slu`bi 
moraat postojano da gi sobiraat site potrebni 
informacii koi se odnesuvaat na `ivotnata sredina 
i da gi napravat dostapni za javnosta, posledno i vo 
elektronska forma. Tie moraat isto taka da ja 
informiraat javnosta kakov vid na informacija 
imaat i kako da se dojde do istata. Ova se del od 
aktivnite odgovornosti na javnite slu`bi a toa se da 
proizveduvaat, sobiraat i da gi a`uriraat
informaciite koi i se potrebni na javnosta. 
Sekoja dr`ava mora da izrabotuva na sekoi ~etiri  
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godini najmalku eden izve{taj za sostojbata na 
`ivotnata sredina , koj {to }e bide javen dokument so 
pravo na pristap do istiot.  
 
Dali Konvencijata bara od dr`avite da go sledat 
procesot na zagaduvawe? 
 
Dr`avite mora da sozdavaat registri za
evidentirawe na procesite na osloboduvawe na 
zagaduva~kite materii i niven transfer (PRTR), t.e. 
registri na koi }e se popi{uvaat site industriski 
zagaduva~i, kako i zagaduva~i koi vodat poteklo od 
drugi izvori. Protokolot na Konvencijata od 2003 
godina, podetalno go regulira osnovaweto na vakvite 
registri. 
Vsu{nost, Protokolot ja regulira informacijata za 
zagaduvaweto, pove}e otkolku samiot proces na 
zagaduvawe, so {to, kako posledica }e se namali 
zagaduvaweto, zatoa {to kompaniite nema da sakaat 
da bidat identifikuvani kako glavni zagaduva~i.  
Registrite mora da bidat javno dostapni, i toa preku 
besplatna internet konekcija, da mo`at da se 
istra`uvaat i sekoga{ da bidat navremeno objavuvani. 
Mora da imaat odreden stepen na doverlivost, i da 
dozvoluvaat u~estvo na javnosta vo nivniot razvoj i 
modifikacija.  
 

PRISTAP DO INFORMACII

Vo situacija na neodlo`nost, kako na primer nekoja 
potencijalna nuklearna katastrofa ili nenadejno 
masovno vozdu{no zagaduvawe, nadle`nite slu`bi 
mora vedna{da gi distribuiraat site informacii koi 
se vo nivna sopstvenost, a koi bi mo`ele da i pomognat 
na javnosta da prevzeme preventivni merki vo toj 
moment za da ja namali ve}e napravenata {teta.

Kakov vid na informacija moraat da obezbedat 
vlastite vo slu~aj na itnost?
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Informacijata e mo}- ako mo`e{dojdi do nea 

Vo eden mal grad na marginite na Evropa, lokalnite 
`iteli premnogu se zagri`ile za kvalitetot na 
nivnata voda za piewe. Na nekolku mladi `eni im 
bila dijagnosticirana retka i fatalna forma na rak. 
Glasinite koi {to cirkulirale me|u lokalnoto 
naselenie se tie deka nivnata smrt bi mo`ela da 
bide povrzana so procesot na ispu{tawe na drven 
materijal od strana na tamo{nata fabrika i toa vo 
oblasta koja {to go snabduva gradot so voda za piewe.
Grupa od lokalni `iteli sakale da ja razgledaat 
novonastanatata situacija. Kako prv ~ekor, tie 
pobarale od lokalnite vlasti kopirani materijali od 
podatocite dobieni pri procesot na nabquduvaweto 
na isfrlaweto na drvniot materijal od strana na 
fabrikata, bidej}i imalo potreba od monitoring vrz 
rabotata na fabrikata i nejzinata rabotna licenca, 
kako i kopii od podatocite dobieni od monitoringot 
vrz vodata za piewe. Tie pobarale i epidemiolo{ki 
spisi na podatoci vo vrska so pojavata na takov tip na 
rak vo oblasta, za da utvrdat dali novonastanatata 
situacija e tipi~na za nivnoto podra~je ili ne.
Lokalnata vlast ne dala nikakov odgovor vo 
vremetraewe od tri meseci, i pokraj site urgencii od 
strana na lokalnoto naselenie, za da na kraj vozvrati 
deka bilo kakva informacija povrzana so ovoj slu~aj e 
kra jno  doverliva,  bez  prethodno da dade 
obrazlo`enie, zo{to odbiva da ja dade istata.
Grupata lokalni `iteli imale mo`nost da napravat 
inspekcija vrz podatocite dobieni od ispituvaweto 
na kvalitetot na vodata za piewe vo prostoriite na 
lokalnata vlast za vreme na priemnite ~asovi, no ne 
smeele da obezbedat kopirani materijali od istite, 
pa duri i besplatno. Tamo{niot bord na odgovorni 
lica za zdravjeto na naselenieto odbile da obezbedat

PRISTAP DO INFORMACII
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statisti~ki informacii na osnova na toa deka so 
publikuvaweto na takvata informacija bi mo`elo da 
se naru{i pravoto na privatna sopstvenost, pa duri i 
vo slu~aj koga lokalnoto naselenie se interesira samo 
za statistikata, a ne za podatoci koi se odnesuvaat na 
bilo koja individua povrzana so slu~ajot.  
Bidej}i nieden drug proces na `alba ne e vozmo`en, 
grupata `iteli se obidela da pokrene postapka za da 
gi prinudi dvete javni vlasti da ja publikuvaat 
potrebnata informacija. So taa cel se formirala 
ad hoc grupa na `iteli so cel da odgovori na 
momentalnata nivna gri`a i da go obezbedi potrebniot 
praven status, no sudot re{il vo toj moment deka 
grupata kako takva nema pravo da go pokrenuva slu~ajot
pred sud. Vo me|uvreme dva drugi slu~ai na pojava na 
r a k  s e  d i j a g n o s t i c i r a n i  v o  i s t i o t  g r a d .
Seto ova be{e napraveno, za da se adresiraat drugi 
situacii sli~ni na gore spomenatata, na koi Arhuskata 
Konvencija se povikuva. Dodeka vakvite primeri 
ostanuvaat nere{eni i samo fiktivni t.e.  
nerealizirani, nivnite elementi se vsu{nost realni 
i kobni.  

PRISTAP DO INFORMACII
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Pravo na u~estvo na javnosta vo procesot na 

donesuvawe odluki 
 

U~estvo na javnosta vo odlu~uvaweto e vtoriot stolb 
na Konvencijata. 
U~estvo na javnosta nemo`e da bide efektivno bez 
pristapot do informacii, nitu pak bez mo`nosta za 
sproveduvawe preku pristapot do pravda, soglasno 
tretiot stolb. 
Javnata participacija gi pravi odgovornite lica 
kompetentni, i na niv mo`e sekoj da im se obrati pri 
procesot na donesuvawe na odluki. Procesot pak, go 
pravi potransparenten, so {to go podobruva negoviot 
kvalitet na donesuvawe odluki povrzani so
`ivotnata sredina. Na individuite bi trebalo da im 
ovozmo`i da gi iska`at svoite gri`i i mislewa, a 
javnite vlasti da prevzemat dol`nost okolu niv. 
Konvencijata postavuva nekolku minimalni standardi 
za pravoto na u~estvo na javnosta vo procesot na 
donesuvawe odluki, koga vlastite izrabotuvaat
generalni planovi ili ovlastuvaat odredeni
specifi~ni proekti koi bi mo`ele na vlijaat na 
za{titata na `ivotnata sredina. Voglavno,javnosta 
treba da funkcionira vo slu~aj na donesuvawe na 
odluki i procesi na kreirawe na politiki. 

Odredbite od konvencijata za u~estvo na javnosta se 
podelelni vo tri dela spored vidot na vladinite 
procesi i toa: 
 
-^len 6 go pokriva u~estvoto na javnosta vo 
odlu~uvaweto za konkretni aktivnosti so 
potencijalno golemo vlijanie vrz `ivotnata sredina, 
na primer  odluki za predlo`ena izgradba è rabotewe 
na golemi objekti,ili izdavawe na dozvoli za 
proizvodi na pazarot

U^ESTVO NA JAVNOSTA
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-^len 7 go pokriva u~estvoto na javnosta vo 
razvivaweto na planovi, programi i politiki povrzani 
so `ivotnata sredina

-^len 8 go pokriva u~estvoto na javnosta vo 
podgotvuvaweto   na    zakoni i regulativi od strana na 
javnite vlasti

Kolku e garantirano u~estvoto na javnosta vo 
procesot, pred da se ovlasti bilo koj specifi~en 
proekt ili aktivnost?  
Zagri`enata javnost mora porano da bide
informirana okolu predlo`enata aktivnost vo vrska 
so proektot, dodeka opciite se seu{te otvoreni. Taa 
mo`e da ispituva odredeni relevantni informacii 
bez odgovornost, vklu~uvaj}i gi i mo`nite efekti po 
`ivotnata sredina pri sproveduvaweto na proektot 
kako i da uka`e na nekoi od glavnite alternativi. 
Pri procesot na donesuvawe odluki, treba da bidat 
dostapni informacii povrzani okolu domenot na 
odgovornost na vlasta vo ovoj proces, informacii za 
na~inot na podnesuvawe komentari i informacii za 
datumite i vremeto, za toa koga javnosta }e ima 
mo`nosti za javno u~estvo vo procesot. 
Vlastite mora da go zemat vo predvid i ishodot od 
u~estvoto na javnosta vo nivnite odluki, koi moraat 
da bidat javno dostapni, vo pismena forma zaklu~no 
so nivnite re{enija.      

U^ESTVO NA JAVNOSTA
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                          PARTICIPACIJA

Koja e zainteresiranata javnost? 
Konvencijata go definira ovoj termin kako javnost 
koja bi imala vlijanie, a so toa i interes da bide 
involvirana vo procesot na donesuvawe odluki 
povrzani so nivnata `ivotna sredina. Ova
eksplicitno gi vklu~uva nevladinite organizacii koi 
{to rabotat na promoviraweto na za{titata na 
`ivotnata sredina, dokolku se prepoznaeni od 
nacionalniot zakon.  
 
Vo kakvi tipovi na specifi~ni proekti se bara 
u~estvoto na javnosta? 
 
Konvencijata, vo vid na aneks, gi nabrojuva site 
vidovi aktivnosti ~ii {to odluki treba sekoga{ da 
bidat predmet na javna participacija, za da proektite 
bidat odobreni. Tuka se vbrojuva sekoja aktivnost koja 
{to bi mo`ela da ima ogromno vlijanie vrz `ivotnata 
sredina, kako na primer davaweto dozvola za rabota 
na odredena nuklearna stanica, topilnica, fabrika 
za hemisko proizvodstvo, fabrika za tretirawe na 
otpadocite ili odreden proekt za izgradba na 
pati{ta.  
Isto taka, javnosta treba da u~estvuva i vo 
donesuvaweto na odluki za osloboduvawe na genetski 
modificiranite organizmi vo `ivotnata sredina, do 
odredeni mo`ni i soodvetni razmeri. Amandmanot na 
Konvencijata prisvoen od strana na Partiite na 
nivniot vtor sostanok, dava direktivi za jaknewe na 
pravata na javnosta da u~estvuva vo procesot na 
donesuvawe odluki povrzani tokmu za genetski 
modificiranite organizmi. Istiot }e vleze vo sila, 
toga{ koga }e bide ratifikuvan so tri-~etvrtinsko 
mnozinstvo od strana na Partiite. 
 

U^ESTVO NA JAVNOSTA
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Koj vo Republika Makedonija e odgovoren za 
donesuvawe na odluki koi se povrzani so 
`ivotnata sredina ? 
 
Osnoven nositel na odluki na nacionalno nivo e 
Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno 
planirawe, negovite edinici i tela,kako {to e na 
primer Republi~kiot inspektorat za `ivotna 
sredina(vo odnos na po~ituvawe na standardite i 
regulativite), potoa Fondot za za{tita na
`ivotnata sredina (vo odnos na materijalna
poddr{ka na proekti za za{tita na `ivotnata 
sredina), kako i oddelni edinici vo ramkite na 
Ministerstvoto. 
Lokalnite vlasti isto se odgovorni za niza aspekti 
od `ivotnata sredina kako {to se upravuvaweto so 
cvrstiot otpad, otpadnite vodi, itn. Organi na 
lokalnite vlasti koi se zanimavaat so `ivotnata 
sredina se sovetot na op{tinata, gradona~alnikot, 
gradskiot arhitekt (koj funkcionira samo vo
urbanite naselbi), komunalnite inspektori i 
drugite tela na lokalnata vlast (pr. lokalni 
institucii za zdravstvena za{tita, javnite komunalni 
pretprijatija, itn). 

U^ESTVO NA JAVNOSTA
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Slu{awe na javnosta - uspe{na prikazna

Vo edno malo selo se pojavuva opasno mesto za frlawe 
na otpadoci koe sodr`i 62 000 r|osani buriwa so hlor. 
Sopstvenikot predlo`il da se izgradi moderna pe~ka 
za palewe na otpadoci na istata lokacija. Lokalnite 
`iteli go odobrile toa, no okolnite gradovi se 
sprotivstavile na planot izjavuvaj}i deka nivnite 
proizvodi - bazirani na mineralni bawi, lozja i 
farmi - bi stradale koga potro{uva~ite bi doznale 
deka tie se proizveduvaat vo blizina na pe~ka za 
palewe na opasni otpadoci.             .

Inspektoratot za `ivotna sredina ja izvestil javnosta 
za planot vedna{ {tom bilo podneseno barawe za 
izdavawe na dozvola. Toj podgotvil prikaz od edna 
strana za planot i go ispratil zaedno so kopija-izjava 
za vlijanieto vrz `ivotnata sredina do sosednite 
zaednici.  Gradskite slu`benici ispratile 
izvestuvawa na op{tinskite oglasni tabli

Bile odr`ani javni soslu{uvawa i se diskutiralo od 
strana na golema koalicija od nevladini organizacii, 
grupi vo ramkite na zaednicata, turisti~ki i 
ekonomski zasegnati strani i politi~ki partii. 
Sopstvenikot na predlo`enata fabrika obezbedil 
detalni odgovori i netehni~ka kratka sodr`ina vo 
vrska so vlijanieto vrz `ivotnata sredina, op{toto 
zdravje i op{testvenite posledici.

Vrz osnova  na  negativniot odgovor vo vrska so planot 
od strana na sosednite gradovi, administrativnite 
tela ja odbile dozvolata. Sudot ja odobril nivnata 
odluka. Bile zapo~nati pregovori da ve}e postoe~ka 
pe~ka za palewe na otpadoci go pali otpadokot.

U^ESTVO NA JAVNOSTA
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Pravo za pristap do pravda

Za da pristapot do informacii i javnoto u~estvo vo 
donesuvaweto odluki bidat uspe{ni , javnosta  mora 
da se obrati za pomo{ do sudot ili administrativno-
sudskata postapka. Takviot mehanizam za pregled 
ovozmo`uva sredstva za da se osporat odlukite na 
vlastite i da se obezbedi uspe{na implementacija na 
Konvencijata. 
 

[to vklu~uva pristapot do Pravda? 
Kr{ewe na pravata za informacii i javno u~estvo 
mo`e da se ob`ali do sudot ( ili drugo nezavisno ili 
nepristrasno telo, kako narodniot pravobranitel ). 
^lenovite na javnosta mo`e da podnesat tu`ba ako 
zakonot e naru{en ili ako ovlastenoto telo ne 
uspealo da gi sledi soodvetnite proceduri. Mora da 
postoi pristap do procesot na pregled koj e praveden, 
pravi~en, navremen i besplaten ili ne e skap. 
Kone~nite odluki mora da bidat pismeni i
obvrzuva~ki kon javnata vlast. 
 

Dali pristapot do Pravda e ograni~en vo odnos na 
slu~ai koi se odnesuvaat na pravoto za
informirawe i javno u~estvo? 
Ne. Spored Konvencijata ~lenovite na javnosta treba 
vo princip  da bidat sposobni da go osporat sekoe 
naru{uvawe na nacionalniot zakon koe se odnesuva na 
`ivotnata sredina. Ako javnite vlasti ili poedinci 
go prekr{ile toj zakon, gra|anite bi trebalo da gi 
osporat deluvawata ili propustite vo sudot, duri i 
ako tie ne pretrpele li~na {teta, Ova e poznato kako 
javno sproveduvawe na zakonot, {to se poka`a kako 
klu~na pomo{ kaj agenciite vo nekoi zemji koi se 
preplaveni so vakov vid na ekolo{ko sproveduvawe. 
 

PRISTAP DO PRAVDA
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Koj ima pravo za pristap do Pravda spored 
Konvencijata? 
Sekoj - vklu~uvaj}i gra|ani poedinci, nevladini 
organizacii, vladini pretstavnici i kompanii - mo`e 
da inicira slu~aj na sud za sproveduvawe na nivnoto 
pravo za informirawe.  
^len 9 gi sodr`i odredbite od tretiot stolb na 
Konencijata za pristap do Pravda. Spored
Konvencijata  pristap do pravda zna~i deka ~lenovite 
na javnosta imaat pravni mehanizmi koi mo`at da gi 
koristat za da dobijat mo`nost za razgleduvawe na 
potencijalnoto kr{ewe na odredbite od pristapo do 
informacii i u~estvo na javnosta.  
 Na primer sekoj koj pobaral informacii i ne dobil 
soodveten odgovor mo`e da tu`i. Sekoj ~len na 
javnosta so dovolen interes ili pravo na
administrativno i sudsko u~estvo mo`e da bara 
pregled  koj se odnesuva na pravoto za u~estvo vo 
donesuvaweto na odluki povrzani so `ivotnata 
sredina ako toj ili taa bile popre~eni da u~estvuvaat 
prethodno. Na kraj, vladite mora da obezbedat 
pristap do administrativnite i sudskite proceduri 
za da gi osporat prekr{uvawata na nacionalniot 
zakon koi se odnesuvaat na `ivotnata sredina. Ovde 
definicijata koja se odnesuva na pravoto za
administrativno i sudsko u~estvo e ograni~ena od 
nacionalniot zakon. 
 

[to ako sudskite tro{oci se pregolemi? 
^len 9, paragraf 4, bara od Stranite da obezbedat 
fer,pravi~ni , navremeni i ne ograni~uva~ki skapi 
postapki. Fer postapkite baraat procesot,vklu~uvajki 
ja i krajnata odluka na teloto {to odlu~uva, da bide 
nepristrasen i bez predrasudi, favorizirawe ili 
li~en interes. Fer postapkite mora da se 
primenuvaat podednakvo na site lica, bez razlika na 
pozicijata, rasata, nacionalnosta i drugi vakvi 
kriteriumi. 
 

PRISTAP DO PRAVDA
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Navremenosta e isto taka mnogu va`na vo
revizorskite postapki vo soglasnost so ~len 9. 
Stranite mora da se pridr`uvaat do ovoj standard na 
navremenost pri obezbeduvaweto kakov bilo
revizorski proces, bez razlika dali preku sud ili 
drugo revizorsko telo. 
 
Na krajot, Konvencijata bara od stranite da
obezbeduvaat reviziski postapki koi ne se 
ograni~uva~ki skapi. 
Pristapot do Pravda ne smee da bide preterano skap. 
Dr`avite mora da obezbedat evtin, pristapen forum. 
U~esnicite istotaka se soglasija da rabotat na 
namaluvawe na finansiskite barieri za odewe na 
sud. 
 

Odewe na sud vo interes na javnosta

Vo 2000 godina eden gra|anin podnel barawe za 
pristap do podatoci vo vrska so vrevata i 
zagaduvaweto na vozduhot od strana na fabrika za 
obrabotka na metalni otpadoci. Javnite vlasti na 
po~etokot odbile da obezbedat podatoci vrz osnova na 
toa deka gra|aninot  nemal pravo da u~estvuva vo 
donesuvaweto vladini odluki povrzani so 
pretprijatieto i nemal pravo na administrativno i 
sudsko u~estvo vo bilo koj od pravnite slu~ai koi se 
vo tek, a se povrzani so ispu{tawata od fabrikata.

Liceto na ova odgovorilo so popolnuvawe na tu`ba vo 
lokalniot gradski sud. Toj go zasnoval svoeto barawe 
na pravna odredba koja dozvoluva da sekoe lice koe 
deluva vo javen interes mo`e da bara sudska naredba 
za informacii. Ona {to e najva`no e deka zakonot go 
postavuva tovarot na onoj koj gi ~uva informaciite za 
da doka`e zo{to odbivaweto bi bilo zakonsko ili 
dobro osnovano.

PRISTAP DO PRAVDA
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Vo srceto na ovoj slu~aj le`i argumentot deka 
informaciite ne treba da bidat dostapni samo za onie 
koi imaat pravo na administrativno i sudsko u~estvo 
vo vrska so specifi~en problem, tuku i za site onie 
koi go promoviraat javniot interes. U{te pove}e, 
odlukata za obezbeduvawe informacii ne treba da 
zavisi od toa dali informaciite se povrzani so 
privatna kompanija. Kako dopolnenie, ne treba da 
bide va`no koj platil za sobiraweto i obrabotkata na 
zasegnatite informacii.

PRISTAP DO PRAVDA

Dodeka kone~nata sudska odluka seu{te bila vo 
postapka na ~ekawe, javnata vlast dobrovolno  objavila 
del od podatocite za ispu{tawe vo vozduhot. Podocna 
obvinetiot go dal ostatokot od baranite informacii 
na tu`itelot.
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POD R[KAD

Pravata za `ivotna sredina vo 21 vek

Sega koga Arhuskata Konvencija stapi na sila i e 
celosno operativna, vladite }e se fokusiraat na toa 
da istata profunkcionira i na nacionalno nivo. 
Nacionalnite zakoni vo golema mera i zabrzano }e 
bidat napi{ani ili prilagodeni za da gi otslikaat 
principite na Konvencijata i nejzinite celi. Vo 
sekoja zemja }e se sledi razvojot na zakonot i novi 
dr`avi }e se priklu~at i na toj na~in }e go zgolemat 
geografskiot raspon na Konvencijata. 
 
Za da se obezbedi uspe{nost na Konvencijata, 
nejzinite dr`avi-~lenki }e prodol`at da
promoviraat aktivnosti za izgradba na kapaciteti, 
posebno vo zemjite vo Isto~na Evropa, Kavkaz i 
Centralna Azija koi se vo tranzicija kon pazarna 
ekonomija, kako i onie vo Jugoisto~na Evropa. Ovie 
aktivnosti vklu~uvaat podr{ka na nevladinite
organizacii za `ivotna sredina i napori za
zajaknuvawe na nacionalnite institucii. Nekolku 
me|unarodni i regionalni organizacii se istotaka 
aktivno vklu~eni vo aktivnostite za izgradba na 
kapaciteti za podr{ka na implementacijata na 
Konvencijata. 

Sekretarijatot na Konvencijata prodol`uva da
podr`uva i koordinira vakvi me|unarodni i
regionalni inicijativi za promovirawe na
ekolo{kite prava. Toj organizira redovno sostanoci 
na glavnite organizacii vklu~eni vo izgradba na 
kapaciteti, so cel da se osigura deka naporite se 
uspe{ni i se nameneti kon najitnite potrebi. 
 

PRAVA ZA @IVOTNA SREDINA
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Razli~ni mehanizmi spored Konvencijata }e
obezbedat ponatamo{na poddr{ka za vladite koga tie 
se stremat da bidat vo soglasnost so obvrskite od 
dogovorot. Komitetot za soglasnost ~ii ~lenovi se 
nominirani od vladite i nevladinite organizacii za 
`ivotna sredina, e ovlasten da gi istra`i `albite 
protiv bilo koj u~esnik od strana na drug u~esnik, od 
nevladini organizacii ili pripadnici na javnosta. 
Sekoj pripadnik na javnosta, ili promotor na 
ekolo{ki prava, ~ovekovi prava ili druga nevladina 
organizacija, mo`e da podnese informacii do 
Komitetot ako smetaat deka u~esnikot na
Konvencijata ne uspeal da gi ispolni svoite obvrski 
spored Konvencijata. Sekretarijatot na Konvencijata 
mo`e istotaka da prika`e dokazi za mo`na
nesoglasnost do Komitetot. Na kraj, ako ednata strana 
u~esnik priznava deka postoi problem so soglasnosta, 
taa mo`e da mu pristapi na Komitetot i da pobara 
pomo{. Komitetot vo toj slu~aj }e prepora~a odgovor 
na sledniot sostanok na stranite u~esnici.  
 

Druga alatka dostapna za u~esnicite na Konvencijata 
e Arhuskata ku}a za razjasnuvawe vo vrska so 
ekolo{kata demokratija  
( http: / aarhusclearinghouse.unece.org ). 
 
Duri i so poddr{ka od ovie razli~ni instrumenti, }e 
bide potrebno vreme za da ovie napori celosno ja 
integriraat Konvencijata vo nacionalniot zakon. No 
vlijanieto za posilni ekolo{ki prava ve}e se 
~uvstvuva vo mnogu zemji. Arhuskata Konvencija vetuva 
deka }e gi podobri `ivotite na poedincite i 
zaednicite i }e ja za{titi `ivotnata sredina za 
mnogu godini koi sledat. 
 
Arhuskata Konvencija vetuva da ja za{titi `ivotnata 

sredina za mnogu godini koi sledat 
 
 PRAVA ZA @IVOTNA SREDINA
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Arhuski centri

Arhuskite centri se postaveni vo nekolku zemji vo 
Isto~na Evropa i Centralna Azija, vklu~uvaj}i gi 
Ermenija, Srbija,Azerbexan, Kirgistan, Taxikistan, 
Ukraina i Uzbekistan. Ovie centri, od koi del 
dobivaat podr{ka od Organizacijata za bezbednost i 
sorabotka vo Evropa ( OBSE ),se sozdadeni za da 
ovozmo`at most me|u vladite i gra|anskoto
op{testvo. Tie se zamisleni da gi usoglasuvaat 
postoe~kite oficijalni izvori na informacii dodeka 
stanuvaat pobliski i polesno pristapni do
vistinskite korisnici. 
 
Centrite pred se go olesnuvaat pristapot do 
informacii i obezbeduvaat mesto za sostanoci.  
 
Vo Mart 2005 godina, Florozon go otvori pravniot 
centar za imlementacija na Arhuskata Konvencija vo 
Republika Makedonija. Centarot deluva na
nacionalno nivo, i nudi podr{ka na site fizi~ki i 
pravni lica na koi im e potreba pomo{ za pra{awa 
povrzani so `ivotnata sredina. 
 
Centarot nudi pomo{: 
- koga Vi e potreba informacija kade mo`e da se 
informirate za sostojbata na `ivotnata sredina 
- pomo{ za gra|anite za da zemat u~estvo pri 
donesuvaweto odluki koi se odnesuvaat na `ivotnata 
sredina 
-besplatna pravna pomo{ i besplatno sudsko
zastapuvawe koga Va{eto pravo za zdrava `ivotna 
sredina e prekr{eno 
 
Za site podetalni informacii za Pravniot Centar za 
imlementacija na Arhuska konvencija, Ve molime 
kontaktirajte ja kancelarijata na Florozon Skopje. 
 
 ARHUSKI CENTRI
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Doracak për nëpunësit në administratën publik

- Shoqatë për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe zhvillimi i 
                                                         vazhdueshëm ekonomik

Ky doracak është shtypur në kuadrat e projektit

Hapja e dyerve për mjedisit jetësor

KONVENTA E ARHUSIT 

FLOROZON

Ambasada e SHBA-së pjesërisht e ka financuar projektin me
një grant të caktuar. Mendimet, konstatimet e përfundimet 
ose  rekomandimet që janë paraqitura këtu përkasin autorit 
dhe jo gjithmonë i shprehin mendimet e Stejt Departamentit
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Ç është Konventa e Arhust?

Konveta e Arhusit është e njohur gjerësisht si një vegël më 
të rëndësishme që provon qasje deri te informata, 
pjesëmarrje publik gjatë marrjes së vendimeve dhe qasje 
ndaj drejtësisë për çështjet lidhur me mjedisit jetësor. 
Me 01.07.1999, Kuvednin e Republikës së Maqedonisë 
miratoi Ligjin e ratifikimit të Konventës, ndërsa tetë ditë 
pas shpalljes së saj në Fletorën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonsisë (nr.40/99 me 06.07.1999) të njëjta hyri në 
fuqi.  
Ligji i ri për mjedisin jetësor Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë e miratoi në seancën e saj 101 të mbajtur me 
22.06.2005( Fl.zyrtare e RM-së  nr.53/2005), ndërsa hyri 
në fuqi me 13.07.2005. 
Ky Ligj, që filloi të zbatohet me 01.09.2005 në tërësi i 
përfshirë parimet dhe dispozitat e Konventës së Arhusit, 
që do të krijojë kushte për implementin e saj dhe do të 
bëhet praksë. 

Si punon Konventa?

Konventa e Arhusit e njeh të drejtën e çdo individi për 
mjedisin jetësor të shëndoshë si edhe obgilimi i tij për ta 
mbrojtur. Pretendohet të sigurohet se çdo individ jeton në 
mjedisin jetësor që është e përshtahshme për shëndetin 
dhe të mirin e tij. Kjo nuk ka të bëjë vetëm për ne që 
jetojmë sot, por gjithashtu për gjenerat e ardhshme.  
Për të promovuar këtë qëllim, Konventa e përfshirë 
përgjegjësinë, transparensën dhe reagimin qeveritar. Ajo 
cakton minimun standarde “mbi” bazën, po jo në “tavan” 
për të drejtat e qytetareve në fushën e marrjës së 
vendimeve lidhur me mjedisin jetësor. Sekretari i 
përgjithshëm të KB-së , Kofi Anan e përshkroi këtë si një 
lëvizje ambicioze në “demokratinë ekologjik”.  
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Konventa është obliguar juridikisht tek ato Shtete që kanë 
zgjedhur të bëhen Pjesëtare të saj. Sepse Bashkësia 
Evropiane është pjesëtar ajo zbatohet në të gjitha 
institucione të Bashkësisë Evropiane. “Takimi i
Pjesëtarëve” organizohet së paku njëherë ose çdo dy deri 
tre vitë për të kontrolluar përparimin dhe për të ndarë 
informatat e veprimtarive kombëtarë. Këto konferenca 
janë hapur për vëzhgues, duke përfhirë publikun dhe 
pëfaqësuesit e organizatave dhe shtete tjerë.  
 Konventa është e përgatitur prej qeveritëve, por me 
aplikim intensiv nga ana e organizatave joqeveritare për 
mjedisin jetësor. Këto organizata vazhdojnë ta luajnë rolin 
vital në promovimin e qëllimet të saj. Si një plotësim, 
qeveritë anëtare të Konventës dhanë premtim se do ti 
pomovohen parimet e saj në nivelin global. Kjo do të thotë 
se Konventa është e hapur jo vetëm për 55 shtete anëtare 
të UNECE-së, por edhe për këdo shtet anëtar i KB-së.  
Të drejtat për mjedisin jetësor të mbrojtura sipas 
Konvetës duhet të respektohen nga pushtete publike. Ata i 
përfshijnë trupet qeveritarë nga të gjitha sektore në 
nivelin lokal dhe kombëtar(duke i përjashtuar trupet 
gjuqësore dhe ligjdhënëse), trupe publike ose private që 
nxjerin funksione admonistrativo-publike ose mundësojnë 
shërbime publike siç janë furnizuesit i gazit të natyrshëm, 
rryma elektrike dhe shërbime që kanë të bëjnë me ujin e 
mbetur dhe institucionet në kuadrat e organizatave për 
integrimin  ekonomik rajonal që do të bëhen Pjesëtare. 
Pustetet nuk guxojnë të dënojnë, persekutojnë ose 
sujmojnë në çdo menyrë çdo individ që i ybaton të drejtat 
të tij sipas Konventës.  

Konventa vazhdon me qëllimin e saj për mjedis jetësor të 
shëndosh për të gjithë dhe në të menyrë që e mbron të 
drejtën e çdo vetë të ketë qasje deri te informatat për 
mjedisin jetësor. Ajo vendos obligime të qarta ndaj 
Shteteve për të siguruar pjesëmarrje më të madhe publike 
në marrjen vendime që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor.    
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Gjithashtu promovon një qasje e lehtë dhe efikase deri te 
drejtësia në rast nëse të drejtat të jenë të refuyuara dhe 
në të menyrë mundësohet që publiku në masën e madhe ti 
mohojë shkeljet e përgjitshme të Ligjit ekologjik.  
 

Çfarë përmban Konventa e Arhusit?

Tri çështjet kryesore që janë reguluar me Konventën janë: 
1. Të drejta  e personave fizike  ose juridike që të 

kërkojnë informata lidhur me mjedisin jetësor.  
2. Të drejta e publiku për të marrë pjesë në procesin e 

marrjes së vendimeve që janë lidhur me mbrojtjen 
e mjedisit jetësor.  

3. Të drejta për qasjen ndaj  drejtësisë në rast kur të 
drejtat e mëparshme janë cenuar, përkatësisht nuk 
respektohen. 

 

Të drejta për qasjen e informatës

Në një demokraci, njerëzit kanë të drejtën të kenë qasje 
deri te informata duke përfshirë këtu edhe informatën që 
ka të bëjë me mjedisin e tyre jetësor. Pushteti shtetëror 
ka përgjegjësi ta mbështet interesin e publikut, duke 
siguruar arritjen më e lehtë deri te informata e 
nevojshme. 
Për t’u siguruar se kjo të drejtë të përgjithshme 
demokratike në plotësi do të realizohet në praktikën, 
Konventa vazhdimisht tregon të drejta të caktuara 
specifike e individuale. 
 
Qëllimi i shtyllës së Qasjes së Informatave 
 
Sipas Konventës, qasja deri te informatat për mjedisin 
jetësor garanton se anëtarët e publikut mund të kuptojnë 
se çfarë ndodhet në mjedisin jetësor rreth atyre  
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Ajo gjithashtu garanton se publiku mund të merr pjesë në 
një mënyrë të informuar.  
 Ja disa çështje kryesore që njerëzit i emërojnë, por kanë 
të bëjnë të drejtës për qasjen e informatës.  
 
Ç’është informata për mjedisin jetësor e Çfarë 
informata njerëzit mund të kërkojnë? Njeri mund të 
kërkojë çfarëdo informatë që ka të bëjë mjedisit të tij 
jetësor, por të njëjta ta posedojë çfarëdo agjencion 
qeveritar ose ndonjë trup privat që ekziston për nevojat e 
publikut. Kërkuesi i informatës patjetër nuk duhet të jetë 
qytetar ose banor ekzistues të Shtetit, edhe patjetër nuk 
duhet të tregojë interes ose të ketë një shkak të caktuar 
për të arrihet deri te informata e nevojshme. Organizatat 
joqeveritare gjithashtu mund të kërkojnë një informatë pa 
konsideratë ku janë ato të regjistruar ligjërisht. 
Është e rëndësishme të dihet se sipas Konventës së Arhusit 
me informatën për mjedisin jetësor nënkuptohen të gjitha 
informata në formën e shkruar, audio, elektronik ose 
tjetër formë materiale. 
Përkufizimi i “informatës për mjedisit jetësor” në 
Konventën është vështruar gjerësisht dhe në të janë 
përfshirë të gjitha informata që kanë të bëjnë çdo 
elementi të mjedisit jetësor siç janë ajri, trualli dhe 
biodiversitet(duke i përfshirë organizmat gjenetikisht të 
modifikuara). Gjithashtu janë përfshirë edhe të gjitha 
aktivitete dhe programe që ndikojnë këtyre elementeve të 
mjedisit jetësor, si edhe efektet e bëra nga mjedisi 
jetësor varësisht nga ai në çfarë gjendje të njëjti gjendet, 
por mund të ndikojnë mbi shëndetin dhe sigurimin e 
njerëzve.  
 Çfarë informatë si përgjigje të thirrjes së qytetareve 
duhet ta sigurojnë nëpunësit? Përgjithësisht shërbimet 
publike duhet ta sigurojnë informatën në formën e kërkuar 
duke përfshirë edhe kopje prej dokumentimit aktual nëse 
është kërkuar prej tyre. Ato mund të jenë përgjegjës për  
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të dhënë të informatës në rast kur të njëjta nuk do të jetë 
e arsyeshme ose e kuptueshme. Pushtetet patjetër duhet 
sa më shpejtë ta dorëzojnë informatën e kërkuar, 
përgjithësisht gjatë periudhës kohor prej një muaji pas 
marrjes së kërkesës. Nëse informata është më komplekse 
ato mund ta zgjasin këtë afat për një muaj me qëllim ta 
kompletojnë  më të që do ta lajmërojnë parashtruesin e 
kërkesës (personi ose organizata), ndërsa do ta
baskangjesin arsyen për pezullimin. 
Nëse kërkesa është tepër të përgjithshme ose manifeston 
pakuptueshmëri e paarsyeshmëri në të vërtet mund të 
jenë refuzuar mbi këtë bazë. Në të rast parashtruesi të 
kërkesës duhet të lajmërohet. 
  
Lloje informatash që duhet të jenë të arritshme 
 Sipas Konventës së Arhusit shteti nëpër institucionet e saj 
duhet ta bëjë distribuimin e këtyre informatave: 

· Informata urgjente 

· Raporte për gjenden e mjedisit jetësor ] 

· Projektligje dhe regulativë 
· Ligje dhe regulativë në fuqi 
· Marrëveshje ndërkombëtare për mjedisin jetësor 

· Informata për prodhimet 
 
Kur flitet për qasjen deri te informatat, përkatësisht deri 
te informimi, është e nevojshme të dallohen dy lloje të 
informimit: 
Informim aktiv dhe pasiv 
Informim aktiv 

Konventa e Arhusit i detyron organet shtetërore që kanë 
marrëdhënie aktive te informimi i publikut me të që çdo 
shtet nëpër institucionet e saj është e obliguar të sigurojë: 
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1. Ekzistimi dhe përditësimi i kuantumit të

mjaftueshëm të informatave të arritshme publike 
që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor.  

2. Njohje e publikut me dokumentet ligjore dhe 
juridike, programet dhe planifikimet e aktiviteteve 
për mbrojtjen e mjedisit jetësor. 

3. Mbështetje(nxitje)e publikut në kërkesën e
informatave 

4. Sistem i ngushticës institucionalizuar informatash 
5. Qasje falas ndaj këtyre informata 
6. Në rastin e rrezikshmërinë direkte për jetën e 

shëndetin e njerëzve t’i nxjerr në publik të gjitha 
informata me qëllim të pengimit e zvogëlimit të 
pasojave 

Në Republikën e Maqedonisë institucionet që janë 
kompetente për mjedisin jetësor kanë obligim të mbledhin 
informata relevante për pushtetin dhe funksionimin e saj. 
Në shtetin tonë të tilla janë institucionet: 

· Kuvendi i Republikës së Maqedonisë-Komision për 
mjedisin jetësor, rininë dhe sportin. 

· Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimi
hapësinor 

· Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së 
ujërave 

· Ministria e shëndetësisë-Enti republikan i mbrojtjes 
së shëndetit 

· Enti republikan i statistikës  

· Enti republikan i mjekësisë së punës 
· Drejtori për punët hidrometeorologjik 

· Instituti i veterinarisë-Shkup 

· Enti i hidrobiologjisë-Ohër 

· Instituti i inxhinierisë së tërmetit dhe seizmologji i 
inxhinierisë 

· Tjetër Institucione shkencore hulumtuese 
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A nëpunësit mund të refuzojnë shpallje të ndonjë 
informate?Kryesisht, të drejta për qasje deri te informata 
duhet të jetë e interpretuar sa më shumë Konventa ndan 
disa përjashtime: pushtetet mund të refuzojnë të shpallen 
ndonjë informatë, kur në të vërtet zbulimi i asaj informatë 
mund të ndikojë të papërshtatshme marrëdhënieve 
internacionale, si për shembull mbrojtja kombëtare, 
sigurimi publik, drejtësia, besueshmëria publike ose 
mbrojta e të dhënave personale. 
Gjithashtu ata mund të fshehin një informatë e caktuar, 
që mund të shkaktojë mjedisit jetësor siç është për 
shembull rritja e llojeve të rralla. Por informata e këtilla 
ekskluzive duhet të jenë të shtuara, vetëm atëherë kur 
interesi i publikut është marrë parasysh. 
Nëse kërkesa për marrjen e ndonjë informate është e 
refuzuar mbi bazën e këtyre përjashtime, personi ose 
organizata që e paraqiti kërkesën duhet të lajmërohet për 
refuzimin në formën e skruar gjatë periudhës prej një 
muaji ose dy muajsh, duke përfshirë edhe arsyen 
refuzimit. Ky vendim më tej mund të jetë ngritur me 
proces gjyqësor. 
 
Ç`ndodhet nëse nëpunësit nuk e kanë informatën e 
duhur?Sa i përket veprimtarisë së tyre të gjitha shërbime 
publike duhet vazhdimisht ti mbledhin të gjitha informata 
të nevojshme që kanë të bëjnë mjedisit jetësor dhe ti 
bëhen të arritshme për publikun edhe në formën 
elektronik. Ato patjetër duhet ta informojnë publikun për 
llojin e informatës që e kanë dhe si të arrihet deri te ajo. 
Këto janë pjesë nga përgjegjësitë aktive të shërbimeve 
publike, ndërsa ato janë të prodhojnë, mbledhin dhe ti 
përditësojnë informatat që janë të domosdoshme për 
publikun. 

Çdo Shteti patjetër duhet në çdo katër vite të bëjë një 
raport për gjendjen e mjedisit jetësor, që do të jetë një 
dokument publik me të drejtën e qasjes së njëjtit. 
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A Konventa kërkon prej Shteteve ta ndjekin procesin e 
ndotjes? Shtetet patjetër duhet të krijojnë regjistra për 
evidentimin e proceseve të lëshimit e materive të ndotura 
dhe transferi i tyre përkatësisht regjistra në të cilat do të 
regjistrohen të gjitha industritë që ndotin, si edhe ndotës 
që e kanë prejardhjen prej burimeve të tjera. Protokolli i 
Konventës prej vitit 2003, më detalisht e regulon 
themelimin e regjistrave të këtilla. 
Në të vërtet, Protokolli regulon informatën për ndotjes, 
më shumë se i vetmi procesi të ndotjes, me që, si pasojë 
do të zvogëlohet ndotja, sepse kompanitë nuk do të duan 
të jenë të indetifikuara si ndotës kruesor. 
Regjistrat patjetër duhet të jenë të arritshme publikisht, 
nëpërmjet në konekcion e internetit falas, të mund të 
shqyrtojnë  dhe gjithmonë të jenë të shpallura në kohë. 
Patjetër duhet të kenë një shkallë e caktuar të 
besueshmërisë dhe të lejojnë publiku të merr pjesë në 
zhvillimin dhe modifikimin e tyre. 
 

Çfarë lloj informate pushtet mund të sigurojnë në një 
rast urgjent? Në situatë të ngutshmërisë, si për shembull 
ndonjë katastrofë bërthamore potenciale ose një ndotje 
të ajrit befasë dhe masive, shërbimet kompetente duhet 
menjëherë t’i distribuojnë të gjitha informata që janë në 
pronësinë e tyre, por që mund t’i ndihmojnë publikun në 
atë moment për të marrë masa preventive që ta zvogëlojë 
damën e bëra. 
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Një rast

Informata është fuqi nëse mund arrihet tek ajo

Në një qytet të vogël në margjinat e Evropës, banorët lokal
shumë u brengosen për cilësinë e ujit për ë pirë. Disa grave 
i diagnostikuan një formë rrallë vdekjeprurëse të kancerit. 
Popullsia lokale ka folur se vdekja  e tyre mund të jetë 
lidhur me procesin e lëshimit të materialit druri nga ana e 
fabrikës së atjeshme në teritorinë që e furnizon qytetin me 
ujë për të pirë                      . 
Një grup banorë lokal deshën ta shqyrtojnë situatën e re të 
porsakrijuar. Si hapi i parë, kërkuan prej pushteteve lokale 
k op j e  n g a  m a te r i a l e t  t ë  t ë  d h ë n a ve  q ë  I  
marrin  gjatë procesit të vëzhgimit e lëshimit të 
materialit druri prej fabrikës, sepse ka pasur nevojë nga 
monitoringu për punën dhe licencën e punës së fabrikës, si 
edhe një kopje prej të dhënave nga monitoringu i ujit për 
të pirë. Ata kërkuan edhe shkrime epidemiologjike të të 
dhënave lidhur me dukurinë e llojit të tillë kanceri për të 
vërtetuar nëse situata të sapokrijuar është tipike 
për krahinën e tyre ose jo.
Pushteti lokal nuk ka dhënë asnjë përgjigje gjatë 
kohëzgjatjes së tre muajve dhe me gjithë atë që është bërë 
nga ana e popullsisë lokale, në fund të kthejë çfarëdo 
informatë lidhur me këtë rast është tepër e besueshme, pa 
të japë ndonjë argumentim, sepse refuzon ta japë të 
njëjtën. Një grup banorësh kanë pasur mundësi të bëjnë 
një inspektim mbi të dhënat që i marrin prej hulumtimit e 
cilësisë së ujit për të pirë në hapësirat e pushtetit lokal 
gjatë orëve pranuese, por nuk guxojnë të sigurojnë 
informata statistikore mbi bazën e asaj se me publikimin e 
informatës së tillë mund të cenohet të drejta e pronësinë 
private, bile në rast kur popullsia lokale interesohet vetëm 
për statistikën, por jo për të dhëna që kanë të bëjnë me 
çfarëdo individ lidhur me rastin.
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Sepse asnjë proces i ankesë nuk është i mundshëm, grupi 
qytetarësh ka bërë përpjekje të ngritë procedim për t'i 
shtrënguar pushtete lokale ta publikojnë informatën e 
nevojshme. Me të qëllim u formua grupin qytetarësh ad hoc 
me qëllim për të përgjigjur kujdesës së tyre momentale 
dhe ta sigurojnë statusin juridik e nevojshëm, por Gjyqi ka 
vendosur në të moment se grupi si i tillë s'ka të drejtë ta 
ngritë rastin para Gjyqit. Ndërkohë dy raste të reja të 
kancerit janë diagnostikuan në të njëjtën qytet. 
Gjithë kjo është bërë për të adresuar situata tjera të 
ngjashme si të lartpërmendura të cilëve thirret Konventa e 
Arhusit. Derisa shembujt e këtillë mbeten pa zgjidhje dhe 
vetëm fiktive ose jorealizuara, elementet e tyre në të 
vërtet janë real? Dhe fatale.

Të drejta për pjesëmarrjen e publikut gjatë 
procesit të marrjes së vendimeve

Pjesëmarrja e publikut në vendimin është shtylla e 
Konventës. Pjesëmarrja e publikut nuk mund të jetë 
efektive pa qasja deri te informata, ode pamundësi për 
zbatim përmes qasjes ndaj drejtësia në përputhje me 
shtyllën e tretë. 
Participimi publik i bën personat përgjegjëse kompetente 
dhe atyre u mund të drejtohet çdokush gjatë procesit të 
marrjes së vendimeve. Procesi bëhet më transparent me 
që përmirëson cilësinë e marrjes së vendimeve lidhur me 
mjedisin jetësor. Individëve duhet t’u mundësohet t’i 
shprehin kujdesët dhe mendimet e tyre, ndërsa pushtetet 
lokale të marrin detyrë rreth tyre. Konventa vendos disa 
standarde minimale për të drejtën e pjesëmarrjes së 
publikut në procesin e marrjes së vendimit, kur pushtetet 
punojnë plane gjeneralë ose autorizojnë projekte të 
caktuara specifike që mund të ndikojnë mbrojtjes së 
mjedisit jetësor. Kryesisht publiku duhet të funksionojnë 
në rastin e marrjes së vendimeve dhe procese gjatë 
krijimit të politikave. 

PJESËMARRJA PUBLIKE



44
Dispozitat prej konventës për pjesëmarrje për
pjesëmarrjen e publikut janë ndara në tri pjesë sipas llojit 
të proceseve qeveritare. 
 

Neni 6: mbulon   pjesëmarrjen   e   publikut në vendosjen e 
aktiviteteve konkrete me ndikim e madh potencial mbi 
mjedisin jetësor për shembull vendime për ndërtimin e 
propozuar dhe punimin e objekteve të mëdha ose për të 
dhënë leje për prodhime të tregut.

Neni 7: mbulon pjesëmarrjen   e   publikut    në zhvillimin e 
planeve, programeve dhe politikave lidhur me mjedisin 
jetësor.

Neni 8:  mbulon  pjesëmarrjen   pjesëmarrjen   e    publikut 
gjatë përgatitjes së Ligjeve dhe regulative prej anës së 
pushteteve publike.

Sa është  e garantuar pjesëmarrjen e publikut në 
procesin, para se të autorizohet çfarëdo projekt 
ose aspekt specifik? Publiku i shqetësuar më parë duhet 
të jetë informuar rreth aktivitetit të propozuar lidhur me 

projektin derisa opsionet ende janë të hapura. Ai mund të 
gjurmojë informata të caktuara relevante pa përgjegjësi 
duke i përfshirë efektet e mundshme mjedisit jetësor 
gjatë zbatimit të projektit si edhe të tregojë disa 
alternativeve kryesore. Gjatë procesit të marrjes së 
vendimeve informata lidhur me përgjegjësinë e pushtetit 
në këtë proces duhet të jenë të arritshme, informata për 
mënyrën e tolerimit të komentareve dhe informata për 
ditët e kohën, për të kur publiku do të ketë mundësi për 
pjesëmarrje publik në procesin.   
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Pushtetet duhet ta marr parasysh rezultatin e
pjesëmarrjes së publikut e vendimeve të tyre, që patjetër 
duhet të jenë publikisht të arritshme në formën e shkruar 
përfundimisht me zgjidhjet e tyre. 
 
Cili është publiku i interesuar? Konventa e përkufizoi këtë 
term si publik që do të thotë ndikim dhe me të edhe 
interes që të jetë involvuar në procesin e marrjes së 
vendimeve lidhur me mjedisin e tyre jetësor. Këtu janë 
përfshirë Organizatat Joqeveritare që punojnë të
promovimit e mbrojtjes së mjedisit jetësor, nëse janë 
njohur nga Ligji kombëtar. 
 Në çfarë lloje informatash specifike kërkohet
pjesëmarrja e publikut? Konventa në aneks i numëron të 
gjitha lloje aktivitetesh vendime të cilëve duhet gjithmonë 
të jenë objekt i participimit publik për të lejuar projektet. 
Këtu përfshihet çdo aktiviteti që mund të ketë ndikim të 
madh mbi mjedisin jetësor, si për shembull nxirja e lejes 
për punë të një stacioni bërthamor të caktuar, një 
shkritore ose ndonjë fabrikë për prodhim kimik, fabrikë 
për trajtimin e mbeturinave ose projekt i caktuar për 
ndërtimin e rrugëve.  
Gjithashtu publiku duhet të merr pjesë edhe gjatë marrjes 
së vendimeve për lëshimin e organizmave gjenetikisht të 
modifikuara në mjedisin jetësor deri te përmasa të 
mundshme dhe të caktuara përkatëse. Amandmani i 
Konventës së përvetësuar prej anës së Partive gjatë 
takimit të tyre të dytë, jep direktivë për forcimin e të 
drejtave të publikut që të merr pjesë në procesin e 
marrjes së vendimeve lidhur me organizmat gjenetikisht të 
modifikuara. Të njëjti do të hyjë në fuqi atëherë ku do të 
jetë i ratifukar tre e katërta të shumicës së anës së 
Partive.  
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Kush në Republikën e Maqedonisë është 
përgjegjës për marrjen e vendimeve që janë 
lidhur me mjedisin jetësor?

Përfaqësuesi kryesor të vendimeve në nivelin kombëtar 
është Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit 
hapësinor, njësitë e tij, siç është për shembull Inspektorati 
republikan i mjedisit jetësor( në relacion të respektimit e 
standardeve dhe regulativave) pastaj Fondi i mbrojtjes së 
mjedisit jetësor ( në relacion të mbështetjes materiale të 
projekteve për mbrojtjen e mjedisit jetësor) si edhe njësi 
të veçanta në Kuadrat e Ministrisë. 
Pushtetet lokale gjithashtu janë përgjegjës për disa 
aspekte të mjedisit jetësor siç janë udhëheqja me 
mbeturinë e fortë, ujërat e mbetura etj. Organet e 
pushteteve lokale që marrin me mjedisin jetësor janë 
Këshilli i komunës, kryetari i komunës, arkitekti i qytetit( 
që punon vetëm në lagje urbane), inspektorët komunal 
dhe trupe tjera të pushtetit lokal (p.sh. Institucione lokale 
i mbrojtjes së shëndetit, Ndërmarrje publike komunale). 
 

Dëgjimi i publikut- një përrallë të suksesshme

Në një fshat e vogël u  trego  një vend të rrezikshme për të 
hedhur mbeturinat në të cilën ka 62.000 fuçi të ndryshkur 
me klor. Pronari propozoi në të njëjtën lokacion të 
ndërtohet një stufë moderne për ndezjen e mbeturinave. 
Banorët lokal e lejuan atë, por qytetet e rrethinës u 
kundërshtuan planit, duke thënë se prodhimet e tyre mbi 
bazën e banjave minerale, vresht dhe ferma do të pësojnë 
kur konsumatorët do të kuptojnë se ato i prodhojnë në 
afërsinë e stufës për ndezjen e mbeturinave të rrezikshme.
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Inspektorati i mjedisit jetësor menjëherë e lajmëroi 
publikun për planin kur ka qenë ngritur kërkesa për  nxirjen 
e lejes. Ai përgatiti një raport për planin dhe e dërgoi së 
bashku me kopjen e lajmërimit për ndikimin e mjedisit 
jetësor deri te bashkësitë fqinje. Nëpunësit qytetar 
dërguan lajmërime në tabelat e shpalljeve të komunave. 
Kanë qenë të mbajtura hetime dhe i diskutua prej anës së 
një koalicioni të madh organizatash joqeveritare, grupesh 
në kuadrat e bashkësisë, palesh ekonomikisht të prekura 
dhe partive politike.
Pronari i fabrikës së propozuar siguroi përgjigje detale dhe 
një përmbajtje të shkurtër joteknik lidhur me ndikimin mbi 
mjedisin jetësor, shëndetin dhe pasojat shoqërore. Mbi 
bazën e përgjigjes negative lidhur me planin nga ana e 
qyteteve fqinje, trupe administrative refuzojnë lejen. 
Gjyqi e lejoi mendimin  e tyre. Kanë qenë të filluar 
bisedime që stufa të fillojë me ndezjen e mbeturinës.

Të drejta për qasje ndaj drejtësisë

Për të jetë të suksesshme qasja deri te informatat dhe 
pjesëmarrja gjatë marrjes së vendimit publiku patjetër 
duhet të drejtohet për ndihmë te Gjyqi ose procedimi 
administrativo-gjyqësor. Mekanizmi i tillë për shqyrtim 
mundëson mjete për të kundërshtuar vendimet e 
pushteteve dhe të mundësohet zbatim i suksesshëm të 
Konventës. 
 
Çfarë përfshirë qasja në Drejtësi?

Shkelja e të drejtave për informata dhe pjesëmarrje 
publike mund të ankohet në Gjyqin(ose ndonjë trup tjetër 
të pavarur e asnjanës, si prokurori publik). Anëtarët e 
publikut mund të paraqiten padi nëse ligji është shkelur 
ose nëse trupi i autorizuar nuk ka arritur ti ndjek 
procedimet përkatëse. Patjetër duhet të ekzistojnë qasje  
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në procesin e shqyrtimit që është i drejtë, në kohë dhe 
falas ose nuk është i shtrenjtë. Vendimet përfundimtare 
patjetër duhet të jenë të shkruara e të detyruara ndaj 
pushtetit publik. 
 
A është e kufizuar qasjen në Drejtësinë në relacion me 
rasteve që kanë të bëjnë të drejtës së informimit dhe 
pjesëmarrjes publike? 
Jo. Sipas Konventës pjesëtarët e publikut duhet të jenë të 
aftësuara ta kundërshtojnë çdo shkelje të Ligjit  kombëtar 
që ka të bëjë  me mjedisin jetësor. Nëse pushtetet publike 
ose individë e shkelin atë Ligj, qytetaret duhet t’i 
kontestojnë punimet ose mosplotësimet para Gjyqit, bile 
nëse ata nuk pësojnë një dëm personel. Kjo është  njohur 
si zbatimi publik të Ligjit, që u manifestoi si një ndihmë 
kryesore tek agjencitë në disa vende që janë të 
përmbushura me këtë lloj zbatimi ekologjik. 
 
Sipas Konventës kush e ka të drejtën për qasjen
e Drejtësisë?

Çdokush, duke i përfshirë qytetaret, individë, organizata 
joqeveritare, përfaqësues qeveritarë dhe kompani mund të 
iniciojë në rast në Gjykatë për zbatimin e të drejtës së 
tyre për informimin. 
Neni 9 i përmban dispozitat prej shtyllës së tretë të 
Konventës për qasje në Drejtësi. Sipas Konventës një qasje 
në Drejtësi ka kuptim se pjesëtarët e publikut kanë 
mekanizma juridike që mund t’i shfrytëzojnë për të marrë 
mundësi për inspektimi e shkeljes potenciale dispozitave 
nga qasja deri te informatat dhe pjesëmarrja e publikut. 
Për shembull çdokush që ka kërkuar informata dhe nuk ka 
marrë në përgjigje përkatëse mund të ngritë padi. Çdo 
pjesëtar i publikut me interes të mjaftueshëm ose të 
drejtë për të marrë pjesë në marrjen e vendimeve lidhur 
me mjedisin jetësor nëse ai ose ajo kanë qenë të penguar 
më parë të marrin pjesë.  
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Në fund, Qeveritë patjetër duhet të sigurojnë qasjen 
procedurat administrative e gjyqësore për ti kontestuar 
shkeljet e Ligjit kombëtar që kanë të bëjnë me mjedisin 
jetësor. Këtu përkufizimi që ka të bëjë me të drejtën e 
pjesëmarrjes së administrative e gjyqësore është e 
kufizuar prej Ligjit kombëtar.  
 

Çfarë nëse shpenzimet gjyqësore janë tepër të 
mëdha?

Neni 9, paragrafi 4 kërkon nga Palët të sigurojnë 
procedime fer, në kohë, dhe të mos jenë të shtrenjta. 
Procedimet fer kërkojnë që procesi të jetë asnjanës dhe 
pa paragjykime, favorizim ose interes personel duke e 
përfshirë edhe vendimin e fundit të trupit që vendos. 
Procedimet fer duhet të zbatohen të njëjtë për të gjitha 
persona, pa dallim i pozitës, racës, kombësisë ose 
kritereve të tjera të këtij lloji. 
 
Njëkohësia gjithashtu është shumë e rëndësishme bë 
procedimet e revizorit në përputhje me nenin 9. Palët 
duhet të mbahen të këtij standardi të njëkohësisë gjatë 
sigurimit të  çdo lloji proces të revizorit, pa dallim se do 
të jetë në Gjyq ode tjetër trup i revizorit. 
 
Në fund, konventa kërkon nga Palët që të sigurojnë 
procedime të revizorit që nuk janë të shtrenjta. Qasja në 
Drejtësinë nuk duhet të jetë tepër të shtrenjtë. Shtetet 
patjetër duhet të mundësojnë një forum të afrueshëm dhe 
të lirë. Pjesëtarët gjithashtu u pajtuan të punojnë të 
zvogëlimit e barrierave financiare për ecjen në Gjyq. 
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Ecja në Gjyq në interes të publikut

Në vitin 2000 një qytetar ka paraqitur një kërkesë për 
qasje të të dhënave lidhur me zhurmën dhe ndotjen e  ajrit 
nga ana e fabrikës për punimin e mbeturinave metale. 
Pushtetet publike në fillimin kanë refuzuar të mundësojnë 
të dhena për të se qytetari nuk ka qenë të drejtën për 
pjesëmarrje gjatë marrjes së vendimeve qeveritare lidhur 
me ndërmarrjen dhe gjithashtu edhe në pjesëmarrja 
administrative e gjyqësore në çdo prej rasteve në vazhdim, 
por janë lidhur me lëshimin e fabrikës.

Kësaj vetës ka përgjigjur me plotësimin e padisë në 
Gjykatën lokale e qytetit. Ajo e bazoi kërkesën e saj të një 
dispozite juridike që lejon çdo vetë që punon në interesim 
publik të kërkojë një urdhër gjyqësore për informata. Ajo 
që është më të rëndësishme është se Ligji e vë ngarkesën 
atij që i ruan informatat për të dëftuar pse refuzimi do të 
jetë ligjor ose mirë e bazuar.

Në thelbin e këtij rast është argumenti se informatat  nuk 
duhet të jenë të arritshme vetëm për ato që kanë të 
drejtën e pjesëmarrjes administrative dhe gjyqësore lidhur 
me një problem specifik, por edhe për të gjitha ato që e 
promovojnë interesin publik. Më shumë, vendimi për 
sigurimin e informatave nuk duhet të varet nga ajo se 
informatat janë lidhur me një kompani private. Si një 
plotësim, nuk duhet të jetë rëndësishme se kush ka  paguar 
për mbledhjen e përpunimin e informatave te prekura.

Derisa  vendimi  i  fundit   gjyqësor  ende  është  në pritjen, 
pushteti publik vullnetarisht shpaloi një pjesë prej të 
dhënave të lëshimit në ajrin. Më vonë i akuzuarit e dha 
mbetjen e informatave të kërkuara paditësit. 
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Mbështetje 

Të drejtat për mjedisit jetësor në shekullin 21

Tani Konventa e Arhusit hyri në fuqi dhe është tërësisht 
operative, qeveritë do të fokusohen që të njëjta të 
funksionon edhe në nivelin kombëtar. Ligjet kombëtare në 
masa të mëdha do të jenë të shkruara shpejtësish ose 
përkatëse për ti dëftuar parimet e Konventës dhe qëllimet 
të saj.  
Në çdo vend do të përcillet zhvillimi i Ligjit së bashku me 
bashkimin e shtete të reja për ta zgjeruar largesën 
gjeografik e Konventës. 
Për të sigurohet suksesi i Konventës, shtetet anëtare të saj 
do të vazhdojnë të promovojnë aktivitete për ndërtimin e 
kapacitetet, veçanërisht në vendet e Evropës Lindore, 
Kaukazit dhe Azisë  Centrale që janë në tranzicion të 
ekonomisë së tregut, si edhe ato në Evropën Juglindore. 
Këta aktivitete përfshijnë mbështetjen e Organizatave 
joqeveritare për mjedisin jetësor dhe përpjekje për 
forcimin e institucioneve kombëtare. Disa organizata 
ndërkombëtare e rajonale gjithashtu janë përfshirë në 
aktivitetet për ndërtimin e kapaciteteve për mbështetjen 
e zbatimit të Konventës. 
 
Foto e sipërme: Disa fëmijë me forca përpiqen që t’i hapin 
Dyert e Demokratisë gjatë festimit të mbajtur për 
shënimin e hyrjen në fuqi të Konventës ( Tetori 2001). 
Foto e poshtme: Përfundimisht dyert hapen. 
 
Sekretariatit i Konventës vazhdon t’i koordinojë e 
mbështet nismave të këtila ndërkombëtare e rajonale për 
promovimin e të drejtat ekologjik. Ai rregullisht organiyon 
takime të organizatave kryesore të përfshira me ndërtimin 
e kapaciteteve me qëllim që të sigurohet se përpjekjet 
janë të suksesshme e të caktuara për nevojat më urgjente.  
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Mekanizma të ndryshme sipas Konventës më tej do  të  
sigurojnë mbështetje për Qeveritë kur ato do të 
pretendojnë të jenë në përputhje me obligimet e 
marrveshjes. Komiteti i pajturshmërisë, pjesëtarët i të 
cilit janë informuar prej Qeverive dhe organizatave 
joqeveritare për mjedisin jetësor është i autorizuar që të 
bëjë hetime ankesave kundër cilësdo Palë nga një Palë 
tjetër, nga organizatat joqeveritare ose pjesëtarë të 
publikut. Në të vërtet çdo pjesëtar të publkut ose të 
drejtat ekologjike, të drejtat e njeriut ose një organizatë 
tjetës joqeveritar mund të paraqitë informata te Komitetit 
nëse mendojnë se Pala nuk ka arritur t’i plotësojë 
obligimet sipas Konventës. Sekretariati i Konventës mund 
gjithashtu të tregojë dëshmi për mospajtimin e Komitetit. 
Në fund, nëse njëra prej Palëve pranon se ekziston një 
problem me pajtueshmërinë, ajo mund të afrohet 
Komitetit dhe të kërkojë ndihmë. Në atë rast Komiteti do 
të rekomandojë një përgjigje gjatë takimit të ardshëm të 
Palëve.  

Një vegël tjetër  për Palëve është Konventa e shtëpisë së 
Arhusit për sqarimin në lidhje me dekokracinë
ekologjoke.(http:/aarchusclearinghouce.unece.org) 
Bile edhe me mbështetjen e këtyre instrumente të 
ndryshme, do të jetë e nevojshme një kohë që këto 
përpjekje tërësisht ta integrojnë Konventën në Ligjin 
Kombëtar. 
Por ndikim për të drejtat më të forta ekonomike tanime 
ndjehet në shumë vend. Konventa e Arhusit premton se do 
t’i përmirësojë jetat e individëve dhe bashkësive edhe se 
do ta mbrojë mjedisin jetësor për shumë vitë të ardshme. 
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Qendra e Arhusit

Qendrat e Arhusit janë vendosur në disa vende të Evropës 
Lindore dhe Azisë Centrale, duke i përshirë Ermeninë, 
Srbinë, Azerbejxhanin, Kirgistanin, Taxhikistanin, Ukrainën 
dhe Uzbekistanin. Këto Qendra disa prej të cilave marrin 
mbështetjen e Organizatës së sigurimit dhe bashkëpunimit 
të Evropës(OSCE) janë krijuar për të  bërë një urë 
ndërmjet Qeveritëve dhe shoqërisë së qytetareve. Ato 
janë të përfytyruara për të dakorduar burimet oficiale 
ekzistuese informatash  duke u bërë më të afërta dhe që 
mund të arrihen lehtë deri te shfrytësuesit e vërtetë. 
 
Qendrat para se të gjithash e lehtësojnë qasjen deri te 
informatat dhe sigurojnë vend për takime 
 
Në muajin mars në vitin e 2005, Florozoni e hapi Qendrën 
juridik për zbatimin e Konventës së Arhusit në Republikën 
e Maqedonisë. Qendra punon në nivel kombëtar u ofron 
mbështetje të gjitha perosonave fizike dhe juridike të 
cilëve duhet ndihmë për çështje të lidhura me mjedisin 
jetësor. 
Qendra ofron ndihmë: 
-kur ju nevojiten informata se ku mund të informoheni për 
gjendjen e mjedisit jetësor  
-ndihma për qytetaret për të participuar në marrjen e 
vendimeve që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor 
-ndihma juridike falas dhe pëfaqësim gjyqësor falas kur të 
drejta juaj për mjedis jetësor është e shkelur 
 
Për më shumë informata për Qendrën juridike e zbatimit 
të Konventës së Arhusit, ju lutemi kontaktoni zyrën e 
Floroyonit në Shkup. 
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