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Условите во затворите се многу лоши 
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Како ги коментирате предлозите на владината советничка Моника Маковеј 
за кривичното законодавство, кое предизвика лавина реакции во 
стручните кругови, но и во НВО-секторот? 
 
Правото на приватност е едно од основните човекови права, бидејќи тоа 
претставува сегмент кој е тесно поврзан со интегритетот на личноста, што 
наедно значи и гаранција за немешање на јавната власт во животот на 
поединецот. Меѓутоа, ова право во модерните држави, како резултат на 
потребата од заштита на интересите на општеството од сериозни криминогени 
дејствија, е ограничено. Сепак, истото ограничување во согласност со 
меѓународните документи и домашното законодавство мора да биде оправдано 
и нужно и државата треба да обезбеди гаранции и механизми кои ќе ги 
спречуваат самоволијата и незаконитостите во спроведувањето на мерките кои 
значат вмешување во правото на приватност. 
  
 
Европскиот комитет против тортура неодамна мошне негативно се изјасни 
во однос на состојбата на македонските затвори. Какви се Вашите 
согледувања во оваа сфера? 
 
Неколку години едноподруго во своите годишни извештаи истакнувам дека 
состојбите во затворите се супстандардни и дека итно е потребно преземање 
мерки за нивно подобро менаџирање. Условите се само еден сегмент, но не 
помалку е важен и сегментот на третманот на лицата лишени од слобода, за 
што во повеќе наврати е препорачано од наша страна едукација на персоналот 
во затворите и систем на ресоцијализација, кој, за жал, според нашите 
согледувања недостасува. Остварувањето на правото на здравствена заштита, 
исто така, претставува сериозен проблем во овие установи, бидејќи е 



констатирано дека лицата лишени од слобода не го остваруваат во соодветен 
обем и дека недостасуваат вработени медицински лица, односно поголемиот 
дел од нив се вработени со договори за дело. И за овој проблем од наша 
страна беше изготвен посебен извештај, кој беше доставен и до Владата на 
Република Македонија, како што тоа беше случај и за другите наши 
согледувања во врска со функционирањето на казнено-поправните установи. 
Но, за жал, освен декларативно искажана волја дека ќе бидат преземени мерки, 
сите сме сведоци дека состојбите се останати на исто ниво. 
  
 
Што презедовте во врска со „случајот Танески“? 
  
Поведовме постапка по сопствена иницијатива, а врз основа на информации од 
медиумите за неговата смрт во затворот во Тетово. 
 
Веднаш по поведувањето на постапката, беше извршен увид во ПС „Кичево“, 
каде што Танески бил приведен, со цел да се утврди дали постапката од 
самиот почеток течела согласно со законските прописи. Беше извршен увид и 
во затворот во Тетово и беа побарани информации од Основниот суд во 
Гостивар каде што бил сослушуван приведениот. Во врска со околностите под 
кои настапила смртта, побаравме од Институтот за судска медицина да го 
добиеме обдукциониот протокол. 
 
 
Имавте сериозни проблеми во комуникацијата со МВР и со Секторот за 
внатрешна контрола. Дали нешто се промени на тој план? 
 
Соработката со Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, 
како што истакнав во неколку наврати, е подобрена само од формален аспект. 
Имено, се забележува дека одговорите за нашите барања се доставуваат 
навремено, но тоа не значи дека можам да кажам дека со тоа соработката е на 
многу повисоко ниво. Затоа што одговорите не се суштински и не ни помагаат 
да дојдеме до вистината во случаите по кои постапуваме. Во неколку случаи и 
покрај тоа што од страна на Секторот ни било кажано дека нема пречекорување 
на службените овластувања од страна на овластените службени лица во МВР, 
ние го констатиравме спротивното и за истите случаи побаравме од јавниот 
обвинител да поведе постапка. Обвинителството прифати три вакви случаи и 
веќе постапките се во тек. Сметам дека истрагите во Секторот мора да бидат 
непристрасни и поопсежни во овие случаи. 
 
 
Дали по десет години функционирање, граѓаните и институциите целосно 
ја разбраа улогата на народниот правобранител? 
 
Досегашните испитувања на јавното мислење за институцијата народен 
правобранител покажуваат дека околу 80 проценти од граѓаните знаат за 
институцијата, но се' уште им недостасуваат целосни сознанија во кои сегменти 
и како тој може да им помогне. Што се однесува до државната администрација, 
можам да кажам дека е поразително што за одредени овластувања на 
народниот правобранител државните службеници немаат сознанија.  


