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Се' уште има бројни повреди на правата на граѓаните 
Иџет Мемети, народен правобранител   
 
Процентот на одговорени барања расте, но прашање е колку можеме 
да бидеме задоволни од она што го добиваме во содржината 
 
Гордана Дувњак 
 
 
 
Господине Мемети, како од позиција на народен правобранител го 
оценувате степенот на почитување на човековите права и 
слободи во Македонија? 
 
Нашиот заклучок можеме да го извлечеме од она што сме го сработиле 
во текот на изминатата година. Тоа значи од аспект на добиените 
претставки од граѓаните, од она што како сознание сме го дознале од 
медиумите и сме повеле постапка, но и од нашето општо согледување 
на тоа како се почитуваат правата на граѓаните. Во градењето на нашето 
мислење, во голема мера ни помагаат и посетите на местата каде што 
слободата на движење е ограничена, како што се, на пример, затвори, 
полициски станици, психијатриски болници... 
 
Сублимирано во една реченица, можеме да кажеме дека се уште има 
бројни повреди на граѓаните од страна на органите врз кои како 
институција имаме надлежност да постапуваме. Најмногу претставки и 
оваа година имаме за судовите, во однос на долгите судски процеси, 
несовесното работење и неажурноста. 
 
 
 
Но, Вашата надлежност во делот на судската власт е прилично 
ограничена? 
 
Имаме ингеренции во поглед на надгледувањето на судската управа и 
почитувањето на принципот на судење во разумен рок. 
 
 
 
Што ги советувате граѓаните што Ви се обраќаат? 
 
Доколку утврдиме дека имаме надлежност - отвараме постапка, а 
доколку констатираме повреда, тогаш му укажуваме на судот дека го 
прекршил правото и им препорачуваме на судиите да судат согласно со 
европската конвенција и нашите домашни прописи. 
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Но, од почетокот на годинава заштитата на правото на судење 
во разумен рок премина во рацете на Врховниот суд како нова 
надлежност? 
 
Граѓаните се' уште не можат да ја почувствуваат заштитата, бидејќи оваа 
новина е воведена од скоро време. Во секој случај, тоа е битна измена, 
бидејќи досега граѓаните за овој вид повреди се жалеа пред Европскиот 
суд за човекови права, а сега тоа право го имаат и пред македонските 
судови. Постои уште еден друг проблем, а тоа е потребата Врховниот 
суд да посвети повеќе внимание на уедначувањето на судската практика 
и на создавање судска практика од пресуди на Судот во Стразбур. 
 
 
 
Колку граѓаните ги познаваат своите права и обврски? 
 
Уочивме една интересна појава, а тоа е дека во Република Македонија 
сите делови немаат еднаков пристап до правдата. Оттаму, граѓаните и 
не ги знаат во доволна мера своите права, ниту, пак, ги познаваат 
надлежностите на народниот правобранител. Анкетите покажуваат дека, 
генерално, знаат дека постои институција народен правобранител, но не 
и кои се неговите надлежности, што ја наметнува потребата од 
дополнителна промоција. Граѓаните од западниот дел на Македонија и 
во урбаните средини подобро се запознати, во споредба со оние од 
руралните места во источниот дел на земјата. Но, исто така, многу важно 
е колку органите што имаат јавни овластувања ги знаат надлежностите 
на омбудсманот. Тука не смее да има толеранција. 
 
 
 
Попрецизно кажано, не ги знаат или ги игнорираат? 
 
И едното и другото. Одредени сегменти верувам дека и не знаат, но во 
бројни случаи не обрнуваат внимание онолку колку што е потребно. Кога 
го велам тоа, мислам на МВР, на Министерството за труд и социјална 
политика, владините комисии... Не случајно во нашиот годишен извештај 
наведовме дека на 30 наши барања немаме одговор од владините 
комисии, од кои некои не биле ни формирани. Навистина, процентот на 
одговорени барања на народниот правобранител расте, но прашање е 
колку можеме да бидеме задоволни од она што го добиваме во 
содржината. 
 
Невладината организација „Коалиција за правично судење“ деновиве 
излезе со податок дека опаѓа процентот на случаи на полициска тортура. 
Какви се Вашите согледувања? 
 
Ако ги погледнеме споредбено бројките за последните две години, ќе 
дојдеме до податоци дека бројот на граѓани кои се жалат на полициски 
постапување кај нас е поголем. Во 2007 година имавме 170 претставки, а 
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лани 236 претставки. Од нив, во 20 случаи сме констатирале сериозни 
повреди, односно тортура. 
 
 
 
Колку Вашите сознанија се совпаѓаат со оние од Внатрешна 
контрола при МВР? 
 
Во одредени случаи имаме исти ставови. Меѓутоа, во голем дел не се 
совпаѓаат нивните и нашите ставови во однос на поплаките на граѓаните. 
Додека ние сметаме дека има повреда, тие го тврдат спротивното. Ние 
имавме конкретен случај кога Секторот за внатрешна контрола ни 
одговори дека наодите на подносителите на постапката не се основани. 
А, од друга страна, пак, ние не застанавме тука и дојдовме до 
документација која ни послужи да го процесуираме случајот и да 
поднесеме кривична пријава. Имавме и еден друг случај, во кој 
констатиравме дека четворица полицајци извршиле тортура. За жал, 
двајца лекари се обидоа да ги скријат трагите и да ги заштитат 
полицајците. Од собираната документација дојдовме до заклучок дека 
имаме доволно елементи за почнување судска постапка. Поднесовме 
кривична пријава и сега овој случај е во фаза на судење. 
 
 
 
Колку во редовите на Внатрешна контрола постои колегијална 
лојалност, која ги спречува да бидат објективни? 
 
Чувствуваме во предметното работење дека постои доза на 
субјективност, која ги спречува докрај да ги расветлат случаите. 
Постапките што се водат како да се еднострани и во насока на заштита 
на своите колеги. Од друга страна, се вршат неквалитетни истраги и не 
се истражува во целост случајот. 
 
 
 
Дали имате разлики во толкувањето на тоа што е умерена употреба 
на сила? 
 
Дозволена употреба на сила е онаа сила која е неминовна за да се 
совлада лицето што дава отпор, а се бара по полициски или судски 
налог. Дотука нема проблем. Проблемот настанува откако лицето ќе се 
совлада и се здобива со повреди во полициската станица. Во овој дел, 
никако не можеме да се согласиме со нив дека немало тортура. Затоа 
што претпоставка е дека ако едно лице е тепано во комби или во 
полициска станица, дека тука станува збор за тортура. 
 
 
 
Дали сметате дека има потреба од реформи во Секторот за 
внатрешна контрола? 
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Секако, во насока на отстранување на слабостите и подобра контрола 
врз своите вработени. За да се случи тоа, потребна е поголема 
професионализација и самостојност, која ќе ги направи поимуни од разни 
влијанија. 
 
 
 
Како ја оценувате состојбата во македонските затвори, која не 
изгледа розово? 
 
Со години наназад се обидуваме во нашите годишни извештаи да го 
информираме парламентот за состојбите околу сите оние институции 
каде што е ограничена слободата на движење. Особено, обрнуваме 
внимание на третманот на затворените лица. Под зборот третман не 
подразбираме само какви се условите, туку и какво е постапувањето на 
управата, психолозите, педагозите итн. Постојано констатираме дека 
квалитетот на сместувачките капацитети е катастрофален. Затоа што за 
затворите постојат стандарди, кои не се ништо друго туку рамка до кое 
ниво се прифатливи условите за издржување затворска казна за да може 
тоа лице повторно да му се врати на општеството и да се 
ресоцијализира. Тоа значи минимум простор за сместување на еден 
затвореник, без влага, основни услови за хигиена... Треба да се зголемат 
и капацитетите на затворите, како и нивната професионалност во 
постапувањето. 
 
 
 
Како гледате на тоа што во последно време зачестија случаите 
на чудни „самоубиства“ во затворите? 
 
Имаме отворено постапки, но засега не може да ги затвориме, бидејки 
немаме доволно докази. Паралелно, течат и истражните постапки од 
страна на надлежните органи. Сметам дека со парафирањето на 
протоколот за превенција од тортура, со кој добиваме нови надлежности, 
ќе можеме да имаме и позначајна улога како институција. 
 
Има случаи каде што навистина имаме добра соработка со затворската 
управа. Во оваа година ни се случи класичен случај на вршење тортура. 
При банална пресметка на затвореници, службата за обезбедување 
почнала еден по еден да ги тепа. Зошто? Затоа што не постои 
професионалност кон тоа што значи одговорност кон работата. Во овој 
случај, наидовме на одлична соработка со управата на затворот и за два 
дена успеавме да го затворивме случајот и натамошното постапување 
да им го препуштиме на другите органи. 
 
 
 



 5 

Само што завршија изборите. Колку имаше работа за 
омбудсманот во делот на кршење на изборното право на 
граѓаните? 
 
Како и секаде во светот, кога има избори, националните омбудсмани 
имаат морална одговорност да го изнесат својот став во јавноста. Значи, 
да ги информираат граѓаните за суштината на значењето на правото на 
глас и да апелираат за слободно изразување на нивната волја, што е 
одлика на секое демократско општество. Тоа го направивме и овој пат, и 
за време на кампањата и на денот на изборите. Имавме впечаток дека 
овие избори течеа помирно за разлика од претходните избори, кои 
станаа лоша традиција во Република Македонија. 
 
 
 
Што презедовте како институција во поглед на инцидентот 
што се случи на протестите на плоштадот? 
 
Моментно водиме четири постапки, во кои се јавуваат студенти, но и 
граѓани што учествувале во протестниот собир. Нашиот став беше во 
две насоки. Прво, дека не смее да се повреди фундаментално право на 
граѓанинот за изнесување сопствен став околу тоа како го гледа својот 
град. Второ, дека органите на редот мора да му овозможат непречено 
остварување на тоа право на граѓанинот. Се' уште собираме 
информации и не можеме да излеземе со став дали имало или немало 
повреди на тоа право. Слушнавме и загрижувачки извици, кои се 
непримерни за едно мултикултурно општество, бидејќи лесно можат да 
доведат до одредени инциденти. 
 
 
 
Кога велите помирни избори, сигурно мислите на насилство. 
Меѓутоа, постојат и други форми на повреда на избирачкото 
право кои можат да внесат немир, страв? 
 
Навистина немаше насилство, поради што овој изборен процес 
драстично се разликуваше од претходните избори. Меѓутоа, и до нас 
допираа информации дека не е докрај испочитувано правото на 
граѓанинот за слободно изразување на нивното мислење. Но, во овој дел 
како институција имаме хендикеп, затоа што во такви случаи, поради 
кусите законски рокови, тешко може нешто да се направи. Она во што 
можевме да интервенираме е на денот на изборите да им помогнеме на 
граѓаните кои ги нема на Избирачкиот список. Тука брзо реагиравме, 
бидејќи имавме многу добра комуникација со Министерството за правда. 
  
 
  


