
Иџет Мемети, народен правобранител на Република Македонија 

Скопје, 6 декември 2013 

Господине Мемети, во пресрет на 10 декември - Денот на човековите права, 
како ја оценувате состојбата  во  Република Македонија ? 

- Никогаш прецизно не може да се каже каква е состојбата со човековите слободи 
и права во една земја, особено гледано од аспект на функцијата Омбудсман. Како 
и сите други омбудсмани во светот и јас сметам дека ова прашање е многу 
суптилно и бара претпазливост во давањето одговор, од причина што било да се 
одговори позитивно или негативно, никогаш нема да се прикаже вистинската 
слика. Човековите слободи и права опфаќаат широк дијапазон на области и не 
постои општество во кое се функционира беспрекорно, па оттука и ние како 
независна институција која ја мониторира состојбата со  слободите и правата на 
граѓаните и нивното почитување, секогаш тежнееме кон непречено остварување 
на правото на секоја индивидуа и воопшто на граѓаните. 

Во таа насока во Република Македонија се забележуваат извесни придвижувања 
кои даваат мал позитивен сигнал за подобрување, но далеку од тоа дека е 
доволно за да јас како Омбудсман бидам задоволен. Сметам дека сите 
институции треба да вложат уште поголем напор за да можеме да кажеме дека 
институциите квалитетно и ефикасно им овозможуваат на граѓаните да ги 
остваруваат слободите и правата. 

Наскоро ќе почнете со подготовка на Извештајот за степенот на 
обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите 
слободи и права за 2013 година? Би можеле ли накратко да кажете што беше 
карактеристично за изминатава година? 

- Годишните извештаи на Народниот правобранител за степенот на 
обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и 
права се реален одраз на функционирањето на институциите, нивната отвореност 
за граѓаните, но и за односот кон Народниот правобранител како заштитник на 
нивните слободи и права. Ова го кажувам од причина што ако во извештаите се 
повторуваат некои од препораките или мислењата на Народниот правобранител, 
тоа значи дека дел од институциите не само што не го подобруваат своето 
работење и односот кон оние на кои што им даваат услуги, туку укажува и на 
попречување на работата на институцијата Народен правобранител. 

Она што е карактеристично за годината што изминува е фактот што претставките 
од правосудната област повторно се во најголем број. Ова го потенцирам затоа 
што минатата година за првпат претставките од областа потрошувачките права 
беа побројни. Загрижува тоа што и годинава забележлив е трендот на 
одолжување на судските постапки, но и постапките по управните спорови што 
доведува до отежнат пристап до правдата, а тоа не е добро за општеството 
генерално.  



И за оваа година би укажал дека е потребно почитување на принципот на судење 
во разумен рок и доследна примена на материјалното и процесно право, со цел 
овозможување на еднаков пристап до правдата на граѓаните. Исто така сметам 
дека треба да се создадат сите потребни услови за ефикасно работење на 
судовите, особено на Управниот суд, како и зајакнување на кадровските 
капацитети. 

Иако незначително е намален бројот на претставките од  потрошувачките права, 
сепак и 2013 година покажува тренд на кршење на правата на граѓаните како 
потрошувачи или како корисници на електрична енергија, топлинска енергија и 
други комунални услуги. 

Токму заради тоа се уште сметам дека е потребно надградување на правната 
регулатива, со цел непречено остварување на правата на граѓаните и почитување 
на принципите на пазарното стопанство и правото на избор на потрошувачот како 
корисник на одредени услуги. 

Минатата година беше донесена Стратегија за борба против 
дискриминацијата. Какви се вашите оценки за присутноста на 
дискриминацијата во општеството, со оглед на фактот што и институцијата 
Народен правобранител има ингеренции во оваа сфера ? 

- Перцепцијата за дискриминација од една страна  и конкретното постапување по 
предметите од друга страна, не секогаш се поклопуваат. Во рамките на 
институцијата формирано е посебно Одделение за заштита од дискриминација и 
соодветна и правична застапеност. Нашите сознанија говорат дека кај граѓаните 
се уште доволно не е развиена свеста за дискриминацијата, иако морам да 
забележам дека бројот на претставките постојано се зголемува. 

Во оваа област е неопходно да се работи на едукација за нивните права и тоа од 
најраната возраст како деца, како студенти, па и возрасни граѓани, за тоа што 
значи дискриминација, како истата да се препознае, но исто така  да се знаат и 
механизмите за заштита од дискриминација. 

Граѓаните се уште не се охрабруваат до крај да ги водат случаите за повреда на 
право што има елементи и на дискриминација, што се потврдува и низ нашето 
секојдневно работење. Во неколку пригоди кажав и сега ќе повторам дека 
граѓаните бараат заштита за повреда на определено право, наведуваат дека се 
чувствуваат дискриминирани, но не се согласуваат предметот да се истражи во 
таа област, односно сметаат дека ќе добијат поголема заштита како повреда на 
право, но не и дискриминација. 

Вие како институција меѓудругото постојано ја следите состојбата со 
условите во затворите. Има ли  според вас подобрување во оваа сфера? 

- Согласно Законот за Народен правобранител ние како институција ги следиме 
состојбите со почитувањето и заштитата на уставните и законските права на 
лицата во органите и установите во кои слободата на движење е ограничена и 



особено внимание посветуваме на лицата кои се лишени од слобода. Но, по 
ратификацијата на Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура 
воспоставивме и посебно Одделение за превенција од тортура и друг вид на 
сурово, нехумано или понижувачко постапување – Национален превентивен 
механизам, па на тој начин во изминатите две и пол години континуирано и 
аналитички ги следиме состојбите со условите во затворите. 

Тоа значи дека дејствуваме како превентивно, така и од доменот на заштита, 
односно кога одредено лице лишено од слобода ќе се пожали дека правата му 
биле повредени во установата во која е сместен. Врз основа на превентивните 
посети кои беа реализирани во сите казнено-поправни и воспитно-поправни 
установи од страна на Националниот превентивен механизам, може да кажам 
дека има одредени промени на генерален план, но се уште се соочуваме со 
одредени прашања кои недоволно или воопшто не функционираат во затворскиот 
систем. Имено, се уште идентификуваме слабости во затворскиот систем во 
поглед на менаџирањето на установите, третманот со лицата лишени од слобода, 
како и со остварувањето на програмите за ресоцијализација. Во 2012 година 
Народниот правобранител примил 278 претставки за права на лица лишени од 
слобода, а како еден од најголемите проблеми кои се нотирани и од доменот на 
превенција, како и од доменот на заштита е преполнетоста на установите каде 
лицата се лишуваат од слобода. 

Иако во изминатиот период е пуштен во употреба новиот затвор во Куманово, а во 
одредени затвори се преземени мерки за подобрување на условите, сепак 
преполнетоста доведува до драстично влошување на материјалните услови, како 
и до кршење на правата на лицата кои се лишени од слобода. Во таа насока и 
понатаму не се исполнети меѓународните стандарди за 4м2 по лице во просторија 
за сместување, а во поголем дел од затворите е затекната состојба на 
сместување на повеќе од 5 лица во една просторија што е законски максимум 
согласно Законот за извршување на санкциите. Иако нашиот систем се заснова на 
рехабилитација, сепак во најголемиот дел од затворите тоа изостанува, а воедно 
и не функционира образовниот систем, што пак го зголемува ризикот од 
создавање на повратници. Воедно во поголем дел од установите беше 
забележано немање соодветни услови за приемните одделенија што доведува до 
ширење на криминогената инфекција.  

Ако сакаме да ја оцениме состојбата со затворите генерално, може да кажеме 
дека имаме потреба од системски промени кои не само што ќе доведат до 
примена на меѓународните стандарди во местата на лишување од слобода, туку и 
ќе се постави систем кој на долгорочен план ќе обезбеди почитување на 
човековите права како и рехабилитација и реинтеграција на лицата лишени од 
слобода во нашето општество. 

 
Даниела Маркоска Алексовска 


