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„Степенот на цивилизацијата во општеството може да се оцени доколку се 
влезе во нејзините затвори“.

Фјодор Достоевски

„Расположението и односот на јавноста кон третирањето на криминалот 
и сторителите претставува еден од непогрешливите тестови за 

цивилизираноста на земјата.“

Винстон Черчил





Промовирањето	и	заштитата	на	човековите	права,	како	и	континуираната	
заложба	за	безусловна	сеопфатност	на	сите	граѓани	во	општеството,	вклучително	
и	на	затворениците	е	во	постојан	фокус	на	Народниот	правобранител.

Народниот	правобранител,	имајќи	ја	предвид	афирмацијата	на	концептот	
на	 човековите	 права	 и	 слободи	 како	 највисока	 цивилизациска	 вредност	 во	
современото	општество,	во	рамките	на	својот	мандат	и	надлежности	посветува	
особено	внимание	на	 заштитата	на	 гарантираните	права	на	осудените	лица,	
особено	на	прашањето	за	затворските	услови	и	степенот	на	почитувањето	на	
правата	и	достоинството	на	осудените	лица.	

Поставеноста	 на	 пенитенцијарниот	 систем	 во	 нашата	 држава,	 кој	
претставува	 значаен	 сегмент	 за	 напредокот	 на	 Република	 Македонија	 како	
земја	 кандидат	 за	 членство	 во	 Европска	 Унија,	 навидум	 ги	 содржи	 сите	
елементи	на	модерен	систем	на	извршување	на	санкции,	особено	во	поглед	на	
законски	регулираните	права	и	обврски.	Имено,	на	осудените	лица	законот	им	
гарантира	права	и	им	наметнува	обврски	без	деградирачки	ефект	врз	личноста	
и	 достоинството.	 Но,	 за	 жал,	 огромен	 е	 јазот	 помеѓу	 реалната,	 наспроти	
очекуваната	положба	на	осудените	лица	во	казнено-поправните	установи.

Притоа,	не	смееме	да	ја	занемариме	бегалската	криза	која	остави	белег	
во	повеќе	сегменти	од	секојдневното	живеење,	но	донесе	и	„бран“	бегалци	кои	
се	најдоа	во	единствената	казнено-поправна	установа	во	државата,	во	којашто	
се	сместуваат	осудени	лица	странски	државјани	и	лица	без	државјанство-	КПД	
Идризово.

Категоријата	на	осуденици,	странски	државјани	и	лица	без	државјанство,	
поради	 разликите	 во	 јазикот,	 културата,	 обичаите	 и	 религијата,	 како	 и	
недостатокот	 на	 семејни	 врски	 и	 контакт	 со	 надворешниот	 свет,	 се	 соочува	
со	 уште	 поголеми	 специфики	 во	 поглед	 на	 остварувањето	 на	 минимум	
предвидените	права.



Имајќи	ја	предвид	континуираната	заложба	на	Народниот	правобранител	
за	унапредување	и	заштита	на	човековите	права	воопшто,	не	исклучувајќи	ја	
ниту	затворската	популација,	ниту	бегалците	и	мигрантите,	особено	имајќи	ја	
предвид	 актуелната	 мигрантска	 криза,	 во	 текот	 на	 ноември-декември	 оваа	
година(2018),	 спроведовме	 истражување	 кое	 досега	 не	 е	 спроведено	 во	
Р.Македонија,	со	цел	идентификување	на	степенот	на	почитување	на	правата	
на	странските	државјани	кои	издржуваат	казна	затвор	во	КПД	Идризово.

Како	резултат	на	спроведеното	остражување,	кое	е	прво	истражување-
студија	од	ваков	вид	во	нашата	држава,	денес	ние	имаме	документиран	приказ	
на	 актуелната	 состојба	 на	 осудените	 лица	 странски	 државјани	 и	 лица	 без	
државјанство,	сместени	во	КПД	ИДризово,	којшто	јасно	ја	презентира	тешката	
положба	 на	 осудениците,	 недостатоците	 и	 слабостите	 во	 пенитенцијарниот	
систем	и	парадоксалноста	на	имплементацијата	на	законската	регулатива	во	
пракса.

Истовремено,	 со	 оглед	 на	 специфичната	 положба	 на	 затворениците	
странци,	оваа	студија	содржи	препораки	со	цел	да	се	преземат	мерки	за	да	се	
ублажи	можноста	за	изолирање	на	странските	затвореници	и	олеснување	на	
нивниот	третман.	Исто	така,	се	анализираат	и	законските	можности	за	трансфер	
на	овие	лица	во	нивните	држави,	причините	за	долгото	траење	на	постапките	
за	трансфер,	се	анализираат	можностите	за	азил,	посебно	на	затворениците	
странски	 државјани	 кои	 се	 со	 потекло	 од	 државите	 опфатени	 со	 бегалската	
криза.	

Во	 таа	 насока,	 ова	 истражување	 се	 обидува	 да	 понуди	 решенија	
за	 клучните	 носители	 на	 политики(Министерството	 за	 правда,	 Управата	
за	 извршување	 на	 санкции,	 Управата	 на	 КПД	 Идризово),	 за	 подобра	
имплементација	на	законските	одредби	во	насока	на	остварување	на	правата	
на	затворениците	странски	државјани.

Очекувам	 овој	 документ	 да	 послужи	 како	 аларм	 за	 властите	 и	
институциите	 на	 државата	 кои	 се	 директно	 одговорни	 за	 недостатоците	 на	
пенитенцијарниот	систем,	но	да	допре	и	до	јавноста,	како	порака	до	граѓаните	
за	цивилизациското	ниво	на	кое	се	наоѓа	државата	во	која	живеат.

На	крај,	да	не	заборавиме	дека,	постигнувањето	на	општествената	цел	
со	казнувањето	на	сторителот	на	едно	дело,	не	смее	да	биде	атак	вра	неговото	
достоинство	и	интегритет.

Во	таа	насока	би	потсетил	„Никој	вистински	не	познава	една	држава	се	



додека	не	бил	во	нејзините	затвори.	Државата	треба	да	се	суди	според	тоа	како	
се	однесува	кон	своите	најбедни,	а	не	кон	своите	најистакнати	граѓани“-Нелсон	
Мандела.

	 	 	 	 	 	 НАРОДЕН	ПРАВОБРАНИТЕЛ

	 	 	 	 	 	 												Иџет	Мемети
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СТЕПЕН НА ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА СТРАНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ КОИ ИЗДРЖУВААТ 
КАЗНА ЗАТВОР ВО КПД ИДРИЗОВО, СО ФОКУС НА ЛИЦАТА ОД БЕГАЛСКАТА КРИЗА

Предмет	 на	 анализа	 на	 истражувањето	 е	 степенот	 на	 почитување	
на	правата	на	 	 затворениците	 странци	 кои	издржуваат	 казна	 затвор	 во	КПД	
Идризово,	со	фокус	на	затворениците	кои	се	со	потекло	од	државите	на	т.н.	
„бегалска	криза“.	

Досега	 во	 Република	Македонија	 (РМ)	 не	 е	 спроведено	 истражување	
од	ваков	вид,	бидејќи	сите	претходни	анализи,	истражувања,	студии	и	сл.	се	
фокусираат	на	правата	на	затворениците,	воопшто.

Меѓутоа,	препознавајќи	дека	во	РМ	има	голем	број	затвореници	странци	
(во	периодот	на	истражувањето,	14	и	15	ноември	2018	година,	во	КПД	Идризово	
казна	затвор	издржуваа	вкупно	102	затвореници	странци)	и	дека	станува	збор	
за	категорија	на	затвореници	кои	се	соочуваат	со	тешкотии	поради	разликите	
во	јазикот,	културата,	обичаите	и	религијата	и	недостатокот	на	семејни	врски	
и	контакт	 со	надворешниот	 свет,	 се	наметна	потребата	од	 спроведување	на	
истражување	од	ваков	тип.	

Целта	 на	 ова	 истражување	 е	 преку	 согледување	 на	 положбата	 на	
затворениците	странци	кои	издржуваат	казна	затвор	во	КПД	Идризово,	да	се	
понудат	препораки	 со	цел	да	 се	преземат	мерки	 за	да	 се	 ублажи	можноста	
за	изолирање	на	странските	затвореници	и	олеснување	на	нивниот	 третман	
со	 цел	 нивна	 ресоцијализација.	 Во	 студијата,	 исто	 така,	 се	 анализираат	 и	
можностите	 за	 трансфер	 на	 овие	 лица	 во	 нивните	 држави	 и	 се	 согледуваат	
практичните	 проблеми	што	 се	 појавуваат	 во	 смисла	 на	 предолго	 траење	 на	
постапката	 за	 трансфер.	 Понатаму,	 анализирани	 се	 законските	можности	 за	
меѓународна	поддршка	(азил),	посебно	на	затворениците	странски	државјани	
кои	се	со	потекло	од	државите	опфатени	со	бегалската	криза	(Иран,	Пакистан,	
Авганистан	и	Судан).

Во	 таа	 насока,	 врз	 основа	 на	 спроведеното	 емпириско	 истражување,	
оваа	студија	се	обидува	да	понуди	решенија	за	клучните	носители	на	политики	

Предмет и цели на истражувањето
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(Министерството	 за	 правда,	 УИС,	 управата	 на	 КПД	 Идризово)	 за	 подобра	
имплементација	 на	 законските	 одредби	 во	 насока	 на	 остварувањето	 на	
правата	на	затворенците	странци,	но	и	останатите	органи	вклучени	во	процесот	
на	остварување	и	 заштита	на	правата	на	 странските	државјани	и	лицата	без	
државјанство.		

Еден	документ	не	може	да	 ги	реши	сите	аспекти	на	еден	проблем,	но	
може	 да	 ги	 идентификува	 главните	 предизвици	 и	 консеквентно	 на	 тоа,	 да	
понуди	можни	алтернативи.

Ова	 истражување	 е	 спроведено	 за	 потребите	 на	 Народниот	 право-
бранител,	 од	 страна	на	Националниот	превентивен	механизам	во	 соработка	
со	надворешниот	 соработник	проф.	д-р	Александра	 Груевска	Дракулевски,	 а	
е	финансирано	од	канцеларијата	на	Високиот	комесаријат	за	бегалци	УНХЦР.

Методолошка рамка на истражувањето
За	 реализацијата	 на	 истражувањето,	 тргнувајќи	 од	 целите	 на	

истражувањето	 и	 утврдениот	 предмет	 и	 содржина,	 применети	 се	 соодветни	
основни	и	посебни	научно-истражувачки	методи.

Нормативниот	 метод	 е	 користен	 за	 анализа	 на	 позитивните	 правни	
норми	 со	 кои	 се	регулира	 заштитата	на	правата	на	осудените	лица	 согласно	
ЗИС	 и	 подзаконските	 акти.	 Извршена	 е	 анализа	 со	 користење	 на	 правно-
аналитичкиот	метод	на	различни	извори	на	сознанија.	

Анализирани	се	најзначајните	меѓународни	документи	што	 ги	 гаранти-
раат	правата	за	затворениците,	воопшто,	и	на	затворениците	странци,	посебно.	
И	 тоа,	 Нелсон	 Мандела	 Правилата,	 ревидираните	 Стандардни	 минимални	
правила	 за	 постапување	 со	 затвореници,	 Европските	 затворски	 правила,	 а	
посебен	акцент	е	ставен	на	Препораката	CM/Rec(2012)12	што	се	однесува	на	
странски	затвореници.

Исто	 така,	 даден	 е	 краток	 осврт	 на	 проблематиката	 за	 бегалците	 и	
бегалската	криза	и	можностите	за	азил	на	странските	државјани	кои	издржуваат	
казна	затвор	во	РМ.	Притоа,	сосема	накратко	е	анализирана	правната	рамка	во	
РМ	за	азил	и	за	трансфер	на	осудени	лица.

Најзначајните	 сознанија	 за	 степенот	 на	 почитување	 на	 правата	 на	
затворениците	 странци,	 беа	 добиени	 од	 спроведеното	 истражување	 во	 КПД	
Идризово,	кое	ги	опфати	затворениците	странци	и	претставници	на	затворскиот	
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1 Решение за распоредување на осудените, казнетите и малолетните лица во казнено – 
поправните и воспитно – поправните установи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/2008).

персонал	 кои	 во	 секојдневната	 работа	 се	 во	 контакт	 со	 оваа	 категорија	
затвореници.	

За	 потребите	 на	 истражувањето	 беа	 изготвени	 два	 прашалника:	
Прашалник	за	вработени	во	КПД	Идризово,	кој	содржи	отворени	прашања	и	
Прашалник	за	затвореници	странци.	

Прашалникот	 за	 затвореници	 странци	 е	 структуриран,	 така	 што	 во	
првиот	дел	 се	поместени	прашања	што	 се	однесуваат	на	основни	податоци,	
потоа	се	прашањата	за	правата	на	осудените	лица	и	третиот	дел	се	прашања	
што	се	однесуваат	на	можноста	и	постапката	за	азил,	со	оглед	на	фактот	што	
значителен	број	 затвореници	странци(вкупно	13)	 се	со	потекло	од	државите	
зафатени	со	бегалската	криза.	Прашалникот	е	даден	во	Анекс	на	оваа	анализа.

Во	 периодот	 14	 и	 15	 ноември	 2018	 година,	 беше	 остварена	 посета	
на	 КПД	 Идризово	 како	 установа	 во	 која	 единствено	 согласно	 Решението	 за	
распоредување	 на	 осудените,	 казнетите	 и	 малолетните	 лица	 во	 казнено-
поправните	и	воспитно-	поправните	установи1,		се	упатуваат	машки	и	женски	
лица:	странски	државјани	и	лица	без	државјанство.	

При	 посетата	 на	 установата	 најпрво	 беа	 спроведени	 интервјуа	 со	
вработените,	 и	 тоа,	 еден	 воспитувач	 кој	 работи	 со	 затворениците	 странци	
и	 двајца	 припадници	 на	 затворската	 полиција.	 Потоа,	 беа	 спроведени	
структурирани	интервјуа	со	затворениците	странци.	

Спроведувањето	 на	 структурираните	 интервјуа	 со	 затворениците	
странци	се	спроведе	без	надзор	од	затворскиот	персонал.	За	затворениците	
странци	од	Авганистан,	Пакистан,	Иран	и	Судан	беа	обезбедени	преведувачи	
на	нивниот	мајчин	јазик.	За	затворениците	странци	чиј	мајчин	јазик	е	албански,	
со	 потекло	 од	државите	Албанија	 и	 Косово	 беа	 обезбедени	 прашалници	на	
албански	јазик,	додека	на	затворениците	странци	од	Србија,	Хрватска,	Бугарија	
и	останатите	држави	им	беа	преведувани	прашањата	на	нивниот	мајчин	јазик	
или	на	англиски	јазик.	Интервјуата	со	затворениците	странци	ги	водеше	тимот	
на	 Народниот	 правобранител	 –	 Национален	 превентивен	 механизам	 (НП-
НПМ).
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За	 анализа	 на	 податоците	 беше	 користен	 методот	 на	 анализа	 на	
содржината.	 Собраните	 емпириски	 податоци	 се	 интерпретирани	 со	
спекулативен	 и	 логички	 пристап	 за	 степенот	 на	 почитување	 на	 правата	 на	
странските	државани	кои	издржуваат	казна	затвор	во	Република	Македонија.	

Резултатите	 од	 ова	 истражување	 ја	 потврдија	 главната	 хипотеза,	 т.е.	
дека	е	потребно	унапредување	на	неповолните	состојби	во	установата	во	која	
тие	 ја	 издржуваат	 казната	 затвор,	 како	 и	 унапредување	на	 нивните	 права	 и	
пружање	помош	во	остварувањето	на	нивните	права,	остварувањето	контакти	
со	 нивното	 семејство	 и	 конзуларните	 претставништва	 на	 нивните	 држави,	 а	
особено	 пружање	 помош	 во	 постапката	 за	 азил	 и/или	 трансфер	 во	 нивните	
држави	или	во	други	трети	безбедни	земји.
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2  Стандардни минимални правила за постапување со затворениците усвоени на Првиот 
Конгрес на Обединетите нации за спречување на криминалот и третман на сторителите 
на кривични дела, што се одржа во Женева во 1955 година, а е одобрен од страна на 
Економскиот и Социјален Совет со резолуции број 663 C (XXIV) од 31 јули 1957 година и 
број 2076 година (LXII) од 13 мај 1977 година. („Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners“, Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treat-
ment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its 
resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977).

3  Стандардни минимални правила за постапување со затворениците на Обединетите нации 
(Нелсон Мендела Правила), Резолуција усвоена од Генералното собрание на 17 декември 
2015 година [согласно извештајот на третиот комитет (A/70/490)]. [United Nations Standard 
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) Resolution adopted by 
the General Assembly on 17 December 2015 [on the report of the Third Committee (A/70/490)]. 
Пристапено на 17.4.2018. 

Стандардните	минимални	правила	за	постапување	со	затворениците2	се	
првиот	документ	со	кој	се	гарантира	правниот	статус	на	затворениците.	Истите	
се	 ревидирани	 во	 2015	 година.	 Нелсон	 Мандела	 Правилата,	 ревидираните	
Стандардни	минимални	 правила	 за	 постапување	 со	 затвореници3	 во	 целост	
се	 однесуваат	 и	 на	 затворениците	 кои	 се	 странски	 државјани.	 Кога	 станува	
збор	за	оваа	категорија	затвореници,	согласно	правилото	62	од	НМП	(правило	
38	 пред	 ревизијата),	 посебно	 се	 истакнува	 дека,	 „на	 затворениците	 кои	 се	
странски	државјани	треба	да	им	се	дозволат	разумни	средства	за	комуникација	
со	 дипломатски	 и	 конзуларни	 претставници	 на	 државата	 чии	 државјани	

    1.  МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ И СТАНДАРДИ

ПРВ ДЕЛ
АНАЛИЗА НА ПРАВНА РАМКА

1.1	 Нелсон	Мандела	Правила,	ревидирани	Стандардни	минимални	
правила	за	постапување	со	затвореници	(НМП	СМППЗ)
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Советот	на	Европа	во	настојувањето	за	доследна	примена	и	обликување	
на	концептот	за	заштита	и	остварување	на	загарантираните	слободи	и	права	
утврдени	со	Европската	конвенција	за	човекови	права4,		следејќи	го	ставот	на	
Обединетите	 нации	 низ	 донесените	 документи	 за	 гаранција	 и	 остварување	
на	 загарантираните	 слободи	 и	 права,	 посебно	 Стандардните	 минимални	
правила	 на	 ООН	 за	 постапување	 со	 затворениците	 и	 Збирот	 на	 минимални	
правила	за	заштита	на	малолетните	осудени	лица	лишени	од	слобода,	донесе	
многу	 значаен	 документ	 познат	 како	 Европски	 затворски	 правила5.	 Во	 2006	
година	е	донесена	Препорака	Rec(2006)2	од	страна	на	Комитетот	на	министри	
на	државите	членки	на	Советот	на	Европа	во	врска	со	Европските	затворски	
правила6. 

1.2	 Европски	затворски	правила

се.“	 Понатаму,	 „на	 затворениците	 кои	 се	 државјани	 на	 земји	 што	 немаат	
дипломатски	или	конзуларни	претставништва	во	земјата	или	се	бегалци	или	
лица	без	државјанство,	треба	да	им	се	дозволат	исти	средства	за	комуникација	
со	дипломатски	претставник	на	држава	која	ги	штити	нивните	интереси	или	кој	
било	национален	или	меѓународен	орган	чија	задача	е	да	ги	штити	тие	лица.“	

Во	 однос	 на	 правата	 на	 затворенците,	 воопшто,	 НМП	 СМППЗ	 содржат	
одредби	за	сместување	на	затворениците,	лична	хигиена,	облека	и	постелнина,	
исхрана,	 вежбање	 и	 спорт,	 медицински	 услуги,	 дисциплина	 и	 казнување,	
средства	 за	 присилба,	 информирање	и	право	на	поплаки	на	 затворениците,	
контакт	со	надворешниот	свет,	бибилиотека,	религија.	

4  Донесена од страна на Советот на Европа во 1950 година.(Council оf Europe, The European 
Convention on Human Rights, ROME 4 November 1950and its Five Protocols: Paris 20 March 
1952, Strasbourg 6 May 1963, Strasbourg 6 May 1963, Strasbourg 16 September 1963, Strasbourg 20 
January 1966).

5  Council of Europe, European Prison Rules, Recommendation No. R(87)3, adopted by the Com-
mittee of Ministersof the Council of Europe on 12 February 1987and explanatory memorandum 
Strasbourg 1987.

6  Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec (2006)2 of the Committee of 
Ministers to member states on the European Prison Rules1 (Adopted by the Committee of Ministers 
on 11 January 2006 at the 952nd meeting of the Ministers’ Deputies)..
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7  Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee 
of Ministers to member States concerning foreign prisoners (Adopted by the Committee of Ministers 
on 10 October 2012 at the 1152nd meeting of the Ministers’ Deputies).

Исто	како	и	НМП	СМППЗ,	и	правилата	содржини	во	Европските	затворски	
правила	во	целост	се	однесуваат	и	на	затворениците	странци.	

Во	 посебно	 правило,	 правилото	 37.1-37.5,	 се	 акцентираат	 одредени	
специфики	што	се	однесуваат	на	затворениците	кои	се	странски	државјани.	Така,	
„Затворениците	кои	се	странски	државјани,	без	одлагање,	треба	да	се	известат	
за	 нивното	 право	 да	 бараат	 контакт	 и	 да	 им	 се	 овозможи	 комуникација	 со	
дипломатскиот	или	конзуларен	претставник	на	нивната	држава.	Затворениците	
кои	 се	 државјани	 на	 земји	 без	 дипломатски	 или	 конзуларни	 претставници,	
бегалци	 или	 лица	 без	 државјанство,треба	 да	 имаат	 слични	 можности	 за	
комуникација	 со	 дипломатскиот	 претставник	 на	 државата	 која	 се	 грижи	 за	
нивните	интереси	или	со	домашниот	или	меѓународниот	орган	чија	задача	е	
да	им	служи	на	интересите	на	таквите	лица.	Со	цел	за	заштита	на	интересите	
на	 странските	 државани	 во	 затвор	 кои	 имаат	 посебни	 потреби,	 затворската	
управа	е	должна	да	соработува	во	целост	со	дипломатските	или	конзуларни	
службеници	 кои	 ги	 застапуваат	 затворениците.	 Странските	 затвореници	
треба	да	се	запознаат	со	информации	во	врска	со	конкретна	правна	помош.	
Затворениците	кои	се	странски	државјани,	треба	да	се	запознаат	со	можноста	
да	бараат	да	бидат	трансферирани	со	цел	казната	да	 ја	издржуваат	во	друга	
земја.“

Со	оглед	на	големиот	број	странски	затвореници	во	казнено-поправните	
установи	 во	 земјите	 членки	 на	 Европската	 Унија,	 Комитетот	 на	министри	 на	
Советот	на	Европа,	во	2012	година	ја	носи	Препораката	CM/Rec(2012)12	што	се	
однесува	на	странски	затвореници.	

Во	 Препораката	 се	 наведува	 дека	 станува	 збор	 за	 категорија	 на	
затвореници	 кои	 се	 соочуваат	 со	 тешкотии	 поради	 разликите	 во	 јазикот,	
културата,	обичаите	и	религијата	и	недостатокот	на	 семејни	врски	и	 контакт	
со	надворешниот	свет.	Оттука,	потребно	е	да	се	преземат	мерки	со	цел	да	се	

1.3	 Препорака	CM/Rec(2012)12	што	се	однесува	на	странски	
затвореници7
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ублажи	можноста	за	изолирање	на	странските	затвореници	и	олеснување	на	
нивниот	 третман,	 со	 цел	 нивна	 социјална	 реинтеграција,	 a	 таквиот	 третман	
треба	да	ги	земе	предвид	посебните	потреби	на	странските	затвореници,	кои	
произлегуваат	од	фактот	дека	тие	се	затворени	во	држава	во	која	тие	не	се	ниту	
државјани	ниту	резиденти,	со	цел	да	им	се	обезбедат	можности	исто	како	и	на	
другите	затвореници.

Анексот	 на	 Препораката	 CM/Rec(2012)12	 содржи	 осум	 дела	 кои	 се	
однесуваат	на	следново:	дефиниции	и	опфат	(прв	дел);	основни	принципи	(втор	
дел);	притвор(трет	дел);	казнување	(четврти	дел);	услови	во	затворот	(петти	дел)	
(се	однесува	на:	прием,	класификација,	сместување,	хигиена,	облека,	исхрана,	
правни	совети	и	помош,	контакт	со	надворешниот	свет,	контакт	со	конзуларни	
претставници,	затворски	режим,	работа,	вежбање	и	рекреација,	образование	
и	 обука,	 слобода	 на	 вероисповед,	 здравје,	 добар	 поредок,	 безбедност	 и	
сигурност,	жени	и	деца	доенчиња);	отпуштање	од	казнено-поправна	установа	
(шести	дел)	(можности	за	предвремено	отпуштање	и	отпуштање	од	установа);	
персонал	 кој	 работи	 со	 затвореници	 странци(избор,	 обука,	 специјализација)	
(седми	дел);	и	евалуација	на	политиките	(осми	дел).

Препораките	се	посебно	анализирани	понатаму	во	текстот.	

Согласно	член	1	а.	и	е.	од	Препораката,	лице	странец	е	секое	лице	кое	
нема	државјанство	и	не	се	смета	дека	е	резидент	на	државата	во	која	тој	или	
таа	е;	а	затвореник	странец	е	секое	лице	кое	се	наоѓа	во	затвор,	осомничен	
странец	или	сторител	странец	кој	е	уапсен	на	друго	место.	

Оваа	 препорака	 се	 однесува	 на	 затвореници	 странци	 и	 на	 други	 лица	
странци	кои	не	се	во	затвор,	но	кои	се	предмет	на	кривична	постапка,	како	и	
кривични	санкции	и	мерки	и	кои	можат	или	се	лишени	од	слобода	(член	2	од	
Препораката).

Основните	принципи	дадени	во	глава	II.	од	Препораката,	предвидуваат	
затворениците	 странци	да	 се	 третираат	 со	почитување	на	нивните	 човекови	
права	и	со	должно	внимание	на	нивната	посебна	ситуација	и	индивидуалните	
потреби	(член	3).	Тие	да	не	бидат	осудени	на	затворски	казни	врз	основа	на	
нивниот	статус	(член	5).	Исто	така,	и	за	нив	да	важат	истите	правила	како	и	за	
останатите	лица,	да	имаат	право	на	предвремено	отпуштање	(член	6).

Посебно	се	нагласува	преземањето	позитивни	чекори	за	да	се	избегне	
дискриминација	и	да	се	адресираат	специфичните	проблеми	со	кои	странците	
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може	да	се	соочат	додека	се	во	затвор,	за	време	на	трансферот	и	по	отпуштањето	
(член	7).

Потоа,	 се	 истакнува	 дека	 на	 затворениците	 странци	 кои	 тоа	 го	 бараат	
треба	 да	 им	 се	 обезбеди	 соодветен	 пристап	 до	 можности	 за	 толкување	 и	
преведување	и	можноста	да	научат	јазик	кој	ќе	им	овозможи	поефикасно	да	
комуницираат	(член	8).

Треба	 да	 се	 обезбедат	 доволно	 ресурси	 за	 ефективно	 справување	 со	
конкретната	 ситуација	 и	 специфичните	 потреби	 на	 странските	 затвореници	
(член	11).	А	персоналот	задолжен	за	затворениците	странци,	треба	да	подлежи	
на	соодветна	обука	(член	12).

При	одмерувањето	на	казната	треба	да	се	земе	предвид	Препораката	Rec	
(92)	17	во	врска	со	конзистентност	во	казнувањето	(член	14)8.	И	за	сторителите	
странци,	 исто	 како	 и	 за	 домашните	 сторители	 на	 кривични	 дела,	 да	 биде	
разгледана	можноста	да	им	се	изрекуваат	вонинституционални	санкции.	

При	 приемот	 и	 за	 време	 на	 издржувањето	 на	 казната	 затвор,	 на	
затворениците	 странци	 треба	 да	 им	 се	 даваат	 информации,	 на	 јазик	што	 го	
разбираат,	 за:	 a.	 нивните	 права	 и	 обврски	 како	 затвореници,	 вклучувајќи	 и	
контакти	 со	 нивните	 конзуларни	 претставници;	 б.	 главните	 карактеристики	
на	 затворскиот	 режим	 и	 интерните	 прописи;	 в.	 правилата	 и	 постапките	
за	 поднесување	 барања	 и	 жалби;	 и	 д.	 нивните	 права	 за	 правен	 совет	 и	
помош.	 Веднаш	 по	 приемот,	 затворските	 власти	 треба	 да	 им	 помагаат	 на	
затворениците	странци	да	ги	информираат	за	затворањето	нивните	семејства,	
правни	 советници,	 конзуларни	 претставници	 и	 други	 лица	 или	 организации	
надлежни	за	да	им	помогнат.	И,	што	е	можно	поскоро	по	приемот,	на	јазик	што	
го	разбираат,	усно	или	во	писмена	форма,	треба	да	им	се	дадат	информации	за	
можностите	за	меѓународен	трансфер	(член	15).

Во	однос	на	нивното	распоредување,	треба	да	се	земе	предвид	потребата	
за	 ублажување	на	 нивната	 потенцијална	 изолација	 и	 да	 го	 олеснат	 нивниот	
контакт	 со	 надворешниот	 свет.	 Доколку	 постои	 можност,	 да	 се	 разгледаат	
можностите	за	сместување	на	странски	затвореници	во	затворите	во	близина	
на	транспортни	објекти	кои	ќе	им	овозможат	на	нивните	семејства	да	ги	посетат	
и	 да	 бидат	 распределени	 во	 затвори	 каде	 што	 има	 други	 лица	 од	 нивната	

8  Recommendation Rec(92)17 concerning consistency in sentencing. https://www.barobirlik.org.tr/
dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR(92)17e.pdf. Пристапено: 8.12.2018.
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националност,	култура,	религија	или	кои	го	зборуваат	нивниот	јазик	(член	16).

Хигиената,	 посебно	 објектите	 за	 санитација	 и	 хигиена,	 колку	 што	 е	
можно,	 треба	 да	 ги	 задоволат	 културните	 и	 религиозните	 преференци	 на	
затворениците	странци,	притоа	одржувајќи	соодветни	медицински	стандарди	
(член	18),	и	да	им	биде	овозможено	да	носат	облека	што	ги	одразува	нивните	
културни	и	верски	традиции	(член	19).	Исхраната,	исто	така,	треба	да	ги	зема	
предвид	културните	и	религиозните	барања	на	затворениците	(член	20).	

Посебно	внимание,	Препораката,	посветува	на	правото	на	затворениците	
странци	да	бидат	информирани,	на	јазик	што	го	разбираат,	за	нивното	право	
на	правен	совет	 за	прашања	кои	влијаат	врз	нивното	затворање	и	статус,	 за	
можната	правна	помош	и	пристапот	до	неа	(член	21).

Во	 однос	 на	 контактот	 со	 надворешниот	 свет,	 се	 препорачува	 помош	
заради	 остварување	 контакти	 со	 семејството	 и	 пријателите,	 конзуларните	
претставници,	пробацијата	и	агенциите	во	заедницата	и	волонтерите.

На	 сиромашните	 странски	 затвореници	 треба	 да	 им	 се	 помага	 во	
покривањето	 на	 трошоците	 за	 комуникација	 со	 надворешниот	 свет.	 Со	 цел	
да	 се	 оптимизира	 контактот,	 посети	 на	 странски	 затвореници	 од	 членовите	
на	семејството	кои	живеат	во	странство	да	бидат	флексибилно	организирани,	
што	може	да	вклучи	да	им	се	дозволи	на	затворениците	да	 ги	комбинираат	
своите	права	за	посета.	Понатаму	треба	да	се	преземат	посебни	мерки	за	да	
се	 поттикнат	 и	 да	 им	 се	 овозможи	 на	 затворениците	 странци	 да	 одржуваат	
редовен	контакт	со	своите	деца	(член	22).

На	затворениците	странци	треба	да	им	е	дозволено	да	се	информираат	
редовно	преку	весници,	периодични	изданија	или	други	публикации	на	јазик	
што	го	разбираат,	да	добијат	пристап	до	радио	или	телевизиски	преноси	или	
други	форми	на	комуникација	на	јазик	што	го	разбираат	(член	23).

Посебно	се	истакнува	значењето	на	остварувањето	контакт	со	конзуларни	
претставници.	Затворениците	странци	кои	немаат	конзуларно	претставништво	
во	земјата	во	која	се	наоѓаат,	имаат	право	на	редовен	контакт	и	до	објектите	да	
комуницираат	со	претставници	на	државата	што	ги	презема	нивните	интереси.	
Затворениците	 странци	 кои	 се	 бегалци,	 баратели	 на	 азил	 или	 лица	 без	
државјанство	имаат	право	да	комуницираат	со	претставници	на	националните	
или	меѓународните	власти	чија	задача	е	да	им	служат	на	интересите	на	таквите	
затвореници	(член	24).

Затворските	 власти	 треба	 да	 ги	 информираат	 затворениците	 странци	
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за	 нивното	 право	 да	 бараат	 контакт	 со	 нивните	 конзуларни	 претставници	
или	 претставници	 на	 национални	 или	 меѓународни	 органи	 чија	 задача	 е	
да	 им	 служат	 на	 нивните	 интереси,	 но	 и	 да	 ги	 информираат	 конзуларните	
претставници	за	нивните	државјани	што	се	наоѓаат	во	затвор	(член	25).

На	затворениците	странци	треба	да	им	се	обезбеди	соодветен	работен	
ангажман	 (член	 27),	 спорт	 и	 рекреација	 (член	 28),	 образование	 и	 стручно	
образование	(член	29),	слобода	на	вероисповед	(член	30),	право	на	здравствена	
заштита	 (член	 31),	 да	 се	 превенира	 самоповредувањето	 и	 суицидот,	 да	 се	
обезбеди	ред,	безбедност	и	сигурност	на	затворениците	странци	(член	32).

Препораката	содржи	посебни	одредби	за	жените	странски	затворенички	
и	нивните	мали	деца	(член	33	и	34).	

Во	посебна	глава	се	поместени	одредби	за	отпуштање	на	затворениците	
странци.	 Подготовката	 за	 отпуштање	 на	 затворениците	 странци	 треба	 да	
започне	 навреме	 и	 на	 начин	 што	 ќе	 ја	 олесни	 нивната	 реинтеграција	 во	
општеството	(член	35).

Независно	дали	по	отпуштањето	лицето	ќе	остане	во	државата	или	ќе	
биде	 протерано,	 или	 ќе	 биде	 трансферирано	 во	 друга	 држава,	 соодветните	
органи	треба	да	му	пружат	соодветна	помош	(член	35).

На	затворениците	странци,	како	и	на	другите	затвореници,	треба	да	им	
биде	овозможено	предвремено	ослободување	веднаш	штом	исполнат	услови	
и	не	смеат	да	бидат	дискриминирани	во	овој	поглед	(член	36).

При	отпуштањето	од	затвор,	со	цел	да	им	се	помогне	на	затворениците	
странци	да	се	вратат	во	општеството,	ќе	се	преземат	практични	мерки	за	да	се	
обезбедат	соодветни	документи	и	документи	за	идентификација	и	помош	при	
патување,	а	конзуларните	претставници	ќе	им	помагаат	(член	37).

Седмата	 глава	 содржи	одредби	 за	 лицата	 кои	 работат	 со	 затвореници	
странци.	 Тие	 треба	 да	 бидат	 избрани	 според	 критериуми	 кои	 вклучуваат	
културна	чувствителност,	вештини	за	интеракција	и	јазични	способности,	и	да	
бидат	соодветно	обучени	(член	38	и	39).	

Во	последната	глава	се	истакнува	дека	властите	редовно	ги	проценуваат	
своите	 политики	 за	 постапување	 со	 странски	 осомничени	 и	 сторители,	 врз	
основа	на	научно	потврдени	истражувања	и	ги	ревидираат	онаму	каде	што	е	
соодветно	(член	41).
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Положбата	 на	 осуденото	 лице	 за	 време	 на	 издржувањето	 на	 казната	
затвор	 може	 да	 се	 согледа	 преку	 дефинираните	 права,	 должности	 и	
дисциплински	одговорности.

Современите	 пенитенцијарни	 системи,	 како	 и	 нашиот,	 на	 осудените	
лица	со	закон	им	гарантираат	права	што	не	смеат	да	бидат	повредени	и	им	
одредуваат	обврски	чие	исполнување	не	ја	деградира	нивната	личност.

Кога	 слободата	 на	 лицето	 е	 ограничена,	 веројатно	 никој	 не	 може	 да	
зборува	 за	 „права“,	 но	 треба	 да	 биде	 загарантиран	 „правниот	 статус“	 на	
осуденото	лице.	

Законот	за	извршување	на	санкциите	тоа	го	прави	во	општите	одредби,	
и	 не	 вклучува	 поднаслов	 „Правен	 статус	 на	 осуденото	 лице“	 со	 посебна	
систематизација	 на	 загарантираните	 права.	 Имено,	 во	 посебна	 глава	 со	
наслов	„Положба	на	осудените	лица“	во	дваесет	и	едно	поглавје	ги	регулира	
прашањата	за	класификација	на	осудените	лица	(член	101),	сместување	(член	
102-104),	 облека	 и	 постелнина	 (член	 105-107),	 лична	 хигиена	 (член	 108),	
исхрана	(член	109-110),	одмор	(член	111-112),	работа	(член	113-122),	пензиско	
осигурување	 (член	 123),	 здравствена	 заштита	 (член	 124-134),	 образование	
(член	135-137),	 слободни	активности,	 спорт	и	рекреација	на	осудените	лица	

   2.  НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 
НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ КОИ ИЗДРЖУВААТ КАЗНА 
ЗАТВОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2.1	 Закон	за	извршување	на	санкциите9

9  Закон за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006; 
57/2010; 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015 и 11/2016, 21/2018).
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10  Закон за меѓународна соработка во кривичната материја, („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.124/2010), чл.92-96; Конвенција за трансфер на осудени лица, Стразбур, 
21 март 1983година(Convention on the Transfer of SentencedPersons, European Treaty Series, 
1983 (ЕТS No. 112); Дополнителен протокол кон Конвенцијата за трансфер наосудени лица, 
Стразбур, 18.XII.1997година - (Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sen-
tenced Persons, Strasbourg, 18.XII.1997)( ETS No. 167); Препорака бр. (84) 12 што се однесува 
на странски затвореници (Rec. R (84) 12 concerning foreign prisoners) За странски државјани 
и за лица без државјанство в. правило бр.37.1-37.5 ЕЗП

(член	138-139),	воспитна	работа	со	осудени	лица	(член	140),	задоволување	на	
верски	потреби	(член	141),	контакт	со	надворешниот	свет	преку	допишување,	
телефонирање,	посети	и	примање	пратки	(член	142-151),	склучување	на	брак	
на	осудените	лица	(член	152),	погодности	(член	153-153-б),	разместување	на	
затвореници	 (прогресирање,	 репрогресирање	и	 преместување	на	 осудените	
лица)	(член	154-157),	прекин	на	издржувањето	на	казната	(член	158-162),	однос	
на	службените	лица	со	осудените	лица	(член	163-165),	заштита	на	осудените	
лица	 со	 користење	 правни	 средства	 за	 заштита	 (правни	 совети	 и	 правни	
средства	на	осудените	лица,	жалба	на	осудените	лица	до	меѓународните	тела	
и	органи)	(член	166-174)	и	заштита	на	правата	на	соработниците	на	правдата	
(член	 175),	 дисциплинска	 одговорност	 на	 осудените	 лица	 и	 материјална	
одговорност	на	осудените	лица	(член	176-185	ЗИС).

Ова	 е	 едно	 од	 најважните	 поглавја	 на	 Законот,	 бидејќи	 предвидува	
средства	 и	 методи	 што	 ќе	 обезбедат	 третман	 на	 затворениците,	 со	 цел	
да	 се	 постигне	 процесот	 на	 нивна	 ресоцијализација	 како	 основна	 цел	 на	
извршувањето	 на	 казната	 затвор.	 Во	 оваа	 глава	 од	 особена	 важност	 се	
одредбите	кои	на	осуденото	лице	му	даваат	пристап	до	законски	средства	за	
заштитата	на	нивните	права.	Со	овие	одредби	суштински	се	менува	односот	
меѓу	вработените	(формалниот	систем	во	установата)	и	осудените	лица,	и	се	
создаваат	односи	во	кои	тие	се	појавуваат	како	еднакви	страни.	

Во	 овие	 одредби	 ЗИС	 во	 целост	 ги	 инкорпорира	 стандардите	 за	
постапување	со	осудени	лица	предвидени	со	НМП	СМППЗ	и	ЕЗП.

Во	 однос	 на	 затворениците	 кои	 се	 странски	 државјани	 важат	 истите	
одредби	 како	 и	 за	 сите	 останати	 затвореници.	 Единствено	 во	 членот	 23	
е	 предвидено	 дека	 во	 установите	 од	 затворен	 вид	 се	 основаат	 посебни	
одделенија	за	осудени	лица	странски	државјани	и	за	лица	без	државјанство.	При	
извршувањето	на	казната	затвор	за	овие	лица	се	применуваат	меѓународните	
документи	 што	 се	 однесуваат	 за	 издржувањето	 на	 казна	 затвор	 на	 оваа	
категорија	осудени	лица10. 
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Понатаму,	во	членот	146,	се	вели	дека	„Ако	е	осуден	странски	државјанин,	
лице	 без	 државјанство	 или	 бегалец,	 конзуларниот	 претставник	 на	 неговата	
држава	 или	 на	 државата	 што	 ги	 штити	 нејзините	 интереси,	 можат	 да	 го	
посетуваат	осуденото	лице	сообразно	со	правилата	на	меѓународното	право,	
под	услови	на	реципроцитет.	Конзуларниот	претставник	е	должен	претходно	да	
ја	најави	и	закаже	посетата	во	установата	во	која	лицето	ја	издржува	казната.“

Меѓутоа,	во	пракса	постои	дискрепанца	помеѓу	положбата	на	затворе-
ниците	dejure	и	defacto.	Ваквата	состојба	може	да	се	согледа	преку	извештаите	
на	НП	и	на	НПМ11. 

Така,	во	 годишните	извештаи	на	НП,	како	и	во	извештаите	на	НПМ,	со	
години,	а	особено	за	период	на	2017	година,	се	укажува	на	фактот	дека	условите	
во	сите	КПУ,	а	посебно	и	во	КПД	Идризово,	како	установа	од	потесен	интерес	
на	 ова	 истражување,	 се	 под	 пропишаните	 минимални	 стандарди.	 Главно,	
забелешките	 се	 однесуваат	 на	 проблемот	 на	 пренатрупаност,	 која	 понатаму	
продуцира	и	други	пороблеми,	како	лоши	сместувачки	услови,	исхрана,	општа	
и	лична	хигиена,	санитарни	услови,	кои	се	под	минималните	стандарди.	НП-
НПМ	со	години	во	своите	извештаи	укажува	и	дава	препораки	за	неодложно	
и	 задолжително	 преземање	 мерки	 за	 надминување	 на	 ваквите	 состојби	 и	
создавање	подостоинствени	услови	за	престој	на	осудените	лица,	иако	во	пракса	
ова	не	 е	 спроведено.	 Сериозен	проблем	претставува	 здравствената	 заштита	
на	 затворениците,	 односно,	 несоодветни	 услови	 во	 затворските	 амбуланти,	
недоволна	 опременост	 со	 медицински	 инвентар	 и	 апарати,	 недостаток	 на	
медикаменти	 и	 недоволен	 број	 здравствен	 и	 медицински	 персонал.	 Потоа,	
останува	проблемот	на	неспроведување	третман	на	затворениците	во	насока	
на	 нивна	 ресоцијализација,	 односно	 не	 се	 спроведува	 образование	 ниту	
стручно	усовршување,	воспитна	работа	со	осудените	лица,	работен	ангажман,	
ниту	има	ефикасно	организирање	на	слободното	време12. 

Извршувањето	 на	 санкциите	 вклучува	 неколку	 форми	 на	 надзор	 во	
работата	на	институциите.	Основната	форма	на	надзор	е	судскиот	надзор	во	
извршувањето	 на	 санкциите,	 и	 се	 доверени	 на	 Судијата	 за	 извршување	 на	

11  Народен правобранител на Република Македонија, Годишни извештаи (1997-2017) (http://
ombudsman.mk/MK/predmetno_rabotenje/godishni_izveshtai.aspx).

12  Народен правобранител на Република Македонија, Годишен извештај за степенот на 
обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права (2017), 
Скопје, март 2018 година. http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2018/NPM%20Godis-
en%20izvestaj-2017.pdf. Пристапено на 10.12.2018.
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санкциите	(член	78-81	ЗИС).	Следната	форма	на	надзор	и	контрола	е	стручно-
инструкторскиот	надзор	во	извршувањето	на	санкциите	кое	му	е	доверено	на	
Министерството	за	правда,	преку	Управата	за	извршување	на	санкциите	како	
орган	во	состав	на	Министерството	за	правда	(член	77	ЗИС).	ЗИС	предвидува	
надзор	 во	извршувањето	на	 санкциите	од	 страна	на	Државната	 комисија	 за	
вршење	надзор	формирана	 од	 Владата	 (член	 82	 ЗИС),	 но,	 оваа	 комисија	 не	
функционира13. 

Од	 не	 помало	 значење	 за	 заштита	 на	 правата	 на	 осудените	 лица	 се	
превентивните	 посети	 што	 ги	 вршат	 Комитетот	 на	 Советот	 на	 Европа	 за	
превенција	 на	 тортура	 и	 нечовечко	 или	 понижувачко	 постапување	 или	
казнување	 (КПТ)14	 и	 Националниот	 превентивен	 механизам	 (НПМ)	 при	
Народниот	правобранител.

Националниот	превентивен	механизам	(НПМ)15		согласно	Факултативниот	
протокол	кон	Конвенцијата	против	тортура	и	друг	вид	на	сурово,	нечовечно	или	
понижувачко	постапување	или	казнување16	е	национално	тело	кое	редовно	го	

13  Со оглед на нефункционалноста на Државната комисија за вршење надзор, во предлогот на 
новиот ЗИС не се предвидува нејзино постоење.

14 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pun-
ishment (CPT) http://www.cpt.coe.int/en/.

15 Република Македонија го потпиша Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура на 01.09.2006 година, додека Собранието на Република Македонија го ратификуваше 
истиот протокол на 30.12.2008 година, со што го назначи Народниот правобранител да 
дејствува како Национален превентивен механизам (НПМ) во Република Македонија чија 
основна задача е превенција од тортура и други вид сурово, нечовечно и понижувачко 
постапување или казнување. Националниот превентивен механизам во Република 
Македонија својот мандат и надлежности ги црпи од Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура и друг вид сурово, нечовечно или понижувачко постапување 
или казнување и Законот за народниот правобранител, а има изготвено и посебен 
Правилник за начинот на вршење превенција и методологија за начинот на спроведување 
на превентивните посети. Националниот превентивен механизам своите активности 
ги спроведува во согласност со Годишна програма за работа одобрена од Народниот 
правобранител.

16  Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, Adopted on 18 December 2002 at the fifty-seventh session of the General 
Assembly of the United Nations by resolution A/RES/57/199 entered into force on 22 June 2006.
http://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx Факултативен протокол кон 
Конвенција против тортура и други свирепи, нечовечни или понижувачки постапувања или 
казнувања (‘Службен весник’ бр. 165/2008)(http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preven-
tiven_mehanizam/npm_vo_rm.aspx). Пристапено на 10.12.2018.  
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испитува	постапувањето	кон	лицата	лишени	од	слобода	со	цел	зајакнување,	ако	
е	потребно,	на	нивната	заштита	од	тортура	и	од	друг	вид	на	сурово,	нечовечно	
или	понижувачко	постапување	или	казнување17. 

Согласно	 Факултативниот	 протокол	 и	 Законот	 за	 народниот	 правобра-
нител,	Националниот	превентивен	механизам	има	надлежност	редовно	да	го	
испитува	постапувањето	кон	лицата	лишени	од	 слобода,	да	дава	препораки	
на	 релевантните	 органи,	 со	 цел	 спречување	 на	 тортура	 и	 други	 облици	 на	
нехумано	 постапување,	 како	 и	 да	 поднесува	 предлози	 и	 согледувања	 во	
врска	 со	 постоечкото	 или	 нацрт	 законодавство.	 Националниот	 превентивен	
механизам	има	овластување	за	непречен	пристап	до	сите	места	на	лишување	
од	слобода,	пристап	до	сите	информации	што	се	однесуваат	на	бројот	на	лица	
лишени	од	 слобода,	 како	и	 пристап	до	информациите	 кои	 се	однесуваат	 на	
постапувањето	со	лицата	и	условите	за	нивното	лишување	од	слобода.	НПМ	
спроведува	посети	во	местата	на	лишување	од	слобода	што	сам	ги	избира,	за	
да	оствари	разговори	лично	или	со	преведувач,	со	кое	било	лице	по	сопствен	
избор,	 а	 има	 можност	 и	 да	 контактира	 со	 Поткомитетот	 за	 превенција	 од	
тортура,	да	му	испраќа	информации	и	со	него	да	одржува	состаноци.

НП-НПМ	во	изминатве	години	има	објавено	годишни	извештаи,	како	и	
посебни	извештаи,	во	кои	остро	ги	критикува	условите	за	издржување	казна	
затвор	во	КПД	Идризово18. 

17  http://www.ombudsman.mk/mk/nacionalen_preventiven_mehanizam/npm_vo_rm.aspx
18  http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/izveshtai/godishni_izveshtai.aspx 

http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/izveshtai/posebni_izveshtai.aspx 
Пристапено на 10.12.2018.

19  Службен весник на РМ, бр. 124 од 20.09.2010 година.

Со	Законот	за	меѓународна	соработка	во	кривичната	материја	(ЗМСКМ)19 
во	вториот	дел	 се	 содржани	одредби	за	 трансферот	на	осудени	лица,	и	 тоа,	
трансферот	на	странски	државјани.

Осудено	лице	кое	не	е	државјанин	на	РМ,	а	се	наоѓа	на	издржување	на	
казна	затвор	во	РМ	врз	основа	на	пресуда	на	домашен	првостепен	суд,	може	

2.2	 Закон	за	меѓународна	соработка	во	кривичната	материја	
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да	поднесе	барање	за	доиздржување	на	казната	во	државата	чиј	државјанин	
е.	Барањето	може	да	го	поднесе	осуденото	лице	до	управата	на	КПУ	во	која	
ја	издржува	казната,	до	домашниот	првостепен	суд	или	до	Министерството.	
Домашниот	првостепен	суд	што	ја	донел	пресудата	во	прв	степен	или	управата	
на	КПУ	во	која	осуденото	лице	 ја	издржува	казната	 затвор,	 се	должни	да	 го	
запознаат	осуденото	лице	со	можноста	казната	да	 ја	доиздржи	во	државата	
чиј	државјанин	е.	Барањето	може	да	 го	поднесе	и	државата	чиј	државјанин	
е	 осуденото	 лице.	 Барањето	 ќе	 се	 разгледа	 само	 ако	 осуденото	 лице	 даде	
согласност	да	биде	преместено	во	државата	чиј	државјанин	е	(член	92).	

Кон	 барањето	 за	 трансфер	 се	 доставуваат:	 1)	 заверен	 препис	 од	
правосилната	 пресуда	 со	 која	 е	 осудено	 лицето;	 2)	 законските	 одредби	што	
се	применети;	3)	податок	за	 траењето	на	веќе	издржаниот	дел	од	казната	и	
информација	 за	притвор	или	секоја	друга	информација	 за	издржувањето	на	
казната	и	4)	изјава	со	согласност	на	осуденото	лице	за	трансферот	(член	93).	

Надлежен	орган	за	комуникација	е	Министерството	за	правда	(МП)	до	
кого	се	доставуваат	барањето	за	трансфер	и	списите,	а	МП	за	тоа	ја	известува	
државата	 чиј	 државјанин	 е	 заради	 продолжување	 на	 издржувањето	 на	
казната	затвор	и	спроведува	постапка	за	преместување	на	осуденото	лице	врз	
основа	 на	меѓународен	договор	 или	 врз	 основа	 на	 заемност.	 По	 барање	на	
домашен	надлежен	орган	странската	држава	ги	доставува	сите	дополнителни	
информации	и	списи	и	обратно	(член	94).	

Во	 поглед	 на	 постапката	 за	 трансфер,	 согласно	 член	 95	 од	 ЗМСКМ,	
државата	чиј	државјанин	е	осуденото	лице,	по	признавањето	на	пресудата	на	
домашниот	суд	од	страна	на	странскиот	надлежен	орган,	преку	Министерството	
ја	 доставува	 пресудата	 на	 осуденото	 лице.	 Откако	 пресудата	 на	 странскиот	
надлежен	 орган	 со	 која	 се	 признава	 пресудата	 на	 домашниот	 суд	 ќе	 стане	
правосилна,	Министерството	дава	согласност	за	трансферот.	Министерството	
за	 својата	 одлука	 за	 прифаќање	 или	 одбивање	 на	 барањето	 за	 трансфер	 ја	
известува	државата	во	која	ќе	се	извршува	казната.

Трансфер	може	да	се	изврши	само,	ако:	1)	осуденото	лице	е	државјанин	
на	 државата	 во	 која	 ќе	 се	 доиздржи	 казната;	 2)	 пресудата	 е	 правосилна;	
3)	 во	 времето	на	приемот	на	барањето	 за	 трансфер,	 осуденото	лице	има	 за	
доиздржување	 најмалку	 уште	 шест	 месеци	 од	 изречената	 казна	 и	 доколку	
дало	согласност	за	тоа;	4)	осуденото	лице	или	негов	законски	застапник	или	
старател	поради	неговата	возраст	или	психофизичка	состојба	даде	согласност	
за	трансфер;	5)	делата	поради	кои	лицето	е	осудено	претставуваат	кривично	
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дело	 во	 државата	 во	 кој	 се	 извршува	 казната	 и	 6)	 Република	Македонија	 и	
странската	држава	се	договараат	за	трансферот	(член	96).

Во	пракса	се	соочуваме	со	долго	траење	на	постапката	за	трансфер.

Со	зголемувањето	на	меѓународните	патувања	и	миграцијата,	сѐ	почесто	
државите	ширум	 светот	 осудуваат	 и	 казнуваат	 странски	 државјани	 на	 казна	
затвор	или	на	други	форми	на	лишување	од	слобода.	Ова	го	покрена	прашањето	
за	тоа	како	најдобро	да	се	справат	со	таквите	осудени	лица20. 

Во	 некои	 држави,	 практиката	 е	 да	 ги	 депортира	 или	 на	 друг	 начин	
веднаш	 да	 ги	 отстранат	 сите	 странски	 осудени	 лица.	 Таквото	 отстранување	
може	 да	 изгледа	 како	 атрактивно	 решение,	 бидејќи	 државата	 во	 која	 е	
сторено	кривичното	дело	може	да	не	сака	да	им	дозволи	на	сторителите	да	
останат	 таму.	 Сепак,	 постои	 очигледен	 недостаток	 бидејќи	 таквите	 осудени	
лица	кои	се	странски	државјани	може	целосно	да	ја	избегнат	казната.	Второ,	
на	осудените	лица	на	кои	им	е	изречена	казна	затвор,	може	да	ја	издржуваат	
казната	 во	 државата	 во	 која	 го	 сториле	 кривичното	 дело,	 а	 потоа	 да	 бидат	
протерани	по	отпуштањето	од	установата.	Овој	пристап,	сепак,	има	одредени	
недостатоци.	Не	само	што	издржувањето	на	казната	затвор	во	друга	држава	го	
спречува	остварувањето	на	процесот	на	рехабилитација	на	овие	лица,	може	
да	има	и	други	причини	за	нивен	трансфер	во	државата	чии	државјани	се	за	
да	 ги	 издржат	 своите	 казни	 таму.	 Од	 1985	 година,	 кога	 седмиот	 конгрес	 на	
Обединетите	нации	за	спречување	на	криминалот	и	третманот	на	сторителите21  
го	 има	 усвоено	Моделот	 на	 договор	 за	 трансфер	 на	 странски	 затвореници22  
и	 препораките	 за	 третман	 на	 странски	 затвореници,	 Обединетите	 нации	 и,	
особено,	 Канцеларијата	 за	 дроги	 и	 криминал	 на	 Обединетите	 нации	 (UNO-
DC)23	 	 се	обидоа	да	играат	активна	улога	во	олеснувањето	на	 трансферот	на	
осудените	лица24. 

20  http://www.ombudsman.mk/mk/nacionalen_preventiven_mehanizam/npm_vo_rm.aspx
21  The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. 

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r032.htm Пристапено: 8.12.2018.
22  Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners. http://www.prisonwatch.org/assets/un-

model-agreement-on-the-transfer-of-foreign-prisoners-and-recommendations-on-the-treatment-
of-foreign-prisoners.pdf Пристапено: 8.12.2018.

23  The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). https://www.unodc.org/ Пристапено: 
8.12.2018..

24  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. Пристапено: 8.12.2018.
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Се	поставува	прашањето	зошто	е	значаен	трансферот	на	осудените	лица.	
Причините	 се	 следни.	 Целта	 на	 казната	 затвор	 е	 пред	 сѐ	 ресоцијализација	
и	 рехабилитација	 на	 сторителите	 со	 цел	 нивна	 успешна	 реинтеграција	 во	
заедницата.

Трансферот	 на	 осудените	 лица	 странци	 е	 алтернативен	 начин	 за	
извршување	на	 казната.	Осудените	 лица	 на	 казна	 затвор	 кои	 ги	 издржуваат	
казните	 во	 нивните	 матични	 земји	 можат	 да	 бидат	 рехабилитирани,	
ресоцијализирани	и	реинтегрирани	во	заедницата	подобро	отколку	на	друго	
место.	Ова	е	една	од	причините	што	одат	во	прилог	на	потребата	осудените	
лица	да	бидат	трансферирани	во	државата	со	која	тие	имаат	социјални	врски	
и	 во	 која	 ќе	 ја	 издржат	 казната	 затвор.	 Спротивно,	 затворањето	 во	 странска	
држава,	далеку	од	семејството	и	пријателите,	може	да	биде	контрапродуктивно	
бидејќи	семејствата	може	да	им	обезбедат	на	затворениците	социјален	капитал	
и	поддршка,	со	што	се	подобрува	веројатноста	за	успешна	реинтеграција25. 

Аргумент	 за	поттикнување	на	 трансферот	на	осудени	лица	наоѓаме	во	
меѓународното	право	за	човекови	права.	Така,	член	10	став	3,	од	Меѓународниот	
пакт	 за	 граѓански	 и	 политички	 права26,	 наведува	 дека	 „основната	 цел“	 на	
пенитенцијарниот	 систем	 е	 „реформацијата	 и	 социјална	 рехабилитација“	 на	
затворениците27.	На	иста	линија	се	и	НМП	СМППЗ	и	ЕЗП.	

Вториот	аргумент	во	корист	на	трансферот	на	осудените	лица	е	фактот	
дека	 издржувањето	 на	 казната	 затвор	 во	 сопствената	 држава	 е	 похумано.	
Разликите	во	јазикот,	културата	и	религијата	и	оддлеченоста	од	семејството	и	
пријателите	може	да	ги	зголемат	тешкотиите	на	затворањето	и	да	го	влошат	
влијанието	на	изречената	казна.	Ова,	особено	доколку	условите	и	режимот	во	
затворот	во	државата	во	која	е	осудено	лицето,	се	особено	лоши	или	не	се	во	
согласност	со	меѓународните	минимални	стандарди28. 

25  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. Пристапено: 8.12.2018.

26  Article 10, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, which, as of 25 
January 2011, has been ratified or acceded to by 167 States. https://www.ohchr.org/en/professional-
interest/pages/ccpr.aspx  Пристапено: 8.12.2018

27 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. Пристапено: 8.12.2018.

28  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. Пристапено: 8.12.2018.
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29  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. Пристапено: 8.12.2018.  

30  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. Пристапено: 8.12.2018.  

31  Convention on the Transfer of SentencedPersons, European Treaty Series, 1983 (ЕТS No. 112). 
https://rm.coe.int/1680079529 Пристапено: 8.12.2018.  

32  Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Strasbourg, 
18.XII.1997( ETSNo. 167). https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/trea-
ty/167 Пристапено: 8.12.2018.

Понатаму,	постојат	многу	значајни	придобивки	од	трансферот	на	осудени	
лица	за	спроведувањето	на	законот.	Доколку	нема	програма	за	 трансфер	на	
затвореници,	мнозинството	странски	државјани	кои	издржуваат	казна	затвор	
во	 странска	 држава,	 сепак,	 еден	 ден	 ќе	 бидат	 депортирани	 во	 сопствената	
држава.	 Така,	 државата	 со	 трансферот	 може	 да	 заштеди	 средства	 кои	 ќе	 ги	
искористи	 за	 своите	државјани	 кои	издржуваат	 казна	 затвор.	 Трансферот	на	
осудени	лица,	исто	така,	ги	зајакнува	дипломатските	односи	меѓу	државите29. 

Следен	аргумент	во	прилог	на	трансферот	на	осудени	лица	се	практични	
причини,	 бидејќи	 големиот	 број	 затвореници	 странци	 бара	 дополнителни	
административни	и	други	ресурси.	

Да	заклучиме,	трансферот	на	осудени	лица	ќе	поттикне	рехабилитација	
и	воедно	е	најхуманиот	начин	на	издржување	на	казната	затвор	за	осудените	
лица.	Покрај	тоа,	трансферите	ќе	помогнат	во	 јавната	заштита	и	ќе	послужат	
за	намалување	на	 трошоците	 за	извршување	на	 затворските	казни,	иако,	 во	
пракса,	ова	можеби	не	е	секогаш	случај30. 

Инаку,	 најзначајни	 документи	 што	 се	 однесуваат	 на	 трансферот	 на	
осудени	лица	се	Конвенцијата	за	трансфер	на	осудени	лица,	Стразбур,	21	март	
1983	 година31	 и	 Дополнителниот	 протокол	 кон	 Конвенцијата	 за	 трансфер	 на	
осудени	лица,	Стразбур,	18.XII.1997	година32. 
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Во	јануари	2012	година,	Управата	за	извршување	санкции	(УИС)	донесе	
Куќен	ред	за	осудените	лица	кои	издржуваат	казна	затвор	во	казнено-поправна	
установа	 	 кој	 е	 унифициран	и	важи	за	 сите	казнено-поправни	установи33.	 Со	
овој	Куќен	ред	поблиску	се	определува	организацијата	на	работата	и	начинот	
на	живеењето	на	осудените	лица	во	казнено-поправната	установа.

Согласно	Куќниот	 ред	 за	 осудените	 лица	 кои	издржуваат	 казна	 затвор	
во	казнено-поправна	установа	(јануари,	2012	година),	доколку	осуденото	лице	
е	 странски	 државјанин,	 за	 приемот	 во	 установата	 се	 известува	 соодветната	
амбасада	или	дипломатското	претставништво	(член	7	став	4).

Во	 членот	 73	 се	 предвидува	 дека	 ако	 осуденото	 лице	 е	 странски	
државјанин	 или	 има	 двојно	 државјанство,	 по	 претходна	 најава	 и	 добиено	
одобрение	за	посета	од	директорот	на	Управата	за	извршување	на	санкциите	
се	овозможува	посета	од	страна	на	конзуларен	претставник	на	државата	чиј	
државјанин	е	осуденото	лице.

Останатите	 членови	 во	 целост	 подеднакво	 се	 однесуваат	 на	 сите	
осудени	лица.	Така,	во	Куќниот	ред	се	поместени	одредби	за	класификација,	
распоредување	и	разместување	на	осудени	лица	(член	11-14).	Главата	пет	од	
Куќниот	ред	го	уредува	статусот	на	осудените	лица.	И	тоа,	поместени	се	одредби	
за	сместување	на	осудените	лица	(член	15-16),	распоред	на	дневни	активности	
(член	17-18),	облека	и	постелнина	(член	19),	одржување	на	хигиена	(член	20),	
лична	хигиена	(член	21-23),	исхрана	(24-25),	работа	(член	26-32),	одмор	(член	33-
34),	слободно	време	(член	35),	верски	права	(член	36),	право	на	образование	и	
стручно	оспособување	(член	37-39),	право	на	информирање	(член	40).	Правото	
на	здравствена	заштита	на	осудените	лица	е	уредено	во	посебна	глава,	глава	
пет	(член	41-46).	Седмата	глава	се	однесува	на	дисциплинската	и	материјална	
одговорност	на	осудените	лица	(член	47-61).Контактирањето	со	надворешниот	
свет	 е	 уредено	 во	 осмата	 глава	 од	 Куќниот	 ред	 (62-79).	 Погодностите	 на	
осудените	 лица,	 пак,	 се	 уредени	 во	 деветтата	 глава	 (член	 80-94).	 Десеттата	
глава	содржи	одредби	за	отпуштањето	на	осудените	лица	(член	95-98).

2.3	 Подзаконски	акти

2.3.1  Куќен ред за осудените лица кои издржуваат казна 
затвор во казнено-поправна установа

33  Куќен ред за осудените лица кои издржуваат казна затвор во казнено-поправна установа, 
јануари 2012 година, Министерство за правда. (http://www.pravda.gov.mk/UIS/ZAKONI/
Kuken_red_za_osudeni_lica_koi_izdrzuvaat_kazna_zatvor.pdf). 



34 www. ombudsman.mk

34  Службен весник на Република Македонија бр.64/2018.
35  1.ДИРЕКТИВА 2011/95/ЕУ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТОТ од 13 декември 

2011 година за стандарди кои треба да ги исполнат лицата кои се државјани на трети земји 
или се лица без државјанство за да се квалификуваат како корисници на меѓународна 
заштита, за еднаков статус за бегалци или за лица со право на супсидијарна заштита 
и за содржината на дадената заштита; 2. ДИРЕКТИВА 2013/32/EУ НА ЕВРОПСКИОТ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 26 јуни 2013 година за заедничка постапка при 
доделување и повлекување на меѓународната заштита; 3.ДИРЕКТИВА 2013/33/EУ НА 
ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 26 јуни 2013 година за утврдување на 
стандарди за прием на баратели на меѓународна заштита и 4.ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 
2001/55 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 20 јули 2001 за минимум 
стандарди за давање на привремена заштита во случај на масовен прилив на раселени 
лица кои не се во можност да се вратат во нивната земја и воспоставување рамнотежа меѓу 
активностите на земјите членки при прием на раселени лица, како и при поднесувањето на 
последиците од таквите активности.

Со	 новиот	 Закон	 за	 меѓународна	 и	 привремена	 заштита34	 се	 изврши	
усогласување	 со	 европското	 acquis,	 односно	 законодавството	 во	 областа	 на	
азилот,	односно	меѓународната	заштита35. 

Со	овој	закон	се	уредуваат	условите	и	постапката	за	добивањена	право	
на	 меѓународна	 заштита	 (право	 на	 азил),	 како	 и	 престанок,	 укинување	 и	
поништување	на	право	на	азил	на	странец	или	лице	без	државјанство,	како	и	
правата	и	должностите	на	барателите	на	право	на	азил	и	лицата	на	кои	им	е	
признаено	право	на	азил	во	Република	Македонија.Со	овој	закон	се	уредуваат	
и	 условите	 според	 кои	 Република	 Македонија	 може	 да	 даде	 привремена	
заштита,	 како	 и	 правата	 и	 должностите	 на	 лицата	 под	 привремена	 заштита	
(член	1	ЗМПЗ).

Согласно	 Законот,	 „меѓународна	 заштита“	 е	 статус	 на	 бегалец	 или	
статус	на	лице	под	супсидијарна	заштита,	а	„привремена	заштита“	е	заштита	
доделена	во	посебна	постапка	во	случај	на	масовен	прилив	или	непосредна	
опасност	од	масовен	прилив	на	раселени	лица	од	трети	земји,	кои	не	можат	
да	се	вратат	во	нивната	земја	на	потекло,	осoбено	ако	постои	ризик	постапката	
за	признавање	право	на	азил	да	не	може	да	се	спроведе	поради	масовниот	
прилив,	а	во	интерес	на	раселените	лица	и	други	лица	кои	бараат	меѓународна	
заштита	(член	2	став	1	точка	1	и	3	ЗМПЗ).

2.4	 Закон	за	меѓународна	и	привремена	заштита
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Правото	 на	 азил	 се	 дава	 под	 услови	 и	 постапка	 предвидени	 со	 овој	
закон,	 на	 следниве	 категории	 лица:	 лице	 со	 статус	 на	 бегалец	 (бегалец	
согласно	Женевската	Конвенција36)	и	лице	под	супсидијарна	заштита37	согласно	
одредбите	од	овој	закон	(член	3	ЗМПЗ).

Барателите	на	право	на	азил	имаат	право	на	правна	помош	и	објаснување	
во	 врска	 со	 условите	 и	 постапката	 за	 признавање	 на	 правото	 на	 азил,	 како	
и	 право	 на	 бесплатна	 правна	 помош	 во	 сите	 фази	 на	 постапката,	 согласно	
прописите	за	бесплатна	правна	помош.Барателите	на	право	на	азил,	во	сите	
фази	на	постапката	можат	да	контактираат	со	лица	кои	даваат	правна	помош	
и	 претставниците	 на	 Високиот	 комесаријат	 за	 бегалци.Претставниците	 на	
Високиот	комесаријат	за	бегалци	имаат	право	на	пристап	и	контактирање	со	
барателите	на	право	на	азил,	во	сите	фази	на	постапката,	каде	и	да	се	наоѓаат	
тие	(член	22	ЗМПЗ).

Согласно	 Законот	 за	 бесплатна	 правна	 помош	 (ЗБПП)38,	 право	 на	
бесплатна	правна	помош,	имаат	и:	лице	на	кое	му	е	признаено	правото	на	азил	
(член	12,	став	3,	алинеја	1).

Со	ЗМПЗ	во	втората	глава	е	уредена	постапката	за	признавање	на	право	
на	азил	(член	23-49).	Меѓудругото,	се	истакнува	дека	од	денот	на	искажувањето	
на	намерата	и	поднесувањето	на	барање	за	признавање	на	право	на	азил	до	
денот	на	донесување	на	конечна	одлука	нема	да	се	применуваат	одредбите	
од	Законот	за	странците.	Поднесеното	барање	за	признавање	право	на	азил	ќе	
се	смета	како	повлекување	на	барањето	за	издавање	на	дозвола	за	престој	на	
странец,	во	смисла	на	одредбите	од	Законот	за	странците	(член	24	ЗМПЗ).

Во	 третата	 глава	 од	 ЗМПЗ	 е	 уреден	 престанокот,	 поништувањето	 и	
укинувањето	на	правото	на	азил	(член	50-52	ЗМПЗ).	Следната,	четвртата	глава	се	
однесува	на	исправи	(член	53-59	ЗМПЗ),	а	во	петтата	глава	се	уредува	правната	
положба,	односно	правата	и	должностите	на	барателите	на	право	на	азил,	на	
лицата	 со	 статус	 бегалец	 и	 на	 лицата	 под	 супсидијарна	 заштита	 (член	 60-78	

36  „Женевска конвенција“е Конвенција за статусот на бегалците  од 1951 година и Протоколот 
за статусот на бегалците од 1967 година (член 2 ЗМПЗ).

37  „Лице под супсидијарна заштита“ е странец кој ги исполнува условите за  признавање на 
статус на лице под супсидијарна заштита во смисла на член 9 од овој закон (член 2 став 1 
точка 7 ЗМПЗ).„Статус на лице под супсидијарна заштита“ е признавање на странец како 
лице под супсидијарна заштита (член 2 став 1 точка 8 ЗМПЗ). 

38 Службен весник на Република Македонија“ бр.161/09, 185/11, 27/14 и 104/15.
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ЗМПЗ).	Прашањата	за	доброволно	напуштање	и	доброволна	репатријација	се	
уредени	во	шестата	главата	од	ЗМПЗ	(член	79-80).	Примената	на	одредби	за	
протерување	од	Законот	 за	 странците	е	уредена	во	седмата	 глава	 (член	81),	
а	осмата	 глава	 се	однесува	на	правото	на	привремена	заштита	 (член	82-89).	
Главата	девет	се	однесува	на	обработката	и	заштитата	на	лични	податоци	(член	
90-92	ЗМПЗ),	а	во	десеттата	глава	се	предвидени	прекршочни	одредби	(член	
93-95	ЗМПЗ).	Во	единаесеттата	глава	со	членот	96	му	се	дава	oвластување	на	
министерот	за	внатрешни	работи	за	донесување	на	подзаконски	пропис.

Инаку,	 до	 донесувањето	 на	 ЗМПЗ,	 Законот	 за	 азил	 и	 привремена	
заштита39	(ЗАПЗ)	беше	основата	на	законската	рамка	за	третман	на	бегалци	и	
баратели	на	азил	во	Република	Македонија.	Во	истиот	се	содржани	одредби	
согласно	Конвенцијата	за	статусот	на	бегалците	од	1951	година.ЗАПЗ	е	донесен	
во	2003	година,	а	до	донесувањето	на	ЗМПЗ,	ЗАПЗ	беше	осум	пати	изменуван	
и	дополнуван.	

Како	 резултат	 на	 бегалската	 криза	 и	 големиот	 број	 поднесени	барања	
за	азил	во	Република	Македонија,	во	јуни	2015	година	беа	усвоени	измени	и	
дополнувања	на	ЗАПЗ40.	Согласно	измените	и	дополнувањата,	е	предвидено	
искажување	намера	за	поднесување	на	барање	за	признавање	право	на	азил.	
Странец	на	граничен	премин	или	во	внатрешноста	на	територијата	на	Република	
Македонија	 може	 усно	 или	 писмено	 да	 искаже	 намера	 за	 поднесување	 на	
барање	 за	 признавање	 право	 на	 азил	 пред	 полициски	 службеник	 на	 МВР.	
Полицискиот	 службеник	 ги	прибележува	личните	податоци	на	 странецот	 кој	
искажал	намера,	му	издава	примерок	од	потврдата	за	искажаната	намера	и	
го	упатува	во	рок	од	72	часа	да	поднесе	барање	за	признавање	право	на	азил	
пред	овластеното	службено	лице	во	просториите	на	Одделението	за	азил	кои	
се	наоѓаат	во	Прифатниот	центар	за	баратели	на	азил.	Доколку	странецот	не	
постапи	на	овој	начин,	тогаш	се	постапува	согласно	со	прописите	за	странски	
државјаните	(Член	16	ЗАПЗ).

Прашањата	за	намера	за	поднесување	на	барање	за	признавање	право	
на	азил	се	уредени	во	член	25	од	ЗМПЗ.

Барателот	на	право	на	азил	може	да	поднесе	барање	за	признавање	право	

39  Службен весник на Република Македонија бр. 49/03, 66/07, 142/08, 146/09, 166/12, 101/15, 
152/15, 55/16 и 71/16.

40  Службен весник на Република Македонија, бр.101 од 18.06.2015 година.
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на	азил	пред	полицијата	на	граничниот	премин,	најблиската	полициска	станица	
или	 во	 просториите	 на	 Одделението	 за	 азил	 кои	 се	 наоѓаат	 во	 Прифатниот	
центар	за	баратели	на	азил.	Доколку	барањето	е	поднесено	пред	полицијата	
на	 граничниот	 премин	 или	 во	 најблиската	 полициска	 станица,	 полицискиот	
службеник	го	спроведува	барателот	на	право	на	азил	до	Прифатниот	центар	
за	баратели	на	азил.	Барател	на	право	на	азил,	кој	престојува	на	територијата	
на	 РМ,	 поднесува	 барање	 за	 признавање	право	на	 азил	до	Одделението	 за	
азил.	 Во	 случаите	 од	 семејно	 обединување,	 барањето	 може	 да	 се	 поднесе	
до	 дипломатско-конзуларното	 преставништво	 на	 Република	 Македонија	 во	
странство	(Член	16-а	ЗАПЗ).	Ова	прашање	е	сега	уредено	со	член	26	од	ЗМПЗ.

Предложеното	решение	им	овозможи	на	бегалците	да	искажат	намера	за	
поднесување	барање	за	признавање	право	на	азил	пред	полициски	службеник.	
Потоа,	тие	имаат	можност	во	рок	од	72	часа	да	го	поднесат	таквото	барање.	
Во	периодот	од	искажувањето	на	намерата	до	поднесување	на	барањето,	тие	
не	се	сметаа	за	нелегални	мигранти,	што	им	овозможи	привремено	слободно	
движење	и	легално	користење	на	средствата	за	јавен	превоз.

Измените	 во	 ЗАПЗ	 од	 2015	 и	 2016	 година	 донесоа	 подобрувања	 во	
областа	на	пристапот	до	територија	и	процедурите	за	азил,	како	и	во	условите	
за	задржување	на	лицата	кои	бараат	меѓународна	заштита,	но	и	ограничувања	
во	семејното	обединување	и	дефинирање	на	поимот	„безбедна	трета	земја“	
на	начин	кој	предизвикува	сериозно	прекршување	на	правата	на	бегалците	и	
барателите	на	азил.	

Народниот	правобранител	на	РМ,	Невладината	организација	Македонско	
здружение	 на	 млади	 правници,	 Невладина	 организација	 Отворена	 порта	 –	
Ла	 страда,	Невладина	организација	Легис	и	Хелсиншки	комитет	 за	 човекови	
права	на	РМ	поднесоа	иницијатива	за	измена	на	Законот	за	азил	и	привремена	
заштата	со	цел	дословно	почитување	на	принципот	на	семејно	обединување	
на	 членовите	 на	 потесното	 семејство	 на	 признаен	 бегалец	 или	 лице	 под	
субсидијарна	заштита,	без	никакви	временски	ограничувања	за	остварување	
на	загарантираните	права	и	водење	сметка	за	најдобриот	интерес	на	детето,	
како	 и	 усогласување	 на	 текстот	 со	 законодавството	 на	 ЕУ,	 преку	 бришење	
на	 одредбите	 што	 се	 во	 директна	 противречност	 со	 европските	 директиви.	
Како	што	се	наведува	во	иницијативата,	измените	треба	да	придонесат	да	се	
отстранат	одредбите	од	Законот	што	се	спротивни	на	европските	директиви,	
општоприфатените	начела	што	предвидуваат	постапување	согласно	најдобриот	
интерес	на	детото	и	на	укажувањата	на	релевантни	меѓународни	организации	
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кои	 се	 грижат	 за	 почитувањето	 на	 правата	 на	 бегалците/мигрантите,	 а	
истовремено	ја	доведуваат	во	прашење	и	кохерентноста	на	самиот	Закон41. 

Соодветни	коментари	и	забелешки	во	однос	на	ЗМПЗ	има	и	УНХЦР,	што	
се	однесуваат	на	прашањата	за	семејно	единство	и	семејно	обединување,	како	
и	на	одредбата	за	ограничување	на	слобода	на	движење	по	член	6342. 

41  http://ombudsman.mk/upload/Inicijativi/Inicijativa-Zakon%20za%20azil-2016.pdf. Пристапено 
на: 17.12.2018.

42  UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Comments on the 2018 Law on Interna-
tional and Temporary Protection of the former Yugoslav Republic of Macedonia, 31 January 2018, 
available at: https://www.refworld.org/docid/5b066b172e.html [accessed 19 December 2018].

43  Закон за странци (Службен весник на РМ, бр. 97 од 28.5.2018 година).

На	28	мај	2018	година	е	донесен	нов	Закон	за	странци43.	Согласно	член	
226	од	Законот,	овој	закон	влегува	во	сила	осмиот	ден	од	денот	на	објавувањето	
во	„Службен	весник	на	Република	Македонија“,	а	ќе	започне	да	се	применува	
по	една	година	од	денот	на	неговото	влегување	во	сила.

Со	овој	закон	се	уредуваат	условите	за	влез,	излез,	напуштање,	престој,	
враќање	на	 странците	 со	 незаконски	 престој,	 како	 и	 правата	 и	 должностите	
на	 странците	 во	 Република	Македонија	 (член	 1).	 Во	 членот	 2	 од	 Законот,	 се	
дефинирани	одделни	изрази	употребени	во	овој	закон.Меѓудругото,	во	член	2	
став	1	точка	6	се	дефинира	„меѓународна	заштита“	како	статус	на	бегалец	или	
статус	на	лице	под	супсидијарна	заштита	согласно	со	закон.

Согласно	член	3	од	Законот,	одредбите	од	овој	закон	се	однесуваат	на	
сите	странци,	освен	на	странци	кои:	бараат	меѓународна	заштита	од	Република	
Македонија	согласно	со	Законот	за	меѓународна	и	привремена	заштита,	освен	
ако	со	овој	закон	поинаку	не	е	определено	или	според	меѓународното	право	
уживаат	 привилегии	 и	 имунитети,	 доколку	 примената	 на	 овој	 закон	 е	 во	
спротивност	со	преземените	меѓународни	обврски	и	начелото	на	реципроцитет.	
Може	да	заклучиме	дека	по	однос	на	ова	прашање	постои	само	усогласување	
на	терминологијата	согласно	новиот	ЗМПЗ.

Согласно	 член	 10	 став	 3	 од	 Законот,	 одредбата	 што	 се	 однесува	 на	

2.5	 Закон	за	странци
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незаконски	влез	не	се	однесува	на	странец	кој	побарал	признавање	на	право	
на	меѓународна	заштита	согласно	со	ЗМПЗ.

Понатаму,	 согласно	 член	 19,	 не	 може	 да	 му	 биде	 одбиен	 влез	 на	
странец:	 кој	 искажува	 намера	 да	 поднесе	 барање	 за	 признавање	 на	 право	
на	 меѓународна	 заштита	 во	 Република	 Македонија,	 кој	 ќе	 поднесе	 барање	
за	 признавање	 право	 на	 меѓународна	 заштита	 на	 граничните	 премини	 во	
Република	 Македонија	 или	 на	 кого	 Република	 Македонија	 му	 го	 признала	
правото	на	меѓународна	заштита.

Во	однос	на	правата	на	жртвите	на	трговија	со	луѓе	за	време	на	периодот	
на	закрепнување	и	рефлексија,	жртвата	на	трговија	со	луѓе	на	јазик	што	може	
да	го	разбере	се	известува	за	...	остварување	на	правото	на	азил,	...	(член	122	
став	2).

Согласно	одредбата	од	член	129	став	2	постојан	престој	ќе	се	одобри	и	
на	лице	под	меѓународна	заштита	кое	најмалку	пет	години	пред	поднесување	
на	 барањето	 за	 одобрување	 постојан	 престој	 непрекинато	 престојувало	 на	
територијата	 на	 Република	 Македонија	 согласно	 со	 овој	 статус.	 Од	 друга	
страна,	постојан	престој	нема	да	се	одобри	и	на	странец	кој	има	одобрение	
да	 престојува	 во	 Република	Македонија	 врз	 основа	 на	 привремена	 заштита	
или	 поднело	 барање	 за	 одобрение	 за	 престој	 врз	 таа	 основа	 и	 чека	 одлука	
за	 неговиот	 статус;	 има	 поднесено	 барање	 за	 меѓународна	 заштита	 и	 не	 е	
донесена	конечна	одлука	во	постапката	за	признавање	право	на	меѓународна	
заштита	(член	129	став	4).

Условите	 за	 одобрување	 постојан	 престој	 на	 странец	 и	 на	 лице	 под	
меѓународна	заштита	е	уредено	во	член	130	од	Законот.	

Одредбата	за	причините	за	незаконски	престој	по	член	147	не	се	однесува	
на	странец	кој	побарал	признавање	на	право	на	меѓународна	заштита	согласно	
со	Законот	за	меѓународна	и	привремена	заштита	(член	147	став	3).	

Одредбите	за	протерување	на	странец	по	член	149	не	се	применуваат	на	
странец	кој	бара	меѓународна	заштита	од	Република	Македонија	согласно	со	
Законот	за	меѓународна		и	привремена	заштита	(член	149	став	4).

Понатаму,	 во	 случај	 кога	 странецот	 поднел	 барање	 за	 признавање	 на	
право	на	азил	забраната	за	влез	ќе	биде	прекината,	а	кога	му	е	одобрен	статус	
на	 бегалец	 или	 лице	 под	 супсидијарна	 заштита,	 забраната	 за	 влез	 ќе	 биде	
повлечена	(член	153	став	8).	
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Со	законот	се	предвидува	и	формирање	Прифатен	центар	за	странци	на	
Министерството	 за	 внатрешни	 работи.	 Меѓудругото,	 во	 Прифатниот	 центар	
може	 да	 се	 смести	 барател	 на	 право	 на	 азил,	 за	 кој	 е	 донесена	 одлука	 за	
ограничување	на	слобода	на	движење	согласно	со	закон	(член	159	став	4).	

Исто	така,	со	законот	се	предвидува	воспоставување	Интегрирана	база	
на	 податоци	 за	 странци	 вклучувајќи	 податоци	 за	 азил,	 миграции	 и	 визи	 во	
Министерството	за	внатрешни	работи	(член	200	став	1)44.

Со	оглед	на	фактот	што	актуелниот	Законот	за	странци	(ЗС)		сѐ	уште	е	на	
сила,	понатаму	се	осврнуваме	на	покарактеристичните	одредби	од	истиот.

Со	 Законот	 за	 странци	 се	 уредуваат	 условите	 за	 влез,	 напуштање	 и	
престој	 на	 странски	 државјаните	 во	 Република	Македонија,	 како	 и	 нивните	
права	 и	 должности	 (член	 1).Странец	 во	 смисла	 на	 овој	 закон	 е	 лице	 кое	 не	
е	државјанин	на	Република	Македонија.Странец	е	и	лице	без	државјанство,	
односно	лице	кое	ниедна	држава	по	сила	на	својот	закон	не	го	смета	за	свој	
државјанин	(член	2).

Одредбите	 на	 овој	 закон	 се	 однесуваат	 на	 сите	 странци,	 освен	 на	
странци	кои:	бараат	заштита	од	РМ	согласно	со	ЗАПЗ,	освен	ако	со	овој	закон	
поинаку	не	е	определено,според	меѓународното	право	уживаат	привилегии	и	
имунитети,	доколку	примената	на	овој	закон	е	во	спротивност	со	преземените	
меѓународни	обврски	и	начелото	на	реципроцитет	(член	3	ЗС)45.

Согласно	 член	 25	 не	 може	 да	 му	 биде	 одбиен	 влез	 на	 странец:	 кој	
искажува	намера	да	поднесе	барање	за	признавање	на	право	на	азил	во	РМ,	
кој	има	поднесено	барање	за	признавање	право	на	азил	во	РМ,	на	кого	РМ	му	

44  Член 159: (5) Во посебна просторија за малолетници во рамките на Прифатниот центар 
се сместува и непридружуван малолетник кој од објективни причини веднаш не може 
да се предаде на органот на државата чиј државјанин е и за тоа се известува Центарот за 
социјална работа заради определување старател согласно со Законот за семејството. (6) Во 
случаите од ставот (5) на овој член се почитува принципот на најдобар интерес на детето. 
(7) Непридружуваните малолетни деца и семејствата со малолетни деца се задржуваат во 
Прифатниот центар само во краен случај и за што е можно пократок временски период. (8) 
За време на сместување на странците во Прифатниот центар ќе им се овозможи вклучување 
во слободни и рекреативни активности соодветни на нивната возраст, правна, социјална, 
медицинска и психолошка помош, како и право на образование во образовните установи во 
Република Македонија.

45  Службен весник на РМ, бр. 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 156/2010, 158/2011, 84/2012, 
13/2013, 147/2013, 148/2015 и 217/2015). 
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го	признала	правото	на	азил,	кој	поседува	важечка	и	призната	патна	исправа	со	
дозвола	за	престој	во	РМ	или	кој	поседува	важечка	и	призната	патна	исправа	
со	дипломатска	или	службена	лична	карта.

Дозвола	за	постојан	престој	нема	да	се	издаде	на	странец	кој	престојувал	
во	РМ:	...	како	признаен	бегалец	или	кој	поднел	барање	за	признавање	право	
на	 азил,	 а	 за	 чие	 барање	 во	 постапка	 определена	 со	 закон	 не	 е	 донесена	
конечна	одлука...	(член	87	став	3	алинеја	8	ЗС).
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Последните	неколку	години	сведоци	сме	на	најголема	бегалска	криза	во	
Европа	од	крајот	на	Втората	светска	војна,	при	што	во	2015	година,	во	Европа	
пристигнале	речиси	1,3	милиони	лица	кои	бараат	азил,	главно	на	бродови	од	
Турција	или	Северна	Африка.	Огромното	мнозинство	се	Сиријци	кои	бегаат	од	
катастрофалниот	колапс	на	нивната	земја,	иако	им	се	придружија	бегалци	од	
Ирак,	Авганистан,	Еритреја	и	голем	број	други	проблематични	земји46. 

Република	Македонија	е	 една	од	 транзитните	 земји	 за	бегалци	кои	 се	
упатуваат	кон	ЕУ.	Според	информациите	на	Црвениот	крст	на	Македонија,	во	
текот	на	јули	и	август	2015	година	преку	62.500	бегалци	преминале	низ	земјата.	
Според	УНИЦЕФ,	повеќе	од	64.000	луѓе	 се	регистрирани	во	прифатилиштето	
во	 Гевгелија	 на	 границата	 со	 Грција.	 Големо	мнозинство	 бегалци	 се	 Сиријци	
(81%),	 Авганистанци	 (5%),	 Ирачани	 (5%)	 и	 Пакистанци	 (3%).	 Други	 баратели	
на	 азил	 доаѓаат	 од	 Сомалија,	 Палестина,	 Конго	 и	 Камерун.	 Иако,	 бројот	 на	
пријавени	бегалци	варира	во	различни	извори	на	информации,	 вистинските	
бројки	се	многу	повисоки;	бројот	на	регистрирани	претставува	околу	половина	
од	вкупниот	број	на	луѓе	кои	транзитираат	низ	земјата47. 

Во	 принцип,	 меѓународното	 право,	 засилено	 од	 Високиот	 комесар	
за	 бегалци	 на	 Обединетите	 нации48,	 обезбедува	 рамка	 за	 справување	 со	

    1.  БЕГАЛСКАТА КРИЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВТОР ДЕЛ
ЗА БЕГАЛЦИТЕ И БЕГАЛСКАТА КРИЗА 

46  World Politics Review The European Refugee Crisis: Current Policy Failures and Potential Solu-
tions. A Free White Paper https://www.worldpoliticsreview.com Пристапено: 1.12.2018.

47  http://www.migrationpolicycentre.eu/profile-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia/ 
Пристапено: 20.11.2018. 

48  United Nations High Commissioner for Refugees https://www.unhcr.org/the-high-commissioner.
html Пристапено: 8.12.2018.
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49  The 1951 Refugee Convention. https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html. Пристапено: 
8.12.2018..

50  World Politics Review The European Refugee Crisis: Current Policy Failures and Potential Solu-
tions. A Free White Paper https://www.worldpoliticsreview.com. Пристапено: 1.12.2018. 

51  UNHCR, The former Yugoslav Republic of Macedonia as a Country of Asylum Observations on 
the situation of asylum-seekers and refugees in the former Yugoslav Republic of Macedonia, August 
2015 https://www.refworld.org/pdfid/55c9c70e4.pdf. Пристапено: 11.12 2018.

52  Protocol relating to the Status of Refugees, 1967. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalIn-
terest/protocolrefugees.pdf.Пристапено: 8.12.2018.

53  http://www.migrationpolicycentre.eu/profile-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia/. 
Пристапено: 20.11.2018.

оваа	 криза.	 Конвенцијата	 за	 бегалци49	 од	 1951	 година	 идентификува	 и	 кои	
поединци	бараат	меѓународна	заштита	-	оние	со	основан	страв	од	прогон	-	и	
кои	се	минималните	одговорности	на	државите	кон	таквите	поединци,	пред	
сè,	должност	да	не	ги	враќаат	на	места	каде	што	ќе	се	соочат	со	прогон.	Кога	
ја	подготвуваа	Конвенцијата	во	1951	година,	државите,	исто	така,	експлицитно	
се	обврзаа	на	клучен	принцип:	тие	ќе	дејствуваат	заедно	„во	вистински	дух	на	
соработка“	за	да	обезбедат	трајни	решенија	за	маките	на	бегалците50. 

Канцеларијата	 на	 Високиот	 комесаријат	 за	 бегалци	 на	 Обединетите	
нации	(УНХЦР)	е	задолжена	да	врши	надзор	над	примената	на	Конвенцијата	
од	1951	година	во	врска	со	статусот	на	бегалците	и	нејзиниот	протокол	од	1967	
година51. 

РМ	 ја	 има	 потпишано	 и	 ратификувано	 Конвенцијата	 и	 пристапи	 кон	
Протоколот	 за	 статусот	 на	 бегалците52	 од	 1967	 година.	 Благодарение	 на	
измените	на	Законот	за	азил	од	18	јуни	2015	година,	бегалците	имаат	можност	
да	аплицираат	 за	 азил	на	 границата	 со	РM,	добиваат	документ	 со	 кој	им	 се	
дозволува	 да	 патуваат	 легално	 во	 Скопје	 и	 да	 поднесат	 барање	 за	 азил	 во	
рок	 од	 72	 часа.	 Како	 резултат	 на	 тоа,	 53.571	 луѓе	 поднеле	 барање	 за	 азил	
во	земјата	во	периодот	од	19	 јуни	до	1	септември	2015	 година.	Уште	10.000	
биле	регистрирани	во	текот	на	првата	недела	од	септември	2015	година.	На	9	
септември	2015	година,	Европската	комисија	издаде	предлог	за	регулатива	на	
ЕУ	за	воспоставување	заедничка	листа	на	ЕУ	за	безбедни	земји	на	потекло	и	
за	изменување	на	Директивата	2013/32/ЕУ.	Предлогот,	исто	така,	ја	вклучува	Р.	
Македонија53. 
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Главната	 институција	 која	 ги	 финансира	 и	 координира	 хуманитарните	
акции	во	регионот	е	УНХЦР,	која	во	РМ	работи	во	тесна	соработка	со	Црвениот	
крст,	како	и	неколку	партнери	и	невладини	организации	како	што	се	„Калуѓерка“,	
„Легис“	 и	 „Помош	 на	 мигрантите“.	 Постојат	 неколку	 други	 организации	 кои	
работат	 со	 државни	 органи:	 „ХЕРА“,	 „ИОМ“,	 „Ла	 Страда	 Отворена	 Порта“,	
„Македонското	здружение	на	млади	правници“,	„УНДП“,	„УНФПА“,	„УНИЦЕФ“	
и	„СЗО“.

Почитувањето	на	правата	на	мигрантите	и	бегалците	е	едно	од	прашањата	
на	 Имено,	 коишто	 НП	 како	 НПМ	 му	 посветува	 особено	 внимание	 уште	 од	
2011	 година.	Народниот	правобранител,	 согласно	член	31	и	31-а	од	Законот	
за	 народниот	 правобранител	 („Службен	 весник	 на	 Република	 Македонија“	
бр.	 60/2003,	 114/2009,	 181/2016,	 189/2016	 и	 35/2018)	 со	 особено	 внимание	
ја	 следи	 заштитата	 на	 уставните	 и	 законските	 права	 на	 лицата	 лишени	 од	
слобода.	 Народниот	 правобранител-Национален	 превентивен	механизам	 во	
вршењето	на	превенцијата	од	 тортура	и	друг	 вид	на	 сурово,	 нечовечно	или	
понижувачко	 постапување	 или	 казнување,	 има	 надлежност	 редовно	 да	 го	
испитува	постапувањето	кон	лицата	лишени	од	 слобода,	да	дава	препораки	
на	 релевантните	 органи	 и	 да	 предлага	 измени	 и	 дополнувања	 на	 законски	
прописи.	

За	 реализација	 на	 овие	 активности,	 НП	 –	 НПМ	 врши	 редовни	 и	
последователни	посети	во	местата	каде	лицата	се	или	може	да	бидат	лишени	
од	слобода.	Лишувањето	од	слобода	значи	која	било	форма	на	притвор	или	
затворање,	 или	 задржување	 на	 лица	 во	 јавни	 или	 приватни	 капацитети	 во	
кои	на	лицето	не	му	е	дозволено	своеволно	да	 ги	напушти54.	 За	 таа	цел	НП-
НПМ	спроведува	редовни	и	последователни	посети	во	прифатните	транзитни	
центри	Винојуг	и	Табановце,	Прифатниот	центар	за	баратели	на	азил	Визбегово	
и	Прифатниот	центар	за	странци	Гази	Баба.	

	 	Во	извештаите	на	НП	НМП	може	да	се	забележи	дека	се	детектирани	
лоши	услови	во	центарот	за	баратели	на	азил,	како	и	Центарот	за	странци.	НП	
упатуваше	препораки	до	надлежните	органи	и	институции	за	подобрување	на	
условите,	но	истовремено	апелираше	дека	Република	Македонија	не	е	спремна	
за	бегалската	криза	која	беше	на	самиот	почеток.	Кога	во	2015	година,	бегалската	

54  Законот за народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
60/2003, 114/2009, 181/2016, 189/2016 и 35/2018).
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криза	 достигна	 кулминација,	 излегоа	 на	 виделина	 недоволната	 спремност	
и	 стручност	 на	 институциите	 и	 надлежните	 органи.	 НП	 како	 институција	
сериозно	се	бори	за	почитување	на	правата	на	мигрантите	и	бегалците.	Преку	
редовните	посети	на	тимот	на	НПМ	на	центрите	во	кои	има	сместено	мигранти	
и	бегалци,	се	до	денес,	се	даваат	остри	критики	како	и	соодветни		препораки	
за	 условите,	 како	 и	 за	 степенот	 на	 почитување	 на	 правата	 на	 овие	 лица.	
Генерална	 констатација	 на	НП	 во	 последниот	 извештај	 е	 дека	 „...Годината	 ја	
обележа	главно	политиката	на	затворени	граници	прифатена	и	спроведувана	
и	од	македонските	власти.	Ваквата	политика	претставува	директно	погазување	
на	принципите	на	бегалското	право	предвидени	во	Конвенцијата	за	статусот	
на	бегалците	и	во	останатите	меѓународни	документи	на	коишто	Македонија	
е	 потписничка.	 Оваа	 политика,	 исто	 така,	 предизвика	 влошување	 на	 и	
онака	 тешката	 ситуација	 на	 лицата	 кои	 бараат	 меѓународна	 заштита,	 преку	
потикнувањето	на	илегалната	миграција	заедно	со	сите	безбедносни	ризици	
кои	ги	носи	по	животот	и	безбедноста	на	мигрантите	и	бегалците...“55 

Во	 текот	 на	 2017	 година,	 како	 и	 во	 претходните	 години,	 тимот	 на	
Националниот	превентивен	механизам	продолжи	 со	 континуирани	посети	и	
мониторирање	 во	 Прифатните	 транзитни	 центри	 Винојуг	 и	 Табановце,	 како	
и	 во	 Прифатниот	 центар	 за	 странци	 во	 Гази	 Баба	 и	 Прифатниот	 центар	 за	
сместување	на	баратели	на	азил	во	Визбегово.	Целта	на	извршените	посети	
беше	преку	вршење	увид	во	материјалните	услови	и	документацијата,	преку	
разговор	со	лицата	кои	се	сместени	во	овие	центри	и	со	службените	лица,	да	се	
идентификуваат	евентуални	ризици	заради	спречување	на	тортура	и	друг	вид	

55  „НПМ констатира дека и во извештајната година проблемот со незаконитото задржување 
на лицата во Центарот за странци се уште остана нерешен. Имено, продолжува праксата 
лицата да се задржуваат во Центарот со решенија на Министерството за внатрешни работи 
заради утврдување на идентитет и покрај тоа што единствено надлежен да донесене решение 
за задржување по тој основ е исклучиво судот. Една од главните забелешки на НПМ кои 
беа истакнати во посебните извештаи е недостатокот на информации за лицата во однос 
на времетраењето и причините за задржувањето. Иако на задржаните лица им се дадени 
примероци од решенијата за нивно задржување коишто се на македонски и англиски јазик, 
поради необезбедување на преведувач, голем дел од лицата што не разбираат македонски 
и англиски јазик, не се запознаени со содржината на решенијата, така што вообичаено не 
можат да го искористат правото на вложување на жалба. Воедно, овие лица не се запознаени 
и со правилата за куќниот ред во Центарот, иако истите се јавно истакнати на повеќе видни 
места во сместувачките капацитети.“ Народен правобранител (март, 2018) Годишен извештај 
за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи 
и права. http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2017/GI-2017.pdf Пристапено: 
11.12.2018.



47

СТЕПЕН НА ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА СТРАНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ КОИ ИЗДРЖУВААТ 
КАЗНА ЗАТВОР ВО КПД ИДРИЗОВО, СО ФОКУС НА ЛИЦАТА ОД БЕГАЛСКАТА КРИЗА

сурово	и	нечовечко	постапување	и	казнување,	како	и	да	се	подобри	системот	
на	 правна	 заштита	 и	 да	 се	 овозможи	 непречено	 остварување	 на	 нивните	
загарантирани	права56. 

Во	 однос	 на	 постапката	 за	 пристап	 до	 право	 на	 азил,	 Националниот	
превентивен	механизам	констатира	дека	поголемиот	број	од	задржаните	лица	
се	запознаени	со	можноста	да	поднесат	барање	за	признавање	право	на	азил	
во	Република	Македонија,	но	можноста	да	го	искористат	ова	право	им	е	дадена	
по	нивното	сведочење	пред	соодветниот	суд	во	постапките	што	се	водат	против	
трети	 лица.	 Така	што,	 задржаните	 лица	 во	 Прифатниот	 центар	 за	 странци	 и	
натаму	се	соочуваат	со	потешкотии	во	пристапот	до	постапката	за	признавање	
право	на	азил.	Понатаму,	МВР	спроведува	реадмисија	на	бегалците	без	нивно	
навремено	 информирање	 дека	 се	 во	 постапка	 на	 присилно	 враќање,	 при	
што	истата	 ја	 спроведува	и	врз	лица	за	кои	е	започната	постапка	за	семејно	
обединување.

Како	најсериозни	пропусти	констатирани	од	Народниот	правобранител,	
содржани	во	Посебните	извештаи	на	Народниот	Правобранител	се	наведуваат:	
Нелегалните	решенија	донесени	од	ненадлежен	орган,	неиздавање	на	решенија	
за	задржување	во	прифатен	центар	за	странци	на	лицата	коишто	се	задржуваат,	
прикривање	на	актуелниот	број	на	сместени	лица	во	Центарот	и	сместување	
на	 лица	 коишто	 не	 се	 евидентирани	 во	 регистрите	 на	 Министерството	 за	
внатрешни	работи,	ускратување	на	правото	на	прошетка	и	пристап	до	постапка	
за	признавање	на	право	на	азил	и	задржување	на	странците	како	сведоци	во	
кривична	постапка.	

56  http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2018/NPM%20Godisen%20izvestaj-2017.pdf.
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Во	 периодот	 14	 и	 15	 ноември	 2018	 година	 беше	 остварена	 посета	 на	
КПД	Идризово.	Во	моментот	на	истражувањето	во	КПД	Идризово,	казна	затвор	
издржуваа	 вкупно	 102	 затвореници	 странци.	 Од	 нив	 99	 се	 мажи,	 а	 три	 се	
жени.	Од	вкупниот	број	затвореници	странци,	13	се	од	државите	зафатени	со	
т.н	„бегалска	криза“	(Авганистан,	Пакистан,	Иран	и	Судан).	Со	истражувањето	
беа	опфатени	вкупно	55	затвореници	странци,	од	кои	сите	13	од	Авганистан,	
Пакистан,	 Иран	 и	 Судан,	 а	 останатите	 42	 од	 останатите	 држави,	 при	што	 се	
водеше	сметка	за	процентуална	застапеност	на	затвореници	странци	од	сите	
држави.	

Методолошката	рамка	на	истражувањето	е	објаснета	во	воведот	на	оваа	
студија.

    1.  РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО

ТРЕТ ДЕЛ
РЕЗУЛТАТИ ОД ЕМПИРИСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ 

ЗА СТЕПЕНОТ НА ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 
СТРАНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ КОИ ИЗДРЖУВААТ КАЗНА 

ЗАТВОР ВО КПД ИДРИЗОВО 

Од	вкупниот	број	затвореници	странци	99	(97,1%)	се	мажи,	а	три	(2,9%)	
се	жени.

1.1	 Општи	податоци	за	затворениците	странци

1.1.1   Пол на затворениците странци
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Машки Женски

Графикон бр.1 - Број на затвореници странци по пол

Од	 вкупниот	 број,	 13	 (12,7%)	 се	 од	 државите	Авганистан	 (2),	 Пакистан	
(9),	Иран	(1)	и	Судан	(1).	Останатите	се	од	Албанија	(35),	Босна	и	Херцеговина	
(1),	 Бугарија	 (7),	 Косово	 (8),	 Србија	 (10),	 Хрватска	 (5),	 Чешка	 (1),	Шведска	 (1)	
и	др.	Дел	од	затворениците	странци	се	со	двојно	државјанство	(18),	а	тројца	
се	 со	 нерегулиран	 статус.	 Од	 трите	 жени	 затворенички,	 една	 е	 од	 Босна	 и	
Херцеговина,	 една	 е	 со	 двојно	 државјанство	 на	 Македонија	 и	 Албанија,	 а	
третата	е	бипатрид	од	Романија	и	Молдавија.

1.1.2   Државјанство на затворениците странци
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Најголемиот	 број	 од	 затворениците	 странци	 –	 30,4%	 припаѓаат	 на	
возрасната	 група	 30-39.	 Потоа,	 следува	 возрасната	 група	 21-29	 –	 28,4%.	
Возрасната	група	40-49	учествува	со	17,6%,	возрасната	група	50-59	со	16,7%,	а	
возрасната	група	60+	со	6,9%.

1.1.3   Година на раѓање на затворениците странци
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Графикон бр.2 - Број на затвореници странци според државјанство
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Графикон бр.3 - Број на затвореници странци според година на раѓање

Што	 се	 однесува	 до	 возрасните	 групи	 на	 затворениците	 странци	 од	
машки	пол,	дистрибуцијата	е	следна.	Со	учество	од	29,3%	(по	29	затвореници	
странци)	 се	 застапени	 возрасните	 групи	 21-29	 и	 30-39	 години.	 Осумнаесет	
(18,2%)	затвореници	странци	се	во	возрасната	група	40-49	години,	16	(16,2%)	
се	во	возрасна	група	50-59	години	и	седумина	(7,1%)	се	на	возраст	повеќе	од	
60	години.
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Жените	 затворенички	 се	 родени,	 едната	 во	 1961	 година	 (57	 години),	
втората	во	1980	година	(38	години)	и	третата	во	1987	година	(31	година).

Што	 се	 однесува	 до	 затворениците	 странци	 кои	 се	 од	 државите	 од	
бегалската	 криза,	 двајца	 се	 родени	 во	 1983	 година	 (35	 години),	 двајца	 се	
родени	во	1991	година	(27	години),	а	по	еден	на	возраст	44,	42,	33,	30,	26,	25,	
23,	22,	21	година.	

Може	да	 се	 заклучи	дека	доминираат	оние	 во	 возрасната	 група	21-29	
со	 учество	 од	 53,8%;	 следува	 возрасната	 група	 30-39	 со	 учество	 од	 30,8%	 и	
возрасната	група	40-49	–	15,4%.	
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Графикон бр.4 - Број на затвореници странци-мажи според старосна граница

Графикон бр.5 - Број на затворениците странци кои се од државите од 
бегалската криза (Авганистан, Пакистан, Иран и Судан)
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Најголемиот	број	од	сторените	кривични	дела	од	страна	на	затворениците	
странци	 се	 по	 член	 215	 од	 Кривичниот	 законик	 на	 Република	 Македонија,	
односно	 неовластено	 производство	 и	 пуштање	 во	 промет	 на	 наркотични	
дроги,	 психотропни	 супстанции	и	прекурсори.	Дури	41,2%	издржуваат	 казна	
затвор	за	ова	кривично	дело	и	тоа	најчесто	за	квалифицираниот	облик	по	став	
три,	односно	ако	делото	го	извршиле	повеќе	лица	или	сторителот	на	ова	дело	
организирал	мрежа	на	препродавачи	или	посредници.	Следно	кривично	дело	
според	застапеноста	е	делото	по	член	418-б,	криумчарење	мигранти	(18,6%).	
Најголемиот	број	се	по	став	4,	односно	доколку	делото	е	сторено	со	малолетно	
лице.	 Следуваат	 кривичните	 дела	 убиство	 по	 член	 123	 (7	 кривични	 дела),	
потоа,	кривичните	дела	по	член	394-а,	терористичка	организација	(7	кривични	
дела),	 шест	 кривични	 дела	 разбојништво	 по	 член	 237	 од	 КЗМ,	 четири	 дела	
грабнување	по	член	141,	итн.

Податоците	се	сумирани	во	графиконот	подолу.

Жените	 затворенички	 се	 сторители	 на	 следните	 кривични	 дела.	 Една	
издржува	 казна	 затвор	 за	 сторено	 кривично	 дело	 убиство	 по	 член	 123	 ства	

1.1.4   Кривично дело сторено од затворениците странци за 
кое издржуваат казна затвор 
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Графикон бр.6 - Број на кривични дело сторени од затворениците странци
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Од	вкупниот	број	затвореници	странци,	83,64%	(46)	се	првопрестапници,	
10,91%	(6)	се	рецидивисти	и	5,45%	(3)	се	повеќекратни	рецидивисти.

1.1.5   Криминална историја на затворениците странци
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Графикон бр.7 - Број на кривични дело сторени од затворениците странци кои 
се од државите од бегалската криза (Авганистан, Пакистан, 
Иран и Судан)

1	 од	 КЗМ.	 Втората	 за	 квалифициран	 облик	 на	 кривично	 дело	 неовластено	
производство	 и	 пуштање	 во	 промет	 на	 наркотични	 дроги,	 психотропни	
супстанции	и	прекурсори	по	член	215	став	3	од	КЗМ	и	третата	за	кривично	дело	
засновање	ропски	однос	и	превоз	на	лица	во	ропски	однос	спрема	малолетно	
лице	по	член	418	став	3	од	КЗМ.

Затворениците	 странци	 кои	 се	 по	 потекло	 од	 Авганистан,	 Пакистан,	
Иран	и	Судан	издржуваат	казна	затвор	за	следниве	кривични	дела.	Петмина	
се	 осудени	 за	 кривично	 дело	 по	 член	 418-б	 став	 4,	 криумчарење	 мигранти	
сторено	со	малолетно	лице.	Четворица	за	кривично	дело	грабнување	по	член	
141	од	КЗМ.	Двајца	за	организирање	на	група	и	поттикнување	на	извршување	
на	 делата	 трговија	 со	 луѓе,	 трговија	 со	 малолетно	 лице	 и	 криумчарење	 на	
мигранти	по	член	418-в	став	3	од	КЗМ.	По	едно	лице	се	осудени	за	производсво	
и	дистрибуција	на	детска	порнографија	(чл.193-а	ст.1)	и	криумчарење	мигранти	
(чл.418-б	ст.3)	од	КЗМ.
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Графикон бр.8 - Број на затворениците странци сторители на кривични дела

Дванаесет	 (92,3%)	од	 затворениците	 странци	од	Авганистан,	Пакистан,	
Иран	и	Судан	се	првопрестапници,	а	само	едно	лице	е	рецидивист	(7,7%).

Во	 однос	 на	 степенот	 на	 образованието	 на	 затворениците	 странци,	
еден	е	неписмен	 (1,82%),	 16	 (29,09%)	 се	 со	 завршено	основно	образование,	
30	 (54,55%)	 имаат	 завршено	 средно	 образование,	 четворица	 (7,27%)	 имаат	
завршено	високо	образование,	еден	(1,82%)	–	друго	и	тројца	(5,45%)	не	дадоа	
одговор.	

Затворениците	 странци	 со	 потекло	 од	 државите	 од	 бегалската	
криза,	 шестмина	 се	 со	 завршено	 основно	 образование,	 петмина	 со	 средно	
образование	и	двајца	со	високо	образование.

1.1.6   Степен за образование на затворениците странци 
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Графикон бр.9 - Број на затворениците странци според степенот на 
образование

Графикон бр.10 - Број на затворениците странци според брачна состојба

Во	однос	на	брачната	состојба,	високи	52,73%	(29	затвореници	странци)	
се	во	брак,	потоа,	32,73%	(18)	се	неженети,	а	10,91%	(6)	се	разведени.

1.1.7   Брачна состојба на затворениците странци 
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Што	 се	однесува	до	лицата	по	потекло	од	Авганистан,	Пакистан,	Иран	
и	 Судан,	 61,54%	 се	 во	 брак,	 или	 осум	 затвореници,	 четворица	 (30,77%)	 се	
неженети	и	еден	(7,69%)	е	разведен.
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Графикон бр.11 - Број на затворениците странци сторед брачна состојба кои 
се од државите од бегалската криза (Авганистан, Пакистан, 
Иран и Судан)

Во	 однос	 на	 занимањето	 на	 затворениците	 странци,	 најголемиот	 број	
се	работници.	Што	се	однесува	до	затворениците	со	потекло	од	Авганистан,	
Пакистан,	Иран	и	Судан,	двајца	се	градежни	инжењери,	по	еден	е	електричар,	
земјоделец,	јавач	на	коњ,	кројач	и	еден	е	невработен,	двајца	се	продавачи	и	
двајца	се	работници.	Податоците	се	сумирани	во	графиконот.

1.1.8   Занимање на затворениците странци 
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Графикон бр.12 - Број на затворениците странци сторед занимање

Во	поглед	на	здравствената	состојба,	35	 (63,64%)	затвореници	странци	
изјавија	 дека	 се	 во	 добра	 здравствена	 состојба,	 17	 (30,91%)	 –	 изјавија	 дека	
здравствената	состојба	им	е	лоша,	тројца	(5,45%)	–	одлична.	

Сепак,	повеќето	кажаа	дека	и	кога	имаат	одреден	проблем,	пристапот	до	
лекар	е	многу	тежок.Одговорите	на	ова	прашање	во	целост	кореспондираат	со	
констатциите	од	извештаите	на	НПМ57	и	на	КПТ58. 

1.1.9   Здравствена состојба на затворениците странци 

57  http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/izveshtai/godishni_izveshtai.aspx 
Пристапено: 1.12.2018.

58  https://www.coe.int/en/web/cpt/-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-?desktop=false 
Пристапено: 1.12.2018.
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Графикон бр.13 - Број на затворениците странци сторед здравствена состојба

Графикон бр.14 - Број на затворениците странци - зависници

Од	вкупниот	број	затвореници	странци,	49	затвореници	странци	(89,09%)	
не	се	зависници,	петмина	(9,09%)	се	зависници	и	еден	(1,82%)	не	даде	одговор	
на	прашањето.	Ниту	еден	од	затворениците	со	потекло	од	Авганистан,	Пакистан,	
Иран	и	Судан	не	е	зависник.

1.1.10  Зависности на затворениците странци
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Графикон бр.15 - Број на затворениците странци кои се изјасниле за условите 
за сместување

Најголемиот	 број	 од	 затворениците	 странци	 се	 класифицирани	 во	
затворено	одделение,	третманска	група	В1	и	В2	и	истите	немаат	прогресирано,	
оттука,	не	користат	ниту	погодности.

Во	однос	на	условите	за	сместување,	на	прашањето,	На	скала	од	1	до	5	
како	ги	оценувате	условите	за	сместување?,	47	(85,45%)	дадоа	оцена	1,	двајца	
(3,64%)	дадоа	оцена	2,	петмина	(9,09%)	–	оцена	3	и	еден	(1,82%)	затвореник	
даде	 оцена	 5.	 Затворениците	 со	 потекло	 од	 Авганистан,	 Пакистан,	 Иран	 и	
Судан,	одговорија	1	–	десетмина,	двајца	дадоа	оцена	3	и	еден	–	оцена	5.

На	прашањето	Дали	установата	Ви	обезбеди	облека	и	постелнина	или	
користите	сопствени?,	тројца	(5,45%)	одговорија	„да“,	24	(43,64%)	одговорија	
„не“,	а	28	(50,91%)	одговорија	дека	користат	сопствени.

1.2	 Положба	на	затворениците	странци

1.2.1   Класификација

1.2.2   Сместување

1.2.3   Облека и постелнина
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Графикон бр.16 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето  
Дали установата Ви обезбеди облека и постелнина или 
користите сопствени?
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Графикон бр.17 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето  
Дали се обезбедени услови за одржување на личната хигиена?

Дали	 се	 обезбедени	 услови	 за	 одржување	 на	 личната	 хигиена,	 31	
затвореник	(56,36%),	одговорија	дека	користат	сопствени	средства	за	хигиена,	
3	(5,45%)	одговорија	„да“,	а	21	(38,18%)	одговорија	„не“.

1.2.4  Лична хигиена
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Графикон бр.18 - Број на затворениците странци кои ји оцениле хигиената во 
установата?

На	 прашањето,	 На	 скала	 од	 1	 до	 5,	 како	 ја	 оценувате	 хигиената	 во	
установата,	 46	 затвореници	 странци	 или	 83,64%,	 дадоа	 оцена	 1,	 4	 (7,27%)	 –	
дадоа	оцена	2,	четворица	(7,27%)	–	дадоа	оцена	3,	а	едно	лице	(1,82%)	–	оцена	
4.

На	 прашањето,	 Дали	 храната	 ги	 задоволува	 минималните	 стандарди,	
високи	94,55%	или	вкупно	52	затвореника	странски	државјани	одговорија	„не“,	
двајца	(3,64%)	одговорија	„да“,	а	еден	(1,82%)	не	одговори.

1.2.5   Исхрана
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Графикон бр.19 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето  
„Дали храната ги задоволува минималните стандарди?“

Графикон бр.20 - Број на затворениците странци кои одговориле на 
прашањето „Дали Ви е обезбедена исхрана што ги задоволува 
Вашите верски потреби?“

На	прашањето,	Дали	Ви	е	обезбедена	исхрана	што	ги	задоволува	Вашите	
верски	 потреби,	 14	 (25,45%)	 одговорија	 „да“,	 39	 (70,91%)	 (сите	 Албанци)	
одговорија	„не“	и	двајца	(3,64%)	не	одговорија.
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Графикон бр.21 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето  
Дали најмалку два часа во текот на денот престојувате 
надвор на чист воздух?

На	прашањето,	Дали	најмалку	два	часа	во	текот	на	денот	престојувате	
надвор	 на	 чист	 воздух,	 48	 (87,27%)	 одговорија	 „да“,	 а	 седумина	 (12,73%)	
одговорија	„не“.

1.2.6   Одмор

На	 прашањето,	 Дали	 сте	 работно	 ангажирани,	 само	 тројца	 (5,45%)	
одговорија	потврдно.	И	тоа,	едното	лице	е	ангажирано	како	пекар	за	надомест	
од	200	денари	месечно,	вториот	е	градинар,	а	третиот	пере	алишта,	како	што	
вели	 за	да	 заработи	 за	цигари.	 52	 затвореници	 странци	 (94,55%)	одговорија	
„не“.	Повеќето	од	нив	кажаа	дека	сакаат	да	работат,	но	не	им	дозволуваат	и	
тие	тоа	го	поврзуваат	со	фактот	дека	се	странски	државјани	и	дека	ним	не	им	е	
дозволено	да	бидат	работно	ангажирани.

1.2.7   Работа
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Графикон бр.22 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето  
Дали сте работно ангажирани?
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Графикон бр.23 - Број на затворениците странци кои одговориле на 
прашањето Дали Ви е обезбедена соодветна здравствена 
заштита/ пристап до лекар?

На	прашањето,	Дали	Ви	е	обезбедена	соодветна	здравствена	заштита/
пристап	 до	 лекар,	 дури	 47	 затвореници	 странци	 (85,45%),	 одговорија	 „не“,	
тројца	(5,45%)	одговорија	„да“,	петмина	(9,09%)	не	дадоа	одговор.

1.2.8  Здравствена заштита
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Графикон бр.24 - Број на затворениците странци кои одговориле на 
прашањето Дали Ве прегледа лекар во рок од 24 часа по 
приемот во установата?

На	прашањето,	Дали	Ве	прегледа	лекар	во	рок	од	24	часа	по	приемот	во	
установата?,	18	затвореници	странци(32,73%)	одговорија	потврдно,	36	(65,45%)	
одговорија	„не“,	а	еден	(1,82%)	не	одговори.	Многумина	од	затворениците	кои	
одговорија	„не“,	кажаа	дека	биле	прегледани	во	притвор.	

На	 прашањето,	 На	 скала	 од	 1	 до	 5	 како	 ја	 оценувате	 здравствената	
заштита	 во	 установата?,	 44	 затвореници	 странци	 (80,00%)	 дадоа	 оцена	 1,	
осумина	 (14,55%)	–	оцена	2,	двајца	 (3,64%)	–	оцена	3	и	едно	лице	 (1,82%)	–	
оцена	4.	Речиси	сите	кажаа	дека	е	многу	тешко	да	се	дојде	до	лекар	кога	имаат	
потреба,	освен	во	исклучителни	итни	ситуации.	

Ова	е	состојба	констатирана	и	од	страна	на	НПМ59	и	КПТ.60/61

59  http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/izveshtai/godishni_izveshtai.aspx 
Пристапено: 1.12.2018.

60  https://www.coe.int/en/web/cpt/-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-?desktop=false 
Пристапено: 1.12.2018.

61  „Делегацијата доби многу поплаки во врска со пристапот до здравствена заштита, што е 
малку изненадувачки. Официјално, затворениците упатуваат барање до директорот за да 
ги прегледа доктор, а барањата се филтрирани од затворските службеници. Неколку недели 
може да поминат пред да дојде до лекарите, па дури и тогаш не е сигурно дека докторот ќе го 
повика затвореникот. Оттука, КПТ предлага барањата за лекарски преглед затворениците да 
ги доставуваат во затворен коверт.“
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Графикон бр.25 - Број на затворениците странци кои ја оценуваат 
здравствената заштита во установата?
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Графикон бр.26 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали сте вклучени во процес на образование или посетувате 
соодветен курс за стручно оспособување?

На	 прашањето,	 Дали	 сте	 вклучени	 во	 процес	 на	 образование	 или	
посетувате	соодветен	курс	за	стручно	оспособување,	сите	55	(100%)	испитаници	
одговорија	„не“.

Иако,	станува	збор	за	странски	државјани	и	е	потешко	да	се	организира	
образование	со	оглед	на	јазичните	бариери,	сепак,	тоа	не	би	требало	да	биде	
изговор	за	нивно	вклучување	во	соодветни	курсеви	за	стручно	оспособување.

1.2.9 Образование и стручно оспособување
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Графикон бр.27 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Како го поминувате слободното време?

На	прашањето,	како	го	поминувате	слободното	време,	најголемиот	број	
одговорија	 дека	 не	 прават	 ништо	 во	 слободно	 време,	 а	 останатите	 наведоа	
дека	 пешачат,	 читаат,	 гледаат	 ТВ,	 спортуваат,	 играат	 шах,	 карти,	 домино	 и	
сл.	Податоците	 се	 сумирани	во	 графиконот.	Од	одговорите,	евидентно	беше	
незадоволството	 на	 затворениците	 дека	 немаат	 организирани	 слободни	
активности	и	дека	буквално	се	„досадуваат“.

Од	 одговорите	 на	 прашањето,	 на	 скала	 од	 1	 до	 5	 како	 ја	 оценувате	
организацијата	на	слободните	активности,	спорт	и	рекреација	во	установата,	
(1-многу	 лошо,	 2-лошо,	 3-добро,	 4-многу	 добро,	 5-одлично),	 евидентен	 е	
заклучокот	дека	слободното	време	на	затворениците	не	им	е	организирано,	и	
како	што	истакнуваат	тие,	освен	два	часа	што	ги	поминуваат	надвор,	останатото	
време	се	во	собите.	Имено,	36	затвореници	странци	(65,45%)	дадоа	оцена	1,	12	
(21,82%)	–	оцена	2,	четворица	(7,27%)	–	оцена	3,	двајца	(3,64%)	–	оцена	2	и	еден	
(1,82%)	даде	оцена	5.

1.2.10  Слободни активности, спорт и рекреација
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Графикон бр.28 - Број на затворениците странци кои кои ја оцениле 
организацијата на слободните активности, спорт и 
рекреација во установата?

Графикон бр.29 - Број на затворениците странци кои кои одговориле на 
прашањето Дали ја користите библиотеката и дали има 
литература на јазик што го разбирате?

На	прашањето,	дали	ја	користите	библиотеката	и	дали	има	литература	
на	 јазик	 што	 го	 разбирате,	 седумина	 (12,73%)	 одговорија	 „да“,	 45	 (81,82%)	
одговорија	„не“	и	тројца	(5,45%)	не	дадоа	одговор.
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Графикон бр.30 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали со Вас затворскиот персонал врши воспитна работа?

На	прашањето,	дали	со	Вас	затворскиот	персонал	врши	воспитна	работа,	
загрижувачки	беа	тврдењата	на	затворениците	дека	„никогаш	не	го	сретнале“	
воспитувачот	или	дека	„го	сретнале	пред	еден	месец“,	или	дека	„само	еднаш	
се	сретнале“	и	сл.

Имено,	 само	 петмина	 (9,09%)	 одговорија	 „да“,	 високи	 89,09%	 (49	
затвореници	странци)	одговорија	„не“,	а	еден	(1,82%)	не	даде	одговор.

На	прашањето,	дали	Ви	е	овозможено	задоволување	на	верски	потреби,	
22	(40,00%)	одговорија	„да“,	29	(52,73%)	одговорија	„не“,	а	четворица	(7,27%)	не	
одговорија.	Најмногу	од	затворениците	кои	одговорија	дека	не	им	е	дозволено	
да	 задоволуваат	 верски	 потреби	 се	 Албанци,	 а	 двајца	 се	 од	 државите	 од	
„бегалската	криза“.

1.2.11 Воспитна работа

1.2.12 Задоволување на верски потреби
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Графикон бр.31 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали Ви е озвозможено задоволување на верски потреби?
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Графикон бр.32 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали остварувате контакт со надворешниот свет?

На	 прашањето,	 дали	 остварувате	 контакт	 со	 надворешниот	 свет,	 13	
(23,64%)	затвореници	странци	одговорија	„да“,	а	42	(76,36)	одговорија	„не“.

На	прашањето	дали	Ви	е	дозволено	допишување,	30	(54,55%)	одговорија	
„да“,	21	(38,18%)	–	„не“,	а	четворица	(7,27%)	не	одговорија.

1.2.13 Контакт со надворешен свет
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Графикон бр.33 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали Ви е дозволено допишување?

Главниот	 проблем	 во	 однос	 на	 телефонирањето	 е	 проблемот	 на	
нефункционирање	на	телефонските	говорници.	

Иако,	 18	 затвореници	 странци	 (32,73%)	 одговорија	 потврдно	 на	
прашањето,	сепак,	останува	фактот	дека	тие	не	телефонираат	на	легален	начин,	
туку	 се	 снаоѓаат	 со	купување	мобилни	телефони	кои	се	 строго	забранети	во	
казнено-поправните	установи,	а	нивно	користење	претставува	дисциплинска	
повреда.	 Триесет	 и	 седум	 затвореници	 странци	 (67,27%)	 одговорија	 „не“.	
Особено	е	проблематичен	случајот	со	затворениците	со	потекло	од	државите	
од	 „бегалскта	 криза“	 од	 причина	што	 тие	 немаат	 ниту	финансиски	 средства	
за	набавување	на	нелегален	начин	мобилен	 телефон.	 Тие	 со	 години	немаат	
остварено	контакт	со	своите	блиски	и	тие	не	знаат	дури	ни	дали	се	живи	или	
мртви,	ниту	каде	се	наоѓаат.	А,	овие	затвореници	имаат	семејства,	некои	од	
нив	имаат	деца,	што	е	крајно	нехумано	постапување	спрема	нив.
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Графикон бр.34 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали Ви е дозволено телефонирање?

Графикон бр.35 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали Ви се дозволени посети?

Иако,	 на	 затворениците	 странци	 им	 се	 дозволени	 посети,	 сепак,	 нив	
нема	кој	да	ги	посетува,	бидејќи	нивното	семејство	се	наоѓа	далеку	од	нашата	
држава.	Четириесет	и	осум	затвореници	странци	(87,27%)	одговорија	потврдно	
на	прашањето,Дали	Ви	се	дозволени	посети?,	а	седуммина	(12,73%)	одговорија	
„не“.

На	прашањето,	дали	Ви	е	дозволено	примање	пратки,	42	затвореници	
странци	 (76,36%)	 одговорија	 „да“,	 12	 (21,82%)	 –	 „не“,	 а	 еден	 (1,82%)	 не	
одговори.	Затворениците	странци	по	потекло	од	Авганистан,	Пакистан,	Иран	и	
Судан,	иако,	сите	13	одговорија	потврдно,	сепак,	тие	не	примаат	пратки	поради	
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Графикон бр.36 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали Ви е дозволено примање пратки?

фактот	што	нивното	семејство	е	далеку,	ниту	контактираат	со	нив,	ниту,	пак,	
имаат	можности	да	им	пратат	нешто.
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Графикон бр.37 - Број на затворениците странци кои одговориле на 
прашањето Дали сте склучиле брак за време на издржување на 
казната затвор?

На	 прашањето,	 дали	 сте	 склучиле	 брак	 за	 време	 на	 издржување	 на	
казната	 затвор,	 двајца	 (3,64%)	 одговорија	 потврдно,	 46	 (83,64%)	 –	 „не“	 и	
седумина	(12,73%)	не	одговорија.

1.2.14  Склучување брак
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Графикон бр.38 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали Ви биле доделени погодности?

На	 прашањето,дали	 Ви	 биле	 доделени	 погодности,	 само	 еден	 (1,82%)	
затвореник	 странец	 одговори	 потврдно,	 15	 (27,27%)	 одговорија	 „не“,	 а	 39	
(70,91%)	не	одговорија.

Едниот	 затвореник	 на	 кого	 му	 била	 доделена	 погодност	 „викенд“	 е	
всушност	 бипатрид	 кој	 има	 и	 македонско	 државјанство	 и	 има	 семејство	 во	
нашата	држава,	па	затоа	и	му	била	доделена	оваа	погодност.	Инаку,	на	останатите	
затвореници	 странци,	 на	 ниту	 еден	 од	 нив	 не	 им	 се	 доделуваат	 погодности	
кои	се	состојат	од	почести	контакти	со	надворешниот	свет	поради	страв	да	не	
избегаат,	а	и	поради	тоа	што	немаат	живеалиште,	ниту	престојувалиште,	ниту	
роднини	на	територијата	на	нашата	држава.

Инаку,	 на	 сите	 затвореници	 им	 се	 дозволуваат	 првата	 категорија	
погодности,	 погодности	 кои	 се	 состојат	 од	 ублажување	 на	 условите	 во	
установата.

1.2.15  Погодности

На	 прашањето,дали	 сте	 прогресирале,	 четворица	 (7,27%)	 одговорија	
„да“,	а	51	затвореник(92,73%)	одговорија	„не“.	Ниту	едно	од	затворениците	не	
репрогресирало.

1.2.16  Разместување
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Графикон бр.39 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали сте прогресирале?
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Графикон бр.40 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали имате поднесено барање за прекин на издржување на 
казната?

На	прашањето,	дали	имате	поднесено	барање	за	прекин	на	издржување	
на	 казната,	 12	 (21,82%)	 одговорија	 „да“.	 Од	 нив	 двајца	 се	 од	 државите	 од	
„бегалската	криза“.	 Едно	лице	одговори	дека	 сѐ	уште	нема	одговор,	 а	друго	
дека	 не	 му	 било	 усвоено	 барањето.	 Четириесет	 и	 еден	 затвореник	 странец	
(74,55%)	одговорија	„не“,	а	двајца	(3,64%)	не	одговорија.

1.2.17  Прекин на издржување казна
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Графикон бр.41 - Број на затворениците странци кои одговориле на 
прашањето Дали спрема Вас биле применети следниве 
средства за присилба (издвојување, врзување, гумана палка, 
шмркови со вода, хемиски средства и кучиња)?

На	затворениците	странци	им	беше	поставено	прашањето,	дали	спрема	
Вас	биле	применете	следниве	средства	за	присилба	(издвојување,	врзување,		
гумена	палка,	шмркови	со	вода,	хемиски	средства	и	кучиња),	четворица	(7,27%)	
одговорија	потврдно,	50	(90,91%)	одговорија	„не“,	а	еден	(1,82%)	затвореник	не	
даде	одговор.

На	прашањето,	на	скала	од	1	до	5	како	го	оценувате	односот	на	службените	
лица	спрема	Вас,	27	(49,09%)	дадоа	оцена	1,	11	(20,00%)	–	2,	14	(25,45%)	–	3,	
тројца	(5,45%)	–	4	и	ниту	еден	не	даде	оцена	5.

1.2.18  Однос на службени лица
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Графикон бр.42 - Број на затворениците странци кои го оцениле односот на 
службените лица спрема Нив?

Графикон бр.43 - Број на затворениците странци кои одговориле на 
прашањето Дали сте биле жртва на тортура од страна на 
службено лице?

На	прашањето,	дали	сте	била	жртва	на	тортура	од	страна	на	службено	
лице,	 12	 (21,82%)	 одговорија	 „да“,	 39	 (70,91%)	 одговорија	 не	 и	 четворица	
(7,27%)	не	одговорија.
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Графикон бр.44 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали имате поднесено молба за помилување?

На	прашањето,	 дали	 сте	 се	 обиделе	да	избегате,	 сите	 55	 затвореници	
странци	одговорија	негативно.

1.2.19  Бегства

1.2.20  Отпуштање од установа

Затворениците	 странци	беа	прашани,	дали	имате	поднесено	молба	 за	
помилување,	 единаесет	 затвореници	 странци,	 од	 кои	 петмина	 затвореници	
со	 потекло	 од	 Авганистан,	 Пакистан,	 Иран	 и	 Судан	 одговорија	 потврдно,	 но	
на	ниту	едно	од	лицата	не	им	е	усвоено	барањето	за	помилување.	Односно,	
72,73%	не	поднеле	барање,	 20%	поднеле	молба	 за	 помилување,	 а	 во	 7,27%	
нема	одговор.

1.2.20.1  Помилување
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Графикон бр.45 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали имате поднесено барање за условен отпуст?

На	прашањето,	дали	имате	поднесено	барање	 за	 условен	отпуст,	 ниту	
еден	затвореник	странец	не	одговори	потврдно.

На	 прашањето,	 дали	 Ве	 имаат	 информирано	 дека	 директорот	 на	
установата	 може	 да	 го	 отпушти	 осуденото	 лице	 и	 пред	 истекот	 на	 казната,	
ако	 издржало	 најмалку	 три	 четвртини	 од	 казната	 затвор	 и	 ако	 не	 добило	
условен	отпуст	и	тоа	до	30	дена	за	казна	затвор	до	една	година,	до	90	дена	за	
казна	затвор	до	пет	години	и	до	120	дена	за	казна	затвор	над	пет	години?,	13	
одговорија	потврдно,	а	42	одговорија	„не“.

1.2.20.2  Отпуштање по условен отпуст

1.2.20.3  Отпуштање по одлука на директорот на 
установата
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Графикон бр.46 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали Ве имаат информирано дека директорот на установата 
може да Ве отпушти порано и пред истек на казната?
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Графикон бр.47 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали по издржување на казната затвор би се вратиле во 
Вашата држава? 

Следно	прашање	е	прашањето,	дали	по	издржување	на	казната	затвор	би	
се	вратиле	во	Вашата	држава,	на	кое	44	затвореници	странци	одговорија	„да“,	
од	кои	две	лица	по	потекло	од	земјите	на	т.н.	„бегалска	криза“.	Единаесет	лица,	
од	кои	деветмина	со	потекло	од	земјите	од	„бегалската	криза“	одговорија	„не“.
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Графикон бр.48 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали по издржување на казната затвор би се сместиле во 
прифатен центар?

Исто	 така,	 во	 рамки	 на	 истражувањето	 затворениците	 странци	 беа	
прашани,	дали	по	издржување	на	казната	затвор	би	се	сместиле	во	прифатен	
центар,	еден	затвореник	странец	(со	потекло	од	Авганистан)	одговори	„да“,	54	
(од	кои	осуммина	со	потекло	од	земјите	на	т.н.	„бегалска	криза“)	одговорија	
„не“.

При	спроведувањето	на	интервјуто	очигледно	беше	незадоволството	на	
затворениците	 странци	 како	 резултат	 на	 негативното	искуство	што	 го	 имале	
со	 органите	 на	 казнениот	 прогон,	 лошите	 услови	 за	 издржување	на	 казната	
затвор	и	очигледна	беше	желбата	што	побрзо	да	ја	напуштат	нашата	држава	по	
отпуштање	од	казнено-поправната	установа.
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На	прашањето,	дали	установата	Ви	дава	информации	и	правна	помош	на	
јазик	што	го	разбирате	во	однос	на	заштитата	на	Вашите	права,	10	затвореници	
странци	 одговорија	 „да“,	 41	 одговорија	 „не“,	 од	 кои	 дури	 12	 затвореници	
странци	со	потекло	од	државите	на	т.н.	„бегалска	криза“,	а	четворица	не	дадоа	
одговор.

И	 покрај	 право	 на	 осудените	 лица	 да	 им	 се	 овозможи	 комуникација	
на	својот	 јазик,	од	истражувањето	 јасен	беше	заклучокот	дека	установата	не	
обезбедува,	преведувачи,	толкувачи	и	сл.,	па	затворениците	се	приморани	да	
се	снаоѓаат	при	комуникацијата	со	затворскиот	персонал,	но	и	со	останатите	
затвореници.	

1.2.21  Заштита на правата со употреба на правни 
средства
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.49 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали установата Ви дава информации и правна помош на јазик 
што го разбирате во однос на заштитата на Вашите права?
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Она	 што,	 исто	 така,	 загрижува	 е	 фактот	 што	 осудените	 лица	 не	 се	
запознаени	со	постапката	за	поднесување	барања	и	жалби.	

Така,	на	прашањето,	дали	сте	запознаени	со	постапката	за	поднесување	
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.50 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали сте поучени на јазик што го разбирате?

Графикон бр.51 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали установата Ви има обезбедено преведувач/ толкувач?



86 www. ombudsman.mk

барања	 и	жалби,	 дури	 81,82%	 (45	 затвореници)	 одговорија	 „не“,	 деветмина	
или	16,36%	одговорија	„да“,	а	1	лице	(1,82%)	не	даде	одговор.

На	прашањето,	дали	сте	поднеле	поплака	до	директорот	на	установата,	
19	 затвореници	 странци	 (34,55%),	 од	 кои	 тројца	 со	 потекло	 од	 земјите	 од	
„бегалската	 криза“	одговорија	 „да“,	 34	 (61,82%)	одговорија	 „не“	и	двајца	не	
дадоа	одговор	(3,64%).	
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.52 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали сте запознаени со постапката за поднесување барања и 
жалби?
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На	прашањето,	дали	сте	поднеле	жалба	до	директорот	на	УИС,	ниту	едно	
лице	не	одговори	потврдно.

Затворениците	 странци	 беа	 прашани	 и,	 дали	 сте	 поднеле	 барање	 до	
Европскиот	комитет	за	превенција	од	тортура	и	нечовечко	постапување	и	до	
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.53 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали сте поднеле поплака до директорот на установата?

Графикон бр.54 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали сте поднеле жалба до директорот на УИС?
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Високиот	 комесар	 за	 човекови	 права	 на	 Обединетите	 нации,	 двајца	 (3,64%)	
одговорија	 „да“,	 44	 (80%)	 –	 одговорија	 „не“	 и	 деветмина	 (16,36%)	 не	 дадоа	
одговор.
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.55 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали сте поднеле барање до Европскиот комитет за 
превенција од тортура и нечовечко постапување и до Високиот 
комесар за човекови права на Обединетите нации?

На	 прашањето,	 дали	 сте	 дисциплински	 санкционирани,	 шестмина	
(10,91%)	 одговорија	 „да“.	 Од	 нив	 тројца	 се	 со	 потекло	 од	 државите	 од	
„бегалската	криза“	и	сите	тројца	беа	условно	санкционирани	со	дисциплинска	
мерка	самица	заради	учество	во	тепачка,	но	како	што	изјавија,	се	работело	за	
одбрана	од	други	затвореници	кои	им	украле	одреден	предмет.	Останатите	49	
затвореници	странци	(89,09%)	никогаш	не	биле	дисциплински	казнувани.

1.2.22  Дисциплинска одговорност
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Затворениците	 странци	 со	 потекло	 од	 Авганистан,	 Пакистан,	 Иран	 и	
Судан,	 беа	 прашани,	 дали	 имате	 статус	 на	 признаен	 бегалец,	 Дали	 имате	
статус	на	лице	под	сусидијарна	заштита?	и	Дали	сте	признаен	бегалец	и	лице	
под	 супсидијарна	 заштита	 sur	 place?	Ниту	 едно	лице	не	одговори	потврдно.	
Главен	впечаток	беше	дека	затворениците	странци	не	беа	запознаени	со	овие	
категории.

1.2.23  Азил
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.56 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали сте дисциплински санкционирани?
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13

0

ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Бегалска криза
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0

ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.57 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали имате статус на признаен бегалец или лице под 
супсидијарна заштита?

Графикон бр.58 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали сте запознаени со постапката за азил?

На	прашањето,	дали	имате	поднесено	барање	за	азил	во	Р.Македонија,	
четворица	 затвореници	 странци	 со	 потекло	 од	 државите	 на	 т.н.	 „бегалска	
криза“	(30,77%),	одговорија	„да“,	а	9	(69,23%)	одговорија	„не“.

На	 прашањето,	 дали	 сте	 запознаени	 со	 постапката	 за	 азил,	 само	 еден	
(7,69%)	одговори	„да“,	а	12	(92,31%)	–	одговорија	„не“.
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.59 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали имате поднесено барање за азил во Р. Македонија?

Графикон бр.60 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали во некоја друга земја претходно имате поднесено барање 
за признавање на право на азил?

На	прашањето,	дали	во	некоја	друга	земја	претходно	имате	поднесено	
барање	 за	 признавање	 на	 право	 на	 азил,	 петмина	 (38,46%)	 затвореници	
странци	со	потекло	од	државите	на	т.н.	„бегалска	криза“	одговорија	„да“.	Сите	
петмина	 имаат	 поднесено	 барање	 за	 азил	 во	 Р.	 Грција.	 Осум	 затвореници	
(61,54%)	не	поднеле	барање.



92 www. ombudsman.mk

Само	 тројца	 (23,08%)	 од	 затворениците	 странци	 кои	 се	 со	 потекло	
од	 државите	 од	 „бегалската	 криза“	 знаат	 кои	 се	 правата	 и	 должностите	 на	
барателите	 на	 азил,	 додека	 10	 (76,92%)	 одговорија	 дека	 не	 знаат.	 А,	 ниту	
еден	не	е	запознаен	со	институтот	безбедна	трета	земја,	како	и	можноста	за	
употреба	на	правно	средство.

Само	еден	(7,69%)	на	прашањето,	дали	по	издржување	на	казната	затвор	
имате	намера	да	останете	во	Р.Македонија	и	да	побарате	азил,	одговори	„да“,	
11	(84,62%)	одговорија	„не“,	а	еден	(7,69%)	не	даде	одговор.	Со	ова	уште	еднаш	
се	 потврди	 дека	 затворениците	 странци	 што	 побрзо	 сакаат	 да	 заминат	 од	
нашата	држава	поради	особено	негативно	искуство	со	органите	на	казнениот	
прогон	и	катастрофалните	услови	за	издржување	на	казната	затвор.
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.61 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали знаете кои се правата и должностите на барателите на 
азил?
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.62 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали по издржување на казната затвор имате намера да 
останете во Р. Македонија и да побарате азил? 

Графикон бр.63 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали имате документи?

На	прашањето,	дали	имате	соодветни	документи,	кое	им	беше	поставено	
на	 	 сите	 55	 затвореници	 странци,	 четиринаесет	 (25,45%)	 одговорија	 „да“,	 а	
33	(60,00%)	од	кои	сите	13	од	земјите	од	„бегалската	криза“	одговорија	„не“.	
Осумина	(14,55%)	не	дадоа	одговор.	Од	затворениците	кои	немаат	соодветни	
документи	 само	 тројца	 одговорија	 потврдно	 дека	 установата	 им	 понудила	
помош	да	обезбедат	 соодветна	документација.	 Во	иднина	мора	да	 се	најде	
начин	установата	и	УИС	да	им	помогнат	на	 сите	оние	кои	немаат	 соодветна	
документација.
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На	 прашањето,	 дали	 Ве	 има	 посетено	 конзуларниот	 претставник	 на	
Вашата	држава	или	на	државата	што	ги	штити	Вашите	интереси,	само	петмина	
(9,09%)	 одговорија	 потврдно,	 40	 (72,73%)	 одговорија	 „не“,	 а	 10	 (18,18%)	 не	
дадоа	одговор.

Загрижувачки	е	фактот	што	многумина	од	нив	се	обидувале	да	стапат	во	
контакт	со	конзуларен	претставник,	но	неуспеале,	а	оние,	пак,	кои	оствариле	
контакт	им	било	кажано	дека	не	можат	да	дојдат	 за	да	 ги	посетат.	Оние	 со	
потекло	од	државите	од	 „бегалската	 криза“,	пак,	имаат	проблем	што	во	РМ	
нема	 конзуларни	 претставништва	 на	 нивните	 држави,	 па	 барале	 контакт	 во	
други	држави,	конкретно	во	Р.	Србија.	Најмногу	поплаки	имаше	од	страна	на	
албанските	затвореници.

Оние	 затвореници	 кои	 ги	 нема	 посетено	 конзуларен	 претставник	 беа	
прашани,	дали	Ви	е	даден	контакт	и	дали	Ви	е	овозможена	комуникација	со	
дипломатскиот	 или	 конзуларен	 претставник	 на	 Вашатадржава,	 на	што	 само	
петмина	одговорија	потврдно.
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.64 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали Ве има посетено конзуларниот претставник на Вашата 
држава или на државата што ги штити Вашите интереси?

Сите	 интервјуирани	 затвореници	 странци	 беа	 прашани,	 дали	 сте	
запознаени	со	можноста	да	барате	да	бидете	трансферирани	со	цел	казната	да	
ја	издржувате	во	друга	земја,	осумина	(14,55%)	одговорија	потврдно.	Некои	од	
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.65 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали сте запознаени со можноста да барате да бидете 
трансферирани со цел казната да ја издржувате во друга 
земја?

нив	имаа	поднесено	барања,	но	сѐ	уште	немаат	одговор,	а	другите	воопшто	не	
поднеле	барање	од	причина	што	знаат	дека	постапката	трае	предолго,	повеќе	
од	една,	една	и	пол	година.	Триесет	и	девет	лица	(70,91%)	не	се	запознаени	со	
оваа	можност,	а	осумина	(14,55%)	не	одговорија.

На	 последното	 прашање	 од	 прашалникот,	 дали	 веднаш	 по	 приемот,	
затворскиот	персонал	Ви	помогна	да	го	информирате	за	затворањето	Вашето	
семејство,	 правен	 советник,	 конзуларни	 претставници	 и	 други	 лица	 или	
организации	надлежни	за	да	Ви	помогнат,	деветмина	(16,36%)	одговорија	„да“,	
37	(67,27%)	одговорија	„не“,	а	деветмина	(16,36%)	не	одговорија.
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ДА НЕ НЕМА ОДГОВОР

Графикон бр.66 - Број на затворениците странци кои одговориле на прашањето 
Дали веднаш по приемот, затворскиот персонал Ви помогна да 
го информирате за затворањето Вашето семејство, правен 
советник, конзуларни претставници и др.лица или организации 
надлежни за да Ви помогнат?
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Во	рамките	на	истражувањето	беше	спроведено	интервју	со	воспитувачот	
кој	работи	со	затворениците	странци.	Интервјуто	се	спроведе	со	поставување	на	
отворени	прашања.	Исто	така,	беше	извршен	разговор	и	со	двајца	претставници	
од	затворската	полиција.

Од	 разговорите	 ги	 изнесуваме	 следниве	 констатации.	 На	 прашање	 на	
тимот	на	НП-НПМ,	дали	затворениците	странци	ја	издржуваат	казната	затвор	
во	 посебно	 одделение	 за	 осудени	 лица	 странски	 државјани	 и	 за	 лица	 без	
државјанство	како	што	предвидува	ЗИС	во	член	23	став	1,	беше	кажано	дека	
такво	одделение	не	е	основано,	туку	дека	тие	издржуваат	казна	затвор	заедно	
со	останатите	затвореници.

Од	 страна	 на	 воспитувачот	 беше	 кажано	 дека	 најголемиот	 број	
од	 затворениците	 странци	 се	 класифицирани	 во	 затворено	 одделение,	
третманска	 група	В1	и	В2	и	истите	не	прогресираат,	оттука,	не	користат	ниту	
погодности.	Тимот	од	НП-НПМ	што	го	спроведе	истражувањето	смета	дека	ова	
е	дискриминација	на	затворениците	странци.

Потоа,	нѝ	беше	кажано	дека	оваа	категорија	затвореници	не	се	работно	
ангажирани	и	дека	 работниот	 (не)ангажман	 е	 проблем	 за	 сите	 затвореници	
генерално.

Во	однос	на	прашањето	за	пристап	до	лекар,	истото	не	беше	констатирано	
како	проблем	од	страна	на	затворскиот	персонал,	спротивно	на	тврдењата	на	
затворениците	 странци	 кои	 беа	 опфатени	 со	 истражувањето,	 но	 и	 согласно	

    2.  РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЈУ СО 
ЗАТВОРСКИОТ ПЕРСОНАЛ (ЕДЕН ВОСПИТУВАЧ И ДВАЈЦА 
ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА)
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констатациите	на	НПМ	и	на	НПМ	во	нивните	извештаи.

Следно,	од	страна	на	затворскиот	персонал,	беше	потенцирана	јазичната	
бариера,	посебно	со	затворениците	странци	кои	се	по	потекло	од	Авганистан,	
Пакистан,	Иран	и	Судан.	Затворските	власти	истакнаа	дека	некои	од	нив	го	имаат	
научено	македонскиот	јазик,	па	во	одредена	мера	е	олеснета	комуникацијата	
со	нив.	 Сепак,	 останува	проблемот,	 за	што	и	 затворскиот	персонал	потврди,	
дека	установата	не	обезбедува	преведувачи,	толкувачи	и	сл.,	и	покрај	правото	
на	осудените	лица	да	им	се	овозможи	комуникација	на	својот	јазик.

Понатаму,	нѝ	беше	кажано	дека	затворскиот	персонал	им	пружа	помош	
на	затворениците	странци	во	заштитата	на	нивните	права	со	употреба	на	правни	
средства.	 И	 тоа,	 преку	 двајцата	 вработени	 правници,	 самиот	 воспитувач	 и	
други	вработени,	но	и	затвореници.	Им	помагаат	во	подготвување	на	барањата	
за	условен	отпуст,	помилување,	за	постапката	за	трансфер	во	нивните	матични	
држави,	иако,	 и	 затворскиот	персонал	потврди	дека	постапката	 за	 трансфер	
трае	премногу	долго.

Од	 страна	 на	 затворскиот	 персонал,	 беше	 истакнат	 и	 проблемот	 со	
немање	 соодветна	 документација,	 и	 дека,	 установата	 заедно	 со	 УИС	 прават	
напори	да	најдат	начин	да	им	помогнат	на	затворенците	странски	државјани	
во	обезбедување	соодветна	документација.	

Во	 однос	 на	 условите	 за	 сместување,	 од	 страна	 на	 затворскиот	
персонал	беше	истакнато	дека	тие	се	исти	како	и	за	сите	останати	затворенци;	
облека	и	постелнина,	најчесто	користат	 сопствени,	а	на	оние	кои	немаат	им	
обезбедува	установата.	Исто	и	во	однос	на	исхраната,	нѝ	беше	кажано	дека	
и	 на	 затворениците	 странци	 им	 се	 служи	 истата	 храна	 како	 и	 за	 останатите	
затвореници.	

Во	 поглед	 на	 проблемот	 со	 необезбедено	 образование	 и	 стручно	
образование	 во	 установата,	 затворскиот	 персонал	 потенцираше	 дека	 тоа	
подеднакво	ги	погодува	и	затворенците	странски	државјани.	

Понатаму,	беше	кажано	дека	и	затворенците	странци		излегуваат	надвор	
на	чист	воздух	најмалку	два	часа	во	текот	на	денот,	а	слободното	време	самите	
го	 организираат	 со	 гледање	 ТВ,	 читање,	 шах,	 вежбање	 и	 сл.,	 и	 дека	 им	 е	
овозможено	да	ги	задоволуваат	верските	потреби.	

На	прашањето	дали	им	е	дозволено	контактирање	со	надворешниот	свет,	
затворскиот	 персонал	 одговори	 потврдно,	 но	 во	 однос	 на	 телефонирањето,	
затворскиот	 персонал	 е	 свесен	 за	 проблемот	 на	 нефункционалност	 на	
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телефонските	говорници.	Потоа,	нѝ	беше	кажано	дека	затворениците	странци	
ретко	кој	ги	посетува,	многу	ретко	имаат	посети	од	конзуларни	претставништва,	
а	затворениците	од	државите	од	„бегалската	криза“,	никој	не	ги	посетува,	ниту	
имаат	начин	како	да	им	помогнат	да	воспостават	контакт	со	своите	блиски.	

Генерално,	особено,	и	од	страна	на	претставниците	на	затворскта	полиција	
беше	 истакнато	 дека	 оваа	 категорија	 затвореници	 не	 се	 „проблематични“	
затворенци,	односно	дека	немале	посериозни	инциденти	со	нив.



100 www. ombudsman.mk

Истражувањето	 кое	 го	 спроведе	 НП-НПМ	 со	 поддршка	 на	 УНХЦР	 за	
степенот	на	почитување	на	правата	на	странските	државјани	кои	издржуваат	
казна	затвор	во	КПД	Идризово,	со	посебен	фокус	на	лица	од	бегалската	криза,	
е	прво	од	ваков	вид,	бидејќи	сите	претходни	анализи,	истражувања,	студии	и	
сл.	се	фокусираат	на	правата	на	затворениците,	воопшто.

Од	анализата	на	меѓународната	и	националната	регулатива,	 како	и	од	
извештаите	 на	 НП	 и	 НПМ,	 и	 од	 резултатите	 од	 спроведеното	 истражување,	
може	да	се	заклучи	дека	во	пракса	постои	дискрепанца	помеѓу	положбата	на	
затворениците	странци	кои	издржуваат	казна	затвор	во	КПД	Идризово	de jure 
и	de facto. 

Резултатите	на	спроведеното	истражување	во	КПД	Идризово	за	степенот	
на	 почитување	 на	 правата	 на	 затворениците	 странци,	 со	 посебен	 фокус	 на	
лицата	од	бегалската	криза,		ја	потврдија	главната	хипотеза,	т.е.	дека	е	потребно	
унапредување	на	неповолните	состојби	во	установата	во	која	тие	ја	издржуваат	
казната	 затвор,	 во	 смисла	на	почитување	на	 стандардите	 за	издржување	на	
казната	 затвор	 во	 однос	 на	 сместување,	 исхрана,	 хигиена	 и	 сл.,	 пружање	
соодветна	 здравствена	 заштита	 и	 унапредување	 на	 пристапот	 до	 лекар,	
примена	на	облици	на	 третман,	 воспитна	работа	 со	 затворениците	 странци,	
еднаков	 пристап	 во	 поглед	 на	 прогресирањето	 и	 доделувањето	 погодности,	
унапредување	 на	 нивните	 права	 и	 пружање	 помош	 во	 остварувањето	 на	
нивните	права,	 остварувањето	 контакт	 со	нивното	 семејство	и	 конзуларните	
претставништва	на	нивните	држави,	а	особено	пружање	помош	во	постапката	
за	азил	и/или	трансфер	во	нивните	држави	или	во	други	трети	безбедни	земји.	

Понатаму,	се	потенцира	потребата	затворениците	странци	да	се	третираат	
со	почитување	на	нивните	човекови	права	и	со	должно	внимание	на	нивната	

ОПШТ ЗАКЛУЧОК
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посебна	ситуација	и	индивидуалните	потреби.	Да	се	избегне	дискриминација	и	
да	се	адресираат	специфичните	проблеми	со	кои	странците	може	да	се	соочат	
додека	се	во	затвор,	за	време	на	трансферот	и	по	отпуштањето.	А,	третманот	
на	 затворениците	 странци	 треба	 да	 ги	 земе	 предвид	 посебните	 потреби	 на	
странските	затвореници,	кои	произлегуваат	од	фактот	дека	тие	се	затворени	
во	држава	во	која	тие	не	се	ниту	државјани	ниту	резиденти,	со	цел	да	им	се	
обезбедат	можности	исто	како	и	на	другите	затвореници.

Mеѓународните	 документи	 и	 националната	 регулатива	 ја	 истакнуваат	
важноста	затворениците	странци	да	остварат	комуникација	со	дипломатски	и	
конзуларни	претставници	на	државата	чии	државјани	се	или	со	дипломатскиот	
претставник	на	државата	која	се	грижи	за	нивните	интереси	или	со	домашниот	
или	меѓународниот	орган	чија	задача	е	да	им	служи	на	интересите	на	таквите	
лица.	 Исто	 така,	 се	 потенцира	 дека	 странските	 затвореници	 треба	 да	 се	
запознаат	со	информации	во	врска	со	конкретна	правна	помош,	како	и	да	бидат	
запознаени	 со	можноста	 да	 бараат	 да	 бидат	 трансферирани	 со	 цел	 казната	
да	 ја	 издржуваат	 во	 друга	 земја,	 истакнувајќи	 ги	 бројните	 придобивки	 од	
трансферот	на	осудени	лица	кој	се	смета	за	најхуманиот	начин	на	издржување	
на	казната.	

Понатаму,	 се	 истакнува	 важноста	 на	 пружањето	 правна	 помош	 и	
објаснување	во	врска	со	условите	и	постапката	за	признавање	на	правото	на	
азил,	како	и	поучување	за	правото	на	бесплатна	правна	помош	во	сите	фази	
на	постапката,	на	затворениците	странци	кои	се	со	потекло	од	државите	на	т.н.	
„бегалска	криза“.	
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

КОНСТАТАЦИЈА ПРЕПОРАКА

Во КПД Идризово не е основано 
одделение за странски државјани 
и за лица без државјанство како 
што е предвидено во Законот за 
извршување на санкции.

Да се основа посебно одделение за 
осудени лица странски државјани и 
за лица без државјанство, со оглед на 
големиот број затвореници странци, 
како и специфичните потреби на оваа 
категорија затвореници.

Установата не обезбедува 
преведувачи, па затворениците 
се приморани да се снаоѓаат при 
комуникацијата со затворскиот 
персонал, но и со останатите 
затвореници, со што се врши 
повреда на правото на осудените 
лица во комуникацијата со 
Управата, установата или другите 
државни органи да го употребуваат 
својот јазик.

На затворениците странци да 
им се обезбеди преведувач или 
толкувач, како и можности да научат 
македонски јазик или друг јазик 
што ќе им овозможи поефикасно да 
комуницираат.
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КОНСТАТАЦИЈА ПРЕПОРАКА

На затворениците странци 
веднаш по приемот во Установата, 
затворскиот персонал не им 
помогнал да го информираат 
семејството, правниот советник, 
конзуларни претставници и други 
лица или надлежни организации, за 
нивното затворање.
Загрижува фактот што Управата 
не им помага на затворениците 
странци во нивниот обид да 
стапат во контакт со конзуларен 
претставник и не им овозможува 
нивна посета. 
Затворениците странци со потекло 
од државите од „бегалската криза“ 
се соочуваат со дополнителен 
проблем, поради тоа што во РМ 
нема конзуларни претставништва 
на нивните држави, па се принудени 
да бараат контакт во други држави.

На затворениците странци, веднаш 
по приемот во установата, да им 
се овозможи да ги информираат 
за затворањето нивните семејства, 
правни советници, дипломатски 
и конзуларни претставници на 
државата чии државјани се или 
дипломатскиот претставник на 
државата која се грижи за нивните 
интереси или домашниот или 
меѓународниот орган чија задача 
е да им служи на интересите на 
таквите лица, како и остварувањето 
на комуникација со конзуларниот 
претставник на неговата држава или 
на државата што ги штити нејзините 
интереси.

Затворениците странци не се 
запознаени со можноста да поднесат 
барање за трансфер, со цел казната 
да ја издржуваат во својата држава. 
Постапката за трансфер трае 
предолго.

Затворениците странци, веднаш по 
приемот во установата, на јазик што 
го разбираат, усно или во писмена 
форма да бидат информирани за 
можностите за трансфер во својата 
земја, со цел издржување на казната 
на најхуман начин. 

Установата не им пружа соодветна 
правна помош на затворениците 
странци во заштитата на нивните 
права со употреба на правни 
средства поради недостаток на 
соодветно обучен персонал.

Да им се дадат навремени 
информации и правна помош во 
однос на користењето на правните 
средства и преземањето на дејствија 
заради заштита на нивните права од 
страна на доволен број и соодветно 
обучен персонал.
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КОНСТАТАЦИЈА ПРЕПОРАКА

Непочитување на правото 
на остварувањето контакт со 
надворешниот свет, конкретно, 
нефункционални телефонски 
говорници, многу ретко 
имаат посети од конзуларни 
претставништва, а затворениците 
од државите од „бегалската криза“, 
никој  не ги посетува.

Да  се олесни контактот со 
надворешниот свет (допишување, 
телефонирање, посети, примање 
пратки), како и одредена помош 
на затворениците странци кои 
немаат финансиски средства, со цел 
остварување на комуникација со 
надворешниот свет. Итно решавање 
на проблемот со телефонските 
говорници и обезбедување на 
картички за телефонирање.

На затворениците странци кои 
се со потекло од државите на 
„бегалската криза“, установата не 
им пружа соодветна помош со цел 
остварување на правото на азил.

На затворениците странци кои се со 
потекло од државите на „бегалската 
криза“, да им се помогне да остварат 
комуникација со надлежни органи.

Не се остварува воспитна работа со 
затворениците странци, од причина 
што има само еден воспитувач 
задолжен за оваа категорија 
затворенци кој не може да постигне 
да остварува редовни средби и да 
спроведува методи на индивидуален 
и групен третман со затворениците 
странци.

Зголемување на бројот на 
воспитувачи кои ќе реализираат 
редовни контакти со затворениците 
странци. Воспитувачите кои ќе бидат 
избрани, потребно е да исполнуваат 
одредени критериуми и вештини за 
интеракција и јазични способности, 
и да бидат соодветно обучени, имајќи 
ја предвид специфичната состојба на 
овие лица.

Ниту еден затвореник странец 
не е работно ангажиран, ниту е 
вклучен во процес на образование и 
стручно оспособување, а исто така, 
во установата нема организирани 
слободни активности.

Да им се обезбеди соодветен работен 
ангажман, образование и стручно 
образование, спорт и рекреација, 
со оглед на фактот што истите се 
клучни за остварување успешна 
ресоцијализација на осудените лица.
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КОНСТАТАЦИЈА ПРЕПОРАКА

Во установата е отежнат пристапот 
до соодветна здравствена заштита, 
односно многу тешко го остаруваат 
правото на преглед од лекар, освен 
во исклучителни итни ситуации.

Неодложно да се унапреди пристапот 
до соодветна здравствена заштита, да 
се обезбедат соодветни материјални 
услови, доволен број персонал кој 
ќе биде достапен за укажување 
здравствена заштита.

Констатирана е пракса на 
непрегледување на затворениците 
странци од лекар, во рок од 24 часа 
по приемот во установата.

Да се воспостави задолжителен 
преглед од лекар на затворениците 
странци, во рок од 24 часа по приемот 
во установата.

Најголемиот број од затворениците 
странци се класифицирани во 
затворено одделение, третманска 
група В1 и В2 и истите не 
прогресираат, оттука, не користат 
ниту погодности.
На затворениците странци им 
се доделуваат првата категорија 
погодности, погодности кои се 
состојат од ублажување на условите 
во установата, но не и погодности 
кои се состојат од почести контакти 
со надворешниот свет поради 
страв да не избегаат, а и поради 
тоа што немаат живеалиште, ниту 
престојувалиште, ниту роднини на 
територијата на нашата држава.

Да се применуваат истите правила 
и критериуми за прогресирање 
и за користење погодности како 
и за останатите затвореници, во 
спротивно се соочуваме со ситуација 
на нивна дискриминација по однос на 
овие прашања.

Условите за извршување на 
казната затвор во КПД Идризово, 
во однос на сместување, хигиена 
во установата и лична хигиена, 
исхрана итн. се под пропишаните 
минимални стандарди.

Да се унапредат условите за 
издржување на казната затвор во 
установата, со што ќе се исполнат 
минималните стандарди за 
извршување на казната затвор.
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КОНСТАТАЦИЈА ПРЕПОРАКА

Затворениците странци не се 
информирани за можноста да бидат 
пуштени на условен отпуст, како 
и за можностите за предвремено 
отпуштање од установата.

На затворениците странци, како и 
на другите затвореници, треба да 
им биде овозможено предвремено 
отпуштање веднаш штом ќе ги 
исполнат условите и не смеат да бидат 
дискриминирани во овој поглед.

Две третини од затворениците 
странци, особено затвореници 
странци со потекло од државите од 
бегалската криза немаат документи.

Итно да им се помогне да обезбедат 
соодветни документи и помош при 
патување, и неодложно обезбедување 
на контакти со конзуларните 
претставници кои ќе им помагаат при 
отпуштањето од затвор.
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Установа:
КПД ИДРИЗОВО

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Анекс: ПРАШАЛНИК

1. Датум на посета:

2. Испитувач:

3. Испитаник:

4. Пол: Машки 1     Женски 2

5. Датум на раѓање:

6. Место на раѓање:

7. Националност:

8. Државјанство:

9. Место на живеење (пред да биде упатен во КПД Идризово):

10. Место на престојувалиште (пред да биде упатен во КПД Идризово):

11. Степен  на образование:

12. Брачна состојба:
Неженет/ немажена 1   Женет/ мажена 2
Разведен/а 3    Вдовец/а 4     Друго 5

13. Занимање:

14. Криминална историја:
Првопрестапник  1
Рецидивист  2
Повеќекратен рецидивист  3

15. Кривично дело за кое издржува казна затвор:

16. Здравствена состојба:
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ПОЛОЖБА НА ЗАТВОРЕНИЦИТЕ

18. Класификација (да се наведе одделение и третманска група)
Дали во текот на издржувањето на казната затвор е извршена 
рекласификација?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, во кое одделение и третманска група?
Забелешка

19. Сместување
На скала од 1 до 5 како ги оценувате условите за сместување?
(1-многу лошо, 2-лошо, 3-добро, 4-многу добро, 5-одлично)
1 2 3 4 5
Забелешки

20. Облека и постелнина 
Дали установата Ви обезбеди облека и постелнина или користите 
сопствени?
Да 1 Не 2 Користи сопствени 3  Нема 
одговор  4
Забелешки

21. Лична хигиена 
Дали се обезбедени услови за одржување на личната хигиена?
Да 1 Не 2 Користат сопствени средсва за хигиена 
3 Одбива да одржува хигиена  4 Нема одговор  5
На скала од 1 до 5 како ја оценувате хигиената во установата?
(1-многу лошо, 2-лошо, 3-добро, 4-многу добро, 5-одлично)
1 2 3 4 5
Забелешки 

17. Зависник?
Да  1  Не 2  Нема одговор 3
Ако да, да се наведе од што е зависник и дали му е обезбеден третман?
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22. Исхрана 
Дали храната ги задоволува минималните стандарди?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Дали Ви е обезбедена исхрана што ги задоволува Вашите верски 
потреби?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешки 

23. Одмор 
Дали најмалку два часа во текот на денот престојувате надвор на чист 
воздух?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешки

24. Работа 
Дали сте работно ангажирани?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, на кое работно место и дали и колку примате надомест?
Забелешки

25. Здравствена заштита 
Дали Ви е обезбедена соодветна здравствена заштита/ пристап до 
лекар?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Дали Ве прегледа лекар во рок од 24 часа по приемот во установата?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
На скала од 1 до 5 како ја оценувате здравствената заштита во 
установата?
(1-многу лошо, 2-лошо, 3-добро, 4-многу добро, 5-одлично)
1 2 3 4 5
Забелешки
Доколку е жена, дали се почитуваат спецификите на здравствена 
заштита за жени, бремени жени...?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешки

26. Образование и стручно оспособување
Дали посетувате соодветен курс за стручно оспособување?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, да се наведе 
Забелешка
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27. Слободни активности, спорт и рекреација
Како го поминувате слободното време?
На скала од 1 до 5 како ја оценувате организацијата на слободните 
активности, спорт и рекреација во установата?
(1-многу лошо, 2-лошо, 3-добро, 4-многу добро, 5-одлично)
1 2 3 4 5
Забелешки
Дали ја користите библиотеката и дали има литература на јазик што 
го разбирате?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешки

28. Воспитна работа
Дали со Вас затворскиот персонал врши воспитна работа?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешки

29. Задоволување на верски потреби
Дали Ви е овозможено задоволување на верски потреби?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешки

30. Контакт со надворешен свет
Дали остварувате контакт со надворешниот свет?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешки
Дали Ви е дозволено допишување?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешки
Дали Ви е дозволено телефонирање?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешки
Дали Ви се дозволени посети?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешки
Дали Ви е дозволено примање пратки?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешки
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31. Склучување брак
Дали сте склучиле брак за време на издржување на казната затвор?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешки

32. Погодности (уредување на животниот простор со лични предмети, 
почесто примање на пратки и примање на пратки со поголема 
тежина, продолжени посети или посети без надзор во просториите 
на установата,телефонирање без надзор,престој со брачен или 
вонбрачен другар во посебна просторија без надзор,посети надвор од 
просториите на установата,слободен излез од установата до 7 часа, 
отсуство до 15 дена во текот на годината, со тоа што отсуството 
во текот на месецот не може да биде подолго од три дена ицелосно 
или делумно користење на одморот надвор од установата)
Дали Ви биле доделени погодности?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, која/и и колку пати?
Забелешки

33. Разместување
Дали сте прогресирале?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, во кое одделение и која третманска група?
Забелешки
Дали сте репрогресирале?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, во кое одделение и која третманска група и да се наведе 
причината?
Забелешки
На скала од 1 до 5 како ја оценувате постапката за прогресирање?
(1-многу лошо, 2-лошо, 3-добро, 4-многу добро, 5-одлично)
1 2 3 4 5

34. Прекин на издржување казна
Дали имате поднесено барање за прекин на издржувањето на казната?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, наведете ја причината?
Забелешки
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35. Однос на службени лица
Дали спрема Вас биле применете следниве средства за присилба 
(издвојување, врзување,  гумена палка, шмркови со вода, хемиски 
средства и кучиња)?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, кое и причина за примена?
Забелешка
На скала од 1 до 5 како го оценувате односот на службените лица 
спрема Вас?
(1-многу лошо, 2-лошо, 3-добро, 4-многу добро, 5-одлично)
1 2 3 4 5
Дали сте била жртва на тортура од страна на службено лице?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, Ве молиме наведете детали?
Забелешка

36. Бегства
Дали сте се обиделе да избегате?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, Ве молиме наведете детали?
Забелешка

37. Отпуштање од установа
Дали имате поднесено молба за помилување?
Отпуштање од установа
Дали имате поднесено молба за помилување?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, Ве молиме наведете детали?
Забелешка
Дали имате поднесено барање за условен отпуст?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, Ве молиме наведете детали?
Забелешка
Дали Ве имаат информирано дека директорот на установата може да 
го отпушти осуденото лице и пред истекот на казната ако издржало 
најмалку три четвртини од казната затвор и ако не добило условен 
отпуст и тоа до 30 дена за казна затвор до една година, до 90 дена 
за казна затвор до пет години и до 120 дена за казна затвор над пет 
години?
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Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка

38. Заштита на правата со употреба на правни средства
Дали установата Ви дава информации и правна помош на јазик што 
го разбирате во однос на заштитата на Вашите права?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
Дали сте запознаени со постапката за поднесување барања и жалби?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
Дали сте поучени на јазик што го разбирате?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
Дали установата Ви има обезбедено преведувач/толкувач?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
Дали сте поднеле поплака до директорот на установата?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
Дали сте поднеле жалба до директорот на УИС?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
Дали сте поднеле барање до Европскиот комитет за превенција од 
тортура и нечовечко постапување и до Високиот комесар за човекови 
права на Обединетите нации?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка

39. Дисциплинска и материјална одговорност
Дали сте дисциплински санкционирани?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Ако да, колку пати, за каква повреда, која дисциплинска мерка е 
изрчена?
Забелешка
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40. Азил
41.1 Дали имате статус на признаен бегалец?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
41.2 Дали имате статус на лице под сусидијарна заштита?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
41.3 Дали сте признаен бегалец и лице под супсидијарназаштита sur 
place?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
41.4 Дали сте запознаени со постапката за азил?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
41.5. Дали имате поднесено барање за азил во Р.Македонија?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
41.6.Дали во некоја друга земја претходно имате поднесено барање за 
признавање на право на азил
Да  1     Не 2        Нема одговор   3
Забелешка
41.7.Дали по издржување на казната затвор имате намера да останете 
во Р.Македонија и да побарате азил
Да  1    Не   2       Нема одговор  3
Забелешка
41.8 Дали имате соодветни документи?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
41.9 Ако не, дали установата Ви понудила помош да обезбедите 
соодветна документација?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
41.10 Дали знаете кои се правата и должностите на барателите на 
азил?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
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41.11 Дали сте запознаени со институтот безбедна трета земја, 
државачленка наЕвропскатаунија, држава членка на Северноатланска
договорнаорганизација (НАТО) илидржавачленканаЕвропскатаасоци
јацијазаслободнатрговија (ЕФТА), како и можностазаупотребанаправ
носредство?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
41.12 Дали Ве има посетено конзуларниот претставник на Вашата 
држава или на државата што ги штити Вашите интереси?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
41.13 Ако не, дали Ви е даден контакт и дали Вие е овозможена кому
никацијасодипломатскиотиликонзуларенпретставникнаВашатадржа
ва?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
41.14 Дали сте запознаени соможностадабарате да бидете 
трансферирани со цел казнатадаја издржувате водругаземја?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка
41.15 Дали веднаш по приемот, затворскиот персонал Ви помогна да 
го информирате за затворањето Вашето семејство, правен советник, 
конзуларни претставници и други лица или организации надлежни за 
да Ви помогнат?
Да 1 Не 2 Нема одговор     3
Забелешка


