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Коментар на постоечкото национално законодавство што го уредува 

прашањето за извршување на санкциите во однос на усогласеноста со  

Правилата на ОН за постапување со затвореничките и алтернативни 

мерки за жените сторители на кривични дела - “Правилата од Бангкок” 
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Општи напомени  

 

 21 декември ја означува десетгодишнината од усвојувањето на Правилата на ОН 

за постапување со затвореничките и алтернативни мерки за жените сторители на 

кривични дела, познати како “Правилата од Бангкок”.  

  

 Правилата се усвоени во форма на Резолуција и немаат мандаторен карактер, но 

служат како легитимен патоказ за подигнување на стандардите во затворот и 

целокупниот третман на женските затворенички. Нивото усвојување претставува важен 

чекор напред во препознавање на специфичните родови потреби на жените во 

системите за кривична правда и обезбедување на стандарди што треба да се применат 

во третманот на такви жени. 

 

 До нивното усвојување, меѓународните стандарди не ги одразуваа соодветно 

специфичните потребите на девојчињата и жените, како во однос на условите и 

третманот во затворите, така и во однос на алтернативите на затвoрањето. Сепак, овие 

правила не ги заменуваат, туку ги надополнуваат Стандардните минимални правила на 

ОН за постапување со затвореници (Мандела Правила), како и Стандардните 

минимални правила на ОН за алтернативни мерки (Правилата од Токио). 

 

 Правилата од Бангкок јасно истакнуваат дека концептот на еднаквост значи 

многу повеќе отколку да се однесуваме кон сите лица на ист начин. Еднаквиот третман 

на лица во нееднакви ситуации допринесува за зголемување на нееднаквоста.  

 

 Во оваа смисла и Правилото 1 се заснова на сознанието дека жените 

затворенички обично се дискриминирани поради фактот што затворите и затворските 

режими се развиваат со оглед на потребите на мнозинското машко затворско 

население. Затоа и се истакнува дека во пракса е многу тешко да се примени принципот 

на недискриминација, освен ако не се преземат афирмативни активности со цел да се 

обезбеди дека жените затворенички имаат еднаков пристап до сите услуги и права што 

ги уживаат машките затвореници. Оттука се изведува заклучокот дека задоволување на 

посебните потреби на жената коишто произлегуваат од нејзиниот род не смее и не 

треба да се смета за дискриминаторско постапување, затоа што преку остварувањето на 

специфичните потреби на затвореничките би се постигнала и суштинската родова 

еднаквост меѓу затворениците. 

 

 Десетгодишницата од усвојувањето е одлична можност да се разгледа 

напредокот, но и доцнењето во градењето капацитети и создавање на услови 

Правилата да станат реалност за сите женски лица во контакт со системот на кривичната 

правда.  
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 Имајќи ја предвид улогата на регулативата како една од основите при градењето 

капацитети и креирање на можности во насока на исполнување на родовите 

специфични потреби на женските осудени лица, Народниот правобранител како 

Национален превентивен механизам, во рамки на своите надлежности да го следи 

потоечкото и нацрт законодавството, го подготви овој коментар на постоечкото 

национално законодавство што го уредува прашањето за извршување на санкциите од 

аспект на усогласеноста со  Правилата од Бангкок. 

 

 Коментарот се базира на Анализата подготвена од проф. д-р Гордана Лажетиќ1 и 

д-р2 Елена Мујоска Трпевска за потребите на Народниот правобранител - Националнен 

превентивен механизам. 

 

 Текстот ги анализира, пред се, одредбите од Законот за извршување на санкции 

и подзаконските акти што произлегуваат од него преку утврдување на степенот на 

родова сензибилизација во согласност то Правилата од Бангкок и структиран e во 11 

посебни поглавја, а на крајот е даден и преглед на литературата користена во 

подготовка на Анализата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ и член на извршниот одбор на Македонското 
пенолошко друштво 
2 Научен соработник во МАНУ и актуелен претседател на Македонското пенолошко друштво 
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Поглавје I 

Правило 1  

Недискриминација на жените затворенички 

Во првиот дел од Правилата се опфатени општите принципи. Првото правило се 

однесува на задоволување на посебните потреби на жената кои произлегуваат од 

нејзиниот род, што не треба да се смета за дискриминаторско постапување. Имено, 

преку остварувањето на специфичните потреби на затвореничките би се постигнала 

суштинската родова еднаквост меѓу затворениците.3 За да се овозможи остварување на 

ова правило, треба најпрво да се посвети посебно внимание на целокупната состојба на 

жената, нејзината ранливост и начинот на кој таа се справува со новонастанатата 

ситуација. Затоа, државата покрај родовата недискриминација, треба да овозможи 

услови за издржување на затворската казна без прекинување на врските и контактите 

со семејството и децата односно да го ублажи штетното влијание врз нејзината 

ментална благосостојба и можноста за нејзина социјална реинтеграција.  

 

Состојба во РСМ 

 

Во општите одредби на ЗИС, во член 4 е јасно истакната потребата од  

непристрасна примена на одредбите од законот со кој е забранета дискриминација врз 

основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол, род, 

сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик, 

државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, 

политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна 

состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус или 

која било друга основа на лицето спрема кое се извршува санкцијата. Верските чувства, 

личното уверување и моралните норми на лицата спрема кои се извршуваат санкциите 

мора да се почитуваат. 

 
3 За разликите меѓу т.н. машки и т.н. женски криминалитет како и за поразвиените морални и 

алтруистички чувства кај жените сторители на кривични дела, види повеќе во: Т. Вујовић, "Женска 

малољетничка делинквенција у Црној Гори и САД, компаративна анализа", Социјална мисао, 2/2007, 87. 
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Во согласност со Правилото 1, во поглед на потребата од воспоставување на 

родово-сензитивни затворски програми, односно специфични програми за третман на 

жени затворенички, Упатството за определување на видовите и начините на 

третман на осудените лица (СВ-133/2020 од 22.05.2020)4, како позаконски акт 

донесен во согласност со новиот ЗИС, предвидува дека врз основа на утврдените 

потреби во индивидуалната програма за третман, покрај општите третмански мерки 

може да се спроведуваат и специфични третмански мерки за одделни категории на 

осудени лица и во оваа смисла како посебно специфичен третмен, покрај останатите, е 

наведен и третманот на осудени лица жени (чл.30). 

Според Упатството, третманот на осуденички се определува од специфичните 

потреби и карактеристики на осудените жени и овозможува прифаќање на 

одговорноста за сопственото однесување и учење на социјални вештини и вештини на 

самоконтрола со што би се намалил потенцијалот и ризикот од повторно вршење на 

кривично дело. Посебна грижа и внимание се посветува на психолошките потреби на 

жената поврзани со мајчинството, психолошки и хормонални промени и одржување на 

контакти со децата (чл.44).  

Самиот поим "третман" пак, претставува индивидуално определен динамичен 

систем на методи, мерки и постапување спрема осуденото лице во установата за време 

на извршување на казната затвор и во постпеналниот период заради насочување, 

развивање и остварување на позитивни карактерни особини и способности на 

осуденото лице, за негова ресоцијализација или социјална адаптација во општеството 

по издржувањето на казната. Третманот на осуденото лице може да биде пенален, 

односно институционален и постпенален, односно постинституционален  (чл.2 од 

Упатството). 

До донесување на Новиот ЗИС, прашањето за третманот на жени затворенички 

било уредено со Упатство за видовите и начините на третман на осудените лица 

(вон сила, СВ-23/2007), според кое: “Oблиците, методите и техниките што се користат во 

третманот на лицата од женски пол се идентични со облиците, методите и техниките 

што се користат во превоспитниот третман на машките осудени лица, со нужно 

усогласување кон посебните биолошки и психофизички особини на жената...нужна 

 
4 Упатството за определување на видовите и начините на третман на осудените лица, достапно на:  
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/2a290fc6e85d47f2b7770c58769a77c7.pdf.  

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/2a290fc6e85d47f2b7770c58769a77c7.pdf
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претпазливост која можат да ја вршат жените согласно нивната полова предиспозиција 

и психофизички способности...особено во период на бременост, породување и 

постпородилен период” итн. Оттука, може да се согледа дека новото законско решение 

претставува чекор напред кон усогласување на националната легислатива со Правилата 

од Бангкок.  

Поглавје II 

Правила 2-4 

Прием, класификација и распоредување на жените затворенички  

Во основните принципи на Правилата од Банког се нагласува важноста за 

почитување на специфичните потреби и правата на жената при приемот, регистрацијата 

и сместувањето во соодветна казнено-поправна установа. Имено, новопримените 

затворенички треба да имаат можност да ги контактираат нивните роднини, да бидат 

запознати со правилата, прописите и режимот на установата, како и за начинот и 

можноста да побараат помош или правен совет кога имаат потреба од тоа на јазикот 

што го разбираат. Процесот на прием мора да вклучува можности жената да обезбеди 

соодветна грижа за своите деца, а различните опции за тоа треба да вклучуваат и 

условно одлагање на казната за одреден период, земајќи го предвид и најдобриот 

интерес на детето/цата. Сите информации за детето/цата при прием на осуденичката, 

вклучително нивните имиња и возраст, треба внимателно да се прибираат и чуваат, без 

притоа да бидат нарушени правата на мајката. Ако детето/цата се на одредена возраст 

и не можат да ја придружуваат мајката во установата, тогаш треба да биде достапна 

информација за нивното постојано живеалиште и згрижувачки односно старателски 

статус. Сите информации за идентитетот на децата се сметаат за класифицирани 

податоци со почитување на најдобрите интереси за детето/цата.  

Самиот факт што е вброено меѓу основните принципи во Правилата ја истакнува 

важноста на Правилото 4  кое предвидува распоредување на женските затворенички 

во установи што се блиску до нивните домови. Идеата на ова правило го помага 

задржувањето на семејните врски што се од суштинско значење за општествената 

рехабилитација, истовремено водејќи сметка и за специфичните одговорности што ги 

има жената околу грижата за своите деца како мајка, а ја зголемува и можноста за 

полесен пристап до програми за рехабилитација и поддршка од семејството и 
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заедницата. Меѓутоа, треба сериозно да се земе предвид и желбата на жената, бидејќи 

жените што биле жртви на семејно насилство може да не сакаат да бидат блиску до 

насилникот. 

 

Состојба во РСМ 

 

Во однос на приемот и регистрацијата, ЗИС предвидува дека при приемот на 

осуденото лице во установата се утврдува неговиот идентитет врз основа на податоците 

во личната карта или друга исправа, која содржи биометриски податоци. Податоците во 

пресудата за осуденото лице треба да се идентични со податоците содржани во личните 

исправи врз основа на кои се утврдува идентитетот на осуденото лице. Осуденото лице 

при приемот во установата се фотографира и дактилоскопира, се врши скенирање на 

документацијата и му се издава домска/затворска легитимација, чијашто форма и 

содржани ја пропишува директорот на Управата (чл.150). По приемот, осуденото лице 

се упатува во одделението за испитување на личноста и за утврдување на третманот и 

постапувањето со него (приемно одделение) и во ова одделение осуденото лице 

останува најмногу 30 дена, односно 20 дена во установите во кои се извршува казната 

затвор до 20 дена. Во приемното одделение стручен тим, со примена на научни методи, 

врши социјално-медицинско и психолошко-педагошко испитување на личноста на 

осуденото лице (чл.151).  

Во согласност со Правилото 2, во приемното одделение осуденото лице се 

запознава со куќниот ред во установата, правата и обврските за време на издржувањето 

на казната и начинот на нивното остварување (чл.152). Можноста на осуденото лице за 

правна помош и да поднесе поплаки до директорот на установата се предвидени како 

посебни права на осудените лица пропишани во ЗИС, заедно со процедурите за начинот 

на остварување на овие права (чл.206-214). Во согласност со Правилото 2 се и 

одредбите Куќниот ред за осудени лица кои издржуваат казна затвор во казнено 

поправна установа (јуни 2020 год.) каде што, исто така, е предвидено дека при приемот 

осуденото лице се запознава со Куќниот ред на казненопоправната установа, како и тоа 

дека по негово барање му се овозможува телефонски разговор со неговото семејство 

(чл.9) . Сепак, никаде не е пропишано дека осуденото лице ќе се запознае со Куќниот 
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ред, како и со неговите права и обврска на јазикот што го разбира, како што предвидува 

Правилото 2.  

Во согласност со ова Правило, во делот на водењето посебна сметка за 

одговорноста на лицата околу грижата за своите деца, ЗИС предвидува должност на 

установата за приемот на осуденото лице да го извести надлежниот центар за социјални 

работи, а исто така посебно е истакната должноста во известувањето да се укаже ако 

осуденото лице има деца или други лица за кои единствено само тој се грижи (чл.153). 

Дополнително, во согласност со правилото, ЗИС предвидува и повеќе различни опции 

што вклучуваат условно одлагање на извршување на казната за одреден период. Во 

оваа смисла, Законот предвидува дека на осуденото лице кое се наоѓа на слобода може 

на негово барање судијата за извршување на санкции, да го одложи почетокот на 

извршувањето на казната затвор, помеѓу другото и ако: е осудена жена чие дете е 

помало од една година или која е бремена, а до породувањето не преостануваат повеќе 

од три месеци; ако заедно со осуденото лице се осудени неговиот брачен другар или 

други членови на заедничкото домаќинство или ако некои од нив се наоѓаат на 

издржување на казната, а со упатувањето на сите овие лица на издржување на казна би 

била загрозена издршката на старите, болните или малолетните членови на семејството 

или би се довело во прашање нормалното стопанисување на домаќинството; ако е 

потребно осуденото лице одредено време да се грижи за воспитување и чување на 

децата или згрижување на немоќни лица за кои е должно да се грижи, според 

мислењето на органите за социјална заштита на општината на чие подрачје децата или 

тие лица имаат живеалиште или престојувалиште (чл. 143). 

Одредбите од ЗИС во делот на регистрацијата на осудените лица при приемот во 

голем дел се комплементарни со Правилото 3 кое упатува на потребата од  

прибавување и соодветно чување на информациите во врска со бројот, личните и други 

податоци за децата на затвореничките. Имено, во чл. 151 ст.1 е јасно предвидено дека 

податоците за денот и часот на приемот на осуденото лице во установата, неговиот 

идентитет, бројот на упатниот акт и бројот и датумот на пресудата, податоците од 

испитувањето на личноста на осуденото лице и извештајот за неговата здравствена 

состојба се запишуваат, комплетираат и чуваат како доверливи службени документи кои 

им се достапни само на овластените лица, а самиот факт, како што е истакнато и погоре, 

дека установата е должна во известувањето до Центарот за социјални работи да укаже 
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ако осуденото лице има деца или други лица за кои единствено само тој се грижи, 

логично подразбира и обврска за прибавување на тие податоци.  

Правилото 4, како што е истакнато погоре, укажува на бенефитите од 

сместувањето на осудената жена во близина на нејзиното живеалиште, фамилија и деца 

и испраќа апел до надлежните органи за почитување на истото. Но, важно е да се 

напомене дека надлежните мора да внимаваат и на минатото на осудената жена, 

односно дали таа била жртва на семејно насилство. Во тој случај, мора да се почитува 

желбата на осудената жена да не биде сместена во близина на нејзиното претходно 

живеалиште, бидејќи на тој начин ќе биде постигната физичка дистанца од мажот, 

партнерот или лицето кое вршело семејно насилство пред нејзиното упатување на 

издржување на затворска казна (Guidance document, 2013: 75).  

Кај нас надлежен за правилно спроведување на постапката на упатување на 

осудените лица на издржување на затворска казна, вклучително и жените, е судијата за 

извршување на санкциите според местото на живеалиштето, односно 

престојувалиштето на осудената жена. Ако живеалиштето, односно престојувалиштето 

на осудената жена е непознато, надлежен за упатување на извршување на казната 

затвор е судот што ја донел првостепената пресуда (чл. 137 ЗИС). 

Сепак независно од месната надлежност на судот, односно судијата за 

извршување на санкции надлежен за упатување на осудените лица на издржување 

затврска казна, во однос на женските лица осудени на казна затвор или воспитна мерка 

упатување во воспитно-поправен дом воопшто не се предвидени алтернативи за 

местото каде што би се извршиле овие санкции.  

Имено, согласно Решението за распоредување на осудените лица и децата во 

казнено поправните и воспитно - поправните установи, како и на притворените 

лица во притворските одделенија на казнено поправните установи (СВ-10/2020 од 

16.01.2020)5, женските лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор и казна 

доживотен затвор, како и деца од женски пол осудени на казна затвор или воспитна 

мерка упатување во воспитно-поправен дом независно од висината на казната односно 

мерката, женски лица странски државјани и женски лица без државјанство ја 

 
5 Решението за распоредување на осудените лица и децата во казнено поправните и воспитно - 
поправните установи, како и на притворените лица во притворските одделенија на казнено поправните 
установи, достапно на: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/862649465cf4432aadcb4119f52bfd81.pdf.  

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/862649465cf4432aadcb4119f52bfd81.pdf
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издржуваат казната во одделението за женски лица во Казнено поправен дом 

Идризово.6  

Оттука произлегува дека жената сторител на кривично дело во РСМ нема 

законска можност за издржување на затворската казна во местото на нејзиното 

живеалиште/престојувалиште односно во непосредна близина на нејзиното потесно 

семејство со кое би можела да остварува почести контакти.  

Во Законот за извршување на санкциите, под одредени услови, меѓу другите, е 

предвидена  и можноста осуденото лице по негово барање или на предлог на 

директорот на установата да биде преместено од една во друга установа од ист или од 

различен вид за да биде поблиску до живеалиштето или престојувалиштето на неговото 

семејство (чл.223). Сепак, со оглед на погореспоменатиот факт дека во однос на 

женските лица КПД Идризово е единственото место за извршување на казната затвор 

или воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом, неспорно произлегува дека 

одредбите што се однесуваат за преместување на осудените лица од една во друга 

установа се неприменливи за жените.  

Ако се имаат предвид другите основи што ги предвидува законот за 

преместување на осудените лица од една устанува во друга, произлегува дека 

проблемот е многу поголем отколку само отворање на прашањето поврзано со 

принципот на недискриминација.  

Имено, во согласност со одредбите од ЗИС, по барање на осуденото лице тоа 

може да биде преместено од една установа во друга, кога со натамошното престојување 

во таа установа му е загрозен животот или телесниот интегритет, исто така, осуденото 

лице по предлог на директорот на установата може да биде преместено во друга 

установа кога со натамошното престојување во таа установа се загрозува безбедносната 

состојба во установата, неговиот живот и неговиот телесен интегритет или интегритетот 

на друго осудено лице; кога поради преполнет капацитет на установата нема услови за 

нормално или безбедно извршување на казната затвор; поради неопходна соодветна 

здравствена заштита, образование и други третмански потреби и др. (чл. 223). 

 
6 За остварување на правата на жените осуденички, види го Посебниот извештај на Народен 
правобранител од ноември 2016 година, достапен на: 
http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2016/Istrazuvanje-Zeni%20vo%20KPU-01.12.2016.pdf.  

http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2016/Istrazuvanje-Zeni%20vo%20KPU-01.12.2016.pdf
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Сите овие случаи што се нормирани како законски можности за преместување на 

осудените лица од една установа во друга, во услови кога единствено КПД Идризово е 

предвидено за извршување на санкциите за женските лица осудени на казна затвор или 

воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом, го наметнува и основното 

прашањето за капацитетите на затворскиот систем да се справи со основните 

предизвици во извршување на санкциите спрема женските осуденички, а дополнително 

и за нивните родово специфичните потреби. 

Ова јасно уптаува дека националната регулатива чијашта имплементација е 

нужно условена и зависи од капацитетите на затворскиот систем е некомплементарна 

со Правилото 4 коешто ги истакнува предностите од можноста да се има избор дали 

жената да биде или да не биде сместена во установа во близина на нејзиното 

живеалиште, фамилија и деца, преку истакнување на бефитот и опасностите од едната 

или другата можност. 

Во Правилникот за распоредување, класифицирање и разместување на 

осудените лица во казнено-поправните установи (СВ-87/2020 од 02.04.2020)7 никаде 

не се спомнува постапка за распоредување, класифицирање и разместување на осудени 

жени, па како единствено примеливи се одредбите што се однесуваат за поделба на 

осуденичките во соодветни одделенија во рамки на установата од одреден вид заради 

примена на мерки од ист или сличен вид; правилата за групирање во соодветни групи 

во рамките на споменатите одделенија во установите од одреден вид и правилата за 

промена на одредената група или одделение заради успешно реализирање на целите 

на третманот (согласно чл.2 од Правилникот).  

Поглавје III 

Хигиена и здравствена заштита 

Правило 5 

Хигиена  

Правилото 5 ја истакнува потребата од овозможување услови за одржување на 

личната хигиена на жената во затворот имајќи ги предвид нејзините посебни потреби 

особено при менструален циклус, бременост, доење, грижа по породување и 

 
7 Правилникот за распоредување, класифицирање и разместување на осудените лица во казнено-
поправните установи, достапен на:  
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/b846de3101264141983449b930a6bb9f.pdf.  

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/b846de3101264141983449b930a6bb9f.pdf
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менопауза, кои треба да бидат адекватно задоволени. Тоа подразбира сместување во 

соодветни услови и обезбедување на доволна количина на бесплатни хигиенски 

производи, сапун, четки и пасти за заби, пешкири и санитарни крпи за сите осуденички 

во затворите. Посебно внимание надлежните органи треба да посветат на 

овозможување на хигиенски услови кога жената е вклучена во процесот на подготовка 

на храна.  

Состојба во РСМ 

 

 Според ЗИС на секое осудено лице за време на извршувањето на казната затвор, 

под услови определени со законот, му се признава правото на одржување на лична 

хигиена. Во оваа смисла се предвидува дека просториите за сместување на осудените 

лица треба да ги исполнуваат основните хигиенски услови (чл.156), а просториите во кои 

престојуваат и работат мора да ги имаат потребните санитарни и хигиенски инсталации 

и да се обезбедат други услови за одржување на личната хигиена (чл.157). Најважно, 

установата е должна да обезбеди услови и прибор неопходни за одржување на 

хигиената и зачувување на здравјето на осудените лица (чл.160). Дополнително, во 

законот е уредена и можноста за осудените лица да работат најмногу до два часа, 

надвор од полното работно време, на работи потребни за одржување на хигиената и на 

други тековни работи неопходни за нормален живот во установата (чл.166). 

Обезбедувањето на здрава вода за пиење во секое време, исто така, законски 

предвиден императив (чл.1662).  

 Одржувањето на хигиената во установата и на личната хигиена на осудените лица 

е поблиску уредена со Куќниот ред на казнено-поправната установа. Во однос на 

одржувањето на личната хигиена се предвидува дека од осудените лица ќе се бара да 

ја одржуваат својата хигиена и за таа цел ќе им се обезбедува вода и хигиенски средства 

неопходни за нивното здравје и хигиена. Доколку осуденото лице има долга коса, брада 

или мустаќи должно е  уредно да ги одржува. Носењето на долга коса, брада или 

мустаќи може да се ограничи од безбедносни или хигиенски причини (чл.21). Капењето 

на осудените лица се врши организирано во заедничка бања. Осудените лица се капат 

најмалку  двапати неделно, а по потреба може да се одобри и почесто капење во 

зависност од видот на работата која ја извршуваат  при нивното работно ангажирање. 

Во согласност со Правилото 5, во Куќниот ред е предвидено и дека на осудените лица 



13 
 

од женски пол треба да им се обезбедат сите услови за специфичните хигиенски 

потреби на жените, вкучувајќи бесплатни влошки и постојан пристап до вода за 

одржување на хигиената, особено на бремените жени, жени кои дојат или за време на 

менструалниот циклус (чл.22) Средствата за лична хигиена осудените лица ги 

обезбедуваат лично, а за оние осудени лица кои немаат таква можност, истите им се 

обезбедуваат на сметка на установата (чл.23). Исто така се предвидува и дека во текот 

на издржувањето на казната затвор здравствениот работник е должен да дава 

препораки и совети на осудените лица за подобрување и одржување на личната 

хигиена, подобрување на општото здравје и начинот на исхрана, како  и да ги 

информира осудените лица за спречување и ширење на инфекции и болести во 

установата (чл.46).  

Повеќе во однос на хигиенските услови поврзани со процесот на подготовка на 

храна се содржани во Правилникот за нормативите за подготвување на храна на 

осудените лица во казнено-поправните установи (СВ-10/2020 од 16.01.2020)8 каде 

што е уредено дека обезбедувањето на хигиената на кујната, магацините за храна, 

чиниите и приборот за јадење, како и хигиената на вработените и осудените лица на кои 

им се распоредени работни задачи во подготовката и послужувањето на храната, како 

и за валидноста на нивните санитарни книшки, се прави контрола, најмалку два пати 

неделно од страна на лекар или лице овластено од директорот на установата. 

Забележаните неправилности во текот на прегледот се запишуваат во книга за надзор 

на хигиената. Од страна на директорот на установата се преземаат мерки за 

отстранување на недостатоците и неправилностите кои се запишани во книгата за 

надзор на хигиената (чл.9 од Правилникот). Санитарно-хигиенските услови за 

подготвувањето на храната и спроведувањето на стандардите за безбедност на храната 

во објектите каде се подготвува храната се спроведуваат според утврдени посебни 

прописи (чл.11 од Правилникот).  

Правила 6-18 

Здравствена заштита 

Факт е дека затвореничките имаат поголеми здравствени потреби од мажите 

затвореници. Ако на тоа се додаде и податокот дека процентуално поголеми се 

 
8 Правилникот за нормативите за подготвување на храна на осудените лица во казнено-поправните 
установи, достапен на: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/862649465cf4432aadcb4119f52bfd81.pdf.  

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/862649465cf4432aadcb4119f52bfd81.pdf
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случаите на прием на жени сторители на кривични дела кои доаѓаат од поскромни, 

посиромашни семејства со ограничени финансиски примања и со значително влошена 

здравствената состојба поради неможноста да си обезбедат соодветна здравствена 

заштита, може да се рече дека жените се во далеку понезавидна ситуација од мажите 

при прием во затвор. Неретко, тие жени се соочуваат и со нарушувања предизвикана од 

употреба на супстанци/дроги, претрпеле сексуални злоставувања и насилства, носители 

се на сексуално преносливи болести вклучително ХИВ и хепатит, итн. Дополнително, 

жените кои се упатени на издржување затворска казна во поголем процент од мажите 

имаат проблем со нивното ментално здравје бидејќи претрпеле семејни насилства, 

физичко и сексуално вознемирување и сл. (Discrimination of woman in criminal justice 

systems, 2012: 9). При утврдување на постоење на нејзина претходна виктимизација или 

злоупотреба од лекар-маж при преглед во установата, но и во случаите на ре-

трауматизација, затвореничката мора да се информира за нејзините права. Исто така, 

треба да ѝ биде овозможена специјализирана психолошка помош или советување или 

пак, сеопфатна ментална здравствена заштита со програми за рехабилитација. Доколку 

жената со себе има малолетно дете, и детето ги има истите права на прегледи како и 

мајката (слично, Нанев и др., 2018: 409).  

  Во оваа смисла, Правилaта од 6 до 9 се однесуваат на потребата од сеопфатен 

здравствен скриниг при приемот на жените затворенички во установта, па така во 

Правилото  6 се истакнува потребата здравствениот преглед на жени затворенички да 

биде детален за да може да се утврдат потребите од примарната здравствена заштита, 

а исто така треба да се утврди и: евентуално присуство на сексуално преносливи болести 

или болести пренесени преку крв; потребата од посебна  грижа за менталното здравје, 

вклучително и посттрауматско стресно нарушување и ризик од самоубиство и 

самоповредување; историјат на репродуктивно здравје, вклучително и тековна или 

неодамнешна бременост, породување и сите поврзани проблеми со репродуктивното 

здравје; постоење на зависност од дрога; сексуална злоупотреба и други форми на 

насилство што може да се претрпеле пред приемот во установата. Правилото 7 

предвидува дека женските осудени лица жртви на сексуално или друг вид на насилство 

треба да бидат информирани за начините и процедурите согласно кои може да бараат 

остварување и заштита на своите права и дека е неопходно да им се обезбеди правна и 

соодветна психолошка помош. Ова правило, исто така ја истакнува и потребата од 
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воспоставување на специфични мерки за да се избегне каква било форма на одмазда 

против оние што пријавиле дека биле жртви на насилство или преземеле активности во 

насока на заштита на нивните права поради такви акти. Правилото 8 бара почитување 

на желбата на женските осуденички да не се споделуваат информациите што се 

однесуваат на нивното репродуктивно здравствена историја, додека Правилото 9 

предвудува дека во ситуациите кога жената во установата се прима заедно со нејзиното 

дете е неопходно детето да биде прегледано од соодветен лекар специјалист за деца. 

 Правилото 10 се однесува на потребата од достапност на специфичните родово 

базирани здравствени потреба на женските затворенички на еквивалентен начин како 

и оние што се за жените во заедницата, а го уредува и прашањето во однос на 

ситуациите кога женските затворенички бараат да бидат прегледани и третирани од 

медицински лица од ист пол, додека Правилото 11 укажува на начиот на којшто би 

требало да се вршат здравствените прегледи врз женските затворенички.  Сеопфатна 

здравствена заштита со програми за рехабилитација и во услови кога е тоа потребно 

третман во незатворски услови предвидува Правилото 12, а поддршката од 

вработените и нивно информирање во случаите кога женските затворенички 

чувствуваат посебна вознемироност се истакнува во Правилото 13. 

 Правилото 14 го опфаќа прашањето за потребата од развивање на соодветни 

програми и услуги како одговор на појавата на ХИВ/СИДА во установите и во тој контекст 

го охрабрува затворските власти да го поддржат развојот на иницијативи за превенција, 

третман и нега. Правилото 15 се однесува на потребата од развој на програми за 

третирање на зависностите, додека програмите за превенција од самоубиства и 

самоповреди се превидени во Правилото 16. Превентивниите здравствени услуги кои 

опфаќаат информирање и едуцираање, како и превентивни мерки од особено значење 

за жените, како што се тестовите Папаниколау, скрининг за карцином на дојка и сл. 

предвидени во Правилата 17 и 18. 

 

Состојба во РСМ 

 

 Здравствената заштита на осудените лица вклучително и на жените осуденички, 

е еден од најзначајните елементи во целокупниот процес на издржување на казната 

затвор. Како една од главните причини за донесување на нов Закон за извршување на 
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санкциите беше и потребата за задоволување на основното право на осудените лица за 

здравствена заштита, пружање потребна медицинска помош и овозможување 

болничко лекување без одлагање,  согласно општите национални прописи за 

здравствена заштита. Со осудените лица кои издржуваат затворска казна се постапува 

човечно, со почитување на нивната личност и достоинство, зачувување на нивното 

телесно и душевно здравје, водејќи сметка за остварување на целите на одделните 

санкции и мерки (чл.6). На осудените лица им се обезбедува здравствена заштита при 

што се забранува да бидат подложени на медицински или други експерименти со кои 

се нарушува нивниот физички, психички и морален интегритет (чл.23).  

 Во однос на здравственииот преглед при прием во установата, ЗИС предвидува 

дека лекарот мора да го прегледа секое осудено лице и да ја утврди неговата 

здравствена состојба при приемот во установата, а податоците за здравствената 

состојба се внесуваат во личниот лист на осуденото лице (чл.183). Осудените лица кај 

кои ќе се утврдат телесни и душевни растројства како и одделни зависности, подлежат 

на медицински третман во установата, а кога тоа е потребно врз основа на наод на лекар 

се упатуваат во соодветна здравствена установа (чл.184). Осудените лица за кои се 

сомнева дека боледуваат од некоја заразна болест, или кај кои е забележано дека имаат 

телесни или душевни оштетувања што можат да го попречат вклопувањето во 

средината, по наод и упат на лекарот, ќе се сместат во посебни простории на установата 

(чл.185). Во Куќниот ред се предвидува дека лекарскиот преглед при прием на 

осуденото лице се врши во рок од 24 часа, освен доколку осуденото лице е примено во 

установата за време на државен празник или викенд, кога и лекарски преглед се врши 

првиот нареден работен ден по приемот. Понатаму во истиот се член се предвидува и 

дека во случај кога кај осуденото лице ќе се констатираат било какви повреди 

предизвикани со примена на физичка сила или средства за присилба или други знаци 

на физичко и психичко насилство, затворскиот лекар составува записник со детален опис 

на повредите и заклучок за начинот и средствата со кои се нанесени повредите. За 

констатираните повреди затворскиот лекар веднаш го известува директорот на 

установата Директорот на установата веднаш по писмен пат го известува надлежниот 

јавен обвинител (чл.10). 

 Ако се има предвид дека погорецитираните одредби се пименуваат врз сите 

осудени лица без исклучок, тогаш може да се констатира дека истите се делумно 
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комплементарни со Правилото 6. Истиот заклучок би можел да се истакне и во однос 

на Правилото 7, имајќи предвид дека во ЗИС се предвидени генерални одредби што 

се однесуваат на правото на правна помош и поплаки до директорот, но се чини дека 

нормативната рамка не предвидува соодветна заштита во вид на специфични мерки за 

да се избегне каква било форма на одмазда против оние што пријавиле дека биле жртви 

на насилство или преземеле активности во насока на заштита на нивните права поради 

такви акти. Во легислативата не е докрај уредено и прашањето за потребата детето да 

биде прегледано од соодветен лекар специјалист за деца, во случаите кога се прима 

заедно со мајката којашто е упатена на издржување казна затвор во установата.  

Генерално, на осудените лица им се гарантира правото на здравствена заштита 

и им се обезбедува потребната медицинска помош и болничко лекување според 

прописите од областа на здравствената заштита и здравственото осигурување. 

Трошоците за здравствената заштита на осудените лица во установите паѓаат на товар 

на Буџетот на Република Северна Македонија, здравствена заштита и прегледи им 

извршуваат здравствени работници што вршат примарна здравствена заштита во 

мрежата на примарно ниво за здравствена заштита на чие подрачје се наоѓа седиштето 

на установата. Исто така, осудените лица имаат право на секундарно и терцијарно ниво 

на здравствена заштита. 

Во Законот, ниту пак во подзаконските акти не се предвидени соодветни 

решенија за ситуацииите во кои женските осудени лица би изразиле желба и би 

побарале здравствените прегледи да им бидат извршени исклучиво од медцински 

персонал од ист пол.  

Во склад со Правилото 11, во Куќниот ред се предвидува дека лекарскиот 

преглед се врши без присуство на друго службено лице со цел почитување на 

доверливоста помеѓу осуденото лице и лекарот. 

  Во однос на менталното здравје, покрај споментатите одредби, се предвидува 

дека осудените лица кои за време на издржувањето на казната душевно ќе заболат или 

покажуваат тешка психичка растроеност утврдена од лекар - психијатар, установата ќе 

ги упати во соодветна здравствена установа на лекување и чување додека не престане 

потребата од нивно натамошно лекување и чување, што се утврдува според општите 

прописи (чл.186). Ваквата потреба од третман во незатворски услови е истакната во 

Правилото 12. Важноста за заштита на менталното здравје е нагласена и преку 



18 
 

законската можност за добивање специјалистички лекарски преглед на свој трошок, 

доколку таков преглед не определи лекарот на установата. За ваквото барање на 

осуденичката треба да одлучи директорот на установата по прибавено мислење од 

лекарот во установата (чл.187). 

 Жените имаат особена физичка ранливост на ХИВ и се соочени со особено висок 

ризик од туберкулоза поради почестата појава на повеќе фактори на ризик (вклучително 

низок социјално-економски статус, повисока превалентност на ХИВ, заедно со 

пренатрупаност, лоша вентилација, слаба осветленост и лоша хигиена)9.  Сепак, посебни 

одредби што би се однесувале на поддршка на иницијативи за превенција, третман и 

нега во однос на ХИВ инфекција не се содржани во законскиот текст што се однесува на 

извршувањето на санкциите, но се содржани во други документи што ја третираат оваа 

проблематика на општествено ниво. Имено, во Куќниот ред е предвидено дека 

здравствените услуги на осудените лица се обезбедуваат на начин кој ќе обезбеди 

континуитет на нивното лекување и негата, вклучително и за ХИВ, туберкулоза и други 

заразни болести, како и за зависност од дрога, а затвореничката популација се спомнува 

и во Програмата на Владата на РСМ за заштита на населението од ХИВ инфекција 

за 2020 година,10 во мерката бр.5, за подобрување на достапноста на ХИВ тестирањето 

за лица припадници на клучните популации и на општата популација. Со оваа мерка се 

предвидува активност за подобрување на условите за ХИВ тестирање и советување за 

ранливи групи во рамките на затворите, институциите од затворен карактер и центрите 

за лекување на зависности. Претходно, во 2010 година, овие прашања биле споменати 

во Стратегијата за ресоцијализација и социјална адаптација на осудени лица кои 

издржуваат казна затвор 2010-2012, во делот за меѓусекторска соработка на УИС и 

Министерството за здравство која што била оценета како задоволителна, бидејќи 

редовно се спроведувале систематски прегледи, тестирања за ХИВ, СИДА, хепатит, 

сифилис, ТБЦ за сите осудени лица. Исто така, со Националната стратегија за ХИВ 

2012-201611 од 2012 година била определена посебна стратешка област за превенција 

 
9 Програма за обука за жените и затворот, верзија 1.0 на македонски јазик, достапна на:  
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Zene_i_zatvor_MKD.pdf  
 
10 Програмата на Владата на РСМ за заштита на населението од ХИВ инфекција за 2020 година, достапна 
на: www.vlada.mk.  
11 Национална Стратегија за ХИВ 2012-2016, достапна на:  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Zene_i_zatvor_MKD.pdf
http://www.vlada.mk/
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на ХИВ и СИДА кај лица со најголем ризик вклучително и осудените лица кои издржуваат 

затворска казна, но ова е повторно застарен документ и важи за периодот до 2016 

година. Во Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем 2015-

201912 претходноспоменатите ризични групи а особено потребата од превенција на 

ХИВ, СИДА, хепатит, зачестени гинеколошки прегледи и др., не се воопшто опфатени. Од 

септември 2019 година беше формирана работна група за изработка на нова 

Стратегија за развој на пенитенцијарниот систем, во која што ваквиот евидентен 

пропуст мора да биде надминат.  

Како што беше спомнато, осудените жени кај кои ќе се утврдат одделни 

зависности на што се однесува Правилото 15, подлежат на медицински третман во 

установата, а кога тоа е потребно врз основа на наод на лекар се упатуваат во соодветна 

здравствена установа. Согласно Упатството за определување на видовите и 

начините на третман на осудените лица од 2020 година, а врз основа на утврдените 

потреби во индивидуалната програма за третман, покрај општите третмански мерки 

може да се спроведуваат и специфични третмански мерки за одделни категории на 

осудени лица, вклучително и жени, и тоа:  

• третман на осудени лица кои злоупотребуваат дроги и други 

психотропни супстанции и  

• третман на осудени лица кои злоупотребуваат алкохол.  

Третманот на осудени лица кои злоупотребуваат дроги и други психотропни 

супстанции се определува од специфичните потреби и карактеристики на осудените 

лица кои злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции и овозможува 

воспоставување на стабилна психофизичка состојба и намалување на ризичното 

однесување (чл.35 од Упатството). Третманот на осудени лица кои злоупотребуваат 

алкохол се определува од специфичните потреби и карактеристики на осудените лица 

кои злоупотребуваат алкохол и овозможува воспоставување на стабилна психофизичка 

состојба и намалување на ризичното однесување (чл.36 од Упатството).  

 
https://www.esem.org.mk/pdf/Voved/Pravna%20i%20sudska%20zastita/Nacionalna%20pravna%20ramka/20
16/STRATEGIJA_HIV_2012-2016.pdf  
12Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем 2015-2019, достапна на: 
https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Nacionalna_strategijaMK_12_2014.pdf.  

https://www.esem.org.mk/pdf/Voved/Pravna%20i%20sudska%20zastita/Nacionalna%20pravna%20ramka/2016/STRATEGIJA_HIV_2012-2016.pdf
https://www.esem.org.mk/pdf/Voved/Pravna%20i%20sudska%20zastita/Nacionalna%20pravna%20ramka/2016/STRATEGIJA_HIV_2012-2016.pdf
https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Nacionalna_strategijaMK_12_2014.pdf
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Во однос на Правилото 16, во ЗИС единствено е предвидено постапувањето во   

ситуациите на сaмоповредување на осудените лица кои го доведуваат во опасност 

својот живот или здравје преку одбивање на употреба на храна или со одбивање на 

лекување, поради што и спрема нив може да се применат неопходни медицински 

мерки и без нивна согласност заради исхрана и лекување. За трошоците за примена на 

неопходните медицински мерки одлучува директорот на установата, согласно со 

куќниот ред на установата (чл.189). 

Превентивниите здравствени услуги кои опфаќаат информирање и едуцираање, 

како и други посебни превентивни родово сензибилизирани мерки што би се 

однесувале исклучиво на жените при извршувањето на казната затвор не се превидени 

во ЗИС и подзаконските акти што произлегуваат од него.  

Се погре наведеното упатува на заклучокот дека Правилата 6-18 се делумно 

испочитувани и имплементирани во националната легислатива. Постои широка правна 

празнина која треба да се пополни преку пропишување нови одредби за заштита на 

здравјето и задоволување на специфичните здравствени потреби на жената 

осуденичка. Кај нас има простор и потреба од работа и обуки на надлежните за 

постапување со жени осуденички кои преживеале сериозни трауми во минатото и биле 

изложени на секаков вид вознемирувања: вербално, психички и сексуално. Во пракса, 

барањето за соодветна здравствена заштита кај жените е покомплицирана, односно 

жените доставуваат молба до надлежните служби, па тие ја препраќаат молбата до 

лекар, што дополнително одлучува дали има потреба од преглед, итн. Доколку се 

утврди потреба од преглед, жените се изнесувани од женското одделение во КПД 

Идризово низ машкото одделение, што секако би можело да претставува дополнителна 

траума за жените покрај нивната влошена здравствена состојба.  

Поглавје IV 

Правила 19-21 

Претрес и дисциплински мерки 

Со овие правила се укажува на неопходноста за заштита на достоинството на 

жената додека трае претресот при прием во затворска установа но и сите останати 

ситуации каде што треба да биде спроведен претрес. Така, претресот треба да биде 

извршен од жена припадник на затворска полиција и таквата постапка во никој случај 
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не смее да има неповолни последици за менталната состојба и физичкиот интегритет на 

жената. За да избегнат непријатни ситуации, правилата предвидуваат употреба на 

современи методи пр. скенирање на телото на осуденото лице.  

 

Состојба во РСМ 

 

Надлежен за спроведување претрес според ЗИС е припадник на затворска 

полиција во рамките на неговите посебни службени овластувања. Иако тоа во ЗИС не е 

изречно наведено, со подзаконски акт односно со Куќниот ред за осудените лица кои 

издржуваат казна затвор во казнено-поправна установа се предвидува дека по 

приемот во установата се врши личен претрес на осуденото лице. Личниот претрес го 

вршат две службени лица од исти пол како и осуденото лице кое се претресува. 

Претресот се спроведува на начин со кој се почитува вроденото човечко достоинство и 

приватноста на лицето кое се претресува, како и начелата на пропорционалност, 

законитост и неопходност. Претресот не смее да се користи за вознемирување, 

заплашување или непотребно навлегување во приватноста на осуденото лицеличниот 

претрес се врши на начин на кој се почитува личноста и достоинството на осуденото 

лице (чл.3), што упатува на фактот дека ваквите одредбиди се во голема мера 

комплементарни со Правилото 19. Од друга страна, кај нас, не постојат услови од 

нормативно правен аскпект што би довеле до целосна замена на претресот преку 

примената на нови посовремени методи, но тоа истовремено не значи дека претресот 

на голото тело и телесните шуплини коишто најчесто предизвикуваат понижување и 

стрес не може да се заменат со алтернативни методи, во условите кога установите би 

имале на располагање потребни апарати за скенирање на телото на осуденото лице, а 

на што всушност и упатува Правилото 20. Што се однесува на Правилото 21, иако не е 

изречно наведено во Законот, би требало да се подразбира дека при постапувањето со 

децата кои се наоѓаат со мајката за време на издржување на казната и со децата што ја 

посетуваат, се постапува со особена внимателност и грижа.  

Правила 22-24 

Дисциплински мерки  

Согласно Правилата, трудниците, доилките или жени кои штотуку родиле, не би 

требало да се упатуваат во самица заради дисциплински престапи. Исто така 
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ограничувањето или забраната за контакти со фамилијата, особено со децата, не смее 

да се користи како дисциплинска санкција против жените затворенички, а посебно се 

истакнува и забраната за употреба на средства за врзување жените затворенички за 

време за време на раѓањето и непосредно по тоа. 

 

Состојба во РСМ 

 

Не постојат посебни законски одредби со кои поблиску се уредуваат нормите за 

изрекување на дисциплински мерки за бремени, доилки или штотуку породени жени 

затворенички, согласно Правилата 22-24. Кога станува збор за изрекување на самицата 

воопшто, за жените сторители на кривични дела важат истите општи правила за 

упатување во самица од 3 до 14 дена со или без право на работа. Единствено во однос 

на употребата на средства за врзување, во Упатството за условите и начинот на 

употреба на средствата за присила од страна на припадиците на секторот за 

обезбедување во казнено-поправните и воспитно-поправните установи е пропишано 

дека врзвувањето нема да се примени, помеѓу останатите категории на затворени лица, 

и спрема бремени жени чијашто бременост е видлива. 

Правило 25 

Поплаки и инспекција  

Со оглед на зголемениот степен на злоупотреби на жените затворенички, 

Правилото 25 укажува на потребата од обезбедување соодветна заштита, поддршка и 

советување,  а истовремено упатува и на спроведување соодветни истраги од надлежни 

и независни органи со целосно почитување на принципот на доверливост. Заштитните 

мерки мора да го земат предвид и ризикот од евентуална одмазда, односно репресалии 

против жртвата што пријавила.  

Состојба во РСМ 

 

Како што е истакнато и погоре во текстот, во ЗИС се предвидени генерални 

одредби што се однесуваат на правото на правна помош и поплаки до директорот, а во 

рамки на правото на третман предвидени се и специфични програми, мерки и 

активности, како што е на пример медицинско-психилошкиот третман. Начинот и 

реализацијата на овој вид третман е предвиден во Упатството за определување на 
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видовите и начините на третман на осудените лица. Во однос на поплаките упатени 

до директорот, во ЗИС е уредена и постапката за постапување по истите, а исто така 

секое осудено лице има и законски предвидена можност да поднесе барање до 

Европскиот комитет за превенција од тортура и нечовечко постапување и до Високиот 

комесар за човекови права на Обединетите нации кога смета дека му се повредени 

основните човекови права во текот на издржувањето на казната (чл. 214). Сепак, како 

што е истакнато и погоре во текстот, нормативната рамки не предвидува специфични 

мерки што го имаат предвид ризикот од репресалии, односно било каков вид на 

одмазда против оние што пријавиле дека биле жртви на насилство или преземеле 

активности во насока на заштита на нивните права поради такви акти. 

Поглавје V 

Правила 26-28 

Контакти со надворешниот свет 

 На жените осуденички треба да им се обезбедат сите услови за одржување 

постојан непречен контакт со своите деца и членовите на фамилијата. Правилата меѓу 

другото предвидуваат и дека во условите кога е тоа можно треба да се преземат и 

дополнителни мерки што како противтежа ќе ги охрабрат и олеснат ваквите контакти во 

случаите кога жената е сместена во затворска установа далеку од своето живеалиште.  

Состојба во РСМ 

 

 Според нашата постоечка легислатива, посетите и контактите со надворешниот 

свет се сметаат за права на осудените лица, но истовремено се предвидени и како 

погодности за доброто поведение и залагање во работата, како и за поттикнување на 

добро однесување и за развивање на чувството за одговорност и за интерес и соработка 

во третманот што се спроведува во установата. 

 Во оваа смисла, во рамки на правoтo на контакт со надворешниот свет (т.11 ЗИС) 

за осудените лице се предвидени правото на допишување (чл.195), телефонски 

контакти (чл.196), посети (197-203), како и правото на примање пратки (204). Во 

законските одредби е утврден начинот на којшто осудените лица можат да ги оствара 

овие права, а дополнително ова прашање е уредено и со Ќуќниот ред на казнено 

поправната установа.  
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 Погодностите, пак, претставуваат збир на мерки за поттикнување на довербата 

на осуденото лице, ублажување на затворската дисциплина и негативните влијанија на 

затворањето, одржување на односите со семејството и надворешниот свет, 

поттикнување на учеството на осуденото лице во остварувањето на процесот на 

ресоцијализацијата, јакнење на одговорноста и самодовербата заради негово 

оспособување за живот во согласност со правниот поредок и исполнување на 

граѓанските обврски (чл.217) и тие се состојат од: почесто примање на пратки или 

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 

до четири часа, слободен излез од установата до седум часа, отсуство до 15 дена во 

текот на годината, односно до 30 дена за лица на кои им е изречена мерка упатување 

во воспитно-поправен дом со тоа што отсуството во текот на месецот не може да биде 

подолго од три дена и целосно или делумно користење на одморот надвор од 

установата (чл.218). За погодноста со решение одлучува директорот на установата, по 

претходно мислење на комисијата за погодности врз основа на процена на успешноста 

на програмата за ресоцијализација (чл.219). 

 Законските предвидените права и погодности на осудените лица што се состојат 

во контакт со надворешниот свет се еднакво применливи спрема сите осудени лица без 

исклучок. Но, токму ваквата примена на одредбите доведува до де факто нееднаков 

третман спрема женските осудени лица.  

 Имено, како што е истакнато и погоре, согласно Решението за распоредување 

на осудените лица (СВ-10/2020 од 16.01.2020) за жената сторител на кривично дело во 

РСМ нема предвидено некоја алтернативна можност за издржување на затворската 

казна во местото на нејзиното живеалиште/престојувалиште односно во непосредна 

близина на нејзиното потесно семејство со кое би можела да остварува почести 

контакти и за разлика од машките осуденици, се предвидува дека сите женски лица 

казната затвор или воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом ќе ја 

издржуваат во  одделението за женски лица во Казнено поправен дом Идризово.  

 Во вакви услови, непостењето на дополнителни одредби што предвидуваат 

политики на постапување и практики (на пр. дозволување повеќе и подолги посети, ако 

посетите се премногу ретки поради долгите растојанија што семејството мора да ги 
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помине) што како противтежа би ги компензирале овие практични неповолности со кои 

се соочуваат жените затворенички и би одржувале една де факто еднаквост меѓу 

машките и женските осудени лица, непосредно упатува на фактот дека легислативата е 

некомплентарна со препораките содржани во Правилото 26. 

Поглавје VI 

Правила 40-47 

Затворски третман, класификација и индивидуализација  

 Затворската управа треба да развие програми и методи за класификација што ќе 

се однесуваат на родово-сензитивните прашања и потреби на жените осуденички. При 

постапувањето со жената додека е во затвор, треба да се имаат предвид трајните 

штетни последици што ги предизвикува затворската изолација врз жената но и фактот 

дека жената како сторител е помал ризик фактор и за целокупниот криминалитет и за 

општествената околина. Затворскиот режим треба да биде флексибилен особена ако се 

работи со бремена осудена жена, жена доилка или штотуку породена жена. Според 

правилата, се охрабрува зголемувањето на бројот на посети и привремени отпуштања 

од установата како и изработувањето на програми за пред и пост пенален третман на 

жените осуденички. 

Состојба во РСМ 

 Согласно Законот, кај нас системот на извршувањето на казната затвор се 

организира така што може во одвоени установи или во одвоени одделенија на одделни 

установи и групи во нив да се спроведе распоредување, класификација и разместување 

на одделни категории на осудени лица, за полесно спроведување на различни видови 

на третман, спречување на меѓусебното штетно влијание на осудените лица и 

одржување на дисциплината (чл.16 ЗИС). Во установа за извршување на казната затвор 

осудените лица се класификуваат според неопходноста за примена на мерки на третман 

и видот на потребниот третман, нивната возраст, личните карактеристики и други 

околности од значење за оцена на личноста на осуденото лице. При распоредувањето, 

класификацијата и разместувањето на осудените лица, мора да се има предвид видот и 

природата на кривичното дело и степенот на кривичната одговорност. Министерот за 

правда поблиску го пропишува распоредувањето, класификацијата и разместувањето 

на осудените лица. Оттука, согласно Упатството за определување на видовите и 
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начините на третман на осудените лица, третманот на осуденото лице произлегува 

од индивидуализација на извршувањето на санкциите изречени за кривични дела во 

казнено - поправните установи. Веќе беше споменато дека осудените жени подлежат на 

специфична третманска програма што ги задоволува нивните посебни потреби. Исто 

така, индивидуализацијата на третманот се заснова на резултатите од 

интердисциплинарно организираното проучување на личноста на осуденото лице во 

приемното одделение на установата, по пат на анализа и синтеза на криминолошко-

пенолошки, социолошки, психолошки, медицински, педагошки испитувања на личноста 

и на податоците за должината на изречената казна, видот и тежината на кривичното 

дело. Со испитување на личноста на осуденото лице се добиваат резултати, односно 

показатели за: потребите, карактерни црти, својствата, навиките, психофизичките 

особини на личноста, интелектуалното и културното ниво, видот на образование и 

оспособеноста за одреден вид работа, здравствената, социјалната и материјална 

состојба, како и други социолошки, педагошки и пенолошки показатели. Врз основа на 

добиените резултати од проучувањето на личноста на осуденото лице и од извршената 

проценка на ризикот, се врши негова класификација во одредено одделение и 

распоредување во одредена третманска група заради применување на мерки и 

влијанија од ист или сличен вид (чл.3 од Упатството). 

Уште еден документ делумно ги уредува насоките дадени во Правилата 40-47. 

Во Правилникот за распоредување, класификација и разместување на осудените лица 

во казнено - поправните установи, е наведено дека при класификација на осудените 

лица, се земаат во предвид следните податоци: 

• податоците од извршеното испитување на личноста на осуденото лице во 

приемното одделение на установата; 

• видот и природата на кривичното дело; 

• степенот на кривичната одговорност; 

• податоците од извршената проценка за ризик; 

• побудите од кои е извршено кривичното дело; 

• ставот на осуденото лице кон кривичното дело; 

• начинот на кој осуденото лице започнало да ја издржува казната; 

• пeнолошка осудуваност; 
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• однесувањето на осуденото лице при поранешно издржување на казната затвор 

во установата каде ја издржувал; 

• возраста; 

• здравствената состојба; 

• извештај за однесувањето на лицето за време додека издржувало мерка 

притвор, 

• психолошките, педагошките, социјалните, безбедносните карактеристики и 

потреби на осуденото лице и 

• околноста дали против осуденото лице се води друга постапка или му е изречена 

друга казна затвор. 

 

Поглавје VII 

Правила 48-52, 64 

Бремени жени, доилки и мајки на деца во затвор  

 Правилата посветени на бремените жени и жените доилки кои се на издржување 

на казна укажуваат дека тие треба да добиваат постојани совети од стручно лице 

односно лекар, соодветна храна и можност казната да ја издржуваат во здрави и 

хигиенски услови. Правилата се против забраната за доење во затворски услови, освен 

ако тоа ја влошува здравствената состојба на жената. Државите треба да ги преферираат 

алтернативите на затворот кога станува збор за бремена жена, жена доилка или штотуку 

породена жена -сторител на кривично дело.  

Состојба во РСМ 

  

Законот за извршување на санкциите посебно го уредува прашањето за бремени 

жени доилки и мајки на малолетни деца во затвор. Така, во чл.192, во согласност со  

Правилото 48,  се предвидува дека на осудени бремени жени и доилки им се 

обезбедува стручна лекарска нега и дека според напатствијата на лекарот осудените 

бремени жени се упатуваат во породилното одделение во установата, по правило, 

четири недели пред породувањето. Во оваа смисла и во чл. 162 ст.3 од ЗИС е 

предвидено дека бремените жени и доилки пред и по породувањето, добиваат храна 

според видот и количеството што го определува лекар. Согласно Правилото 49, во ст.5 
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од чл.192 стои дека во породилното одделение осудената доилка по правило останува 

до навршување една година од животот на детето, ако не биде пред тоа отпуштена од 

издржувањето на казната. Законот исто така предвидува дека на осудените жени за 

време на бременоста, породувањето и мајчинството во однос на отсуството од работа 

се применуваат општите прописи. Осудените бремени жени по правило се породуваат 

во општите здравствени установи, освен во случаите кога во установата се обезбедени 

потребните услови за безбедно породување на осудената бремена жена. Во матичната 

книга на родените не смее да е содржан податок дека детето е родено во казнено-

поправна установа. 

Одлагањето на почетокот на извршување на казната затвор е уште една можност 

што се предвидува со нашиот закон (чл.143) ако станува збор за осудена жена чие дете 

е помало од една година или која е бремена, а до породувањето не преостануваат 

повеќе од три месеци. 

 

Поглавје VIII 

Правила 36-39, 53-56 

Посебни категории на затворенички 

Правила 36-39  

Малолетни затворенички 

Почитувањето на правилата за малолетнички лишени од слобода и нивната 

посебна положба е од голема важност. Преку постапувањето со малолетничките може 

да се согледа спремноста на државата да се справи со овие специфични проблеми. За 

жал, бројот на малолетните затворенички е толку мал, што често пати се занемаруваат 

како случаи, што влијае деструктивно на образованието на малолетничката (така и 

Нанев и др. 2018) но и на нејзината целокупна иднина.  

Состојба во РСМ 

 Правата што им следуваат на осудените полнолетни лица важат и за децата на 

кои им е изречена казна затвор за деца или воспитна мерка упатување во воспитно-

поправен дом. Со оглед на досегашната ситуација и сместувањето на малолетните 

сторители осудени на казна малолетнички затвор и децата на кои им е изречена 

воспитна мерка во иста установа (Затвор Охрид) и нивното неодамнешно раздвојување 
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и релоцирање на децата од ВПД во Волковија-Тетовско, може да се рече дека не се 

посветуваше доволно внимание на женските малолетни лица на кои им беше изречена 

казна или воспитна мерка. Тие до неодамна беа сместувани во женското одделение во 

КПД Идризово во посебна соба но во непосредна близина на полнолетните осуденички, 

што претставува најгрубо прекршување на правата на децата без оглед дали биле во 

судир со законот или сториле кривично дело. Останува да се види дали овие негативни 

пракси ќе останат црна дамка од минатото и ќе се изменат со новите услови во ВПД.   

 Со новиот ЗИС, а во согласност со дел од Правилата 36-39 е воведена посебна 

глава за извршување на кривични санкции спрема деца (чл.290-306) вклучувајќи ги и 

малолетните сторители од женски пол (во натамошниот текст: деца). Тука, се уредуваат 

прашањата за начинот на извршување на казната, односно дека таа се издржува во 

посебна казнено-поправна установа, одвоено од полнолетните лица. Децата од машки 

пол се сместуваат одделно од децата од женски пол, но програмите за професионално 

оспособување, образовни, социјални и забавни активности децата може да ги 

реализираат заедно. Постапката за прием на детето во установата за деца треба да биде 

спроведена на начин што ќе ги сведе на минимум неповолните психолошки ефекти од 

лишувањето од слобода, во согласност со Правилото 36. Кога станува збор за 

надградување на малолетните сторители се применува стручно изготвена програма 

утврдена од министерот за правда во согласност со министерот за образование и наука 

и министерот за труд и социјална политика преку која треба да се охрабрува и да му се 

помага на детето, кај него да се поттикнуваат позитивни особини и развој на личноста и 

да му се овозможува образование, остручување и оспособување за живот на слобода 

на што укажува и Правилото 37.  Детето има право на здравствена заштита, согласно 

со неговите развојни потреби. Лекарот треба да врши контрола на здравјето на децата, 

а во случај на болест да ги преземе неопходните мерки за нивно лекување и здравјето 

на децата преку систематски преглед се проверува два пати годишно. 

Законот предвидува можност за давање погодности кои ќе го поттикнуваат 

вклучувањето во активностите во установата за деца, развивање на позитивните црти на 

личноста и самопочитувањето. Исто така, на детето му се обезбедуваат услови за 

физичка култура и спорт, со што би се занимавало два часа дневно со спорт и други 

слободни активности на чист воздух, а ако временските прилики тоа не го дозволуваат, 

тоа треба да го остварува во посебна просторија за физичко и рекреативно воспитување. 
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Децата треба да поминуваат најмалку два часа дневно на културно забавни активности, 

но и најмалку два часа дневно во оспособување и вршење на образование по занимање. 

За сите активности во текот на денот се изготвува распоред за дневни активности, кој го 

подготвува стручниот тим во одделението за третман.  

Со Упатството за определување на видовите и начините на третман на 

осудените лица е доуредено прашањето за малолетни сторители на кривични дела. 

Според Упатството третманот на деца се определува од специфичните потреби и 

развојни карактеристики на личноста во детството и младоста и овозможува 

социјализација на личноста и отстранување на репресијата. Во текот на престојот во 

приемното одделение се добиваат сознанија за личноста на детето и зависно од 

податоците од проценката на ризикот, се изготвува индивидуална програма за третман 

на деца. Во рамките на институционалниот третман спрема деца се применуваат 

различни методи и постапки чиј избор зависи од поставените цели во индивидуалната 

програма за третман. 

Од аспект на Правилото 38, може да се истакне дека во чл.42 од Упатството е 

предвидено дека при третманот на деца посебно внимание се посветува на 

образованието и стручното оспособување, здравствена превенција и здравствено 

образование, создавање работни навики, развивање на чувството на одговорност кон 

себе, другите личности и општествените барања, организирање на слободното време 

во форма на спортско-рекреативни активности и креативни активности, контакти со 

семејството или законските старатели, позитивни социјални контакти со надворешниот 

свет и подготовка за постпеналниот период. Посебна грижа при третманските 

активности со децата се посветува на деца кои претрпеле физичко, сексуално или 

психичко насилство. 

Интересно за анализа е Правилото 6513 за поттикнување на поширока примена 

на незатворски мерки за малолетни женски сторители. Алтернативниот третман станува 

основен принцип на модерниот систем на малолетничка правда до таа мера што 

примената на судски институционални или слични мерки се ограничува само на 

случаите во кои заштитата на општеството налага нивно третирање во формална судска 

процедура. Врз истата идеја во современите системи на детска заштита и правда за 

 
13 Правилото 65 може да се сретне и во Поглавјето I за алтернативи на затворот за жени сторители на 
кривични дела, види во: Guidance document on Bangkok Rules..., стр.18. 
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децата во однос на нивниот третман, доминантна станува определбата за 

деинституционализација и развивање форми на грижа, заштита и помош на децата 

надвор од институциите.  

Три клучни постулати претставуваат насока за поддршка на процесот на 

деинституционализација и алтернативи во социјалната политика и правдата за деца во 

Република Северна Македонија. Првиот, економски, налага креирање политики за 

економски недоволно развиените земји, како што е нашата.  Деинституционализацијата 

на третманот и враќањето на децата во нивните семејства или во згрижувачки семејства 

се поврзани со редукцијата на сиромаштијата на семејствата. Вториот има политичко 

значење и поаѓа од ставот дека во самата суштина на демократските процеси на 

општеството е одредувањето на односот меѓу децата и државата со негово признавање 

како автономен субјект, кој не смее да биде исклучен од семејството. 

Деинституционализацијата не се изразува само како формално напуштање на системот 

што сака да ја замени улогата на семејството, туку и како дел од колективниот и одржлив 

процес на културна трансформација на општеството способно да ги интегрира сите свои 

членови, а не да ги екстернира во институции врз основа на идејата за општествена 

одбрана од нивното поведение. Третиот е државно-правен: мора да се применат 

универзалните норми и стандарди за правата на детето, од кои основно е правото на 

детето да живее во своето семејство или, ако тоа не постои, во најприродна средина 

што одговара на неговите потреби за развој на личноста и почитување и заштита на 

неговите слободи и права (пошироко види во: Камбовски, Лажетиќ, Мујоска и др., 

2018: 93 и натака). Донесувањето на Национална стратегија за деинституционализација 

во Република Македонија 2018-2027 “Тимјаник”14 е еден од клучните чекори за целосно 

остварување на насоките предвидени во Правилото 65.  

 Услов да се оствари било каков превоспитен процес кај дете сторител на 

кривично дело или прекршок е згрижување во згрижувачко семејство што поминало 

посебна обука за згрижување вакви лица. 

 
14 Национална стратегија за деинституционализација во РМ 2018-2027 “Тимјаник”, достапна на: 
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategii%202018/Strategija_deinstitucionalizacija_Timjanik_
2018-2027.pdf.  

https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategii%202018/Strategija_deinstitucionalizacija_Timjanik_2018-2027.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategii%202018/Strategija_deinstitucionalizacija_Timjanik_2018-2027.pdf
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Правило 53 

Осудени женски лица кои се странски државјани 

 
Во нашиот Закон, странските осуденички делумно се издвоени како посебна 

категорија. Имено, со чл.37 од ЗИС е определено дека во установите може да се 

основаат посебни одделенија за осудени лица странски државјани и за лица без 

државјанство; дека при извршувањето на казната затвор се применуваат меѓународните 

документи што се однесуваат за издржувањето на казна затвор на оваа категорија 

осудени лица и дека во установите може да се основаат одделенија за осудени лица со 

висок и многу висок безбедносен ризик. Со самото тоа што основниот Закон укажува на 

можноста на примена на меѓународни стандарди, не би требало да постои пречка и за 

примена на Правилото 53 ако се укаже прилика за тоа.  

Правила 54-55 

Припаднички на групи со различно уверување (маргинализирани групи) 

Основно правило при примена на законските одредби за лишување од слобода, 

е начелото за забрана на дискриминација врз основа на религија или верско уверување 

национална или етичка припадност, припадност на маргинализирана група итн. Во таа 

насока е постоењето на посебни програми за третман на женските осуденички, со 

должно почитување на припадничките на маргинализирани групи, кои беа претходно 

образложени во оваа анализа. Исто така, со Куќниот ред на установата се предвидува 

почитување на верските права на осудените лица (чл.36) со што на осуденото лице му е 

дозволено да ги задоволува своите верски чувства и потреби согласно условите и 

можностите на установата. Со подзаконскиот акт се забрануваат активности со кои 

осуденото лице се принудува да исповеда вера или верски убедувања, да присуствува 

на молитви или верски собири, да учествува на верски обреди или да прима посети од 

претставници на некоја вера или верско убедување и дополнително, на осудените лица 

им се обезбедува исхрана водејќи сметка за нивните верски убедувања, согласно со 

можностите на Установата. Сите правила кои ги регулираат законските и подзаконските 

акти, се применуваат непристрасно.  
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Поглавје IX 

Правила 29-35 

Затворска полиција и обуки 

 Припадниците на затворската полиција и службениците вработени во женски 

затвори треба да бидат обучени да ги решава посебните барања за социјална 

реинтеграција на жените затворенички и да управуваат и одржуваат сигурна и безбедна 

атмосфера во установите. Градењето и управувањето на капацитетите на женскиот 

персонал на затворската полиција и служба подразбира и нивна интеграција на високи 

позиции со клучна одговорност за развој на пенитенцијарни политики и стратегии. 

 

Состојба во РСМ 

 

 Во јули 2015 година е донесена Програма за обука за жените и затворот 15 на 

македонски јазик, како дел од серијата прирачници за казнена правда, подготвена од 

Одделението за правда во Канцеларијата на ОН за борба против дрога и криминал 

(UNODC) во соработка со Институтот за човекови права и хуманиратно право – Raoul 

Wallenberg и Тајланскиот правосуден институт.  

 Во Програмата а во согласност со насоките на Правилата 29-35 се опфатени сите 

прашања за почитување и справување со специфичните потреби на затвореничките 

преку 12 модули, и тоа:  

• Идентификација на потребите на затвореничките и справување со 

дискриминацијата  

• Прием, регистрација и распоредување  

• Здравствена заштита  

• Безбедност и сигурност  

• Контакти со надворешниот свет  

• Рехабилитација на затворениците  

• Трудници и жени со деца во затвор  

• Посебни категории на затворенички  

 
15 Програма за обука за жените и затворот, верзија 1.0 на македонски јазик, достапна на:  
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Zene_i_zatvor_MKD.pdf  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Zene_i_zatvor_MKD.pdf
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• Подготовка за отпуштање и помош по отпуштање  

• Персонал кој работи со затвореничките 

• Истражувања, планирање и евалуација и 

• Алтернативни мерки. 

 

Покрај модулите, програмата содржи и пет анекса кои се од значење при 

реализирање на работилници за обука на соодветниот работен кадар. Оваа програма 

за обука е изработена за да помогне во развојот на знаењето и вештините на 

службените лица и лицата што носат одлуки за казнената политика во областа на 

кривичното право, особено во делот  за спроведување на Правилата од Бангкок и 

меѓународните стандарди и норми поврзани со нив. 

 

Поглавје Х 

Правила 57-66 

Алтернативни мерки за жените сторители на кривични дела 
  

Како продолжение на насоките дадени во Токиските правила16, Правилата од 

Бангкок ја нагласуваат важноста од широка примена на  алтернативно постапување со 

жените сторители на кривични дела. Со правилата се препорачува при 

индивидуализирање на казната, судијата да ја земе предвид нејзината претходна 

(не)осудуваност, помалата општествена опасност што ја предизвикува жената и 

постоењето на посебна природа на кривичното дело. Десетте правила од ова поглавје 

претставуваат одговор на порастот на бројот на жени лишени од слобода од 

стапувањето на сила на Токиските правила во 1990 година до денес.  

Состојба во РСМ 

 

Современата тенденција за рестриктивна примена на казната лишување од 

слобода и третманот на сторителите надвор од затворот, претставува основна идеја врз 

која се темели реформата на системот на санкции. Иновациите кои се јавуваат во ова 

 
16 United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) Adopted by General 

Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990, достапни на: 

https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/tokyorules.pdf.  

https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/tokyorules.pdf
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подрачје не претставуваат нешто неочекувано, напротив, тие се одговор на зачестените 

затворски кризи и почеток на широката употреба на нови методи и техники на 

социјалната контрола на криминалот. 

Правилата 57, 58 и 60 се однесуваат на можноста за алтернативно казнување на 

жените сторители на кривични дела како што се препорачува во Токиските правила. 

Овие правила пак, за прв пат дискутирани на Седмиот конгрес на ОН, ја нагласуваат 

неопходноста од определување на казната затвор како последно решение и ја 

поттикнуваат широката примена на алтернативните санкции и мерки, постигнувајќи ја 

притоа потребната рамнотежа меѓу правата на осудената жена, правата на жртвата и 

заштитата на општеството. Предноста на Токиските правила се согледува во 

поставувањето на широки размери за употреба на незатворски мерки во различните 

фази на казнената постапка.17 Едновремено, тие содржат правила за имплементација на 

незатворски мерки, правила и обука за лицата кои се надлежни да ги применуваат 

незаводските мерки, учеството (волонтирањето) на заедницата, истражување, 

планирање, креирање на политиката и евалуација, итн. 

И покрај прифаќањето на ваквата поставеност на алтернативите во казнено-

правните системи, праксата покажува различна слика. Кај нас, сите се согласни дека 

широката примена на алтернативни санкции и мерки е добредојдена и посакувана, но 

судовите и понатаму продолжуваат со честото изрекување на затворски казни и покрај 

тоа што со изрекување на алтернатива на затворот, се исполнуваат целите на 

казнувањето. 

Според Кривичниот законик (СВ-37/1996...248/2018)18 на сторителите на 

кривичните дела може да им се изрече некоја од алтернативните мерки, и тоа: условна 

осуда, условна осуда со заштитен надзор, условно прекинување на кривичната 

постапка, општокорисна работа, судска опомена и куќен затвор (чл.48-а), додека целта 

на алтернативните мерки е спрема кривично одговорниот сторител да не се примени 

 
17Во литературата покрај терминот незатворски, често се среќаваат и термините незаводски, вонзаводски, 
вонинституционални, вонзатворски итн., и истите се употребуваат за означување мерки кои подразбираат 
издржување на санкција надвор од пенитенцијарна установа односно се мисли на алтернативните 
санкции и мерки, или за програми што опфаќаат третман, а се разликуваат од традиционалното 
казнување. Важно е да се нагласи дека постојат разлики при нивно дефинирање бидејќи претставуваат 
различни алтернативни решенија со различна правна природа.  
18 Кривичен законик, достапен на: https://pretsedatel.mk/wp-content/uploads/2020/03/Krivicen-
zakonik.pdf.  

https://pretsedatel.mk/wp-content/uploads/2020/03/Krivicen-zakonik.pdf
https://pretsedatel.mk/wp-content/uploads/2020/03/Krivicen-zakonik.pdf
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казна за полесни дела кога тоа не е нужно заради кривично- правна заштита и кога може 

да се очекува дека целта на казнувањето може да се оствари со предупредување со 

закана на казна (условна осуда), само предупредување (судска опомена) или со мерки 

на помош и надзор на однесувањето на сторителот на слобода (чл.48).  

Со вака поставен систем на алтернативни мерки, нашето законодавство е во 

согласност со Токиските правила, но не и со родово базираните насоки што се 

декларирани во Правилата од Бангкок.  

Денес сè уште се соочуваме со проблеми што се јавуваат при примена на 

алтернативите на затворот, бидејќи недостасува определување на прецизни 

критериуми за избор на алтернативата од една, и воспоставувањето доверба и 

соработка на судот и службите што треба да го спроведат извршувањето на овие 

санкции, од друга страна. Од таа причина, добредојдена е одредба за алтернативно 

казнување на жена сторител на кривично дело поврзано со дрога и обезбедување 

соодветен третман во случај таа да е зависник, како што е наведено во Правилото 62. 

Но, според нашите правила, оваа категорија на жени сторители најчесто е осудена на 

казна затвор со задолжителен третман за осуденици кои злоупотребуваат дроги и други 

психотропни супстанции.  

Со Правилото 61 се препорачува темелно испитување на личноста на жената 

сторител, особено нејзиното минато и природата на стореното криминално дело. Во 

македонските судови примената на ова правило е отежната, бидејќи судот не го 

извршува испитувањето ниту на личноста, ниту која мерка би била најсоодветна за 

конкретниот сторител (во определени случаи тоа е препуштено на експерти) и најчесто 

се одлучува за најбрзото решение што задолжително доведува до избегнување на 

санкциите што се состојат во интензивен третман на слобода. 

Правилото 64 укажува на потребата од незатворски мерки во случај обвинетата 

да е бремена жена или мајка на малолетни деца. Кај нас не постои изречна одредба 

која налага изрекување на алтернативна санкција за бремени жени, доилки и мајки на 

малолетни деца но судијата може да ја земе таа околност предвид при одмерување на 

санкцијата.  

Според ЗИС осудените лица се отпуштаат од издржувањето на казната по 

издржаната казна, по простување на остаток на казната со акт на надлежен орган, по 

одлука за условен отпуст и по одлука на директорот на установата за предвремено 
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отпуштање од издржување на казната. Постапката пак, за условен отпуст се спроведува 

согласно со Законот за пробација. За условно отпуштање на осуденото лице одлучува 

судот што ја донел пресудата во прв степен во совет составен од тројца судии, кој 

одлучува надвор од главниот претрес. Со оглед на тоа што во Законот за пробација нема 

одредба која укажува на посебен третман при одлучување за предвремено отпуштање 

од установа на жена, доилка или мајка, може да се рече дека Правилото 63 не е 

дословно применето. Единствено може ова правило да се земе предвид при примена 

на одредбата од чл.253 од ЗИС каде стои дека: пред одлучувањето за условниот отпуст 

првостепениот суд да ги има предвид писмениот извештај и мислењето на матичниот 

воспитувач во казнено поправната установа врз основа на кои е даден предлогот за 

условен отпуст; во случај кога до судот е поднесено барање за условен отпуст 

надлежниот суд може да побара од казнено поправната установа каде што осуденото 

лице ја издржува казната затвор да достави извештај за однесувањето на осуденото 

лице во текот на издржувањето на казната затвор и основаноста на поднесеното барање 

за условен отпуст. Надлежниот суд бара дополнителни податоци од казнено поправната 

установа каде што осуденото лице ја издржува казната затвор, а може да се сослуша и 

осуденото лице и да се побара мислење од матичниот воспитувач на осуденото лице, 

судијата за извршување на санкциите за околности што се однесуваат на личноста на 

осуденото лице, неговото поведение за време на издржувањето на казната, 

извршувањето на работните обврски и за други околности од кои може да се заклучи 

дали е постигната целта на казнувањето и особено дали осуденото лице во иднина нема 

да врши кривични дела (ст.1).  

Правилото 59 се однесува значењето на поддршката што ја овозможува 

заедницата на жени кои се жртви на насилство. Кај нас постојат бројни организации, 

државни и невладини, чија основна мисија и цел е подобрување на психофизичката 

состојба на жените жртви на насилство.  

Правилото 66 е целосно применето преку усвојување на Законот за 

Ратификација на Конвенцијата на ОН против транснационален организиран криминал, 

Протоколот за превенција, спречување и казнување на трговија со лица, особено жени 

и деца со кој се дополнува Конвенцијата на ОН против транснационалниот организиран 

криминал и Протоколот против криумчарење на мигранти по копнен воден или 
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воздушен пат со кој се дополнува конвенцијата на обединетите нации против 

транснационалниот организиран криминал од 8.10.2004 година.19 

 

Поглавје XI 

Правила 67-70 

Истражување, планирање, вреднување на постигнатите резултати и на 

подигнување на нивото на јавната свест 

Правилата од Банког укажуваат и на потребата од истражување, планирање, 

вреднување на постигнатите резултати и на подигнување на нивото на јавната свест за 

проблемот на криминалитетот на жената. На државите им се препорачува да спроведат 

истражувања за причините, природата, структурата и динамиката на криминалитетот на 

жената, со цел средствата наменети за реагирање кон овој криминалитет да се 

адаптираат кон реалните карактеристики на појавата. Се смета дека јавноста и 

медиумите мора да бидат упатени во суштинските и вистинските причини поради кои 

жената врши кривични дела, како и адекватно развивање на ефективни модалитети, 

методи и третмани за успешна реинтеграција на жената во општеството, нејзина 

ресоцијализација и социјална адаптација (в. Нанев и др.,2018: 411). 

Истражувањата на оваа тема мора да одат во насока на поддржување на идејата 

за широката примена на алтернативите на затворот за жените сторители, за што постојат 

бројни аргументи. Најгласни се оние кои укажуваат дека затворските алтернативи 

претставуваат адекватни казни за определени категории сторители како што се жените, 

ја поддржуваат реинтеграцијата во општеството и следствено, се похумани од затворот. 

Покрај тоа, тука се и аргументите дека со изрекување на овој вид санкции се 

растеретуваат затворските установи, чинат помалку од затворот и овозможуваат 

развивање на соодветен третман на одделните категории сторители (в. Мујоска 

Трпевска, 2017). 

Казнувањето во заедницата по својата природа има низа предности во однос на 

институционализираното затворско казнување и се појавува како резултат од 

согледувањето дека обидите за превоспитување во вештачките затворски услови ни од 

далеку не може да се оценат како успешни, долгорочно гледано. Оттука, почна да се 

 
19 Достапни на: http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=5656.  

http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=5656


39 
 

размислува во правец на прифаќањето можност, се разбира за определена категорија 

сторители казнувањето да се одвива на слобода, без изолирање кое создава низа 

дополнителни тешкотии во однос на правилното превоспитување и адаптација на 

сторителот кон условите за живот на слобода во согласност со законот. Ова особено 

важи за случаите на осудени жени на казна лишување од слобода.  

Изменетата улога на заедницата е последица од согледувањето дека во голем 

број случаи токму заедницата што го опкружува сторителот била извор на неговото 

криминално однесување, имајќи предвид дека личноста на делинквентот се формира 

под дејство на општествените влијанија и услови во конкретната животна средина. 

Крајно, учеството на заедницата во процесот на казнувањето го покренува прашањето 

за постоењето и степенот на развиеност на граѓанското општество наспроти добро 

етаблираната државна власт (в. Лажетиќ Б., 2002).  

Во полето на казненото право пак, несомнено е дека извршеното кривично дело 

е израз на неможноста за правилно прилагодување кон општествените норми и 

казнувањето во заедницата треба да доведе до минимизирање на проблемот со 

реинтеграцијата, кој е нераскинливо врзан за затворското казнување. 

За да може казнувањето во заедницата да има успешен ефект, тоа треба да се 

надоврзе на претходно запознавање на јавноста со можностите што ова казнување ги 

нуди. Факт е дека првиот чекор е информирање и запознавање на јавноста за да може 

да се очекува и добивање поддршка од неа. Во спротивно опасноста од отсуство на 

поддршка ќе стане сосема извесна. Токму затоа се нагласува дека навременото, 

целосното и деталното запознавање на јавноста со замислата за воведување ново 

алтернативно решение како санкција, предностите, целите и функциите што тоа ги има 

и ефектите што од него се очекуваат, е еден од најважните елементи при 

промовирањето на системот на алтернативните казнени решенија. 

Јавноста нема претстава за фактот колку многу судовите, всушност, го користат 

затворањето и какви се негативностите од него, па се препорачува прв чекор кон 

информирање на јавноста да биде потврдата дека казнената политика се соочува со 

определен проблем кој мора да се разреши, притоа наведувајќи ги предлозите што се 

сметаат како соодветни за разрешување на проблемот, истовремено обрнувајќи 

посебно внимание врз ефектите од новите предлози за заштита на заедницата од 

криминалитет. 
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Заклучни согледувања  
 

 Потребите условени од родовите диференцијали се она што ги издвојува жените 

и девојчињата од машките затвореници и кое ја наметнува потребата од посебно 

прилагоден третман во согласност со специфичните родово базирани потреби. 

Потребата од уважувањето на родовите разлики во постапувањето и третманот на 

женските лица во системите за кривична правда е и основата на Правилата од Бангкок 

како прв меѓународен документ кој се занимава со положбата на жената во системот на 

извршување на кривични санкции. Во оваа смисла и коментарот на постоечкото 

национално законодавство што го уредува прашањето за извршување на санкциите 

имаше за цел да го утврди нивото на родова сензибилизираност на одредбите преку 

споредба и оценка на степенот на услогласеност со Правилата од Бангкок. 

 Во текстот се анализирани главно одредбите од новиот Закон за извршување на 

сакнциите и подзаконските акти донесени врз основа на истиот. Законот е донесен на 

29 мај 2019 година (СВ-99/2019, 220/2019)20 и имаше за цел усогласување со 

меѓународните стандарди и најдобрите практики од областа на извршувањето на 

санкциите. Врз основа и во согласност со Законот, во 2020 година беа ажурирани, 

односно донесени и новите подзаконски акти што подетално го уредуваат прашањето 

за видовите и начините на третман на осудените лица и нивно распоредување во рамки 

на казнено поправните установи. 

 Во рамки на овие заклучни согледувања може да се нотира напредокот од 

нормативно-правен аспект во идентификувањето на посебните родово-специфични 

потреби на женските осуденички преку зголемување на одредбите во легислативата 

што предвидуваат адекватен третман и постапување во согласност со истите.  

 Признавањето на потребата од посебен третман за бремените жени и доилките, 

како и препознавањето на посебните одговорности што ги има жената како мајка може 

да се идентификува преку одредбите од ЗИС што предвидуваат посебна стручна 

лекарска нега, соодветна исхрана, сместување во посебно породилно одделение, 

можност за одложување на извршување на казната затвор и др. Во подзаконските акти 

 
20 Закон за извршување на санкциите, достапен на:  
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/65bfda0a7df54198aa359df8fa5f7ba4.pdf.  

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/65bfda0a7df54198aa359df8fa5f7ba4.pdf
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е соодветно предвидена потребата од воспоставување на родово-сензитивни затворски 

програми,  специфични за третман на жени затворенички, а во одредбите од Куќниот 

ред е направен напредок и со нормирањето на обврската да се обезбедат сите услови 

за специфичните хигиенски потреби на жените. 

 Сепак, заради зголемување на степенот на комплементатарност со Правилата од 

Бангкок, Народниот правобранител-Национален превентивен механизам (НП-НПМ) ја 

истакнува потребата од дополнително зголемување на одредбите што предвидуваат 

одговорност на властите да преземат соодветни мерки и активности за да се обезбеди 

дека женските осуденички имаат еднаков пристап до сите услуги и права што ги уживаат 

машките затвореници. 

 Националната регулатива е нужно условена и зависи од капацитетите на 

затворскиот систем и токму поради тоа треба да биде соодветно дизајнирана за да 

обезбеди еднаков третман на сите осудени лица, водејќи сметка за нивните родово-

базирани специфични потреби, а истовремено имајќи ги предвид реалните капцитети, 

како од материјален, така и од кадровски аспект.  

 Во оваа смисла, ако на пример се земе фактот дека актуелните капацитети на 

затворскиот систем нудат можност за извршување на казната затвор врз женските 

осудени лица единствено во посебното женско одделение во КПД Идризово, тогаш 

очигледна е условеноста на одредбите коишто се однесуваат на распоредувањето на 

женските осудени лица во казнено поправните установи за издржување на казната 

затвор. Но, истовремено ваквата состојба налага потреба од посебни дополнителни 

одредби коишто ќе придонесат до еднаков третман и во услови кога поради објективни 

причини женските осуденички се во нееднаква ситуација. Па така, како што е истакнато 

и погоре во текстот, неопходна е потребата од нормирање на посебни политики на 

постапување и практики (на пр. дозволување повеќе и подолги посети, ако посетите се 

премногу ретки поради долгите растојанија што семејството мора да ги помине) што 

како противтежа би ги компензирале овие практични неповолности со кои се соочуваат 

жените осуденички и би одржувале една де факто еднаквост меѓу машките и женските 

осудени лица.  



42 
 

 Потребата од нормирање на посебни политки за постапување е повеќе од 

неопходна и во условите кога се исполнети законски предвидените услови за 

преместување на осудените лица од една во друга установа, ако се има предвид дека 

поради актуелните затворски капацитети извршувањето на ваквите законски одредби е 

практично неприменливо во случаите кога се работи за женски осуденички. Итноста од 

креирање вакви посебни политики и практики за постапување е наложена од 

сериозноста на основите што во чл.223 од Законот се предвидени како можност за 

преместување на осудените лица од една во друга казнено-поправна установа. 

 Ако се имаат предвид и посебните родови специфики на женските осуденички, 

покрај остатанатото, неопходно е крирање и нормирање на посебни политики во поглед 

на извршување на дисциплинските санкции, посебно во делот на извршување на 

дисциплинската казна самица, а особено кога се работи за бремени жени или доилки.  

 Во однос на алтернативите на затворањето, исто така, е неопходно преземање 

на дополнителни мерки со цел постигнување на повисок степен на комплементарност 

со Правилата од Бангкок.  

 

Засегнати страни за спроведување на Правилата од Бангкок 

• Управа за извршување на санкции 

• Министерство за правда 

• Министерство за здравство 

• Министерство за образование 

• Министерство за труд и социјални работи 

• Министерство за финансии 

• МИОА 

• Казнено-поправни и воспитно-поправни установи во РСМ 
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