
 

Насоки за затворските и пробациските служби во однос на радикализацијата и 
насилниот екстремизам 

(Усвоени од Комитет на министри на 02 март 2016 година на 1249-тиот состанок на 
заменик-министрите) 

 

I. ТЕРМИНОЛОГИЈА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОВИЕ НАСОКИ: 1 

Радикализација претставува динамички процес со кој поединецот сè повеќе прифаќа 
и поддржува насилен екстремизам. Причините зад ваквиот процес може да бидат 
идеолошки, политички, религиски, социјални, економски или лични. 

Насилен екстремизам се состои во промовирање, поддржување или извршување на 
дела кои може да доведат до тероризам и коишто се насочени кон одбрана на 
идеологија што застапува расна, национална, етничка или верска надмоќност или што 
им противречи на суштинските демократски начела и вредности. 

Динамичка безбедност претставува концепт и работен метод со кој персоналот го 
приоретизира создавањето и одржувањето на секојдневната комуникација и 
интеракција со осудените лица врз основа на професионална етика. Има за цел 
подобро да се разберат осудените лица и да се оцени какви ризици носат, но и да се 
обезбеди безбедноста, сигурноста и редот, со што се придонесува за нивна 
ресоцијализација и подготвување да бидат пуштени на слобода. Концептот треба да се 
сфати во рамките на пошироко поимање на сигурноста, којашто се состои од 
структурна, организациска и статичка сигурност (ѕидови, препреки, брави, 
осветлување и опрема што се користи за врзување на осудените лица кога тоа е 
неопходно).  

 

II. ДЕЛОКРУГ 

Со овие Насоки се препорачуваат мерки што затворските и пробациските служби 
треба да ги преземат со цел да се спречи лицата под нивна одговорност да не се 
радикализираат преку прифаќање на насилни екстремистички ставови коишто може 
да доведат до терористички чин, како и со цел да се откријат, управуваат и 
ресоцијализираат радикализираните лица.  

Главниот предмет на препорачаните интервенции се осудените лица, вклучувајќи ги и 
притворениците во предистражна постапка, лицата спрема кои се извршуваат 
пробациски работи и престапниците на условен отпуст. 

Затворскиот и пробацискиот персонал се главните актери за спроведување на овие 
начела. Претставниците на други агенции и верски заедници коишто работат со 
осудените лица и лицата спрема кои се извршуваат пробациските работи, како и 
правните советници, членовите на семејствата и врсничките групи може исто така да 
бидат засегнати со овие начела.  

Радикализацијата е социјален и политички проблем кој ги засега органите на власта 

 
1 За потребите на овие Насоки, употребата на „ќе“ ја следи практиката на пишување на ЦДПЦ на полето на казнено-поправната 
материја. Оваа практика е востановена со усвојување на Европските затворски правила во 2006 година (Препорака Rec(2006)2 на 
Комитетот на министри до земјите-членки). Употребата на „ќе“ не треба на ниту еден начин да се толкува дека означува постоечка 
обврска согласно меѓународното право или пак дека посочува на некаква заповед или задолжителен пропис за земјите-членки. 



 

како целина. Затворите се само една од институциите каде што може да се појави 
радикализација, и само преку сеопфатен социјален и политички приод кон 
причинителите ќе може да се реши овој проблем.  

Иако во земјите-членки на Советот на Европа мал е бројот на осудените лица и на 
лицата спрема кои се извршуваат пробациските работи коишто се изложени на ризик 
од радикализирање или станување насилни екстремисти, сепак, важно е да се вложат 
достаточни ресурси и напори за ефикасно справување со овој проблем, со оглед на 
потенцијалната опасност што ја претставува за општеството.  

Овие Насоки ќе се применуваат во сообразност со меродавните меѓународни 
инструменти и стандарди за човекови права, како и во целосна согласност со 
Европската конвенција за човековите права.  

Со овие Насоки се потенцираат и дополнително се разработуваат стандардите на 
Советот на Европа и истите ќе се толкуваат заедно со правилата содржани во 
меродавните препораки на Советот на Европа, а особено Европските затворски 
правила (Препорака Rec(2006)2 на Комитетот на министри), Правилата за пробација 
на Советот на Европа (Препорака CM/Rec(2010)1 на Комитетот на министри), 
Европските правила за малолетни престапници кои подлежат на казни или мерки 
(Препорака CM/Rec(2008)11), Препорака CM/Rec(2012)12 на Комитетот на министри 
за странски осудени лица, Препорака CM/Rec(2014)3 на Комитетот на министри за 
опасни престапници и Препорака CM/Rec(2014)4 на Комитет на министри за 
електронски мониторинг.  

Вниманието нарочно го свртуваме кон некои од најважните правила и начела 
содржани во Европските затворски правила така што истите ги наведовме во текстот 
на Насоките со цел да ги потсетиме затворските и пробациските служби дека не смее 
да застранат од овие начела кога работат со радикализирани лица под нивна 
одговорност.  

 

III. ОСНОВНИ НАЧЕЛА И ОПШТИ СОГЛЕДУВАЊА 

а. Почитување на човековите права и темелните слободи 

1. Спречувањето и решавањето на радикализацијата и насилниот екстремизам 
секогаш ќе се заснова на владеењето на правото и ќе биде во согласност со 
меѓународните стандарди за човековите права бидејќи почитувањето на човековите 
права и на владеењето на правото се суштинскиот дел во успешните напори за борба 
против радикализацијата. Нивното непочитување се еден од факторите кој може да 
придонесе за зголемена радикализација. 

2. Се забрануваат тортурата и нечовечкото или понижувачко постапување или 
казнување. Ќе се почитуваат слободата на изразување и слободата на вероисповед. 

б. Почитување на заштитата на податоците и приватноста 

3. Секое надгледување и ограничување на контактите, комуникацијата и посетите 
на осудените лица, поради загриженост од радикализација, ќе биде сразмерно на 
проценетиот ризик и ќе се врши со целосно почитување на меѓународните стандарди 
за човековите права и националните закони што се однесуваат на лицата лишени од 
слобода, како и ќе бидат во согласност со Правилото 24 од Европските затворски 
правила за контактот на осудените лица со надворешниот свет.  



 

4. Кога се врши размена на информации поврзани со радикализација и насилен 
екстремизам помеѓу затворските и пробациските служби и националните полициски и 
разузнавачки служби, ќе се договорат и почитуваат строги и јасни процедури во однос 
на приватноста и заштита на податоците. 

5. Оние што работат на ресоцијализацијата на осудените лица треба да може да 
делуваат со соодветна автономија и независност од оние што се ангажирани на 
прибирање разузнавачки информации за насилните екстремисти. Успешноста на 
ресоцијализацијата навистина се потпира на довербата што произлегува од таквата 
автономија. 

в. Затворање како мерка на последно средство 

6. Со цел ефективно да се примени начелото според кое затворот ќе се користи 
како последно средство, таму каде што е можно ќе се применат најразлични и по 
мерка скроени казни и мерки со цел престапниците да се задржат во заедницата и да 
им се подобрат шансите за живот без криминал. Соработката со другите агенции на 
ова пола може да придонесе за размена на добри практики во поглед на општите 
превентивни мерки против радикализацијата и насилниот екстремизам. 

7. Младите прекршителите може да бидат особено ранливи на радикализацијата. 
Со цел да се избегнат негативните ефекти од затворањето, најпрвин ќе се разгледаат 
казните и мерките во заедницата. Ќе се вложат дополнителни напори и ресурси во 
работата со овие прекршители.  

г. Добро управување со затворите 

8. Доброто управување и добриот поредок во затворите ќе ја почитуваат 
различноста, толеранцијата и човечкото достоинство, како на осудените лица, така и 
на персоналот, бидејќи ова помага да се избегнат ситуации кои водат кон 
радикализација и насилен екстремизам.  

9. Иако самите по себе не се нужно доволни да предизвикаат радикализација – 
насилството, расизмот, исламофобијата и другите облици на дискриминација – 
создаваат презир и плодно тло за вкоренување на радикализирачки наративи. 
Несоодветните услови на притворање и пренатрупаноста може исто така да бидат 
фактори кои го зголемуваат ризикот од радикализација во затворите. Затоа, 
решавањето на овие проблеми треба да се земе предвид како составен дел на 
напорите за борба против радикализацијата. 

10. На сличен начин, процесот на радикализација може да се потенцира и зајакне 
кога се применуваат несразмерни мерки од страна на затворската управа. Затоа, 
казнените мерки, употребата на сила и средствата за присилба треба да бидат 
сразмерни на непосредните и сериозни закани за нарушување на добриот поредок, 
безбедноста и сигурноста во односниот затвор со цел, колку што е тоа можно, да се 
зачува односот на доверба и поддршка со кои се помага реинтеграцијата на 
престапниците.  

11. Управувањето со затворите ќе подразбира и консултирање на персоналот, а 
доколку е тоа потребно за добриот поредок, безбедноста и сигурноста, и земање во 
предвид на мислењето на осудените лица за проблематичните прашања во однос на 
општите услови на затворањето.  

12. Чувството на безбедност кај осудените лица и нивната доверба во 
легитимноста на постапките на персоналот најверојатно ќе предизвикаат позитивна 



 

промена и ќе помогнат во нивната ресоцијализација. Затоа, ќе се направи секој можен 
напор за да се зачуваат и надградат таквите односи на доверба со цел да им се помогне 
на прекршителите да започнат или развија живот без криминал.  

13. Колку што е тоа можно, затворските и пробациските служби ќе избираат и 
ангажираат персонал кој има соодветна јазична оспособеност и културна 
чувствителност. Обуката на персоналот за меѓукултурно и меѓуверско освестување ќе 
стане составен дел на нивното образование и обука со цел да се промовира 
разбирањето и толерирањето на различноста од верувања и традиции.  

14. Персоналот ќе се избира, поддржува и обучува така што да ја развива и одржува 
својата професионална етика и отпорност кон потенцијалните притисоци што водат 
кон радикализација. 

15. Образовните активности се суштински во процесот на ресоцијализација на 
лицата спрема кои се извршуваат пробациските работи или на осудените лица коишто 
можеби прифатиле насилни екстремистички погледи. Не само што со тоа се дава 
структура на дневните рутини за време на затворањето, туку и се нудат можности за 
развивање на нови вештини со коишто може да се помогне ресоцијализацијата. 

16. За решавањето на прашањето на радикализација во затворите потребно е 
доброто управување со затворите да не се поврзува само со високата професионална 
етика и ставови, туку за тоа се потребни и соодветни ресурси. Ова значи дека можеби 
ќе биде потребно да се наменат дополнителни средства за вработување и обука на 
персоналот.  

 

IV. ЗАТВОРСКА И ПРОБАЦИСКА РАБОТА 

а. Оценка 

17. Оценката на ризиците и потребите треба да се изврши од страна на 
мултидисциплинарни тимови. Кога се врши почетна и последователна оценка на 
ризиците и потребите на престапниците, треба да се обрне посебно внимание на 
откривање на престапниците коишто се ранливи на радикализација. Во согласност со 
постојните национални процедури за оценка на ризикот, потребно е да се забележат 
ставовите на престапниците во однос на тоа и на престапниците треба да им се даде 
можност да ја оспорат таквата оценка. 

18. Со цел да се воспостават индивидуални програми за постапување насочени кон 
успешна ресоцијализација на осудените лица и лицата спрема кои се извршуваат 
пробациските работи, уште од самиот почеток на служењето на затворската казна 
или мерка ќе се развијат и применуваат алатки за проценка, специфично дизајнирани 
за идентификување на ризиците од радикализацијата, и истите ќе се повторуваат во 
редовни интервали по потреба кога постои загриженост дека осуденото лице можеби 
поминува низ процес на радикализација.  

б. Прием во затворот и распоредување 

19. Ќе се обрне посебно внимание на процедурата за прием на сите осудени лица, 
бидејќи доброто спроведување на оваа постапка овозможува кај осудените лица да се 
изгради чувство на доверба и безбедност, а пак тоа овозможува да се направи 
соодветна оценка на нивната здравствена состојба при влезот и придонесува добро да 
се изврши оценката на ризиците и потребите, планирањето на отслужувањето казна, 



 

класификацијата, распоредувањето и сместувањето. 

20. Независно од тоа дали лицата осудени за кривични дела поврзани со тероризам 
се чуваат во посебни затвори или крила или пак се разместени низ затворскиот 
систем, ризикот што тие го носат, вклучувајќи го и ризикот од нивно радикализирање 
на други осудени лица, ќе се оцени поединечно пред да се одреди нивното 
распоредување и истото ќе се преиспитува во редовни интервали.  

в. Високообезбедени затвори и високообезбедени затворски оддели и 
преместување на осудените лица  

21. Потребата од сместување на лицата кои се осудени за кривични дела поврзани 
со тероризам во високо-обезбедени затвори или под висок степен на обезбедување во 
редовните затвори исто така ќе се оценува поединечно и таквите одлуки ќе се 
преиспитуваат во редовни интервали. Во таквите случаи ќе се применува Правилото 
53 од Европските затворски правила, со кое се уредува употребата на посебни мерки 
за висок степен на сигурност или безбедност. Покрај тоа, како што е наведено во 
Правилото 70 од Европските затворски правила, секое осудено лице кое ќе биде 
изложено на такви мерки ќе има право на поплака или жалба до независен орган. 

22. Честите преместувања на затворениците осудени за кривични дела поврзани 
со тероризам може негативно да влијаат врз можностите за реинтеграција на таквите 
осудени лица. Затоа, потребата од таквото преместување внимателно ќе се оцени на 
поединечна основа во однос на ризикот што таквото осудено лице го носи. 

г. Култура и религија 

23. Во согласност со Правилото 29 од Европските затворски правила, културните и 
верските традиции ќе се земаат предвид во однос на исхраната, а колку што е тоа 
изводливо, и во однос на облекувањето, молењето и верските празници. Кога е можно, 
на осудените лица ќе им се дозволи да јадат во периоди од денот кои одговараат на 
нивните верски правила. 

24. Затворските служби се поттикнуваат да воспостават договори со верските 
заедници со цел да им се дозволи влез во установата на извесен број одобрени верски 
претставници сразмерно на бројот на осудени лица од иста вероисповед во односниот 
затвор. Верските претставници треба да бидат соодветно обучени за тоа како да ја 
извршат својата функција во услови на затвор. 

25. Со цел да се предизвика позитивна лична промена кај осудените лица, 
предност ќе им се даде на оние верски претставници коишто се ускладени со 
културните норми и вредности и способни да разговараат на јазикот што го 
зборуваат осудените лица. Ќе се обезбедат и доволно време, соодветни простории и 
ресурси за да им се овозможи на одобрените верски претставници да се среќаваат 
насамо со осудените лица и да држат заеднички служби. 

д. Меѓуресорска соработка 

26.  Затворските и пробациските служби ќе соработуваат меѓу себе како и со 
другите полициски служби на локално, национално и меѓународно ниво, бидејќи за 
справување со радикализацијата и насилниот екстремизам кои водат кон 
терористички чинови потребен е сеопфатен приод заснован на професионални 
стандарди. 

27. Затворските и пробациските служби ќе соработуваат и со други јавни и 



 

приватни установи и со поширокото граѓанско општество со цел да се обезбеди 
последователната грижа и да се придонесе за ресоцијализација и реинтеграција на 
престапниците. 

28. На затворските и пробациските служби им е во интерес да ги прибираат своите 
знаења и најдобри практики и истите да ги споделуваат на меѓународно ниво.  

 

V. ОТКРИВАЊЕ, СПРЕЧУВАЊЕ И СПРАВУВАЊЕ СО РАДИКАЛИЗАЦИЈАТА И 
НАСИЛНИОТ ЕКСТРЕМИЗАМ ВО ЗАТВОРИТЕ 

а. Употреба на динамичката безбедност   

29. Персоналот од првите редови ќе биде обучен да делува во согласност со 
начелата на динамичката безбедност со цел да се одржат безбедноста, сигурноста и 
добриот поредок во затворот и да се придонесе за ресоцијализација на осуденото 
лице. Особено, треба да бидат обучени да користат меѓукултурна медијација и 
различни техники на интервенција во случај на управување со кризи. 

б. Процедури за откривање 

30. Персоналот од првите редови ќе биде обучен и ќе добива поддршка со цел да 
може да направи разлика помеѓу практикување на верата и усвојување на насилно 
екстремистичко однесување и ќе биде оснажен да делува брзо и сразмерно во случај 
на реална и непосредна закана по животот, здравјето или личниот интегритет на 
осудените лица или на персоналот. Особено, на персоналот ќе му бидат дадени алатки 
преку кои ќе може да ја пријави својата загриженост во однос на знаците на 
радикализација кон насилниот екстремизам и ќе се применат соодветни процедури 
со кои таквите ризици ќе може брзо и професионално да се оценат.  

31. Таму каде што се изработени специфичните алатки и методи за 
идентификување на радикализираните осудени лица и се применуваат од страна на 
затворските и пробациските служби со цел да му се помогне на персоналот од првите 
редови, истите ќе се засноваат на професионални и етички стандарди и редовно ќе се 
преиспитуваат и ажурираат. 

32. Кога се изработуваат показатели за радикализација, персоналот треба да се 
предупреди дека таквите показатели не треба да се земаат изолирано, туку во 
контекст на личните одлики и специфичните околности на одреден случај со цел да 
се избегнат произволни заклучоци. 

33. Соодветно обучените припадници на затворскиот и пробацискиот персонал 
може да се назначуваат по потреба, во случај радикализацијата да е повод за 
загриженост во одреден затвор или пробациско подрачје, со цел да се поведе сметка 
персоналот да знае каде може веднаш да добие совет за прашања поврзани со 
радикализацијата и со цел осудените, како и лицата спрема кои се извршуваат 
пробациските работи да знаат како да пријават загриженост за радикализација.  

в. Посебни програми  

34. Ќе се изработат посебни програми, вклучувајќи го и користењето на ментори, и 
истите ќе им се понудат на осудените лица и на лицата спрема кои се извршуваат 
пробациските работи, каде што тоа е изводливо, а особено на оние коишто се смета 
дека се подложни на радикализација, со цел да им се помогне да изнајдат животни 



 

можности без криминал и насилен екстремизам. За изведувањето или 
надгледувањето на таквите програми ќе се ангажира посебно обучен персонал. 

35. Поранешни насилни екстремисти коишто се откажале од насилството може да 
послужат како легитимни актери за ресоцијализација на лицата спрема кои се 
извршуваат пробациските работи и на осудените лица. 

36. Вклучувањето на верските претставници, волонтерите, врсниците и членовите 
на семејството може исто така да се земе предвид од случај до случај, зашто тие може 
да бидат од голема корист за ефикасната реинтеграција на престапниците. 

 

VI. РАБОТА ПОСЛЕ ПУШТАЊЕТО НА СЛОБОДА 

37. Со цел успешна реинтеграција, затворските и пробациските служби нема да 
работат изолирано, туку ќе комуницираат и ќе воспостават врски со организациите од 
заедницата со цел да се поведе сметка за продолжување на специјализираните 
програми изработени за време на служењето затвор или пробација и после пуштањето 
на слобода, односно после завршувањето на пробацискиот надзор, таму каде што е 
изводливо.  

38. На сличен начин, на поранешните осудени лица ќе им се помогне во 
контактирањето на различните структури за поддршка во заедницата. Од случај до 
случај, ќе се зема предвид и вклучувањето на семејствата и општествените мрежи, 
бидејќи истите може позитивно да влијаат на процесот на ресоцијализација. 

39. Системите за електронски мониторинг, како и другите контролни мерки ќе се 
комбинираат со други професионални интервенции и мерки на поддршка насочени 
кон социјална реинтеграција на радикализираните престапници.  

 

VII. ИСТРАЖУВАЊЕ, ОЦЕНКА И КОМУНИКАЦИЈАТА 

40. Ќе се наменат достаточни ресурси за спроведување на истражувања и оценки на 
постојните програми со кои се решава радикализацијата. Секоја таква програма треба 
да се заснова на сознанија и редовно ќе се преиспитува. 

41. Со цел да се придобие јавноста и да се наиде на нејзино разбирање, редовно ќе 
се работи со медиумите. 

 


