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Constitution
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Criminal Code
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•
•
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Relevant Articles – MACEDONIA

MACEDONIAN
Устав На Република Македонија
Член 11
Физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени.
Се забранува секој облик на мачење, нечовечко или понижувачко
однесување и казнување.
Се забранува присилна работа.
Член 54
Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат
само во случаи утврдени со Уставот.
Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да бидат
ограничени за време на воена или вонредна состојба според одредбите
на Уставот.
Ограничувањето на слободите и правата не може да биде
дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера,
национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.
Ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на
правото на живот, забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко
постапување и казнување, на правната одреденост на казнивите дела и
казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното
изразување на мислата и вероисповеста.

Кривичен Законик
Член142
(1)Тој што во вршењето на службата, како и тој што наведен од службено
лице или врз основа на негова согласност, ќе употреби сила, закана
или друго недопуштено средство или недопуштен начин со намера да
изнуди признание или некоја друга изјава од обвинетиот, сведокот,
вештакот ли друго лице, или ќе предизвика кај друг тешко телесно
или душевно страдање за да го казни за кривично дело што го
сторило или за што е осомничен тој или друго лице, или за да го
заплаши или да го присили на откажување од некое негово право, или
ќе предизвика такво страдање поради каков било облик на
дискриминација, ќе се казни со затвор од една до пет години.
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(2)Ако поради делото од став 1 настапи тешка телесна повреда или
други особено тешки последици за оштетениот, сторителот ќе се
казни со затвор од една до десет години.
Член 403-а
Тој што со намера за систематско уништување на цивилно население, ќе
нареди да се вршат убиства, тешки телесни повреди, физичко
истребување, поробување, депортација или присилно раселување на
население, затворање или друг вид лишување од слобода спротивни на
меѓународното право, мачење, силување, сексуална експлоатација или
ропство, присилна проституција, присилна бременост, присилна
стерилизација или кој било друг вид тешко сексуално насилство, гонење
на која било група или заедница врз политичка, расна, национална,
етничка, културна, верска или полова основа, присилно одведување и
исчезнување на лица, дискриминација и подвојување врз расна,
национална, етничка, политичка, културна или друга основа и други
нехумани постапки со кои намерно се предизвикува физичко или
психичко страдање, или тој што со иста намера ќе изврши некое од
наведените дела, ќе се казни со затвор најмалку десет години или со
доживотен затвор.
Член 404
(1)Тој што за време на војна, вооружен судир или окупација повредувајќи
ги правилата на меѓународното право ќе нареди да се изврши напад
на цивилното население, на населба, на одделни цивилни лица или
на лица онеспособени за борба, што имало за последица смрт, тешка
телесна повреда или тешко нарушување на здравјето на луѓето;
напад без избор на целта со кој се погодува цивилното население;
вршење спрема цивилното население убиства, мачења, нечовечки
постапувања, биолошки, медицински или други научни експерименти,
земање на ткива или органи заради трансплантација, нанесување на
големи страдања или повреди на телесниот интегритет или на
здравјето; раселување или преселување или присилно однародување
или преведување во друга вера; присилување на проституција или
силување, сексуално ропство или предизвикување на присилна
бременост, насилна стерилизација или друг вид сексуално насилство;
применување на мерки на застрашување и терор, земање на
заложници, колективно казнување, противзаконито одведување во
концентрациони логори и други противзаконити затворања, лишување
од правото на правилно и непристрасно судење, или извршување на
казна или погубување без претходна пресуда донесена од законски
заснован суд во постапка во која се обезбедени општоприфатените
судски гаранции; присилување на служба во вооружените сили на
непријателска сила или во нејзина разузнавачка служба или
администрација, запишување и регрутирање на малолетници
помлади од 15 години во вооружените сили или нивно користење
преку активно учество во вооружените дејствија; искористување на
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присуството на цивилно население или на други заштитени лица како
жив штит на определени места или подрачја на дејствување на
вооружени сили; присилување на принудна работа, изгладнување на
населението, конфискување на имот, грабеж на имотот на
населението, отежнување на пристапот на хуманитарна помош,
противзаконито и самоволно уништување или присвојување од
поголеми размери на имоти што не е оправдано со воените потреби,
земање на незаконита и несразмерно голема контрибуција и
реквизиција, намалување на вредноста на домашните пари или
противзаконито издавање на пари или тој што ќе изврши некое од
наведените дела, ќе се казни со затвор најмалку десет години или со
доживотен затвор.
(2) …

ENGLISH (Translation)
Constitution of the Republic of Macedonia of 1991
Article 11
The human right to physical and moral dignity is irrevocable.
Any form of torture, or inhuman or humiliating conduct or punishment is
prohibited.
Article 54
The freedoms and rights of the individual and citizen can be restricted only in
cases determined by the Constitution.
The freedoms and rights of the individual and citizen can be restricted during
states of war or emergency, in accordance with the provisions of the
Constitution.
The restriction of freedoms and rights can not discriminate on grounds of sex,
race, colour of skin, language, religion, national or social origin, property or
social status.
The restriction of freedoms and rights can not be applied to the right to life, the
interdiction of torture, inhuman and humiliating conduct and punishment, the
legal determination of punishable offences and sentences, as well as to the
freedom of personal conviction, conscience, thought and religious confession.
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Criminal Code of 23 July 1996
Article 142 Torture and other cruel, inhuman or humiliating activities and
punishments
(1) A person who while performing his duty, as well as a person instructed by
an official person or based on an agreement of the official person, shall
apply force, threat or some other illicit instrument or an illicit manner with
the intention to force a confession or some other statement from a
defendant, a witness, an expert witness or from some other person, or will
inflict on another person severe bodily or mental suffering in order to
punish the other person for a crime which the other person has committed
or for which the other person or some other person is under suspicion, or
to intimidate him/her or to force him/her to forfeit some of his\her rights, or
shall cause such suffering due to any kind of discrimination, shall be
punished with imprisonment of one to five years.
(2) If, due to the activities stipulated in paragraph 1, the damaged party has
come to severe bodily harm or other especially severe consequences, the
perpetrator shall be punished with imprisonment of one to ten years.
Article 403-a Crime against humanity
One who, with an intention for systematic destruction of civil population, order
committing murders, severe body injuries, physical extermination, slavery,
deportation or forced displacement of the population, imprisonment or other
type of depriving of freedom against the international law, torture, rape, sexual
exploitation or slavery, forced prostitution, forced pregnancy, forced
sterilization or any other type of severe sexual violence, exile based on
political, racial, national, ethnic, cultural, religious or gender basis, forced
taking away and disappearing of persons, discrimination and separation
based on racial, national, ethnic, political, cultural or other basis and other
non-humane acts with deliberate causing physical or psychical suffer, or one
that will commit some of the stipulated crimes with the same intention, shall be
sentenced with imprisonment of at least ten years or life sentence.
Article 404 War crimes against the civil population
(1) A person who, by violating the rules of international law, during a war,
armed conflict or occupation, orders an attack upon civil population, a
settlement, certain civil persons or persons incapacitated for combat,
which had as consequence death, serious body injury or serious
disturbance to the health of the people; an attack without choosing the
target, which strikes the civil population; to commit against the civil
population murder, torture, inhuman acts, biological, medical or other
scientific experiments, taking tissue or organs for the purpose of
transplantation, inflicting grave suffering or injury to the body integrity
or the health; resettlement and moving or forced denationalization or
transfer to some other religion; coercion to prostitution or rape, sexual
slavery or causing forced pregnancy, forced sterilization or other type
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of sexual violence, the implementation of measures of fear and terror,
taking hostages, collective punishment, illegal taking to concentration
camps and other illegal arrests, depriving of the right to a proper and
unbiased trial or implementation of sentence or execution without prior
verdict issued by a legally based court in a procedure that provides the
generally accepted court guarantees; coercion for service in the armed
forces of the enemy or in its intelligence service or administration,
enrolment and recruitment of minors under 15 years of age in the
armed forces and their use through active participation in military
activities; utilization of the presence of civilians or other protected
persons as life shield in certain places or areas where the armed
forced are acting coercion to forced labor, starving of the population,
hindering of the approach to the humanitarian aid confiscation of
property, pilfering of property of the population, illegal and self-willed
destruction or usurpation of a larger extent of properties which is not
justified by the military needs, taking an unlawful and excessive
contribution and requisition, decreasing the value of the domestic
currency or unlawful issue of money; or the person who commits some
of the above mentioned crimes - shall be punished with imprisonment
of at least ten years, or with life imprisonment.
(2) …
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