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ВОВЕД
ВОВЕД
Оваа брошура е наменета за бранителите ангажирани по службена должност за
правата на осомничените/обвинетите со цел ним да им се даде увид и можност на
едно место да се запознаат со одредбите во Законот за кривична постапка (ЗКП) и
правата на осомничените/обвинетите за времетраење на кривичната постапка во
услови кога тие не можат да си дозволат бранител, па судот им доделува бранител/
адвокат по службена должност.
Правата на осомничените/обвинетите во кривична постапка се загарантирани и
со Уставот на РСМ, кој во член 13 децидно истакнува дека секој е невин додека не
се докаже спротивното или презумција на невиност.
Меѓутоа, правата на осомничените/обвинетите поблиску се уредени со Европската конвенција за човекови права и слободи, што во член 6, „Право на
правична судска постапка“, предвидува дека секој има право правично и јавно, во
разумен рок, пред независен и непристрасен со закон воспоставен суд да бидат
разгледани и утврдени неговите граѓански права и обврски или основаноста на
какви било кривични обвиненија против него. Пресудата се изрекува јавно, а
новинарите и публиката можат да бидат исклучени за време на целата или на дел
од постапката во интерес на моралот, јавниот ред или националната безбедност
во едно демократско општество, кога тоа го наложуваат интересите на малолетник
или заштитата на приватниот живот на страните во спорот или кога тоа судот го
смета за неопходно, затоа што во посебни околности публицитетот би можел да им
нанесе штета на интересите на правдата. Секој што е обвинет за кривично дело се
смета за невин сè додека неговата вина не се докаже по законски пат.
Секој обвинет ги има следните минимални права:
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а.

веднаш, на јазикот што го разбира, да биде детално известен за природата и причините
на обвинението подигнато против него;

б.

да му се обезбедат време и услови неопходни за подготвување на неговата одбрана;

в.

да се брани самиот или со помош на бранител по свој избор, а доколку не располага со
средства да плати бранител, да добие бесплатен службен адвокат кога тоа го наложуваат
интересите на правдата;

г.

самиот да ги сослуша или да бара сослушување на сведоците на обвинението и да бара
повикувањето и сослушувањето на сведоците на одбраната да биде под услови што
важат и за сведоците на обвинението;

д.

да користи бесплатна помош од преведувач, доколку не го разбира или не го зборува
јазикот на кој се одвива судењето.
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Соочувајќи се со низа проблеми во системот на назначување адвокат по службена
должност од една страна и познавањето на своите права од страна на осомничените/
обвинетите од друга страна доведе до потреба да се пристапи кон изготвување на
детална анализа во Република Северна Македонија и во регионот.
Па, така, во 2016 година Хелсиншкиот комитет за човекови права спроведе проект
на ниво на регионот со цел да придонесе за зајакнување на системот на правна
заштита на осомничените.
Појдовна точка на овој проект и крајната цел беше изготвување на детална и
компаративна анализа за адвокатурата во кривичната постапка во пет земји во
регионот: Албанија, Косово, Северна Македонија, Србија и Босна и Херцеговина.
Поаѓајќи од конечните заклучоци во Анализата за зајакнување на можностите за
задолжителна одбрана во кривичната постапка, како ажурирање на листата што се
води при Комората за адвокати по службена должност, склучување меморандум за
соработка со правосудните органи, инсталирање софтвер преку кој ќе се регулира
начинот на назначување на адвокатите по службена должност, регулирање
на начинот на исплата на адвокатите по службена должност, редовни обуки на
адвокатите и др., се пристапи кон решавање на увидените проблеми во согласност
со дадените препораки/заклучоци.
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ДОМАШНА
ДОМАШНА
ПРАВНАРАМКА
РАМКА
ПРАВНА
Кога се поставува бранител по службена должност.
Обвинетиот има право на бранител по службена должност во случаите кога
одбраната е задолжителна, а во услови кога самиот не може да ги поднесе
трошоците за адвокат.
Задолжителна одбрана е предвидена согласно член 74 од ЗКП во следните случаи:

Ако обвинетиот е нем, глув или неспособен самиот успешно да се брани или ако против
него се води кривична постапка за кривично дело за кое во законот е пропишана казна
доживотен затвор, мора да има бранител уште при првото испитување;
Обвинетиот мора да има бранител ако против него е определен притвор за времето
додека трае притворот;
По поднесениот обвинителен акт поради кривично дело со закон е пропишана казна
затвор од десет години или потешка казна затвор, обвинетиот мора да има бранител во
времето на доставување на обвинителниот акт;
Во текот на постапката за преговарање и спогодување со обвинителот за признавање на
вината, обвинетиот мора да има бранител;
Обвинетиот на кој му се суди во отсуство мора да има бранител веднаш по донесеното
решение за судење во отсуство.
Оттука, доколку обвинетиот нема услови и средства да ги поднесе трошоците
за адвокат во кривичната постапка за кривично дело за кое е пропишана казна
затвор од десет години или потешка казна затвор, тогаш има право да побара од
судот да му се назначи бранител по службена должност.
Ова е случај и со кривичните дека каде што со законот не е предвидена задолжителната
одбрана, но е изречена мерка притвор и во тој случај е задолжително присуство на
адвокат.
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Воедно, осомничениот има право да бара од судот да му се назначи бранител по
службена должност и во случаите кога не е предвидена задолжителна одбрана, а тој
не е во можност да ги покрие трошоците на одбраната, во услови кога тоа го бараат
интересите на правдата, а особено тежината на кривичното дело и сложеноста
на случајот (сиромашно право). Меѓутоа, оваа ситуација или можност е ретко
употребена или поточно дозволена, од причина што нормата што ја уредува оваа
проблематика содржи во себе генерална одредба што им дава опции на судечките
судии да ја толкуваат индивидуално по своја лична оцена. Што се подразбира под
интересите на правдата, кој е коефициентот на тежината на кривичното дело, има
ли некој утврден критериум со закон, подзаконски акт, директива или слично за
тежината на кривичните дела?
Сложеноста на случајот, пак, е сосема друга проблематика, од аспект на интересите
на правдата секој случај е сложен. Но, во недостиг на концизно објаснување, сè
уште опстојува фактот дека по однос на овие генерални одредби обвинетите се
оставени на милост или немилост на индивидуалниот суд на судечкиот судија.
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ОДНОСОБВИНЕТ
ОБВИНЕТ
ОДНОС
БРАНИТЕЛ
ИИБРАНИТЕЛ
Со Законот за кривична постапка се уредуваат минималните загарантирани права
на обвинетите во текот на кривичната постапка.
Имено, правата што ги имаат лицата лишени од слобода, повикани или
приведени се уредуваат во член 69 од ЗКП и се следните:

Лицето повикано, приведено или лишено од слобода мора веднаш да биде известено на
јазик што го разбира за причините за повикувањето, приведувањето или лишувањето
од слобода за какво и да е сомневање за сторено кривично дело против него, како и за
неговите права и од лицето не може да се бара изјава;
Обвинетиот најпрвин на јасен начин мора да се поучи за правото да молчи, за правото
насамо да се советува со адвокат и да има бранител по негов избор за време на
испитувањето;
Лицето приведено или лишено од слобода ќе се поучи за правото да извести член
на неговото семејство или нему блиско лице, односно дипломатско-конзуларно
претставништво на државата чијшто државјанин е лицето за неговото приведување
или лишување од слобода. По потреба или по барање на лицето приведено или лишено
од слобода ќе му се обезбеди соодветна лекарска помош;
Лицето лишено од слобода мора веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од моментот
на лишување од слобода, да биде изведено пред суд, кој без одлагање ќе одлучи за
законитоста на лишувањето од слобода;
Објавувањето фотографии или снимки на лицата приведени или лишени од слобода се
врши со прикривање на изгледот на лицето.
Од досегашната практика само делумно се предочуваат поуките на осомничените
и недоволно се објаснети, односно само таксативно се набројуваат по членот од
законот без да бидат објаснети на начин и јазик разбирлив за обвинетиот.
Па, така, загарантираното право на молчење, што значи дека не може да се бара
негова изјава, во досегашната практика речиси никогаш не се кажува на лицата кои
се приведени или лишени од слобода како поука, иако законот го предвидел тоа.
Понатаму, заштитата на идентитетот на приведените лица или лишени од слобода
не се почитува, па често се случува информации познати само на органите на
прогонот, како и фотографии или снимки од приведени лица да се споделат со
медиумите и да се прикажуваат јавно без прикривање на нивниот идентитет и на
личните податоци. Овие права се во состав на презумпцијата на невиност, што сè
уште често грубо се крши од надлежните органи, но и од медиумите, и никој не е
санкциониран поради тоа.
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Правата на обвинетите се уредени со член 70 од ЗКП:
Секој обвинет ги има следниве основни права:

Да биде навремено и детално информиран на јазик што го разбира за делата за кои се
товари и за доказите против него;
Да има доволно време и можности за подготвување на својата одбрана, а особено да
има увид во списите и да биде запознаен со доказите против него и во негова корист,
како и да комуницира со бранител по сопствен избор;
Да биде суден во негово присуство и да се брани лично или со помош на бранител
по сопствен избор, а доколку нема средства да плати бранител, да добие бесплатен
бранител кога тоа го бараат интересите на правдата;
Да ја изнесе својата одбрана;
Да не биде присилен да даде исказ против себе или своите блиски или да признае вина;
Да има можност да се изјасни за фактите и доказите што го товарат и да ги изнесе сите
факти и докази што му одат во прилог;
Самиот или преку бранител да ги испита сведоците против него, како и да му се
обезбеди присуство и испитување на сведоците во негова корист под исти услови како
и сведоците против него;
Во текот на главната расправа да се советува со својот бранител, но не може да се
договара како ќе одговори на поставеното прашање.
Обвинетиот има право пред почнување на постапката пред надлежниот орган,
поточно пред почетокот на судењето, да биде поучен за своите права во
постапката од страна на органите на прогонот или на судот. Па, така, во полицијата,
обвинителството или пред судот обвинетиот мора веднаш, без одлагање, да биде
информиран и поучен за неговите права дека не мора ништо да изјави, дека
може да се брани со молчење или слободно да ја изнесе својата одбрана, може
да признае или да не признае вина, дека може да се брани сам или да ангажира
бранител по свој избор, а ако самиот не го може тоа поради финансиската и имотна
состојба дека судот ќе му назначи бранител по службена должност доколку тоа го
бараат и налагаат интересите на правдата или ако за тоа кривично дело за кое се
товари е предвидена задолжителна одбрана.
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Правото на бранител согласно домашното законодавство е регулирано со член
71 од ЗКП и предвидува:

Секое лице осомничено или обвинето за кривично дело има право на бранител во текот
на целата кривична постапка против него;
Обвинетиот пред првото испитување или пред друго дејство за кое таа обврска е
предвидена со овој закон мора да се поучи дека има право на бранител по свој избор со
кого може насамо да се советува и дека бранителот може да присуствува на неговото
испитување;
Бранител на обвинетиот можат да му обезбедат и неговиот законски застапник,
брачниот, односно вонбрачниот другар, роднина по крв во права линија, посвоител,
посвоеник, брат, сестра и хранител, освен ако обвинетиот изречно се спротивставува
на тоа;
Бранител може да биде само адвокат.
Меѓу горенаведените права, обвинетите имаат право и во кривично дело, каде што
се обвинети повеќе лица да имаат еден ист заеднички бранител. Ова е дозволено
само кога тоа не е во спротивност со интересите на нивната одбрана. Во таков
случај, ако органот што ја води постапката смета дека обвинетите не можат да
имаат ист бранител, ќе ги повика обвинетите во определен рок да именуваат друг
бранител по свој избор. А доколку некој од обвинетите не е во имотна и финансиска
состојба да го стори тоа самиот, а се исполнети условите за задолжителна одбрана,
тогаш органот што ја води постапката ќе му назначи бранител на тој обвинет по
службена должност.
Исто така, како право со кое можат да располагаат обвинетите е и правото еден
обвинет да има повеќе бранители во исто време за исто кривично дело. Притоа,
судот ќе смета дека е обезбедена одбраната кога во постапката ќе учествува
најмалку еден од бранителите.
Обвинетите имаат право на комуникација со својот бранител додека се во притвор
уредено со член 80 од ЗКП.
Обвинетиот кој се наоѓа во притвор има право да комуницира со својот бранител
слободно и без надзор, да се допишува и да разговара. По исклучок, судијата на
претходна постапка ова право може да го ограничи на начин што ќе го подложи
на визуелен надзор ако притворот на обвинетиот му е определен поради основан
страв дека ќе ги скрие, фалсификува или уништи трагите на кривичното дело или
ако особени околности укажуваат дека ќе ја попречува кривичната постапка со
влијание на сведоците, вештаците, соучесниците или прикривачите.
Должностите на обвинетиот се:

Да се јави на поканата на судот;
Да го извести органот што ја води постапката за евентуална промена на адресата на
живеење.
12
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Имено, доколку обвинетиот не ги почитува овие должности органот што ја води
постапката може да издаде наредба обвинетиот да се приведе и да се донесе
на рочиште или евентуално да му изрече мерка притвор со цел да го обезбеди
неговото присуство во текот на целата постапка до правосилно завршување на
постапката.
Овие должности се предвидени со цел да се избегне можна злоупотреба од страна
на обвинетите во насока на оддолжување на постапката до недоглед.
Согласно практиката во РСМ, бранителот поставен по службена должност и
осомничениот првиот контакт најчесто го остваруваат во фазата пред прво
сослушување пред судот. Од таа причина, во идеални услови обвинетиот има
право да бара да се одложи расправата со цел да може да се запознае со својот
бранител и да се договорат за стратегијата на одбраната.
Обвинетиот има право бранителот поставен по службена должност да му предочи
и детално да му објасни дека, иако е поставен од страна на судот, тој е тука
да му овозможи добра, квалитетна и стручна одбрана и да го увери во својата
непристрасност, совесност и ефикасност.Обвинетиот има право на бранителот
поставен по службена должност да му објасни дека тој е тука да ги заштити
неговите права, дека сè што ќе му каже обвинетиот претставува професионална
тајна и бранителот е должен таа да ја чува и дека сето тоа ќе му биде кажано од
страна на обвинетиот по однос на кривичното дело и околностите за тоа нема
да биде пренесено на органот што го назначил адвокатот по службена должност,
освен доколку тоа е во корист на одбраната.
Обвинетиот има право неговиот бранител по службена должност детално, јасно и на
колку што е можно поедноставен начин му ги објасни наводите од кривичната пријава,
за што се товари, колкава е казната што му се заканува за тој вид на кривично дело
што му се става на товар на обвинетиот. Има право да биде информиран за судската
практика по однос на тој вид на кривично дело, како и меѓународната практика. Со
еден збор, обвинетиот има право од својот бранител поставен по службена должност
да биде информиран за сите права што му се дадени согласно законот и да му ги
објасни сите фази на постапката.
Обвинетиот има право да биде информиран од страна на својот бранител поставен
по службена должност дека има право да прибира докази во корист на одбраната,
како и да има право на стручна помош што е потребна за прибирањето докази,
односно за потврдувањето на доказите во корист на одбраната.
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МЕЃУНАРОДНА
МЕЃУНАРОДНА
ПРАВНАРАМКА
РАМКА
ПРАВНА
Согласно ЕКЧП, во член 6 се предвидени следниве права на обвинетиот:

Право на правична судска постапка
1. Секој има право правично и јавно, во разумен рок, пред независен и непристрасен
со закон воспоставен суд да бидат разгледани и утврдени неговите граѓански
права и обврски или основаноста на какви било кривични обвиненија против
него. Пресудата се изрекува јавно, а новинарите и публиката можат да бидат
исклучени за време на целата или на дел од постапката во интерес на моралот,
јавниот ред или националната безбедност во едно демократско општество,
кога тоа го наложуваат интересите на малолетник или заштитата на приватниот
живот на страните во спорот или кога тоа судот го смета за неопходно затоа што
во посебни околности публицитетот би можел да им нанесе штета на интересите
на правдата.
2. Секој што е обвинет за кривично дело се смета за невин сè додека неговата вина
не се докаже по законски пат.
3. Секој обвинет ги има следните минимални права:
а. 
веднаш, на јазикот што го разбира, да биде детално известен за природата
и причините на обвинението подигнато против него;
б. 
да му се обезбедат време и услови неопходни за подготвување на неговата одбрана;
в. да се брани самиот или со помош на бранител по свој избор, доколку не
располага со средства да плати бранител, да добие бесплатен службен
адвокат, кога тоа го наложуваат интересите на правдата;
г. самиот да ги сослуша или да бара сослушување на сведоците на обвинението и да бара повикувањето и сослушувањето на сведоците на
одбраната да биде под услови што важат и за сведоците на обвинението;
д. да користи бесплатна помош од преведувач, доколку не го разбира или не
го зборува јазикот на кој се одвива судењето.
Европска унија во периодот од 2009 до 2016 година во поглед на правата на
осомничените и обвинетите има прифатено неколку директиви со кои поблиску се
уредуваат одредени проблематики во кривичната материја. Една од тие директиви
е Директивата 2013/48/ЕУ за правото на пристап до адвокат во кривична постапка.
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Член 1
Оваа директива ги утврдува минималните правила во врска со правата на
осомничените и обвинетите лица во кривичната постапка и на лицата кои подлежат
на постапки согласно Рамковната одлука 2002/584 / ПВР („Европска постапка за
налог за апсење“) да имаат пристап до адвокат, да се информира трета страна за
лишувањето од слобода и да комуницира со трети лица и со конзуларни власти
додека е лишено од слобода.

Член 2
1. Оваа директива се применува на осомничените или обвинетите лица во
кривична постапка од времето кога тие се запознаени од страна на надлежните
органи на земјата-членка, со службено известување или на друг начин, дека
се осомничени или обвинети дека сториле кривично дело, и без оглед на
без разлика дали се лишени од слобода. Се применува до завршувањето на
постапката, што подразбира конечно определување на прашањето дали
осомничениот или обвинетото лице го сторил кривичното дело, вклучувајќи,
каде што е применливо, казнување и решавање на која било жалба.
2. Оваа директива се применува на лица кои подлежат на постапки за апсење во
Европа (лица кои се бараат) од времето на нивното апсење во земјата-членка
извршна, во согласност со член 10.
3. Оваа директива исто така се применува, под истите услови како што е предвидено
во став 1, на лица кои не се осомничени или обвинети лица кои во текот на
испрашувањето од страна на полицијата или од друг орган за спроведување на
законот станат осомничени или обвинети лица.
4. Без да биде во спротивност со правото на правично судење, во однос на
прекршоците:
(а) 
кога законот на земјата-членка предвидува наметнување санкција
од страна на орган што не е суд што има надлежност во кривичните
предмети, а наметнувањето на таква санкција може да се обжали или да
се упати до таков суд; или
(б)  кога лишувањето од слобода не може да се изрече како санкција; оваа
директива ќе се применува само на постапките пред судот што е надлежен
за кривични предмети. (L 294/8, „Службен весник на Европската унија“,
6.11.2013 година BG (1) ОВ C 369, 17.12.2011 година, стр. 14.) Во
секој случај, оваа директива целосно ќе се применува кога осомниченото
или обвинетото лице е лишено од слобода, без оглед на фазата на
кривичната постапка.
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Член 3
Право на пристап до адвокат во кривична постапка
1. Земјите-членки обезбедуваат дека осомничените и обвинетите имаат право на
пристап до адвокат во такво време и на таков начин за да им овозможат на
засегнатите лица практично и ефикасно да ги остварат своите права на одбрана.
2. Осомничените или обвинетите лица ќе имаат пристап до адвокат без непотребно
одложување. Во секој случај, осомничените или обвинетите лица ќе имаат
пристап до адвокат од кое било од следниве точки во времето што е најрано:
(а) пред да бидат сослушани од полицијата или од друг орган за спроведување на законот или од судски орган;
(б) по извршувањето со истрага или од други надлежни органи на истражен
или друг акт за собирање докази во согласност со точка (в) од став 3;
(в) без непотребно одложување по лишувањето од слобода; (г) кога се
повикани да се појават пред судот што е надлежен за кривични предмети,
навремено пред да се појават пред тој суд.
3. Правото на пристап до адвокат го подразбира следново:
(а) Земјите-членки обезбедуваат дека осомничените или обвинетите имаат
право да се состанат приватно и да комуницираат со адвокатот што ги
застапува, вклучително и пред сослушувањето од страна на полицијата
или од друг орган за спроведување на законот или судски орган;
(б) 
Земјите-членки ќе обезбедат дека осомничените или обвинетите
лица имаат право нивниот адвокат да биде присутен и ефективно да
учествува кога се доведува во прашање. Таквото учество е во согласност
со постапките според националното право, под услов таквите постапки
да не влијаат на ефективната примена и суштината на засегнатото право.
Кога адвокатот учествува во текот на испрашувањето, фактот дека
таквото учество се случило ќе се забележи со користење на постапката
за снимање во согласност со законот на засегнатата земја-членка;(в)
Земјите-членки обезбедуваат дека осомничените или обвинетите имаат
најмалку право на нивниот адвокат да присуствува на следните акти
за собирање истраги или докази, доколку тие дејства се предвидени
според националното право и ако осомниченото лице или обвинетото
лице се бара или е дозволено да присуствува на предметниот акт: (i)
идентитетски паради; (ii) конфронтации; (iii) реконструкција на местото
на злосторството.
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4. Земјите-членки ќе настојуваат да дадат општи информации за да го олеснат
добивањето адвокат од страна на осомничени или обвинети лица. Без оглед
на одредбите од националното законодавство во врска со задолжителното
присуство на адвокат, земјите-членки ќе ги направат потребните мерки за да
обезбедат дека осомничените или обвинетите лица кои се лишени од слобода се
во состојба ефикасно да го остварат своето право на пристап до адвокат, освен
ако тие се откажал од тоа право во согласност со член 9.
5. Во исклучителни околности и само во претходната фаза, земјите-членки
можат привремено да го дерогираат од примената на точка (в) од став 2
кога географската оддалеченост на осомниченото или обвинетото лице
го оневозможува обезбедувањето на правото на пристап до адвокат без
непотребно одложување по лишување од слобода.
6. Во исклучителни околности и само во претходната фаза, земјите-членки можат
привремено да ги дерогираат од примената на правата предвидени во став 3
до степен оправдан со оглед на посебните околности на случајот, врз основа на
еден од следниве релевантни причини:
(а) кога има итна потреба да се спречат сериозни негативни последиц и за
животот, слободата или физичкиот интегритет на некое лице;
(б) кога итно дејство на истражните органи е императив за да се спречи
значителна загрозеност на кривичните постапки.
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Член 4
Доверливост
Земјите-членки ќе ја почитуваат доверливоста на комуникацијата помеѓу осомничените или обвинетите лица и нивниот адвокат во остварувањето на правото на
пристап до адвокат предвиден со оваа директива. Таквата комуникација вклучува
состаноци, преписки, телефонски разговори и други форми на комуникација
дозволени според националниот закон.

Член 5
Право да се извести трето лице за лишување од слобода
1. Земјите-членки обезбедуваат дека осомничените или обвинетите лица кои се
лишени од слобода имаат право да имаат најмалку едно лице, како роднина или
работодавач, номиниран од нив, да бидат информирани за нивното лишување
од слобода без непотребно одложување, ако тие имаат желба за тоа. (6.11.2013,
„Службен весник на Европската унија“, L 294/9 BG.)
2. Ако осомничениот или обвинетото лице е дете, земјите-членки обезбедуваат
дека имателот на родителска одговорност на детето е информиран колку што е
можно поскоро од лишувањето од слобода и од причините што се однесуваат на
тоа, освен ако тоа не е во спротивност со најдобриот интерес на детето, во тој
случај друг соодветен возрасен треба да биде информиран. За целите на овој
став, лицето на возраст под 18 години се смета за дете.
3. Земјите-членки можат привремено да ги дерогираат од примената на правата
утврдени во став 1 и 2 кога се оправдани во однос на конкретните околности на
случајот врз основа на една од следните релевантни причини:
(а) кога има итна потреба да се спречат сериозни негативни последици за
животот, слободата или физичкиот интегритет на некое лице;
(б)  кога има итна потреба да се спречи ситуација во која кривичната постапка
може да биде значително загрозена.
4. Кога земјите-членки привремено отстапуваат од примената на правото утврдено
во став 2, тие ќе обезбедат дека органот што е одговорен за заштитата или
благосостојбата на децата е информиран без непотребно одложување на
лишувањето од слобода на детето.
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Член 6
Правото на комуникација, додека е лишено од слобода, со трети лица
1. Земјите-членки обезбедуваат дека осомничените или обвинетите лица кои се
лишени од слобода имаат право да комуницираат без непотребно одложување
со најмалку едно трето лице, како што е роднина, номиниран од нив.
2. Земјите-членки можат да го ограничат или да го одложат спроведувањето на
правото од став 1 во однос на императивните барања или пропорционалните
оперативни барања.

Член 7
Право да комуницираат со конзуларни органи
1. Земјите-членки обезбедуваат дека осомничените или обвинетите лица кои
не се државјани и кои се лишени од слобода имаат право да ги известат
конзуларните власти на нивната држава на државјанство за лишувањето од
слобода без непотребно одложување и да комуницираат со тие органи, ако
сакаат така. Меѓутоа, кога осомничените или обвинетите имаат две или повеќе
националности, тие можат да изберат кои конзуларни органи, доколку ги има,
треба да бидат информирани за лишувањето од слобода и со кого сакаат да
комуницираат.
2. Осомничените или обвинетите исто така имаат право да ги посетат и нивните
конзуларни власти, право да разговараат и да кореспондираат со нив, како
и правото на правно застапување што го организираат нивните конзуларни
власти, во согласност со договорните органи и желбите од осомничените или
обвинетите лица.
3. Остварувањето на правата утврдени во овој член може да се регулира со
национално законодавство или постапки, под услов таквиот закон или таквите
постапки да овозможат целосен ефект на целите за кои се наменети овие права.
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