
 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 20.09.2011 година оствари 
редовна ненајавена посета на Затворот Гевгелија (прва посета на НПМ тимот на оваа 
казнено-поправна установа) заради утврдување на состојбите и условите во ова место 
на лишување од слобода. Посетата започна во 10:20 часот и заврши во 15:20 часот 
(вкупно времетраење: 5 часа). 

Целта на посетата, согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување, е  
идентификување ризици заради спречување тортура или друг вид сурово, нечовечно 
или понижувачко постапување или казнување. 

Посетата на Затворот е спроведена во неколку чекори. Тимот на Националниот 
превентивен механизам првин разговараше со директорот на Затворот, а потоа 
направи увид во: Приемното, Полуотвореното и Затвореното одделение, самиците, 
Притворското одделение, шеталиштето за осудени лица, шеталиштето за притворени 
лица, собата за средба со адвокати, санитарните простории во сите одделенија на 
осуденичкиот и притворскиот дел, амбулантата, кујната со мензата, магацинот за 
храна и во други простории. 

При посетата беше разговарано со лица лишени од слобода, односно со: 
неколку осудени лица во Полуотвореното одделение, осудениците во Затвореното 
одделение, сите осудени лица на кои им беше изречена дисциплинска мерка 
упатување во самица и со едно притворено лице. Направен е увид и во неколку 
медицински досиеја на осудени и притворени лица, како и во евиденциите за осудени 
и притворени лица. Посетата на Затворот Гевгелија е реализирана во целосна 
соработка со Управата и службите на Затворот, при што НПМ тимот имаше непречен 
увид во местата на лишување од слобода, како и целосна слобода во изборот на лица 
лишени од слобода со кои разговараше. 

Приемното одделение целосно ги исполнува стандардите за сместување лица 
лишени од слобода. Поголемиот дел од осудените и притворените лица немаат 
забелешки за односот и постапувањето на вработените со нив. Матичната евиденција 
за осудени лица се води уредно. 

Сепак, собите за сместување во Полуотвореното и Затвореното одделение не 
ги исполнуваат минималните стандарди за големина на простор за сместување 
поради што постои пренатрупаност во Полуотвореното одделение. Лекарската 
евиденција е некомплетна, а постојат и одредени пропусти во делот на обезбедување 
лекарска грижа. Исто така, многу осудени лица изразија незадоволство од количината 
на храната што ја добиваат. 

Националниот превентивен механизам изготви посебен извештај за 
реализираната посета во кој се констатирани позитивните и негативните состојби и 
дадени се соодветни препораки за Управата за извршување на санкции и за Затворот 
Гевгелија заради отстранување на воочените недостатоци. 


