
 

 
 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
19.04.2012 година спроведе посета на затворот Струмица. Посетата започна во 10:00 
часот и заврши во 16.00 часот (вкупно времетраење од 6 часа). 

Целта на посетата согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување е  
идентификување на ризици заради спречување на тортура или друг вид на сурово, 
нечовечно или понижувачко постапување или казнување. Целосната посета на 
затворот Струмица се оствари во соработка со управата и службите на затворот, при 
што НПМ тимот имаше непречен увид во сите простории и објекти во ова место на 
лишување од слобода, како и целосна слобода во изборот на лица лишени од слобода 
со кои спроведе разговори без присуство на службените лица. 

Посетата на затворот се спроведе во неколку чекори. Тимот на Националниот 
превентивен механизам на почетокот од посетата разговараше со директорката на 
затворот, а потоа направи увид во материјалните услови на затворот со обиколка на 
сместувачките капацитети (отворено и полуотворено одделение, како и делот за 
изолација и одделението за стари лица), кујната, мензата, пералната и другите 
помошни простории, шеталиштето за изолација, канцеларијата на дежурната служба, 
санитарните јазли, службените канцеларии на секторот за ресоцијализација и матично 
одделение, како и направи увид на едно транспортно возило за спровод на осудени 
лица. 

При посетата беа спроведени разговори со лица лишени од слобода и тоа со поголем 
дел од отвореното и полуотвореното одделение, како и разговор со сите лица 
сместени во затвореното одделение – изолација во која се издржува и дисциплинската 
мерка-упатување во самица, а спроведе и разговор со осуденици сместени во одделот 
за стари и изнемоштени лица. 

Од спроведените разговори НПМ тимот доби информација за можни случаи на 
физичко малтретирање и понижувачко постапување кон одредена група на осудени 
лица и за овие сознанија ја информираше управата на затворот, како и регионалната 
канцеларија на Народниот правобранител. 

Беше констатирано дека затворот Струмица има недоволен број на вработени во 
секторот за обезбедување и ресоцијализација, па оваа состојба може да резултира со 
висок степен на стрес кај вработените и да ги зголеми тензиите со лицата лишени од 
слобода. Затворот Струмица нема редовно вработен лекар, истиот не спроведува 
секојдневна посета на лицата кои се на издржување дисциплинска мерка упатување 
во самица, а беше забележан случај на новопримено лице за кое не беше спроведен 
преглед при прием што беше утврдено со проверка на здравствениот картон кој беше 



празен. Затворот Струмица нема посебно издвоена соба за спроведување на лекарски 
прегледи, при што прегледите се вршат во канцеларијата на дежурната служба.Во 
истата просторија се чуваат и здравствените картони со што се нарушува принципот 
на доверливост на здравствените податоци. 
 
НПМ тимот констатираше дека Затворот има посебен оддел за стари лица каде им се 
посветува посебно внимание како посебна ранлива категорија на осудени лица. 
Собите во кои се сместени старите лица се уредни, има доволно постелнина, грејни 
тела и тв апарати. Воедно беше утврдено дека постои пренатрупаност во 
полуотвореното/отвореното одделение, поточно собите за сместување во 
полуотвореното и отворено одделение не ги исполнуваат минимум стандардите за 
големина. 

 
НПМ тимот при прегледот утврди уредно водење на матичната евиденција за осудени 
лица во која се содржани сите информации поврзани со изречената казна, како и 
основните податоци за осуденото лице, како и уредно водење на стручните досиеа, а 
во решенијата за изрекување на дисциплинска мерка “упатување во самица” секогаш 
беше дадено мислење од лекарот. 

Како резултат на реализираната посета националниот превентивен механизам 
подготви посебен извештај во кој ги констатираше позитивните и негативните состојби 
и даде соодветни препораки упатени до Управата за извршување на санкциите при 
Министерството за правда и до затворот Струмица со цел да се отстранат откриените 
недостатоци. 


