
 

 
Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
12.07.2012 година спроведе ненајавена последователна посета на казнено-
поправната установа (КПУ) - Затвор Скопје. Посетата започна во 09:00 часот и траеше 
до 14:50 минути (вкупно времетраење од 05 часа и 50 минути). 

Оваа посета следеше по редовната посета која НПМ ја спроведе во затворот во текот 
на јули 2011 година и за која изготви посебен извештај со соодветни констатации и 
препораки кои беа доставени до управата на затворот и до Управата за извршување 
санкции (УИС) при Министерството за правда на Република Македонија. Целта на 
последователната посета беше следење над спроведувањето на препораките од 
посебниот извештај на НПМ од 2011 година и идентификување на ризици заради 
спречување на тортура или друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување 
или казнување. Целосната посета на затворот Скопје се реализираше во соработка со 
управата на затворот и службите, при што НПМ тимот имаше непречен увид во 
местата на лишување по свој избор, како и целосна слобода во изборот на лица 
лишени од слобода со кои спроведе доверливи разговори. 

Посетата на затворот се спроведе во неколку чекори. Тимот на Националниот 
превентивен механизам на почетокот направи увид во новото приемно одделение, по 
што направи увид и оствари разговор со лицата кои издржуваа дисциплинска казна – 
упатување во самица, увид и разговор со лицата сместени во затвореното одделение, 
а оствари и разговор со лица од службата за обезбедување, спроведе увид во 
здравствената документација и разговор со двајцата лекари вработени во затворот, 
како и разговор со двајца воспитувачи од секторот за ресоцијализација (одговорни за 
приемното одделение и затвореното одделение). 
 
Народниот правобранител како Национален превентивен механизам искажа 
загриженост за ниското ниво на спроведување на дадените препораки од посебниот 
извештај од 2011 година. Имено, затворот Скопје и УИС не ги спровеле повеќето од 
препораките на Народниот правобранител како Национален превентивен механизам 
дадени по посетата остварена во јули 2011 година. Ниту една од дадените препораки 
не е целосно имплементирана. 

За време на оваа посета НПМ не доби поплаки од осудените лица за физичко 
насилство, закани или малтретирање од страна на службите на затворот.  

НПМ доби сериозни поплаки за физичко малтретирање и насилство помеѓу осудените 
лица во затвореното одделение. За овие случувања НПМ спроведе разговори со 
лицата кои ги дадоа поплаките, како и со вработените во затворските служби и побара 
од управата на затворот да преземе соодветни мерки. НПМ доби и поплаки кои се 
однесуваа на начинот на кој се спроведува претресот на просториите во кои се 
сместени осудените лица, без притоа да се води внимание за личните работи на 
лицата. 

Имајќи ги во предвид високите летни температури и недостатокот на вода во затворот 
(што беше особено евидентно во затвореното одделение), НПМ побара веднаш да 
биде обезбедена флаширана вода за пиење во соодветна амбалажа за секое осудено 
лице кое нема директен и непречен пристап до вода за пиење. 



НПМ утврди дека две простории од затворот се користат за сместување на различни 
категории на осудени лица со што се овозможува лесно ширење на криминогената 
инфекција, а хигиената во овие соби беше во незавидна состојба. Во таа насока НПМ 
побара од УИС во најкраток рок да спроведе надзор над извршувањето на казната 
затвор со посебен акцент на материјалните услови, сместувањето и остварувањето на 
правата на лицата сместени во овие две простории, а со цел преземање мерки во 
насока на отстранување на утврдените неправилности и ризици. 

Во затворот Скопје почнувајќи од 05.07.2012 година во функција е посебно Приемно 
одделение со капацитет од 14 места - затворот Скопје во рамките на своите можности 
преадаптирал постоечки простории и воспоставил физичко издвоено приемно 
одделение. НПМ даде препорака до УИС во најкраток можен рок да се доуреди, 
прошири и соодветно опреми Приемното одделение на затворот Скопје. 

Состојбата со материјалните услови во затвореното одделение е загрижувачка и 
сериозна. Во однос на минатогодишните констатиции нема никакво подобрување, 
напротив, НПМ констатираше влошување на состојбите. НПМ даде препорака до УИС 
во најкраток можен рок да се изгради ново (или реновира постоечкото) затворено 
одделение на затворот Скопје. 

За време на посетата НПМ затекна две осудени лица кои немаа сопствен кревет, туку 
спиеа на импровизиран душек на подот од просторијата, со што НПМ констатираше 
дека не се спровела препораката од 2011 година со која се барало од затворот да 
обезбеди кревет и душек за секое осудено лице. Исто така, НПМ побара доследно да 
се почитува законската одредба од член 112 од ЗИС - На осудените лица мора да им 
се обезбеди надвор од затворените простории да поминат најмалку два часа дневно. 

НПМ го поздравува напредокот и посветеноста на лекарите во насока на 
обезбедување на здравствена заштита за притворените и осудените лица во рамките 
на можностите со кои располага затворот Скопје. НПМ, преку увид во определен број 
на здравствени картони, утврди дека истите ја содржат целокупната документација, 
лицата уредно се прегледуваат од страна на лекарите, а постојат и бројни 
специјалистички извештаи. Сепак, дел од укажувањата дадени во 2011 година не беа 
целосно спроведени од страна на здравствената служба. НПМ бара при приемот на 
осудено лице лекарскиот преглед да се спроведува задолжително во рок од 24 часа, 
согласно чл.10 од Куќниот ред за осудените лица, како и затворот Скопје да постави 
посебно сандаче за пријавување на осудените лица за лекарски преглед, а согласно 
чл.42 од Куќниот ред за осудените лица. НПМ упати препорака и до УИС при 
Министерството за правда да издаде насоки до сите КПУ нивните здравствените 
служби да ја евидентираат секојдневната посета од лекар на лицата кои издржуваат 
дисциплинска казна – упатување во самица во посебна книга (регистар) каде ќе биде 
јасно наведена здравствената состојба на лицето по спроведената посета од страна 
на лекарот. НПМ побара од УИС да издаде насоки до сите КПУ согласно Препорaката 
на Советот на Европа R(98)7 во врска со етичкиот и организацискиот аспект на 
здравствената заштита во затвор и да им наложи на КПУ сите преместувања 
(трансфери) на осудени лица од една во друга установа секогаш да бидат придружени 
со целокупната медицинска документација за тоа лице. 

Како резултат на реализираната последователна посета Националниот превентивен 
механизам подготви извештај во кој ги констатираше состојбите и даде соодветни 
препораки упатени до Управата за извршување на санкциите при Министерството за 
правда и до управата на затворот Скопје со цел да се елиминираат недостатоците и 
ризиците. 


