
 

 
Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
05.04.2012 година спроведе посета на казнено-поправниот дом од отворен вид Струга 
(КПД Струга). Посетата започна во 10:45 часот и заврши во 15:15 часот (вкупно 
времетраење од 4 часа и 30 минути). 

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 КПД 
Струга се оствари во соработка со управата и службите на домот, 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 КПД Струга се спроведе во неколку чекори. Тимот на Националниот 
превентивен механизам на почетокот од посетата разговараше со заменик директорот 
на домот, а потоа направи увид во собата за лекарски преглед и просторијата на 
медицинската сестра, спалните соби во отвореното и полуотвореното одделение, 
собата за затворен третман (издржување на дисциплинска мерка упатување во 
самица), собата во приемно одделение, заедничките санитарни простории и тушеви, 
шеталиштето за осудени лица, кујната, мензата за осудени лица, заедничките 
простории за дневен престој и рекреација на осудените лица и др. 
 
При посетата беа спроведени разговори со лица лишени од слобода и тоа со неколку 
осудени лица во полуотвореното и отвореното одделение и со едно осудено лице на 
кое му беше изречена дисциплинска мерка упатување во самица. НПМ тимот оствари 
средба и разговор со повеќе вработени во КПД Струга, како и увид во неколку 
здравствени картони на осудени лица, во личните и стручните досиеа по случаен 
избор, како и во други евиденции и книги кои се водат за осудените лица. 
 
Ниту едно од осудените лица немаше забелешки за односот и постапувањето на 
раководната структура, секторот за обезбедување и секторот за ресоцијализација. 
Ниту едно од лицата со кои беше спроведен разговор не се пожали по однос на 
тортура или друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување од страна на 
службите на установата. 

Иако во полуотвореното/отвореното одделение не постои пренатрупаност, а собите, 
со одредени исклучоци, се соодветно опремени и хигиената е на задоволително ниво, 
НПМ констатираше дека санитарните јазли и тушевите во полуотвореното/отвореното 
одделение се во исклучително лоша состојба и е потребно нивно најитно реновирање. 

НПМ утврди дека условите за престој во самицата се несоодветни, во истата има 
големо присуство на влага, нема грејно тело, не постои систем за повикување/аларм, 
а санитарниот чвор е во незавидна и лоша состојба, а искажа загриженост и за 
начинот на кој се спроведува директниот и непосреден  надзор над лицата сместени 
во самицата. 



НПМ побара од управата на КПД од отворен вид Струга да ја зајакне контролата и 
надзорот врз работата на медицинскиот персонал, со посебен акцент на медицинската 
грижа на лица кои се сместени во самица. Исто така, при лекарскиот преглед на 
осудените листа во просторијата треба да бидат присутни само осуденото лице и 
медицинскиот персонал, а вработените во секторот за обезбедување само во 
исклучителни ситуации. 

Во делот на евиденциите, НПМ утврди дека уредно се води матичната евиденција и 
стручните досиеа за осудени лица, а укажа дека книгата за дисциплинските постапки 
треба да се води поредовно и поажурно од страна на службите во КПД Струга. 

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 КПД од отворен вид Струга со цел да се елиминираат 
откриените недостатоци. 


