
 

 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НП како НПМ) на 
30.01.2013 година спроведе посета на отвореното одделение Крива Паланка во состав 
на затворот Куманово. Посетата започна во 09:40 часот и траеше до 12:50 часот 
(вкупно времетраење: 3 часа и 10 минути). 

НПМ спроведе редовна ненајавена посета на отвореното одделение во Крива 
Паланка во рамки на мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот 
протокол кон Конвенцијата против тортура и друго свирепо, нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување и Законот за народниот правобранител. 
Целта на посетата согласно Факултативниот протокол е идентификување на ризици 
заради спречување на тортура или друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување. 

Посетата на отвореното одделение се спроведе во неколку чекори. Тимот на 
Националниот превентивен механизам на почетокот од посетата оствари средба со 
раководителот на одделението,  а потоа спроведе увид на сместувачките капацитети 
во осуденичкиот дел, спроведе доверливи групни разговори со неколку осудени лица 
по свој избор, спроведе разговор со вработените во одделението, изврши увид во 
останатите заеднички и помошни простории и просторот за надворешна прошетка и по 
случаен избор беа прегледани некоку стручни досиеа и друга евиденција која се води 
во оваа установа. 

НПМ ја спроведе посетата во целосна соработка со надлежните и вработените во 
отвореното одделение Крива Паланка при затворот Куманово, при што НПМ тимот 
имаше непречен увид во сите места, како и можност доверливо да разговара со 
осудени лица по сопствен избор. Осудените лица со кои НПМ спроведе разговор 
немаа поплаки за физичко малтретирање или нечовечно постапување и однесување 
од страна на секторот за обезбедување и сметаа дека истиот има коректен однос кон 
нив. НПМ не констатираше ниту поплаки за насилство помеѓу осудените лица.  

Собите во отвореното одделение се со задоволително ниво на хигиена, има директен 
продир на дневна светлина. Поставени се метални ормарчиња во главниот ходник во 
кои осудените лица ги чуваат своите лични работи. Сите лица во осуденичкото 
одделение на затворот имаат сопствен кревет со душек. 

НПМ констатираше дека уредно се води стручната евиденција за осудени лица, како и 
книгите за дисциплински казни и употреба на средства за присилба. 

НПМ утврди и одредени негативни состојби, па така во осуденичкото одделение 
постои пренатрупаност на капацитетите, поточно сместувањето во собите не беше во 
согласност со одредбите на ЗИС1, а се почитува ниту површината од 4m2 по осудено 
лице согласно препораките на Европскиот комитет за спречување тортура (КСТ).Во 
просториите за сместување евидентно беше постоењето на големо количество на 
влага. 
                                                           
1 сместувањето е над 5 осудени лица во просторија што е спротивно на чл.104 ст.3 од Законот 
за извршување на санкциите. 



Инвентарот во просториите е прилично стар, а креветите се метални со стари и 
дотраени душеци. Санитарните јазли нереновиран и неадаптиран на потребите на 
осудените лица. 

Не постои посебна просторија за лекарски преглед, а лицето кое е упатено во самица 
не се посетува секојдневно од страна на лекар. Лекарот дава мислење дека осуденото 
лице е способно за издржување дисциплинска казна самица, што не е во целосна 
согласност со чл.179 ст.4 од ЗИС. 

Иако лицата лишени од слобода искажаа задоволство од квалитетот и квантитето на 
храната, дел од поплаките се однесуваа на квалитетот на оброкот за вечера.  

НПМ исто така утврди дека правилникот за куќниот ред за осудени лица не беше 
истакнат на видно место во одделенито, со што не им беше постојано и континуирано 
достапен на увид на лицата. 

Како резултат на реализираната посета Народниот правобранител како Национален 
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 КПУ Затвор 
Куманово со цел отстранување на идентификуваните недостатоци. 


