
 

 

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам (НПМ) на 17.05.2013 
година спроведе последователна посета на Затвор Охрид. НПМ ја спроведе посетата 
придружуван од надворешен соработник-психијатар согласно Меморандумот за 
соработка потпишан меѓу Народниот правобранител на РМ и Здружението на 
психијатри на РМ.  

Оваа посета следи по редовната посета која НПМ ја спроведе во затворот во текот на 
месец ноември 2011 година за која изготви посебен извештај со соодветни 
констатации и препораки кои беа доставени до управата на затворот и до Управата за 
извршување санкции при Министерството за правда на Република Македонија.Целта 
на последователната посета е следење над спроведувањето на препораките од 
посебниот извештај на НПМ од 2011 година и идентификување на ризици заради 
спречување на тортура или друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување. 

НПМ при последователната посета констатираше дека во Затвор Охрид и понатаму се 
користат просториите за извршување на дисциплинска мерка –упатување во самица 
иако беше дадена препорака истите да не се користат заради неисполнување како на 
домашните така и на меѓународните стандарди.Имено, при посетата НПМ тимот наиде 
на две осудени лица кои ја издржуваа дисциплинската мерка самица во истите 
простории. Воедно една од просториите за изрекување дисциплинска мерка самица се 
користеше за сместување на притворено лице. Од увидот во самиците НПМ утврди 
дека состојбата со истите е непроменета, односно дека истите не биле реновирани и 
понатаму во нив се задржуваат лица иако не се задоволени минималните стандарди. 

При последователната посета во затворот Охрид, НПМ тимот затекна состојба на 
преполнетост во притворското одделение. Поточно во скоро сите притворски 
простории имаше по пет притвореници. Во дел од притворските простории беа 
забележани и лица кои спиеа на душек на земја. Имено лицата сместени во овие 
простории имаат помеѓу 2m2 и 3m2 простор по притворено лице, што е под 
посакуваните минимални стандарди. Во рамки на оваа големина влегува и 
санитарниот чвор (опремен со чучавец и чешма за вода со лавабо) кој е во состав на 
просторијата за издржување мерка притвор. Од страна на раководните лица беше 
објаснето дека и покрај известувањата до надлежните институции за пренатрупаноста 
на притворскиот дел секојдневно се зголемува бројот на притворени лица и во 
најголем дел судот не ги зема во предвид информациите кои ги доставува затвор 
Охрид. Вработените во затворот се должни да ги примат лицата на кои им е изречена 
мерка притвор, односно не смеат да одбијат лице препратено во притвор од страна на 
судската власт. Она што беше посочено како најголем чинител за влошување на 
нивното психичко здравје, но и на нивното соматско здравје, е должината на мерката 
притвор, која во неколку случаи е повеќемесечна, па дури и подолга од една година.  



 

НПМ тимот доби поплаки од страна на притворените лица за органичениот и мошне 
рестриктивен простор на движење – имено овие лица најголемиот дел од деноноќието 
го поминуваат во своите простории за ноќевање (дури 23 часа дневно), а само по еден 
час, а некогаш и по 30 минути престојуваат надвор на отворено, што не е во 
согласност со законските одредби. 
 
При последователната посета, а во разговор со осудените и притворените лица НПМ 
доби поплаки за количеството и квалитетот на храната кое се дели за време на 
предвидените оброци. НПМ тимот утврди дека од причина што постојано се зголемува 
бројот на лица сместени во притворското одделение се зголемува и потребата од 
зголемување на буџетот за храна. 
 
Евиденцијата уредно и ажурно се води и согласно законските прописи, поточно во 
регистарот за употреба на средствата за присилба има евидентирано еден случај во 
2011 година и еден случај во 2012 година. За секоја употреба на средства за присилба 
се составува и препраќа записник до УИС. Позитивно е и тоа дека книгата е 
печатирана и означена со број, меѓутоа употребувањето на средствата за врзување 
(лисици) не се евидентира во овој регистар што НПМ го смета како пропуст кој треба 
да се корегира 

По однос на последователната посета НПМ достави посебен извештај со препораки 
до Затворот Охрид, како и до Управата за извршување на санкци. Воедно по 
завршувањето на посетата НПМ побара од Управата за извршување на санкциите да 
направи надзор врз материјалните услови во кои се наоѓаат просториите каде лицата 
се на издржување дисциплинска мерка самица. 


