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 ПОСЕТА НА ЗАТВОР СКОПЈЕ 

Националниот превентивен механизам на 06 и 07-ми јули и на 13-ти 
септември 2011 година оствари редовна најавена посета на Затворот Скопје со 
цел утврдување на состојбите и условите во ова место на лишување од 
слобода. Целта на посетата согласно Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко 
постапување или казнување беше идентификување ризици заради спречување 
тортура или друг вид сурово, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување. 
 

Посетата траеше 17 часа и беше спроведена во неколку етапи. Најрвин е 
разговарано со директорот на Затворот, а потоа е направен увид во: 
Отвореното, Полуотвореното и Затвореното одделение на Затворот; во 
браварската и столарската работилница, мензата за осудени лица во 
Полуотвореното одделение, во амбулантите за осудени и притворени лица, во 
Притворското одделение, едно од шеталиштата за притворени лица, собата за 
претрес, тоалетите во сите одделенија на осуденичкиот и притворскиот дел на 
Затворот, Канцеларијата на дежурната служба на Притворското одделение, 
кујната и во други простории. 
 

При посетата беше разговарано со поголем број лица лишени од 
слобода во Отвореното и Полуотвореното одделение, групно со сите затекнати 
осуденици во Затвореното одделение, со осудените лица на кои им беше 
изречена дисциплинска мерка упатување во самица и со одреден број 
притворени лица од машки и од женски пол, сите по случаен избор. Притоа е 
разговарано и со повеќе вработени во Секторот за обезбедување, со 
медицинскиот персонал на Затворот, со двајца вработени во Приемното 
одделение, како и со воспитувачот од Затвореното одделение. 
 

При посетата на Затворот направен е увид во неколку медицински 
досиеја на осудени и притворени лица, како и во евиденциите за осудени и за 
притворени лица (Рапортна книга, Книга за адвокати, Книга за посети, 
Регистерот (картон) за распоред на притворените лица по соби и др). 
 

При посетата на Затворот Скопје беа утврдени повеќе состојби во однос 
на условите и третманот на лицата лишени од слобода. Заклучено е дека 
постои пренатрупаност во Затвореното и Полуотвореното одделение каде 
условите за сместување не ги исполнуваат минималните стандарди за 
сместување лица лишени од слобода, а особено загрижувачка е лошата 
хигиена на тоалетите. Сепак, Отвореното одделение ги исполнува стандардите 
за сместување лица лишени од слобода. 
 

Затворот Скопје нема посебно приемно одделение, па самоиницијативно 
е започната негова изградба и потребна е дополнителна финансиска помош за 
доопремување и ставање во употреба. Евиденцијата се води уредно и 
редовно, но за третманот и за остварувањето на правата на лицата лишени од 



слобода беа дадени соодветни укажувања и препораки до Управата на 
Затворот. 

Како резултат на реализираната посета, изготвен е посебен извештај 
каде се констатирани позитивните и негативните состојби со соодветни 
препораки доставени до Управата за извршување на санкции и до Затворот 
Скопје со цел елиминирање на откриените недостатоци. 


