
 

 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
30.10.2012, 31.10.2012 и 01.11.2012 година спроведе посета на Казнено-поправниот 
дом Идризово. Посетата првиот ден започна во 09.30 и траеше до 16.00 часот, 
вториот ден посетата започна во 09:30 часот и заврши во 15.20 часот, додека третиот 
ден посетата започна во 09:00 и траеше до 17:10 часот (вкупно времетраење: 20 часа 
и 30 минути). На 01.11.2012 година НПМ ја спроведе посетата придружуван од 
надворешен соработник-психијатар, согласно Меморандумот за соработка потпишан 
помеѓу Народниот правобранител на РМ и Здружението на психијатри на РМ. 

НПМ спроведе редовна ненајавена посета на КПД Идризово 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 КПД Идризово се спроведе во неколку чекори. Тимот на Националниот 
превентивен механизам на почетокот од посетата оствари средба со директорот на 
казнено-поправната установа на која учествуваа раководителот на секторот за 
ресоцијализација и други претставници од истиот сектор и еден претставник на 
секторот за обезбедување. Потоа спроведе увид на сместувачките капацитети, 
останатите помошни простории и просториите за прошетка во КПД Идризово, изврши 
увид во амбулантата и стационарот и по случаен избор беа прегледани повеќе 
здравствени картони, стручни досиеја и друга евиденција која се води во оваа 
установа. При посетата беа спроведени разговори со лица лишени од слобода и тоа 
со поголем број на лица од приемно, затворено, полуотворено, отворено, женско 
одделение, одделението на школарци, стационарот и одделението за стари и 
изнемоштени лица. НПМ тимот оствари разговор со заменик раководителот на 
секторот за ресоцијализација, со неколку воспитувачи од различни одделенија, со 
заменик заповедникот на КПД Идризово, лекарот кој е задолжен за метадонскиот 
центар, психијатарот и медицинската сестра која беше на смена при посетата. 

Целосната посета на КПД Идризово се реализираше во соработка со управата и 
службите на КПД Идризово, при што НПМ имаше непречен увид во местата на 
лишување, како и целосна слобода во изборот на лица лишени од слобода со кои 
спроведе разговор. 

НПМ утврди дека директорот на домот остварува средба и разговор со осудените 
лица по нивно барање, а често прави обиколка и на сместувачките капацитети. Во КПД 
Идризово уредно е истакнат куќниот ред за осудени лица - истиот е поставен на увид 
на повеќе места и лесно достапен до лицата лишени од слобода, а единствено истиот 
не е поставен во приемното одделение со што се отежнува правото на информирање 
на осудените лица за нивните права, обврски и погодности кои се утврдени со истиот. 

НПМ утврди дека петтото крило во затвореното одделение е реновирано, а од увидот 
во деветото крило од затвореното одделение констатираше дека се испочитувани 



домашните стандарди за сместување на осудени лица, како и посакуваните 
меѓународни стандарди со што се обезбедува минимум 4m2 површина по осудено 
лице. 

Осудените лица од сите одделенија потврдија дека им се овозможува правото на 
непречена прошетка од два часа согласно одредбите на ЗИС, која се остварува на 
простор кој е простран, прекриен со трева и на кој лицата можат да се вклучат во 
спортско-рекреативни активности. 

Осудените лица на кои им се изрекува дисциплинска казна самица се уредно 
прегледани од лекар со цел утврдување на нивната здравствена состојба. Овие лица 
секојдневно се посетувани од лекар, а истото се заведува во повеќе евиденции. 
Медицинските картони се чуваат доверливо и кон нив има пристап само лекарската 
служба, а во склоп на амбулантата се наоѓа и посебен метадонски центар каде се 
дели метадонската терапија. 

НПМ утврди и одредени негативни состојби, па така во КПД Идризово постои 
преполнетост во најголем дел од одделенијата со што значително се надминува 
законски утврдениот максимум и постоечките реални капацитети за сместување на 
лица лишени од слобода. Ваквата состојба особено се однесува на површината на 
просториите и начинот на сместување во приемното одделение, петтото, осмото 
крило и новото приземно одделение од затвореното одделение, училишното 
одделение (школарци) и одделението за стари и изнемоштени лица. НПМ во повеќето 
одделенија утврди лоша хигиенска состојба со присуство на инсекти по собите 
(лебарки и тавтабити). 

Стационарот во КПД Идризово е целосно руиниран, во собите има големо количество 
на влага, нема греење во собите, тушевите се делумно уништени и неупотребливи, а 
во ова одделение не се сместени само лица заради нивна медицинска грижа и 
лекување, туку во најголем дел се сместени корисници на метадонска терапија. 

Во отвореното одделение НПМ затекна две соби за колективно сместување кои не ги 
исполнуваат стандардите и сместувањето во нив е крајно нечовечно и понижувачко. 
Во истите соби беше утврдено дека лицата немаат душеци, во постелнината беа 
забележани инсекти, дел од прозорците беа искршени, а во собите немаше поставено 
грејни тела. НПМ за состојбата затекната во овие две простории веднаш ја 
информираше Управата за извршување санкции (УИС) со препорака истите простории 
бидат затворени и реновирани. На 03.12.2012, по спроведен вонреден стручно-
инспекторски надзор, директорот на УИС донел наредба истите да бидат затворени 
веднаш и да се изготви план за нивно итно реновирање и санирање. 

Самиците не ги исполнуваат во целост домашните и меѓународните стандарди. НПМ 
утврди дека истите немаат директен пристап до природна светлина, нема 
инсталирано посебно грејно тело, а за време на посетата температурата во самиците 
беше под посакуваниот стандард. НПМ констатираше дека истите не се одржуваат на 
задоволително ниво, а во некои од самиците санитарните чворови не беа во 
употреблива функција. 



КПД Идризово нема доволен број на вработени во секторот за обезбедување (во 
просек 1 чувар на 25 осудени лица), секторот за ресоцијализација и секторот за 
здравствена заштита,. 

НПМ доби бројни поплаки за меѓуосуденичка корупција, како и за корупција на 
вработените во КПД Идризово, а како особено загрижувачка ја истакна состојбата во 
крајно понижувачки и нечовечни услови да се сместуваат лица со инвалидитет, како и 
корисници на наркотични средства и социјални случаи да се сместуваат во полоши 
услови. При сместувањето на осудени лица со инвалидитет, НПМ бара да биде 
почитувано начелото на „разумно прилагодување“, што подразбира  неопходна и 
соодветна модификација и прилагодување не предизвикувајќи непропорционален и 
несоодветен товар, доколку е неопходно во одреден случај, за да им се обезбеди на 
лицата со инвалидност да ги уживаат или остваруваат човековите права и основните 
слободи на еднаква основа со другите. НПМ воочи и „привилегираност“ на еден дел од 
осудениците кои не само со користењето на погодности, туку и преку овозможувањето 
на подобри услови се ставаат во подобра положба во однос на други осудени лица. 

Иако поголем дел од осудените лица истакнаа дека односот на службите е коректен и 
човечен, сепак неколку осуденици (од приемно, затворено, женско одделение) се 
пожалија дека службата за обезбедување кон нив постапила несоодветно, односно 
била употребена сила и со нив се постапувало нечовечно и/или понижувачки. Дел од 
осудените лица се пожалија и на насилство помеѓу осуденичката популација, како и на 
закани и постоење на страв по личната безбедност. 

НПМ доби поголем број на поплаки за здравствената заштита и утврди дека пристапот 
до лекар и понатаму се остварува преку доставување на барање до службата за 
обезбедување, а не се поставени сандачиња за лекарски преглед што е утврдено како 
обврска со член 42 од Куќниот ред за осудени лица кои издржуваат казна затвор во 
КПУ. Од увидот во здравствените картони НПМ констатираше дека за лица кај кои 
здравствениот сектор утврдил склоност кон суицидијални намери и дисоцијални 
растројства се изрекува мерка самица, што го смета за несоодветно постапување. · 

НПМ не се согласува со праксата во повеќе одделенија на КПД Идризово да  се 
сместуваат лица со психички проблеми. Во делот на сместувањето на лица со 
психички растројства во повеќе различни одделенија во КПД Идризово, НПМ ја 
потсетува УИС дека Европските затворски правила утврдуваат „за осудени лица кои 
боледуваат од душевни пореметувања или абнормалности треба да постојат 
специјализирани заводи или одделенија под медицинска контрола за наблудување и 
лекување, а се обрнува посебно внимание на спречување од самоубиства.”1 Воедно, 
Препораката Rес (98)73 на Комитетот на министри на Советот на Европа бара 
„затворениците кои страдаат од тешко душевно растројство да се сместат и да 
се негуваат во болничкото одделение, кое е адекватно опремено и каде се 
вработени соодветно обучени кадри.”  

НПМ утврди дека телефонските говорници не функционираат во поголем број од 
одделенијата со што е отежнато остварувањето на правото на контакт со 

                                                           
1 Точка 47.1. од Европските затворски правила 



надворешниот свет.2 Во КПД Идризово нема посебен акт (правилник) за начинот на 
вршење на видео надзорот. 

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 КПД Идризово со цел 
отстранување на идентификуваните недостатоци. 

                                                           
2 НПМ беше информиран од директорот, како и други раководни лица, дека управата неколку пати 
реагирала до телефонскиот оператор барајќи овој проблем да биде надминат во скоро време. 

 


