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ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО НАЈСОВРЕМЕНИ УСЛОВИ ЗА ПРИТВОРЕНИЦИТЕ
Затворениците се гледаат со адвокатите без дозвола од судот
Во сите притворски одделенија во затворите во земјава биле создадени услови за
непречен и неограничен контакт на притворените лица со нивите бранители без да се
бара одобрение од судот што ја води кривичната постапка
Напредок во реформите на затворскиот систем се констатирани во извештајот на
Поткомитетот за правда, слобода и безбедност од 2010 година, при што нема ниту една
забелешка за постапувањето со притворените лица во Затворот Скопје. Членови на
Европскиот комитет за превенција од тортура и нехуман или понижувачки третман или
казнување (КПТ) во септември 2010 година изврши посета на Затворот Скопје и не
изрази никакви забелешки за условите и начинот на постапување со притворените
лица.
- Сето тоа се должи на несмалениот интензитет со кој продолжуваат реформите во
затворскиот систем со конкретни интервенции во легислативата, преземање активности
за подобрување на сместувачките капацитети во затворите, како и повеќе активности
за јакнење на капацитетите на вработените во казнено-поправните и воспитнопоправните установи во Република Македонија, изјавија од Министерството за правда.
Од Управата за извршување на санкциите, пак, потенцираа дека во Затворот Скопје во
јули 2009 година беше пуштено во употреба новото притворско крило со капацитет за
170 притворени лица во двокреветни и трикреветни простории, кое е изградено и
функционира според најсовремените европски стандарди за издржување мерка
притвор. Во рамките на ова притворско крило има две лекарски ординации во кои во
секое време се обезбедува здравствена заштита на осудените лица.
Изградени биле и 8 нови шеталишта, со што на притворените лица им се овозможува
престој на отворен простор 2 часа во текот на денот, што е во согласност со одредбите
во Законот за извршување на санкциите.
Во 2010 година завршена била и реконструкција на старото притворско одделение во
Затворот Скопје и тоа 25 простории од околу 600 квадратни метри, во истиот период
била санирана и опремена просторија за фитнес сала која притворените лица
интензивно ја користат за одржување на кондиција и нивното физичко здравје.
Реновирани биле и водоводната мрежа и канализациската мрежа во Затворот Скопје.
Исто така, во Затворот биле опремени две простории за средба на притворените лица
и нивните бранители.
Според Министерството за правда во сите притворски одделенија во затворите во
Република Македонија се создадени услови за непречен и неограничен контакт на
притворените лица со нивите бранители, без да се бара одобрение од судот што ја
води кривичната постапка, односно целосно почитување на Кривичниот законик и
Законот за кривична постапка на Република Македонија.

