
 

 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 08.11.2011 година спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициската станица Крива Паланка (прва посета од 
НПМ тимот на оваа полициска станица) заради согледување на состојбите и условите 
во ова место на лишување од слобода. Посетата започна во 09.45 часот, а заврши во 
13.30 часот (вкупно времетраење: 3 часа и 45 минути). 
 

Целта на посетата, согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување, е 
идентификување ризици заради спречување тортура или друг вид сурово, нечовечно 
или понижувачко постапување или казнување. 
 

При посетата на оваа полициска станица беа испитани:  
 материјалните услови во местата за задржување;  

 постапувањето на полициските службеници со лицата лишени од слобода;  

 евиденцијата на регистри и посебни записници за задржани лица преку увид во 
нив; 

 други места (работни простори на полициски службеници, други помошни 
простори и возила за превоз на лица).  

 
Во Полициската станица Крива Паланка постојат две простории наменети за 

задржување лица кои се наоѓаат во подрумскиот дел (два ката под земја) и една 
помошна (импровизирана) просторија за задржување која се наоѓа на приземниот дел. 
При увидот беше воочена особено лоша состојба и голема влага во просториите за 
задржување, како и немање минимални услови за престој во однос на: големина, 
хигиена, светлина, вентилација, затоплување и т.н. Поради тоа се препорачува тие 
простории воопшто да не се употребуваат, туку да се преадаптира друга просторија на 
приземниот дел од станицата што ќе ги задоволува минималните стандарди за 
задржување лица лишени од слобода. Во меѓувреме помошната просторија 
(импровизираната просторија за задржување) треба да се употребува исклучиво за 
краткотрајни задржувања. 

При увидот не беа забележани предмети што би можеле да се употребуваат за 
насилство или заплашување. Во моментот на посетата немаше приведено ниту 
задржано лице со кое НПМ тимот би разговарал за постапувањето при лишувањето од 
слобода. 

При увидот во евиденцијата, НПМ тимот констатираше дека регистрите воглавно 
се водат уредно, а се води и месечен рекапитулар за лица лишени од слобода. Како 
позитивни примери се: Записникот за правото на лекар и обезбедувањето 
дополнителна медицинска документација за спроведен преглед. 

Како резултат од посетата, Националниот превентивен механизам подготви 
посебен извештај во кој се констатирани позитивните и негативните состојби, како и 
соодветни препораки до Министерството за внатрешни работи и до Полициската 
станица Крива Паланка со цел да се елиминираат откриените недостатоци. 


