На 08.04.2014 година Националниот превентивен механизам спроведе ненајавена
посета на ПС за гранична контрола Деве Баир-Крива Паланка, а посетата се
реализираше во соработка со надворешен соработник од Македонското здружение на
млади правници.
НПМ спроведе ненајавена посета на полициската станица за гранична контрола
Деве Баир со цел утврдување на состојбите и условите во местата каде лицата се
лишуваат од слобода и постапувањето со истите. Целта на посетата е утврдена
согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго сурово,
нехумано или понижувачко постапување или казнување, Со Факултативниот протокол
се дефинира дека целта на редовните посети на местата каде лицата се лишени од
слобода е идентификување на ризици заради спречување на тортура или друг вид на
сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување.
Посетата на полициската станица за граничен премин Деве Баир се спроведе на
начин што најпрво беше воден разговор со командирот на ПС, а потоа НПМ тимот,
направи увид во просториите на полициската станица, како и увид во евиденцијата за
лицата лишени од слобода. За време на посетата на полициската станица немаше
лица лишени од слобода.
ПС за гранична контрола Деве Баир не е назначена согласно Решението за полициска
станица каде се задржуваат лица лишени од слобода, па во таа насока во истата нема
посебна просторија исклучиво за таа намена. Со оглед на овластувањата кои ги има,
оваа станица може да лиши од слобода лица кои се бараат, односно за кои е
издадена потерница или пак се работи за лица кои илегално влегле во државата.
Лицата кои се лишуваат од слобода привремено престојуваат во просторија која се
користи и за состаноци, водење информативни разговори и сл. Оваа просторија во
моментот се употребува меѓу другото и за складирање на техничка опрема и архива,
што ја прави несоодветна за привремено односно краткотрајно задржување на лица.
Граничниот премин не располага со посебна просторија за претрес/преглед на лишени
лица. НПМ утврди дека ПС за гранична контрола Деве Баир како посебна просторија
за баратели на азил ја користи истата просторија која се користи за привремено
задржаните лица, а согласно информациите на командирот досега немало поднесено
барање за азил во оваа станица. При самиот влез на Полициската станица на видливо
место беа истакнати информации кои се однесуваат на правата кои едно лице ги има
при негово лишување од слобода, Полицискиот кодекс на етика, како и Правила за
пријавување на службено лице кое ги пречекорува своите овластувања и несоодветно
се однесува на работното место.

Од увидот на евиденцијата беше констатирано дека ПС за гранична контрола Деве
Баир води уредна документација, при што беше извршен увид во Регистарот за
дневни настани, Регистарот за приведени лица, Регистарот за лица лишени од
слобода и задржани лица и Регистарот за привремено одземени предмети, а по
случаен избор беа прегледани четири индивидуални досиеа. Генерално сите регистри
се водат уредно со тоа што сите колони се читливо пополнети.
Националниот превентивен механизам изготви посебен извештај за реализираната
посета во кој се констатирани позитивните и негативните состојби и дадени се
соодветни препораки за Министерството за внатрешни работи и за командирот на ПС
ГК Деве Баир.

