На 04.09.2014 година Националниот превентивен механизам спроведе ненајавена
посета на ПС за гранична контрола Ќафасан. НПМ спроведе ненајавена посета на
полициската станица за гранична контрола Ќафасан 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 мандатот кој произлегува од
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.
ПС за гранична контрола Ќафасан не е назначена согласно Решението за полициска
станица каде се задржуваат лица лишени од слобода, меѓутоа има овластување 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.
НПМ тимот при превентивната посета доби информација дека лицата лишени од
слобода привремено престојуваат во канцеларијата на раководителот на смена, а кога
постои сомневање дека лицето е сторител на потешко кривично дело истото се
задржува во посебна просторија (која се користи исклучиво за привремено
задржување). Оваа полициска станица има и посебна просторија за баратели на азил
и мигранти и странските лица се сместуваат во истата просторија за период додека се
обезбеди транспорт до Прифатниот центар за странци во Скопје.
Во случај на приведување на странски државјанин секогаш се информира надлежниот
сектор во Министерството за внатрешни работи. Приведеното лице со потврда се
предава на службено лице од полициската станица Струга (или друга надлежна
полициска станица).
НПМ тимот при посетата беше запознаен дека лицата секогаш се информираат за
своите права при самото лишување во полициската станица. Согласно информациите
добиени од сменоводителот во случај на лишување од слобода, лицето се запознава
со причините за лишување и се поучува за своите права. Комуникацијата со лица
лишани од слобода кои што се странски државјани се врши на англиски јазик или друг
јазик кој што го говорат полициските службеници (албански јазик). Истовремено оваа
ПС задолжително го известува надлежниот орган при МВР за лишувањето од слобода
на странец со цел превземање на потребните дејствија.
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 Ќафасан.

