Народниот правобранител како Национален превентивен механизам
(НПМ) на 14.07.2016 година спроведе редовна ненајавена посета на ПС Берово
(прва посета од страна на НПМ тимот на оваа полициска станица), во рамките
на мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол
кон Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко
постапување или казнување и Законот за народниот правоботнител.Посетата
беше реализирано во сорабтка со Здружението за кривично право и
криминологија на Македонија, со кое Народниот Правобранител има склучено
меморандум за соработкаранител.
Целта на посетата, согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата
против тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или
казнување, е идентификување на евентуални ризици заради спречување
тортура или друг вид сурово, нечовечно или понижувачко постапување или
казнување.
При посетата на полициската станица беа извршени разговори со
сменоводителите на ПС Берово, беа испитани материјалните услови во
местата за задржување, се изврши увид во евиденцијата на регистрите и
посебните записници за приведени и задржани лица а се изврши увид и во
останатите простории и службени канцеларии на вработените во станицата.
Во моментот на посетата во ПС Берово немаше ниту едно приведено
или задржано лице со кое НПМ ќе можеше да спроведе разговор за условите
за престој во полициската станица и местото каде лицето лишено од слобода
престојува за време на неговото задржување во оваа полициска станица.
При обиколката на просторијата за задржување, просторијата за прифат
(канцеларија на сменоводителот) и другите службени канцеларии, тимот на
НПМ не наиде на средства или други сомнителни предмети со кои може да се
врши заплашување на лицата лишени од слобода, или пак со кои би можеле
лицата лишени од слобода да се самоповредат.
Согласно информациите добиени од полициските службеници, во случај
на лишување од слобода, лицето секогаш се запознава со причините за
неговото лишување и се поучува за своите права.

За посетата Националниот превентивен механизам изготви посебен
извештај во кој ги констатира позитивните и негативните состојби и даде
конкретни препораки до Министерството за внатрешни работи и до командирот
на полициската станица во Берово со цел да се елиминираат откриените
недостатоци и да се подобрат условите и постапувањето со лицата лишени од
слобода, приведените и задржаните лица.

