На 12. 12. 2016 година Националниот превентивен механизам (НПМ) спроведе ненајавена посета на Полициската станица Гевгелија (претходните две посети од НПМ тимот на оваа полициска станица беа спроведени на 26. 06. 2012 и
14. 11. 2013 година).
Посетата на НПМ на ПС Гевгелија произлегува од мандатот на Народниот
правобранител како Национален превентивен механизам предвиден во
Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго сурово,
нехумано или понижувачко постапување или казнување. Со Факултативниот
протокол се дефинира спроведување на редовни посети на местата каде што
може да се лишат лица од слобода, со цел идентификување на ризици заради
спречување на тортура или друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко
постапување или казнување.
Посетата беше спроведена од страна на НПМ тимот, во
двaјца претставници од Македонското здружение на млади
претставник на Здружението за кривично право и криминологија
Македонија, во својство на надворешен соработник, професор
науки.

соработка со
правници и
на Република
по полициски

Од извршениот увид во материјалните услови на полициската станица во
Гевгелија, на приземниот дел од оваа зграда постојат две простории за
малолетници во кои се вршат разговори и прифат на малолетни лица.
Националниот превентивен механизам констатира дека оваа полициска
станица ги задоволува условите во однос на посебни простории за разговор со
малолетни лица предвидени во Законот за правда за децата.
Просториите за задржување на лица се во сутеренот на полициската
станица и до нив се приоѓа од две страни: од надворешната страна, каде што е
службениот паркинг на полицијата, и од внатрешноста, по скали кои почнуваат од
дежурната просторија.

Во двете засебни колективни простории можно е истовремено сместување
на четири лица и истите се реновирани пред 4 години во рамки на проектот за
реновирање на дел од полициските станици во Република Македонија поддржан
од Европската унија. Опремата во нив е согласно предвидените меѓународни
стандарди за овој вид простории.
НПМ констатира дека во просторијата за задржување уредно се истакнати
поуките за правата на задржаното лице, на повеќе јазици. Домофонот за комуникација со дежурната просторија е функционален, внатрешноста на просторијата за
задржување е затоплена со подно греење и централно парно, а влажноста на
воздухот е во нормални граници. Тимот на НПМ констатира дека просториите се
чисти и уредни без присуство на влага или мувла во нив.
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, како и до
командирот на полициската станица во Гевгелија со цел да се елиминираат
укажаните недостатоци и да се подобрат условите и постапувањето со лицата
лишени од слобода, приведените и задржаните лица.

