На 02. 12. 2016 година Националниот превентивен механизам (НПМ)
спроведе ненајавена посета на Полициската станица Крива Паланка (претходните
две посети од НПМ тимот на оваа полициска станица беа спроведени на 08. 11.
2011 и на 30. 01. 2013 година). Посетата на ПС Крива Паланка започна во 10 часот, а заврши во 16 часот (вкупно времетраење од 6 часа).
Спроведената посета на ПС Крива Паланка произлегува од мандатот на
Народниот правобранител како Национален превентивен механизам предвиден
со Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго сурово,
нехумано или понижувачко постапување или казнување и oд Законот за
народниот правобранител.
Националниот превентивен механизам посетата ја спроведе во соработка
со претставник од Македонското здружение на млади правници и претставник на
Здружението за кривично право и криминологија на Република Македонија, во
својство на надворешен соработник.
НПМ тимот изврши увид во службените простории и магацини со кои
располага ПС Крива Паланка. Од извршениот увид е констатирано дека
просториите во оваа полициска станица се наоѓаат во лоша материјална состојба,
што дополнително го отежнува секојдневното работење на полициската станица.
Имено, во скоро сите простории во коишто беше извршен увид, беше евидентно
присуство на влага на внатрешните ѕидови и стар и дотраен инвентар.
Во полициската станица Крива Паланка воопшто не се спроведува видео
надзор, па во таа насока тимот на НПМ смета дека во согласност со препораките
на Комитетот за превенција од тортура во полициските станици, особено во
просторијата за распит на лица треба да се користи видео надзор заради
зголемена безбедност и намалување на можните ризици од тортура или друг вид
на сурово, нечовечко или деградирачко постапување или казнување.
Во ПС Крива Паланка постојат две простории наменети за задржување кои
се наоѓаат два ката под земја во подрумскиот дел и една помошна
(импровизирана) просторија за краткотрајно задржување. Полициските

службеници информираа дека двете поранешни простории за задржување повеќе
не се користат за таа намена, како резултат на претходно дадените препораки од
страна на НПМ тимот, по двете претходно спроведени посети.
НПМ изврши увид во импровизираната просторија за задржување во која во
моментот на посета беа сместени 2 лица, додека пак третото лице, странски
државјанин, чекаше на столче во ходникот веднаш пред просторијата. Притоа,
НПМ утврди дека просторијата има само едно столче, не располага со кревет,
ниту пак соодветни средства за одмор (душек, перница, ќебе, итн.). Во оваа
импровизирана просторија начинот на кој се поставени решетките го доведува
задржаното лице во понижувачка позиција со самото тоа што е изложено на
постојан поглед од страна на вработените во полициската станица Крива Паланка,
како и од други граѓани кои имаат пристап до полициската станица.
Националниот превентивен механизам констатира дека оваа просторија не
ги задоволува минимум предвидените меѓународни стандарди за задржување на
лица во полициска станица. Ставот на НПМ е дека просторијата не треба да се
користи ниту за краткотрајни задржувања, а задржувањето да се врши во
најблиската полициска станица која ги исполнува условите за задржување, сѐ до
периодот на реновирање на просториите за задржување во оваа полициска
станица.

