ГПДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
КПАЛИЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАДАНИ
“СИТЕ ЗА ПРАВИЧНП СУДЕОЕ”
ГПДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010
Кпалицијата на здруженија на градани “Сите за правишнп судеое” е мрежа на 17 здруженија на
градани кoи имаат заеднишка мисија: “Следеое на ппчитуваоетп на чпвекпвите права и
слпбпди ппсeбнп на медунарпдните стандарди за правичнп судеое преку разни фпрми на
делуваое вп настпјуваоетп да се згплеми нивптп на нивнптп имплементираое, да се
иницираат институципнални и правни рефпрми какп и да се врати дпвербата на
граданите вп судствптп и другите институции на системпт”.

ГПДИШНП СПБРАНИЕ
На 09.10.2010 се пдржа редпвнп гпдищнп спбрание на Кпалицијата “Сите за правишнп
судеое”. Гпдищнптп спбрание се пдржа вп Кавадарци и на негп беа усвпени гпдищната
прпграма какп и финансискипт извещтај сп заврщната сметка за 2009 гпдина. На самптп
спбрание беще пвластен претседателпт на Кпалицијата, Петре Мркев да ги преземе
пптребните дејствија за пререгистрација спгласнп нпвипт Закпн за здруженија и фпндации.

СТРАТЕШКП ПЛАНИРАОЕ
Вп перипд 09.10-10.10.2010 се пдржа двпдневна сесија за стратещкп планираое впдена пд
страна на Зпран Стефанпвски пд Центарпт за Институципнален развпј –ЦИР-а. Стратещкптп
планираое се пдржа вп Кавадарци и на негп шленките на Кпалицијата спрпведпа ревидираое
на Стратещкипт план 2004-2009 и ги утврдија рамките за Стратещкипт план 2010-2015 гпдина.

ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА НА КПАЛИЦИЈАТА СИТЕ ЗА ПРАВИЧНП СУДЕОЕ
Врз пснпв на пдредбите на нпвипт Закпн за здруженија и фпндации (Сл.весник на РМ
бр.52/2010) Кпалицијата Сите за правишнп судеое изврщи пререгистрација вп нпември 2010
гпдина. Пријавата за пререгистрација беще дпставена на 10.11.2010 дп Централен Регистар на
РМ, а рещениетп за пререгистрација е дпнесенп на 17.11.2010.

Регипнална пбука за развпј и менаџираое на прпекти пд ЕУ
Регипналната пбука за развпј и меначираое на прпекти пд ЕУ беще прганизирана пд TACSO и
се пдржа пд 22 дп 25 март 2010 вп Истанбул на кпја присуствуваще Прпграмскипт директпр на
Кпалиција Сите за правишнп судеое, М-р Славица Димитриевска.Втпр дел пд пбуката се пдржа
пд 25 дп 28 април вп Загреб, Р.Хрватска.

НАЦИПНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА НА
КПАЛИЦИЈАТА СИТЕ ЗА ПРАВИЧНП СУДЕОЕ
 ПРПЕКТ ЗА СЛЕДЕОЕ НА СУДСКИ ПРЕДМЕТИ ПД ПБЛАСТА
НА ТРГПВИЈА СП ЛУДЕ
Прпектпт за следеое на судски предмети пд пбласта на тргпвија сп луде ппддржан пд страна
на Американската амбасада, се имплементираще вп перипдпт септември 2009 гпдина дп
април 2010 гпдина.
Пп идентификација на предметите пд пбласта на тргпвија сп луде и илегална миграција, се
птппшна сп нивнп набљудуваое пред Пснпвнипт суд Скппје 1. Вп текпт на 2009 гпдина,
прпектипт кппрдинатпр гп следеще јавнптп пбјавуваое на пресудите на интернет страните на
пснпвните судпви. Пресудите се пднесуваа на кривишните дела „тргпвија сп луде“,
„криумшареое на мигранти“ и „ппсредуваое вп врщеое прпституција“.
Вп рамки на прпектпт беа набљудувани 18 предмети, и тпа:
 Тргпвија сп луде - 2 предмета
 Криумшареое на мигранти - 9 предмети
 Прганизирана фпрма на криумшареое на мигранти - 4 предмети, и
 Ппсредуваое вп врщеое на прпституција - 3 предмети
Вп пднпс на набљудуваните 18 предмети, набљудувашките тимпви на Кпалицијата
присуствуваа на 51 рпшищте а ппстапка беще впдена спрема 53 пбвинети лица.

Прганизација на рабптилница на Академијата за пбука на судии и јавни пбвинители
Сп цел да се прпмпвираат инфпрмациите кпи беа спбрани вп текпт на истражуваоетп и впеднп
презентираат пред струшната јавнпст, вп перипд пд 13.04.2009 гпдина дп 15.04.2009 гпдина на
Академијата за пбука на судии и јавни пбвинители беще пдржана рабптилница пд страна на
Медунарпдната прганизација за миграции (ИПМ), на кпја беще ппканет и прпектнипт
кппрдинатпр на прпектпт за следеое на судски предмети пд пбласта на тргпвија сп луде.
На пбуката наслпвена какп ‘‘Технишка ппмпщ за ппдпбруваое на капацитетите на
релевантните пргани вп бпрбата сп прганизиранипт криминал, сп фпкус на тргпвија сп луде‘‘ ,
ушествуваа 32 претставника пд Јавнптп пбвинителствп, пплициски инспектпри какп и
претставници пд Министерствптп за правда.
Сп пглед на прпфилпт на присутните, презентацијата на Кпалицијата беще фпкусирана на
идентификуваое на дпказите кпи е пптребнп да бидат прилпжени вп кривишната пријава, на
разликите ппмеду сведпшеоетп на пбвинетите лица и на пщтетените какп и на разликите вп

пбележјата на кривишните дела „тргпвија сп луде“ и „ппсредуваое вп врщеое на
прпституција“.

Прганизираое на прес кпнференција/ инфпрмираое на јавнпста

На 23 април 2010 гпдина беще прганизирана прес кпнфренција на кпја се презентираа
заклушпците и преппраките кпи прпизлегпа пд истражуваоетп. Истпвременп дп сите
медиумски куќи вп земјата беще испратенп спппщтение дп јавнпста вп кпе беа изнесени
главните напди пд имплементацијата на прпектпт. Спппщтениетп беще пбјавенп пред се вп
пешатените медиуми.

НАБЉУДУВАОЕ НА СУДСКИТЕ СЛУЧАИ ВП КПИ НПВИНАРИТЕ СЕ
ПБВИНЕТИ ЗА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА КЛЕВЕТА И НАВРЕДА
Главната прпектна активнпст вп рамките на пвпј прпект е набљудуваое на судските слушаи вп
кпи нпвинарите се пбвинети за кривишните дела клевета и навреда пред дпмащните судпви вп
Република Македпнија и нивптп на ппшитуваое на медунарпдните стандарди за фер и
правишнп судеое (шлен 6 пд Еврппската Кпнвенција за шпвекпви права), и слпбпда на
изразуваое (шлен 10 пд Еврппската Кпнвенција). Сп имплементација на прпектпт се заппшна вп
пктпмври 2010 гпдина и истата ќе трае дп крајпт на септември 2011 гпдина. Прпектпт е
финансиски ппддржан пд Фпндацијата Институт Птвпренп Ппщтествп – Македпнија и
Мрежната прпграма за медиуми – Лпндпн.
Вп перипдпт пктпмври – нпември 2010 гпдина се пристапи кпн идентификација на кривишните
предмети пред дпмащните судпви. За таа цел дп сите 26 пснпвни судпви вп Република
Македпнија беа пратени писма за дпбиваое инфпрмации за текпвните предмети. Вп перипд
пктпмври-декември 2010 гпдина беа набљудувани 45 предмети за кривишни дела Клевета и
навреда прптив нпвинари.
За пптребите на набљудуваоетп, на ппшетпкпт пд прпектпт Кпалицијата прганизираще пбука
на нпви набљудуваши.
Сп пглед на фактпт дека главната цел на прпектпт е да направи сппредба на сегащната спстпјба
сп таа пд 2006 гпдина, спгласнп Закпнпт за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен
карактер, вп нпември 2010 гпдина беще пратенп бараое дп Министерствптп за правда за
дпбиваое статистишки ппдатпци за кривишните дела клевета и навреда прптив нпвинарите.

ПРПГРАМА ЗА НАБЉУДУВАОЕ НА СУДСКИТЕ ПРЕДМЕТИ ВП
ВРСКА СП КПРУПЦИЈАТА ВП РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА- 2010
ГПДИНА
Целта на прпектпт е да ја згплеми свеста кај прпфесипналната нп и ппщирпката јавнпст за
нашинпт на кпј судствптп се справува сп кпрупцијата.
Директнп засегнати се државните институции, ппсебнп пние кпи се теснп ппврзани сп
владееое на правптп а пред се кпрупцијата.
Вп текпт на 2010 гпдина прпектпт набљудуваще 154 кривишни предмети пд кпи најгплем брпј
за кривишните дела „злпупптреба на службената пплпжба и пвластуваоа“ и „измама“. Беа
спрпведени интервјуа сп 18 судии пд Велес, Битпла, Струмица, Штип и Кпшани а впеднп беще
прганизирана и рабптилница на тема „Бпрбата прптив прганизиранипт криминал и
кпрупцијата, кпмпаративен преглед Р.Хрватска- Р.Македпнија“ на кпја гпстуваще пбвинител пд
Р. Хрватска, г-дин Драган Нпвпсел какп и лпкални експерти какп: претставник пд

Министертсвптп за правда, г-а Мпјспва, претставник пд Државната кпмисија за бпрба прптив
кпрупцијата, г-дин Мпјспски, претставник пд Јавнптп пбвинителствп, г-дин Илиевски и
претставник пд Апелацискипт суд вп Скппје, судија Наумпва.

Какп финален прпизвпд на прпектпт е аналитишкипт извещтај кпј ќе биде пбјавен вп текпт на
месец февруари 2011 гпдина.
Прпектпт беще финансиски ппддржан пд страна на Американската амбасада вп Скппје и
амбасадата на Кралствптп Хпландија вп Република Македпнија.

ПРПЦЕНКА НА СУДСКИТЕ РЕФПРМИ И ЕФИКАСНПСТА НА
СУДСКПТП ППСТАПУВАОЕ
Целта на прпектпт е да ја зајакне независнпста, ефикаснпста и пбјективнпста на судствптп вп
Република Македпнија какп и да придпнесе вп правилна имплементација на судските
рефпрми дефинирани сп стратещките дпкументи за еврпинтеграција на земјата.
Активнпсти кпи се реализираа вп текпт на 2010 гпдина беа: набљудуваоетп на судските
ппстапки сп ппсебен псврт на стандардите за фер и правишнп судеое спгласнп шл. 6 пд
Еврппската кпнвенција за шпвекпви права, прганизација на една рабптилница кпја ќе се пдржи
вп текпт на јануари 2011 гпдина каде гпстин предаваш ќе биде хрватскипт судија пд Врхпвнипт
суд, судија Драгп Кпс а вп прпцес е и изгптпвката на аналитишкипт извещтај кпј за пснпва ги
има спбраните инфпрмации и ппдатпци пд реализираните набљудуваоа.

Пвпј прпект впеднп ппддржа и прганизација на стратещкп планираое на Кпалицијата Сите за
правишнп судеое за перипдпт 2010-2015 гпдина кпе се пдржа вп Кавадарци на 9 и 10 пктпмври
2010 гпдина.
Прпектпт беще финансиски ппддржан пд страна на Civil Rights Defenders (ппранещен Шведски
хелсинщки кпмитет).

ЈАВНПСТ И ТРАНСПАРЕНТНПСТ ВП СУДСКИТЕ ППСТАПКИ ПД
ПБЛАСТА НА ИЗБПРНИТЕ НЕРЕГУЛАРНПСТИ
Вп извещтајпт за прпектпт „Следеое на институципналнипт пдгпвпр прптив избпрните
нерегуларнпсти“, ппкрај преглед на закпнската рамка, ппстапките за реализација на активнптп
и пасивнптп избирашкп правп какп и легислативата за спрпведуваое на кампаоа и избпри,
направена е анализа и на улпгите на институциите на државнипт апарат вп справуваоетп сп
избпрните нерегуларнпсти вп Република Македпнија. Вп истипт извещтај направена е анализа
и на ппстапуваоетп на институциите пднпснп казненп-правнипт пдгпвпр кпн кривишните и
прекрщпшните дела стпрени на избприте вп јуни 2008 гпдина и лпкалните и претседателски
избпри вп 2009 гпдина.
Сп пглед на дплжината на траеоетп на ппвеќетп кривишни предмети кпи се пднесуваа на
избпрните нерегуларнпсти пд избприте пдржани вп јуни 2008 гпдина какп и птсуствптп на
пбвиненија за кривишни дела стпрени вп текпт на избприте 2009 гпдина, Кпалицијата „Сите за
правишнп судеое“ гп имплементираще прпектпт „Јавнпст и транспарентнпст вп судските
ппстапки пд пбласта на избпрните нерегуларнпсти”

Вп рамките на пвпј прпект беа реализирани ппвеќе активнпсти сп цел дпбиваое јасна слика за
прпцесите на пткриваое, гпнеое, дпкажуваое, ппстапуваое и санкципнираое на стпрителите
на кривишни и прекрщпшни дела ппврзани сп избпрнипт прпцес.
Вп фпкуспт на прпектпт се напдаа судските рпшищта за кривишни дела пд пбласта на избприте
набљудувани пд страна на мрежата набљудуваши на Кпалицијата „Сите за правишнп судеое“.
Вп текпт на февруари и март 2010 гпдина беа ппфатени интервјуата спрпведени сп 7 судии (пд
пснпвните судпви вп Скппје, Тетпвп и Гпстивар). Ставпвите и кпментарите на судиите ппфатени
сп интервјуата беа пд гплема ппмпщ при фпрмулираоетп на забелещките и преппраките
ппфатени вп пвпј финален извещтај.
На 29.04.2010 се пдржа тркалезна маса на прпектпт „Јавнпст и транспарентнпст вп судските
ппстапки пд пбласта на избпрните нерегуларнпсти.”
На 30.04.2010 се пдржа прес кпнференција на кпја се прпмпвираще Финалнипт извещтај за
пвпј прпект.
Прпектпт „Јавнпст и транспарентнпст вп судските ппстапки пд пбласта на избпрните
нерегуларнпсти” беще финансиски ппддржан пд страна на набљудувашката мисија на ПБСЕ вп
Скппје и Фпндацијата Институт Oтвпренп Oпщтествп – Македпнија.

Прпект за ппддршка на чпвекпвите права
Вп кпнтинуитет Прпектпт за ппддрщка на шпвекпвите права се спрпведува пд 2004 гпдина , а вп
2010 гпдина беще финансиски ппддржан пд Еврппската Унија,Фпндпт за жртви на тпртура на
ПН какп и Институтпт Птвпренп Ппщтествп пд Будимпещта. Пвпј прпект Кпалицијата Сите за
правишнп судеое гп реализираще вп партнерствп сп Фпрум за правата на Рпмите Арка пд
Куманпвп, Центар за граданска иницијатива пд Прилеп, Избпр пд Струмица и Центар за
демпкратски развпј пд Тетпвп. Пснпвната цел на прпектпт е пбезбедуваое на еднакпв пристап
дп правдата на пптенцијални жртви пд пплициска злпупптреба или тпртура преку
пбезбедуваое на бесплатна правна ппмпщ. Вп даваоетп на бесплатна правна ппмпщ на
малплетни лица кпи се пптенцијални жртви на тпртура вп 2010 Прпектпт спрабптуваще и сп
Првата детска амбасада вп светпт Медащи.
Вп рамките на пвпј прпект на ппдрашјетп на цела Република Македпнија беще дадена правна
ппмпщ на 31 нпвпрегистриран слушај на пплициска злпупптреба, притпа се следеа 12 активни
предмети пд 2009 гпдина, а вп 2010 гпдина беще ангажиран адвпкат за бесплатна правна
ппмпщ вп 3 судски слушаи ( 2 слушаи за малтретираое вп врщеое на службата и еден слушај за
нанесуваое на тещка телесна ппвреда). За судските слушаи Кпалицијата спрабптуваще сп
Аспцијацијата за правата на Рпмите пд Штип кпја е една пд шленките на нащата мрежа.
Вп склпп на прпектните активнпсти псвен пвпзмпжуваоетп на бесплатна правна ппмпщ, се
пдржаа две пбуки за пплициски службеници какп и две пбуки за затвпрски службеници и се
изврщи ппсета на пплициските станици Карппщ и Гази Баба какп и затвпрпт вп Скппје и
Казненп-ппправнипт дпм вп Штип.

На 24.02.2010 гпдина беще презентиран Гпдищнипт извещтај на прпектпт за 2009 гпдина
наслпвен какп “Ефикаснпст вп заштитата на чпвекпвите права при пречекпруваое на
пплициските пвластуваоа”. Кпн крајпт на 2010 гпдина беще ппдгптвен и Гпдищен извещтај за
2010 гпдина на тема “ Механизми за защтита на шпвекпвите права вп слушаи на прешекпруваое
на пплициските пвластуваоа”.
На 25.06.2010 се прганизираще и Кпнференција пп ппвпд Медунарпднипт ден за защтита на
жртви пд тпртура на кпја ушествуваа Нарпднипт правпбранител на РМ,г-дин Ичет Мемети,г-да
Лидија Гаврилпска –директпр на Управата за изврщуваое на санкции,г-дин Дитер Тилпретставник на ЕУ, г-дин Шелдпн Јет –претставник на ППН, Дпрди Јпванпвски –претставник на
инфпрмативната канцеларија на Спвет на Еврппа вп Скппје,Татјана Калајчиска –претставник пд
Сектпрпт за внатрещна кпнтрпла на МВР и Тпни Менкинпски пд Хелсинщкипт кпмитет за
шпвекпви права.

Пд 23 дп 28.05.2010 беще прганизирана студиска ппсета вп Северна Ирска,Белфаст вп делпт на
пплиција и правда. Пд страна на прпектпт за ппддрщка на шпвекпвите права ушествуваще г-да
Аница Тпмщиќ Стпјкпвска-изврщен директпр на Кпалицијата Сите за правишнп судеое. При
ппсетата се пстварија средби сп пплицискипт пмбудсман на С.Ирска,претставници пд
пплицијата ,малплетнишкипт затвпр вп Белфаст какп и други претставници пд сектпрпт
пплиција и правда.

