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Новости од Националната Канцеларија
И оваа година
Коалицијата “ Сите за
правично судење”
продолжува со своите
активности.
Тековно се спроведува
Проектот за
институционалните
одговори на изборните
нерегуларности од
парламентарните
избори од 2008 , кој
воедно е проширен и со
мониторинг врз
изборниот процес за
локалните и
претседателски избори
во март 2009.

Во процес е
потпишувањето и
продолжувањето на
уште два проекти и тоа :
Следењето на судски
предмети од областа на
корупција за 2009 како и
Проект за
имплементација на
препораките од
досегашните
набљудувања на
судските предмети од
областа на трговија со
луѓе и корупција.

Деновиве излезе од
печат и Извештајот
ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И
ИЛЕГАЛНА
МИГРАЦИЈА
ПЕРЦЕПИРАНИ ОД
ГЛАВНИТЕ АКТЕРИ ВО
КРИВИЧНАТА
ПОСТАПКА, од автор
Виолета Велковска и
издавач Коалиција “
Сите за правично
судење”

Проектот за
имплементација на
препораките од
набљудувањата на
судските предмети од
областа на трговија со
луѓе и корупција ќе се
спроведува во
соработка со
Академијата на јавни
обвинители и судии
во Република
Македонија.

Во подготовка е и
извештајот на тема
ПРИСТАП ДО
ПРАВДАТА , Извештај
за заштита на жртви од
полициска злоупотреба
и тортура во 2008 , од
автор Аница Томшиќ
Стојковска и издавач
Коалиција “Сите за
правично судење” како
резултат од
имплементацијата на на
ППЧП во 2008.

ТЕМИС - Скопје
www.temis.com.mk

Продолжува да се
имплементира Проектот
за поддршка на
човековите права
(ППЧП) во кој
Коалицијата е
административна НВО,
и преку кој се дава
бесплатна правна
помош на жртви од
полициска злоупотреба
и тортура.

ФЕМИНА - Куманово

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА 10.02.2009

CDR - Тетово

Извор : ТЕЛМА ТЕЛЕВИЗИЈА

ПХУРТ - Делчево
Спектар - Штип
СППМД - Кавадарци
www.sppmd.org.mk

Месечина – Гостивар
www.mesecina.org.mk
Здружение на
Тиквешки Роми Кавадарци

Корупцијата е присутна во
сите области на
општественото живеење, а
најголем дел од кривичните
дела поврзани со ваков вид
криминал ги извршиле
функционери или лица на
одговорна функција. Ова се

заклучоците од
истражувањето
на судските
предмети
поврзани со
корупцијата, на
невладината
Колиција сите
за правично

судење.
Според нив, полицијата
не е доволно ажурна за
откривање на овие дела
и истрагатa најчесто е
некоплетна, додека пак
постапките во судот
траат долго, а казните
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ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА—Следење

КОАЛИЦИЈА “СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ”

на судски предмети од областа на корупција

Затоа тие препорачуваат институциите
подобро да соработуваат заради сузбивање
на овој вид криминал.
- Да се избегнува политчки реваншизам и
спекакуларни апсења и правично судење
за сите подеднакво, рече Славица
Димитриевска од Коалицијата.
За ефикасна борба против корупцијата,
според професорот Љупчо Арнаудовски,
пред се е потребана поличка воља.
Со години се бориме за прашањето колку
пари се трошат во изборните кампањи.

Според мене тука
корупцијата е
трипати поголема
затоа што некој
финансира во
кампањата, а потоа
очекува повратна
услуга, оцени
Арнаудовски

институциите за
сузбивање на оваа
појава, бидејќи, какао
што рече тој,
корупција има таму
каде што граѓаните
неможат да си ги
остварат своите
права.

Според Аранудовски
и граѓаните треба да
си ги заштитат
своите права и да
соработуваат со

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА—Следење на судски предмети од областа на корупција
Извор : ВЕСТ
"Корупцијата е присутна во Македонија од
помагање за вработување, до фаќање врски за
да одржите концерт. Присутна е особено во
државната администрација, а најчести
корумпирани службеници се високообразуваните
лица на возраст од 36 до 55 години кои се на
високи позиции во органот каде што работат и
кои претходно не биле осудувани за такво дело",
се заклучоците кои вчера ги објави коалицијата
"Сите за правично судење", од истражувањето
врз 95 судски постапки за корупција, спроведено
во 2008 година.
Најголем дел од предметите во основните
судови се за коруптивното дело злоупотреба на
службена должност и овластувањата, и тоа 74
отсто. Најголем број кривични пријави биле
поднесени од МВР 50 отсто и од Јавното
обвинителство 34 отсто.Според професорот
Љупчо Арнаудовски, корупцијата во Македонија

е во пораст, и таа може
да се спречува само
ако граѓаните
соработуваат со
невладините
организации. Тој го
прозва и
Обвинителството да
соработува во
истражувањата за
корупција. Укажа и дека
без заедничка база на
податоци меѓу органите
на прогонот и судот,
како и без меѓусебна
размена на
информации, како што
е во современиот свет,
уште долго нема да
има ефикасна борба
против корупцијата.

"Проблем е и
времетраењето на
полициската истрага за
коруптивните дела
бидејќи, во просек, таа
е долга една година,
има пропусти во
навременото собирање
на важните докази, кои
потоа е невозможно да
се најдат", анализираат
во Коалицијата за
правично судење.
Коалицијата ги
критикуваше и казните
за корупција кои ги
изрекуваат судиите,
зашто се бетонирани
на минимумот. (С.К.Д.)

Страна 3
ТРКАЛЕЗНА МАСА— Институционалните одговори

на изборните

нерегуларности од изборите 2008
На 26.02.2008 Коалицијата “ Сите
за правично судење” во соработка
со ФИООМ и Набљудувачката
мисија на ОБСЕ во Скопје беше
одржана тркалезна маса на која
беа презентирани досегашните
наоди од следењето на
институционалните постапувања
во насока на казнување на
изборните нерегуларности.

Свој осврт даде проф.Тања Каракамишева,
надворешен соработник на Коалицијата на тема :
Заштита
на
изборниот
процес
–
институционални одговори како и Александар
Чичаковски од НВО Мост и надворешен
соработник на Коалицијата на тема : Кривичноправен одговор на изборните нерегуларности .
Тркалезната маса се одржа во х.Холидеј Ин, а
свои поздравни говори одржаа и г-ѓа Лиза
Тилни – Раководител на одделот за Владеење на
правото при Набљудувачка Мисија на ОБСЕ во
Скопје, Неда Коруновска, Фондација Институт
отворено општество – Македонија, координатор
на Правна програма

СЛИКИ од тркалезната маса

Коалиција Сите за правично судење
КОАЛИЦИЈА
СИТЕ
ЗА ПРАВИЧНО
СУДЕЊЕ
Ул.Македонија 11/2-10
Скопје
Тел.+389 2 3215 263
Е-маил:
contact@all4fairtrials.org.mk

Активности :
Прес конференција за презентација на извештајот за следење на
судски предмети од областа на корупција одржана на ден 10.02.2009.
Извештајот е достапен и на www.all4fairtrials.org.mk
Седница на Постојана анкетна комисија за заштита на човековите
права на која присуствуваше Извршниот директор на Коалицијата
Сите за правично судење , одржана на ден 17.02.2009. Седницата на
својот дневен ред ја имаше точката за Состојбата на човековите
права на Ромската заедница во РМ, и идни активности за
подобрување на вкупната општествена положба на Ромите по
барање на РНВО РОМА 2002.
На ден 19.02.2009 се одржа седница на УО на Коалиција “ Сите за
правично судење” на која се дискутираше за подготовка на
Годишното собрание на Коалицијата.
На ден 26.02.2009 се одржа тркалезна маса за која се известува во
билтенот.

www.all4fairtrials.org.mk

И еве не пак .......,

Почитувани членки и соработници на Коалицијата “ Сите за правично
судење”
Пред Вас е петиот број на Билтенот кој го издава Коалицијата по
електронски пат.
Би сакале уште еднаш да упатиме апел до сите вас, членки на Коалицијата
да ни доставите информации врзани за вашите организации, активности и
проекти кои би се внеле во овој Билтен, а кој постои пред се заради
промоција на членките организации на нашата мрежа.......
На крај упатуваме ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ кои ќе следат / ќе вршат
набљудувања врз судски предмети од областа на трговија со луѓе и
илегална миграција.
Волонтери може да бидат студенти /последна година на Правен Факултет
или дипломирани правници кои имаат желба да ги запознаат механизмите
на судско постапување.
Повеќе информации за можноста на информирање може да се добијат во
Националната канцеларија на Коалицијата “ Сите за правично судење”
Iustitia omni auro carior – CICERON

