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БИЛТЕН 6
март-април 2009
Почитувани колеги,
соработници и пријатели
на Коалицијата “Сите за
правично судење”.
Во месец март Коалицијата
започна со реализација на
проект кој следствено
претставува продолжение
на досегашните
набљудувања на судските
предмети од областа на
трговија со луѓе и
корупција.
Со проектот “ Јакнење на
улогата на судството во
борбата со организираниот
криминал во Република
Македонија” Коалицијата
ги имплементира
препораките кои беа
дадени од неколку
годишното следење на
судските предмети од
областа на организиран
криминал.

За реализација на овој
проект Националната
канцеларија на
Коалицијата “Сите за
правично судење” потпиша
Меморандум за соработка
со Академијата на Јавни
обвинители и судии, а веќе
на 10 и 15 април се одржаа
и две работилници
( Битола и Скопје) на тема
“ Посебни истражни мерки
и изрекување на мерка
притвор” на кој
присуствуваше и г-дин.
Јован Илиевски—јавен
обвинител од Одделението
за борба со организиран
криминал и корупција.
Во насока на
имплементација на
препораките од следењето
на судски предмети од
областа на организиран
криминал во месец мај ќе

се организираат уште три
работилници на тема :
“ Должина на постапката и
сведоци” и “ Компензација
на жртва и конфискација
на имот”.
Покрај соработката со
Академијата на јавни
обвинители и судии,
Коалицијата своите
заклучоци и препораки ќе
ги презентира и пред
студентите на Факултетот
за безбедност, Правниот
Факултет “ Јустинијан
Први”, Универзитетот на
Југоисточна Европа
( познат како Штуловиот
Универзитет) и Правниот
Факултет при ФОН.
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Следење на с удски предмети
од облас та на корупција
Во 2009 година
продолжува да се следат
предметите од областа на
корупција.
Оваа година освен
првостепените предмети ќе
се опфатат и предмети од
Апелационите судови и ќе

се мониторираат се до
нивната правосилност. За
овој проект започнати се
набљудувања во Скопје,
Велес,Кавадарци, Битола и
Струмица.
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Проек т за поддршка на човековите права
ППЧП се имплементира од страна на
Коалицијата Сите за правично судење
и уште 4 други здруженија на граѓани
и тоа Арка од Куманово, Центар за
демократски развој од Тетово, Центар
за граѓанска иницијатива од Прилеп и
Избор од Струмица.
Во период март-април беше
финализиран извештајот за заштита
на човековите права при полициска
злоупотреба и при тортура 2008 “
ПРИСТАП ДО ПРАВДАТА” .
Извештајот беше презентиран на прес
конференција на 13.04.2009 во НВО
Инфоцентарот

Извор М акфакс : 13.04.2009
Полициска злоупотреба се уште
постои во Македонија, меѓутоа се
забележува тенденција на нејзино
намалување.
Ова се наведува во извештајот за
заштита на правата на човекот при
полициска злоупотреба или тортура
„Пристап до правдата “ за 2008
година, изготвен од невладините
организации „Центар за демократски
развој“ од Тетово, „Форум за правата
на Ромите – Арка“ од Куманово,
„Центар за граѓанска иницијатива“ од
Прилеп, „Избор“ од Струмица и
Коалицијата „Сите за правично

судење“.
Според извештајот, што беше објавен
денеска, бројот на евидентирани
случаи на злоупотреба од страна на
полициски службени лица за 2008
изнесува 37, што претставува
намалување од 16% во однос во 2007
година. Најголем број случаи на
полициска злоупотреба во 2008
година биле регистрирани во регионот
на југозападна Македонија, а според
истата евиденција најмал број
регистрирани случаи се забележува
во регионот што ги опфаќа Скопје и
Велес.

Граѓаните најчесто се жалат на
прекумерна употреба на сила и
нанесување телесни повреди, што за
2008 година е 38% од вкупниот број
регистрирани случаи на граѓаните кои
сметаат дека се жртви на полициска
злоупотреба.

Извор Сите л ТВ
Полициската злоупотреба се уште
постои во Македонија, меѓутоа се
забележува тенденција на нејзино
намалување, се наведува во
извештајот изготвен од
невладините организации во
државата. Ова се резултатите од
изговениот извештај за заштита на
правата на човекот при полициска
злоупотреба или тортура во 2008
година. Како најчести жртви по
националност се пријавуваат
Македонците 61, Албанците 21% и

Ромите 18%.
НВО кои го изготвија извештајот
потенцираат дека е загрижувачка
тенденцијата на спектакуларни
апсења, со кои се повредува
правото на приватност и на
презумпција на невиност.
Најмногу жалби во 2008 година,
процентуално имало за
униформирани полициски
службеници односно 39 отсто,
потоа инспекторите со 29 проценти
па неуниформираните полицајци со

16 проценти.
Позитивно се намалува бројот на
жалби за командири на полициски
станици, сообраќајна полиција и
посебната мобилна единица Алфи.
Претставниците од невладините
организации посочија дека
минатата година, во рамки на
Проектот за поддршка на
човековите права биле подготвени
и поднесени 31 претставка до
Секторот за внатрешна контрола на
МВР.
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Обук а “ Почи т увањ е на човеков и те права на лиц а
ли шени од слобода “ 11- 12 април 2009
Во рамките на Проектот за
поддршка на човековите права беше
одржана обука на тема Почитување
на човековите права на лица лишени
од слобода.
Оваа обука Коалицијата “Сите за
правично судење” и здруженијата
Арка, ЦДР, ЦГИ и Избор ја
реализираа во соработка со Секторот
за внатрешна контрола и
професионални стандарди при МВР и
Управата за извршување на санкции.

Обуката се одржа на 11-12 Април
2009 на Факултетот за безбедност , а
предавачи беа м-р Стојанка Мирчева
и д-р Искра Малетиќ Аќимовска .
Првиот ден беше опфатена темата за
почитување на човековите права на
лица лишени од слобода, а втортиот
ден беше дискутирано за тортура и
улогата на државата во борба против
тортурата.

На обуката учествуваа 25
сменоводители од полициските
станици и 15 обезбедувачи од
затворската служба на КПД
Идризово.

Коалиција “Сите за
п р а в и ч н о с уд е њ е
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Коалицијата Сите за правично судење активно
учествува и на седниците на Постојаната
анкетна комисија за заштита на човековите
права при Собранието на РМ.
Извршниот директор Аница Томшиќ Стојковска
учествуваше на седниците на 07.04.2009 и
09.04.2009 на кои се разгледуваше Годишниот
извештај на Народниот правобранител за 2008 и
случувањата на плоштадот Македонија по
протестите на студентите на
Архитектонскиот Факултет.
На 24.04 ќе се одржи деветата седница на
Постојаната Анкетна комисија за заштита на
слободите и правата на граѓаните на која ќе се
разгледува Предлог законот за застапување на
РМ пред Европскиот суд за човекови права и
Предлог законот за извршување на одлуките на
Европскиот суд за човекови права

