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БИЛТЕН
МАРТ - ЈУНИ
Дата: Јули 12, 2011

Број 12

извршен директпр Управнипт пдбпр гп избра Ненад
Живанпвски.
Од прпектните активнпсти се заппчна сп
реализација на еднпгпдишнипт Прпект за набљудуваое на судски предмети пд пбласта на
кпрупцијата. Истп така, се прпдплжи сп реализиција
на веќе заппчнатипт Прпект за набљудуваое на
судските случаји вп кпи нпвинарите се пбвинети

ВОВЕД

за клевета или навреда, Прпектпт за ппддршка на

Ппчитувани членпви на Кпалицијата „Сите за

чпвекпвите права, какп и Mпнитприраоетп на
судски предмети пд пбласта на тргпвија сп луде и

правичнп судеое“, драги пријатели и партнери,

илегална миграција и израбптката на Прирачникпт
Пред вас е нпвипт Билтен на Кпалицијата, кпј
дпнесува

инфпрмации

за

активнпстите

на

Канцеларијата вп претхпдните четири месеци (мартјуни). Некпи прпектни активнпсти вп изминатипт
четиримесечен перипд заппчнаа сп реализиција, а сп
пстанатите се прпдплжи сп нивнп спрпведуваое.
Вп март Канцеларијата на Кпалицијата ја
напуштија двајца членпви на тимпт, извршнипт
директпр Аница Тпмшиќ – Стпјкпвска и прпграмскипт
директпр Славица Димитриевска, заминувајќи на
нпви рабптни ппзиции вп Канцеларијата на Нарпднипт
правпбранител. И вп пваа прилика им се заблагпдаруваме на целпкупнипт придпнес кпј гп дадпа сп
свпјпт ангажман, какп и за успешнптп впдеое на
Канцеларијата вп изминатите гпдини. На местп нпв

за

Јакнеое

на

наципналните

заштита на чпвекпвите права.

механизми

за

Рабптилница на тема:
Ппим на злпстпрничкп здружуваое / разграничуваое
пд ппимпт на група, банда или друга злпстпрничка прганизација
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бпрба прптив кпрупција (ГРЕКО) при Спветпт на Еврппа.
Пред присутните гпвпреше за закпнската регулатива и
судската пракса на Република Хрватска вп врска сп
институтпт злпстпрничка прганизација, вп сппредба сп
сппдветните медунарпдни стандарди, здружуваое заради
извршуваое на кривични дела, група за извршуваое
кривични дела наспрпти злпстпрничка прганизација.
Презентираше и експертска научна студија на тема „Стек
на

кривични

дела

кпи

имаат

или

немаат

квалификатпрен елемент на група или злпстпрничка
Настанпт беше прганизиран на највиспкп нивп, дпдека
ппсетенпста беше гплема пд страна на релевантните
институции кпи беа ппканети.
Кпалицијата „Сите за правичнп судеое“ вп

прганизација сп кривичнптп делп Здружуваое заради
извршуваое на кривични дела”. Вп делпт на размена на
ппзитивни искуства сп дпмашните правници, судијата ги
претстави нпвините вп Кривичнипт закпник на Република

спрабптка сп Академијата за пбуки на судии и јавни

Хрватска

пбвинители

ппстапуваоетп,

на

Република

Македпнија

прганизираа

рабптилница на тема „Ппим на злпстпрничкп здружуваое /

кпи

ќе

придпнесат

дпкажуваоетп

за
и

плеснуваое

на

пресудуваоетп

за

здружуваое заради извршуваое на кривични дела.

разграничуваое пд ппимпт на група, банда или друга
злпстпрничка прганизација“. Настанпт се пдржа на 02 јуни
2011 гпдина вп прпстприите на Академијата, а присуствува
претставници пд Врхпвен суд на РМ, Апелаципнен суд
Скппје, АС Битпла, АС Штип, Оснпвен суд Скппје I, Јавнп
пбвинителствп на РМ, Вишп Јавнп пбвинителствп Гпстивар,
ВЈО Скппје, ВЈО Штип, Оснпвнп јавнп пбвинителствп за
прганизиран криминал, Спвет на Јавни пбвинители,
Министерствп за правда на РМ, Делегација на Еврппска
Унија, какп и претставник на Амбасадата на САД вп Скппје
(ОПДАТ).
Вп улпга на странски експерт учествуваше г–дин
Марин Мрчела, судија на Врхпвнипт суд на Р Хрватска и
претставник на Република Хрватска вп Групата држави за

Од левп: извршнипт директпр на Кпалицијата Ненад,
Живанпвски, директпрпт на Академијата, г–да Анета
Арнаудпвска, странскипт експерт г–дин Марин Мрчела
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Организации
членки на
кпалицијата

» АДИ Гпстивар
» АРКА - Куманпвп

Директпрпт на Академијата, судија г–да Анета Арнаудпвска презентираше случаи пд
„Судската пракса на Еврппскипт суд на чпвекпви права вп ппглед на примената на

» Граданска аспцијација -

ппсебните истражни мерки“; случаи вп кпи примената на ПИМ не е вп спгласнпст сп

Битпла

медунарпдните стандарди (Еврппската кпнвенција за чпвекпви права) и претставуваат кршеое

» Здружение за правата
на рпмите - Штип

на чпвекпвите права и слпбпди.
Осврт на легислативата и судската практика пд пваа пбласт вп Република Македпнија
дадпа и дпмашните правни експерти: г – дин Абдуљаким Саљиу, судија на Врхпвен суд вп Р.М

» ЗПД - Скппје
» Медаши - Скппје
» МОСТ - Скппје
» Младински Образпвен

и адвпкатпт Јаким Наумпв пд Скппје.

Завршени и презентирани извештаи:
„Судската ефикаснпст вп заштитата на чпвекпвите права вп
предметите пд пбласта на кпрупцијата вп 2010 гпдина“

Фпрум - Скппје
Оваа анализа прпизлегува и е дел пд прпграмските активнпсти на Кпалицијата „Сите за
» ПХУРТ - Делчевп
» Спектар - Штип

правичнп судеое“ вп чии рамки вп текпт на 2010 гпдина се набљудуваа судски ппстапки пп
предметите пд пбласта на кпрупцијата вп Република Македпнија. Главна
цел на истражуваоетп беше да се спгледаат актуелните спстпјби и да се

» СППМД - Кавадарци
» Фпрум на млади Битпла
» Младински културен

извлечат пдредени заклучпци и преппраки за ефикаснпста на судпвите и
на другите надлежни пргани вп бпрбата прптив кпрупцијата и да се пцени
ппчитуваоетп и пстваруваоетп на чпвекпвите слпбпди и права
гарантирани сп Уставпт, закпните и ратификуваните медунарпдни
дпгпвпри (целпсен извештај): http://www.pravicnosudenje.org.mk/

центар - Битпла
» ЦДР - Тетпвп
» Месечина – Гпстивар
» Здружение на

„Судската ефикаснпст вп справуваоетп сп кпрупцијата вп Република
Македпнија“
Извештај изгптвен пп спрпведенп набљудуваое на ппределен

Тиквешки Рпми –

брпј кпруптивни предмети низ пснпвните судпви низ државата, врз пснпва

Кавадарци

на штп се извлекуваат заклучпци за ефикаснпста на надлежните пргани вп

» Избпр - Струмица

бпрбата прптив кпрупцијата, нп и за ппчитуваоетп на чпвекпвите слпбпди
и права, гарантирани сп Устав и закпн, пред судпвите вп кривичната
ппстапка (целпсен извештај): http://www.pravicnosudenje.org.mk/
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Завршени и презентирани извештаи:

ДОНАТОРИ ВО
2011
 Еврппска делегација вп
Р. Македпнија

 Амбасада на
Кралствптп Хпландија
вп Р. Македпнија

 ФИООМ - Фпндација

„Прпект за набљудуваое на судски предмети пд пбласта на кпрупцијата“
Судската мпнитпринг ппграма спрпведена пд Кпалицијата ,,Сите за правичнп судеое” вп
рамките на Прпектпт за набљудуваое на судски предмети пд пбласта на кпрупцијата за перипдпт
март – јуни 2011 гпдина, ппфати 166 судски предмети ппврзани сп кпрупција и прганизиран
криминал. Вп наведенипт перипд набљудувачките тимпви на Кпалицијата следеле вкупнп 217
претреси низ судниците на 14 пснпвни судпви вп Р Македпнија: Скппје 1, Куманпвп, Тетпвп,
Гпстивар, Охрид, Струга, Битпла, Прилеп, Кавадарци, Негптинп, Велес, Струмица, Штип и Кпчани.

Институт Отвпренп
Општествп Македпнија

 Вплпнтерски Фпнд за
жртви пд тпртура при
ООН - UNVFVT

Тркалезна маса вп рамки на прпектпт „Набљудуваое на судските случаи вп
кпи нпвинарите се пбвинети за клевета или навреда“
На 23.03.2011 гпдина се пдржа

ДОНАТОРИ ВО
2010

тркалезна маса на тема „Казненпправната
пдгпвпрнпст вп кривичните дела клевета и
навреда сп ппсебен псврт на пдгпвпрнпста

 Влада на Р. Македпнија

на правните лица“. На трибината учествптп

 Амбасада на САД вп Р.

зедпа Прпф. Д-р Никпла Тупанчевски –

Македпнија

 Амбасада на
Кралствптп Хпландија
вп Р. Македпнија

 Еврппска Унија - EIDHR
 Вплпнтерски Фпнд за
жртви пд тпртура при
ООН - UNVFVT

 Институт птвпренп
ппштествп Будимпешта

експерт, Г-дин Агим Мифтари – судија вп
Врхпвен суд вп пензија, Г-да Анита Бегпва
– aдвпкат и Александар Младенпвски –
претставник на Здружениетп на нпвинари на РМ. На пваа тркалезна маса нпвинарите се ппжалија
на начинпт на впдеое на ппстапката пред суд, какп и на виспките парични казни вп случаи на
псудителна пресуда, штп мпже да дпведе и дп гаснеое на пдреден медиум. Нпвинарите ппбараа
целпсна декриминализација на кривичните
дела клевета и навреда и спздаваое на
систем на медијација вп рамките на спветпт
на честа на ЗНМ.
нпвинари

не

ја

декриминализација

Притпа, пдредени
ппддржа
на

идејата

за

клеветата

и

навредата, сметајќи дека заштитата на честа
и угледпт, грантирани вп КЗ на РМ, е нештп
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ппжелнп вп сегашните услпви вп Република Македпнија. Какп идеавпдилка на тркалезната маса беше прпмената на системпт на каскадна
пдгпвпрнпст вп кривичните дела клевета и навреда.
Системпт на каскадна пдгпвпрнпст, спгласнп пдредбите на КЗ на
РМ, ппдразбира првична пдгпвпрнпст на автпрпт на текстпт, а вп услпви
на ппстпеое на правни пречки за негпвп гпнеое пдгпвпрнпста пада на
главнипт и пдгпвпрен уредник на медиумпт и на крај пдгпвпрнпст на
самптп правнп лице. На тркалезната маса се ппкрена прашаоетп за
пбратен редпслед на каскадната пдгпвпрнпст пднпснп, пдгпвпрнпста да ппчнува пд самипт медиум какп правнп лице и да се
спушта дп самипт автпр на текстпт, вп тпчнп дефинирани и пдредени закпнски услпви. Вп перипдпт март – јули се прпдплжи и
сп набљудуваое на судските случаи пред пснпвните судпви вп РМ, какп главна активнпст на прпектпт.

Прпект за ппддршка на чпвекпви права
Вп перипдпт март - април правните спветници при Кпалицијата „Сите за правичнп судеое“, Арка - Куманпвп, Избпр Струмица, Центар за граданска иницијатива - Прилеп и Центар за демпкратски развпј – Тетпвп, дпставија примерпци пд
гпдишната анализа за 2010 гпдина (Механизми за заштита на чпвекпвите права вп случаи на пречекпруваое на пплициските
пвластуваоа, http://www.all4fairtrials.org.mk/4_Zloupotreba.html) дп сите надлежни државни пргани, дп претставници на
градански прганизации, виспкппбразпвни институции, диплпматски и кпнзуларни претставништва вп земјата и други активни
чинители вп дпменпт на заштита на чпвекпвите права вп Република Македпнија.
Вп истипт перипд прпдплжи главната цел на пректпт за заштита на чпвекпвите права, за пбезбедуваое на бесплатна
правна ппмпш на градани кпи пријавуваат стпрена ппвреда на нивните права пд страна на припадници на МВР, при штп за тпј
перипд се регистрирани 10 нпви случаи пд кпи 6 вп Скппје, 2 вп Куманпвп и пп еден вп Струмица и Прилеп.

Мпнитпринг на судски предмети пд пбласта на тргпвија сп луде и илегална миграција 2010
Вп рамки на Прпектпт за следеое на предмети пд пбласта на тргпвија сп луде и илегална миграција, прпектната
активнпст ппврзана сп набљудуваое на предметите пд интерес на прпектпт ппфати 18 предмети сп вкупнп набљудувани 55
рпчишта. Од вкупнп набљудуваните предмети вп перипдпт пд месец март дп месец јуни, 2 се пднесуваат на кривичнп делп
тргпвија сп луде, 9 предмети се пднесуваат на криумчареое на мигранти, 2 предмети се пд прганизирана група за тргпвија сп
луде и криумчареое на мигранти, 3 предмети се за тргпвија сп малплетнп лице и 2 предмети за ппсредуваое вп вршеое на
прпституција. Планираната рабптилница вп спрабптка сп Академија за пбука на судии и јавни пбвинители, кпја требаше да се
пдржи вп јуни 2011 гпдина, е пдлпжена на бараое на Академијата.

Експертски спстанпк за ппдгптпвка на извештај
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The EU’s approach to Justice Reform. Lessons learned from Romania and Bulgaria, Croatia, Macedonia,
Serbia, Moldova and Ukraine.
На 13.06.2011, прпектнипт кппрдинатпр вп Кпалицијата „Сите за правичнп
судеое“ Михаил Гптпвски присуствуваше на експертски спстанпк вп Букурешт,
Рпманија, на кпј беа ппканети претставници пд 7 земји пд Југпистпчна Еврппа, и каде
се изгптви план за ппдгптпвка на сппдветен кпмпаративен извештај пд сите 7 држави,
вп кпј ќе се пбразлпжат степенпт на рефпрми и успехпт на секпја пдделна држава вп
справуваоетп сп кпрупцијата.

Кпалицијата на Интернет
Отвпрен е нпвипт ппддпмeн на Кпалицијата „Сите за правичнп судеое“
www.pravicnosudenje.org.mk, преку кпј, истп какп и сп ппстпјната веб адреса
www.all4fairtrials.org.mk, ќе мпжат да се следат прпектните активнпсти на нашата
прганизација. Истп така, мпжете да ни ппстанете и пријател на Facebook, на нашата
страна Coalition All for fair trials.

ПРЕТСЕДАТЕЛ: Петре Мркев
E-MAIL: pmrkev@sppmd.org.mk
ТЕЛ.: +389 43 410408

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР: М-р. Ненад Живанпвски
E-MAIL: nzivanovski@all4fairtrials.org.mk
ТЕЛ.: +389 2 3215263

Кпалиција „Сите за правичнп судеое“
ул. Македпнија 11/2-10, 1000 Скппје
Р. Македпнија
тел: +389 2 3215236; факс: +389 2 3215264
e-mail: contact@all4fairtrials.org.mk
web: www.all4fairtrials.org.mk
www.pravicnosudenje.org.mk

