
Една година набљудување на судски процеси од областа на сериозниот организиран криминал и корупција

Јули 2021 - Јуни 2022

О в а  е  н а ш е т о  п а т у в а њ

Пред една година ОБСЕ, во соработка со Европската Комисија, започна Регионален проект за набљудување на

судските процеси во пет правосудни системи од Западен Балкан.

ЗОШТО

Сакаме да создадеме рамка базирана на докази,

која ќе биде основа за понатамошните реформи

и која ќе ги задоволи вистинските потреби.

Нашите тимови, следеќи ја методологијата

на ОДИХР, избраа тековни случаи од

областа на сериозниот организиран

криминал и корупцијата, набљудуваа

стотици расправи, прегледаа

илјадници страници правни

документи и поминаа многу часови во

консултации со судии и обвинители.

КАКО

Сакаме да придонесеме кон создавање на

одржлив кривично - правен систем кој ќе

може ефективно и ефикасно да се

справи со сериозниот организиран

криминал и корупцијата.

ВИЗИЈА

Нашите тимови ќе имаат средба со над

200 професионалци од  правосудниот

сектор од регионот, во текот на форумите

за дискусија кои ќе се одржат во јуни 2022,

со цел подобро согледување на она што

е набљудувано.  Анализата на сите

податоци кои се собрани во текот на

првата година  од нашиот проект, ќе

послужат за креирање на Првиот

извештај со наоди  и препораки

(октомври 2022), кој ќе биде достапен за

судиите и обвинителите  во секој од

правосудните системи..

СЛЕДНИ ЗАЛОЖБИ

Имаме пет тима кои вршат набљудување

на судските процеси  и тоа во: Тирана,

Сараево, Приштина, Подгорица и

Скопје, со  поддршка од Програмскиот

Координатор при Секретаријатот на ОБСЕ

во Виена. Заклучно со мај 2022 година, се

набљудуваат 188 судски процеси од

областа на сериозниот организиран

криминал

и корупција, распространети низ петте

правосудни системи.

ПОКРИТИЕ

Сите наши набљудувачи се локални

правници   чија пасија е правдата и

просперитот на заедницата.

ПРОФИЛ НА ТИМОТ

Надоврзувајќи се на нашите

претходни заложби, ќе продолж

име со нашите анализи и набљу

дувањето на судските процеси.
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СЛИКА ОД РЕГИОНОТ

НАБЉУДУВАНИ СУДСКИ ПРОЦЕСИ

Податоци од јуни 2021 – мај 2022

ВАЖНИ ПРАШАЊА

правичност во постапките

ефикасност на постапките

финансиски истраги

замрзнување на имот и
конфискација

спогодување за вина

политики на казнување

Мисија на ОБСЕ во Скопје

299 Набљудувани расправи
11 Средби со клучи актери

од правосудниот сектор

мажи (78.95%) жени (20.1%)

правни лица (0.96%)

ПРОФИЛ НА ОБВИНЕТИТЕ  
во набљудуваните случаи
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КОРУПЦИЈА
набљудувани случаи

* пресуди во сите инстанци и пресуди по
признание на вина

* пресуди во сите инстанци и пресуди по
признание на вина
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