При повикување или присилно доведување во полициска станица не си лишен/а од слобода! Откако ќе дадеш или
одбиеш да дадеш известување можеш
да си одиш!

Сепак, полицијата може од важни причини да те повика за собирање известувања
за истото кривично дело само уште еднаш.

Ако се јавиш на поканата или ако си присилно доведен/а, а одбиваш да дадеш известување, не смееш повторно да бидеш
повикан/а заради истите причини.

Присилно можеш да бидеш доведен/а
само со судска наредба во случаи кога
очигледно е дека одбегнуваш да се јавиш
на уредно доставена покана во која било
предупредено на можноста од присилно
доведување и тогаш кога твоето недоаѓање
нема да го оправдаш.

При одење на разговор во полиција можеш да се појавиш со адвокат и пред
да бидеш поучен/а околу правото дека
имаш право на бранител.

Секогаш потруди се да контактираш адвокат кој ти е познат.

Во времето од 20,00 часот навечер до 08,00
часот наутро имаш право да добиеш адвокат од листата на дежурни адвокати, чии
трошоци паѓаат на товар на Буџетот на Република Македонија.

Ако немаш свој адвокат или не може да
стапиш во контакт со него, може да побараш да ја видиш листата на дежурните
адвокати.

Имаш право насамо да се советуваш со
адвокат по свој избор за време на испитувањето и во секое време, било да е дење
или ноќе.

3. Како да го остварам правото на бранител (адвокат)?

Ако те изведе пред судија, полицијата веќе
има доволно материјал да го оправда приведувањето и оваа комуникација најдобро
е да биде во присуство на адвокат!
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само со судска наредба во случаи кога
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доведување и тогаш кога твоето недоаѓање
нема да го оправдаш.

При одење на разговор во полиција можеш да се појавиш со адвокат и пред
да бидеш поучен/а околу правото дека
имаш право на бранител.

Полицискиот службеник може да те повика
и усно, но е должен да ти ги соопшти причините за повикувањето, и само со твоја
согласност може да те превезе до службени простории.

Полицијата може да те повика со писмена
покана во која треба да бидат наведени и
причините за повикувањето, поука за правото на бранител во полициската постапка,
како и последиците доколку не се јавиш на
поканата.

»» Полицијата може да одлучи да те задржи, а не и да те приведе - тоа е доколку
нема доволно докази за да те изведе
пред судија и во тој случај ќе те пушти
најмногу за три часа;
»» Полицијата може да одлучи да те приведе(а не и притвори)-и во тој случај
може да те држи најмногу до 24 часа и
потоа има обврска да те изведе пред судија или да те пушти.
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1. Дали полицијата може да ме повика
на разговор и дали мора да се појавам?

2. Што ако одбијам да дадам известување, а полицијата не ме пушта да си
одам?
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ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА
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ПРАВНИ СОВЕТИ
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Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди при МВР, има во секоја
полициска станица на територијата на Република Македонија или пријави непосредно
до Секторот.

Струмица.)

6 Кога и колку може полицијата да ме
задржи во станица?

Основен Суд Скопје 1 Скопје, судија на претходна
постапка или во судот на
Ако си лишен/а од слобода без налог од територија на полицискасуд, полиција може да те задржи: заради та станица каде е сторена
утврдување на идентитетот, за проверу- повредата.

Полицаецот треба да ти ја предаде наредбата и да те повика доброволно да појдеш
со него. Ако одбиеш доброволно да појдеш,
може да те приведе присилно. Само по
исклучок, кога се очекува активен отпор,
приведувањето се врши без претходно предавање на наредбата.

вање на алиби или пак ако од други причини е потребно да се соберат нужни податоПриведување претставува службено деј- ци за водење на постапката.
ствие кое го преземаат полициските Во рок од најмногу шест часа треба да бислужбеници врз основа на писмена на- деш доведен/а пред службеникот за приредба издадена од надлежен суд или без фат во посебно определените полициски
писмена наредба, заради спроведување на станици, кој со решение ќе одлучи и облицето во просториите на Полицијата, друг разложи дали ќе бидеш задржан/а или ќе
надлежен државен орган или до местото бидеш пуштен/а на слобода.
одредено во наредбата.
7 Колку најдолго можам да бидам задрПриведувањето со писмена наредба издажан/а во полициска станица?
дена од надлежен суд се врши врз основа
Задржувањето може да трае најмногу 24.
на:
По истекот на 24 часа мора да те пуштат на
»» наредба од суд за доведување на лице
слобода. Никако не е дозволено наместо да
во својство на обвинет или сведок
те пуштат на слобода да те префлат во дру»» наредба од суд за присилно доведување га полициска станица.
на лице за издржување на казна затвор;
Имаш право веднаш, а најдоцна во рок од
»» распишана потерница или распис докол24 часа од моментот на лишување од слобоку со истите е наредено приведување
да, да бидеш изведен пред суд, кој веднаш
»» наредба од суд за присилно доведување ќе одлучи за законитоста на лишувањето
на лице за кое е донесено решение за од слобода.
притвор.
8 Каде да се обратам во случај на прекр5. Што мора да содржи судската наредба
шување на моите права од страна на
за приведување?
полиција?
Твое име и презиме, кривичното дело што Народен правобранител (ул. „Димитрие
ти се става на товар со наведување на за- Чуповски” бр.2, Скопје; тел: 02 3129 335
конска одредба, oсновот поради кој се лок.118; web: www.ombudsman.mk; e-mail:
наредува приведувањето, службен печат и npm@ombudsman.mk; Народниот право
потпис од судијата кој го наредува приве- бранител има подрачни канцеларии во:
дувањето.
Тетово, Куманово, Кичево, Битола, Штип и
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»» распишана потерница или распис докол24 часа од моментот на лишување од слобоку со истите е наредено приведување
да, да бидеш изведен пред суд, кој веднаш
»» наредба од суд за присилно доведување ќе одлучи за законитоста на лишувањето
на лице за кое е донесено решение за од слобода.
притвор.
8 Каде да се обратам во случај на прекр5. Што мора да содржи судската наредба
шување на моите права од страна на
за приведување?
полиција?
Твое име и презиме, кривичното дело што Народен правобранител (ул. „Димитрие
ти се става на товар со наведување на за- Чуповски” бр.2, Скопје; тел: 02 3129 335
конска одредба, oсновот поради кој се лок.118; web: www.ombudsman.mk; e-mail:
наредува приведувањето, службен печат и npm@ombudsman.mk; Народниот право
потпис од судијата кој го наредува приве- бранител има подрачни канцеларии во:
дувањето.
Тетово, Куманово, Кичево, Битола, Штип и

6 Кога и колку може полицијата да ме
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4 Што е приведување и кога можам да
бидам приведен/а?

Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди при МВР, има во секоја
полициска станица на територијата на Република Македонија или пријави непосредно
до Секторот.
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Полицаецот треба да ти ја предаде наредбата и да те повика доброволно да појдеш
со него. Ако одбиеш доброволно да појдеш,
може да те приведе присилно. Само по
исклучок, кога се очекува активен отпор,
приведувањето се врши без претходно предавање на наредбата.

Основен Суд Скопје 1 Скопје, судија на претходна
постапка или во судот на
Ако си лишен/а од слобода без налог од територија на полицискасуд, полиција може да те задржи: заради та станица каде е сторена
утврдување на идентитетот, за проверу- повредата.
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