Америчко удружење правника и Партнери за демократске промене Србија
Позивају Вас на представљање резултата истраживања
„Анализа примене мере притвора у Србији“
Петак, 6. јун 2014. године, 12:00 – 15:00
Медија центар, Теразије 3, Београд
Иако су у Србији последњих година спроведене реформе које су имале за циљ унапређење ефикасности
кривичноправног система, употреба притвора као мере за обезбеђење присуства окривљеног и даље је
прекомерна, и не одговара тежини кривичног дела и посебним околностима окривљеног1. Алтернативе
притвору се још увек не примењују у довољној мери, иако би то могло да доведе до адекватнијег коришћења
ограничених ресурса, те веће ефикасности и правичности спровођења кривичног поступка, без угрожавања
безбедности заједнице, један је од закључака спроведеног истраживања.
Са циљем информисања стручне и шире јавности о примени притвора, али и подстицања дијалога о
могућностима коришћења алтернативних мера за обезбеђење присуства окривљеног, Америчко удружење
правника (American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI) и Партнери за демократске промене
Србија (Партнери Србија), спровели су истраживање о примени мере притвора у Србији.
Ауторка истраживања је Mary Adele Greer, Виша правна саветница за област кривичног законодавства ABA
ROLI, а прикупљање података вршено је током јуна и јула 2013. године, анализом правног оквира и
релевантних извора, као и путем разговора са судијама, тужиоцима, адвокатима, преставницима
Министарства правде и Министарства унутрашњих послова, цивилног сектора, међународних организација
и медија. Резултати истраживања представљени су у публикацији „Анализа примене мере притвора у
Србији“ која ће бити представљена на скупу.
Истраживање и Анализа део су пројекта “Подизање капацитета адвокатуре за поступање у кривичним
поступцима“ (Serbia Criminal Defense Capacity Program), који реализују Америчко удружење правника (American
Bar Association Rule of Law Initiative - АБА РОЛИ) и Партнери Србија, у сарадњи са Адвокатском комором
Србије и уз подршку US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).
У прилогу достављамо прелиминарни програм презентације.
Молимо Вас да долазак потврдите најкасније до среде, 4. јуна 2014. године на адресу office@partnersserbia.org ili na telefon 011/32-31-551.
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