CURRICULUM VITAE
Проф. Д-р Гордан
Калајџиев

I. Лични податоци
Име

Гордан Калајџиев

Пол

машки

Дата на раѓање
Националност
Адреса
Телефон
емаил
Брачна состојба

10 Јан. 1962
Македонец
бул. Партизански Одреди, бр. 93/4/1 1000 Скопје,Република Македонија
+ 389 70 231312
gordan@pf.ukim.edu.mk

gordankalajdziev@yahoo.com

женет, 3 деца

II. Образование и академски
и други квалификации
Правен факултет, Универзитет
Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р.
Македонија (1999-2004)
Правен факултет, Универзитет
Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р.
Македонија (1987-1992)
Правен факултет, Универзитет
Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р.
Македонија (1981-1985)

Докторски студии/ докторска теза: "Фер постапка"
Магистерски студии по Кривично право. Теза: "Правото да се испитуваат сведоци во
меѓународното и компаративното право"
Дипломиран правник

III. Професионални
активности
• Датуми (од – до)
• Име и адреса на вработувачот
• Вид на бизнис или сектор
• Занимање или позиција
• Главни активности и
одогворности

Октомври 1987 – до денес
"Јустинијан Први" Правен факултет, Скопје, бул. Крсте Мисирков, бб 1000 Скопје
Образовние и истражување
Асистент на професор
Предавања и истражувања (Кривично право, Кривична постапка, Меѓународно кривично
право и човекови права),
Семинари со студенти и студенти на постдипломски студии

ДРУГИ АНГАЖМАНИ
Претседател на Хелсиншки комитет за човекови права во Република Македонија
Член на Транспарентност Македонија
Уредник на Македонска ревија за кривично право и криминологија
Уредник на "Балканска годишна книга за човекови права"
Подготовка на нацрти на неколку статути (Закон за судови; Кривичен законик, Кодекс за
кривична постапка; Закон за Јавно обвинителство, Закон за судски вештаци)
Советник на Владата за постапки во Европскиот суд за човекови права
Проектен менаџер за неколку правни проекти во Хелсиншки комитет за човекови права,
Транспарентност- Македонија и Здружение за Кривично право и криминологија
Конултант за ОБСЕ Спиловер Мисија во Скопје на неколку проекти
Член на Советот за реформи во судството
Едукатор на Академијата за судии и обвинители ( Меѓународно јавно право/ Кривична
постапка)
Предавач на Факултетот за новинарство, Скопје
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НЕОДАМНЕШНИ МЕЃУНАРОДНИ
ПРОЕКТИ

2011-2012
2010-2011
2007- 2009
2009
2007
2007
2005 - 2006

2005 - 2006
2006

2005
2005 - 2006
2005
2002- 2003

Спроведување на реформата за кривична правда(ОБСЕ/ ОПДАТ/ Академија за обука на
судии и обвинители)
Антикорупциска програма (УНДП и Државна антикорупциска комисија)
Реформа на Системот на кривична правда (Министерство за правда/ ОБСЕ/ ОПДАТ)
Студија за компатибилноста на домашното право и практика со Конвенцијата за
правата на детето (Министерство за Правда/УНИЦЕФ)
Проект на ОБСЕ за граѓански надзор на полицијата
Национален правен консултант за ЕАР за Техничка помош за воспоставување на
Директорат за лични податоци и спроведување на принципите за заштита на
податоците ЕАР проект Реф. бр. 04MAC02/01/105
"Полициска работа во мултиетнички општества" за Канцеларијата на Високиот комесар за
национални малцинства, подготовка на “Препораките на ОБСЕ за работа на полицијата за
мултиетнички општества ”
Член на Сина Комисија, УНДП, Република Македонија
Правен консултант/ експерт за градење на капацитети за ЕАР проектот за Евалуација на
Европската агенција за реконструкција Поддршка за Судството и Програми за агенциите за
спроведување на законот во Србија и Косово
Правен консултант за ЕАР за техничка поддршка за подготовка на проект Проценка на
потребите за заштита на сведоците во 1 Апелационен суд во ПЈР Македонија
Правен експерт за проектот за Техничка помош за воспоставување на школа за обука за
судии, менаџиран од ЕАР
Заштита на сведоци, Соработници на правдата и жртвите,ИОМ, Скопје
Преглед за недискриминација, Совет на Европа, Стразбург

IV. Публикации и други дела
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Заштита на човековите права и слободи и Позицијата на Судството од аспект на
меѓународното право, Годишник на Правен факултет – Скопје 1990/91
Користењето на информанти како сведоци во кривичната постапка и меѓународно
признатите права на обвинетите, Безбедност, Скопје 1994
Право на судење во разумно време, Годишник на Правен факултет - Скопје, 1992/93
Право на брзо судење на притвотениците, Безбедност, Бр. 1, 1994
Човекови права и Моделот на кривична постапка, 1 МРКК Бр. 1 (1994)
Два чекори напред, еден назад: Реформа на кривичната постапка во Италија, 1 МРКК
бр.2 (1994)
Точност и Праведност како главни вредности на кривичната постапка и правата на
одбраната, Есеи во чест на проф. Арнаудовски, Скопје (1995), 269-96
Правото да се испитаат сведоците против обвинетите според ЕСЧП, Годишник на
Правен факултет, Скопје 1995
Испитување на сведоците како право на одбрана, Безбедност, No 3, 1995
Слобода и безбедност на човекот според ЕСЧП, МРКК бр. 1-2 (1996), 96-121
Користењето на информанти во ФР Германија, МРКК, бр.1/2, 1995, 89-96
Право на толкувач во кривичната постапка, Безбедност, Бр. 1-2, 1996
Права на обвинетите според ЕСЧП и Компатибилноста на домашното право, во
Збирка на есеи за човековите права во Република Македонија, Правен факултет,
Скопје 1996, 219-32
Прегледот на дискусијата на 8-от Меѓународен разговор за ЕСЧП е објавен од страна
на Советот на Европа (во постапките) во 1996, 101
Извештај за Компатибилноста на македонското право со Европската конвенција за
човекови права (со Ц. Цветковски З.Јанкуловски Т. Петрушевска), Скопје/Стразбург,
1997
Правило на законски ограничувања во борбата против организиран криминал,
Безбедност Бр. 4, 1998
Гаранции за заштитата на човековите права и Формата на казнената постапка,
Постапки од Балканската конвенција за казнена постапка, Комотини (1998)
Вести за Новиот законик за кривична постапка, 5 МРКК, Бр.1 (1998)
Апсење и притвор, 5 МРКК, бр.1 (1998)
Прегледот на комуникацијата презентирана на Конференцијата “Компаративни
системи за кривична правда” за 25 годишнината на Меѓународниот институт за високи
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студии за кривични науки е презентиран во Nouvelles Etudes Penales, Бр. 17 (1998),
306
Водич за човекови права (со З. Јанкуловски), Скопје 1999, 88 p.
Udheheqes neper te drejtat e njeriut, (со . З.Јанкуловски), Скопје 1999, 86 p.
Правата на одбраната – историско потекло, 6 МРКК, 1999, 140-44
Право на судење во разумно време, Адвокатура, бр. 3, 2000, 64-80
Полициски овластувања и правата на осомничените во полициската постапка,
Трудови за 5-тата конференција на здружението за кривично право и
криминологија, Скопје 2000, 107-132
Полициски овластувања во истрагата на криминал, Полицијата, Јавното
обвинителство, судовите во предкривична постапка, Трудови за 5тата годишна
конференција на здружението за кривично право и криминологија, Скопје, 2000
Платформа за реформа на тајните безбедносни служби, (со З. Јанкуловски),
Студија за Владата, Скопје 2001
Апсење, притвор и правата на осомничените во Република Македонија, Балкански
годишник за човекови права Белград 2002-06-12
Полициски прирачник, Скопје 2002 (со Трпе Стојановски и Ѕвонимир Јанкуловски)
Европеизација на кривичната постапка, во Збирка на есеи, Правен факултет, Скопје
2002
Полиција и човекови права (Збирка на меѓународни инструменти) со д-р Трпе
Стојановски, Скопје 2002
Човекови права во Република Македонија со С. Скарич, Атина 2003 (www.cecl.gr)
Судска соработка во Југоисточна Европа со М. Марковски, Атина 2003-12-22
(www.cecl.gr)
Прирачник за набљудување на судски процеси, Коалиција за фер судење, Скопје 2003
Полициски профил Македонија во Полициска енциклопедија, Рутлеџ, со T.
Стојановски, 2004
Заштита на приватноста и специјални мерки за истрага, Правен факултет, Скопје,
2004
Преглед на дискриминација, со Д. Даути, С. Никодиновска, Совет на Европа,
Стразбург 2003
Поглед од внатре, Преглед на случаите за корупција во Македонија, Транспаренси
инт. Скопје, 2004
Конечен извештај за Следење на судење, Коалиција за фер судење,Скопје 2004
Твоите права, Брошура за граѓани, Скопје, 2004
Равлс и Хабермас за процедурална правда во Збирка на есеи, Правен факултет,
Скопје 2004
Дали имаме насока за законски реформи, Прилеп, 2005
Заштита на сведоци од аспекти на човекови права, во Заштита на сведоци,
соработници на правда и жртви во домашното и меѓународното право, ИОМ,
Скопје 2005.
Фер постапка, Зборник радова, Копаоник, 2005
Право на фер судење, Политичка мисла, 2006.
Пресумпција на невиност во Збирка на есеи на Правен факултет, Скопје 2006
Судска (Кул)тура, Младински образовен форум, Скопје, 2005
Кои полицски овластувања за царината?, МРКК, 2005.
Систематска анализа на законската рамка и соработката меѓу одговорнте
институции во борбата против организираниот криминал, Фондација Институт
Отворено Општество Македонија, Скопје 2005
Историјата на реформите на правичното судење во САД, МРКК, бр. 1, 2006
Препораки за полициска работа во мултиетнички општества, ОБСЕ, Хаг, 2006, со.
Р. Оукли a.o.
Рамка за кривично право на трговијата со луѓе со Д. Илич, ЦЕУ Тетово, 2006
Предизвиците на јавното обвинителство за време на реформата на кривичната
постапка, Билтен бр.1, ФИООМ, Скопје, 2006
Закон за судови со В. Камбовски, Билтен бр. 1, ФИООМ, Скопје, 2006
Закон за полиција со T. Стојановски, Билтен бр. 1, ФИООМ Skopje, 2006
Син извештај, со T. Фити a.o.УНДП, Скопје, 2006
Конфискување, со. В.Камбовкси a.o., МРКПК бр. 2, 2006
Што нуди новиот закон за Јавно Обвинителство во врска со полицијата, Билтен бр. 2,
ФИООМ, Скопје, 2007
Борба против организиран криминал, конечен извештај, со. В. Камбовски a.o., Билтен
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бр. 3, ФИООМ, Скопје, 2007
Функции на процедурална правда, Годишник на полициската академија, Скопје 2007
Како да се реформира кривичната постапка, со Д. Илич, Збирка на есеи, Правен
факултет, Скопје 2007
Процедурална правда, МРКЛК, 2007
Стратегија за реформа на кривичното право во Република Македонија со Д. Крпач,
В.Камбовски, Г. Бужаровска, Министерство за правда, Скопје, 2007
Анализа на контролата на полицијата со. З.Јанкуловски, З. Ибрахим, У. Пировска, В.
Зафировски, ОБСЕ, Скопје, 2007
Прирачник за гранична полиција со Т. Стојановски a.o., 2007
Како да се реформира судството? со Ј. Дабович и Т. Зороска, во: Збирка на есеи на
Правен факултет, Скопје 2006
Поимот процедурална праведност, во: Збирка на есеи на Правен факултет, Скопје
2006
Насоките за реформа на кривичната постапка во Република Македонија, МРКРК, бр.1
2007
Применетите доктрини на процедурална праведност, во: Збирка на есеи за Борислав
Благоев, Правен факултет, Скопје, 2007
Non Bis In Idem како меѓународен стандард во: Збирка на есеи за Панта Марина,
Правен факултет, Скопје, 2007
Кој ќе ги чува чуварите – Или како да се обезбеди подобра истрага за полициското
малтретирање, во Збирка на есеи за Фрањо Бачич, Правен факултет, Загреб/Скопје,
2007
Социо-психолошки истражувања за процедурална правда во Збирка на есеи за проф.
Томислав Чокревски, Скопје, Правен факултет, Скопје, 2008
Предложен механизам за спроведување на системот за надворешна контрола на
телата за спроведување на законот, ОБСЕ, 2008
Полиција и човекови права- конечен извештај 2007, ОБСЕ/ФИООМ, Скопје 2008
Нови односи помеѓу Полицијата, Јавното Обвинителство и судот во предкривична
постапка, МРКК бр.1 (2008)
Реформа на предкривична постапка во Република Македонија, МРКРК, бр.2/3, 2008,
pp. 79-120
Реформа на судскиот процес (Главен претрес), МРКРК, бр.2/3, 2008
Фер судење и еднаквост на оружјата, МРКРК,бр.1, 2009, pp. 213-234
Член 6 став 1 ЕСЧП, во: Збирка есеи за Стефан Георгиевскиi, Правен факултет,
Скопје, 2009
Заштита на приватноста во Република Македонија, МРКРК, бр.1, 2009, pp. 267-284
Заштита на лични податоци во Системот за кривична правда, МРКРК, бр. 2/3, 2008,
pp,121-141 (со Б. Гогов и М. Марушич)
Кривична постапка (учебник), (со Н. Матовски и Г. Бужаровска), Скопје, 2009
Предизвиците и заблудите за реформата за истрага, во: Збирка есеи, Загреб/Скопје,
2009, p. 165
Владеење на правото наместо владеење на полицијата, 2009 Годишен извештај на
Хелсиншки комитет за човекови права во Република Македонија(www.mhc.org.mk)
Реформа на истрагата во Република Македонија, Збирка на трудови од
Меѓународната конференција, Приштина/Косовска Митровица, 2010
Судска ефикасност во борбата против корупцијата, Сите за фер судење, Скопје, 2010
Реформа на кривичната постапка, Јустинијан Први Преглед на закони, Vol. 1, 2010
Вкрстено испитување, Прирачник за обука, (со Г. Бужаровска a.o.), ОБСЕ, Скопје, 2011
Кривична истрага, Прирачник за обука, (со Г. Бужаровска a.o.), ОБСЕ, Скопје, 2011
Спогодба, Прирачник за обука, (со Г. Бужаровска a.o.), ОБСЕ, Скопје, 2011
Клучни новини во македонскиот Кривичен законик, со Ѓорѓе Игњатович (Ur.), Stanje
kriminaliteta u Srbiji I pravna sredstva reagovanja, III deo, Белград, 2009, 349-367.
Извештај за компатибилноста на домашното право и пракса со Конвенцијата за
правата на детето (со Г. Бужаровска а.о.) УНИЦЕФ/ Министерство за правда, Скопје,
2010
Компаративна кривична постапка, учебник (со Г. Бужаровска), Академик, 2011
Кривична постапка (со Н. Матовски и Г. Бужаровска), Второ издание, Академик, Скопје,
2011
Закон за кривична постапка - коментар (со Г. Бужаровска), Академски Скопје, 2011
Правото на одбрана според новиот Закон за кривична постапка- Предизвици и ризици,
во: Про боно правна помош, ЦЕУ, Тетово, 2011
4

•
•

•
•
•
•

Нови односи помеѓу полицијата и јавното обвинителство во Република Македонија,
Преглед на закони Јустинијан Први, Vol. 2, 2011
Главни концептуални разлики во реформата за кривична истрага во Хрватска и
Македонија, Збирка на текстови од Правниот факултет во Скопје и Загреб, Загреб,
2011
Човекови права како рамка за Европските кривични постапки, во: Збирка на есеи во
чест на проф. Георги Марјанович, Скопје, 2011
Бесплатна правна помош во кривичната постапка, во: Збирка на есеи во чест на проф.
Никола Матовски, Правен факултет, Скопје, 2011
Предговор, во: Збирка на есеи во чест на проф. Никола Матовски, Правен факултет,
Скопје, 2011
Реформа на судството во Поранешна Југословенска Република Македонија, Европски
парламент, Брисел, 2010 (со Г. Бужаровска)

Меѓународни конференции
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21-ва Студиска сесија за човекови права, Меѓународен институт за човекови
права во Стразбург, 1990
18-та сесија за униферзитетски професори и истражувачи (ЦИЕДХУ) Стразбург,
1990
XLIII Меѓународен курс по криминологија во Мишколц, Унгарија, 1990
Студија на Институтот Макс Планк за Меѓународно кривично право во Фрајбург,
Германија 1991-92
Меѓународен симпозиум "Von totalitärem zu Rechtsstaatlichem Strafrecht",
Бухенбах, Германија, 1992
Трета програма за право и пракса за човекови права, Бирмингам, Велика
Британија 1993
Конференција за Меѓународната спогодба за граѓански и политички права и
Велика Британија, Лондон 1993
Меѓународна конференција на бегалци, Будимпешта, 1993
8-ми Меѓународен разговор за Европската конвенција за човекови права,
Будимпешта, 1995
"Посредување помеѓу престапникот и жртвата", Барселона, Шпанија, 1995
Семинар на ОБСЕ за човековата димензија, Варшава, 1995
Програма за обука за "Демократија, човекови права и мирно решавање на
конфликти, Лилехамер, Норвешка, 1996
Меморијален семинар Торкел Опсал, Осло, Норвешка, 1996
"Работилница за НВО за човекови права и Советот на Европа", Стразбург 1997
Гаранции за независноста на судството во држава владеена од правото,
Варшава и Слок, 1997
1-ва Балканска конвенција за казнена постапка, Комотини, Грција 1997
Меѓународна конференција АИДП "Компаративни системи за кривична правда",
Сиракуза, Италија 1997
Летен институт за граѓанско образование и практикување на демократија,
Институт за студии на САД, Лондон 1999 (еден месец)
Меѓународна конференција “Полиција во транзиција”, Копенхаген 2001
Конференција на ОБСЕ за толеранција и недискриминација, Виена 2001
Конференција на Советот на Европа за толеранција и недискриминација,
Стразбург 2003
Меѓународна конференција "Кривична постапка во интегрирана Европа"
Дубровник, Хрватска 2007
Најдобри практики на ОПЦАТ (Опционален протокол на конвенцијата на ОН
против тортура) Имплементација, Јереван, Арменија 2007
Реформа на кривичното право, Опатија, Хрватска, 2009
Конференција за реформата на кривичното право Опатија, Хрватска 2010
Спречување на тортура,Скопје 2011
Бранители на човекови права во областа на Советот на Европа, Стразбург, 2011
Македонски искуство со лустрација, Скопје, 2012
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V. Јазични вештини

македонски: мајчин
англиски: одлично
српски: одлично
хрватски: многу добро
германски: добро
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