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Страна 1

Почитувани членки на Коалицијата Сите за правично судење,
Пред нас е крајот на 2009 година. Оваа година реализиравме голем број на
активности за кои уредно ве известувавме преку нашите билтени. Во
последниот Новогодишен билтен ќе ве информираме за настаните кои ги
имплементиравме за период октомври-декември 2009 година.
Се надеваме дека и 2010 ќе биде толку успешна за Коалицијата Сите за
правично судење , а на сите вас Ви посакуваме СЕ НАЈДОБРО во 2010 и уште
многу активности и идеи за постигнување на целите на граѓанското
здружување.
Воедно би сакале да се заблагодариме на сите наши досегашни поддржувачи и
донатори кои ни помогнаа за успешна реализација на зацртаните активности
за 2009 година .
СРЕЌНИ НОВОГОДИШНИ И БОЖИЌНИ ПРАЗНИЦИ !!!
Аница Томшиќ Стојковска
Извршен директор

ДОНАТОРИ ЗА 2009
АМЕРИКАНСКА АМБАСАДА
НАБЉУДУВАЧКА МИСИЈА
НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ
ФОНДАЦИЈА ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО —
МАКЕДОНИЈА
ФОНД ЗА ЖРТВИ ОД
ТОРТУРА ПРИ ООН
ХОЛАНДСКА АМБАСАДА

Коалицијата Сите за
правично судење за 2010
година доби грант од
Делегацијата на Европската
Унија за имплементирање
на Проектот за поддршка на
човековите права со кој се
обезбедува бесплатна
правна помош на граѓани
кои се жалат на полициска
злоупотреба или тортура.
Коалицијата Сите за

правично судење
(Националната канцеларија)
овој проект го спроведува со
здруженијата на граѓани:
Арка од Куманово, ЦДР
Тетово, ЦГИ Прилеп и Избор
Струмица.
Се планира во 2010 година
проектот да опфати и
бесплатна правна помош на
деца и маргинализирани
групи кои би се јавиле како

жртви на полициска
злоупотреба или тортура со
ангажирање на ПДАС
Меѓаши, Месечина Гостивар
и ЗПР Штип. Проширувањето
на давање на бесплатна
правна помош би се
обезбедило преку Фондот за
жртви од тортура при ООН.

ШВЕДСКИ ХЕЛСИНШКИ
КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ
ПРАВА ( Human Rights Defenders)

Јакнење на улогата на судството во борба со организираниот криминал
Во рамките на овој проект на
30.10.2009 во Штип се одржа
регионална работилница со судии и
јавни обвинители од апелационо
подрачје Штип на тема ―Должина на
постапка, конфискација на имот и
компензација на жртви―.
Работилницата беше спроведена во
соработка со Академијата за обука на
судии и јавни обвинители, а предавачи
беа Аница Томшиќ Стојковска и
Славица Димитриевска од Коалиција
Сите за правично судење и судиите Јани
Нича (ОС Скопје—организиран
криминал) и Јордан Митриновски
(претседател на Апелационен Суд
Скопје)

Потпишување на Меморандум за соработка со Народниот правобранител
Во рамките на Проектот за поддршка на
човековите права во месец октомври
беше промовирано потпишувањето на
Меморандумот за соработка со
Народниот правобранител.
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Страна 3 - Проект за поддршка на човековите права
Во месец октомври заедно со
Фондацијата Институт отворено
општество—Македонија и Македонското
здружение на млади правници, во
рамките на Проектот за поддршка на
човековите права се одржа тркалезна
маса на тема “Предизвиците во пресрет
на донесувањето на Законот за
бесплатна правна помош».

На 07.10.2009 се одржа тркалезна
маса на тема “ Спектакуларност или
ефикасност” во организација на
Коалицијата “Сите за правично судење”
и другите здруженија на граѓани кои
заеднички го имплементираат Проектот
за поддршка на човековите права.
Говорници на оваа тркалезна маса беа
г-ѓа Стојанка Мирчева, г-ѓа Снежана
Лупевска, г-ѓа Маргарита Цаца
Николовска и г-ѓа Маријана Марушиќ.

Како резултат на заклучоците на оваа
тркалезна маса на 26.11.2009 се одржа
обука за медиуми на тема”Медиумите и
човековите права” со предавачи од
Дирекцијата за заштита на лични
податоци и Македонскиот институт за
медиуми.

Транспарентност и јавност во судските постапки по однос на
казнените дела во врска со изборите
Во рамките на овој проект покрај
мониторингот на судски постапки за
предмети од областа на изборни
нерегуларности се одржаа и две
работилници на тема 1) Обезбедување
на правно аргументирани докази во
процесуирањето на кривичните
предмети / Меѓуинституционална
соработка и координација со цел
успешно процесуирање на кривичните
предмети од областа на изборните
нерегуларности, 2) Должина на
постапката во процесуирање на
кривичните предмети и казнената
политика при процесуирање на
кривичните предмети од областа на
изборите.
Овие работилници беа организирани во
соработка со Академијата за обуки на
судии и јавни обвинители.
Модератор на настанот беше

Новогодишен Билтен

Александар Стојановски – проектен
координатор а предавач Михаил
Готовски –правен советник на
Коалицијата «Сите за правично судење«.
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На 15.12.2009 се одржа Завршна промоција на Проектот за јакнење на
улогата на судството во борба со организираниот криминал. На завршната
промоција на Коалицијата «Сите за правично судење « беа дадени заклучоци
и препораки за подобрување на судството произлезени од досегашниот
мониторинг како и 8 одржани работилници со судии и јавни обвинители на
подрачјето на сите апелациони подрачја, а во соработка со Академијата за
обука на судии и јавни обвинители.

На 29.12.2009 беше промовиран и периодичниот извештај од мониторингот на
кривични дела од доменот на изборите за период јуни-декември 2009
Извештајот ќе биде поставен на
интернет страната на Коалиција
“Сите за правично судење «

