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ОРГАНИЗАЦИИ
ЧЛЕНКИ НА КОАЛИЦИЈАТА
Почитувани,
» АДИ Гостивар
» АРКА - Куманово
» Граѓанска асоцијација - Битола
» Здружение за правата на
ромите - Штип
» ЗПД - Скопје
» Меѓаши - Скопје
» МОСТ - Скопје
» Младински Образовен Форум
- Скопје
» ПХУРТ - Делчево
» Спектар - Штип
» СППМД - Кавадарци
» Форум на млади - Битола
» Младински културен центар Битола
» ЦДР - Тетово
» Месечина – Гостивар

Пред Вас е најновиот број на Билтенот на Коалицијата „Сите за
правично судење“, кој донесува преглед на активностите кои нашата
организација ги реализираше во изминативе четири месеци.
Имплементацијата на проектите одеше според предвидената
динамика и зададените временски рокови. Веројатно, како што е случај и
кај другите НВО и граѓански здруженија, крајот на годината обично е и
завршен период за реализација на проекните активности. Коалицијата
може да се пофали дека успешно ги заврши проектите „Набљудување на
судските предмети во кои новинарите се обвинети за кривичните дела
клевета и навреда“, како и проектот „Јакнење на националните
механизми за заштита на човековите права“ во чии рамки беа
организирани презентациите на Прирачникот. Задоволство од
сработеното е искажано и од страна на донаторите на овие два проекта –
Институтот Отворено општество Македонија и Амбасадата на
Кралството Холандија – сатисфакција повеќе дека бевме на вистински
пат и оваа година
Исто така, и на другите проекти во Коалицијата „Набљудување на судските предмети од областа на корупцијата во
Република Македонија“, „Проект за поддршка на човековите права“ беа реализирани активностите согласно предвидените планови
(работилници, патувања во странство, мониторирања). За сето тоа, следат
подетални извештаи.
Во име на Коалицијата „Сите за правично судење“ и во мое лично
име Ви посакуваме Среќна Нова година, со многу здравје и успех на Вас и
Вашите најблиски!
Срдечно,
Ненад Живановски,
Извршен директор

» Здружение на Тиквешки Роми
– Кавадарци
» Избор - Струмица
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Промоција на прирачникот за “Јакнење на националните механизми за заштита на
човековите права во Република Македонија”
Во месеците ноември и декември, како дел од финалната фаза на проектот “Јакнење на националните
механизми за заштита на човековите права во Република Македонија” беа направени 6 промоции на
прирачникот “Национални механизми за заштита на човековите права“ во 6 градови, и тоа во: Тетово,
Штип, Струмица, Битола, Гостивар и Скопје. Меѓу присутните имаше претставници од невладините
организации од Републиката, како и претставници од органите на локалната самоуправа и казнено поправните институции, со цел зголемување на информираноста на граѓаните за нивните права и
одговорноста на државните органи, тела и носители на функции.
Презентациите беа вршени во соработка со претставникот од Канцеларијата на Народниот
правобранител на Република Македонија, г-ѓа Уранија Пировска, која говореше за вредностите и
значењето на прирачникот, за Омбудсманот и новоформираниот Национален превентивен механизам, како
институција со широк спектар на механизми во насока на остварување на сеопфатна, ефикасна и ефективна
заштита на човековите права и слободите на човекот и граѓанинот.
Последната завршна промоција се оддржа на 20.12.2011 во амфитеатарот на Спомен куќата на
Мајка Тереза во Скопје, каде покрај проект координаторот и претставникот на Народниот правобранител,
свое обраќање имаше и заменикот амбасадор на Кралството Холандија г-динот Герт Кампман. Тој дел од
својот говор го посвети на Мајка Тереза и штотуку починатиот Вацлав Хавел, како истакнати борци за
човекови права. Покрај тоа што беа презентирани главните цели и активности од проектот, како и самиот
прирачник, неговото значење за граѓанскиот сектор, се разви и дискусија помеѓу присутните претставници
од невладиниот сектор кои имаа
прашања за законските измени и
новините во работата на Народниот
прав обранител и Националниот
превентивен механизам, правата на
жената во руралните региони,
постоењето на дискриминација во
државните институции итн.
Со прирачникот “Национални
механизми за заштита на човековите
права” Коалицијата ја исполнува својата
мисија на постоење, зголемување на
јавната свест и зајакнување на довербата
на граѓаните во институциите на
системот, но истовремено им помага и
на останатите здруженија на граѓани
кои работат во областа на човековите
права. Истиот првенствено е наменет за
граѓанското општество во насока на
негово информирање за можните
начини и механизми преку кои неговите претставници можат да го остварат своето право во рамките на
националниот систем, како и пред меѓународните тела кои имаат таков мандат.

2

Завршувањето на овој проект е уште една можност да им се заблагодариме на вработените во
Амбасадата на Кралството Холандија што имаа чувство за неопходноста да поддржат ваков проект во
нашата држава.
Инаку, прирачникот е достапен и за симнување од нашата веб страна, каде може да се најде на
македонски, албански и англиски јазик. http://pravicnosudenje.org.mk/Main_files/NHRPS_MKD.pdf

Работилница „Односот помеѓу полицијата и јавното обвинителство според измените во
новиот Закон за кривична постапка“
Оваа работилница ја организираше и спроведе Коалицијата „Сите за правично судење“ во
соработка со Академијата за судии и јавни обвинители, во рамките на Проектот за набљудување на
судски предмети од областа на корупцијата (Corruption Trial Monitoring Programme), поддржан од
Делегацијата на ЕУ и Амбасадата на Кралството Холандија.
На 06 и 07 декември 2011 година во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители се
одржа Третата работилница со релевантните претставници на правосудните државни органи кои работат
во областа на корупцијата и организираниот криминал на тема „Односот помеѓу полицијата и јавното
обвинителство според измените во новиот Закон за кривична постапка“ (Споредбени искуства со
Република Хрватска).
Присутни беа претставници на сите релевантни правосудни органи во земјата, судии од кривичните
одделенија на македонскиот правосуден систем, адвокати, обвинители од основните и вишите јавни
обвинителства, обвинители од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција,
претставници од Министерството за
внатрешни работи (ЦСОСК), од
Управата за јавни приходи и
Царинската управа.
Како надворешен експерт
учествуваше Г – дин
Драган
Новосел – прв заменик на јавниот
обвинител на Република Хрватска,
додека домашни предавачи беа г –
дин Марко Зврлевски - јавен
о б ви ни тел на Осно вно ја вно
обвинителство Скопје ,
претседател на Здружението на
јавни обвинители на Република
Македонија и г – дин Митко
Чавков - Началник за сузбивање на
организиран и сериозен криминал
ЦСОСК на Министерство за
внатрешни работи на Република
Македонија.

3

Обвинителот Новосел пред присутните го презентираше протоколот за заедничка работа меѓу
полицијата и јавното обвинителство во текот на претходната и казнената постапка и при тоа правеше
компаративна анализа со решенијата на македонскиот ЗКП, истовремено укажувајќи на предностите и
слабостите на домашните решенија. Во кои случаи се известуваат двете институции, како се постапува кај
полесните, како кај потешките и особено сложените и значајни предмети и можни конфликти и начинот на
кој би можеле да се решаваат. Опфатен беше и делот на работа пред подигнување на обвинението, начин на
обезбедување докази и односи меѓу јавниот обвинител и истражителите.
Г – дин Зврлевски говореше за новините во поглед на односите полиција – јавни обвинителства во
предистражната и истражната постапка – истражни центри, разграничување на овластувањата и соработка,
како и Овластувањата на јавниот обвинител во постапката за спогодувањето според новиот Закон за
кривична постапка. Од аспект на полициските видувања на законските решенија говореше г – дин Митко
Чавков на тема ,,Новите односи полиција – јавно обвинителство од аспект на проактивната улога на
полицијата и криминалистичкото истражување “. Се фокусираше на криминалистичко разузнавачкиот
процес и грѓанските права и слободи и правото на приватност во криминалистичко разузнавачкиот процес во
областа на спроведување на законот. Ги елаборираше сите фази во криминалистичкото истражување
поединечно: планирање и насочување на криминалистичко разузнавачкиот процес, собирање на
информации, проценка и обработка на информации и анализа на информации. Ефикасноста особено ја гледа
поради цврстата соработка со Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
Истражувачки дејствија кои би требало да бидат во надлежност на полицијата се увид, претрес на
лица и објекти, одземање предмети итн., Истражните дејствија кои налагаат стручност би им се доделувале
на истражителите – обвинители (пр. испитување на осомничен или сведок).
Препораки:

Секогаш да се снима исказот на осомничениот и како доказ да се применува снимката, а не исказ
даден на записник, иако за тоа се потребни посебни посебни простории и технички услови,

Со подзаконски акти да се утврди односот меѓу полицијата и обвинителството, начинот на работа
на истражните центри, надлежноста на полицијата и правосудната полиција,

Да се предвиди можност обвинителот да сугерира до полицијата за избор на компетентен и
квалификуван службеник кој треба да изврши конкретно истражно дејствие,

Да се пронајде механизам со кој би се заштитиле истражителите од непослушност на полициски
службеник кој би добил поинакви наредби од надредениот,

Кога полицијата ќе започне постапка задолжително да го известува обвинителството .

Работилница „Спогодување за вина во кривичната постапка“
На 28.11.2011 и 29.11.2011 година во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители се
одржа Втората работилница со релевантните претставници на правосудните државни органи кои работат во
областа на корупцијата и организираниот криминал на тема „Спогодување за вина во кривичната
постапка“. Оваа работилница е дел од Проектот за набљудување на судски предмети од областа на
корупцијата (Corruption Trial Monitoring Programme), поддржан од Делегацијата на ЕУ и Амбасадата на
Кралството Холандија.
Во улога на надворешен експерт учествуваше Г – дин Лука Фереро – судија на Кривичниот суд во
Торино, Италија, додека професорката Гордана Бужаровска од Правниот Факултет – Скопје и адвокатот
Јаким Наумов дадоа свој придонес како домашни предавачи. Присутни беа претставници на сите
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релевантни правосудни органи во земјата, судии од кривичните одделенија на македонскиот правосуден
систем, адвокати, обвинители од основните и вишите јавни обвинителства, обвинители од јавното
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
Судијата Фереро презентираше две научни студии „Општи принципи на италијанскиот закон
за кривична постапка, со осврт на редовната кривична постапка и поедноставени постапки“, како
и ,,Спогодување за вина според италјанскиот Закон за Кривична постапка’’. Ги истакна предностите на
новиот ЗКП и тоа јасната подвоеност на улогата на истражниот судија и таа на јавниот обвинител, како
поедноставените постапки ја реастеретуваат работата на судот, правото на обвинетиот да врши вкрстено
испрашување, неможноста да се заснова вина на обвинетиот врз основа на изјави на лица кој избегнувале
вкрстено испрашување итн. Во своето излагање силен акцент стави на скратените постапки: спогодување за
вина, скратена постапка, експресна псотапка, непосредна постапка и директна постапка. Најмногу се задржа
на Спогодувањето за вина (plea bargains) каде казната може да се намали за 1/3 од казната која ја изрекува
судот (странките веќе знаат која ќе биде казната од пресудата). Во оваа постапка странките немаат право на
жалба, обично е затворена за јавност, оштетениот нема право да учествува и ако сака своето побарување да
го оствари во граѓанска постапка тогаш неможе да се повика на пресудата од спогодувањето за вина туку
мора да ја докаже вината. Според италјанските
искуства оваа постпка има доста предности за
обвинетиот со тоа што ако е изречена казна помалку од
2 години тој нема да ги плати трошоците и таа казна
нема да влезе во криминалното досие на обвинетиот.
Судијата Фереро истакна дека на почетокот на
примената на новиот ЗКП и тие се соочиле со
потешкотии, дури во тој период за да се навикнат
засегнатите лица како и целокупното население на
новиот модел организирале ТВ судница за делата кои
се гонат по службена должност.
Професорката Бужаровска говореше на тема
„Спогодбена правда според новиот ЗКП’’. Истакна
дека се работи за англосаксонски институт (plea bargains) со долгогодишна традиција во државите од comman law, затоа нужно е потребно прилагодување кон
домашната правосудна практика. Согласно препораката на Советот на Европа Р(87)18 за поедноставување на
казнената правда како и од предностите на облиците на спогодбената правда, нашиот ЗКП ја прифати sentence bargaining – спогодување за висината на казната. Ја објасни улогата на обвинителот во спогодувањето
(неговите главни обврски, дискреционото овластување, толкувањето на законот при определбата на санкција
итн), улогата на бранителот (професионална, непристрасна, адекватна и помош насочена исклучиво кон
заштита на интересите на обвинетиот), РМ го има прифатено решението каде судот е исклучен од
постапката за спогодување. Детално беше елаборирано спогодувањето во различните фази на постапкат спогодување во фазата на оцена на обвинителниот акт и спогодување во истражната постапка.
Во врска со компаративната пракса во земјите во кои се применува институтот спогодување за
вина, свое научно толкување даде адвокат Јаким Наумов. Тој истакна дека овој правен институт се уште
нема практична примена и се обиде преку позитивните пракси од компаративната судска практика да дадам
свои сопствени осврти и гледишта во ова насока. Во своето излагање најголемо внимание посвети на
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судската практика во Германија и, пред се, во САД каде овој институт е најуреден. Таму повеќе од 90
проценти од сите казнени постапки завршуваат со спогодување, воедно наведе и неколку одлуки на
Врховниот суд на САД со кои се штити позицијата на обвинетиот а со тоа едновремено се уредува и
постапката на спогодбата за признавање на вината.
Посебна работна сесија беше посветена на презентирање на case studies – случаи на спогодување за
вината и нивно решавање преку практична работа на учесниците поделени во групи.
Општ заклучок на присустните беше дека станува збор за еден од најпрогресивните институти
воведени со реформата на кривичното законодавство во РМ.
Реални се претпоставките дека самата пракса ќе покаже и на одредени недостатоци и овој институт
во иднина ќе бара негово усовршување, но без оглед на тоа овој институт ќе биде навистина ефикасен во
насока на забрзување на решавањето на постапките и растоварувањена обвинителствата и судовите.
Евентуална слабост може де биде тоа што нема критериуми за просечна казна за секој став од кривичното
дело, немањето на воедначена казнена политика може да го успори почетокот.
Овој институт не би можел да биде злоупотребуван за одолговлекување на постапката имајќи ги
предвид новите акузаторни елементи од аспект на роковите и итноста на постапувањата предвидени со
новелираниот ЗКП.
Во подоцнежните години со осознавањето на реалните предности на овој институт кога тој ќе има
поголема примена, бројот на предметите ќе се намали, тенденција која произлегува од самата негова
суштина како еден од најпрогресивните институти токму во таа насока.
Во областа на организираниот криминал и корупција, особено често би се содржал елемент за
соработка на осомничениот со обвинителот. Овој елемент би се применувал со цел за собирање на
дополнителни докази за останатите осомничени во предметот и евентуално сведочење во процесот против
останатите соизвршители во извршувањето на кривичното дело, особено во услови на злосторнично
здружување. Самата примена на овој институт ќе биде корисна алатка за расветлување на инаку темната
бројка на кривични дела и тешките околности од практичен аспект за откривањето на сторителите на овој
вид на криминални активности посебно кога делата се
сторени од организирани криминални колективитети.
Од работилницата произлегоа и неколку препораки:

Промена и во Казнениот законик во насока на
воедначување на критериумите за казнување

Изготвување на подзаконски акти за унификација на
правната практика,

Кадровска и финансиска поддршка на обвинителството
како и потполно утврдување на овластувањаtа на ЈО според
новиот ЗКП,

Во спогобата децидно да биде наведена клаузулата за
соработка, нешто што би се разгледувало како битен елемент
Г. Фереро за време на посетата на Коалицијата при прифаќањето или отфрлувањето на спогодбата,

Формирање на тело во рамките на ЈО кое би ги
разгледувало предлог спогодбите; треба да направи реална проценка на ситуацијата за самите фактички
прашања кои ќе се појават во текот на процесот на преговарање со сите аспекти,

Бранителот да изготвои меморандум со осомничениот/обвинетиот со цел да му помогне да ги разбере
основните елементи на преговорите за спогодувањето за вина, како и процесот кој би следел потоа.
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Тркалезна маса за промоција на финалниот извештај на проектот „Набљудување на
судските случаи во кои новинарите се обвинети за клевета и навреда“.
Коалицијата „Сите за правично судење“ на ден 25.10.2011 година во просториите на Клубот на
новинари одржа тркалезна маса за промоција на финалниот извештај на проектот „Набљудување на
судските случаи во кои новинарите се обвинети за клевета и навреда“. Проектот започна со
имплементација во октомври 2010 година, а како главна активност беше набљудување на судските постапки
против новинарите обвинети за клевета и навреда, а посебно почитување на стандардите за фер и правично
судење предвидени во член 6 од Европската конвенција за човекови права. Имплементацијата на
проектот беше финансиски помогната од Фондацијата Отворено општество Македонија и мрежната
Програма за медиуми Лондон.
По идентификацијата на 165 кривични предмети, набљудувачките тимови на Коалицијата пристапија
кон набљудување на референтен број од 77 предмети, пред основните судови во Скопје, Битола, Тетово и
Куманово, притоа ценејќи ја должината на постапката, односно за набљудување беа избрани постапки кои
траат подолго. Од сите 77 набљудувани предмети состојбата е следна:

Бројот на обвинети лица во предметите опфатени со истражувањето изнесува 120, при што треба да
се има предвид фактот дека во одреден дел од набљудуваните предмети, обвинети се повеќе лица;

57 предмети се оформени против новинари за клевета и навреда (47,5%) а останатите се однесуваат
за кривичните дела клевета или навреда

новинарот и уредникот се јавуваат во својство на извршители во вкупно 6 предмети или 5 %;

во 33 од набљудуваните предмети кривичната постапка е покрената против главниот и одговорен
уредник (27, 5%);

во остатокот од набљудуваните предмети во својство на обвинет се јавуваат следните лица: хонорарец
(3,33%); водител (1,67%); управител (1,67%); правно лице (7,5%); на категоријата останати лица
отпаѓаат 5,83%.
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Набљудувањето на предметите пред суд се вршеше во периодот октомври 2010г. до јули 2011 година.
Врз основа на набљудуваните предмети, забележливо е што профилот на приватниот тужител, за овие
казнени дела, е „строго резервирана“ за носителите на јавни функции.
Статистичката обработката на обезбедените податоците покажува дека во рамките на набљудуваните
предмети, периодот од поднесување на тужбата до закажување на првото рочиште во просек, изнесува 145
дена. Меѓутоа, загрижува тоа што во практиката, сѐ уште можат да се сретнат и такви случаи во кои времето
на чекање изнесува повеќе од 300 дена. Во еден од набљудуваните предмети рочиштето било закажано дури
откако изминале 340 дена од поднесување на приватната тужба.
Од набљудуваните предмети, може да се констатира дека од вкупно 77 предмети, пресуда е донесена
само во 6 случаи, и тоа:

четири кривични постапки се завршени со донесување ослободителна пресуда и

пресуда со која се одбива обвинението е донесена во два 2 предмети при што, во едниот од
нив, одбивателна пресуда е донесена поради неможност за преземање кривично гонење
поради застареност;










ПРЕПОРАКИ
Да се изнајдат соодветни решенија што ќе овозможат скратување на временскиот интервал од
поднесување на приватната тужба до закажување на првото рочиште кога се работи за казнени дела
на клевета и навреда;
Преземање адекватни мерки што ќе овозможат да се спречи непотребното одложување на
рочиштата како битен фактор што влијае врз оддолжувањето на постапките и едновремено, го
отвора прашањето за доследно почитување на стандардите за фер судење во разумен рок;
Носителите на јавни функции се често предмет на силна јавна критика преку медиумите, но, тоа не
може да послужи како доволно оправдување за поднесувањето толкав број приватни тужби за
клевета и навреда од нивна страна. Наместо иницирање на судски постапки, препораќливо би било
овие лица, да покажат повисок степен на толеранција кон јавната критика.
Казненоправната одговорност на медиумите како правни лица и нивното санкционирање за дела на
клевета и навреда заслужува посебно внимание на ова место, па, во таа смисла, сметаме дека треба
да се пристапи кон посериозно разгледување на споменатото прашање и надминување на бројните
и хетерогени становишта на ова подрачје; нужно е имено, да се отвори поширока теоретска
расправа со цел да се надминат евидентните проблеми и несогласувања во судската практика која
веќе подолго време со обидува да изнајде издржано решение за проблемите што непрегледно се
наметнуваат во оваа сфера;
Во контекст на претходното, препорачливо би било да се земат предвид законските одредби
содржани во текстот на Кривичниот законик на РМ, кои предвидуваат можност за изрекување
споредни казни за правното лице (така и медиумите) кога правното лице ја злоупотребило својата
дејност и кога постои опасност во иднина да го повтори делото (така, забрана за учество во
постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно - приватно
партнерство; забрана за основање на нови правни лица; забрана за користење субвенции и други
поволни кредити; забрана за користење на средства за финансирање на политички партии од
Буџетот на Република Македонија; одземање на дозвола, лиценца, концесија, овластување или
друго право утврдено со посебен закон итн.).
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Во контекст на разгледуваните прашања кои претставиуваат составен дел од нашето истражување,
сметаме дека е потребно да се пристапи кон посериозно размислување и преземање мерки што ќе
овозможат успешна примена на медијациската практика кога се во прашање казнените дела клевета и
навреда, што е во согласност со нововостановената легислативна рамка, т.е. со решенијата
статуирани во новиот Закон за кривичната постапка кој ќе се применува од јануари, 2012 година.
Тоа би било во согласност со сфаќањата за современите аспекти на казнената правда кои се
карактеризираат со динамичко развивање и реформирање во повеќе насоки со цел казнената правда
да биде подеднакво достапна до сите граѓани и да биде остварена во најкраток можен рок.
Сметаме дека новите решенија кои говорат во прилог на примената на постапката за медијација, би
можеле да имаат повеќекратен ефект и во таа смисла да придонесат за растоварување на судството
кога се работи за овие казнени дела; истовремено, нејзиното практицирање може да произведе
позитивно влијание и во однос на странките инволвирни во постапката и нејзиното непотребно
оддолжување.
Во основата на изнесените сфаќања стои идејата за воведување (и практикување) на постапката за
медијација како инструмент за помирување помеѓу засегнатите страни имајќи го превид фактот дека
истата може да претстав ува
ефикасно решение кога се работи
за т.н. багателни казнени дела за
кои се гони по приватна тужба, а во
овие рамки се вбројуваат и делата
на клевета и навреда.

К оа лици ј а та „ Си те з а
правично судење“ сака да изрази
благодарност до донаторот ИОО
Македонија за поддршката во
реализација на овој Проект.
Целиот извештај може да
прочита на:

се

http://www.pravicnosudenje.org.mk/
Mai n_ fi l es/ Kl eveta %20i%
20navreda%20MKD.pdf
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Експертски состанок за подготовка на извештај во рамки на проектот „The EU’s Approach to Justice Reform Lessons Learned from Romania and Bulgaria; Moldova anUkraine;
Croatia, Macedonia and Serbia“
На 08.11.2011 година проектниот координатор Михаил Готовски одржа презентација за состојбата со борбата против
корупцијата во Република Македонија, на настан во организација на ЦРПЕ од Романија, во просториите на
Германскиот Маршалов фонд во Брисел. Соодветни презентации за состојбата во земјите од југоситочна и источна
Европа одржаа и експерти од Романија, Бугарија, Хрватска, Молдавија и Србија.
Од страна на експертите беше презентирана состојбата со антикорупциските политики во секоја држава поединечно,
посебно од аспект на реформите во делот на усогласувањето на конкретната кривично-правна материја, во делот на
приближување на законодавството во фаза на европска интеграција на земјите. Презентацијата на преставникот на
Коалицијата беше посветена на организацијата и работата на антикорупциските институции во Република Македонија,
на уставните решенија во однос на имунитетот на носителите на власт, како и на судската независност и одговорност.
На 09.11.2011 година, организаторот ЦРПЕ организираше јавно сослушување во Европскиот парламент, на кој
присуствуваа поголем број на претставници од Европската комисија, претставници на медиуми, како и тројцата
парламентарци - Monica Macovei (Романија), Mariya Nedelcheva (Бугарија) и Tadeusz Zwiefka (Полска). За време на
јавното сослушување беше презентирана и книгата “The EU Approach to Justice Reform in Southeastern and Eastern
Europe”.

Мониторингот на Коалицијата претставен во Сараево
Проект координаторот Александар Блажески присуствуваше на годишниот настан за набљудување
на судските случаи, што се одржа од 17. до 19. 11. 2011 година во Сараево и кој беше организиран од страна
на ОБСЕ мисијата во Босна и Херцеговина. На овој настан присуствуваа поголем број на претставници од
мисиите на ОБСЕ во Европа и одреден број на невладини организации кои се занимаваат со набљудување на
судски случаи.
Се споделија различни искуства за начинот на набљудување како и проблеми со кои се соочуваат
организациите кога го вршат набљудувањето. Притоа, нашиот претставник имаше свое обраќање за начинот,
постапката и методологијата на набљудување на судски случаи на Коалицијата „Сите за правично судење“.
Настанот беше следен со внимание од присутните претставници, при што извесен број невладини
организации од регионот искажаа желба и интерес за соработка со Коалицијата на полето на мониторинг на
судските случаи.

Гости од Косово во посета на Коалицијата
На 26. 12. 2011 канцеларијата на нашата Организација беше посетена од
повеќечлена делегација од Косово која ја сочинуваа претставници на ОБСЕ,
заменик Омбудсманот на Косово и преставници на неколку НВО кои
претставуваат претходница на Националниот превентивен механизам во
Косово. Гостите се интересираа за методологијата на работа на
Коалицијата, постапката на овозможување на правна помош на жртвите од
тортура и полициска злоупотреба, како и за улогата на македонските
граѓански организации во Националниот превентивен механизам. Исто
така, беше искажана и взаемна подготвеност за продлабочување на
соработката и размена на искуства во иднина.
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Коалицијата на НВО саем
Во организација на Делегацијата на
Европска Унија во Република Македонија на
07.12.2011 беше организиран НВО Саем на
ЕИДХР и ИПА проекти за човекови права.
Коалицијата „Сите за правично судење“ се
претстави со свој штанд, на кој присутните
покажаа голем интерес за публикациите и
извештаите кои нашата Организација ги
реализира во 2011 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ: Петре Мркев
E-MAIL: pmrkev@sppmd.org.mk
ТЕЛ.: +389 43 410408

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР: Ненад Живановски
E-MAIL: nzivanovski@all4fairtrials.org.mk
ТЕЛ.: +389 2 3215263

Нашите простории се лоцирани во центарот на градот
во близина на скулптурата „Бик“

Коалиција „Сите за правично судење“
ул. Македонија 11/2-10, 1000 Скопје
Р. Македонија
тел: +389 2 3215236; факс: +389 2 3215264
e-mail: contact@all4fairtrials.org.mk
web: www.all4fairtrials.org.mk
www.pravicnosudenje.org.mk
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