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15 години Коалиција „Сите за правично судење“
Оваа година, Коалицијата на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ обележува 15 години од
нејзиното формирање. Во изминатите 15 години Коалицијата континуирано работи на судски мониторинг за
следење на основните човекови права, а особено внимание посветува на меѓународните стандарди на
правично судење. Коалицијата во изминатите години работи и преку различни форми на дејствување се со
цел да се зголеми нивото на имплементација и да се иницираат повеќе институционални и правни реформи.
Една од насоките кон што се стреми Коалицијата е враќање на довербата на граѓаните во судството. Преку
секојдневната работа Коалицијата се стреми да стане моќна и стабилна организација во држава во која
целосно се почитуваат човековите права и слободи, со посебен акцент на стандардите на правично судење.
Коалицијата ќе продолжи и во иднина да работи на мониторинг на судски постапки пред судовите во
Република Македонија се со цел да се обезбеди осигурување на загарантираните права на правично
судење, зголемување на јавната свест, посочување на потребните реформи во судските постапки и
зајакнување на улогата и капацитетот на граѓанските организации.
Тековни активности и проекти
1. Набљудување на судски предмети преку проектот „Поддршка на судските и кривично правните
реформи“ финансиски поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје
Во март 2018 година започна проектот „Поддршка на судските и кривично правните реформи“ финансиски
поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Во овој проект ангажирани се 16 набљудувачи од 4 апелациони
подрачја кои мониторираат кривични судски постапки кои се водат по Законот за кривична постапка. Во
склон на овој проект се одржа и напредна обука во месец мај за набљудувачите за стандардите за
мониторинг и правото на фер и правично судење.
2. Набљудување на судски постапки во склоп на проектот „Пат до правда за жени кои претрпеле
семејно насилство“
Во тек е проектот „Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство„ во соработка со Здружението
за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ).
Во овој проект ангажирани се 11 набљудувачи во 4 апелациони подрачја кои мониторираат кривични и
граѓански предмети од областа на семејното насилство.
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3. „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на
локални граѓански организации“
Проектот Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на
локални граѓански организации е акција која е финансиски поддржана од Европската Унија во рамки на
програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016 – 2017. Проектот ќе се спроведува во
периодот од 1 јануари 2018 до 31 јуни 2020 година од страна на Македонското здружение на млади
правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип и Коалицијата
Сите за правично судење. Општа цел на Проектот е да го зголеми влијанието на граѓанските организации
во процесите за креирање и донесување на закони, политики и одлуки на локално и национално ниво преку
зајакнување на нивната отчетност, ефикасност и одржливост.
Граѓанските организации кои имаат потреба од правна поддршка може да се обратат со поплнување на
формуларот
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDKzp9SunssepFP_MH35KNLYW55X5uHyhxn4oGhY2zccEJw/view
form
4. Истражување за кривично правната регулатива- помеѓу теорија и пракса
Коалицијата „Сите за правично судење“ работи и на проектот добиен од Институт за демократија “Социетас
Цивилис” Скопје (ИДСЦС) во соработка со Центар за Економски Анализи (ЦЕА) во рамки на проектот
„Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на
докази“, финансиски поддржан од Делегација на Европска Унија. Главната цел на проектот е мониторинг и
евалуација на влијанието на ПВР врз квалитетот на предложените измени за ЗКП и ЗЈО. Развивањето на
ПВР процесот и неговото следење во однос на транспарентноста на самиот процес би довело до поголемо
учество на засегнатите страни.
5. Институционален грант Civica Mobilitas
Проектот е на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска,
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација
(SIPU). Како програма за поддршка на граѓанското општество започна да се спроведува во октомври 2014та
година и ќе трае до март 2018та година. Институционалниот развој се однесува на поддршката која
граѓанското општество може да ја даде за развојот на Македонија. Организациското јакнење се однесува на
јакнење на организациите во подобрување на нивниот севкупен успех во постигнувањето на нивната мисија,
како и за зголемување на поширокото влијание на нивната работа. Во текот на програмата 48 здруженија и
фондации од сите осум региони и од повеќе сектори ќе бидат институционално поддржани. Цивика
мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени во (стратешки)
области, како што се добро владеење, децентрализација и развој на граѓанското општество.
Институционалниот грант кој што ги имаше Коалицијата „Сите за правично судење“ беше продолжен за уште
еден месец, односно за месец април.
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Нови проекти
1. „Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Република
Македонија“
Од јуни 2018 година Коалицијата започна да работи на новиот проект „Правен, финансиски и физички
пристап до правда во основните судови во Република Македонија„ финансиски поддржан од Проектот на
УСАИД за граѓанско учество. Времетраењето на проектот е од јуни 2018 до ноември 2020 година.
Целта на овој проект е давање поддршка за подобрување на пристапот и квалитетот до правда со посебен
фокус на граѓанските судски постапки и ранливи категории на граѓани (маргинализирани групи и лица со
попреченост) во 4те апелациони региони: Скопје, Гостивар, Битола и Штип.
Главните активности на проектот се:
-

Мониторинг на имплементација на домашните процесни закони и меѓународните стандарди за фер
судење
Истражување и евалуација на финансиските трошоци и должината на судските постапки
Истражување и евалуација на условите во судовите кои се од значење за овозможување на
соодветен начин пристап до правда особено на ранливите категории на граѓани
Информирање на општата и стручната јавност (подигање на свеста).
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Настани
-

На 14 и 15 мај 2018 година, се одржа работилница за мониторинг на судења наменета за невладини
организации со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Коалицијата „Сите за правично судење“
ги зацврсти капацитетите на своите набљудувачи преку спроведената работилница од
меѓународните експерти г-а Меган Хрле и г-дин Алекс Конте од ОДИХР-Канцеларијата за
демократски институции и човекови права.

-

На 16 и 17 мај 2018 година, ОБСЕ/ОДИХР организираа тркалезна маса во Скопје за набљудувачите
на судски процеси од регионот заради размена на идеи и најдобри практики. Претставници на
Коалицијата учествуваа со свои излагања во двете панел дискусии. Целта на оваа тркалезна маса
беше да се постават прашањата и да се дојде до одговор на истите како што се како лицата кои ги
следат судските процеси да известуваат земајќи ги во вид човековите права, публицитетот и
предрасудите? Кои аспекти, на пример правото на правично судење на обвинетиот, изречените
санкции, собирањето докази и презентацијата од страна на обвинителите, го одредуваат начинот
на известување?
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-

На 23 мај 2018 година во Скопје, Коалицијата во склоп на проектот „Поддршка на судските и
кривично правните реформи“ финансиски поддржан од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје одржа
тркалезна маса под истиот наслов како проектот на која што беше презентирана анализата на
податоците собрани во последните 3 години од спроведениот мониторинг на кривични постапки во
судовите во Република Македонија во сите 4 апелациони подрачја.

-

На 30 мај 2018 година во Битола исто така беше оддржана тркалезна маса како дел од проектот
„Поддршка на судските и кривично правните реформи“ финансиски поддржан од страна на Мисијата
на ОБСЕ во Скопје. Јавноста беше запознаена со податоците што беа анализирани во последните
3 години од судскиот мониторинг во кривичната област, како и заклучоците и препораките кои што
Коалицијата ги давала во однос на Законот за кривична постапка.

-

На 22 јуни 2018 година во Скопје, Коалицијата одржа промоција „15 години поддршка за фер судења“
овозможено со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој
(УСАИД) во рамките на проектот на УСАИД за граѓанско учество. На оваа промоција беше
презентирана работата на Коалицијата во изминатите 15 години и беа потенцирани поголемите
проекти, а воедно беше претставена на јавноста и методологијата на работа и новите предизивици
со кои што ќе се соочува во наредниот период Коалицијата.
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-

На 21 јуни 2018 година во Скопје, се одржа промоција на проектот „Правна помош и поддршка за
зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални граѓански организации“. Овој
проект е во партнерство со Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци,
Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип.

-

На 18ти и 19 мај во Охрид оваа година претставничка на Коалицијата Елена Наковска
присуствуваше на работилница на тема: „Како се спроведува ПВР?“ која е дел од Програмата за
обуки за процесот Проценка на влијанието на регулативата, активност на проектот “Проценка на
влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази” кој
е финансиски поддржан од Европска Унија а го спроведува Институт за демократија “Социетас
Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Центар за економски анализи (ЦЕА).

-

Како дел од проектот на ЦЕП „Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните
судови во Република Македонија“ Коалицијата учествуваше на обука за Net-Mapping. Целта на оваа
работилница беше да се спроведе длабинска анализа на внатрешната работа и процеси на
Коалицијата Сите за правично судење и да се создаде заедничко разбирање за клучните чинители,
да се идентификуваат потребите за градење капацитети за да се подобри ефикасноста на работата
на Коалицијата.

-

На 4 мај 2018 година во Тетово се одржан настан организиран од нашата членка Мултикултура каде
што Коалицијата со свој штанд учествуваше на “Денот на културни различности”.
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-

Во периодот од 12 до 14 јуни во Киев, Украина претставника од извршната канцеларија на
Коалицијата учествуваше на годишна конференција за судски мониторинг во организација на
ОБСЕ/ОДИХР.

-

На 5 јуни 2018 година се одржа настан, дел од неформалната мрежа Мрежа 23 во врска со
поглавјето 23: Пандорина кутија или клуч за добро владеење? Извршната директорка на
Коалицијата, Натали Петровска беше една од говорниците.

-

На 31 мај 2018 година, претставничка од извршната канцеларија на Коалицијата учествуваше на
тематски форум „Една година Влада – осврт на граѓанските организации кон досегашните
постигнувања и идните очекувања“ со премиерот Зоран Заев организирано од Civica Mobiltas.
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-

Претставник од извршната канцеларија на Коалицијата на 30 мај 2018 година учествуваше на
одбележување на 20 години Народен Правобранител во Република Македонија.

-

Извршната директорка на Коалицијата учествуваше во експертската работилница за Извештајот на
Европската комисија за Република Македонија, во организација на Мрежа 23.

-

На 18 јуни 2018 година, претставничка од извршната канцеларија на Коалицијата зема учество на
работилница „Две години од (не) применување на Законот за укажувачи“ во организација на
Транспарентност Македонија и НВО Центар.
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-

На 21 мај 2018 година извршната директорка на Коалицијата беше еден од говорниците на
дискусијата „ Има ли шански отвореното општество во Македонија?“ како дел од 25 години поддршка
за силни и активни граѓани и демократско општество организирано од Фондација Отворено
општество.

-

На 08 јуни 2018 година, претставници од извршната канцеларија на Коалицијата присуствуваа на
промоција на новите грантисти организирана од Civic Engagement Project.
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Гостувања во медиуми
Гостување на проектниот координатор Дарко Аврамовски на телевизија 24 во емисијата 24 анализа на тема:
„Ќе надвисне ли тегот конечно на странана вистината?“
https://www.youtube.com/watch?v=iKFIfUi-UpU
Гостување на извршната директорка Натали Петровска на телевизија 21 во емисијата клик плус на тема:
„Судски реформи – за правда или за ЕУ“
https://www.youtube.com/watch?v=mC4rrWy3LKI
Изјава на извршната директорка на Коалицијата во врска со судскиот предмет „Зијадин Села“
http://alfa.mk/News.aspx?id=135148#.Wy6JtVX-jIX
„15 години поддршка за фер судења“
https://1tv.mk/makedonija/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://www.sudstvo.mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80-%D1%81%D1%83/
http://janakiznae.mk/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5/
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Настани на членките на Коалицијата
-

Младински Образовен Форум организираше панел дискусија на тема „Ново средношколско
организнирање 2018/2019“

-

Првата детска амбасада во светот Меѓаши го одбележаа меѓународниот ден на децата 1 јуни, под
мотото “Дали имате љубов за давање“

-

Македонското здружение на млади правници поднесе иницијатива до Уставниот суд на Република
Македонија за поведување постапка за оценување на уставноста на Законот за меѓународна и
привремена заштита. МЗМП во иницијативата ги оспори членовите 63 и 65 од Законот, за кои смета
дека се во спротивност со основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со
меѓународното право и утврдени со Уставот, а особено со правото на слобода од членот 12 од
Уставот на РМ, како и дека се спротивни на владеењето на правото.

-

Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ) на 15 мај 2018 година свечено го отвори
Граѓанскиот ресурсен центар во Гостивар. Центарот има за цел да обезбеди поддршка и пристап до
ресурси потребни за функционирање на граѓанските организации и граѓански активисти.

-

Институтот за Европски политика (ЕПИ) како дел од неформалната мрежа Мрежа 23 организираше
настан во врска со поглавјето 23: Пандорина кутија или клуч за добро владеење?

-

Мултикултура на 04 мај 2018 година организираше настан под името „Денови на културни
различности“

www.all4fairtrials.org.mk I www.otvorenosudstvo.org.mk

