БИЛТЕН
ИЗДАНИЕ БР.21
ЈУЛИ - СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА
Почитувани колеги, соработници и поддржувачи на
Коалицијата „Сите за правично судење“. Пред вас е
билтен со кој сакаме да ве запознаеме за нашите
активности кои беа преземени во изминатите 3
месеци. Информирајте се за активностити на
Коалицијата во продолжение на овој број.

Во ова издание ќе читате:
Тековни проекти
Нови проекти
Настани
Гостувања во медиуми
Настани на членките на
Коалиција
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ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
1. „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.
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.
3. 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.
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.
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НОВИ ПРОЕКТИ
1. НАБЉУДУВАЊЕ НА СУДСКИ ПРЕДМЕТИ ПРЕКУ ПРОЕКТОТ „ПРАВЕН, ФИНАНСИСКИ И
ФИЗИЧКИ ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА“ ПОДДРЖАН ОД
ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО.
Времетраење: јуни 2018 – ноември 2020
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).

Очекувани резултати од проектот:
•
•
•
•

Подобрување на судската ефикасност, транспарентност и одговорност преку мониторинг на 800
граѓански судски постапки
Подобрување на економската исплатливост и времетраењето на граѓанските судски постапки
Проценка на достапноста на судските сервиси за маргинализираните групи на граѓани
Зголемување на бројот на граѓани кои се обраќаат до Коалицијата Сите за правично судење за
правна и судска проблематика

2. „ЗА ПРАВДА“
Времетраење на проектот: Јули 2018 година – Јули 2019 година
Проектот “ЗА ПРАВДА” е финансиски поддржан од Фондацијата отворено општество –
Македонија, a oвозможен од Хелсиншки Комитет за човекови права на Република Македонија во
партнерство со Коалиција “Сите за правично судење”, Македонско здружение на млади правници
(МЗМП), Институт за човекови права (ИЧП), Здружение на граѓани – институт за европска политика (ЕПИ)
и Центар за правни истражувања и анализи (ЦПИА), сите во Скопје.
Проектот се спроведува со главни и споредни активности, додека очекувањата на долгорочен
план се што поголема и зголемена вклученост на граѓанските организации во процесот на спроведување
на овие реформи во правосудството, со влијание кое ќе доведе до поголема одговорност на носителите
на одлуки кои треба да бидат сервис на граѓаните, од аспект на заштитата, деполитизација и
подобрување на професионалноста, транспарентноста и независноста на правосудните органи. Целта
на долгорочниот план е да се дојде до враќање на довербата во правосудството и подобрување на
животниот квалитет приближувајќи ја земјата кон членство во ЕУ.
Извршната канцеларија на Коалицијата „Сите за правично судење“ редовно врши и мониторинг на
предметите што се водени од Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои
произлегуваат од незаконското следење на комуникациите. За овие предмети, но и за сите останати предмети
кои што се експонирани во јавноста се објавува месечен бриф од страна на Коалицијата.
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НАСТАНИ
Извршната директорка на Коалицијата говореше на Втората работна сесија на Работната група
3 (Правосудство и основни права-Поглавје 23) од Националната Конвенција на Европската Унија во
Република Македонија, на тема “Механизми за ефективна борба против корупција” - Ефикасност и
ефективност на јавното обвинителство во борбата против корупцијата

Коалицијата како претставник на Блупринт иницијативата во сегментот правосудство,
учествуваше на петтата седница на Советот за имплементација на Стратегијата за реформи на
правосудниот сектор.
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Коалицијата "Сите за правично судење" одржа обука за набљудувачи на граѓански постапки.
Обуката е дел од проектот "Правен, финансиски и физички пристап до правда во судовите во Р.
Македонија" поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско учество. Мониторингот ќе се спроведува во
10 судови во Република Македонија

Во рамките на проектот „Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови
во Р. Македонија“ поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско учество се отворија две регионални
канцеларии во Битола и Тетово. Во Битола беше потпишан меморандум за соработка помеѓу Коалиција
"Сите за правично судење" и членката организација на Коалиција, Младински Културен Центар-Битола,
а во Тетово беше потпишан меморандум за соработка помеѓу Коалицијата и членката организација
Мултикултура-Тетово. Сите граѓани кои имаат судски постапки во основните судови Битола, Прилеп,
Струга, Охрид, Тетово и Гостивар, а кои се однесуваат на дискриминација, клевета и навреда,
облигациони, имотни, семејни односи и слично ќе можат да се обратат за мониторинг на граѓански
постапки.

Извршната директорка учествуваше на работилница во Белград на покана на Фондацијата
Отворено Општество во врска со презентација на анализите за работата и влијанието врз судството и
полицијата.
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ЈАВНИ РЕАКЦИИ ОД СТРАНА НА
КОАЛИЦИЈАТА „СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ“
Во изминатиот период извршната канцеларија на Коалицијата „Сите за правично судење“ излезе
во јавноста со три реакции. Две јавни реакции се однесуваа на предметот „27ми април“, односно
Коалицијата ја истакна својата загриженост за динамиката на движење и траење на судските расправи.
На линковите можете да ги најдете јавните реакции:
http://all4fairtrials.org.mk/?events=%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8227%D0%BC%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8&lang=mk
http://all4fairtrials.org.mk/?events=%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0&lang=mk
Третата јавна реакција се однесува за спречување на присуство на јавност за во Основниот суд
Битола, каде што набљудувач на Коалицијата беше спречен да присуствува на јавна расправа.
http://all4fairtrials.org.mk/?events=%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83&lang=mk

ГОСТУВАЊА ВО МЕДИУМИ
Извршната директорка на Коалицијата даде изјава за Радио Слободна Европа
https://www.slobodnaevropa.mk/a/29473112.html
Правниот советник и проектен координатор Дарко Аврамовски даде свои изјави за тв Алфа и тв Ал
Џазеира
https://www.youtube.com/watch?v=mXuBCpqcpzs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=4YZQhZbUFNs
Претседателката на Коалицијата гостуваше на 1ТВ
https://www.youtube.com/watch?v=IWEgRGNaccU
Интервју со извршната директорка на коалиција
http://janakiznae.mk/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-15%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE/
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НАСТАНИ НА ЧЛЕНКИТЕ НА КОАЛИЦИЈА
▪

Македонското здружение на млади правници организираше работилница за адвокати на тема
„Стратешко застапување“.

▪

Целта на работилницата е да ги запознае адвокатите со алатката на стратешко застапување.

▪

Првата детска амбасада во светот Меѓаши во рамките на проектот„ Да ги земеме правата во наши
раце“, финансиски поддржан од Save the Children- Kosovo во периодот од 24-26 јули одржа обука
наменета за волонтери кои сакаат да работат на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 2222

▪

Младински образовен форум во рамки на неделата на граѓански организации, на 18.06.2018 –
20.06.2018 во просториите на Општина Велес, ја организираше видео работилницата за разбирање,
препознавање и справување со дезинформации “In Video Veritas“.

▪

Субверзивен Фронт организираше работилница за стратешко планирање на нашата работа од што
произлезе и ревизија на нашата мисија, визија и цели. Работилницата беше фасилитирана од
страна на консултантот за истражување и член на Управниот одбор - Кристефер Стојановски, а е
финансиски поддржана од Европската Унија, преку програмата „Одржливо граѓанско општество:
државно финансирање на граѓанските организации“

▪

Институтот за европски политики (ЕПИ) организираше тркалезна маса на тема евроатлантска
иднина на Македонија
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