ТРИМЕСЕЧЕН

БИЛТЕН
ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ | ИЗДАНИЕ БР. 22 | 2018

НАЈАВА
Почитувани читатели, колеги, соработници и
поддржувачи на Коалиција „Сите за правично
судење “. Пред вас е билтен со кој сакаме да ве
запознаеме за нашите активности кои беа
преземени во изминатите 3 месеци. На ваков начин
се надеваме на подобро запознавање и помагање
во информирање за најновите и актуелни работи
кои се одвиваат во рамките на нашите
надлежности.

ВО ОВА ИЗДАНИЕ
▪ Тековни проекти
▪ Нови проекти
▪ Настани
▪ Гостувања во медиуми
▪ Настани на членките на
Коалиција
▪

Останато

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ
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. ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА КРИВИЧНО ПРАВНАТА
РЕГУЛАТИВА- ПОМЕЃУ ТЕОРИЈА И ПРАКСА
4. 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 рамките на овој
проект се одржа и напредна обука во месец мај за
набљудувачите за стандардите за мониторинг и правото
на фер и правично судење.

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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5. 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).

6. „ЗА ПРАВДА”
Времетраење: Јули 2018 – 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.

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.
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НОВИ ПРОЕКТИ
1. Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција.
Октомври 2018-јануари 2019
Финансиран од Фондација Отворено општество-Македонија

Реализацијата на проектот се базира на мониторинг на високо профилирани предмети од областа на организираниот
криминал и корупција. Преку мониторингот се овозможува прибирање на статистички податоци за начинот на
имплементација на новиот Закон за кривичната постапка (ЗКП) во кривични постапки поврзани со организиран криминал и
корупција.
Цели на проектот:
▪ Да се оцени судската ефикасност преку следење на имплементацијата на новиот ЗКП
▪ Да се процени кривично – правниот одговор на борбата против корупцијата и организираниот криминал
▪ Воспоставување на систем за рано известување за недостатоци во примената на новиот ЗКП
▪ Да се процени степенот на почитување на стандардите за фер судење
Целни групи:
▪ Судии, ОС Скопје 1, Врховен суд, Судски совет
▪ Јавни обвинители, СЈО, ОЈО ГОКК
▪ Адвокати, обвинети, оштетени
▪ Медиуми, стручна јавност, општа јавност
▪ Универзитетски професори, Академија за судии и јавни обвинители
Очекувани резултати:
▪ Изготвени 3 месечни брифови
▪ Набљудувани најмалку 180 судски рочишта поврзани со организиран криминал и корупција
▪ Запознавање на стручната и општа јавност со степенот на почитување на процесните правила и начела за фер
судење
▪ Финален извештај со преглед на ефикасноста на судот во постапувањето во високо профилирани предмети
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НАСТАНИ
На 19 октомври беше потпишан меморандум за
соработка за отварање на регионална канцеларија на
подрачјето на Апелациониот суд Штип помеѓу
Коалицијата "Сите за правично судење" и Општина
Штип во склоп на проектот "Правен, финансиски и
физички пристап до правда во основните судови во Р.
Македонија" поддржан од Проектот на УСАИД за
граѓанско учество.

На ден 23ти октомври Дарко Аврамовски,
проектен координатор и правен советник во Коалицијата
“Сите за правично судење” е еден од учесниците на
работилницата поддржана од USAID’S CIVIC
ENGAGEMENT PROJECT на тема VERIFYING &
CLEANING DATA. Дарко зборува за методот на
прибирање и обработка на податоците кои што се користа
за подготвка на анализи.

Граѓаните кои имаат судски постапки во основните
судови во Штип и Струмица 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.
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На 15 ноември Коалицијата оддржува јавна
промоција на анализата "Истражување за кривично
правната регулатива-помеѓу теорија и пракса".
Обраќање на оваа промоција има Министерката за
правда, проф. д-р Рената Дескоска и Ивана Најдовска од
институтот за демократија “Социетас цивилис”.
Презентација на анализата и краток осврт на ПВР
процесот на Законот за кривична постапка и Законот за
јавно обвинителство дадоа Извршната директорка на
Коалиција "Сите за правично судење" Натали Петровска и
проф. д-р Бобан Мисоски.

Во рамките на проектот „ЗА ПРАВДА“ (FOR
JUSTICE) - заедничка акција за следење на судските
реформи и застапување за нивно спроведување,
финансиски поддржана од Фондацијата Отворено
општество – Македонија, партнерските организации:
Коалиција сите за правично судење, Хелсиншки Комитет
за човекови права на Република Македонија, Институт за
човекови права, Институт за европски политики,
Здружение на млади правници на Македонија и Центар за
правни истражувања и анализи го следеа процесот на
спроведувањето на Стратегијата за реформи во
правосудството (2017-2022) и Акцискиот план, особено
преку следење на транспарентноста на процесот, нивото
на вклученост на засегнатите страни и граѓанскиот
сектор, почитувањето на временската рамка утврдена со
Акцискиот план и напредокот во однос на
спроведувањето на реформите, односно
имплементацијата на донесените закони.

Финалната анализа од проектот „Истражување
за кривично правната регулатива – помеѓу теорија и
пракса“, е финансиски поддржан во рамките на проектот
„Проценка на влијание на регулатива во сенка:
промовирање на креирање политики базирани на докази“
поддржан од Европската Унија, а имплементиран од
Институтот за демократија „Социетас цивилис“- Скопје
(ИДСЦС) во партнерство со Центарот за економски
анализи (ЦЕА).

28.12.2018

На следниот линк можете да ја најдете публикацијата од
истражувањето:
http://all4fairtrials.org.mk/wp-content/uploads/2018/11/PVR2018-MKD-Cover-FINAL.pdf
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Претседателката на Коалицијата “Сите за
правично судење” како претставник на една од работните
групи во рамки на националната конференција “Кон
интегративниот мултикултурализам” во организација
на Асоцијацијата за демократски иницијативи.

На ден 1ви Декември, Коалицијата учествуваше
на национален форум: Ние, двигателите на промени
кој де одржа во Holiday Inn – Скопје. Коалицијата “Сите за
правично судење” на својот штанд ги претстави
продуктите од својата долгогодишна работа.

На ден 30ти Ноември - Дарко Аврамовски,
правен советник и истражувач во Коалицијата, на
средбата за вмрежување “Ние, двигателите на
промени” во организација на програмата Цивика
Мобилитас - презентираше дел од прирачникот за
примена на пристапот заснован на човекови права.

Од 3ти до 5ти Декември во Струга се одржа
работилница на тема: „Вклучување на засегнатите
страни во процесот на ревизија на Конвенцијата на
Обединетите Нации за борба против корупција“ на која
учествуваше претставник на Коалицијата „Сите за
правично судење”.
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На 05.12.2018 Коалицијата "Сите за правично судење" одржа завршна конференција како дел од проектот
"Поддршка на судската и кривично-правната реформа" поддржан и финансиран од Мисијата на ОБСЕ.
Во овој проект беше спроведен мониторинг на кривични судски постапки во сите 4 апелациони подрачја во
Република Македонија.

На ден 21.12.2018 година Коалицијата “Сите за правично судење” одржа вонредно Собрание каде мнозинството од
членките изгласаа промени на Статутот на организацијата и одбра нови членови на Управниот одбор. Согласно измените на
Статутот, функцијата Претседател престанува да постои.
Официјално последната претседателка на Коалицијата „Сите за правично судење“ е поранешната судија и доктор на
науки Мирјана Иванова Бојаџиевска која одржа говор во врска со дотогашното искуство во Коалицијата и срдечно се
поздрави со присутните делегати на Собранието.
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ГОСТУВАЊА ВО МЕДИУМИ
Извршната директорка на Коалицијата “Сите за
правично судење” – Натали Петровска гостуваше во
емисијата “Отворено” на 1ТВ, на тема - актуелните судски
постапки, укинувањето на притворите во предметот “27ми
април”, предметите застапувани од СЈО, како и судските
реформи кои се очекуваат во следниот период.
Погледнете на следниот линк:
https://www.youtube.com/watch?v=oKN1B5AwFSA&fbclid=IwA
R2LI8UR_qQveIPswyxcGcXGNT0TvhMcFMwHTwD93o080wlGUNFqf6b_tg

На 7ми декември извршната директорка на
Коалицијата даде коментари и согледувања во поглед на
предлог – законот за СЈО за медиумската куќа Телма.
Погледнете на следниот линк:
https://www.youtube.com/watch?v=Kpkx4JuCzs&feature=player_embedded&fbclid=IwAR2BSWVNK83
N5bEtYN2brU9cdH_iwoWNSOYu9F2d8oUS2Ex1JocXOQGwwg

На 15ти ноември кога Коалиција "Сите за правично судење" одржа презентација на анализата и краток осврт на ПВР
процесот на Законот за кривична постапка и Законот за јавно обвинителство, Извршната директорка Натали Петровска ги
додаде своите забелешки за Канал 5 телевизија.
Погледнете на следниот линк: https://kanal5.com.mk/articles/355745/petrovska-potrebna-izmena-na-ovie-dva-zakoni
Извршната директорка на Коалицијата Натали Петровска учествуваше во емисијата INSIDE на тема - Дали
правосудните реформи започнуваат со покачувањето на платите на судиите; скандалот со инсталираната опрема за
прислушкување во Основното јавно обвинителство Скопје, како и предлог законот за СЈО.
Погледнете на следниот линк: https://www.facebook.com/zhurnal.mk/videos/347305889399972/
;http://www.zhurnal.mk/content/?id=1812221139438&fbclid=IwAR3Vjb9y1t_x8SnlPSiO8pYSYjRpUd-oYFPS3Ej4RVxfA1Huvhf2UThwR8
На 26ти декември Извршната директорка на Коалицијата – Натали Петровска гостува во Топ тема на Ваша страна на
тема Законот за амнестија, измени во кривичниот законик и мандатот на Специјалното јавно обвинителство.
Погледнете: https://www.youtube.com/watch?v=oFqEnT5kHd8&feature=share
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➢ Настани на членките на Коалиција
•
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•

На 15 октомври “Македонското здружение на млади правници” во рамки на проектот „Со квалитетен ПВР до подобро
законодавство во РМ“ ја промовираше Анализата за спроведувањето на процесот за процена на влијанието на
регулативата (ПВР) од страна на министерствата во РМ во 2017 година. На промоцијата се зборуваше за начинот на
кој се имплементирал процесот на проценка на влијанието на регулативата во 2017 година, а свое видување на
имплементацијата на ПВР имаше и претставник од Министерство за информатичко општество и администрација.
На ден 17 октомври во просториите на “Младински образовен форум – МОФ” се одржа втор дел на обука за новинари
на Радио МОФ со новинарот Бојан Шишевски. Водителите-волонтери учат основи на пишување вести и пренесување
на информации на радио, но и како правилно да се интервјуира.
На ден 26 октомври “Асоцијацијата на демократски иницијативи (AДИ)” одржа национална конференција насловена
- “Кон интегративен мултикултурализам“. Целта на конференцијата е да се иницира дискусија за моменталните
предизвици во меѓуетничките односи во земјата; да се нагласи политичката и институционална посветеност во
унапредување на меѓукултурниот и меѓуетничкиот дијалог во земјата.
На ден 26 октомври здружението “Субверзивен Фронт” во Битола одржа 4-та по ред обука со социјални работници за
градење на знаења и разбирање во полето на социјална работа со ЛГБТИ лица. Ова е првата обука која се држи надвор
од Скопје на оваа тема, и за нејзина цел се собрани вработени лица од 7 центри за социјална работа од јужна и југозападна Македонија.
На 30 октомври “Младински културен центар” од Битола одржа настан за промовирање на советот за волонтерство
на Општина Битола, кој што се формира во рамките на проектот „Инспирирај, вклучи се, волонтирај!“ поддржан од
Проектот на УСАИД за граѓанско учество
На 17 ноември на Правниот факултет, Универзитет "Гоце Делчев" – Штип, “Здружението за правата на Ромите Штип” одржа интерактивна панел дискусија помеѓу инспиративни, успешни Ромски лидери и Ромската заедница.
Панелистите ги споделија своите успеси и предизвици со коишто се соочиле за време на образовниот процес и
почетоците на кариерата.
На 2 ноември 2018 година “Македонското здружение на млади правници” ја промовираа "Сината книга од границата"
- публикација која е посветена на теренските работници кои се посветија на олеснување на ситуацијата во која се наоѓаа
илјадниците бегалци кои транзитираа низ земјата во текот на 2015 и 2016 година. Актовноста произлегува од поддржан
проект на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите.
На ден 6ти ноември здружението “Мултикултура” во рамките на проектот "Младите на Евро-Атлантска Македонија" а
поддржан од министерството за одбрана на Р.М, реализира анкета со млади луѓе за да се утврдат податоци за тоа
колку се информирани младите за НАТО и процесот на интеграција
На 7 ноември “Младински културен центар” од Битола одржа едукативната работилница на тема: „Зошто Закон за
млади во Р.М” се со цел спознавање на мислења и разговори кои помагаат во креирање на драфт верзија
На 12 ноември “Македонското здружение на млади правници” остварува едукативна сесија за правно зајакнување
во рамки на проектот „Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски приходи“. Активностите
се работилници за правно зајакнување и информирање.
На ден 13 ноември “Младински културен центар – Битола” во Министерството за образование, наука и спорт во
Словенија – Љубљана предава (активности во областа на младинската работа) во фокусот на SEE Youth Work Seminar
за - вредности, принципи, препознавање – односно за заеднички предизвици на земјите од Југоисточна Европа.
На ден 13 ноември здружението “Асоцијација за демократски иницијативи – (АДИ)” промовира видео во склоп на
проектот “Имаш право на соодветна информација“ кој е поддржан од Чешката амбасада во Скопје, достапно на
следниот линк https://www.facebook.com/adimacedonia/videos/vb.198981376799421/200601997542927/?type=2&theater
На ден 13 ноември “Младински образовен форум – МОФ” учествува на Балканска дебатна академија - логистички
поддржана од Град Скопје и регионална младиска кооперативна канцаларија – RICO.

ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ | ИЗДАНИЕ БР. 22 | 2018

10

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

На 19 ноемри истражувач од “Институтот за европска политика (ЕПИ)” во Централниот Европски Универзитет во
Будимпешта и ги презентираше наоди од дискурс анализа за претставувањето на Ромите во македонските учебници.
Дискурс анализата опфати 22 книги од предметите историја, географија и граѓанско образование. Зборот „Роми“ се
наоѓа 23 пати во 11 од анализираните книги. Во однос на критичката дискурс анализа, Ромите се неутрално претставени
15 пати, позитивно 4 пати, а неутрално кон негативно се претставени 3 пати.
На 19 ноември “Првата детска амбасада Меѓаши” зема учество со повеќе здруженија за покренување петиција „Нула
толеранција за (аеро)загадување и загрозување на животот", упатувајќи апел до сите граѓани на Македонија да ја
потпишат.
На 19 ноември “Здружението за Заштита на правата на детето” го одбележа својот 20 годишен јубилеј од неговото
основање, воедно и 12 годишното континуирано работење на Дневниот центар за деца на улица.
На 20 ноември “Македонското здружение на млади правници” организира национална конференција на тема "Про
боно правна помош и алтернативните начини за решавање на спорови како средства за олеснување на пристапот до
правда за сиромашните и обесправени граѓани". Конференцијата е организирана во рамки на проектот “Унапредување
на услугите на про боно правна помош во Македонија” кој е финансиски поддржан од страна на Фондацијата Отворено
Општество Македонија.
На 20 ноемри Истражувач од “Институтот за европска политика (ЕПИ)” ги презентираа наодите од следењето на
реформите во јавната администрација пред Генералниот директорат за соседска политика и проширување на ЕУ во
Брисел, во рамките на проектот “EU WeBER”.
На ден 22 ноември “Младински културен центар – Битола” организира настан за вмрежување наменет за граѓанските
организации и креаторите на младински политики на тема „Младите и политиките за вработување“
На 24ти ноември “Македонското здружение на млади правници” одржа обука на тема „Следење и заштита на
човековите права, со фокус на правата на бегалците и мигрантите”
На 24ти ноември “Првата детска амбасада Меѓаши” зема учество (соработка со организација која го спроведува
проектот) во работилница наменета за пратеници во Собрание на Република Македонија на тема - "Важноста на
детските права" за имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија.
26ти ноември “Институт за европска политика (ЕПИ)” ги презентираше предлозите од Западен Балкан за промени
во политиката на проширување на ЕУ во Берлин.
На 26ти ноември “Субверзивен фронт” се придружува во одбележувањето на Деновите на психологијата 2018 во
рамките на веќе воспоставената соработка со Комората на психолози, преку организација на низа бесплатни
работилници наменети за личен раст и развој.
На 26ти ноември МЗМП во соработка со УНХЦР одржа конференција на тема „Задржување од имиграциски причини практики и применливо законодавство “, која беше поддржана преку проект финансиран од ЕУ.
“Македонското здружение на млади правници” одржа обука на тема "Стандардни оперативни процедури за
постапување со ранливи категории на лица-странци" која се одржа во период од 28 до 30 ноември 2018 во Берово.
На 06 декември граѓанската организација “МОСТ”, заедно со Парламентарен институт на Собранието на Република
Македонија е коорганизатор на работилницата за стандардизирање на формата и содржината на извештаите и
записниците од собраниските комисии British Embassy Skopje NDI Macedonia Swiss Agency for Development and
Cooperation
На 10.12.2018 “Македонското здружение на млади правници (МЗМП)” организира промоција на Годишниот извештај
за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Македонија.
На 11ти декември “Институтот за европска политика (EPI)” организира дебатата по повод анализата на проценката
на влијанието на регулативата врз Законот за судови.
“Младински културен центар – Битола” во текот на декември одржа 3 саеми на кариера за поттик на младите и
помош во професионално развивање. Исто така организацијата организираше настан за вмрежување наменет за
граѓанските организации и креаторите на младински политики на тема „Младинска мобилност“.
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На 14ти декември “Субверзивен фронт” одржа конференција каде зборуваа за новите можности за заштита и
инклузија на ЛГБТИ лицата во Република Македонија при донесување на новиот Закон за социјална заштита, исто така
го промовираа Прирачник за социјална работа со ЛГБТИ луѓе во Република Македонија.
Во месец декември “Младински образовен форум – МОФ” организираат неколку филмски проекции под назив
„Movies that matter“ низ повеќе градови на територија на Р.Македонија.
На 17ти декември “СППМД совет” потпиша меморандум за соработка со министерството за правда, асоцијација на
адвокати и канцаларијата на UNICEF
На 22-ри декември, членовите на Медиа/Арт клубот Скопје на “Младински образовен форум” беше реализирана
интервенција во јавен простор на парк во Општина Центар
На 23ти декември “Првата детска амбасада Меѓаши” организира танц театар против загадувањето на воздухот - по
повод енормното загадување како би почнале со заштита на најелементарното право на децата - ПРАВОТО НА ЖИВОТ

➢ Останато
•

Иако преставниците на Коалицијата се повикаа на членот за стручна јавност, на 16 Октомври 2018 година на
претставник од Коалицијата „Сите за правично судење” не му беше дозволено присуство на судењето за настаните
поврзани со насилството и упадот во Собрание – познато како “27ми април” бидејќи на истото сведочеше загрозен
сведок. На следниот линк можете да ја најдете статијата „Загрозен од јавноста” во врска со случувањата на ден
16.10.2018 година по предметот “27ми април”
http://all4fairtrials.org.mk/wpcontent/uploads/2018/10/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B4%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf?fbclid=IwAR3ScKSDVxEDxON
TKsXnR3jRmo_7haLxbKCBk39qL3GhK01x2UdMarJIZg8

•

Коалицијата “Сите за правично судење” објави статистика на одржани и одложени расправи по предметите на
Специјалното јавно обвинителство кои што беа насрочени во месец октомври, ноември и декември.
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На 13 ноември Коалицијата објави реакција по повод напуштање на државата од страна лицето Никола Груевски "Дали поблагите мерки за обезбедување присуство на лица се всушност спроведливи во пракса, како би се
превенирале ситуации на “исчезнување” на обвинети или осудени лица и дали можеби затоа судот односно
обвинителството, често “посегнуваат” по мерката притвор? Меѓутоа, очигледно е и прашање во поглед на тоа, во
колкава мера институциите се спремни да соработуваат и да се координираат меѓусебе, како би ги остварувале
целите на своето постоење и би спречиле “еродирање” на државните граници кога станува збор за “влијателни”
осуденици?" достапно на следниов линк:
http://all4fairtrials.org.mk/wp-content/uploads/2018/11/ReakcijaNG2018.pdf?fbclid=IwAR0FohKNIW5WpzdzbXvJkYtdUjvfBEQQ57FMn2TQlhkWzIfuQvKG16as-eg
На 15 ноември Коалицијата објавува статија “Остра осуда за пропустите и неажурноста на институциите кои
резултираа со бегство на осудениот Н. Груевски”, во вид на заедничка реакција на 16 граѓански организации.
Погледнете ја реакцијата на следниот линк: http://all4fairtrials.org.mk/?page_id=2098&fbclid=IwAR1vJOj3H7ck8oZ6mKtR9yrtXiv--HGavNonY4xL8fF5zcAfgEI-xZzY-s&lang=mk
На 26ти ноември Коалицијата објави хронолошки приказ во врска со актуелните кривични постапки за Диво Насеље
наспроти судењето 27ми април.
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•

На 10ти Декември Коалицијата обележа 70 години од формалното прифаќање на Декларацијата за универзални
човекови права

•

Коалиција објави инфографик за статусот на сите предмети кои што се водени од Специјалното јавно обвинителство.
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На следниот линк можете да го прочитате излагањето на Коалицијата „Сите за правично судење” во врска со
изгласаниот Закон за амнестија а за настаните од 27 април 2017 година. Коалицијата „Сите за правично судење”, не
навлегувајќи во суштината, идејата и оправданоста на законот, смета дека истиот е терминолошки и процедурално
нејасен и во своевидна колизија со Кривичниот законик, Законот за кривичната постапка и Законот за извршување
на санкциите:
http://all4fairtrials.org.mk/wpcontent/uploads/2018/12/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf?fbclid=IwAR1wgeBc1HyhMtlE5r
21X0uuXLI5a80ENClhLrUgMfba5JLi4oko9w5-AXs
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