јануари 2019 — март 2019
ИЗДАНИЕ БР. 23

Коалиција „Сите за правично судење“

БИЛТЕН
Информирајте се за активностите на Коалицијата Сите за правично судење во изминатите 3
месеци
Почитувани читатели, колеги, соработници и поддржувачи на Коалиција на здруженија на граѓани „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.

ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
„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.

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.

НОВИ ПРОЕКТИ
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.

„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.

„МОНИТОРИНГ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО БОРБ
АТА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА“

Времетраење на проектот– декември 2018 - јуни 2021
Од декември 2018 година започна да се имплементира новиот проект Мониторинг и зајакнување на
капацитетите на институциите во борбата против организираниот криминал и корупција. Носител на овој
проект е Асоцијација за демократска иницијатива (АДИ) од Гостивар, во партнерство со Коалицијата
„Сите за правично судење“. Проектот се спроведува во рамки на ИПА II 2014, Грант шема “од
грантовата шема „STRENGTHENING THE IMPACT OF THE CIVIL SOCIETY IN EFFECTIVE JUSTICE
SECTOR REFORMS“ (EuropeAid/159467/ID/ACT/MK). Проектот е финансиран од Делегацијата на ЕУ,
спроведуван од Секторот за централно финансирање и склучување договори, при Министерството за
Финансии.
Специфични цели:



Да се подобри транспарентноста на Специјалното јавно обвинителство, Јавното обвинителство
за гонење на организинран криминал и корупција и Државната комисија за спречување на
корупција



Да се оцени ефикасноста на Основниот суд Скопје 1 Скопје во предметите на организираниот
криминал и корупција



Да се зголеми довербата на јавноста во институциите кои се борат против организираниот
криминал и корупција

Активности:



Мониторинг и евалуација на транспарентноста и пристапноста на институциите кои се борат
против организираниот криминал и корупцијата



Мониторинг на Специјалното јавно обвинителство, Јавното обвинителство за гонење на
организиран криминал и корупција и Државната комисија за спречување на корупција во поглед



на јавноста и транспарентноста
Мониторинг на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција во
Основниот суд Скопје 1 Скопје

Целни групи:






Основен суд Скопје 1 Скопје
Специјално јавно обвинителство
Јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција
Државна комисија за спречување на корупција

НАСТАНИ И АКТИВНОСТИ НА КОАЛИЦИЈАТА „СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО
СУДЕЊЕ“

На 28 јануари, 2019 проектниот координатор и истражувач Дарко Аврамовски дава изјава во врска со
измените на законите кои се предмет на следење во проектот „ЗА ПРАВДА“ кој што се имплементира
од Коалиција „Сите за правично судење“ во партнерство со Хелсиншки комитет за човекови
права, Институт за човекови права ИЧП / Institute for Human Rights, IHR - Институт за европска политика
(ЕПИ)/European Policy Institute - EPI, Македонско Здружение на Млади Правници МЗМП и Центар за
правни истражувања и анализи.
Погледнете на следниот линк https://www.youtube.com/watch?v=td7zyiY6kfc

Во текот на 2018 година од страна на Коалицијата „Сите за правично судење“беа мониторирани 308
главни расправи по предметите што ги води Специјалното јавно обвинителство.Од вкупниот број на
мониторирани расправи, на 210 главни расправи беа преземени дејствија од страна на странките во
предметите, додека пак 98 главни расправи беа одложени поради некоја од наведените причини за кои
Коалицијата ги направи следните инфо графици:

На 29.01.2019 година Коалицијата ги објавува резултати од истражувањето изготвено во рамките на
проектот „Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Република
Македонија“ кој е овозможен со поддршка од американскиот народ во рамките на Проектот на УСАИД за
граѓанско учество, Коалицијата спроведе првично (пилот) истражување во поглед на физичката
пристапност
Резултатите
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http://all4fairtrials.org.mk/wp-content/uploads/2019/01/CEP-PG02-CAFT-Policy-Brief-on-courts-accessibility1.pdf?fbclid=IwAR0URf1q-BiFFYdqabibImntebq804MHZuJwpGAPPKKK-gOzRqoX2Up64IY
На 01.02.2019 година Коалицијата објавува статистика на одржани/одложени расправи по предметите на
Специјалното Јавно Обвинителство за месец Јануари.

На 31.01.2019 година се одржа настан во ЕУ инфо центарот во Скопје каде беше промовиран проектот
“Мониторинг и подобрување на капацитетот на институциите во справување со организиран криминал и
корупција“ на Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) кој е спроведен во партнерство
со Коалицијата на здруженија на граѓани “Сите за правично судење”а е дел од ИПА 2 грантовата
шема „Зајакнување на влијанието на граѓанското општество за ефективни реформи во правниот сектор“,
финансиран

од

Европската

Унија.

Во рамките на проектот „Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во
Република Македонија“ кој е овозможен со поддршка од американскиот народ во рамките на Проектот
на УСАИД за граѓанско учество, Коалицијата спроведе првично (пилот) истражување во поглед на
физичката
пристапност
на
10
основни
судови
и
нивните
услуги.
Резултатите
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http://all4fairtrials.org.mk/wp-content/uploads/2019/01/CEP-PG02-CAFT-Policy-Brief-on-courts-accessibility1.pdf?fbclid=IwAR1NKOLO_k5KP23K4xxNSwyNsLU90JH5Osl5oVVlFac59iS7IyC2ndMEXDA
На 28ми фебруари Коалицијата во здружување со други невладини организации пред Собранието бара
итно донесување на Законот за спречување и заштита од дискриминација! Предлог-законот за
спречување и заштита од дискриминација 8 месеци бешее заглавен во Собранието: неговото
донесување арбитрарно беше одолговлекувано што ги лиши граѓаните од ефективни и ефикасни
механизми кои ќе ги заштитуваат од дискриминацијата со која секојдневно се соочуваат во различни
области.

Статистика на одржани/одложени расправи по предметите на СЈО во Фебруари.

Коалицијата со инспирација на 8ми март - денот на жената

Извршната директорка Натали Петровска од Коалиција “Сите за правично судење” учествуваше во
јавна расправа на комисијата за заштита на слободите и правата на граѓанинот, дебата од аспект на
пресудите на Европски суд за човекови права.

Извршната директорка на Коалицијата – Натали Петровска даде изјава за Al Jazeera Balkans, која се
однесува на предлог законот за Јавно обвинителство и за мандатот на Специјалното јавно
обвинителство.
На 13.03.2019 година Граѓанските организации Коалиција Сите за правично судење, Хелсиншки
комитет за човекови права, Институт за човекови права, Македонско здружение на млади правници,
Центар за правни истражувања и анализи, Институт за европска политика и Фондација Отворено
општество – Македонија, кои се дел од Блу принт групата на организации фокусирани на следење на
правосудните реформи и застапување за нивно спроведување, не се согласуваат со начинот на кој се
одвива носењето на измените и дополнувањата на Законот за Јавно обвинителство (Законот).
Погледнете го следното
соопштение: http://all4fairtrials.org.mk/?page_id=2308&fbclid=IwAR18C9o8sM6vEPuQbV_SDycKRtgCqtGYUwsf0jBLUXEGkWSIfY1r7m8mhM&lang=mk

На 15.03.2019 година во емисијата 360 степени гостува извршната директорка Натали
Петровска заедно со адвокат Сузана Јошевска Анастасовска и поранешниот министер и пратеник
Насер Зибери во врска со предметот "27ми април".
На ден 15.03.2019 телефонски во Централниот дневник на 1ТВ, извршната директорка на Коалицијата
Натали Петровска даде изјава за предметот "27ми април" и изречените затворски казни.

На 22ри и 23ти март претставник на Коалицијата “Сите за правично судење” - Дарко Аврамовски од
извршната канцеларија на Коалицијата "Сите за правично судење" учествува на Annual regional rule of
law forum for South East Europe во Дубровник, Република Хрватска.
На ден 22.03.2019 година Коалицијата "Сите за правично судење" како организација членка на
ELDH, интегрално го пренесува известувањето од Европската асоцијација на правници/адвокати за
демократија и човекови права, во врска со изречените пресуди против адвокати членови на
Асоцијацијата за прогресивни правници/адвокати во Турција. Погледнете на следниот
линк: http://all4fairtrials.org.mk/?p=2322&fbclid=IwAR1B1dwMd47n8a98IhWhV0ShYVnTlC4BL2i14bWmYkmF
GoCsDjy1wtZ8TDQ&lang=mk
На 23.03.2019 година Извршната директорка на Коалицијата - Натали Петровска дава мислење за
Радио слободна Европа на тема - оправданоста, структурата и постигнувањата на Специјаното јавно
обвинителство.
Погледнете на следниот
линк: https://www.slobodnaevropa.mk/a/29832073.html?fbclid=IwAR1Hyn8FPOQC6gu8kCqJiuHO43wu2Gda
VAMyOVl2V8Achm5PzImRgtc-ADo

На 28.03.2019 година се одржа прес конференција на организациите вклучени во проектот ,,ЗА
ПРАВДА - заедничка акција за следење на судските реформи и застапување за нивно спроведување’’,
беа презентирани наодите од вториот мониторинг бриф за реформите во правосудството во периодот
декември 2018-март 2019 година.
Проектот 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.

КОАЛИЦИЈА СИТЕ ЗА
ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ

НАСТАНИ НА ЧЛЕНКИТЕ НА КОАЛИЦИЈАТА

Коалицијата на здруженија на

На 28.01.2019 година Македонското здружение за млади
правници одржа отворен ден и едукативна сесија за правно

граѓани Сите за правично
судење е коалиција во која на

зајакнување на локалното население на Крива Паланка. На
отворениот ден се разговара за правата на граѓаните,

доброволна основа членуваат
здруженија на граѓани од

остварување и заштита.
На 29.01.2019 година Граѓанска Асоцијација МОСТ го објави

Република Македонија заради
следење на судските процеси

Периодичниот извештај од Индексот на одговорност,
транспарентност и продуктивност на Собранието за периодот

пред надлежните судови во
Република Македонија, со цел

јули-септември 2018 година. Целосниот извештај може да се
најде на нивната веб-страна http://otvorenosobranie.mk
На 29.01.2019 година Младинскиот културен центар –
Битола реализира волонтерската акција „Срца во срце“ како

осигурување на
загарантираните права за
правично судење како е
предвидено со Уставот,
законите и ратификуваните
меѓународни договори,

дел од Проектот на USAID Macedonia за граѓанско учество.
На 4-ти февруари на Филозофски факултет, претставник
на Субверзивен Фронт / Subversive Front зборува за
говорот на омраза во Македонија, новините при негово

зголемување на јавната свест
и зајакнување на довербата

системско решавање и граѓанското учество.
На 30 јануари 2019 година Македонското здружение за

на граѓаните во институциите
на системот, посочување на

млади правници одржа обука за практични правни вештини и

потребата и работа на
можните реформи во судските

серијата обуки за вториот циклус на учесници на
практикантската програма која се одвива во рамки на проектот

постапки, зголемувањето на
практичните знаења на

за Зајакнување на професионализмот, компетентноста и
интегритетот на младите правници во Македонија поддржан

студентите на право,
зајакнување на улогата и

од Embassy of the Netherlands in Macedonia
На 30.01.2019 година Првата детска амбасада во светот

капацитетот на невладините
организации и друго.

Меѓаши заедно со други организации најавија тужба против

етички вредности на правната професија. Ова епрвата од

Коалицијата воедно се залага
до еднаков пристап до

Македонија заради аерозагадувањето.
На 01.02.2019 година Институтот за Европска Политика
(ЕПИ) го објавува извештајот од мониторингот за реформата

правдата на сите граѓани на
Република Македонија преку

на јавната администрација во Македонија 2017/2018.
На 01.02.2019 Институтот за Европска Политика

давање на бесплатна правна
помош.

(ЕПИ) објавува учество во работата на мрежата на
Европската комисија "Европска мрежа на правни експерти за
родова еднаквост и недискриминација”.
На 08.02.2019 година МКЦ – Битола прави промоција на

проектот преку евент насловен: “Уште што друго сум освен
што сум канцер на општеството” - "TRANSCENDENT
FEMINISM". Визијата на проектот е да влијае на културните
ставови и да ги трансформира стереотипите.
На 06.02.2019 година Институтот за Европска Политика
(ЕПИ) објави истражување за „Повеќедимензионалните
придобивки и ефекти од пристапување кон
НАТО“ http://bit.ly/2WLnR9d
На 15.02.2019, МЗМП и Заводот за социјални дејности
потпишаа Меморандум за соработка во повеќе области од
заеднички интерес како и заеднички ќе го спроведуваат
четвртиот циклус на обуки за градење на капацитетите на
теренските работници во однос на примената на
Стандардните оперативни процедури, во рамки на Проектот
на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите.
На 20.02.2019 година во Тетово,
здружението Мултикултураорганизира проекцијата на филм
организирана од учесниците на Клубот на млади лидери во
развој и како дел од јавната акција во рамките на проектот
"Моќта на младинскиот глас во Полошкиот регион", поддржан
од Европската Унија преку проектот "Промени за одржливост"
спроведен од Конект во партнерство со Фондацијата
Аполонија и Центарот за даночна политика.
На 18.02.2019 година Здружението за правата на детето во
рамки на Дневниот центар за деца на улица- Шуто Оризари ги
поклони донациите на млечните напитоци од Млекарата АД
Битола.
23.02.2019 година МЗМП ги одржа изборните предавања за
млади и започнаа со тренинг на тема "Интегрираност на
глобалната економија". Активноста се спроведува во склоп на
проектот: Ангажирање на младите за студентски и младински
политики, поддржан од ФООМ.
На 25.02.2019 година Институтот за европски
политики организира тркалезната маса и дебата на тема
„Западниот Балкан во Европската Унија: Добри соседи денес,
добри членки утре?“ на која учествува и претставник од
Коалицијата.
23.02.2019 година Младински образовен форум започна со
зборните предавања за млади започнаа со тренинг на тема
"Интегрираност на глобалната економија". Активноста се
спроведува во склоп на проектот: Ангажирање на младите за
студентски и младински политики, поддржан од ФООМ.
На 27.02.2019 година Првата детска амбасада “Меѓаши” го
промовира зборникот “Кон мировното образование”.
Програмата се спроведува во повеќе училишта во државата
од 2011 година, а главната цел е намалување на насилствата
во училиштата и градење на култура за мир.

На 01.03.2019 година МЗМП во соработка со Заводот за
социјални дејности го започна четвртиот циклус обуки во
рамки на Проектот на УСАИД за заштита на правата на
бегалците и мигрантите. Целта на овие обуки е да се зајакнат
капацитетите на теренските работници од различни
институции и организации во однос на постапување со
мигрантите и бегалците. Првата обука е на тема "Стандардни
оперативни процедури за постапување со жртви на родово
базирано насилство" која се одржа во период од 27 февруари
до 01 март 2019 година во Струмица.
На 13.03.2019 година МЗМП организира работилница за
млади правници на тема „Техники и вештини за работа со
лица од ранливи категории“. Целта на работилницата е
младите правници да се стекнат со основни знаења во
областа на работа со ранливи категории на лица.
На 08.03.2019 година Субверзивен фронт одржа обука за
раскажување приказни како дел од проектот “Млади
артивисти за промена (Youth Artivists for Change)” Со
поддршка на Холандската амбасада (Embassy of the
Netherlands in North Macedonia).
На 15.03.2019 година Младински образовен форум повика
на церемонијалното отворање на патувачката изложба „Ана
Франк – Историја за денес“во Изложбениот салон „Венеција“
во Виница.
На 12.03.2019 година Субверзивен фронт органтизира
основна обука за недискриминација и говор на омраза за
државни службеници. Истата е петта по ред и се спроведува
во партнерство со Министерство за труд и социјална
политика.
На 18.03.2019 година здруѓението МКЦ – од
Битола поставува промотивен штанд на саемот за невладини
насловен “Building Bridges”.
Македонското здружение за млади правници од 15 до 17
март 2019 година во Охрид одржа oбука за нерегуларна
миграција, превенција и сузбивање на трговијата со луѓе и
криумчарење на мигранти.
На ден 19 и 20ти март 2019 год. Првата детска амбасада во
светот “Меѓаши” одржува обука на тема „Ресторативна
правда и резилиентен пристап во работа со деца и
адолесцентикои претрпеле траума“. Оваа обука е во рамките
на програмата "Зајакнување на капацитетите на децата за
превенција од насилство".
На ден 23.03.2019 година Младинскиот образовен
форумобјавува колумна на Радио Слободна Европа на тема
“Квалитетот на образованието и потребата од соодветни
содржини што кај младите ќе поттикнат вклучување во
општествени

процеси” https://www.slobodnaevropa.mk/a/29836496.html
На ден 26.03.2019 Младинскиот образовен форум во СОУ
„Орде Чопела“ во Прилеп одржа дебатен турнир во
организација на дебатниот клуб на МОФ во рамки на
училиштето. Средношколците дебатери ги соочија своите
аргументи за важноста за реформирање на високото
образование во нашата држава.
На 27ми и 28ми март 2019 година МЗМП одржа дводневна
обука за обучувачи за вработените во Заводот за социјални
дејности. МЗМП и Заводот минатиот месец потпишаа
меморандум кој обезбедува континуирана соработка и
споделување на знаења помеѓу двете организации
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