Работилница за “Пристап до правда”
18-19 октомври 2017 год.
Во соработка со Академијата на судии и јавни обвинители “Павел Шатев”
Цел на работилницата
Работилницата обезбедува можност за судиите и правните експерти од поранешната Југословенска
Република Македонија да ги разберат подобро побарувањата за пристап до правда на Архуската
Конвенција, соодветните директиви на ЕУ и националното законодавство, како и
•
•
•

Ќе биде интерактивна платформа за размена на искуство
Ќе овозможи увид во тоа како функционира пристапот до правда во ЕУ и други земји
Ќе се решаваат поголемите потешкотии и разлики во имплементацијата на правата за
пристап кон правда, и решенијата за отстранување на бариерите за пристап до правда.

Работилницата е организирана врз основа на соодветните студии на случај и прикажување на
судски случаи за да се илустрираат најпроблематичните прашања поврзани со пристап до правда
кај проблемите со животната средина соодветни за секоја земја.
Обуката ќе се одржува на македонски и англиски јазик со симултан превод.
Место
Академија за судии и јавни обвинители,
бул. Јане Сандански 12, Скопје, Република Македонија
Програма
Ден 1
8:45

Регистрација

9:00

Почетен говор и добредојде
Претставник на Академија за судии и јавни обвинители
Претставник на Министерството за правда (не е потврдено)
Г-а Јадранка Иванова, Раководител на Сектор за ЕУ, Министерството за
животна средина и просторно планирање
Г-а Благица Петрова, Оперативен Менаџер во Канцеларијата на РЕЦ во
Македонија
Г-а Сесил Клод Моние, Раководител на проектот, РЕЦ

9:30

Вовед во програмата, обучувачите и учесниците – тимот на РЕЦ

9:40

СЕСИЈА 1: КРАТКО ПОЈАСНУВАЊЕ
Вовед во побарувањата за пристап до правда во прашањата за животна средина:
структура на Архуската Конвенција, правата, законската основа, севкупната
примена во UNECE, законодавството на ЕУ, и националните контести – Г-дин. Јержи
Јендрошка, експерт
Имплементирање на третиот столб на Архуската Конвенција и улогата која ја
имаат судиите – Претставник на Министерството за животна средина на
поранешната Југословенска Република Македонија (ќе се потврди)

10:30

Кафе пауза

10:45

Перспективата на ЗГ за пристапот до правда – Г-дин. Столе Георгиев, Центар за
локален развој (CELOR)
Прашања-одговори, дискусија.

11:15

СЕСИЈА 2: ЧЛЕН 9.1 - ИНФОРМАЦИИ
Пристап до правда за пристап кон информации според Архуската Конвенција и
националното законодавство (Чл. 9.1) – Г-дин. Јержи Јендрошка и Г-а Александра
Бујароска, правен експерт
Прашања, одговори, дискусија.

12:00

Решавање на примери од судската пракса (Комисија за усогласеност на Архуска
Конвенција/ЕСП/националните судови) – модератор Г-дин. Јержи Јендрошка
Сите заедно и во групи.

13:00

Ручек

14:15

СЕСИЈА 3: ЧЛЕН 9.2 – УЧЕСТВО
Пристап до правда за учество на јавноста во донесувањето одлуки според
Архуската Конвенција и националното законодавство (Чл. 9.2) – Г-дин. Јержи
Јендрошка и Г-а Александра Бујароска, правен експерт
Прашања, одговори, дискусија.

15:00

Кафе пауза

15:20

Решавање на примери од судската пракса (Комисија за усогласеност на Архуска
Конвенција/ЕСП/националните судови) – модератор Г-дин. Јержи Јендрошка
Сите заедно и во групи.

16:20

Подготовка за СЕСИЈА 5 (симулирана судска постапка): презентација на фактите и
назначување на улоги.

Ден 2
9:00

СЕСИЈА 4 – ЧЛЕН 9.3
Пристап до правда во случај на спротиставеност со националниот закон за
животна средина според Архуската Конвенција и националното законодавство
(Чл. 9.3) – Г. Јержи Јендрошка и Г-а Александра Бујароска, правен експерт
Прашања, одговори, дискусија.

09:45

Решавање на примери од судската пракса (Комисија за усогласеност на Архуска
Конвенција/ЕСП/националните судови) – модератор Г. Јержи Јендрошка
Сите заедно и во групи.

10:40

Дискусија: идентификација на главните бариери за пристап до правда –
модератор Г. Јержи Јендрошка

11:00

Дискусија: вмрежување – модератор Г-а Сесил Моние, РЕЦ

11:20

СЕСИЈА 5 – СИМУЛИРАНА СУДСКА ПОСТАПКА
Кафе пауза заедно со подготовка на вежбата симулирана судска постапка од
страна на учесниците

11:50

Вежба симулирана судска постапка
Повратни информации, дискусија.

13:20

Проценка на обуката. Распределба на дипломи. Затворање.

14:00

Ручек (во ресторан во близина)

Овој проект е финансиран од Програмот за советничка помош на Федералното Министерство за животна средина на
Германија за заштита на животната средина во земјите на Централна и Источна Европа, Кавказ и Централна Азија и други
соседни земји во Европската Унија. Проектот го надгледува Агенцијата за животна средина на Германија (UBA).

