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АКЦИСКИ ПЛАН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА 2020
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1. ПРАВОСУДСТВО И ПРИСТАП ДО ПРАВДА
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА ВО ПРАВОСУДСТВОТО
Цел

Очекувани резултати

Активности

Засегнати страни

Независен Судски
совет кој е гарант
за независно
судство

Зголемена
транспарентност,
отчетност и
ефективност на
Судскиот совет

Следење на работата на
Судскиот совет преку присуство на
отворени седници, следење на веб
страницата, добивање информации
преку слободен пристап;
Следење на примена на
законските и подзаконските акти;
Доставување на заклучоци и
препораки до Судскиот совет за
зголемување на транспарентноста,
отчетноста и ефективноста.

судови
-

Проактивно и
транспарентно
јавно
обвинителство

Зголемена
транспарентност,
отчетност и
ефективност на Советот
на јавни обвинители

Независни,
Зголемена
непристрасни и
транспарентност,
ефикасно судство отчетност и
ефективност,
подобрена интерна и
екстерна комуникација,
засилена работа на
професионалното
Здружение на судии

Следење на работата на Советот
на јавни обвинители преку присуство на
отворени седници, следење на веб
страницата, добивање информации
преку слободен пристап;
Следење на примена на
законските и подзаконските акти
Мониторинг на судските
постапки во области на
дискриминација, мобинг, и корупција
Организирање на
работилници за одговорност,
ефективност и транспарентност
Заложба во однос на
одговорност, ефективност и
транспарентност во судството од
страна на судиите и судската
администрација;
Мониторинг на работата на
специјалните тела Советодавно тело
за судска етика, Судско-медиумски
совет
Медиумски кампањи за
достигнувањата

Судски совет
Судии и претседатели на
Здружение на судии
Собрание

Совет на јавни обвинители
Јавно обвинителство
Здружение на јавни
обвинители

-

Судии
Претседатели на судови
Здружение на судии
Судска администрација
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Ефективна и
ефикасна судска
администрација

Зголемена ефикасност,
зголемено учество во
носењето на одлуки,
засилена работа на
професионалното
Здружение на судска
администрација

Следење на работата на
судската администрација, и зајакнување
на соработката и капацитетот на
судските професионалци за
поефективно, отчетно и транспарентно
судство
Работилници за одговорност,
ефективност и транспарентност
Спроведување на истражувања
за потребите и предизвиците на
судската администрација
Креирање на документи за
унифицирање на услугите
Медиумски кампањи за
достигнувањата

Судска администрација
Судски администратори
Потпароли на судови
Административни
службеници
Здружение на судска
администрација

Учество на
професионалните
здруженија во
процесот на
носење на одлуки

Подобрена положба и
услови на членовите на
професионалните
здруженијата на судии
и судска
администрација

-

Здружение на судии
Здружение на судска
администрација
Здружение на јавни
обвинители

Влијание во
реалните
достигнувања и
реализацијата на
Стратегијата за
реформи во
правосудниот
сектор 2017-2022г

Инклузија на
релевантните чинители
на судството,
искористеноста на
капацитетите,
почитувањето на
процедурите,
транспарентноста,
квалитетот на законите
и нивната усогласеност
со цел корегирање на
правниот поредок и
владеење на правото

Следење на реализирањето
на Стратегијата за реформи во
правосудниот сектор 2017-2022г.
Учество во работни групи за
нови закони и измени на закони;
Коментирање и давање на
предлози во врска со новите
законски решенија на ЕНЕР

Следење и оценување на
достигнувањата во судството заедно со
професионалните здруженија

Иницирање на заедничката
заложба на професионалните
здруженија на судии и судска
администрација и јавни обвинители
Помагање на директна
инволвираност на професионалните
здруженија во судските реформи.

-

Собрание
Уставен суд
Влада
Министерство за правда
Народен правобранител
Академија за судии и јавни
обвинители
МАНУ и универзитети
Адвокатска, нотарска,
медијаторска и Комора на
извршители
Здружение на судии
Здружение на јавни обвинители
Здружение на судска
администрација
Здруженија на граѓани
Совет за следење на
реформите во судство
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Eфективен
пристап до
правда на сите
граѓани на
земјата

Обезбедување на
владеење на правото и
социјална правда
Обезбедени и
заштитени човекови
права
Обезбедена правна
сигурност
Вратена доверба во
судството
Ефикасна примена на
правото почитувајќи го
принципот на фер
постапување;
Еднаквост во примена
на законите.
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Обезбедување на претходна
правна помош и бесплатна правна
помош
Застапување на
маргинализирани граѓани во постапки
пред суд;
Промоција на правна
информираност;
Детектирање на проблеми
коишто произлегуваат од постапување на
судовите како и јавната администрација
во управна постапка и постапка за
управен спор и давање на соодветни
препораки за обезбедување на еднаков
пристап до правда за сите;

Судии
Маргинализирани граѓани
Здруженија на граѓани
Министерство за правда

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2. ПРАВНА СИГУРНОСТ
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ПРАВНАТА СИГУРНОСТ
Цел

Обезбедување
правна, економска и
социјална сигурност
преку засилено
учество во
постапката за
донесување на
законите

Очекувани резултати

Активности

Подобрување на
квалитетот и
одржливоста на
законите

Анализа и укажување на
компатибилноста на националното
законодавство со меѓународните
принципи и стандарди
Иницирање засилена јавна
расправа пред донесување на законите од
сферата на интерес на ИЧП со засегнатите страни
Вклученост на ИЧП во измени на закони од области во кои ИЧП има
искуство и експертиза
Следење на електронскиот
регистар на закони (ЕНЕР) и давање на
коментари на закони за кои ИЧП има
соодветна експертиза

Засегнати страни

Собрание
Влада
Ресорните министерства
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Укажување на
компатибилноста
на националното
законодавство со
меѓународните
принципи и
стандарди

Хармонизација на
националното
законодавство со
највисоките
меѓународни принципи
и стандарди

Едукација и подигнување на
свеста меѓу правните практичари за
важноста од примена на супсидијарниот
принцип и праксата на ЕСЧП
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РСМ

Министерства
Судови
Судии
Судска администрација
Бирото за застапување на

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: ПРОМОЦИЈА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3: УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И СЛОБОДИ
Цел

Очекувани резултати

Активности

Почитување на
меѓународните
принципи и
стандарди

Примена на
Следење на исполнување на
меѓународните
препораките на Комитетите на ОН
стандарди од страна на
судовите и другите
државни институции

Засегнати страни

Владиното Меѓусекторско
тело за човекови права
Национално координативно
тело за имплементација на
Конвенцијата на ООН за правата на
лицата со попреченост
МНР
Министерства

Почитување и
заштита на
човековите права
гарантирани во
ЕСЧП

Примена на ЕКЧП и
извршување на
пресудите на ЕСЧП

Судство
Следење на примена на ЕКЧП во
Биро за застапување на
домашни судски одлуки
РСМ пред ЕСЧП
Следење на извршување на
пресуди на ЕСЧП во соработка со Бирото за
застапување на РСМ пред ЕСЧП и
подобрена информираност на јавноста.

Примена на
принципот
заснован на
човекови права при
носење на
политики

Интегрирање на
пристапот заснован на
човековите права во
сите развојни
програми, проекти и
активности

Подготовка на методологија за
планирање на развој на бизниси,
организации и државни институции
базирана врз основа на принципот
заснован на човекови права
Подготовка на обука за примена на
методологијата и прирачникот за
принципот заснован на човекови права
Спроведување на обуки за бизнис и
непрофитни организации како и за државни
институции.

-

Влада
Министерствата
Локални самоуправи
Здруженија на граѓани
Бизнис заедница.
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Кревање на свеста
и градење
капацитети за
правилно
препознавање на
сите човекови
права и слободи

Примена на
Истанбулската
Конвенција за
спречување и
борба против
насилство врз жени
и семејно
насилство

Изградени знаења и
зголемено ниво на
препознавање на
случаи на прекршени
човекови права,
дискриминација и
насилство врз ранливи
и маргинализирани
групи на луѓе

Имплементација на
одредбите од
Конвенцијата во
домашното
законодавство

Обуки за родово-сензитивно
креирање политики, програми и носење
одлуки
Обуки за применување на пристапот базиран на човекови права
Промотивни настани, панел
дискусии и атрактивни едукативни
материјали за онлајн дисеминација и
циркулација
Настани за промоција на правото на
образование, работничките права, правата
од областа на животната средина
Објавување на научни трудови кои
ќе ги рефлектираат теоретските и практични
аспекти на теми поврзани со човековите
права и владеење на правото во
електронското стручно списание Правен
дијалог
Соработка со правните факултети и
научни институции во РСМ со цел промоција
на човековите права и изданијата на Правен
дијалог и
Организирање на трибини, дебати и
други отворени настани
Следење на процесот на
хармонизација на Истанбулската
Конвенција со домашната законска
регулатива
Следење на судски случаи
поврзани со родово базирано насилство во
однос на применувањето на одредбите од
Конвенцијата
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Основни и средни училишта
Судии
Адвокати
Јавна администрација
Професори
Докторанди
Студенти
Правни професионалци

МТСП
МВР
Влада
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4. ЕДНАКВОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4: ЗАСТАПУВАЊЕ НА СЛУЧАИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА
Цел

Очекувани резултати

Пријавени случаи на
дискриминација врз
Унапредување на основите предвидени
човековите права во Законот за
и намалување на спречување и заштита
дискриминацијат од дискриминација
а врз
маргинализирани
и ранливи
категории и групи
и на луѓе
Пријавени случаи на
дискриминација врз
основа на сексуална
ориентација и родов
идентитет и позитивни
одлуки од надлежните
институции

Пријавени случаи на
дискриминација врз
основа попреченост и
позитивни одлуки од
надлежните
институции

Ефикасна и
ефективна
Комисија за
спречување и
заштита од
дискриминација

Подигање на
јавната свест за
правилно
препознавање на
различни облици
на
дискриминација

Активности

Засегнати страни

Правно советување и поднесување на
претставки пред Комисијата за спречување и
заштита од дискриминација
Застапување во постапки пред суд во случаи
на дискриминација

Сите граѓани
на РСМ
Комисија за
спречување и заштита
од дискриминација
Судовите

Давање на правни совети, стратешко
застапување и постапување во случаи на
дискриминација врз основа на сексуална
ориентација и родов идентитет
Креирање на иновативни алатки за
пријавување на случаи на дискриминација врз
основа на сексуална ориентација и родов идентитет
Поднесување на иницијативи за заштита на
човековите права загарантирани со Уставот до
Уставниот суд
Водење на постапка пред ЕСЧП како
последна инстанца

Маргинализи
рани заедници,
ранливи
категории на луѓе,
судови,
Комисија за
спречување и заштита
од дискриминација
Судови

Стратешко застапување на случаи на
дискриминација врз основа на попреченост
Поставување телефонска линија за
пријавување на случаи на дискриминација врз
основа на попреченост
Поднесување на иницијативи за заштита на
човековите права загарантирани со Уставот до
Уставниот суд
Застапување на суд и водење на постапка
пред ЕСЧП како последна инстанца

Маргинализи
рани заедници,
ранливи
категории на луѓе,
судови,
Комисија за
спречување и заштита
од дискриминација

Следење на работата на КСЗД преку
присуство на отворени седници, следење на веб
страницата, добивање информации преку слободен
пристап.
Следење на примена на законските и
Проактивна улога на
подзаконските акти
КСЗД во борбата против Доставување на заклучоци и препораки до
дискриминација
КСЗД за зголемување на транспарентноста,
и ефективноста
Зголемен обем на
-отчетноста
Обуки
за препознавање, спречување и
препознавање,
заштита од дискриминација
спречување и заштита
Работилници за заштита од дискриминација
од дискриминација
Каравани за запознавање на граѓаните со
механизмите за заштита од дискриминација
Кампањи на web и на социјалните медиуми
Поголема
транспарентност,
отчетност и
ефективност на КСЗД

Комисијата за
спречување и заштита
од дискриминација

Сите граѓани
на РСМ
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Подигнување на Зголемен број на
свеста, креирање жени претприемачи и
на политики за развој на женските
развој на
микро претпријатија
женското
претприeмништв
ои
обезбедување на
соодветна
поддршка.
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-

Правни обуки за отпочнување и водење
на сопствен бизнис и подигнување на
свеста за важноста и придобивките од
вклучување на жената во стопанството.

-

Правни совети за зголемување на
правната сигурност при водењето на
бизнисот и решaвањe на правните
проблеми.

-

Реализирање на бизнис средби за
вмрежување и соработка помеѓу жените
претприемачи.

-

Сите жени
граѓани на
Република
Северна
Македонија
и Република
Албанија

-

Креирање на платформа за продажба на
добрата кои ги произведуваат жените.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5. УСТАВНИОТ СУД ГАРАНТ ЗА ЗАШТИТАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
- Креирање на документ за јавни политики
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 5: ЗАЈАКНАТА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ПРЕД УСТАВНИОТ СУД НА РСМ
со конкретни совети за подобрување на
бизнисАктивности
климата за развој на женското
Цел
Очекувани резултати
Засегнати страни
Зајакната
Зајакната заштита на претприемништво.
Следење на работата на
Уставен суд на РСМ
заштита на
човековите
права пред
Уставниот суд

човековите права пред Уставниот
суд
Зајакната улога на
Уставниот суд во владеењето на
правото и правната сигурност
Зголемена доверба на
општата јавност во Уставниот суд и
во законитоста и уставноста на
прописите
Зголемен број на барања за
заштита на права и слободи пред
Уставниот суд

Уставен суд во насока на негова
стручност и одлучување особено
при иницијативи за заштита на
човеково право загарантирано со
Устав
Следење на седници и
работата на Уставен суд
Следење на остварување
на уставно загарантираните
надлежности на законодавната,
извршната и судска власт
Следење и објавување на
коментари на одлуките на Уставен
суд
Следење на бројот на
барања за заштита на човекови
права и слободи пред Уставниот
суд

Уставните судии
Сите граѓани на РСМ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6. БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 6: ПРИДОНЕС КОН НАМАЛУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
Цел

Очекувани резултати

Активности

Засегнати
страни
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Државно
правобранителство
Управен суд
Основни
судови

Државното
Поголема транспарентност,
правобранителство отчетност и ефективност на
се грижи за заштита Државното правобранителство
на интересите на
државата во
согласност со
јавниот интерес

Мониторинг на судски случаи каде што
една од страните (државен орган) е застапувано
од Државното правобранителство
Следење на веб страницата на
Државното правобранителство
Анализа на судски одлуки

Државната
комисија за
спречување на
корупција е клучен
актер во борбата
против корупција

Државната
комисија за
Следење на работата на ДКСК преку
присуство на отворени седници, следење на веб спречување на
корупција
страницата, добивање информации преку
слободен пристап.
Следење на примена на законските и
подзаконските акти
Доставување на заклучоци и препораки
до ДКСК за зголемување на транспарентноста,
отчетноста и ефективноста

Поголема транспарентност,
отчетност и ефективност на
ДКСК
Проактивна улога на ДКСК во
борбата против корупција
Проактивната превентивна
политика на ДКСК во борбата
против корупција

Вработувањето и
Квалитетна, ефективна и
унапредувањето во ефикасна јавна администрација
јавниот сектор се
заснова на
критериуми и врз
принцип на
кариера и заслуги

Мониторинг за примена на законската
процедура и критериуми при вработување во
јавниот сектор
Мониторинг на транспарентност на
постапките за вработување и унапредување во
судство, полиција и јавно обвинителство

-

Министерства

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7. УЧЕСТВО ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕУ
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 7: ПРИДОНЕС КОН ПРИСТАПУВАЊЕТО ВО ЕУ ВО ОДНОС НА ПОГЛАВЈЕ 19, 23 и 24

Цел

Очекувани резултати

Активности

Засегнати страни

Придонес кон
пристапувањето во
ЕУ во однос на
поглавје 19, 23 и
24.

Зголемена
транспарентност на
процесот на преговори
Зголемена
усогласеност на
националното
законодавство со Acquis,
како последица од усвоени
мислења, препораки и
коментари.
Зголемена
национална и регионална
активност на ИЧП
Зголемен
придонес кон динамиката
на преговорите.

Меморандуми за сорaботка со
надлежни институции
Учество на регионални меѓународни
настани и вмрежување;
Следeње на работата на надлежните
институции за поглавјата 19,23 и 24
Учество во работни групи
Аргументирано давање препораки,
изготвување на анализи и извештаи.

Национални,
регионални здруженија на
граѓани
ЕУ – институции
надлежни за процесот на
проширување
Секретаријат за
Европски прашања
Влада на РСМ
Министерство за
правда
Министерство за
надворешни работи
Технички
преговарач и преговарачка
група
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8. ИНСТИТУЦИОНАЛЕН И ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ НА ИЧП
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 8: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ, ИНВЕСТИЦИЈА И РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ИЧП

Цел

Очекувани резултати

Активности

Засегнати страни

Засилување на
позициите на ИЧП во
регионот и
вмрежување со
слични организации
од регионот и Европа

Зголемена
регионална активност
на ИЧП

Студиски посети и размени на добри практики
Учество на регионални меѓународни настани и
вмрежување;
Поднесување на проектни апликации со
странски партнери

Национални,
регионални
здруженија на граѓани

Спроведување на
активности со цел
обезбедување на
финансиска
одржливост на
организацијата;
Зајакнати капацитети
на тимот на ИЧП
преку учество на
разни обуки и
работилници

Обезбедување
на финансиска
одржливост на
организацијата

Спроведување на обуки за имплементирање
на принципот заснован на човекови права во
развојните програми за бизниси, институции и
непрофитни организации
Зголемување на членството на ИЧП

ИЧП

Зголемен
квалитет на делување
на ИЧП

Учество на обуки за проектен менаџмент
Учество на обуки за водење на проектни
финансии
Учество на обуки за ораторство и односи со
јавност

Членовите на
извршната
канцеларија на ИЧП

Зајакнување на
интерните капацитети
за застапување на
поединечни случаи
при повреда на
човековите права

Овозможувањ е на пристап до правда
на маргинализираните
граѓани

Значаен придонес кон
развивање на
правната мисла во
однос на прашања од
областа на човековите
права и владеење на
правото

Редовно објавување на Правниот дијалог (два
Поттикнување на стручна дебата за
пати годишно)
актуелни правни
прашања;
Издигнување
на Правниот дијалог во
научно списание;
Научни трудови
ќе ги рефлектираат
теоретските аспекти на
теми поврзани со
човековите права и
владеење на правото

Учество на обуки за застапување

Меѓународни
организации и
фондации

Членови на
ИЧП
Членовите на
извршната
канцеларија на ИЧП

ИЧП
Правници
Истражувачи
во области на
човекови права и
владеење на правото;
Правни
факултети;
Влада,
Собрание, Судство и
други релевантни
институции
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