Кон подобра проценка на резултатите од судските реформи на
Западен Балкан – „Контролна табла за Западен Балкан”
Која е целта?
Овој проект има за цел да се подобри квалитетот, ефикасноста и отчетноста на правосудните системи на
корисниците од Западен Балкан преку подобрено мерење на резултатите од реформите во
правосудството. Со проектот се поддржуваат државните органи на Албанија, Босна и Херцеговина, Црна
Гора, Северна Македонија, Србија, и Косово* во процесот на подготовка на идните политики и
распределба на буџет согласно наодите и методологиите на СЕПЕЖ.

Кој има придобивки од Проектот?
► министерствата за правда и/или други релевантни институции како што се Високите судски совети
(односно, одделенијата за статистика);
► судовите и корисниците на правосудните системи;
► граѓаните на земјите кориснички.

Како функционира Проектот?
► преку работа со државните органи за да се подобри собирањето и обработката на податоци на
годишно ниво, во врска со функционирањето на правосудните системи во земјите кориснички;
► преку обезбедување приспособена техничка експертиза и активности за градење капацитети кои
произлегуваат од резултатите добиени преку собраните податоци;
► преку надградување на резултатите од соработката во областа на јакнење на квалитетот и ефикасноста
на правдата во рамки на Хоризонталниот инструмент Фаза I (2016-2019).

Кои се очекувањата од Проектот?
► усвоени подобрени механизми за собирање, обработка и анализа на податоци од правосудството
согласно стандардите и алатките на СЕПЕЖ во земјите кориснички;
► засегнатите страни располагаат со капацитети и ресурси за идентификување на силните страни и
слабостите на правосудниот систем, за мерење на резултатите од реформите во правосудството, и
за изработка на релевантни политики во иднина.

Колкав е буџетот?
► вкупниот буџет за проектот е 1.095.000 евра
► буџетот наменет за целокупната програма на Хоризонталниот инструмент изнесува околу 41
милион евра (85% од Европската унија, 15% од Советот на Европа)

Како до повеќе информации?
► СЕПЕЖ (Европска комисија за ефикасност на правдата) cepej@coe.int, +33 (0) 3 88 41 35 54
► интернет страницата на Хоризонталниот инструмент: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Марија Симиќ, лице за односи со јавноста на Хоризонталниот инструмент, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63
601 337
► Бесник Бака, лице за односи со јавноста на Хоризонталниот инструмент, Besnik.BAKA@coe.int, +355 69 217
8430

За Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција
“Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022” е заедничка иницијатива на Европската Унија и
Советот на Европа и им овозможува на своите партнери да ги остварат планираните агенди за реформи во
областа на човековите права, владеење на правото и демократијата, и да се во согласност со европските
стандарди, вклучително, онаму каде што е применливо, во рамки на процесот на проширување на ЕУ. Оваа
тригодишна програма опфаќа проекти во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија,
Србија, Турција и Косово*, кои ги имплементира Советот на Европа од мај, 2019 година.
*Оваа ознака е без предрасуди кон позициите на статусот и е во согласност со УНСЦР 1244 и Мислењето
на ИЦЈ за Декларацијата за независно Косово.

Овој леток е изработен со финансиска поддршка на Европската Унија и Советот на Европа. Тука споделените гледишта не треба
да се смета дека се официјално мислење на ниту една од двете страни .

Советот на Европа е водечка организација за човекови права на
континентот. Се состои од 46 земји-членки, вклучително сите
членки на Европската Унија. Сите земји-членки на Советот на
Европа ја потпишаа Европската Конвенција за Човекови Права,
Договорот за заштита на човековите права, демократијата и
владеење на правото. Европскиот суд за Човекови Права ја
надгледува имплементацијата на Конвенцијата кај земјитечленки.

Земјите-членки на Европската Унија одлучија да ги спојат
своите знаења, ресурси и судбини. Заедно, изградија зона на
стабилност, демократија и оддржлив развој, притоа
зачувувајќи ја културолошката различност, толеранцијата и
индивидуалните слободи. Европската Унија е посветена на
споделување на своите достигнувања и вредности со земји и
луѓе надвор од нејзините граници.
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