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DEVETI GODIŠNJI REGIONALNI FORUM O VLADAVINI PRAVA ZA JUGOISTOČNU EVROPU

Ljudska prava u vanrednim okolnostima 
- uloga pravosuđa prema Evropskoj 

konvenciji o ljudskim pravima
25 – 26. novembar 2022.

Hotel Rogner, Tirana

Прв ден

09h30

Сесија за отворање на настанот
Добредојде од организаторите и вовед во Форумот

Билјана Брејтвејт [Biljana Braithwaite], Програмска директорка за Западен Балкан, AIRE Центар
Горан Милетиќ [Goran Miletić], Директор за Европа и MENA, Civil Rights Defenders

Воведни обраќања

Виторе Туша [Vitore Tusha], Претседател на Уставниот суд на Албанија
Даријан Павли [Darian Pavli], Судија на Европскиот суд за човекови права (Албанија)
Елза Хастад [Elsa Håstad], Шведски амбасадор во Албанија
Аластер Кинг-Смит [Alastair King-Smith], Британски амбасадор во Албанија
Павел Усватов [Pavel Usvatov], Раководител на Програмата за владеење на 
правото во Југоисточна Европа, Фондацијата Конрад Аденауер

10h20

Главно обраќање
Инклузивна демократија и владеење на правото во време на криза

Роберт Спано [Robert Spano], Поранешен претседател на Европскиот суд за човекови права
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10h40 Кафе пауза

11h00

Панел дискусија
Судска контрола на вонредните мерки:

Модератор: Поранешната судијка на ЕСЧП Мирјана Лазарова Трајковска (Северна Македонија)

1. Важноста на ефективната судска контрола за време на вонредна состојба 
– Судијка на ЕСЧП Ања Зајберт-Фор [Anja Seibert-Fohr] (Германија)

2. Значењето на ефективната судска контрола за време на вонредна состојба – барања според 
членот 6 – Судија на ЕСЧП Ерик Венерштром [Erik Wennerström] (Шведска) – видео врска

3. Значењето на ефективната судска контрола за време на вонредна состојба – барања 
според другите права на ЕСЧП – Судија на ЕСЧП Даријан Павли [Darian Pavli] (Албанија)

11h45 Прашања и придонеси

12h20 Ручек

13h30 

Панел дискусија
Демократска контрола на вонредните мерки

Модератор: Поранешен судија на ЕСЧП Леди Бјанку [Ledi Bianku] (Албанија)

1. Границите на судската контрола и потребата од други, ефективни механизми 
за преиспитување на мерките за извршување – Судија на ЕСЧП Арнфин 
Бардсен [Arnfinn Bårdsen], Претседател на оддел (Норвешка)

2. Барањето за законитост и употребата на „постапка во согласност со закон“ при воведувањето на 
вонредните мерки и вонредната состојба – Судија на ЕСЧП Јован Илиевски (Северна Македонија) 

3. Пропорционалноста и маргината на проценка што им се дава на владите за време на 
вонредна состојба - Судија на ЕСЧП Тим Ајке [Tim Eicke] (Обединето Кралство)

4. Мерки за затворање (lockdown) - анализа на релевантната европска судска пракса 
– Судијка на ЕСЧП, Ивана Јелиќ [Ivana Jelic] (Црна Гора) – видео врска

14h15 Прашања и придонеси
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14h40 Кафе пауза

15h00

Работни групи

Работна група 1: Идни подобрувања во судството
Судиите од регионот и Европскиот суд за човекови права, владините агенти и народните 
правобранители ќе разговараат за клучните научени лекции за време на пандемијата за 
да се обезбеди континуирана функционалност на судството и народниот правобранител 
во време на вонредна состојба и да се подобри ефикасноста на судството генерално.

Модератор: Поранешен судија на ЕСЧП Леди Бјанку [Ledi Bianku] (Албанија)

Работна група 2: Балансирање и почитување  на човековите права за време на вонредна состојба
Судиите од регионот и Европскиот суд за човекови права, владините агенти и народните 
правобранители ќе разговараат за нивната контрола на вонредните мерки за време на 
пандемијата, идентификувајќи ги случаите кои барале од нив да балансираат повеќекратни 
права, клучните научени лекции и најдобрата практика во однос на нивниот пристап.

Модератор: поранешна судијка на ЕСЧП Мирјана Лазарова Трајковска (Северна Македонија)

Работна група 3: Заштита на човековите права во време на вонредна состојба 
Претставниците на невладините организации и правните експерти ќе го разгледаат влијанието 
на пандемијата врз нивното обезбедување на услуги, ќе ги идентификуваат клучните 
области на грижа за нивните клиенти за време на пандемијата и ќе разговараат за тоа што 
тие сметаат дека е најефикасно средство за да се повикаат владите на одговорност.

Модератор: Џон Стауфер [John Stauffer], Директор за правни работи 
и заменик извршен директор, Civil Rights Defenders

17h00 Крај на првиот ден

18h15 Коктел дочек во барот на хотелот Pirro

19h30 Вечера во ресторанот на хотелот Terrace
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Втор ден

09h30 

Преглед на дискусиите во работните групи
Известување од работните групи

Модератор: Судија на ЕСЧП Тим Ајке [Tim Eicke] (Обединето Кралство)

10h45 Кафе пауза

11h15 

Панел дискусија
Научени лекции – идни подобрувања во судството и обезбедување на 
одговори во согласност со Конвенцијата за време на вонредна состојба

Модератор: Роберт Спано [Robert Spano], Поранешен претседател на Европскиот суд за човекови права

1. Политики за вакцинација (искуства од регионот и анализа на релевантната домашна и 
европска судска пракса) – Поранешен судија на ЕСЧП Леди Бјанку [Ledi Bianku] (Албанија)

2. Практични мерки преземени од судовите за гарантирање на нивното работење за време на 
пандемијата - научени лекции и најдобра практика за примена во контекст на вонредни состојби 
и пошироко – Поранешна судијка на ЕСЧП Мирјана Лазарова Трајковска (Северна Македонија)

12h00 Прашања и придонеси

12h40
Заклучна дискусија
Заклучоци од Форумо

13h00 Крај на Форумот

13h10 Ручек


