Финанси
иран од
Европска
ата Унија

TAIEEX раб
ботилн
ница за член
н 8 од ЕКЧП
Правво на почиту
п
ување
е на пр
риватн
ниот и
семе
ејниот живо
от
оргганизир
рана во соработ
с
тка со
Севверна Маакедонијја, Акадеемија за судии и јавни
о
обвините
ели „Паввел Шатев“ /DG NEAR C
C.3.

19-20 октоомври 2020 година
г
а
Местоо на одрж
жувањее:
Насттан оргаанизиран
н онлајн од Бриссел (GMT
T + 02)

К
Корисни
ик:
Северрна Маккедонија

ЈHА 671156

Организиран и финансиран од
Инструментот за техничка помош и размена на информации
на Европската комисија

Цел на Работилницата:
Оваа работилница ќе ги претстави практиките на Европскиот суд за
човекови права, поврзани со членот 8 од Конвенцијата, пред судиите од
сите инстанци и сите судови во Република Северна Македонија. Ќе
бидат презентирани компаративни искуства на земјите членки на ЕУ,
како и студии на случаи и практични примери од страна на Судот.
Посебен фокус ќе се посвети на случаите во кои е направена повреда со
примена на современите технологии за следење и контрола на
комуникациите.

ЕУ Говорници
Г‐а Мари Џулијана Цивинини
Судија, вршител на должноста претседател и Претседател на Советот на трибуналот во
Ливорно, Италија
Ко‐агент пред Европскиот суд за човекови права, Стразбур, Франција
Г‐а Штефица Стажник
Национален агент за Хрватска пред Европскиот суд за човекови права
Хрватска
Г‐а Марија Ванеса Унтиет Лекуона
Правен експерт, Министерство за правда, Граѓански суд, Ла Лагуна, Шпанија

Ден 1: октомври 2020 година
Претседавач: г-а Соња Мојосовска,
Помлад соработник, Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“
09:50
(GMT
+02: 00)

Функционален вовед во врска со вебинарот: на кој начин функционира, како е
структуриран и како да комуницираме?

10:00

Воведно обраќање: проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, директор на
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

10:15

Општ преглед на член 8 од ЕКЧП
Општи забелешки, структура, обем, позитивни и процедурални обврски
Говорник: г-а Марија Ванеса Унтиет Лекуона,
Правен експерт, Министерство за правда, Граѓански суд, Ла Лагуна, Шпанија
Прашања и одговори

11:10

Кафе пауза

11:15

Право на почитување на приватниот живот
Право на почитување на семејниот живот
Говорник: г-а Марија Ванеса Унтиет Лекуона
Прашања и одговори

12:30

Пауза за ручек

14:00

Право на почитување на домот
Говорник: г-а Штефица Стажник
Национален агент за Хрватска пред Европскиот суд за човекови права, Хрватска
Прашања и одговори

15:15
15:20

Кафе Пауза


Член 8 и заштита на животната средина

Говорник: г-а Штефица Стажник
Прашања и одговори
16:00

Крај на 1 ден

Ден 2: октомври 2020 година
Претседавач: г-а Соња Мојсовска, помлад соработник, Академија за судии и јавни
обвинители „Павел Шатев“
09:00

Право на почитување на кореспонденцијата и современите технологии за
следење и контрола на комуникациите
(кореспонденција општо, кореспондеција на притворени лица, надзор во
криминален контекст, таен надзор, разузнавање и употреба во кривична или
управна постапка)
Студии на случаи и примери
Говорник: г-а Мари Џулијана Цивинини
Судија, вршител на должноста претседател и Претседател на Советот на
трибуналот во Ливорно, Италија
Ко-агент пред Европскиот суд за човекови права, Стразбур, Франција

ХХХХ

Прашања и одговори

11:30

Ручек

13:30

Студии на случаи и примери (интерактивна сесија)
Г-а Штефица Стажник
Прашања и одговори

15:00
часот

Крај на ден 2

Повеќе информации за TAIEX:
near‐taiex@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/taiex
http://ec.europa.eu/taiex/experts
@eu_near #EUTaiex

http://www.facebook.com/EUNEAR

