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ГАБРИЕЛА ПАНЧЕ ГАЈДОВА
Професионално искуство:
Волонтер во Основен суд Велес 1.12.1997 година до 1.12.1999 година
Стручен соработник во ОЈО Велес од месец Јули 2000 година до месец Април 2001
година
Стручен соработник во Основен суд Велес од 2002 година
Судија во Основен суд Велес од 6.02.2008 година.
- од 6.02.2008 година Судија кој постапува по кривични предмети
спрема полнолетни лица,
- до 2016 година Сусија кој постапува и како Претседател на
кривичен совет,
- во текот на 2014 година Судија кој постапува и како Претседател
на совет за малолетници,
- по Одлука на Претседателот на Судот повремено покрај
кривични предмети како Судија кој постапува и по прекршочни
предмети
- за време на дежурство до 1.12.2013 година дежурен истражен
судија, а од 1.12.2013 година дежурен судија на претходна
постапка, дежурен судија за прекршоци, дежурен судија за деца
Од 2011 година Претседател на Кривичен оддел во Основен суд
Велес
Во 2009 година и 2011 година посетена Обука за борба против
Корупција во Охрид 2009 година и Сончев Брег Р.Бугарија 2011 година
Учесник во работна група и Коавтор на Прирачник за постапување на
судиите и јавните обвинители во предмети за семејно насилство во
организација на USAID и ESE

CURRICULUM VITAE
Учесник во работна група за борба против родово базирано насилство
во организација на ESE
Од 2015 година Едукатор на континуирана обука во Академија за
обука на судии и јавни обвинители Павел Шатев Скопје
Како едукатор реализирани предавања на тема „Притвор пред судење
и чл.5 од ЕКЧП“, „Кривично дело убиство“, „Кривично дело
Злоупотреба на службена положба и овластување и Несовесно
вршење на службата“, „Медијација од аспект на Законот за правда за
децата“, „Главна расправа“, „Директно, вкрстено и дополнително
испитување“, во соработка со OSCE предавач на тема „Улогата на
судот во текот на главната расправа“ и изготвувани прашања и студии
на случај за приемен и завршен испит на кандидатите од почетната
обука на Академијата за обука на судии и јавни обвинители Павел
Шатев Скопје.
Во соработка со UNDP предавање на тема „Заштита на жртвите од
насилство низ одредбите од ЗКП“
Од 2014 година Лице овластено за односи со јавност-портпарол на
Основен суд Велес
Од 13.07.2017 година Член на извршен одбор на Македонско пеноилошко друштво
ОБРАЗОВАНИЕ:
 Гимназија Кочо Рацин Велес 1988-1992 година
 Правен факултет Јустинијан Први Скопје 1992-1997 година
 Положен правосуден испит месец 19.04.2000 година
 Магистрант на Казнено право и криминологија на Правен факултет Јустинијан
Први Скопје
КОПЈУТЕРСКИ ПОЗНАВАЊА:
 Microsoft Word 2007, Power Point, Excel and Internet
СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ:
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Англиски јазик зборување, читање и пишување, положен APTIS тест ниво - C
Други лични податоци
 Родена на 13.03.1974 година во Велес
 Националност: Македонка
 Брачен статус: Мажена, мајка на две малолетни деца

Судија,
Габриела Гајдова

