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ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ПРИМЕНАТА НА 

ЗАКОНОТ ЗА 
БЕСПЛАТНА 

ПРАВНА 
ПОМОШ ВО 
2014   2015 
ГОДИНА



Законот за бесплатна правна помош1 (ЗБПП) претставува инструмент 
преку кој се заштитуваат и остваруваат уставно загарантираните 
право на еднаквост и право на еднаков пристап до правда кои 
се во корелација. Имајќи ги предвид сѐ поголемата сложеност и 
динамичност на модерните правни системи, пристапот до квалитетна 
правна помош е нужен за ефикасно остварување и заштита на 
правата на граѓаните. Сепак, наодите од извештајот ќе покажат дека 
квалитетната правна помош е недостапна за голем дел од граѓаните кои 
живеат во сиромаштија, и поради тоа, тие се доведени во подредена 
и нееднаква положба во остварувањето и заштитата на нивните права 
пред судовите и управните органи, во споредба со граѓаните коишто 
можат да си дозволат да ангажираат адвокат. За да се надмине оваа 
повреда на едно од основните човекови слободи и права, државите 
прибегнуваат кон најразлични модели и механизми кои, во основа, се 
сведуваат на ослободување од плаќањето на трошоците на постапките 
и (или) обезбедување бесплатна правна помош.

Со донесувањето на Законот за бесплатна правна помош, за прв 
пат во Република Македонија се воспостави правото на бесплатна 
правна помош со цел обезбедување еднаков пристап на граѓаните и 
другите лица до институциите на системот, запознавање, остварување 
и овозможување ефективна правна помош, што е во согласност со 

1  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09

ВОВЕД
1.
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уставното начело на еднаков пристап до правда. Законот за бесплатна 
правна помош е донесен во декември 2009 година, а почна да се 
применува на 7 јули 2010 година. 

1. Според Законот, правото на бесплатна правна помош може 
да го остварат државјаните на Република Македонија со 
постојано живеалиште во Република Македонија кои се:
 » корисници на социјална помош, 

 » корисници на правото на инвалидски додаток, кои не 
остваруваат други приходи по основ на заработувачка или 
приходи од недвижности, 

 » корисници на најниска пензија кои живеат во семејна заедница 
со две или повеќе лица издржувани од нив и 

 » семејства или самохран родител со едно или повеќе малолетни 
деца кои остваруваат право на детски додаток. 

 » Покрај нив, право на бесплатна правна помош имаат и: 

 » лице на кое му е признаено правото на азил, внатрешно 
раселено лице, како и раселено или прогонето лице кое има 
престојувалиште на територијата на Република Македонија, 

 » странски државјанин, кој во согласност со меѓународните 
договори, без оглед на тоа дали има престојувалиште или 
живеалиште на територијата на Република Македонија, 
остварува негово право за кое е надлежен државен орган на 
Република Македонија,

 »  лице без државјанство, кое законски престојува во Република 
Македонија и 

 » државјанин на земја-членка на Европската унија под услови и 
на начин утврден со овој закон. 

2. Бесплатната правна помош се остварува како: 
 » претходна правна помош која опфаќа иницијален правен совет 

за право на користење; општа правна информација; и правна 
помош во комплетирање на барањето и 

 » правна помош пред надлежен орган која опфаќа застапување 
и составување писмена во судски и управни постапки. 
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3. Според овој закон, бесплатната правна помош се реализира 
од страна на Министерството за правда, адвокати и од 
овластени здруженија на граѓани. 
 » Претходната правна помош ја даваат 34-те подрачни одделенија 

на Министерството за правда и здруженијата кои ќе добијат 
овластување за давање претходна правна помош. 

 » Правната помош во управните и судските постапки ја даваат 
овластените адвокати. 

4. Надлежен орган до кој се поднесува барањето 
Барањето за бесплатна правна помош се поднесува лично или преку 
пошта во 34-тe подрачни одделенија на Министерството на чие 
подрачје подносителот има живеалиште на пропишан образец кон 
кој се приложува и изјава за материјално-социјалната положба на 
подносителот на барањето и на членовите на семејството со кои живее 
во заедничко домаќинство, како и согласност за увид во сите податоци 
за нивната имотна состојба. По приемот на барањето, подрачното 
одделение на Министерството, според податоците наведени во 
барањето, го комплетира барањето со потребните документи за 
имотната состојба прибавени од Агенцијата за катастар на недвижности, 
Управата за јавни приходи, Центарот за социјални работи, Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување и други органи, и понатаму тоа се 
доставува до Министерството за натамошно одлучување. 

Во врска со поднесеното барање, министерот за правда одлучува со 
решение кое барање ќе се одобри или ќе се одбие. Подносителот има 
право да поведе управен спор против решението со кое се одбива 
неговото барање.

Со отпочнување на примената на Законот, во рамките на Министерството 
за правда е формирано Одделение за бесплатна правна помош во чија 
надлежност е да: 

 » одлучува за поднесените барањата за бесплатна правна 
помош, 

 » води регистар на адвокати за правна помош, 

 » води регистар за овластени здруженија за давање претходна 
правна помош, 
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 » одлучува за исплата на надоместок на адвокатите и на 
здруженијата за дадената правна помош, 

 » врши надзор над работата на адвокатите и на овластените 
здруженија на граѓани, 

 » врши надзор над спроведување на Законот,  

 » организира денови на бесплатно правно советување.

Во овој документ, „Пристап до правда во Македонија 2014 - 2015 год.: 
Извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош во 2014 
- 2015 година“, Фондацијата Отворено општество – Македонија и 
овластените здруженија за бесплатна правна помош: Македонското 
здружение на млади правници – Скопје, Националниот ромски 
центар – Куманово, Младинскиот културен центар – Битола, ЕХО – 
Штип, Избор – Струмица и 8-ми Септември – Скопје, ги пренесуваат 
согледувањата, ставовите и препораките за промени на македонскиот 
систем на бесплатна правна помош. 

Во извештајот се содржани и анализирани податоците собрани од 
набљудувањето на примената на Законот. Со директното учество 
како овластени здруженија, набљудувањето и собирањето податоци 
поврзани со самата примена на механизмот за БПП се изворни и 
разновидни. Фондацијата Отворено општество – Македонија, со 
помош на мрежата здруженија овластени за обезбедување претходна 
правна помош, вршат мониторинг веќе шеста година по ред. Од 
февруари 2014 год., со 18-месечен грант од Европскиот инструмент 
за демократија и човекови права (ЕИДХР) на Европската унија, ФООМ 
го имплементираше овој проект заедно со неформалната мрежа за 
бесплатна правна помош.

Набљудувањето беше спроведено со цел да се утврди како се 
применува Законот во практика и дали преку неговата примена 
е олеснет пристапот до правда за сиромашните и социјално 
исклучените граѓани. Врз основа на набљудувањето, идентификувани 
и анализирани се проблемите со кои се соочуваат барателите на 
бесплатна правна помош и предизвиците пред коишто е исправена 
државата при примената на Законот. Исто така, во извештајот се 
формулирани препораки за подобрување на системот за бесплатна 
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правна помош и олеснување на пристапот до правда за сиромашните 
и социјално исклучените граѓани. 

Законот за бесплатна правна помош, неговата уреденост, како и 
резултатите од неговата примена, беа предмет на четири претходни 
годишни извештаи што ФООМ ги посвети на Законот.2 Оваа 
публикација е посебна целина чиј фокус е на резултатите постигнати со 
имплементацијата на проектот „Пристап до правда во Македонија“, но 
во исто време, се надоврзува на методолошката подлога формирана 
уште во претходните годишни извештаи. 

Сите четири извештаи утврдија сериозни проблеми во примената 
на Законот за бесплатна правна помош кои се последица, пред сѐ, 
на неквалитетното законско решение, но и во определен дел, и на 
недоволниот институционален и, пред сѐ, кадровски и технички 
капацитет на Министерството за правда на РМ како централен орган 
во системот. Како централен орган во механизмот за Бесплатна правна 
помош, Министерството треба да најде адекватен начин да го „откочи“ 
пристапот до правна помош која ќе биде достапна за најранливите, во 
ситуација каде што бројката на ранливи граѓани и обемот на правни 
проблеми растат од година во година. 

Премногу тесниот опфат на граѓани што имаат право на бесплатна 
правна помош, неусогласеноста со Законот за парничната постапка и 
Законот за судски такси, затворената листа на правни прашања за кои 
може да се одобри бесплатна правна помош, премногу долгата постапка 
за одлучување во однос на барањата, како и проблемите поврзани 
со обезбедувањето на претходната правна помош (претесен опфат, 
неподготвени подрачни одделенија, строги услови за здруженијата 
и неможност за наплата на трошоците за обезбедената претходна 
правна помош за правни прашања кои можат да се решат) се само дел 
од суштинските недостатоци на Законот за бесплатна правна помош 
кои, како што се докажа низ времето при неговата примена, сериозно 

2 Извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош, ФИООМ и 
МЗМП март 2010; Бајка или реалност!? – Бесплатната правна помош во РМ, 
МЗМП и ФООМ, февруари 2012; и Анализата за примената на Законот за 
бесплатна правна помош (2010 – 2012), МЗМП и ФООМ, Скопје, 2013 год.; 
Извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош во 2013 
година, МЗМП, Скопје 2014 година 
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влијаат на остварувањето на целта за еднаков пристап на граѓаните до 
правда. 

Наодите и препораките од овој извештај ќе бидат целосно ставени на 
располагање на Министерството за правда во процесот на суштинска 
измена на Законот за бесплатна правна помош, процес кој иако 
започна во 2012 година, продолжи да трае до 2015 година и, за жал, 
сѐ уште не е спроведен докрај. Извештајот содржи заклучоци за 
недостатоците во системот на бесплатна правна помош стекнати преку 
искуството на овластените здруженија, што е важно за објективна 
анализа на системот. Оваа анализа треба да послужи за квалитетни и 
коренити измени на Законот за БПП кој треба да биде имплементиран 
под водство на Министерството за правда, искрено и реално.

Стратешка определба во текот на целото постоење на Фондацијата 
Отворено општество – Македонија е заштитата на човековите права. 
Свесни дека граѓаните, кои се во тешка материјална положба, немаат 
можност да ги поднесат трошоците во постапките при остварувањето 
на своите права во сложените судски и управни постапки, преку 
поддршка на овластените здруженија, се заложивме за унапредување 
на системот за бесплатна правна помош. Од оваа временска дистанца, 
по скоро шест години активно учество во примената на Законот за 
бесплатна правна помош, докажано е дека покрај сиромашните 
граѓани во Македонија, постои и значителен број маргинализирани 
и ранливи групи, како што се: жртви на семејно насилство, деца и 
малолетници , жртви на трговијата со луѓе, бездомници, лица без 
документи, луѓе од ромската заедница, баратели на азил и други, лица 
кои поради неукост, сиромаштија или предрасуди имаат потреба од 
бесплатна правна помош за остварување на некое право. 

Преку анализа и синтеза на податоци во врска со примената на Законот 
за бесплатна правна помош, изложен е еден краток сублимат за 
улогата на овој механизам во нашиот правен систем. Направен е обид 
да се „погледне“ низ призмата на повеќе субјекти кои се засегнати од 
Законот или кои се дел од институционалната рамка воспоставена со 
овој закон. Граѓаните како потенцијални корисници на бесплатната 
правна помош, Министерството за правда, овластените здруженија 
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како даватели на правна помош и Управниот суд како орган кој врши 
судска контрола над решенијата со кои се одлучува за барањата за 
бесплатна правна помош - сите се поврзани во „механизмот“ кој се 
мачи да профункционира. 

Практиката и анализата на практиката, ни покажа дека постојниот 
Закон за бесплатна правна помош содржи суштински недостатоци 
и недоречености кои ја отежнуваат неговата примена и го 
оневозможуваат остварувањето на целта, а таа е еднаков пристап до 
правда за граѓаните. Законот, со неговиот ограничувачки пристап во 
однос на условите кои граѓаните мора да ги исполнат, неприменливата 
претходна правна помош, постапката која не може да се опише како 
итна и мноштвото двосмислени и неоперационалзирани одредби, не 
е во можност да одговори на потребите на граѓаните за квалитетна 
правна помош, ниту, пак, да придонесе во исполнување на уставно 
загарантираните права, односно, изведеното право на еднаквост и 
пристап до правдата. Затоа, во овој извештај, ги разработивме овие 
наоди и дојдовме до заклучоци врз основа на кои даваме препораки 
за идните измени на Законот за бесплатна правна помош. Наша 
генерална препорака за надминување на постојната ситуација е 
спроведување транспарентна постапка за темелни измени на Законот 
во која суштински, а не формално, ќе бидат вклучени сите засегнати 
страни. Исто така, немаме дилема дека е неопходно идната реформа 
на системот на бесплатна правна помош да се заснова на истражување 
на проблемите со кои се соочуваат граѓаните, како и на нивната 
перцепција за правичноста на правниот систем. Во следниот период, 
ФООМ и мрежата организации ќе се посветат на оваа област.
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МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ИЗРАБОТКА 
НА ИЗВЕШТАЈОТ
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Методологија
Извештајот за примената на ЗБПП во 2014 - 2015 година е резултат на 
набљудувањето на примената на ЗБПП кое овластените здруженија 

[Македонското здружение на млади правници (МЗМП), Националниот 
ромски центар од Куманово, Младинскиот културен центар од Битола, 
ЕХО од Штип и Избор од Струмица] го спроведуваа врз основа на 
однапред подготвена методологија за работа од страна на Фондацијата 
Отворено општество – Македонија (ФООМ). 

Истражувачко прашање
Основното истражувачко прашање кон кое беше насочено 
набљудувањето и во текот на овој проект гласи: Дали примената на 
Законот за бесплатна правна помош соодветствува на правните 
потреби на граѓаните во Македонија, односно, дали е потребно 
менување на Законот? 

Дополнително, овој извештај ќе даде преглед на правните проблеми 
и категории граѓани за кои регистрираните здруженија што се дел 
од мрежата овозможија информација или преземаа дејство. Овој 
извештај ќе се обиде да аргументира дека самата законска рамка 
и интеракцијата на засегнатите инстанции во делот на бесплатната 
правна помош се несоодветни на реалноста и на правните проблеми 
со кои се соочува еден цел сегмент од општеството. 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА 
НА ИЗВЕШТАЈОТ

2.
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Со тоа, логично, се поставија следниве поединечни прашања кои имаа 
за цел да го утврдат ефектот од примената на ЗБПП врз засегнатите 
страни:3

 » Колку Законот, по повеќе од 5 години од неговото донесување, 
успеа да одговори на потребите на граѓаните како систем кој 
реално ќе овозможува елементарен пристап до правда?

 » Дали Законот овозможува искористување на капацитетите 
и искуствата на граѓанскиот сектор (преку овластените 
здруженија) во олеснувањето на пристапот до правда на оние 
граѓани кои имаат потреба од неа?

 » Управниот суд претставува инстанција за судска контрола 
на решенијата со кои се одлучува во однос на барањата за 
бесплатна правна помош. Кој е резултатот постигнат од оваа 
инстанција?

Временски опфат на истражувањето
Извештајот го опфаќа периодот од средината на февруари 2014 
година до средината на август 2015 година. Во Извештајот се 
користени податоци добиени од Министерството за правда во 
врска со имплементацијата на ЗБПП во текот на 2014 година, како и 
информации собрани преку работата на овластените здруженија кои 
се дел од проектот во текот на наведените 18 месеци.

Прибирање податоци
При изработката на овој извештај, користен е комбиниран аналитичко-
методолошки пристап, кој вклучува квалитативни и квантитативни 
методи на прибирање и анализа на податоците.

Квантитативни методи на прибирање податоци
 » Увид и статистичка анализа на нумерички податоци кои 

се однесуваат на бројот на поднесени барања за бесплатна 
правна помош, како и на бројот на одобрени наспроти 
одбиени барања во периодот кој е предмет на анализа, преку 
поднесени барања за слободен пристап до информации од 
јавен карактер.4

3 Вклучувајќи го и влијанието на Управниот суд на РМ како засегната страна врз 
примената на ЗБПП.

4 Вкупно, беа поднесени 22 барања за слободен пристап до информации од 
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 » Увид во нумерички податоци публикувани од државни органи 
на РМ релевантни за предметот на оваа анализа.5 

 » Увид и статистичка анализа на систематски прибирани 
податоци за бројот и видот на предмети во кои е обезбедена 
претходна правна помош од страна на овластените здруженија. 

  Квалитативни методи на прибирање податоци 
 » Набљудување на предметите во кои е одобрена бесплатна 

правна помош. Набљудувањето беше спроведено преку 
следење на рочиштата во судските постапки за кои е одобрена 
бесплатна правна помош, како и преку пополнување 
прашалници од страна на адвокатите, судиите и корисниците 
на бесплатна правна помош во поединечни предмети. Вкупно 
беа набљудувани 36 постапки во кои е одобрена бесплатна 
правна помош. Преку набљудувањето беа собрани податоци 
за ефикасноста, ефективноста и квалитетот на правната помош 
во случаите кога веќе има одобрено бесплатна правна помош.

 » Стратешко водење постапки за правна заштита на лицата 
чие барање за бесплатна правна помош е одбиено. Во рамки 
на методологијата, проектот предвиде и правна помош за 
лицата чие барање за бесплатна правна помош е одбиено, а 
која се состоеше во застапување пред Управниот суд на РМ. 
Преку оваа активност беа обезбедени податоци за достапноста 
и ефикасноста на правниот лек во случаите кога е одбиено 
барањето за бесплатна правна помош. Беа поведени вкупно 16 
постапки. 

 » Директно вклучување во системот на бесплатна правна 
помош преку стекнување овластување за обезбедување 
правна помош. Македонското здружение на млади правници 
од Скопје, Националниот ромски центар од Куманово, 
Младинскиот културен центар од Битола, 8-ми Септември 
од Скопје, ЕХО од Штип и Избор од Струмица, со поддршка 

јавен карактер. Најголем дел од нив беа упатени до Министерството за правда 
– 15, потоа до Управниот суд на РМ – 2, Основниот суд Штип – 1, Основниот суд 
Струмица – 1, Основниот суд Велес – 1, Основниот суд Битола – 1, Основниот 
суд Скопје 2 – 1.

5 Министерство за правда, Државен завод за статистика, Министерство за труд и 
социјална политика, Фонд за пензиско и инвалидско осигурување, МВР. 
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на ФООМ и Европската комисија, беа ангажирани за 
обезбедување претходна правна помош во согласност со ЗБПП, 
што овозможи запознавање со системот однатре и пристап до 
податоците за спроведувањето на Законот.

 » Увид и анализа на решенијата (вкупно 90) со кои 
Министерството за правда одлучило за барањата за бесплатна 
правна помош, добиени преку непосредна интеракција на 
овластените здруженија со граѓаните како баратели на правна 
помош и со Министерството за правда како орган кој решава 
во прва инстанција. 

 » Увид и анализа на пресуди на Управниот суд на РМ со кои тој 
одлучил во врска со поднесени тужби против решенија со 
коишто не се одобруваат барања за бесплатна правна помош во 
текот на имплементацијата на проектот. Такви пресуди немаше. 
Управниот суд, преку поднесените барања за слободен пристап 
до информации од јавен карактер, нѐ извести дека заклучно 
со март 2015 година, во процес се 22 тужби против негативни 
решенија за БПП.  

Предмет на извештајот
Предмет на овој извештај е примената на Законот за бесплатна 
правна помош во текот на 2014 и 2015 година, како и ефектите од 
примената на Законот врз определени засегнати страни и субјекти, 
како што се: граѓаните како корисници на правото за бесплатна 
правна помош, здруженијата како даватели на бесплатна правна 
помош, Министерството за правда како државен орган кој одлучува 
за барањата за бесплатна правна помош,  Управниот суд како орган 
за судска контрола на решенијата кој одлучува во врска со тужбите 
за негативните решенија за бесплатна правна помош, како и 
другите институции кои имаат секојдневен контакт и кои работат со 
маргинализирани групи коишто се соочуваат со правни проблеми.6 

Примената на Законот за бесплатна правна помош во 2014 - 
2015 година

Предмет на следење беше примената на Законот во 2014 и 2015 година, 
особено: бројот на поднесени барања за бесплатна правна помош, 

6 Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Шуто Оризари е пример за една 
таква институција.
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бројот и односот на одобрени наспроти одбиени барања за бесплатна 
правна помош, трендовите, примената на Законот од гледна точка на 
Европската комисија, траењето и текот на постапката за одобрување 
на барање за бесплатна правна помош, давателите на бесплатна 
правна помош, како и финансирањето на бесплатната правна помош. 
Во овој дел влегуваат и законодавните иницијативи и активности кои 
се однесуваат на Законот за бесплатна правна помош. 

 » Граѓаните како корисници на бесплатната правна помош

Овој дел содржи анализа на потребите на граѓаните од правна помош, 
идентификување на одделните категории граѓани кои имаат потреба 
од правна помош и анализа дали и во која мера Законот придонесува 
и одговара на потребите на граѓаните. 

 » Здруженијата како даватели на бесплатна правна помош

Имајќи го предвид значењето на давателите на правната помош, овој 
дел e посветен на улогата на секој од давателите на правна помош, 
како и на проблемите со кои се соочуваат при обезбедувањето на 
бесплатната правна помош за крајните корисници. 

 » Улогата на Управниот суд во примената на Законот 

Во овој дел се опфатени бројот на поведени управни спорови против 
решенија со кои се одбиваат барања за бесплатна правна помош, 
стратешкото водење постапки, анализа на пресудите на Управниот 
суд, како и нивното влијание врз примената и толкувањето на Законот 
за бесплатна правна помош. 
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Законот за бесплатна правна помош е донесен со цел да обезбеди 
еднаков пристап на граѓаните и другите лица определени во него 
до институциите на системот, за запознавање, остварување и за 
овозможување ефективна правна помош во согласност со начелото за 
еднаков пристап до правдата. Ова се спроведе преку воспоставување 
на т.н. право на бесплатна правна помош кое за определени категории 
граѓани за кои е потребно да исполнат услови предвидени во законот, 
предвидува решавање на определени прашања од граѓанска и управна 
природа, како и признавање на правото на адвокат кој ќе биде платен 
од државата. Законот за бесплатна правна помош донесен во 2009 
година не понуди решенија за остварување на пристапот до правда, 
а за што претходно беше укажано од страна на повеќе организации. 
Недореченостите во Законот излегоа на површина при започнувањето 
на примената, па така, беа увидени сериозни проблеми кои беа 
причина  Законот да не прерасне во ефикасен инструмент за 
олеснување на пристапот до правда за сиромашните граѓани. 
Проблемите потекнуваат од комбинација на недоволниот квалитет 
на Законот и недоволниот капацитет на Министерството за правда и 
подрачните одделенија, но и на Управниот Суд, да го применат Законот 
кој е во сила. 

ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА 
БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ВО 
2014   2015 ГОДИНА

3.
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Детална анализа на Законот, на резултатите од неговата примена 
од моментот на неговото донесување до моментот на издавање на 
овој Извештај, се содржани во претходните 4 годишни извештаи за 
примената на Законот кои беа спомнати погоре.

За почеток, кратка хронологија на измените и обидите за измена 
на ЗБПП. Во 2012 година, Министерството за правда, врз основа 
на евалуацијата спроведена во 2011 година,7 а во согласност со 
годишната програма за работа,8 иницираше измени на ЗБПП поради 
што формираше работна група9 која почна со работа кон крајот на 
септември 2012 година.10 Македонското здружение на млади правници 
беше покането и активно учествуваше во работата на групата со 
тоа што изработи предлог- амандмани за измена на Законот.11 Во 
изработката на предлозите за измена и дополнување на Законот, 
работната група се фокусираше кон остварување на  следниве цели: 
(1) Олеснување на условите за стекнување право на бесплатна правна 
помош; (2) Појаснување на правните прашања за кои може да се 
одобри бесплатна правна помош; (3) Подобрување на номотехничкиот 
квалитет на Законот и негово приспособување со другите закони; 
(4) Прецизно уредување на парничните трошоци во предметите 
во кои е одобрена бесплатна правна помош во однос на нивното 
надоместување и (5) Прецизирање на претходната правна помош и на 
улогата на здруженијата во неа. 

Во извештајот за 2013 година беше нотирано дека и покрај заеднички 
изработените предлози за измена и дополнување на Законот за кои 
имало консензус меѓу членовите на работната група, а кои значително 
ќе го подобреа постојниот Закон, измената не се случи. Во отсуство на 

7       Ибид
8 Известување од Министерството за правда на РМ бр. 19-2139/2 од 21.6.2012 

год.
9 Со решение на Министерството за правда бр. 07-3192/7 од 28.9.2012 год. 
10 Во работната група беа поканети и учествуваа претставници на МТСП, МВР, 

Адвокатската комора на РМ, Судската власт, Овластените здруженијата и 
вработени во Одделението за бесплатна правна помош при Министерството 
за правда. МЗМП беше покането да номинира претставник во работната 
група. 

11 Прирачник за номотехнички правила, Влада на РМ, Секретаријат за 
законодавство, Скопје, 2007 година.
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формално образложение за причините за престанокот на работата на 
работната група, беше побарана информација од Министерството за 
правда, при што беше одговорено дека Законот за бесплатна правна 
помош ќе биде предмет на стратешко уредување во Стратегијата 
за јакнење на правосудството (2014 - 2016)12, па дури откако ќе се 
изработи документот, ќе се пристапи кон измена на Законот. 

Поради споменатите проблеми и предизвици искусени при примената 
на Законот, од страна на здруженијата, во повеќе наврати беше 
укажувано на потребата од итна суштествена измена на Законот со 
цел реално, а не само формално, олеснување на пристапот до правда 
за граѓаните во РМ. Врз основа на долгогодишниот мониторинг 
на примената на овој Закон, здруженијата изработија заеднички 
документ за јавна политика13 кој беше поднесен до Министерството за 
правда во јули 2014 година. Документот за јавни политики ги содржеше 
насоките кон кои треба да се движи измената на Законот, како и опис 
на постапката14 со која треба да се спроведе измената.   

Во меѓувреме, од ноември 2014 до март 2015 година, формирано е 
работно тело кое работеше на изготвување стратегија со акциски план 
за реформи во правосудството, а во делот пристап до правда, каде 
што спаѓа и ЗБПП. Македонското здружение на млади правници зеде 
активно учеството во работната група во која ги изнесе препораките 
засновани на повеќегодишната работа во областа на бесплатната 
правна помош. Финалниот резултат од работата на работното тело сѐ 
уште се очекува, односно, иако формално, неговата задача е завршена, 
стратегијата сѐ уште не е готова. Оттука, измената на ЗБПП директно ќе 
зависи од резултатот на оваа стратегија откако ќе биде финализирана. 

12 Одговор на Министерството за правда бр. 19-3162/2 од 22.9.2013 год.
13 ПОТРЕБНА Е ИТНА И СУШТИНСКА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА 

ПОМОШ - документ за јавна политика http://pristapdopravda.mk/wp-content/
uploads/2012/10/javna-politika-0620141.pdf

14 „Транспарента и јавна постапка, која би била раководена од Министерството 
за правда на РМ, а во која суштински би учествувале засегнатите страни 
преку нивни претставници [адвокати, здруженијата, судиите (првостепен 
граѓански суд), вработени во подрачните одделенија, вработени во Центрите 
за социјална работа]. Паралелно со постапката, потребно е спроведување на 
издржани и длабински анализи за правните потреби на граѓаните, влијанието 
на регулативата (РИА анализа) при подготовката на измените на Законот, како 
и финансиска анализа за фискалните импликации на Законот.“
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Наспроти сите напори, од донесувањето на овој Закон во 2009 година, 
единствени корекции кои му се случија на ЗБПП се: 

 » Дополнувањето од 2011 година15 кое се состоеше од 
дополнување во категориите баратели на бесплатна правна 
помош, односно, се однесуваше на барателите на право 
на азил на кои им е признаено правото на бесплатна правна 
помош во постапката за одобрување право на азил.

 » Во втората половина од 2013 година беше донесен Законот 
за правда за децата (ЗПД).16 Една од новините поради која 
донесувањето на ЗПД е релевантно за примената на ЗБПП и 
ќе има ефект врз системот на бесплатна правна помош е тоа 
што исплатата на адвокатите, кои ќе ги застапуваат децата во 
ризик и децата сторители на кривични дела и прекршоци, 
ќе се врши во согласност со одредбите уредени во ЗБПП, 
а од буџетот кој годишно се наменува за финансирање на 
бесплатната правна помош. ЗПД ги предвидува постапките 
(дејствата) кога учеството на адвокатот, кој ќе ги застапува 
интересите на малолетникот, паѓаат на товар на Буџетот на РМ 
и се исплаќаат во согласност со ЗБПП. Според ЗПД, учеството 
на адвокат е задолжително при: 

 » повикување на разговор на дете во ризик пред ЦСР (чл. 
25 од ЗПД), 

 » сите фази на судската постапка (чл. 90 од ЗПД), 

 » сослушување на дете од страна на јавниот обвинител (чл. 
107 од ЗПД), 

 » при повикување на дете од страна на МВР и задржување 
во полициска станица (чл. 116 од ЗПД). 

15 „Транспарента и јавна постапка, која би била раководена од 
Министерството за правда на РМ, а во која суштински би учествувале 
засегнатите страни преку нивни претставници [адвокати, 
здруженијата, судиите (првостепен граѓански суд), вработени во 
подрачните одделенија, вработени во Центрите за социјална работа]. 
Паралелно со постапката, потребно е спроведување на издржани и 
длабински анализи за правните потреби на граѓаните, влијанието на 
регулативата (РИА анализа) при подготовката на измените на Законот, 
како и финансиска анализа за фискалните импликации на Законот.“

16 Објавено во „Службен весник на РМ“ бр. 185 од 2011 год.
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 » Потоа, следи дополнувањето на ЗБПП, изгласано во Собранието 
на РМ на крајот на јуни 2015 година, со кое Министерството 
за правда се задолжува во рок од три месеци од денот на 
влегувањето во сила на измената на Законот, електронски да 
се поврзе со Агенцијата за катастар на недвижности.17

Наоди од примената на Законот во 2014 - 2015 година
Како што беше наведено во претходниот дел, Законот за бесплатна 
правна помош не претрпе суштинска измена и навлезе во шестата 
година од неговата имплементација. Во овој дел е даден приказ 
на резултатите од мониторингот на примената на Законот извршен 
од овластените здруженија, а изразен преку бројот на граѓани кои 
побарале бесплатна правна помош и бројот на граѓани на кои им 
била одобрена бесплатна правна помош. Наведени се давателите 
на претходна правна помош, а презентирани се и податоци за 
финансирањето на БПП во 2014 и 2015 година. 

Бројот на граѓани кои побарале бесплатна правна помош од 
државата во 2014 - 2015 година

Во 2014 година, од Министерството за правда биле издадени вкупно 
254 решенија во однос на барања за бесплатна правна помош. Според 
годишниот извештај на Министерството, биле поднесени вкупно 
270 барања во текот на календарската 2014 година.18 Споредено 
со 2013 година, видлив е зголемениот број граѓани кои побарале 
бесплатна правна помош.19 Овој тренд може да се припише на две 
веројатнивлијанија: зголемен број правни проблеми со кои се 
соочуваат граѓаните, но исто така, и поголема свест за постоењето на 
можноста за добивање правна помош платена од државата. Тука треба 
да се забележат шестгодишното активно учество, примена и активности 

17 „Службен весник на РМ“ бр. 148/2013. Со влегувањето во сила на Законот 
за правда за децата, престана да важи Законот за малолетничка правда. 
Постапувањето со децата во ризик и децата сторители на кривични дела и 
прекршоци преминува во надлежност на Законот за правда за децата. 

18 http://sobranie.mk/downloaddocument.aspx?id=eb4f4033-0f9f-4a11-88b1-
d9385af477a2&t=pdf

19 162 поднесени барања за остварување на правото на БПП во текот на 2013 
година. 
Годишен извештај за имплементацијата на ЗБПП – 2013 год. 
http://pravda.gov.mk/documents/izvestaj-2014-bpp.pdf
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за промоција на Законот. Највлијателна улога во зголемувањето на 
барањата имаат овластените здруженија кои преку работата на терен и 
преку директна комуникација со граѓаните ги информираат за правото 
на бесплатна правна помош и им даваат помош во составувањето и 
поднесувањето на барањата за бесплатна правна помош. Со присуство 
на терен, во медиумите, со присуство на социјалните мрежи и преку 
www.pristapdopravda.mk, јавноста беше информирана за проектот 
и за СОС линијата. Со тоа, правото на бесплатна правна помош 
беше активно промовирано. Ова е потврдено преку соодносот на 
поднесените барања во 2014 година, при што од вкупно 270 барања, 
131 барање се поднесени преку шесте овластени здруженија вклучени 
во проектот. 

Во периодот јануари – август 2015 година, преку овие здруженија 
биле составени 28 барања за бесплатна правна помош.  Во текот на 
18-месечната имплементација на проектот, „Пристап до правда во 
Македонија“, преку шесте овластени здруженија беа поднесени 159 
барања за остварување на правото на бесплатна правна помош.

Преглед на бројот на поднесени барања за бесплатна правна 
помош (и соодветните одлуки за нив) преку овластените 

здруженија на проектот

Поднесени 
барања

Одобрени 
барања

Одбиени 
барања

Запрена 
постапка

Одлучување 
во тек

МЗМП 74 9 11 42 10

НРЦ 25 9 11 1 4

ЕХО 30 18 10 1 1

8-ми 
Септември

1 0 0 0 1

Избор 14 9 2 3 0

МКЦ 15 6 6 0 3

Вкупно 159 51 40 47 19

февруари 2014 -  август 2015 година

Од 159-те поднесени барања, 51 биле одобрени, 40 биле одбиени, 
за 48 постапката била запрена. Од нив, 41 апликација за правна 
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помош при процедура за барање азил биле запрени поради тоа што 
апликантот ја напуштил територијата на Македонија. Едно барање за 
правна помош при аплицирање за азил било одобрено. За 19 барања 
за остварување на правото на правна помош постапката сѐ уште е во 
тек, додека едно барање за остварување на правото на правна помош 
е ставено во мирување, а едно е повлечено од подносителот.

Видливо е зголемување на бројот на поднесени барања за бесплатна 
правна помош во однос на претходните години, што сигурно е резултат 
на зголемувањето на информираноста на државните органи, кои ги 
упатуваат граѓаните да побараат правна помош, како и на работата 
на овластените здруженија и промотивните активности. Сепак, 
зголемувањето на бројот на поднесени барања не значи дека е 
подобрена примената на Законот. Имено, од статистиката е видливо 
дека поголем број граѓани се оневозможени да користат бесплатна 
правна помош: одлуката била негативна за 40 барања поднесени 
преку здруженијата, додека постапката била запрена кај 48 предмети. 
Скоро две третини од апликантите, кои се обиделе да го остварат 
своето право преку некое од овластените здруженија, не успеале во 
својата намера. 

Во однос на донесените одлуки во календарската 2014 година, 
Министерството донесе вкупно 254 решенија за 270 поднесени 
апликации со кои во 114 случаи одобри бесплатна правна помош, додека 
во 140 случаи ги одби барањата.20 Може да се забележи флуктуација 
во брзината на постапката на одлучување, но сепак, продолжи трендот 
на поголем број одбиени наспроти одобрени барања, што е резултат 
на строгите услови кои граѓаните треба да ги исполнат. На крај, може 
да се заклучи дека не е доволно само забрзување на постапката при 
одлучувањето без претходна измена и олеснување на условите кои 
граѓаните треба да ги исполнат за да користат бесплатна правна помош 
и непречено да го остварат пристапот до правда.

20 Годишен извештај за имплементацијата на ЗБПП – 2014 год. 
http://pravda.gov.mk/documents/bpp_2015.pdf
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Сооднос на  одбиени наспроти одобрени барања за бесплатна 
правна помош

2011 2012 2013 2014

2,3 пати 1,9 пати 1,4 пати 1,2 пати

Постапката за решавање го пробива законскиот рок и не се 
води според начелото на итност

Просечното време на донесување одлука за поднесените барања 
бележи опаѓање по алармантното издолжување на постапката 
за одлучување што беше нотирано кон крајот на 2014 година. Во 
ноември, „Пристап до правда во Македонија“ информираше преку 
својот билтен дека во некои случаи се чека во просек до 80 денови за 
првостепена одлука за поднесено барање за остварување на правото 
на бесплатен адвокат.21 

Сепак, според досегашните поднесени барања, изгледа дека е 
речиси невозможно да се донесе решение во законскиот рок од 20 
дена и да се даде квалификација дека постапката во практиката го 
исполнила начелото на итност врз основа на кое е уредена. Постапката 
за одлучување во однос на барање за бесплатна правна помош, која 
може да трае по два и повеќе месеци, не овозможува одобрување на 
бесплатна правна помош за правни прашања за кои се предвидени 
кратки рокови за преземање на правните дејства (работните односи, 
пензиското и инвалидското осигурување, здравственото осигурување, 
како и за определени имотноправни прашања за кои се пропишани 
кратки рокови). 

Причините за пробивањето на законскиот рок22 лежат, пред сѐ, во 
бројот и разновидноста на податоците кои подрачното одделение е 
должно да ги прибави со цел да се утврди дали лицето ги исполнува 
условите предвидени со Законот, податоци кои се прибавуваат по 

21 Месечно соопштение на проектот „Пристап до правда во Македонија“, 
ноември 2014 год.  
http://pristapdopravda.mk/wp-content/uploads/2014/11/press-release-
19.11.2014-MK1.docx

22 Повеќе за причините за одолговлекувањето, види дел 6 од Анализа на 
примената на ЗБПП (2010 - 2012).
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писмен пат од различните иматели, наместо по електронски пат или со 
електронски увид.

Едно ново здружение стекна овластување за давање 
претходна правна помош

Во април 2014 година, едно ново здружение стекна овластување да 
обезбедува претходна правна помош и беше додадено во регистарот 
на здруженија при Министерството за правда на РМ. Новото здружение 
е 8-ми Септември од Скопје и е дел од проектот „Пристап до правда во 
Македонија“. Со додавањето на ова здружение, бројот на здруженија 
во регистарот изнесува вкупно 9, распоредени во поголемите градови 
од државава (Скопје, Битола, Прилеп, Куманово, Штип, Струмица и 
Тетово).23

Регистарот на овластени здруженија е објавен на веб-
страницата на Министерството за правда на РМ

Законот за бесплатна правна помош им забранува на овластените 
здруженија да употребуваат каков било облик на реклама со која ќе ја 
промовираат својата работа на полето на бесплатната правна помош, 
поради што обврската за нивна промоција и запознавање на граѓаните 
со нив ја презема исклучиво Министерството за правда. Па така, 
основна обврска24 на Министерството за правда e да води регистар 
на овластените здруженија на својата веб-страница (www.justice.gov.
mk), односно, да обезбеди јавен податок за ентитетите кои се внесени 
во регистарот на здруженија овластени за давање (претходна) правна 
помош.

Овластените здруженија повеќе од четири години апелираа до 
Министерството за правда да ја исполни оваа законска обврска и да го 
објави регистарот на овластени здруженија на својата веб-страница.

Подрачните одделенија на Министерството за правда, како 
даватели на претходна правна помош, немаат систем на 
евиденција на граѓаните кои побарале претходна правна 
помош затоа што ниту со Законот ниту со подзаконски акт не е 
воспоставена оваа обврска.

23 Регистар на здруженија за бесплатна правна помош  
http://pravda.gov.mk/documents/reg_zdr_pred_pravna_pomos.pdf

24 Член 19, став 2 и 3 од ЗБПП.
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Подрачните одделенија на Министерството за правда се предвидени 
како даватели на претходна правна помош, исто како и овластените 
здруженија, доколку го исполнуваат условот да имаат вработено 
правник со положен правосуден испит. До крајот на 2014 година, 
само 3 подрачни одделенија (Свети Николе, Велес, Карпош) го немаат 
исполнето овој услов. Претходно, во 2013 година, само 10 од 33 
подрачни одделенија имаа правници со положен правосуден испит 
посветени на оваа проблематика. Оваа состојба е добра промена, но 
дополнителен проблем поврзан со обезбедувањето правна помош од 
страна на подрачните одделенија е отсуството на систем на евиденција 
на обезбедената претходна правна помош, што укажува на тоа дека 
Министерството нема статистички податоци за подрачните одделенија 
во колку случаи, односно, за колку и кои граѓани обезбедило 
претходна правна помош. Сѐ уште недостасува аналитика за да може 
да се планира и подобри правната помош која институциите мора да ја 
даваат на еден или друг начин.

Мал интерес на адвокатите за вклучување во системот на 
бесплатна правна помош

Во 2014 година, само 12 адвокати побараа и беа запишани во регистарот 
на адвокати пријавени за обезбедување бесплатна правна помош, а 
еден е избришан од него. Состојбата во регистарот на Министерството 
за правда на крајот на 2014 година е следнава: 262 адвокати од над 
2.000 адвокати кои вршат адвокатска дејност во Македонија. 

Минимално финансирање на бесплатната правна помош во 
2014 и 2015 година од страна на државата

Во 2014 и во 2015 година, за финансирање на бесплатната правна 
помош, од буџетот на Министерството за правда на РМ повторно се 
предвидени 3.000.000 денари или околу 50.000 евра.25 Споредено 
со претходната година, нема промени, односно, планиран е истиот 
буџет. Од планираните 3.000.000 денари, до 31 декември 2014 год. беа 
искористени 748.101 денари за награда на адвокати и 22.600 денари 
за надомест на трошоците на овластените здруженија, односно, 
вкупно 770.701 денари.26Очигледно е зголемувањето на наплатата на 

25 Извор: информација од јавен карактер добиена од Министерство за правда 
на РМ бр.19-538/2 и бр.19-533/2 од 10.3.2015 год.

26 Годишен извештај за имплементацијата на ЗБПП – 2014 год. 
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наградата на адвокатите, што е резултат на завршените предмети и 
поднесените трошковници, меѓутоа споредено со сумата на средства 
кои се одобруваат, сѐ уште се искористува многу мал дел од одобрените 
средства. Во однос на здруженијата, и покрај големиот број предмети 
во кои имаат обезбедено претходна правна помош, поради начинот на 
кој е уредена наплатата на надоместот на трошоци, исплатената сума 
од 22.600 денари не е доволна да ги покрие реалните трошоци кои ги 
има само едно здружение месечно. 

Според досегашните искуства, само за покривање на оперативните 
трошоци на 6-те овластени здруженија за обезбедување претходна 
правна помош, на годишно ниво, потребни се средства во приближен 
износ на оние што државата ги издвојува за севкупната имплементација 
на ЗБПП, односно, околу 3.000.000 денари. Тоа не ги вклучува 
трошоците за надомест на адвокатите, вработените во подрачните 
единици и останатите трошоци поврзани со спроведувањето на овој 
Закон. 

Според наодите содржани во Извештајот на Европската комисија за 
ефикасноста на судството во земјите на Советот за Европа за 2014 
година27,  годишниот буџет на Македонија наменет за секторот правда 
и судство, е компаративно низок, во споредба со другите земји со 
слична демографска и економска категорија. 

Заклучоци од примената на Законот за бесплатна правна 
помош во 2014 - 2015 година

Во јули 2015 година, Законот за бесплатна правна помош навлезе 
во шестата година од неговата примена, но при тоа, не доживеа 
суштинска и подлабока измена, со исклучок на трите „наменски“ 
измени и дополнувања. Едната се однесуваше на проширување на 
листата на барателите на бесплатна правна помош, па беа додадени 
барателите на азил, другата беше „задоцнето“ усогласување со 
Законот за правда на децата, додека третата измена, исто така, се 
случи „на мала врата“ во јуни 2015 година, кога Министерството 
за правда беше задолжено во рок од 3 месеци да се поврзе со 
Агенцијата за катастар на недвижности. 

http://pravda.gov.mk/documents/bpp_2015.pdf
27 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_

en.pdf
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Отсуството на суштинска измена на Законот за бесплатна правна 
помош резултира со идентични проблеми и предизвици кои постојат 
веќе шест години, а кои се утврдени со претходните извештаи28 и за 
кои Министерството за правда е известено, а пропустите во системот 
веќе ги има воочено. 

Поради тоа, заклучоците во овој извештај нема многу да се 
разликуваат од претходните заклучоци. Битно е да се напомене 
дека при нивната формулација, земени се предвид и наодите од 
2013 година. Според тоа, може да се изведат следниве заклучоци 
за примената на Законот за бесплатна правна помош во 2014 - 2015 
година:

 » Споредено со реалните потреби на граѓаните за правна помош, 
утврдени со релевантни истражувања,29 и земајќи го предвид 
бројот на сиромашни граѓани во државата, очигледно е дека 
оваа бројка на граѓани е премала за да може да придонесе за 
реално олеснување на пристапот до правда за граѓаните.

 » Бројот на лица кои побарале бесплатна правна помош и бројот 
на лица кои стекнале право на неа остануваат многу мали.

 » Поврзана со претходниот заклучок е и преголемата 
рестриктивност на условите што ги пропишува Законот, а 
во врска со материјалната положба на граѓаните кои треба 
да ги исполнуваат за да стекнат право на бесплатна правна 
помош. Овие услови се престроги, неосновани и оставаат без 
право на бесплатна правна помош огромна маса сиромашни 
луѓе кои само поради фактот што поседуваат некој недвижен 
имот (имот во кој живеат) немаат право на правна помош. 
Последната измена на Законот оди во насока на зголемување 
на контролата токму во делот на недвижностите кои барателите 
на правна помош би ги поседувале.

28 Достапни на http://www.fosm.org.mk/mk/Home/Publications?catID=9&additio
nalID=80 

29 Јана Коруновска Србјанко, Неда Коруновска, Тања Малеска:  „Правните 
потреби и патот до правдата во Република Македонија“, ФООМ, Скопје, 2013 
година, достапна на http://www.fosm.org.mk/CMS/Files/Documents/20131810-
Analiza-mk.pdf 
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 » Законот за бесплатна правна помош не успеа да воспостави 
функционален двостепен систем на бесплатна правна помош, 
иако намерата на законодавецот во оваа насока беше 
очигледна: првиот степен би требало да вклучува правно 
информирање, советување и упатување и треба да е предуслов 
за вториот степен, односно, водење некоја судска или управна 
постапка. 

 » Опфатот на правото за бесплатна правна помош, сам по себе, 
е недоволен да го олесни пристапот до правда на граѓаните во 
конкретни судски и управни постапки затоа што не предвидува 
ослободување од плаќање судски такси и трошоци за докази 
(вештачење и сл.) кои се значителни трошоци за лицата коишто 
живеат во сиромаштија и коишто не се секогаш во можност да 
ги платат, а од кои им зависи доказната постапка.

 » Просечното време за кое Министерството за правда ги решава 
барањата за бесплатна правна помош, како и законскиот рок 
од 20 дена не одговараат на потребите на граѓаните, односно, 
во случаите кога е потребно преземање определено правно 
дејство, чиј рок на постапување е, на пример, 8 или 15 дена, 
не е можно користење адвокат во согласност со правилата 
на бесплатната правна помош. Времето на одлучување на 
Управниот суд се мери во години. Тоа е уште еден сериозен 
проблем во овозможувањето двостепеност при одлучувањето 
за ова право на граѓаните.   
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ПРАВНА 
ПОМОШ НИЗ 

ПРИЗМАТА НА 
РАЗЛИЧНИТЕ 

СУБЈЕКТИ КОИ 
СЕ ЗАСЕГНАТИ 
ИЛИ ВКЛУЧЕНИ 
ВО НЕГОВАТА 
ПРИМЕНА
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Во овој дел, извештајот ќе даде осврт на тоа како, според информациите 
собрани во текот на 18 месеци, ЗБПП бил ползуван од страна на 
граѓаните како корисници,  здруженијата како даватели и Управниот 
суд како втора инстанција на одлучување во однос на барањата за 
бесплатна правна помош.

4.1  Граѓаните како корисници на правото на бесплатна 
правна помош и нивните потреби 

Механизмот за бесплатна правна помош постои заради олеснување на 
пристапот до правда, пред сѐ, на сиромашните граѓани во конкретни 
случаи кога имаат определен проблем од правна природа, но поради 
тешката материјална положба во која се наоѓаат, не се во можност да 
остварат и заштитат некое свое загарантирано право. 

Идеално, механизмот за бесплатна правна помош треба да биде 
инструмент кој ќе одговори на потребите на граѓаните на адекватен 
и ефикасен начин. Поради тоа, суштински предуслов за правилно 
дизајнирање систем на бесплатна правна помош е да може да одговори 

ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА 
ПОМОШ НИЗ ПРИЗМАТА НА 
РАЗЛИЧНИТЕ СУБЈЕКТИ КОИ СЕ 
ЗАСЕГНАТИ ИЛИ ВКЛУЧЕНИ ВО 
НЕГОВАТА ПРИМЕНА

4.
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на потребите на граѓаните преку проверка на следниве аспекти:  1. 
Утврдување на правните проблеми со кои се соочуваат граѓаните во 
потешка материјална положба; 2. Нивна анализа со цел да се разгледа 
можноста за најдобро решение и 3. Утврдување на последиците од 
нерешавањето на правните проблеми. 

Уважувањето на специфичните потреби на граѓаните е една од 
причините зошто не постои универзално прифатен и широко применет 
систем на бесплатна правна помош, туку секоја држава организира 
систем со кој прави баланс меѓу потребите на граѓаните и можноста 
државата да финансира таков систем. 

Поради лошата поставеност на целиот механизам, како и 
неинвентивниот пристап кој е наметнат со постојниот Закон, државата 
нема можност за евиденција и анализа на демографијата, па оттука, 
не може да има преглед на правните проблеми и податоци за 
фреквентноста на нивното појавување.

Публикацијата Правните потреби и патот до правдата во 
Република Македонија дава опис на најчестите правни проблеми со 
кои се соочуваат граѓаните и опис на категориите граѓани кои имаат 
потреба од бесплатна правна помош.30 Оваа публикација е прва од 
таков тип и во неа е претставено истражување кое дава реална слика 
за правните проблеми со кои се соочуваат граѓаните во Македонија. 
Во последните 18 месеци, преку работата на овластените здруженија 
при имплементацијата на „Пристап до правда во Македонија“, беа 
собрани релевантни податоци кои ги потврдуваат наодите од ова 
истражување. 

Според податоците собрани во текот на имплементацијата на 
проектот, во 1839 правни проблеми граѓани добиле правна помош од 
овластените здруженија. Правната помош во најголем дел се состоела 
од давање општи правни информации 1830, иницијален совет за 
правото на користење на правната помош 835, додека помош при 
пополнување барање за правна помош била дадена во 159 наврати.  

30 Јана Коруновска Србјанко, Неда Коруновска, Тања Малеска: Правните 
потреби и патот до правдата во Република Македонија, ФООМ, Скопје, 2013 
год.  http://soros.org.mk/CMS/Files/Documents/20131810-Analiza-mk.pdf
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Горенаведените 1839 интервенции се однесувале на вкупно 1829 лица 
кои дошле во контакт со правниците од шесте здруженија. Од нив, 900 
биле жени, додека 929 биле мажи. 

Од вкупно 1829 лица, 1006 биле со македонска националност, 39 со 
албанска националност, 620 со ромска националност, и 164 лица 
припаѓале на други националности.

Од февруари 2014 до август 2015 година, правните проблеми за кои 
овластените здруженија дадоа претходна правна помош се:

Правна област Број на 
интервенции

Социјално осигурување 494 
Имотноправни проблеми 381
Семејни односи 150
Здравствено осигурување 124
Жртви на семејно насилство 97
Работни односи 89
Пензиско и инвалидско осигурување 78
Заштита на деца и малолетници 74
Признавање право на азил 41
Заштита на жртви од казниви дела 12
Разни видови правни проблеми надвор од 
наброените области31

299

ВКУПНО 1839

Дали ЗБПП е доволен за правните проблеми со кои се 
соочуваат ранливите граѓани?

Според информациите собрани во текот на 18-месечната 
имплементација на проектот, правните проблеми со кои се соочуваат 
граѓаните на РМ се претставени во табелата погоре.  Категориите 
граѓани за кои се очекува дека имаат потреба од бесплатна правна 
помош (тешка материјална положба или социјална исклученост) 
се идентификувани во истражувањето за правни потреби од 2013 
година.32

31 Последното поле содржи и дополнителни правни проблеми за кои граѓаните 
побарале помош,  а кои е невозможно да се категоризираат.

32 Јана Коруновска Србјанко, Неда Коруновска, Тања Малеска: Правните 
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ЗБПП предвидува затворена листа на правни прашања за кои може 
да се одобри бесплатна правна помош за кои единствен услов е да 
се од интерес на барателот. Листата на правни прашања од граѓанска 
и управна материја вклучува: права од областа на социјалното, 
здравственото, пензиското или инвалидското осигурување, 
работните односи, заштитата на  деца  и    малолетници,  жртвите  
на  семејно  насилство,  заштитата  на  жртвите  од казниви дела, 
заштитата на жртвите на трговијата со луѓе и имотноправните 
прашања. Анализирајќи ја табелата дадена погоре, уште на прв поглед 
може да се констатира дека определени правни прашања за кои 
граѓаните имаат потреба од правна помош не претставуваат прашања 
за кои може да се одобри БПП (на пример, социјалната заштита33). 
Исто така, определени специфични потреби (остварување право на 
државјанство, статусни прашања) на ранливите категории граѓани не 
влегуваат во правните прашања за кои може да се одобри бесплатна 
правна помош.  

Во однос на прашањата кои ги предвидува ЗБПП, досегашната примена 
дава перспектива за нивниот обем и опфат: што сѐ влегува во тие 
правни прашања.  Како најчести, имотноправните прашања, на 
начинот на кој се формулирани, отворија дилеми поврзани со нивниот 
опфат (односно, што сѐ влегува во нив), а кои се потврдија со неколку 
решенија на Министерството за правда со коишто надоместот на 
штета не беше третиран како имотноправно прашање. Ова беше 
повод за постапки пред Управниот суд кој одлучи дека имотноправните 
прашања ги опфаќаат сите стварноправни, облигациони и наследни 
прашања.34 Од друга страна, правните прашања, кои се дефинирани 

потреби и патот до правдата во Република Македонија, ФООМ, Скопје, 2013 
год.  http://soros.org.mk/CMS/Files/Documents/20131810-Analiza-mk.pdf

33 Социјалното осигурување не се однесува ниту, пак, е поврзано со социјалната 
заштита. Социјалното осигурување се однесува на задолжителните придонеси 
кои треба да ги исплаќа секое вработено лице во РМ кои вклучуваат: 
1) пензиско и инвалидско осигурување врз основа на тековна исплата;                           
2) задолжително капитално финансирано пензиско осигурување; 3) стаж на 
осигурување кој се смета со зголемено траење; 4) задолжително здравствено 
осигурување; 5) осигурување во случај на невработеност.

34 Види повеќе во делот за Управниот суд во извештајот за 2013 година, поглавје 
3.4  
http://www.fosm.org.mk/CMS/Files/Documents/Izvestaj%20BPP%202013%20
MK%20-%20vnatresni%20ZA%20PECAT.pdf
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на општ начин како заштита на определена категорија (жртвите  на  
семејното  насилство,  жртвите  од казниви дела и жртвите на  
трговијата со луѓе) не нудат прецизна формулација за тоа: кои правни 
прашања влегуваат во секоја од нив, а тоа може да отвори простор за 
арбитрарно одлучување и нарушување на правната сигурност. Правата 
од областа на социјалното, здравственото, пензиското или 
инвалидското осигурување и работните односи, иако предвидени во 
ЗБПП, во практиката речиси и да ги нема затоа што според природата на 
постапките во кои се остваруваат, тие се врзани со преземање правни 
дејства во точно определени рокови (8, 15 или 30 дена), рок во кој е 
речиси е невозможно Министерството да донесе решение со кое се 
одобрува бесплатна правна помош. Оваа одлика на постојниот систем 
за бесплатна правна помош влијае и на другите правни прашања 
доколку во конкретните случаи остварувањето на правото зависи од 
определен рок. 

Најчестите правни проблеми со кои се соочуваат граѓаните 
гледано по правни области 

Правна 
област

Правни проблеми поврзани со оваа област

Имотно 
право

- Заштита на правото на сопственост во судски постапки, 

- Спроведување постапки за расправање на оставина,

- Спроведување на постапките за денационализација, 
легализација на бесправно изградени објекти и 
приватизација на државно земјиште,

- Добивање дозволи за градење и други 
административни одобренија 

- Проблеми со присилно извршување врз недвижност, 

- Проблеми кои произлегуваат од договори за закуп.
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Работни 
односи

- Неисплатена плата и придонеси на плата, 

- Повреда на права од работен однос (дневен, неделен и 
годишен одмор),

- Неспроведување на прописите за безбедност и здравје 
при работа.

Семејство 
и семејни 

односи

- Развод на брак,

- Уредување на имотни односи меѓу поранешни брачни 
другари,

- Определување на чување на деца,

- Издршка на деца и на брачен другар,

- Лица без државјанство и документи за идентификација 
на член од семејството.

Покрај правните прашања и постапката во која се одобрува бесплатна 
правна помош, важно е да се анализира и дали Законот има опфат во 
однос на лицата кои имаат потреба од остварување на правото на БПП. 

Барањето на Законот граѓаните во исто време (кумулативно) да 
исполнуваат определен статус, да остваруваат приход под 10.500 
денари35 и да имаат недвижен имот чија вредност не надминува пет 
просечни месечни бруто-плати исплатени во Република Македонија во 
претходниот месец е целосно неоправдано и ги десеткува граѓаните, 
кои по сите параметри се сиромашни, со право на бесплатна правна 
помош. 

Лице кое нема никаков приход ниту, пак, поседува некој имот, а не 
е корисник на социјална помош, во согласност со важечкиот ЗБПП, 
нема право на бесплатна правна помош. Или, пак, повеќечлено 
домаќинство кое се издржува единствено од социјална парична 
помош и нема никаков дополнителен приход, исто така, нема право на 

35 Според Законот за бесплатна правна помош, не е дозволено приходите 
по сите основи на тоа лице и членовите на неговото домаќинство да го 
надминуваат износот од 50% од просечната месечна плата исплатена во 
Република Македонија за претходниот месец во времето на поднесување на 
барањето за бесплатна правна помош.
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бесплатна правна помош само поради тоа што ја поседува куќата или 
станот во кој живеат членовите на тоа семејство.

Заклучок
Системот на бесплатна правна помош не е доволен за да им овозможи 
на квалитетен и ефикасен начин еднаков пристап до правда на 
лицата кои поради сиромаштија или социјална исклученост, не се 
во можност да ги остварат своите права загарантирани со Устав и 
закон. Реално долгиот период на одлучување кој не го исполнува 
законски наложениот рок од 20 дена, тесниот опфат на Законот и 
неинформираноста на граѓаните не дозволуваат ефикасна заштита 
на овие права.

Законот не предвидува правна помош за определени правни 
прашања за кои овие категории граѓани имаат реална потреба 
од правна помош (социјална заштита, заштита на потрошувачи, 
статусни прашања) или нив ги уредува на недоволно јасен начин кој 
остава можност за арбитрарно толкување (заштитата на определени 
категории лица).  

Поради должината на постапката во која треба да се одлучи за 
барањето за бесплатна правна помош (повеќе од еден месец), сите 
правни прашања, чие решавање е поврзано со преземање дејства 
во точно утврдени рокови, не можат да се остварат во рамките на 
бесплатната правна помош. 

Претесниот опфат на категориите граѓани кои имаат право на 
бесплатна правна помош го оневозможува ЗБПП да прерасне во 
вистинско и ефикасно средство за олеснување на пристапот до 
правда за граѓаните.  

4.2  Овластени здруженија за обезбедување претходна 
правна помош

Овој дел од извештајот содржи опис на улогата на овластените 
здруженија во системот на бесплатна правна помош воспоставен 
со Законот, гледано низ призмата на 6 (шест) од вкупно 9 (девет) 
здруженија кои заклучно со 2015 година имаат добиено овластување 
да обезбедуваат претходна правна помош. 
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Овластените здруженија имаат право на надомест на трошоците за 
обезбедената претходна правна помош. По шест години примена на 
ЗБПП и константно следење на работата на здруженијата, проблемот 
предизвикан од несоодветниот механизам за финансирање на 
трошоците го доведува во прашање нормалното функционирање на 
овластените здруженија без дополнителна донаторска поддршка. 

Практиката покажа дека работата на здруженијата е дополнително 
отежната поради:  

1. Исплатата на надомест на трошоците за обезбедената 
претходна правна помош од државата само во предметите во 
кои е и одобрена правна помош во судски и управни постапки. 

2. Претесниот опфат на претходната правна помош. 

3. Условите кои организациите мора да ги исполнуваат, а кои не 
соодветствуваат со овластувањето кое го имаат. 

4. Забраната за здруженијата за користење какви било облици на 
реклама преку кои ќе ги информираат граѓаните за можностите 
коишто ги нудат и ги обезбедуваат во согласност со ЗБПП. 

ЗБПП - инструмент кој постои заради обезбедување правна 
помош во судски и управни постапки

ЗБПП го уредува на недоволно јасен начин36 обезбедувањето претходна 
правна помош од страна на овластените здруженија. Законот не дава 
јасен одговор дали претходната правна помош е инструмент наменет 
за сите граѓани кои ги исполнуваат условите според ЗБПП, а кои имаат 
потреба од определена правна информација или е наменет само за 
оние граѓани коишто покрај тоа што ќе добијат претходна правна 
помош, ќе побараат и ќе добијат правна помош во судска и управна 
постапка. 

Во прилог на дилемата беше и контрадикторната уреденост на 
случаите во кои овластените здруженија имаат право на надомест на 
трошоците. За разлика од ЗБПП, кој предвидува дека здруженијата ќе 
имаат право на наплата на трошоците само доколку има решение за 

36 Види повеќе во Бајка или реалност – Бесплатната правна помош во РМ, 
стр. 21 и 22, МЗМП и ФООМ, 2011 год.
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одобрена БПП во судски и управни постапки, правилникот37 којшто 
ја уредува содржината на трошковникот не содржи обврска да се 
наведат бројот и датумот на решението (за разлика од правилникот 
кој го уредува трошковникот на адвокатите во кој на јасен начин 
се бара да се назначи решението врз основа на кое е обезбедена 
бесплатната правна помош38). Од работата на овластените здруженија 
беше утврдено дека Министерството за правда ќе исплати надомест 
на трошоците само во случаите кога ќе биде поднесено барање за 
бесплатна правна помош и кога тоа ќе биде прифатено.39 На овој 
начин, обезбедените правни услуги во случаите кога нема да биде 
поднесено барање (затоа што правниот проблем на лицето се решил 
преку општа правна информација) или кога барањето ќе биде одбиено 
воопшто не се вреднуваат, и Министерството за правда не исплаќа 
надомест, иако здруженијата ја обезбедуваат правната помош. 

Малиот број предмети за кои здруженијата можат да ги наплатат своите 
трошоци, споредено со огромниот број граѓани кои секојдневно се 
обраќаат со барање за информации и на кои овластените здруженија 
им излегуваат во пресрет со информации, укажува на голема 
дискрепанција меѓу потребите на граѓаните и начинот на кој ова се 
уредува во прописите.  Според ова, заклучокот е дека овластените 
здруженија за давање БПП се „запоставени“.

Целосно се запоставува функцијата на информирање и советување 
на граѓаните и евентуално решавање на споровите без започнување 
скапи и долги судски постапки кои само го оптоваруваат системот на 
бесплатна правна помош. Ваквата уреденост и толкување директно 
го ограничуваат пристапот до правда на огромен број граѓани чиј 
правен проблем може да се реши само со квалитетна и јасна правна 
информација или совет, а без непотребно иницирање управни и 
судски постапки. Со ваквата практика, државата испраќа порака 
дека бесплатната правна помош промовира водење скапи и долги 
судски постапки, наместо активности за подобрување на правната 

37 Правилник за содржината на образецот на трошковникот за обемот на 
извршената работа од овластените здруженија.

38 Правилник за содржината на образецот на трошковникот за обемот на 
извршената работа од адвокат.

39 Известување од Министерството за правда бр. 11 – 3312/2 од 15.9.2011 год. 



44 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ВО 2014   2015 ГОДИНА

информираност на граѓаните и решавање на споровите преку 
медијација. 

Тесен опфат на надлежности
Претходната правна помош опфаќа премногу тесен опфат правни 
услуги кои не се доволни за да овозможат суштинско правно 
советување на граѓаните, доволно за остварување на правото заради 
што е побарана правна помош. Со исклучок на општата правна 
информација,40 претходната правна помош е сведена на промоција 
на ЗБПП (иницијален правен совет) или на административно 
пополнување на барањето за бесплатна правна помош (правна помош 
при комплетирање на барањето за БПП). Вака уредена, претходната 
правна помош не одговора на потребата на граѓаните за правно 
информирање и советување пред поведувањето на определена 
управна или судска постапка, што е основна цел на овој вид правна 
помош. 

Постојните облици не овозможуваат навлегување во конкретните 
околности на случаите (правниот совет не е предвиден како облик 
на претходна правна помош), што е суштинско во разгледувањето на 
опциите кои ги имаат граѓаните во остварувањето или во заштитата 
на нивните права. Наместо тоа, здруженијата можат само да дадат 
„општи и начелни упатства за правно уредување“ (што е далеку од 
доволно за правно неука странка) и да поднесат барање за бесплатна 
правна помош без претходно поучување на странката за случајот, што 
е возможно само преку обезбедување правен совет. 

Покрај потребата од правен совет, граѓаните – а особено правно 
неуките странки – многу често имаат потреба од составување 
едноставни изјави, пополнување формулари, како и составување 
поднесоци за определени управни постапки (социјална заштита, 
пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување), што 
не е обезбедено преку постојните облици на правна помош. 

40 И самата има мошне тесен опфат и е дефинирана како облик на бесплатна 
правна помош која содржи општи и начелни упатства за правното 
уредување на одделна област.
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Високи услови - низок надомест
Законските услови што здруженијата треба да ги исполнуваат за да бидат 
вклучени во системот на бесплатна правна помош отворија сомнеж41 
за спроведливоста на оваа идеја бидејќи постои несразмерен однос 
меѓу трошоците кои здруженијата треба да ги направат за да станат 
подобни за давање претходна правна помош, наспроти висината на 
трошоците коишто државата ќе им ги надомести за сработеното. 

Еден од условите кој се бара од овластените здруженија е да имаат 
вработено т.е. да имаат засновано работен однос со лице кое е 
дипломиран правник со положен правосуден испит. За да може 
кое било здружение да го исполни овој услов, потребно е да одвои 
најмалку 30.000 денари месечно за бруто-плата за вработеното лице. 
Во исто време, поради начинот на кој се врши наплатата на трошоците 
(опишан претходно), сите 9 здруженија заедно за период од 6 години 
немаат надоместено сума потребна за неколкумесечна плата за едно 
лице кое ќе обезбедува претходна правна помош. Со други зборови, 
без поддршка од донаторите, ниту едно здружение нема да може да го 
исполни овој услов. Покрај засновањето работен однос, исто така, и 
условот да има положено правосуден испит не соодветствува со видот 
и обемот на претходната правна помош. Како што беше наведено 
претходно, ЗБПП опфаќа само информирање и техничка помош која 
може да биде обезбедена и од лице дипломиран правник. 

Забрана за каков било облик на реклама
Како последен од четирите клучни проблеми, кои ги имаат овластените 
здруженија во системот на бесплатна правна помош, тука е забраната 
за каков било облик на рекламирање на својата работа без притоа 
да се дефинира што претставува реклама (дали, на пример, летоци и 
постери за промоција на сопствената работа претставуваат реклама). 
Во исто време, недозволеното рекламирање се пропишува како основа 
за одземање на овластувањето. Со цел да се надополни оваа празнина 
и да се одговори на потребата од промоција на здруженијата, обврска 
на Министерството за правда е да ги промовира здруженијата. До 
крајот на 2013 година, иако пропишано како јасна законска обврска на 

41 Види Извештај за примената на ЗБПП, МЗМП и ФООМ, 2011 год.
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Министерството, не беше објавен регистарот на овластени здруженија 
на веб-страницата на Министерството. Тоа се случи дури во текот на 
2014 година. Сепак, и покрај неповолните околности, преку присуство 
на терен и директен контакт со граѓаните, шесте здруженија обезбедија 
правна помош за повеќе од 1.800 граѓани во текот на 18 месеци. 

Како што беше спомнато, од стапувањето во сила на ЗБПП, па сѐ до 2015 
година, вкупно 9 здруженија стекнаа овластување да обезбедуваат 
претходна правна помош. Здруженијата се од различни региони од 
државата и обезбедуваат заштита на различни категории граѓани. 

Преглед на здруженијата кои стекнаа овластување да 
обезбедуваат претходна правна помош

2011 2012 2013 2014
Национален 
ромски центар – 
Куманово

Македонско 
здружение на 
млади правници 
– Скопје

Рома С.О.С – 
Прилеп

Младински 
културен центар 
– Битола

Мултикултура 
- Тетово

ЕХО – Штип 

Избор – 
Струмица 

Центар за 
развој и 
унапредување 
на јавниот 
живот – Тетово.

8-ми Септември 
–  Скопје

Што овозможија 6-те овластени здруженија од „Пристап до 
правда во Македонија“?

Овластените здруженија од мрежата за бесплатна правна помош 
обезбедуваат претходна правна помош во согласност со ЗБПП за 
секој граѓанин за кој е веројатно исполнувањето на законските услови 
врз основа на јасно утврдени правила и стандарди кои гарантираат 
професионалност, стручност и доверливост на обезбедената претходна 
правна помош. Овластените здруженија исклучиво ги обезбедуваат 
облиците на претходна правна помош предвидени со Законот. 
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Преглед на барања за претходна правна помош од граѓани кои се 
обратија до шесте здруженија  

во периодот февруари 2014 - август 2015 год.

Здружение Број на граѓани кои побараа 
претходна правна помош

НРЦ – Куманово 449
МЗМП – Скопје 472
8-ми Септември – Скопје 127
МКЦ – Битола 285
ЕХО – Штип 302
Избор – Струмица 193
ВКУПНО: 1.829

Поднесени барања, одобрени барања, исплатен надомест и 
спроведен мониторинг на предмети за правна помош во периодот 
февруари 2014 - август 2015 година од страна на шесте овластени 

здруженија

Поднесени 
барања

Одобрени 
барања

Исплатен 
надомест за 

одобрени 
барања

Мониторирани 
предмети со 

одобрена БПП

МЗМП 74 9 4 4
НРЦ 25 9 6 10
ЕХО 30 18 13 14
8-ми 

Септември
1 0 0 0

Избор 14 9 2 3

МКЦ 15 6 6 3

Вкупно 159 51 31 34

Во периодот февруари 2014 - август 2015 година, „Пристап до правда 
во Македонија“, преку овластените здруженија, поднесе 159 барања 
за правна помош до Министерството за правда. Од нив, скоро една 
третина (51) се одобрени.

Во текот на 2014 година, овластените здруженија од мрежата добиле 
надомест за 14 одобрени барања за БПП. Во текот на 2015 година, овие 
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шест здруженија добиле од Министерството за правда надомест за 17 
одобрени барања за БПП. 

Во текот на 18 месеци, спроведен е мониторинг на постапки во кои е 
доделен застапник преку ЗБПП во 34 предмети. Во рамките на овие 
мониторинг посети, спроведени се интервјуа со странките кои добиле 
застапување преку ЗБПП, адвокатите и судиите  на овие предмети.

Информативни сесии 
Проектниот тим на „Пристап до правда во Македонија“ на 16.6.2015 и 
14.7.2015 година организираше информативни средби во просториите 
на јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Шуто 
Оризари.

Информативните средби беа организирани со цел информирање 
на граѓаните на општина Шуто Оризари и на административните 
службеници вработени во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа - Шуто Оризари за правото на бесплатна правна помош.

На овие информативни средби, правниците од овластените здруженија 
водеа разговори со граѓаните, при што беше обезбедена помош при 
пополнувањето на барањата за социјална помош и постојана парична 
помош, беа обезбедени општи правни информации за правното 
уредување на прашањата од интерес на граѓаните и информации за 
условите кои тие треба да ги исполнуваат за да го остварат правото на 
бесплатна правна помош.

На информативните средби претходна правна помош побараа 65 
граѓани. 

Половата структура на барателите на претходна правна помош на овие 
две информативни сесии, изразена во проценти, беше 46,2% жени 
(30) и 53,8% мажи (35).

Старосната слика изразена во проценти беше 69,2% (45) лица на 
возраст од 20 до 50 години, и 30,8% (20) лица постари од 50 години. 

Етничката структура на граѓаните на овие две средби беше: Роми 
92,3% (60), Албанци 4,6% (3) и Турци 3,1% (2).
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Правни проблеми за кои барателите побараа правна помош во текот 
на двете информативни сесии:

Права од социјалната заштита (49) - 73,1%
Имотноправни прашања (6) - 8,9%
Заштита на деца и малолетници (5) - 7,5%
Кривична постапка (2) - 3%
Пензиско и инвалидско осигурување (1) - 1,5%
Работни односи (1) - 1,5%
Управна постапка (1) - 1,5%
Статусно прашање (1) - 1,5%
Право на бесплатна правна помош (1) - 1,5%

Административните службеници пополнија евалуација во врска со 
имплементирањето на овие информативни средби за правото на 
бесплатна правна помош. 

На прашањето какво е нивното мислење за идејата за одржување 
информативни средби, 66,7% (4) дадоа оценка 5, а 33,3% (2) дадоа 
оценка 4.

На прашањето какво е нивното мислење за содржината на одржаните 
средби, 66,7% (4) дадоа оценка 5; 16,7% (1) дадоа оценка 4, и 16,6% 
(1) дадоа оценка 3.

На прашањето какво е нивното мислење за односот на тимот „Пристап 
до правда во Македонија“ кон вработените во подрачната единица, 
83,3% (5) дадоа оценка 5, а 16,7% (1) дадоа оценка 4

На прашањето какво е нивното мислење за односот на тимот на 
„Пристап до правда во Македонија“ кон корисниците на правата од 
социјалната заштита кои остваруваат или претендираат да ги остварат 
пред МЦСР – Шуто Оризари, 66,7% (4) дадоа оценка 5; 16,7% (1) дадоа 
оценка 4, и 16,6% (1) дадоа оценка 3.

На прашањето какво е нивното мислење во однос на интересот од овие 
средби на корисниците на социјалните права за правото на бесплатна 
правна помош, 66,7% (4) дадоа оценка 5; 16,7% (1) дадоа оценка 4, и 
16,6% (1) дадоа оценка 3.

*можни одговори 1, 2, 3, 4 и 5 ( 1 - многу лошо, додека 5 - многу добро)
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Веб-порталот www.pristapdopravda.mk
Во рамките на проектот „Пристап до правда во Македонија“, отворен 
е веб-портал www.pristapdopravda.mk кој е наменет за приближување 
на правото на бесплатна правна помош до граѓаните.

Преку веб-порталот граѓаните се запознаваат со правото на бесплатна 
правна помош, правните прашања за кои може да се одобри БПП, 
имотната положба како услов за добивање БПП, со тоа како се 
остварува правото на бесплатна правна помош и кои се давателите 
на бесплатна правна помош. Покрај овие информации, граѓаните 
можат да поставуваат прашања и да побараат информација за правни 
проблеми од нивен интерес.

Во периодот од февруари 2014 до август 2015 година беа поставени 
вкупно 113 прашања. Половата структура на граѓаните кои побараа 
општа правна информација, изразена во проценти, е 55,8% мажи (63) 
и 44,2% жени (50). Старосната слика, изразена во проценти, е 51,3% 
(58) лица на возраст од 20 до 50 години и 11,5% (13) лица постари од 50 
години, додека за 37% (42) возраста е непозната. Етничката структура, 
изразена во проценти, е 53,1% (60) Македонци, 2,6% (3) Албанци, 
1,8% (2) Срби и 1,8% (2) Роми.

Географски преглед на корисници на веб-порталот www.
pristapdopravda.mk 

февруари 2014 - август 2015 година

60 од Скопје, 
2 од Куманово, 
2 од Кичево, 
1 од Охрид, 
1 од Кавадарци, 
1 од Тетово, 
1 од Гевгелија, 
1 од Пробиштип, 
1 од Неготино и 
43 непознато
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Правни проблеми за кои граѓаните побарале претходна правна 
помош на www.pristapdopravda.mk 

февруари 2014 - август 2015 година

Имотноправни прашања (48) - 42,5% 
Работни односи (16) - 14,1%
Права од социјалното, здравственото, пензиското или инвалидското 
осигурување (9) - 7,9%
Извршна постапка (6) - 5,3%
Заштита на деца (3) - 2,7%
Управна постапка (2) - 1,8%
Заштита на жртви на семејното насилство (1) - 0,9%
Други правни прашања ( 28) - 24,8%

Податоци за бесплатната телефонска линија 0800 44 222
Во рамки на проектот „Пристап до правда во Македонија“, беше 
поставена бесплатна телефонска СОС линија (0800 44 222) на која 
граѓаните се јавуваа да добијат општи информации за правната или 
законската уреденост на правните прашања од нивен интерес. 

За периодот од февруари 2014 до јули 2015 година, беа примени 
вкупно 197 повици на бесплатната телефонска линија која беше 
физички сместена во МЗМП - Скопје.

Фреквентност и родова структура на јавувањата кон СОС 
линијата (0800 44 222) 

февруари 2014 - јули 2015 година

Месец Број Однос мажи : жени

февруари (2014) 5 3 (60%) мажи и 2 (40%) жени

март (2014) 9 6 (66,67%) мажи и 3 (33,33%) жени

април (2014) 12 5 (41,67%) мажи и 7 (58,33%) жени

мај (2014) 16 10 (62,50%) мажи и 6 (37,50% жени

јуни (2014) 11 5 (45,45%) мажи и 6 (54,54%) жени 
јули (2014) 12 8 (66,67%) мажи и 4 (33,33%) жени

август (2014) / /

септември (2014) 9 7 (77,78%) мажи и 2 (22,22%) жени
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октомври (2014) 13 5 (38,46%) мажи и 8 (61,54%) жени

ноември (2014) 12 6 (50%) мажи и 6 (50%) жени

декември (2014) 5 4 (80%) мажи и 1 (20%) жена

јануари (2015) 7 4 (57,14%) мажи и 3 (42,86%) жени

февруари (2015) 16 4 (25%) мажи и 12 (75%) жени

март (2015) 48
20 (41,67%) мажи и 28 (58,44% 
жени

април (2015) 6 2 (33,33%) мажи и 4 (66,67%) жени

мај (2015) 6 2 (33,33%) мажи и 4 (66,67%) жени

јуни (2015) 8 5 (62,50%) мажи и 3 (37,50%) жени

јули (2015) 2 100% жени

август (2015)  / /

Вкупно: 197
96 (48,73%) мажи и  
101 (51,27%) жена

Правни прашања за кои била побарана општа правна информација 
преку СОС линијата (0800 44 222) 
февруари 2014 - јули 2015 година

Правно прашање Број
Процентуален 
приказ

Процесно прашање (за решавање 
прашање во судска и управна постапка) 14 7,11%

Заштита на деца 12 6,09%

Извршување и извршна постапка 10 5,08%

Права од социјалната заштита 21 10,66%

Имотноправно прашање (за решавање во 
управна постапка) 24 12,18%
Имотноправно прашање (за решавање во 
судска постапка) 33 16,75%

Работни односи и спорови 17 8,63%

Права од пензиското и инвалидското 
осигурување 13

6,60%

Статусни прашања (разводи, уписи во 
матични книги итн.) 10 5,08%

Потрошувачки права 3 1,52%
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Соседски односи 2 1,01%

Семејно насилство 2 1,01%

Облигациони односи 12 6,09%

Друго 24 12,18%

ВКУПНО: 197 100%

Најзастапени беа правните прашања од областа на имотните односи 
за решавање во судска постапка (16,75% или примени 33 повици), 
имотните односи за решавање во управна постапка (12,18% или 
примени 24 повици), правата од областа на социјалната заштита 
(10,66% или примени 21 повик) и правата од областа на работните 
односи и спорови (8,63% или примени 17 повици).

Заклучок
Стекнувањето овластување за давање претходна правна помош на 
9 здруженија е индикатор за интересот на граѓанскиот сектор да 
биде вклучен во националниот систем на бесплатна правна помош. 
Начинот на кој е уредена претходната правна помош не овозможува 
одржливост на овластените здруженија на долг рок. Доколку престане 
донаторската помош врз основа на која здруженијата обезбедуваат 
месечен приход за вработеното лице правник со правосуден испит, 
тогаш здруженијата нема да бидат во можност да го исполнат 
законскиот услов и ќе го загубат овластувањето. Од друга страна, 
поради претесниот опфат на претходната правна помош, таа има 
минимална улога во подобрувањето на правната информираност и 
решавањето на правните проблеми на граѓаните. 

4.3  Управниот суд во примената на Законот за бесплатна 
правна помош 

Граѓаните, чие барање за бесплатна правна помош ќе биде одбиено 
од страна на Министерството за правда, имаат право да поведат 
управен спор пред Управниот суд на РМ.42 Управниот спор претставува 
механизам на судска заштита со кој се оценува законитоста на 

42 Види член 23 од ЗБПП.



54 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ВО 2014   2015 ГОДИНА

поединечните акти на органите на државната управа (во конкретниот 
случај, решенијата на Министерството за правда со кои се одбиваат 
барањата за бесплатна правна помош). Со други зборови, управниот 
спор овозможува своевиден надзор над работата на Министерството 
во однос на прашањето дали при одлучувањето се почитувани 
ЗБПП и другите релевантни закони. Управниот спор се поведува со 
тужба поднесена до Управниот суд, а против поединечно решение 
на Министерството за правда. При оценувањето на законитоста на 
решенијата, Управниот суд утврдува: 1. Дали е правилно применет 
Законот за бесплатна правна помош? 2. Дали е правилно и целосно 
утврдена фактичката состојба (семејната и имотната состојба 
на барателот и правното прашање за кое се бара правна помош)? 3. 
Дали постапката е водена правилно? Токму оваа карактеристика 
на управниот спор е клучна за Управниот суд да ја има функцијата на 
второстепен орган кој активно ќе може да се вклучи во примената на 
ЗБПП. 

Пресудите на Управниот суд се задолжителни43 за Министерството 
за правда кое е должно на местото на поништеното решение, без 
одлагање или најдоцна 30 дена од приемот на пресудата, да донесе 
ново решение со обврзувачкото правно мислење од Судот. Притоа, 
треба да постапи според забелешките на Судот во врска со постапката. 
Токму преку оваа одредба Управниот суд ја има моќта суштински да 
влијае на примената на ЗБПП. 

Судот овозможува во конкретни случаи објективна оцена дали 
Министерството за правда правилно го применува ЗБПП, а од друга 
страна, креира судска практика за примената на нејасните одредби во 
ЗБПП. Управниот суд може со своите одлуки да ја потврди законитоста 
на донесеното решение или да го укине и да го врати на повторно 
одлучување, со јасни упатства за донесување законита одлука. Поради 
споменатото значење, управниот спор во оваа постапка беше предмет 
на анализа во овој извештај. 

За оваа цел, беа поведени стратешки постапки за заштита на 
одбиените баратели на БПП. Овие постапки поведени пред Управниот 
суд треба да бидат извор на потребните информации за одлучувањето 

43 Види член 52 од Законот за управни спорови.
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второстепената инстанција по поднесените барања за БПП. Стратешките 
постапки ги водеа три адвокати платени со средства обезбедени преку 
проектот „Пристап до правда во Македонија“. Идејата беше преку 
анализа на пресудите, да се обидеме да дадеме одговор на следново 
прашање: Која е улогата и влијанието на Управниот суд како орган 
за судска контрола на решенијата со кои се одлучува за барањата за 
бесплатна правна помош? 

Удел на стратешките постапки во вкупниот број управни спорови 
јануари 2014 - март 2015 година

Вкупен број 
управни 
спорови

Стратешки 
постапки

Поднесени тужби 22 16
Донесени одлуки 0 0

Во текот на 2014 година, вкупно 16 граѓани поведоа управен спор 
против решенијата со кои Министерството за правда ги одби нивните 
барања за бесплатна правна помош. До март 2015 година, уште 6 
тужби се заведени во евиденцијата на Управниот суд.44 Од вкупно 22 
поведени постапки, 16 се резултат на стратешкото водење постапки 
за заштита на одбиените баратели. Тоа значи дека само 6 граѓани 
самостојно, на сопствен трошок, имаат поведено управен спор во текот 
на овој период. Ова е сосема очекувано затоа што лицата кои бараат 
бесплатна правна помош немаат средства да ја платат судската такса 
за поведување постапка ниту адвокатските трошоци за составување 
тужба. Да не беше спроведено стратешкото водење постапки, бројот 
на поведени управни спорови ќе беше уште помал. Од поднесените 
22 тужби, сѐ уште не е донесена ниту една одлука. Од овој податок 
може да се дојде до заклучок дека просечното време на одлучување е 
повеќе од 18 месеци. 

Како резултат на инертноста при одлучувањето на Управниот суд, беше 
неможно да се добие одговор на горепоставеното прашање во текот на 
последниве 18 месеци.

44 Известување од Управниот суд на РМ бр. 03-7/4 од 3.3.2015 год.
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Какво влијание може да има Управниот суд на РМ врз 
примената на ЗБПП?

Пресудите на Управниот суд се задолжителни45  за Министерството 
за правда, и тоа е должно, на местото на поништеното решение, без 
одлагање и најдоцна 30 дена по приемот на пресудата, да донесе ново 
решение во кое е обврзано за правното мислење на судот, и треба да 
постапи по забелешките на судот во врска со постапката. Токму преку 
оваа одредба, Управниот суд ја има моќта суштински да влијае на 
примената на ЗБПП. Управниот суд може да идентификува одредени 
практики кои се погрешни и кои Министерството е должно да ги 
исправи со нови решенија. Во претходните години од следењето на 
примената на Законот, укажувањата на Управниот суд се однесуваа на 
подобрување на постапката за одлучување по барањата за бесплатна 
правна помош, како и на надминување на проблематичните правни 
прашања за кои се одобрува бесплатна правна помош, при што 
Министерството за правда е обврзано да ги коригира своите одлуки за 
вратените предмети. Очекувано е, во практиката, ова да се применува 
и на идните предмети. 

Заклучок
Судската контрола над одлуките на Министерството за правда со 
кои се одлучува во врска со барањата за бесплатна правна помош 
овозможува темел и издржана оцена дали во конкретен случај е 
постапено во согласност со Законот. Ова е од особено значење за 
воспоставувањето практика и изедначена примена и толкување 
на Законот. Сепак, Управниот суд и тужбата за поведување спор 
пред него, како правен лек, се недоволно достапни за одбиените 
баратели затоа што е потребно плаќање судска такса и трошоци за 
составување тужба. Без активности и дополнителни средства, како 
оние преземени преку проектот, нема да се постигне минималниот 
број предмети кој е потребен за воспоставување на практиката. Во 
последните 18 месеци Судот нема одлучено за ниту еден спор за БПП.

45 Види член 52 од Законот за управни спорови;
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ПРЕПОРАКИ ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ 
НА ПРАВНАТА 
РАМКА НА 

СИСТЕМОТ ЗА 
БЕСПЛАТНА 

ПРАВНА 
ПОМОШ
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Основната препорака која е содржана во сите претходни извештаи 
за примената на Законот за бесплатна правна помош е потребата од 
длабока и суштинска измена и дополнување на Законот што може да 
се спроведе само преку донесување нов закон. Само преку коренита 
измена на постојниот систем ќе може реално да се олесни пристапот 
до правда за сиромашните граѓани и лицата кои се дел од ранливите 
категории, што сега не е случај. Повремените промени не само што 
нема да придонесат во олеснувањето на пристапот до правда туку уште 
повеќе ќе го компликуваат постојниот систем на бесплатна правна 
помош. 

Од самиот почеток на неговата примена, Законот содржи формални и 
суштински недостатоци поради кои е отежната самата негова примена. 
Дел од тие недостатоци се:

 » Мноштвото нејасности и празнини кои ги содржи поставеноста 
на механизмот, како и неприспособувањето со соодветните 
одредби од процесните закони (Законот за парнична постапка и 
Законот за општа управна постапка) кои во однос на трошоците 
ја отежнуваат примената на Законот, при што се остава простор 

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
НА ПРАВНАТА РАМКА НА 
СИСТЕМОТ ЗА БЕСПЛАТНА 
ПРАВНА ПОМОШ

5.
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за неконзистентно и арбитрарно постапување од страна на 
институциите надлежни за неговото спроведување. 

 » Суштинските недостатоци кои ги содржи Законот, а се 
однесуваат, пред сѐ, на крајно ограничувачките и неоправдани 
услови кои Законот ги бара од граѓаните да ги исполнат за да 
стекнат право на правна помош. Овие услови се порестриктивни 
и построги од условите кои ги предвидува Законот за социјална 
заштита, а во врска со правото на социјална парична помош. 

 » Дополнително, одобрувањето и користењето на бесплатната 
правна помош се одолговлекуваат и повеќе од 50 дена 
поради тоа што институциите не се поврзани меѓу себе и 
поради отежнатата комуникацијата меѓу нив за проверка на 
податоците за граѓаните во однос на тоа дали ги исполнуваат 
условите пропишани со Законот за бесплатна правна помош. 

 » Претходната правна помош е целосно неприменлива бидејќи 
е претесно дефинирана, опфаќа мал дел од реалните правни 
потреби на граѓаните и е оптоварена со долга и сложена 
постапка, па поради тоа, здруженијата немаат никаков логичен 
интерес да даваат претходна правна помош во согласност со 
овој Закон. 

 » Покрај законскиот текст, примената на Законот беше отежната 
и поради недоволната техничка опременост и кадровска 
екипираност46  на подрачните одделенија на Министерството 
за правда и на самото Министерство. 

Со цел да се донесе нов закон за бесплатна правна помош кој 
суштински ќе го олесни пристапот до правда и ќе ги постави темелите 
за еден ефикасен и квалитетен национален систем на бесплатна 
правна помош, ги даваме следниве препораки.

 » Постапките за измена на Законот да се спроведуваат преку 
транспарентна постапка во која суштински, а не само 
формално, ќе бидат вклучени сите засегнати страни. 

Потребно е прекинување на досегашната практика за донесување 
закони во скратена постапка на нетранспарентен начин, под изговор 

46 Јасна Бутурац, Извештај за спроведување на бесплатна правна помош, ОБСЕ, 
Скопје, 2012 год.
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за исполнување на обврските од претпристапниот процес, особено за 
законите кои се однесуваат на основните човекови слободи и права, 
како што е ЗБПП. Во уредувањето на бесплатната правна помош мора 
суштински да бидат вклучени, пред сѐ, претставниците на адвокатите, 
судиите во основните судови, претставници од Министерството за 
труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи и 
здруженијата со изградени капацитети и искуство во обезбедувањето 
бесплатна правна помош. Во спротивно, останува да бидат донесени 
нејасни и неприменливи одредби, како што е случајот со постојниот 
закон. 

 » При уредувањето на условите кои граѓаните треба да ги 
исполнуваат, да се земат предвид Европската конвенција за 
човековите права и особено критериумите на Европскиот суд 
за човекови права утврдени во предметот Airey v. Ireland.

Според Европскиот суд за човекови права, државните се должни во 
определени услови да обезбедат бесплатна правна помош за своите 
граѓани како дел од гарантирањето на правото на фер судење од 
членот 6 од ЕКЧП. Пропуштањето да се направи тоа може да доведе 
до постапки пред Судот во кои државата ќе биде обврзана да му плати 
надомест на лицето. Судот бара од државата да обезбеди бесплатна 
правна помош во конкретни предмети, земајќи ги предвид следниве 
критериуми: важноста на предметот за поединецот, сложеноста на 
предметот, способноста на поединецот сам да се застапува и трошоците 
на постапката и можноста на странката сама да се застапува.

 » Воспоставување единствен инструмент за олеснување 
на пристапот до правда кој покрај бесплатната правна 
помош, ќе ги опфати и судските такси, како и трошоците за 
обезбедување докази.

Потребно е усогласување на Законот за бесплатна правна помош со 
Законот за судски такси и Законот за парнична постапка со што ќе се 
воспостави единствено право на бесплатна правна помош кое ќе ги 
интегрира сите инструменти за олеснување на пристапот до правда. 
За ова, може да се искористи искуството на Република Хрватска каде 
што правото на бесплатна правна помош, меѓу другото, вклучува и 
ослободување од плаќање судски такси и трошоци на постапката. 
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Во овој дел потребно е и усогласување во поглед на надоместот на 
трошоците од страната која ќе го загуби спорот. 

 » Преземање активности за подобрување на кадровскиот и 
техничкиот капацитет на Министерството за правда и на 
подрачните одделенија кои ќе овозможат брзо и ефикасно 
остварување на правото на бесплатна правна помош, како и 
квалитетно менаџирање на целокупниот систем.

Од клучно значење за спроведувањето на оваа улога е Министерството 
да биде кадровски екипирано со вработени кои имаат солидни 
познавања за бесплатната правна помош и пристапот до правдата 
и кои се сензитивни кон ранливите категории граѓани. Понатаму, 
потребни се подобрувања на просторните и на техничките капацитети 
на подрачните одделенија и нивно поврзување во еден интегриран 
компјутерски систем со државните органи кои ги имаат податоците 
релевантни за бесплатната правна помош.

 » Спроведување анализи и истражувања кои се однесуваат на 
пристапот до правдата и бесплатната правна помош од страна 
на Министерството за правда на РМ, граѓанскиот сектор и 
академската заедница, а кои ќе придонесат за донесување 
квалитетни и применливи одредби на ЗБПП. 

За подобрување на ефикасноста, од огромно значење е предложените 
измени на ЗБПП да бидат засновани на релевантни анализи и 
истражувања. Уредувањето на правните прашања за кои може да се 
одобри бесплатна правна помош, без притоа да се знаат реалните 
потреби на граѓаните за правна помош, ќе биде нецелосно и 
погрешно. Утврдувањето на имотните критериуми без податоци за 
сиромаштијата и за просечните месечни трошоци може да придонесе 
за воспоставување премногу строги критериуми кои мнозинството од 
населението не би ги исполнило. Истото се однесува и на потребата 
од детални анализи за фискалните импликации на ЗБПП. Преку овие 
анализи би се добила јасна претстава за правните потреби и ќе се 
воспостави систем во кој еднаквиот пристап до правда е императив. 

 » Зајакнување на претходната правна помош, како правен 
институт кој успешно може да го адресира проблемот со 
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правната отуѓеност и неукост на населението, и олеснување 
на решавањето на правните проблеми пред поведувањето 
судски постапки. Со ова е поврзано и поттикнувањето на 
вонсудското решавање на споровите како „поевтина“ форма 
на бесплатна правна помош.

Овозможувањето лесен пристап до релевантните информации 
за правниот систем на јасен и разбирлив начин за граѓаните ќе 
придонесе за намалување на правната отуѓеност меѓу граѓаните и за 
приближување кон правниот систем и правните професии. Доколку 
лицата се правилно информирани за своите права и обврски и за 
начините како тие се остваруваат и се заштитуваат, ќе можат да донесат 
разумна одлука дали и кога би иницирале правни постапки, без притоа 
да се оптоваруваат судовите со неосновани барања, од една страна, а 
од друга страна, ќе се даде можност за лицата, кои објективно имаат 
потреба и основа за остварување на некое право, да го остварат тоа 
право. 

 » Интегрирање на здруженијата, кои обезбедуваат правна 
помош, во системот на бесплатна правна помош, со што ќе 
придонесат граѓаните поефикасно да ја користат бесплатната 
правна помош.

Корисници на бесплатната правна помош се лица кои се на маргините 
на општеството и кои поради сиромаштија, ниско образование и 
дискриминација, се наоѓаат во состојба на општествена исклученост. 
Тие самите не се во можност да ги заштитат своите права, пред сѐ, 
поради исклученоста. Ефикасен начин за справување со оваа појава 
би бил здруженијата да контактираат со овие категории граѓани. Во 
РМ постојат повеќе здруженија со повеќегодишно искуство и изграден 
капацитет во обезбедувањето правна помош за ранливите категории 
граѓани.47 Тие здруженија треба да бидат искористени од страна на 
државата која мора да ги поддржи преку вклучување во националниот 
систем, со што ќе им ги надомести трошоците кои ги имаат. 

47 Жртвите на семејното насилство, ромската заедница, жртвите на трговијата 
со луѓе, корисниците на наркотични средства, лицата кои живеат во крајна 
сиромаштија, лицата со посебни потреби, бегалците, лицата без документи 
итн.
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 » Воспоставување и одржување соработка и размена на 
информации меѓу сите засегнати страни вклучени во 
системот на бесплатната правна помош. 

За крај, не треба да се заборави дека бесплатната правна помош е 
област која вклучува повеќе институции и чинители, која е уредена со 
повеќе закони и која се однесува на повеќе области. Поради тоа, од 
суштинско значење се воспоставувањето и одржувањето електронска 
комуникација и брза размена на информации меѓу засегнатите страни 
на централно и особено на локално ниво.
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