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Почитуван министер Јашари, 

Ние долупотпишаните здруженија, што сме дел од проектот „Пристап до правда 
во Македонија“,1 со ова мислење Ви се обраќаме Вам, како министер за правда на 
Република Македонија со цел да Ви укажеме на потребата од пристапување кон итна и 
суштинска измена на Законот за бесплатна правна помош2 (Законот) со цел истиот да 
го олесни пристапот до правда за граѓаните кои живеат во крајна сиромаштија. Како 
здруженија кои се овластени да обезбедуваат претходна правна помош и кои повеќе 
од три години работат во оваа област сметаме дека е потребно да се потенцираат 
проблемите кои произлегоа од примената на Законот поради што пристапот до правда 
е сè уште тежок за лицата кои живеат во крајна сиромаштија, жртвите на семејно 
насилство, како и останатите ранливи категории на граѓани. Со овој документ сакаме 
да придонесеме во креирањето на политиката на државата во поглед на правото 
на пристап до правда и бесплатната правна помош. Мислењето содржи анализа на 
проблемите и предизвиците со кои се соочи примената на Законот како од гледна 
точка на барателите на бесплатна правна помош, така и од страна на здруженијата, 
адвокатите и Министерството за правда, анализа на последиците од идентификуваните 
проблеми, како и препораки за обемот и насоката на измената на Законот со која би се 
надминале споменатите проблеми. 

Наодите и препораките содржани во овој документ се резултат на повеќегодишното 
следење на примената на Законот кое го спроведовме со поддршка од Фондацијата 
Отворено општество Македонија и врз основа на кое беа публикувани три годишни 
извештаи3 кои содржат наоди и анализа на проблемите од имплементацијата на 
Законот. Покрај извештаите во Јули 2012 беше изработен документ за јавна политика4 
и доставен до Министерството за правда со препораки за насоките на измената на 
Законот.   

Во текот на оваа и претстојната 2015 година здруженијата продолжуваат во својата 
посветеност кон промоцијата на правото на бесплатна правна помош и овозможувањето 
на пристапот до правда за сите граѓани преку проектот „Пристап до правда во 
Македонија“, финансиран од Европската Унија, и координиран од  Фондацијата 
Отворено општество - Македонија. 

Имајќи предвид дека една третина од населението во Република Македонија живее 
во сиромаштија,5 неспорна е потребата на граѓаните на Република Македонија од 
ефикасен и квалитетен Закон за бесплатна правна помош. Овие граѓани заради 
тешката материјална положба немаат можност да ги поднесат трошоците на постапките 

1 Проектот Пристап до правда во Македонија е финансиран од Европската Унија. Проектот го координира Фондацијата 
Отворено општество-Македонија, а партнерски организации се Македонско здружение на млади правници-Скопје, 
Национален Ромски центар-Куманово, Младински културен центар-Битола, ЕХО-Штип, ИЗБОР-Струмица, 8-МИ 
СЕПТЕМВРИ-Скопје. Проектот започна со реализација во февруари 2014 година и трае 18 месеци.  

2 Објавен во Сл. весник на Р.М бр. 161/2009, бр. 185/2011 и бр. 27/2014.

3 (2010) Извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош, ФИООМ и МЗМП Март 201, (2011) Бајка или 
реалност!? – Бесплатната правна помош во Р.М, МЗМП и ФООМ, февруари 2012 и (2012) Анализата за примената на 
Законот за бесплатна правна помош (2010 – 2012), МЗМП и ФООМ, Скопје 2013 година. Последната анализа приложена 
кон овој документ е во печат.

4 Како граѓаните на Република Македонија да добијат квалитетен Закон за бесплатна правна помош?! - Документ за 
јавна политика, МЗМП и ФООМ, Скопје 2012 година, 

5 Извор: Соопштение на Државниот завод за статистика бр. 4.1.12.50 од 11.07.2012 година;
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при остварувањето и заштитата на своите права во сложените судски и управни 
постапки. Поради тоа, се случува тие да не можат да ги остварат своите со Устав и закон 
загарантирани права со што се доведени во нееднаква положба во однос на останатите 
граѓани и им е ускратено правото на пристап до правда. Покрај сиромашните граѓани, 
во Република Македонија постојат и значителен број на маргинализирани и ранливи 
групи како што се: жртвите на семејно насилство, децата и малолетниците, жртвите на 
трговија со луѓе, бездомниците, лицата без документи и барателите на азил, кои поради 
посебноста на ситуацијата во која се наоѓаат, неукост, сиромаштија или предрасуди 
имаат проблеми при обезбедување на правна помош за остварување на некое право. 
Покрај објективната потреба на граѓаните од бесплатна правна помош, Република 
Македонија е обврзана со Уставот6 и со Европската конвенција за човекови права7 да 
воспостави инструменти преку кои ќе ги гарантира и заштитува основните човекови 
права, вклучително и правото на еднаквост и правото на пристап до суд. Законот за 
бесплатна правна помош како инструмент кој има за цел да го олесни пристапот до 
правда е потребен за функционирањето на правичен правен систем и поради тоа 
потребно е неговата примена да биде предмет на засилен надзор како од страна на 
државата, така и од страна на граѓанскиот сектор. 

I. КОИ СЕ КЛУЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИЦИ СО КОИ 
СЕ СООЧУВА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА 
ПРАВНА ПОМОШ?

Законот за бесплатна правна помош и по четири години од започнувањето со примена 
се соочува со помалку или повеќе истите проблеми и предизвици на кои беше укажано 
непосредно по неговото стапување на сила. Во зависност од причините, проблемите 
можат да се поделат во три групи: 1) проблеми кои произлегуваат од начинот на кој 
што е уредена бесплатната правна помош, 2) проблеми кои произлегуваат од слабиот 
номотехнички квалитет на Законот и 3) проблеми кои се однесуваат на капацитетот на 
државните органи да го спроведат Законот.  

6  Член 9 од Уставот на Р.М, 

7 Уредено во членот 6 пар. 1 од Европската конвенција за човекови права која е дел од уставниот поредок на Р.М и 
чии одредби се директно применливи. Според Европскиот суд за човекови права во одлуката Airey v. Ireland во која се 
толкува споменатиот член, државите потписнички имаат обврска да обезбедат бесплатна правна помош во граѓански и 
управни постапки во определени случаи земајќи ги во предвид следниве т.н. Airey критериуми: важноста на предметот 
за лицето, сложеноста на предметот, способноста на поединецот сам да се застапува и можноста поединецот да ги 
намири трошоците на постапката. 
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1. Проблеми кои Произлегуваат од начинот на кој е уредена 
бесПлатната Правна Помош 

1.1. Условите кои граѓаните треба да ги исполнУваат во поглед на правното 
прашање за кое бараат помош и особено во поглед на нивната материјална 
положба8 се неоправдано строги и го оневозможУваат пристапот до 
правда за лицата кои објективно не се во можност да ги остварат и 
заштитат своите права, но кои заради начинот на кој се Уредени Условите 
со законот немаат право на бесплатна правна помош

Условите кои Законот ги уредува во однос на правното прашање9 и во поглед на 
материјалната положба10 на лицата кои бараат правна помош се неоправдано строги 
и го спречуваат пристапот до правда за значителен број лица кои, иако живеат во 
сиромаштија се оневозможени да го користат правото на бесплатна правна помош. 
Листата на правни прашање за кои може да се одобри бесплатна правна помош е 
претесна и не опфаќа неколку мошне значајни правни области со кои се соочуваат 
граѓаните како што се: проблемите од семејно-правните односи (поништување и 
развод на брак, споровите околу старателство, издршката, поделбата на брачниот 
имот), проблемите поврзани со потрошувачкото право кои не можат да се подведат 
под имотно-правни прашања, остварувањето и заштитата на правата од социјалната 
заштита,11 како и статусните прашања (деловна способност, државјанство).

Законот оди подалеку со рестриктивниот пристап при уредувањето на условите кои 
граѓаните треба да ги исполнат во поглед на материјалната положба. Според Законот 
право на бесплатна правна помош имаат лицата кои ќе ги исполнат кумулативно  
следниве три критериуми: 1)Користење на некое законски определено право (социјална 
помош, детски додаток итн.), 2)Вкупниот приход на домаќинството да не надминува 
половина од просечната плата и 3)Домаќинството да не поседува имот чија вредноста 
надминува пет просечни бруто плати. Ваквите критериуми се премногу строги и не 
соодветствуваат со културата и традицијата на граѓаните кои живеат на овие простори 
да поседуваат барем минимален недвижен имот кој најчесто е стекнат со наследување 
и во никој случај не гарантира дека лицето е во поволна материјална положба. Од 
друга страна, Законот е построг дури и од Законот за социјална заштита каде право 
на социјална парична помош може да има и лице кое поседува недвижен имот со 
ограничување да не може да се издржува од имотот. Ова во пракса доведува често 
пати до случаи кога лице кое нема никаков имот ниту остварува некаков приход нема 
право на бесплатна правна помош само затоа што не влегува во категориите граѓани 
предвидени во членот 12 став 2 од Законот, или пак лице корисник на социјална 
парична помош кое нема никаков друг извор на приход меѓутоа поседува некоја трошна 
куќа исто така не може да го оствари правотона бесплатна правна помош. Ваквата 

8 Види глава 2, 4 и 5 од Дел II од Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош за периодот 2010 – 2012 
година

9 Член 8 и член 9 од ЗБПП, 

10 Член 12, 13 и 14 од ЗБПП, 

11 Социјално осигурување и социјална заштита се различни поими кои се уредени со различни закони. 
Правото на социјална парична помош како право од социјалната заштита не е дел од социјалното 
осигурување. 



5

уреденост е неправична и во спротивност со начелото на овозможување на еднаков 
пристап до правдата затоа што остава без право на бесплатна правна помош значителен 
број на „објективно“ сиромашни лица кои заради начинот на кој се уредени условите во 
сегашниот Закон немаат право на бесплатна правна помош. Строгите законски услови 
се дирекната причина за малиот број поднесени барања за бесплатна правна помош, 
како и за двојно поголемиот број одбиени од одобрени барања за бесплатна правна 
помош. 

1.2. правото на бесплатна правна помош согласно овој закон ги опфаќа само 
трошоците за правна помош (адвокат), но не и сУдските такси, трошоците 
за вештачење, трошоците за обезбедУвање на докази како и останатите 
трошоци кои се неопходни заради остварУвање или заштита на некое 
право во сУдска или Управна постапка.    

Законот за бесплатна правна помош овомозможува покривање само на дел од вкупните 
трошоците на постапките и се однесува само на трошоците за правна помош (за 
здруженијата и адвокатите). Надвор од ова, Законот не предвидува ниту уредува како 
и на кој начин лицето кое користи право на бесплатна правна помош (со материјална 
состојба каква што е утврдена со решението) ќе ги плати судските и административните 
такси, трошоците за изработка на наод и мислење од вешто лице, трошоците за превод 
и толкување како и за обезбедување на докази. Од плаќањето на овие трошоци зависи 
дали воопшто ќе биде поведена постапка (судски такси) или дали ќе може доказот да се 
изведе (вештачењето како доказ се приложува исклучиво во тужбата)12. Овој начин на 
уредување на бесплатната правна помош е нецелосен и недоволен за да се изгради 
ефикасен инструмент за олеснување на пристапот до правдата. Само како пример, 
лице корисник на бесплатна правна помош кому му е определен адвокат за да води 
некоја судска постапка поради неможност да ги покрие трошоците за вештачењето кое 
е нужно да се поднесе заедно со тужбата ќе се откаже од своето барање, со што се 
доведува во прашање оправданоста и постоењето на бесплатната правна помош на 
начинот на кој е уредена со овој Закон. 

1.3. претходната правна помош на начинот на кој што е Уредена е неприменлива 
и не овозможУва одржливост на здрУженијата во пракса

Претходната правна помош замислена како инструмент за информирање и советување 
на граѓаните пред поведување на судски и управни постапки, иако мошне потребна 
за граѓаните, според начинот на кој е уредена со Законот не овозможува континуитет 
во работата на овластените здруженија. Можноста претходната правна помош да 
биде обезбедувана од два суштински различни субјекти, регистрираните здруженија 
од една, и подрачните одделенија на Министерството за правда од друга страна е 
оправдана. Здруженијата со изградените капацитети и искуство во заштита на правата 
на ранливите категори и подрачните одделенија на Министерството распространети во 
34 населени места се ресурс кој може да го олесни пристапот до информации и совети за 
сиромашните граѓани. Сепак, веќе со останатите одредби од Законот спроведувањето 

12 Чл. 235 ст. 2 од Законот за парничната постапка.
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на претходната правна помош се отежнува и усложнува. Првата околност која е 
заедничка и кај двата даватели, а која попречува претходната правна помош да 
прерасне во ефикасен механизам за информирање и советување на граѓаните и во исто 
време да превенира поведување на скапи и долги судски постапки е претесниот опфат 
на истата која опфаќа само: општа правна информација, иницијален правен совет и 
правна помош во комплетирање на барањата за бесплатна правна помош. Надвор од 
овие три форми други дејствија на правна помош не можат да се превземат иако е 
очигледна потребата помеѓу граѓаните од правни совети (општа правна информација 
и правен совет немаат исто значење), составување на едноставни писмена во управна 
постапка, мирното решавање на спорови и медијација. Преку овие форми претходната 
правна помош би ја добила потребната смисла како „претходна“ затоа што ќе овозможи 
граѓаните да добијат информации за правната уреденост на некое правно прашање, 
потоа правен совет како да го решат нивниот проблем, помош при утврдувањето на 
сите околности на случајот и при составувањето на едноставни писмена во управна 
постапка, како и да добијат можност случајот да се реши без судска постапка што пак 
би придонело за заштедување на средства од државниот буџет. 

i) Проблеми во однос на здруженијата како даватели на претходна правна помош

Проблемите со кои се соочуваат здруженијата како даватели на претходна правна 
помош се повеќе, почнувајќи од премногу строгите услови кое здружението мора да 
ги исполни (работен однос со правник со положен правосуден испит) во ситуација 
кога здруженијата не смеат да користат „било каков облик на реклама“ (што го отвора 
прашањето дали и како граѓаните ќе се информираат за претходната правна помош) и 
непостоењето на можност да се надоместат трошоците кои ги имале за исполнување 
на условите кои ги бара Законот. Имено, според Законот здруженијата имаат право на 
наплата само на трошоците кои ги имале по предметите за кои е поднесено барање 
за бесплатна правна помош и истото е одобрено. Ова е само мал дел од работата на 
здруженијата која опфаќа информирање и советување околу секојдневните правни 
проблеми на граѓаните кои не секогаш резултираат со поведување на судска постапка.  

ii) Подрачните одделенија на Министерството за правда како даватели на претходна 
правна помош

Подрачните одделенија на Министерството за правда можат да обезбедуваат претходна 
правна помош само доколку имаат правник со положен правосуден испит, услов 
кој поголем дел од подрачните одделенија не го исполнуваат. Исто така отсуствува 
поблиска уреденост на начинот на обезбедувањето на претходната правна помош, како 
и начинот на евидентирање на истата.  
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1.4. начинот на кој што е Уредена постапката за одлУчУвање по барањата 
за бесплатна правна предизвикУва значително одолговлекУвање и 
неможност да се обезбеди правна помош за дејствија кои се поврзани со 
кратки рокови

Иако е уредена како итна, постапката во која се одлучува по барањата за бесплатна 
правна помош значително се одолговлекува и речиси е невозможно истата да се 
врами во законскиот рок од 20 дена. Во просек потребни се од 40 до 50 дена за да се 
одлучи по барање за бесплатна правна помош. Причините за одолговлекувањето се 
состојат во потребата од собирање на податоци од повеќе различни државни органи, 
писмената комуникација наместо електронска, двостепеноста во постапувањето, како 
и потребата одлуките да ги потпише министерот за правда. Оваа околност придонесува 
бесплатната правна помош воопшто да не е применлива за многу правни работи каде 
е важно преземање на дејствија во кратки рокови (работни односи, социјална заштита, 
пензиско и инвалидско осигурување, заштита на жртви од семејно насилство и сл. ). 

1.5.  законот за бесплатна правна помош не е Усогласен со законот за парнична 
постапка (зПП) во поглед на надоместот на трошоците на постапката

Законот не содржи одредби кои поблиску ја уредуваат ситуцијатата кога лице кое 
е корисник на бесплатна правна помош успее во парнична постапка, па согласно 
ЗПП има право на надомест на трошоците кои би ги имало од спротивната страна. 
Не е уредено дали и до која мера тоа лице има право на надомест на трошоците од 
спротивната страна ниту пак е пропишана обврска на лицето да ги врати средствата 
кои државата на име бесплатна правна помош ги има исплатено на адвокатот кој го 
застапувал. Со тоа значаен извор на приходи на буџетот за бесплатна правна помош е 
оставен неискористен. 

2. Проблеми кои Произлегуваат од слабиот номотехнички квалитет 
на законот 

Претходно споменатите проблеми се однесуваа на содржинските елементи на Законот 
и начинот на кој што е уредена бесплатната правна помош. Сепак, примената на 
Законот се соочи и со предизвици кои произлегоа од номотехничкиот квалитет на 
Законот. Истиот изобилува со нејасни  и недоволно прецизни законски одредби, правни 
празнини, одредби кои противречат една со друга и неусогласеност со други важечки 
норми содржани во други закони.
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2.1.  законот содржи нејасни и недоволно прецизни законски одредби

Законот содржи неколку одредби кои се од суштинско значење меѓутоа се нејасни и 
предизвикуваат проблеми при толкувањето. Така одредбата од чл. 713 нејасно уредува 
дали користењето на право на бесплатна правна помош го спречува или овозможува 
ослободувањето од плаќање на судски такси и трошоци на постапката. Одредбата од 
чл. 1514 пак предвидува дека бесплатната правна помош ги опфаќа сите трошоци кои 
настанале по одобрувањето на бесплатната правна помош додека од другите законски 
одредби јасно произлегува дека Ззаконот се однесува само на трошоците за правна 
помош. Членот 915 пак не дава јасни критериуми како и врз основа на што ќе се оцени 
дали барањето е неразумно или не постојат правни факти врз основ на кои можат да 
се превземат правни дејствија.

2.2.  законот содржи правни празнини

Во Законот е пропуштено да се уредат неколку важни околности кои се важни заради 
ефикасно фукнционирање на системот. Така, Законот не содржи одредби кои ги 
уредуваат: околноста и постапката кога барателот сака да го промени адвокатот кој 
му е определен, околноста и постапката кога адвокатот има право да одбие да даде 
правна помош, како и дали државата ќе има право на надомест на трошоците кои 
ги дала за бесплатна правна помош кога барателот успеал во спорот и има право 
на надомест на трошоците од спротивната страна. Законот не го уредува и начинот 
на обезбедувањето на претходната правна помош ниту пак воспоставил обврска за 
евиденција на обезбедената правна помош од страна на подрачните одделенија.  

2.3.  законот содржи одредби кои меѓУсебно си противречат

Согласно чл. 10 од Законот, по барањата за бесплатна правна помош одлучува 
Министерството за правда. Со измените од Јануари 2014 без измена на овој член 
имплицитно се овозможи и центрите за социјална работа да одлучуваат и одобруваат 
бесплатна правна помош. Ваквата противвречност ја нарушува кохерентноста на 
системот за правна помош и во исто време предизвикува проблеми во примената затоа 
што на крај Министерството за правда е органот кој ја исплатува наградата на адвокатите. 

13 Чл. 7 од ЗБПП „Бесплатната правна помош предвидена со овој закон не се однесува на случаите на 
задолжителна одбрана предвидени во Законот за кривична постапка ниту ослободување од плаќање на 
трошоците на постапката предвидени во Законот за парничната постапка и Законот за општата управна 
постапка.“

14 Чл. 15 од ЗБПП „ Бесплатна правна помош ги опфаќа оние трошоци на постапката што настанале по 
денот на одобрувањето на барањето за доделување на бесплатна правна помош и дејствија за правна 
помош кои по денот на одобрување на правната помош сè уште не биле извршени.

15 Чл. 9 од ЗБПП „Бесплатна правна помош согласно со одредбите од овој закон нема да се одобри во 
работи кога е очигледно дека тие се неразумни или не постојат правни факти врз основа на кои можат да 
бидат преземени правни дејствија“
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3. Проблеми кои Произлегуваат од каПацитетот на државните 
органи да го Применат законот за бесПлатна Правна Помош 

Третата група на проблеми со кои се соочи примената на Законот за бесплатна правна 
помош вклучува проблеми кои се последица на капацитетот и начинот на постапувањето 
на државните органи кои согласно Законот имаат определени овластувања при 
постапката за обезбедување на бесплатна правна помош.  

3.1. недоволна кадровска и техничка опременост на подрачните одделенија

Подрачните одделенија на Министерството за правда, надлежни за прием и 
комплетирање на барањата за бесплатна правна помош се соочуваат со недоволна 
кадровска и техничка опременост16. Дел од подрачните одделенија немаат ниту еден 
вработен (Центар, Велес), а дел имаат само вработени референти без соодветно 
образование и квалификации за обезбедување на претходна правна помош. Од друга 
страна, некои подрачни одделенија немаат компјутери и пристап до интернет со што 
немаат пристап до електронската база на прописи која е потребна при обезбедувањето 
на претходната правна помош.   

3.2. недоставУвање на бараните податоци во законскиот рок од страна на 
државните органи кои се иматели на информации релевантни при 
одлУчУвањето по барањата за бесплатна правна помош

Со цел да се провери имотната состојба на барателите како и други околности важни 
при одлучувањето, подрачните одделенија прибавуваат податоци од повеќе државни 
органи. Законот пропишува рок од три дена во кои имателите на информации се 
должни да ги достават истите до Министерството, кој во пракса речиси никогаш не 
се запазува. Напротив, прибирањето податоци се одолговлекува значително со што 
се продолжува и времето потребно за одобрување на бесплатна правна помош. За 
илустрација, на барање за бесплатна правна помош поднесено до ПО Битола на 
20.02.2014 година, е одлучено со решение од 30.04.2014 година, и истото е примено 
од странката на 05.05.2014 година, односно повеќе од два месеци по поднесувањето.

 
 
 
 
 
 
 
 

16 Јасна Бутурац, Извештај за спроведување на бесплатна правна помош, ОБСЕ, Скопје, 2012;
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4. недоволна Промоција на законот

Законот за бесплатна правна помош не беше доволно промовиран помеѓу граѓаните. 
Со исклучок на неколку денови на правна помош, други активности насочени кон 
промоција на правото на бесплатна правна помош не беа спроведени. Информации 
за БПП немаше ниту на веб страната на Министерството ниту пак беа изработени 
информативни брошури и постери преку кои граѓаните би можеле да дознаат за правото 
на бесплатна правна помош. Недоволната промоција е видлива од мошне малиот број 
на граѓани кои побарале правна помош. 

II. ЗОШТО Е ПОТРЕБНА ИТНА И СУШТИНСКА ИЗМЕНА НА 
ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ?

Непристапувањето кон итна измена на Законот поради гореспоменатите причини ќе 
доведе пред сè кон континуирано намалување на бројот на поднесените и одобрени 
барања за бесплатна правна помош, намалување на интересот на граѓаните да бараат 
правна помош како и намалување на интересот кај адвокатите и здруженијата 
за вклучување во системот на бесплатна правна помош. Овие последици ќе го 
маргинализираат значењето на самиот Закон и наместо да имаме модерен и квалитетен 
закон кој ќе биде алатка за остварување и заштита на правата на сиромашните граѓани, 
ќе биде оставен на маргините на правниот систем без некое посебно значење.    

Граѓаните кои немаат можност да си дозволат квалитетна правна помош ќе бидат 
приморани своите права да ги остваруваат врз основа на одредбите на  т.н. „сиромашко 
право“, да бараат алтернативни начини за решавање на споровите (не секогаш во 
нивна корист) или да се откажат од заштита на нивните права што е поразително за 
владеењето на правото како темелна вредност на правниот поредок во Република 
Македонија. Со ова самата примена и оправданост на Законот за бесплатна правна 
помош ќе биде доведена до прашање, а паралелно ќе се зголеми и правната неукост и 
отуѓеност на граѓаните која и во овој момент е значителна. 

Во јули 2014 година се навршуваат четири години од започнување со примена на Законот 
што треба да биде директен повод да се пристапи кон измени на Законот периодов. 
Со пропуштање да се донесат итни и квалитетни измени ќе се изгуби моментумот кој 
постои сеуште поради постојниот интерес кај засегнатите страни како и донаторите за 
воспоставување на ефикасен национален систем за бесплатна правна помош. Секое 
одолговлекување пропорционално ќе ги зголемува: ресурсите, човечките капацитети и 
финансиските средства кои ќе треба да се вложат за да заживеат измените на Законот. 
Поради ова сметаме дека е потребно за државата и особено за граѓаните, измените на 
Законот за бесплатна правна помош да бидат донесени во најбрз можен рок, до крајот 
на септември 2014 година.  
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III. ВО КОИ НАСОКИ ТРЕБА ДА СЕ ДВИЖИ ИЗМЕНАТА НА 
ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ? 

Измените на Законот за бесплатна правна помош кои треба да се усвојат мораат да 
бидат насочени кон: (1) воспоставување на кохерентен и ефикасен национален систем 
за бесплатна правна помош во граѓански и управни постапки, (2) реално олеснување 
на пристапот до институциите и информации заради остварување и заштита на правата 
граѓаните и (3) воспоставување на финансиски одржлив систем на бесплатната правна 
помош. Остварувањето на споменатите цели е возможно исклучиво преку длабока и 
суштинска измена на постојниот закон која би опфатила:

1. донесУвање на целосно нов закон за бесплатна правна помош наместо измени 
и дополнУвања на постојниот

Со оглед на бројноста и хетерогеноста на претходно споменатите проблеми и предизвици 
со кои се соочи примената на Законот, а кои се однесуваат на повеќе елементи од самиот 
закон очигледна е потребата од интервенција во повеќе од ½ од законските одредби. 
Поради тоа, поцелисходно, а и согласно упатствата од Прирачникот за номотехнички 
правила17 би било да се донесе целосно нов Закон за бесплатна правна помош со што ќе се 
подобри јасноста и квалитетот на самиот текст како и ќе се олесни неговата применливост 
која доколку се оди само со измени и дополнувања ќе биде значително отежната.   
 

2. олеснУвање на Условите кои барателите на бесплатна правна помош треба да 
ги исполнУваат во согласност со принципите на европската конвенција за 
човекови права и праксата на европскиот сУд за човекови права

Олеснувањето на условите може да биде спроведено преку определување категории 
на граѓани чија материјална положба нема да се проверува заради тоа што таа е веќе 
еднаш веќе проверена од надлежен државен орган18 или поради нивната специфична 
положба19 не е целисходно истата да се спроведе. За лицата кои не влегуваат во овие 
категории при пропишување на условот во однос на максималниот месечен приход кој 
домаќинството може да го остварува да се земе во предвид бројноста на домаќинството, 
додека за имотот кој барателот го поседува да се искористи начинот на кој е уредено ова 
прашање во Законот за социјална заштита. Исто така потребно е како исклучок да се 
пропише одобрување на бесплатна правна помош согласно принципот на правичност 
односно на лица кои за малку не ги исполнуваат условите меѓутоа правниот проблем 
со кој се соочуваат е од значителен обем кој ја загрозува издршката на домаќинството.

 

17 Секретаријат за законодавство, Прирачник за номотехнички правила, Скопје 2007, Страна 33,

18 Корисници на социјална парична помош, постојана парична помош и парична помош на лице кое до 18 години 
возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа согласно Законот за социјална заштита;

19 Жртви на семејно насилство и трговија со луѓе, бездомници, деца без родителска грижа, раселени лица, баратели на 
азил, лица без државјанство;
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3. УсогласУвање на законот со процесните закони во поглед на парничните 
трошоци

Правото на бесплатна правна помош, покрај покривањето на трошоците за адвокат 
мора да опфаќа и целосно или делумно ослободување од плаќање на судски такси, 
трошоци за вешти лица, превод и толкување како и трошоци за обезбедување на 
докази. Со цел ова да биде уредено потребно е усогласување на Законот за бесплатна 
правна помош со одредбите од Законот за парнична постапка кои се однесуваат 
на трошоците на постапката како и Законот за судски такси. Дополнително мошне 
важно е да се уреди режимот на парничните трошоци во предметите каде странка во 
постапката е лице корисник на бесплатна правна помош. Воспоставувањето обврска за 
лицата кои како корисници на бесплатна правна помош ќе успеат во постапката да ги 
надоместат трошоцоите кои Министерството ги имало ќе придонесе за воспоставување 
на ефикасен извор на приходи во буџетот за бесплатна правна помош.  Законот исто 
така мора да го уреди откажувањето на полномошно и одбивањето на давање правна 
помош согласно Законот за адвокатура и актите на адвокатската комора.

 

4. зајакнУвањето на претходната правна помош е предУслов за пристап до правда 
за ранливите категории граѓани

Се цел да се овозможи претходната правна помош да биде ефикасен инструмент за 
олеснување на пристапот до правда за ранливите категории граѓани потребно е пред 
сè да се прошири неговиот опфат, како и да се овозможи здруженијата да добиваат 
надомест за реално обезбедената претходна правна помош. Претходната правна 
помош покрај општи и начелни упатства за правната уреденост мора да вклучува и 
обезбедување на правни совети, составување на едноставни поднесоци, упатување 
како и помош при прибирање на разни исправи, уверенија и сл. Во Р.М постојат 
организации со повеќегодишно искуство во работа со ранливи категории на граѓани 
чии капацитет и знаење треба да биде искористен од страна на државата, а за 
обезбедената претходна правна помош да обезбеди надомест на трошоците. 

5. забрзУвање на постапката за одобрУвање на бесплатна правна помош 

Постапката за одобрување на бесплатна правна помош може да биде забрзана преку: 
утврдување на условите кои барателите треба да ги исполнуваат на начин на кој што 
е лесно проверлив во пракса, овозможување електронски пристап до податоци на 
подрачните одделенија до УЈП, Катастар и МЦСР преку која би се прибрале релевантни 
податоци за материјалната положба на барателите како и кадровско и техничко 
зајакнување на подрачните одделенија. 



13

* * * * *

Искрено се надеваме дека ќе го разгледате овој документ во насока на 
отворање на потребната јавна дебата за Законот за бесплатна правна помош 
која е нужна за отпочнување на постапка за измени на Законот. Ви стоиме 
на располагање за било каква активност која е насочена кон олеснување на 
пристапот до правда на граѓаните на Република Македонија, и очекуваме 
дека овластените здруженија ќе ги вклучите во работните тела за измените 

на Законот.

Со почит,

______________________

Данче Даниловска

Координатор на програма

Фондација Отворено општество - Македонија

E-mail: dance.danilovska@fosm.mk

„Содржината на овој документ е исклучива одговорност на учесниците на проектот Пристап до правда во Македонија 
и на ниеден начин не може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската Унија.“


