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Воведни забелешки 

За документот 

Овој документ ги обработува и презентира податоците за обезбедената бесплатна правна 

помош од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права за време на првата година од 

примената на новиот Закон за бесплатна правна помош.1 Цел на документот е да даде оценка на 

примената на новото законско решение низ призмата на работата на здружение кое е овластено2 

да дава т.н „примарна правна помош“. ЗБПП од 2019 година суштински го реформираше 

националниот систем за бесплатна правна помош, па од таа причина неопходно е следење на 

неговата примена во пракса.     

Податоците што се предмет на анализа на овој документ се однесуваат на дадената 

бесплатната правна помош дадена во периодот од започнувањето со примена на новиот ЗБПП во 

октомври 2019 до октомври 2020 година. Документот ги идентификува и анализира видовите 

правни проблеми со кои се соочиле лицата кои побарале правна помош од Хелсиншкиот комитет 

на човекови права, како и посебните облиците правна помош кои им биле обезбедени.  

Посебен фокус се посветува на идентификување и анализа на проблемите и предизвиците 

со кои се соочиле граѓаните во остварување на правото на пристап до правда кое меѓу другото 

вклучува и право на пристап до достапна, ефективна и квалитетна правна помош. Документот дава 

оценка на предизвиците анализирајќи ги нивните  причини, дали истите се последица на законската 

рамка или пак, на други фактори кои влијаат на пристапот до правда. Документот посветува 

особено внимание на напорите на здружението да одговори на потребите на лицата кои имаат 

потреба од бесплатна правна помош во услови на пандемија. Мерките за заштита од ширење на 

вирусот COVID-19 (пред сѐ физичкото дистанцирање, забраната за групирање и работата од дома 

за хронично болните) ја усложни непосредната (лична) комуникација. Во исто време, 

здравствените, економските и социјалните последици од пандемијата го зголемија бројот на лица 

кои имаат потреба од правна помош (повреда на права од работен однос; потреба од пристап до 

социјална заштита; семејно и родово базирано насилство, итн).  

Намената на документот е да придонесе во поттикнување на поширока јавна дебата за 

потребата од обезбедување пристап до квалитетна и достапна бесплатната правна помош воопшто, 

а особено во состојба на пандемија предизвикана од вирусот COVID19. Наодите ќе овозможат 

идентификување на клучните проблеми и предизвици кои го отежнуваат пристапот до правда за 

граѓаните. Особено, ќе се даде првична оценка за примената на ЗБПП во првата година од 

примената. Врз основа на наодите, Документот ќе даде препораки за унапредување на бесплатната 

правна помош и пристапот до правда воопшто, како едни од клучните елементи од Поглавјето 23 

во контекст на евроинтегративниот процес.   

                                                            
1 Законот за бесплатна правна помош (Службен весник бр. 101/2019) се донесе во мај 2019 година, а започна 
со примена шест месеци подоцна, во октомври 2019 година. 
2 Хелсиншкиот комитет за човекови права со решение на министерот за правда бр.11-340/2 од 31.3.2016 година 
се стекна со овластување на обезбедува претходна правна помош.  
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За користената методологија  

Документот е изработен во периодот од 15 ноември до 15 декември 2020 година, врз 

основа на анализа на документи, анализа на податоци и спроведување на интервјуа со правници 

кои ја обезбедуваат бесплатната правна помош во здружението. Истражувачките цели на овој 

документ се: 

 Анализа и презентирање на демографските податоци и правните прашања за кои се 

обратиле лица до здружението, заради добивање на бесплатна правна помош;  

 Идентификување и анализирање на проблемите и предизвиците со кои се соочиле лицата 

при остварувањето на правото на пристап до правда, вклучувајќи го и правото на бесплатна 

правна помош; 

 Формулирање остварливи и реалистични препораки за унапредување на правната и 

институционалната рамка која се однесува на пристапот до правда. 

Предмет на анализата на документи (desk review) беа основните организациски документи 

на здружението (статут, стратегија, годишен план), прописи кои се однесуваат на пристап до правда 

(ЗБПП и подзаконските акти) како и останати извештаи и анализи кои се однесуваат на пристапот 

до правда за ранливите категории лица.  

Анализата на податоци ги опфати податоците од електронската база на податоци за 

корисници на бесплатна правна помош која се води во рамки на здружението. Податоците кои беа 

предмет на анализа вклучуваа: демографски податоци за лицата, вид на правната услуга која ја 

добиле, начин на кој е обезбедена правната услуга и правно прашање за кои побарале бесплатна 

правна помош. Со цел идентификување на проблемите и предизвиците во практиката беа 

спроведени и полу-структуирани интервјуа со шест правни советници кои работат во 

организацијата и даваат бесплатна правна помош.  

 

Структура и патоказ на документот   

Документот најпрво ја претставува и ја опишува правната и институционалната рамка на 

системот за бесплатна правна помош. Во овој дел се дава особено значење на идентификување на 

клучните новини кои ги донесе ЗБПП од 2019 година, како и на останатите процеси кои се важни за 

олеснување на пристапот до правда за граѓаните.  

Во следниот дел се опишуваат и анализираат податоците за бесплатната правна помош 

обезбедена од Хелсиншкиот комитет за човекови права, вклучувајќи демографски податоци и 

податоци за правните прашања поради кои се обраќале граѓаните. Понатаму се идентификиуваат 

клучните проблеми и предизвици идентификувани од страна на здружението. Документот 

завршува со препораки за унапредување на системот за бесплатна правна помош.   
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За проектот 

Извештајот е изработен во рамки на оперативниот грант „ИПА/2019/413-342 – Оперативен 

грант „Основите прво – Активен придонес во владеење на правото”, финансиран од Европската 

унија. Во рамки на овој грант, Хелсиншкиот комитет за човекови права обезбедува бесплатна 

правна помош на маргинализирани и ранливи категории граѓани, согласно Законот за бесплатна 

правна помош од 2019 година. Преку процесот на давање бесплатна правна помош, Хелсиншкиот 

комитет во 2020 година овозможи системско следење на примената на Законот, како и примената 

на системот на бесплатна правна помош.   

Хелсиншкиот комитет во рамки на овој проект овозможи креирање на база на податоци за 

евидентирање и систематизирање на социо-демографските карактеристики3 на барателите на 

бесплатна правна помош и ефективноста и ефикасноста на институциите што се дел од системот. 

Датабазата користи надворешен софтверски систем, координиран од тимот правни советници на 

Хелсиншкиот комитет, а податоците се прибираат и користат согласно Законот за заштита на 

личните податоци. Датабазата претставува алатка за собирање податоци за сервисите на бесплатна 

правна помош што се основа за статистичка анализа и овозможува придонес за креирање 

конкретни предлози за јавни политики.  

  

                                                            
3 Лични податоци за барателот на бесплатна правна помош (име и презиме, општина, населено место, возраст, 
пол, род, родов идентитет, сексуална ориентација, етничка припадност, образование, верско или религиско 
уверување, здравствена состојба, политичка припадност, брачен статус и друго); правен проблем на барателот; 
даден правен совет; датум на поднесување на барањето за бесплатна правна помош; датум на поднесување 
допис до надлежната институција; период на чекање одговор од институцијата; датум на поднесување на 
барањето за секундарна правна помош до Министерството за правда; период на чекање одговор на барање 
за секундарна правна помош од Министерството за правда; информација дали барањето за секундарна правна 
помош е одобрено или одбиено. 
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1. Националниот систем за бесплатна правна помош  

 

1.1. Пристапот до правда – Помеѓу меѓународните стандарди и домашната реалност 

Пристапот до правда е предуслов за остварување на човековите права. Како таков, 

посветено му е особено внимание во голем број меѓународни документи, како правни така и 

политички, со кои се воспоставуваат заеднички стандарди и насоки за државите. Во рамки на 

системот на Организацијата на Обединетите нации (ООН) донесени се повеќе меѓународни 

документи, во кои од дел од нив извираат непосредни обврски кон кои треба да се придржуваме, 

останатите се на ниво на препораки за стандарди кои треба да ги примениме во нашето 

законодавство и пракса.4  

Од друга страна пак, Советот на Европа и Европската Унија имаат воспоставено посеопфатни 

стандарди во однос на пристапот до правда. Основен извор е Европската конвенција за човековите 

права5, толкувана и разработена со одлуките на Европскиот суд за човекови права. Со овие одлуки, 

Судот на јасен и прецизен начин ги утврдува случаите и условите во кои одредена држава треба да 

обезбеди бесплатна правна помош од одреден вид и квалитет.6 ЕКЧП е прифатена и како дел од 

правниот систем на Европската Унија. ЕУ оди уште подалеку во однос на уредување на правото на 

пристап до правда со Повелбата за основни права на ЕУ7, судската пракса на Судот на правдата на 

ЕУ и своето секундарно законодавство. Членот 47 став 3 од Повелбата изречно предвидува обврска 

државите членки да обезбедат бесплатна правна помош за лицата кои немаат финансиски 

средства, а правната помош е неопходна за обезбедување ефективен пристап до правда. ЕУ има 

донесено неколку значајни директиви8 кои со однесуваат на пристапот до правда. 

                                                            
4 Правилата на ОН за минимум-стандардите за администрирања со правдата за децата (Пекиншки правила) од 
1985 (A/RES/40/33); Конвенцијата за правата на децата од 1989 (A/RES/44/25); Конвенцијата за елиминација на 
сите облици на дискриминација на жените од 1979; Конвенцијата за правата на лицата со попреченост од 2008 
(A/RES/61/106); Декларацијата за основните принципи за правдата за жртвите на насилства и на злоупотреби 
на правдата од 1985 (А/RЕЅ/40/34); Основните принципи за улогата на адвокатите усвоени на Осмиот конгрес 
на ОН за спречувања на криминалите и за третирања на сторителите на кривични дела, Хавана, 1990; 
Принципите и упатства на ОН за пристап до правото на бесплатна правна помош во кривичноправните системи 
од 2012 (A/67/187); Водичот за принципите за бесплатна правна помош во граѓанските, административните и 
семејните постапки на Меѓународното адвокатско здружение од 2018. 
5 Совет на Европа. (1950). Европска конвенција за заштита на човековите права и основни слободи и 
Протоколите бр. 11 и 14 со протоколите бр. 1, 4, 6, 7, 12 и 13.   
6 Airey v. Ireland (Application No . 6289/73); Weeks v. UK (Application no. 9787/82); Aerts v. Belgium (Application no. 
25357/94); Del Sol v. France (Application no. 46800/99); Essaadi v. France (Application no. 49348/99); Steel and Morris 
v. the United Kingdom (Application no. 68416/01); N.J.D.B. v. the United Kingdom (Application no. 76760/12). 
7 Европски парламент, Совет и Комисија. (2000). Повелба на основните права на Европската унија. 
8 Директивата за правна помош – Директива на Советот бр.2002/8/ЕС (2003) за воспоставување на 
минималните општи правила за правна помош во прекугранични спорови; Директивата 2012/13/ЕУ (2012) за 
правото на информирање во кривични постапки; Директивата 2013/48/ЕУ (2013) за правото на пристап до 
адвокат во кривични постапки и Европските постапки за налог за апсење, и за правото да се информира трета 
страна за лишување од слобода и правото да комуницира со трети лица и со конзуларни власти додека е 
лишен/а од слобода; Директивата (ЕУ) 2016/800 за процесни заштитни мерки за деца кои се осомничени или 
обвинети лица во кривични постапки; Директивата 2004/80/ЕС на Советот од 29 април 2004 година за 
компензација за жртви на кривични дела; Директива 2012/29/ЕУ за правата на жртвите. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/477/40/IMG/NR047740.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=e1fe37d3-0d2d-45b9-9590-49aed0913318
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=e1fe37d3-0d2d-45b9-9590-49aed0913318
http://biroescp.gov.mk/wp-content/uploads/2016/12/1.-Convention_MKD.pdf
http://biroescp.gov.mk/wp-content/uploads/2016/12/1.-Convention_MKD.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-73486&filename=AIREY%20V.%20IRELAND.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-57594
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-58209%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22del%20sol%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-64725%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22essaadi%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-64724%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-1261142-1313783&filename=003-1261142-1313783.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-1261142-1313783&filename=003-1261142-1313783.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2276760/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-158160%22]}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52012DC0071#:~:text=The%20Directive%20seeks%20to%20promote,secure%20effective%20access%20to%20justice.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52012DC0071#:~:text=The%20Directive%20seeks%20to%20promote,secure%20effective%20access%20to%20justice.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0800&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0800&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0800&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0800&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
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Потребно е домашното законодавство целосно да се усогласи со овие меѓународни 

стандарди со кои се признава правото на бесплатна правна помош за деца, жртви на насилство, 

жртви на родово базирано насилство како и лица со попреченост. Пристапот до правна помош за 

жртвите од кривични дела е сè уште ограничен. Кај граѓанските постапки останува потребата од 

усогласување на ЗБПП со одредбите од Законот за парнична постапка кои се однесуваат на 

ослободувањето од плаќање на трошоци на постапката и т.н „сиромашко право“. Дополнително, 

отсуствува постоење на добро промовиран и ефикасен систем за ослободување од плаќање на 

трошоци во постапки пред нотар и извршител кој особено ги погодува сиромашните граѓани. 

Мирното решавање на спорови преку медијација и други облици е недоволно промовирано, а има 

потенцијал да придонесе кон решавање на правните потреби на граѓаните од граѓанска природа.  

Споредено со останатите европски држави, нашата држава издвојува еден од најниските 

износи буџет за БПП по глава на жител и е далеку зад европскиот просек од 6.96 ЕУР и медијалната 

(вообичаена вредност) од 2.19 ЕУР.  Оваа разлика сепак мора да се земе со резерва, ако се има 

предвид мошне различното ниво на економски раст и бруто национален производ меѓу РСМ и 

државите членки на ЕУ. Потребно е да се зголеми износот предвиден за бесплатна правна помош 

до ниво на државите со слично ниво на економски раст утврдени во извештаите на CEPEJ9.   

 

1.2. Потребата од носење нов Закон за бесплатна правна помош 

Стратегијата за реформа на правосудниот сектор за периодот од 2017-2022 година со 

Акциски план, го идентификуваше пристапот до правдата како една од своите стратешки цели.10 

Акцискиот план кон Стратегијата, во таа насока, предвиде неколку мерки насочени кон 

воспоставување на ефективен, ефикасен и одржлив систем за бесплатна правна помош. Клучна 

реформа беше донесувањето на целосно нов Закон за бесплатна правна помош согласно ЕУ 

стандардите.11 Дополнително, беа предвидени и неколку помошни мерки неопходни за негова 

правилна примена вклучувајќи: обуки за вработените во Министерството за правда, формирање и 

јакнење на правните клиники, зголемување на државниот буџет, унапредување на соработката 

меѓу чинителите како и спроведување кампања за јавно информирање на граѓаните.12 

Потребата од донесување на нов Закон за бесплатна правна помош беше идентификувана 

многу порано од донесувањето на Стратегијата. Попрецизно, системските недостатоци на Законот 

                                                            
9 European judicial systems - CEPEJ Evaluation Report, 2020 Evaluation cycle (2018).p.34.   
10 Министерство за правда. (2017). Стратегија за реформа на правосудниот сектор за периодот 2017-2022 
година со акциски план. Стратешка насока 2.6.1.1.  
11 Акцискиот план кон Стратегијата на јасен начин ги одреди целите кои треба да се остварат со новиот Закон 
за бесплатна правна помош: 1. Проширување на опсегот на корисници на БПП; 2. Јакнење на капацитетите на 
подрачните одделенија на МП;  3. Проширување на областите за овозможена БПП со исклучок на кривичната 
сфера; 4. Оптимизација на адвокатските трошоци за БПП и надзор врз квалитетот на адвокатите и на 
здруженијата кои овозможуваат БПП. 
12 Министерство за правда. Стратегија за реформи во правосудството 2018 – 2022. Мерки бр. 2.6.1.1-2, 
2.6.1.1-3, 2.6.1.2-1, 2.6.1.3-1, 2.6.1.4-1.  

https://rm.coe.int/evaluation-report-part-1-english/16809fc058
https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf
https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf
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за бесплатна правна помош беа идентификувани само по една година од неговата примена.13 

Рестриктивноста на условите кои треба да се исполнат, неопфаќањето на останатите трошоци на 

постапката, долгото траење на постапката, правните празнини и недоречености беа само дел од 

проблемите на кои граѓанскиот сектор во подолг временски период постојано укажуваше преку 

годишни извештаи за примената на законот14 како и преку документи за јавни политики15.   

Првата иницијатива за носење на нов ЗБПП почна во 2012 година со формирање на работна 

група која изработи нацрт-текст што, за жал, поради необјавени причини не беше утврден како 

предлог-закон. Втората иницијатива започна во октомври 2016 година со формирање на нова 

работна група за што Министерството за правда имаше поддршка од проект поддржан од ЕУ16. 

Сепак иако работна верзија на предлог законот беше изработена процесот замре заради 

политичките предизвици со кои се соочуваше државата во периодот 2016 – 2017. Поради ова, 

донесувањето на нов Закон за бесплатна правна помош беше една од мерките предвидени во 

Стратегијата за реформи во правосудството во рамките на стратешката цел пристап до правда17. 

Процесот на изработка и донесување на предлог-законот беше оценет како инклузивен и 

транспарентен.18 Текстот на предлог-законот беше изработен на девет состаноци на работната 

група и беше објавен на ЕНЕР и ставен на јавна расправа во ноември 2017 година. Владата го усвои 

предлог-законот во февруари 2018 година и го достави до Собранието на РМ. Поради значителни 

недостатоци во предлог-законот, група граѓански организации достави барање за јавна расправа во 

однос на поднесениот закон.19 Поради реакциите предлог-законот беше вратен на доработка. По 

речиси една година нацрт-законот беше доставен до Владата на РСМ и усвоен во март 2019 година. 

Законот беше доставен до Собранието во март, но поради претседателските избори беше ставен на 

дневен ред на 91. седница на Собранието и изгласан на 16 мај 2019 година.20 

  

                                                            
13 Хаџи-Зафиров Ж., Коцевски Г., Прцановиќ Е. (2012). Бајка или реалност!? Бесплатната правна помош во 
Република Македонија „Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош за 2011 год. 
Македонско здружение на млади правници. 
14 Годишните извештаи со анализа за примена на Законот за бесплатна правна помош се достапни на веб 
страницата на Фондацијата Отворено општество Македонија.  
15 Фондација Отворено општество Македонија и други. (2014). Потребна е итна и суштинска измена на 
законот за бесплатна правна помош - Документ за јавна политика.  
16 Министерство за правда. (2016). Министерот за правда м-р Валдет Џафери учествуваше на заедничка 
Конференција на тема - ИПА Твининг Проект „Зајакнување на владеењето на правото“.  
17 Министерство за правда. (2017). Стратегија за реформа на правосудниот сектор 2018 – 2019 со акциски 
план.  
18 Група автори. (2019). Анализа на спроведувањето на стратегијата за реформа на правосудниот сектор 
(2017-2022) за периодот од 2018/2019 година. Блупринт група за реформи во правосудството. Стр. 57.  
19 Правно зајакни. (2018). Предлог-законот за бесплатна правна помош е вратен на доработка во 
Министерството за правда.  
20 Собрание на РСМ. (2019). Материјали: Предлог - закон за бесплатна правна помош. 

https://civicamobilitas.mk/wp-content/uploads/2018/02/2012-Bajka-ili-realnost-BPP-vo-RM-1.pdf
https://civicamobilitas.mk/wp-content/uploads/2018/02/2012-Bajka-ili-realnost-BPP-vo-RM-1.pdf
https://fosm.mk/publikacii/?tip_publikacija=67&publication_key_word=&filter_by=pravno-zajaknuvanje&quick_access
https://fosm.mk/publikacii/?tip_publikacija=67&publication_key_word=&filter_by=pravno-zajaknuvanje&quick_access
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/javna-politika-0620141.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/javna-politika-0620141.pdf
https://www.justice.gov.mk/vest/839
https://www.justice.gov.mk/vest/839
http://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf
http://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf
https://cpia.mk/media/files/%D0%90naliza-na-sproveduvanjeto-na-strategijata-za-reforma-na-pravosudniot-sektor-2017-2022-za-period-2018-2019-godina.pdf
https://cpia.mk/media/files/%D0%90naliza-na-sproveduvanjeto-na-strategijata-za-reforma-na-pravosudniot-sektor-2017-2022-za-period-2018-2019-godina.pdf
https://www.pravnozajakni.mk/2018/06/08/predlog-zakonot-za-besplatna-pravna-pomos-vraten/
https://www.pravnozajakni.mk/2018/06/08/predlog-zakonot-za-besplatna-pravna-pomos-vraten/
https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=b99c351a-da1c-440f-aae9-05937312c63e
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1.3. Новините во Законот за бесплатна правна помош од 2019 година  

ЗБПП од 2019 година воведе суштински новини во начинот на којшто e поставен системот 

на бесплатна правна помош. Со новото законско решение на многу појасен начин беше определена 

неговата позиција како закон кој ја уредува бесплатната правна помош во граѓански и управни 

работи. Понатаму, идентификувајќи ја важноста од информирањето и советувањето, Законот јасно 

разграничува два меѓусебно поврзани облици на правна помош, примарна и секундарна.21  

1.3.1. Новини во однос на примарната правна помош  

 Проширување на видовите услуги кои ги опфаќа примарната правна помош и лицата 

кои ја користат 

ЗБПП од 2019 година ја надмина недореченоста во однос на претходната правна помош. Па 

така, сега право на примарна правна помош имаат сите физички лица кои имаат живеалиште 

или престојувалиште на територија на државата.22 Понатаму, беа проширени облиците во кои 

се остварува примарната правна помош. ЗБПП од 2009 година предвидуваше само три облици 

„претходна“ правна помош, иницијален правен совет за правото на користење БПП, општа правна 

информација и помош при комплетирање на барање за БПП. ЗБПП од 2019 година покрај овие, ја 

прошири листата23 со општ правен совет, можност за помош при пополнување на одредени 

формулари и обрасци24 како и помош при состав на одредени претставки и барања25.  

 Попрецизно уредување на начинот на давање примарна правна помош и проширување 

на субјектите кои ја обезбедуваат  

Законот попрецизно го уреди и начинот на давање примарна правна помош.26 Новини беа 

воведени и во однос на субјектите кои даваат примарна правна помош. Па така, беше предвидена 

можност правните клиники при правните факултети да можат да даваат примарна правна 

помош.27 Понатаму во насока на гарантирање на квалитетот на правната помош беше прецизирано 

дека во рамки на подрачните одделенија на Министерството за правда примарна правна помош 

можат да даваат само овластени службени лица28. Овие мерки придонесуваат кон зголемување 

на квалитетот на правната помош.  

                                                            
21 ЗБПП од 2009 препознаваше претходна правна помош и правна помош во судски и управни постапки кои 
сега се заменија со примарна и секундарна правна помош.   
22 Член 5 од ЗБПП. 
23 Член 6 од ЗБПП. 
24 Помош при пополнување на формулари, обрасци издадени од управен орган во управна постапка за 
социјална заштита и заштита на правата на децата; пензиско, инвалидско и здравствено осигурување; заштита 
на жртви на родово базирано насилство и семејно насилство; постапка за упис во матична книга на родени; 
стекнување со документи за лична идентификација и државјанство. 
25 Составување на претставки до Комисијата за заштита од дискриминација и до Народниот правобранител и 
барања за заштита на слободи и права до Уставниот суд на Република Северна Македонија. 
26 Член 7 и член 8 од ЗБПП.  
27 Член 4 став 3 од ЗБПП. 
28 Член 4 став 3 од ЗБПП.  
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 Зајакнување на критериумите кои здруженијата треба да ги исполнат заради стекнување 

со овластување за давање примарна правна помош  

Во однос на овластените здруженија беа зајакнати критериумите кои здруженијата треба 

да ги остварат со цел да се стекнат со овластување за давање на примарна правна 

помош.29Причините за потребата од ова се во потребата од гарантирање дека здруженијата 

располагаат со експертиза, капацитет и искуство за обезбедување на правна помош имајќи ги во 

предвид последиците од нестручно дадената правна помош врз правата на граѓаните.  Покрај 

условите предвидени со ЗБПП од 2009, здруженијата кои имаат цел да добијат овластување ќе 

треба да ги исполнат и следните дополнителни услови: 

 Да се запишани во регистарот на здруженија најмалку пет (5) години пред барањето; 

 Да има доставено годишни даночни пријави за три години пред годината во која е 

поднесено барањето за упис;  

 Да исполнува минимални просторни и технички услови;  

 Да има реализирано најмалку три проекти за правна  помош или правно советување.  

 

 Унапредување на правната рамка за финансирање на овластените здруженија и правните 

клиники  

ЗБПП го реформираше начинот на кој што здруженијата и правните клиники имаат право да бараат 

надомест на трошоците да дадената услуга од јавен интерес (примарна правна помош). ЗБПП 

предвидува два модалитета за финансирање, грантови врз основа на јавен конкурс или надоместок 

за секој предмет одделно. На здружението односно клиниката останува дали ќе го изберат едниот 

или другиот модел. Грантовите се доделуваат врз основа на јавен конкурс на кои се пријавува со 

проект, а распределбата ги врши Комисија врз основа на оценка на исполнетост на критериумите 

кои се дадени во законот.30 Здруженијата кои не користат грант имаат право на надомест за секој 

предмет за кој е одобрена секундарна правна помош, како и за помош при пополнување обрасци 

и составување претставки на корисници на права од социјална заштита,  приматели на инвалидска 

пензија и жртви на семејно и родово базирано насилство. 31 Висината на надоместокот е 

определена со тарифа која има правна сила на подзаконски акт.32. 

1.3.2. Новини во однос на секундарната правна помош  

 Проширување на опфатот и видовите правни прашања за кои може да се одобри 

секундарна правна помош  

Подлабока интервенција беше направена во однос на секундарната правна помош. ЗБПП го 

прошири опсегот на правната помош, која сега вклучува и ослободување од судски и 

административни такси и трошоци поврзани со постапката пред суд како и ослободување од 

                                                            
29 Член 10 од ЗБПП. 
30 Член 11 од ЗБПП.  
31 Член 12 од ЗБПП. 
32 Тарифа за надомест на трошоците за работа на здруженијата и правните клиники за давање на 
примарна правна помош, Службен весник на РСМ бр. 199 од 2019.  
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трошоците за вештачење,33 нешто што беше еден од основните проблеми со ЗБПП од 2009 година. 

Понатаму, ЗБПП ги прошири видовите правни прашања за кои може да се одобри секундарна 

правна помош на начин што таа сега може да се одобри во сите степени во граѓански судски 

постапки, управни постапки и управни спорови, за сите правни прашања, освен за оние кои за кои 

изрично е предвидено дека за нив нема да се одобри секундарна правна помош.34 

 Олеснување на рестриктивните услови во однос на финансиската состојба на лицето 

барател на секундарна правна помош  

Една од најважните реформи беше олеснувањето на условите во однос на финансиската 

состојба кои лицето кое има потреба од секундарна правна помош треба да ги исполни како во 

однос на приходот, така и во однос на имотот со цел да се зголеми бројот на лица кои имаат пристап 

до правна помош.  

Споредба на условите за стекнување со секундарна правна помош: 

 ЗБПП од 2009 ЗБПП од 2019 

Услови во 
однос на статус 

Социјална помош 
Инвалидски додаток кои не остваруваат 

други приходи 
Најниска пензија кои живеат во семејна 

заедница со две или повеќе лица 
Семејства или самохран родител со 

едно или повеќе малолетни деца кои 
остваруваат право на детски додаток. 

 
 
 
 

Не предвидува услов во однос на статус 
 

Услови во 
однос на 
приход 

Приходите по сите основи на тоа лице и 
членовите на неговото домаќинство не 

го преминуваат износот од 50% од 
просечната месечна плата исплатена во 
Република Македонија за претходниот 
месец во времето на поднесување на 

барањето за бесплатна правна помош. 
Помеѓу 10.000 и 12.500 денари. 

Месечниот приход да не го надминува 
износот на минималната нето плата со 
дополнување на 20% за секој член на 

домаќинството. 
 

Самец: 14.500 денари 
Четиричлено домаќинство: 23.150 денари 

Услови во 
однос на имот 

Да не поседува имот кој достигнува 
или надминува пет просечни месечни 
бруто плати исплатени во Република 
Mакедонија во претходниот месец 

Да не поседува дополнителен објект или 
стан освен оној во кој живее. 

Да не поседува земјиште во површина 
поголема од законски пропишаната 

Да не поседува моторно возило со работна 
зафатнина поголема од 1.200 м2 

 

Законот предвиде и можност за одобрување на секундарна правна помош без утврдување 

на финансиската состојба во случаите кога: барателот е сместен во згрижувачко семејство, станбена 

единица за организирано живеење со поддршка или во установа за социјална заштита, со решение 

                                                            
33 Член 13 став 5 од ЗБПП. 
34 Царински и даночни работи; клевета и навреда; надомест на нематеријална штета, освен во случаи за жртви 
на кривични дела, како и во случај на смрт или тежок инвалидитет; прекршоците; јавни и комунални услуги 
(прашања поврзани со снабдување со електрична енергија, вода, греење и сл.); имотни прашања во управна 
постапка (денационализација, експропријација, приватизација, легализација); одбрана и застапување во 
кривични постапки.  
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на Центар за социјална работа (во натамошниот текст: посебни околности); барателот има потреба 

од покренување и застапување во постапка за изрекување на привремени мерки за заштита од 

семејно насилство пред надлежен суд; или барателот поради елементарна непогода, виша сила 

или други околности кои се надвор од негова контрола се најде во финансиска состојба што го 

спречува самостојно да обезбеди заштита на своите права.35 

 Децентрализација на процесот на одлучување по барањата за секундарна правна помош  

Во однос на донесувањето одлуки се изврши децентрализација на процесот на одлучување 

по барањата за секундарна правна помош, од Министерството кон подрачните одделенија, преку 

посебно овластени службени лица со носење на т.н реални акти.36 Интенцијата на оваа промена е 

да се доближи процесот на одлучување до граѓаните како и да се забрза постапката со избегнување 

на трошењето на непотребно време во препраќање на документацијата по барањето до Скопје и 

назад. Во насока на итен одговор на потребата законот предвиде и можност за итно постапување 

по барањето.  

 Промена на начинот на назначување адвокати  

Една од важните новини во насока на овозможување вклучување на поголем број адвокати 

беше и промената на начинот на назначување адвокати. Наместо оставање на волја на странката 

(што во практиката се покажа како несоодветно) новото решение е да се користи назначување по 

азбучен ред од листата на адвокати, а само доколку лицето веќе има дадено полномошно на друг 

адвокат, да биде назначен ополномоштениот адвокат.37 

1.4. Првични податоци од примената на ЗБПП од 2019 година  

Првичните податоци од Министерството за правда укажуваат на одредено зголемување на 

бројот на барања за секундарна правна помош. Се забележува и зголемување на уделот на 

одобрени наспроти одбиени барања. Сепак, анализа на податоците на национално ниво ќе биде 

возможна откако ќе бидат обработени и презентирани податоците за целата 2020 година.  

Преглед на број на поднесени и одобрени барања за секундарна правна помош38 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 до 
30.9 

2019 од 
1.10 

2020 
1.1 – 30.6 

Број на одобрени барања  114 113 65 74 80 44 46 71 

Број на поднесени барања  270 199 130 134 156 90 77 12039 

 

                                                            
35 Член 20 од ЗБПП.  
36 Член 13 став 4 од ЗБПП.  
37 Правилник за начинот за назначување на адвокат. Службен весник на РСМ бр. 199/2019.  
38 Извор: Министерство за правда.  
39 Во првата половина од 2020 беа доставени вкупно 120 барања за секундарна правна помош, од кои 71 
барање се одобрени, 29 барања се одбиени, 13 барања во постапка, 5 барања запрени и 2 повлечени. 
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2. Хелсиншкиот комитет за човекови права како давател на бесплатна 

правна помош  
 

2.1. Мисија и цели на Хелсиншкиот комитет за човекови права 

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија е здружение на граѓани 

регистрирано во 1994 година. Целта на Комитетот е заштита и унапредување на човековите права 

и слободи гарантирани со Уставот на РСМ, меѓународните инструменти и Завршниот документ од 

Хелсинки од 1975 година, како и градење демократски услови во кои тие можат да се практикуваат 

врз основа на владеење на правото. Согласно Статутот цели на Хелсиншкиот комитет се: 

- Унапредување и заштита на човековите права; 

- Подигнување на свеста на граѓаните за нивните права и слободи и механизмите за нивна 

заштита 

- Создавање на средина која овозможува остварување на правата на граѓаните во 

општеството.40 

Активностите на Хелсиншкиот комитет вклучуваат набљудување на состојбите со 

човековите права во земјата и публикување на наодите во месечни, годишни и специјални 

извештаи, бесплатна правна помош и заштита на индивидуалните, колективните и правата на 

другите правни субјекти, изработка на анализи и други стручни документи поврзани со состојбите 

со човековите права, организирање конференции, семинари, трибини, јавни акции и други 

законски форми на граѓанска активност како и други активности во насока на промовирање на 

развојот на демократијата, владеењето на правото и граѓанското општество.  

 

2.2. Хелсиншкиот комитет како давател на бесплатна правна помош  

Една од клучните активности согласно Статутот на здружението е обезбедување претходна 

правна помош и бесплатна правна помош за граѓаните.41 Хелсиншкиот комитет за човекови права 

во 2016 година се стекна со овластување42 да дава претходна правна помош.    

Според Стратегијата на здружението една од програмите на кој работи здружението е 

бесплатна правна помош.43 Бесплатната правна помош се дава за поголем број правни прашања.  

Правни прашања за кои се дава бесплатна правна 
помош 

Правни прашања за кои не се дава бесплатна 
правна помош 

Заштита од дискриминација Право на сопственост (освен доколку не е нарушено 

                                                            
40 Хелсиншки комитет за човекови права. (2019). Статут на здружение Хелсиншки комитет за човекови 
права Скопје. Член 4. 
41 Ibid. Член 5.  
42 Решение на Министер за правда бр. 11-340/2 од 31.3.2016.  
43 Хелсиншки комитет за човекови права (2018). Стратегија на Хелсиншкиот комитет за човекови права на 
Република Македонија 2018 – 2020 година. 

https://mhc.org.mk/wp-content/themes/html5blank-stable/pdf/statut%20na%20MHC.pdf
https://mhc.org.mk/wp-content/themes/html5blank-stable/pdf/statut%20na%20MHC.pdf
https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/02/strategija_2018-2020.pdf
https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/02/strategija_2018-2020.pdf
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Право на живот 
Заштита од мачење и малтретирање 
Заштита од неправично лишување од слобода 
Права од социјална заштита 
Права на лица со физички, ментални, интелектуални 
или сетилни нарушувања 
Еднаквост меѓу мажите и жените 
Право на вероисповест 
Слобода на говор и информирање 
Заштита на личните податоци и приватноста 
Слобода на здружување и протест 
Слобода на движење 
Право на здравствена заштита 
Права на деца и младинци 
Право на образование 
Права на припадници на заедниците 
Заштита од семејно насилство 
Право на правично судење во разумен рок 
Право на азил 
Права поврзани со изборите 

од страна на државата) 
Право на вработување и работа (освен во случаи на 
дискриминација и мобинг) 
Финансиски обврски (освен при очигледни 
неправилности или загрозување на социјална 
заштита) 
Заштита на семејството (освен при семејно 
насилство 
и повреда на правата на детето) 
Договорни односи помеѓу физички и правни лица 
(освен кога се нарушени од државата) 
Авторски права и индустриска сопственост 
Постапки за стечај 
Пензиско и инвалидско осигурување (освен при 
повреди на права од страна на државата) 
Прекршоци (освен при повреди на права од страна 
на државата) 
Права и обврски на политички партии 
Права и обврски во странски држави 
Права на ЛГБТИ заедницата 

  

Начинот на кој се обезбедува бесплатна правна помош е преку бесплатниот телефонски број 

0800 44 222. Доколку по разговорот е потребна дополнителна помош можете да се пополни барање 

за бесплатна правна помош достапно на веб страница на здружението44. Дополнително, оставена е 

можноста за непосредна посета во канцеларијата. По секое барање постапува правен советник кој 

работи на предметот. Во зависност од предметот Хелсиншкиот комитет може да обезбеди 

советување, поддршка и застапување пред државните органи и информирање на јавноста при 

потешки повреди на правата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
44 Хелсиншки комитет за човекови права. Формулар за бесплатна правна помош.  

https://mhc.org.mk/?page_id=475
https://mhc.org.mk/?page_id=475
https://mhc.org.mk/formular-za-besplatna-pravna-pomosh/
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3. Податоци за обезбедената бесплатна правна помош    

3.1 Документирање на обезбедената бесплатна правна помош  

Хелсиншкиот комитет во рамки на оперативниот грант „ИПА/2019/413-342 овозможи 

креирање на база на податоци за евидентирање и систематизирање на социо-демографските 

карактеристики на барателите на бесплатна правна помош и ефективноста и ефикасноста на 

институциите што се дел од системот. Базата на податоци користи надворешен софтверски систем, 

координиран од тимот правни советнички на Хелсиншкиот комитет, а податоците се прибираат и 

користат согласно Законот за заштита на личните податоци.  

Базата претставува алатка за собирање податоци за сервисите на бесплатна правна помош 

што се основа за статистичка анализа и овозможува придонес за креирање конкретни предлози за 

јавни политики. Во базата на податоци се обработуваат следниве видови податоци: 

- Лични податоци за барателот на бесплатна правна помош (име и презиме, општина, 

населено место, возраст, пол, род, родов 

- идентитет, сексуална ориентација, етничка припадност, образование, верско или 

религиско уверување, здравствена состојба, 

- политичка припадност, брачен статус и друго); 

- Правен проблем на барателот; 

- Даден правен совет; 

- Датум на поднесување на барањето за бесплатна правна помош; 

- Датум на поднесување допис до надлежната институција; 

- Период на чекање одговор од институцијата; 

- Датум на поднесување на барањето за секундарна правна помош до Министерството за 

правда; 

- Период на чекање одговор на барање за секундарна правна помош од Министерството за 

правда; 

- Информација дали барањето за секундарна правна помош е одобрено или одбиено. 

 

3.2 Општи податоци  

Податоците кои ќе бидат претставени и обработени во овој дел се прибирани од месечните 

извештаи на Хелсиншкиот комитет за периодот од октомври 2019 до октомври 2020, Посебниот 

извештај на Хелсиншкиот комитет за состојбата со човековите права во време на Ковид-19. 

Дополнително, податоците се прибрани и од датабазата на Хелсиншкиот комитет, за периодот од 

октомври 2019 до октомври 2020 година. Овој период Хелсиншкиот комитет обезбедил бесплатна 

правна помош на 682 лица. Набљудувано по месец, се забележува тренд на зголемување на бројот 

на лица кои се обраќаат во здружението. Овде е важно да се потенцира дека до март 2020 во базата 

со податоци се внесуваа само лицата кои лично се обраќаа во канцеларијата и/или имаа поднесено 

формулар со барање за бесплатна правна помош. Од март, заради ширењето на пандемијата и 

промената на начинот на работа со минимален физички контакт се евидентираат и лицата кои се 
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обратиле и кои добиле бесплатна правна помош по телефон и е-маил, а во помал дел со користење 

на друг електронски канал на комуникација.   

 

Зголемувањето на бројот на предмети од март 2020, покрај промената на начинот на 

евидентирање може да се образложи и со зголемените барања за прашања поврзани со 

здравствените, економските и социјалните последици од пандемијата. Иако мнозинството од 

лицата се од Скопје, сепак значителен дел се и од други градови што укажува на националната 

препознатливост на здружението како давател на примарна правна помош.  

 

3.3 Демографски податоци за лицата  

3.3.1 Полова структура 

Од вкупниот број лица кои се обратиле до здружението малку повеќе од половина биле од 

женски пол (52,95%), додека 47,08% се од машки пол. Со исклучок на првите месеци, се забележува 

пораст на бројот на лица од женски пол кои побарале бесплатна правна помош.  
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3.3.2 Етничка структура  

Најголем процент, околу 80% од лицата кои се обратиле до здружението, биле припадници 

на македонската етничка заедница. На второ место се припадниците на албанската заедница со 

приближно 9% и ромската со 4.5 %  

 

 

3.3.3 Возрасна структура  

Од податоците расположливи за возрасната структура кои се однесуваат само за периодот 

од октомври 2019 до февруари 2020 година речиси половина од лицата се на возраст од 26 до 50 

години, малку помалку на возраст над 50 години. Учеството на бројот на лица помеѓу 18 до 25 

години е незначително.  
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3.3.4 Видови правни услуги кои беа обезбедени  

Сите лица кои се обратиле до Хелсиншкиот комитет со барање за бесплатна правна помош 

добиле општа правна информација којашто вклучува, меѓудругото, општи и начелни упатства и 

информации за начинот, условите и постапката за остварување на определено право или интерес, 

исполнување на конкретна обврска како и упатување на надлежен јавен орган или надлежен суд. 

Речиси сите лица во исто време добиле и општ правен совет којшто вклучува поконкретни упатства 

за решавање на одредено правно прашање. Во значително помал обем биле дадени иницијални 

совети за користењето на бесплатната правна помош како и помош при пополнување на барања за 

секундарна правна помош и останатите дозволени обрасци и претставки.  

Преглед на видот на услоги од правна помош кои беа обезбедени на граѓаните  

Вид на услуга Број 

Иницијален совет за БПП 44 

Општа правна информација 682 

Општ правен совет 659 

Барање за секундарна ПП 3 

Пополнување на обрасци 4 

Изработка на претставки  1 

 
 

3.3.5 Правни проблеми  

Помеѓу правните проблеми поради кои граѓаните се обраќале до Хелсиншкиот комитет 

доминирале прашањата поврзани со правата од работен однос зафаќајќи речиси 1/3 од вкупниот 

број случаи. Ова во голема мерка може да се препише на економските и социјалните последици од 

пандемијата во која голем број на лица ги загубија работните места или се соочија со сериозни 

проблеми поврзани со работата. Во помал дел биле застапени прашањата поврзани со правата од 

социјалната заштита и заштитата на човековите права.   
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Видовите конкретни правни прашања поврзани со работните односи за кои граѓаните 

побарале помош се однесуваат на нудење спогодби кои работниците биле приморани да ги 

потпишат, отказите, стечајни постапки кои се отворале за работодавачите, мобинг. Дел од лицата 

се обраќале и за помош поради злоупотреба на мерките за заштита на одредени категории лица, 

како и мерките за поддршка на економските субјекти.  

Покрај информирање и советување, активностите на помош на граѓаните вклучувале и 

постојано известување и комуникација со Државниот инспекторат за труд. ДИТ бил постојано 

писмено информиран за неправилностите за кои дознавал Хелсиншкиот комитет. По поднесените 

информации и претставки ДИТ преземал мерки за заштита на граѓаните.  

За прашањата од работен однос не биле поднесувани барања за секундарна правна помош 

заради неколку причини. Голем дел од лицата побарале само информација или консултација во 

однос на нивните права, а не и заштита во конкретна судска постапка. Соочени со еднострани 

понуди за спогодби, без соодветно поучување од работодавачите, работниците имаат потреба од 

квалитетен и разбирлив совет за нивните права во конкретниот случај.  

Понатаму, објективната асиметрија на моќ и општиот впечаток за ниските шанси за успех ги 

одвраќаат граѓаните од иницирање судски постапки за заштита на своите права, особено кога се 

работи за работодавачи од приватниот сектор. Поведувањето судска постапка против овие 

работодавачи беше ретко и вообичаено се случуваше по престанокот на работниот однос. Водење 

постапка за заштита на права додека сè уште лицето е во работен однос е исклучително ретко, затоа 

што секое иницирање на судска постапка најчесто резултира со виктимизација на работникот. 

Ризикот од губење на спорот и со тоа поднесување одговорност за трошоците на постапка исто така 

игра мошне значајна улога во одвраќање на граѓаните од водење постапки за заштита.    

Имотно правни 
прашања

Социјална заштита 

Заштита на деца

Пензиско и 
инвалидско осиг.

Здравствено 
осиругрување и 

заштита

Работни односи 

Родово 
баз.насилство

Статусни прашања 

Заштита на 
чов.права

Други прашања 

СТРУКТУРА НА ВИДОВИТЕ ПРАВНИ ПРАШАЊА



 
19 

Видовите прашања од областа на социјалната заштита се однесувале на остварување на 

правото за гарантирана минимална помош, одолговлекувањето на постапките и непостапувањето 

во законските рокови. Како и кај работните односи и во овој случај помошта пред сè вклучувала 

правно информирање и советување.   

 

3.4 Проблеми и предизвици поврзани со давањето правната помош 

3.4.1 Примарна правна помош во време на пандемија  

Обезбедувањето бесплатна правна помош за сиромашните граѓани во услови на пандемија 

беше значително отежнато. Предизвици се јавуваа како од страната на давателите на примарна 

правна помош (предизвици на понудата), така и од страна на лицата кои имаат потреба од правна 

помош (предизвици на страна на побарувачката).  

Хелсиншкиот комитет, како давател на примарна правна помош, беше обврзан да ги 

почитува и постапува согласно мерките и препораките за заштита од ширење на вирусот. 

Ограничувањето на личната комуникација, забраната за собирање и особено заштитата на 

вработените кои се хронично болни влијаеше голем дел од работата да се врши од дома. Овој начин 

на работа наметна непосредната, лична комуникација со лица кои имаат потреба од помош да биде 

исклучок, само кога со други средства таа не може да се оствари. Притоа мора да се земе предвид 

дека предуслов за давање на квалитетна правна помош е претходно воспоставување на однос на 

меѓусебна доверба со лицето, нешто што со користење на телефон или други електронски начини 

е отежнато. Ова е особено случај во комуникацијата со повозрасните лица, лицата кои живеат во 

крајна сиромаштија како и со лицата од останатите ранливи категории. Понатаму, отсуството на 

лична комуникација го отежнува и утврдувањето на сите факти и околности. За да дадат правилен 

и соодветен правен совет кој ќе придонесе во решавање на проблемот неопходно е претходно 

правниците да се запознаатс со случајот, да поставуваат прашања и да извршат увид во 

документите.     

Од друга страна пак странките во голема мерка ја претпочитаат непосредната комуникација 

кога бараат правна информација или совет. Обезбедувањето на соодветно комуницирање на 

фактите во конкретен случај, увидот во документите и традицијата на комуникација во „четири очи“ 

кога се работи за сензитивни улоги се само дел од причините поради кои лицата бараат лични 

средби. Дополнително, давањето примарна правна помош по телефон, е-пошта или друг медиум 

претпоставува пристап на граѓаните до технологија и соодветна подготвеност за нивна примена што 

не е секогаш случај со ранливите категории граѓани, особено оние кои се во поодмината возраст.   

Во вакви околности Хелсиншкиот комитет беше приморан да направи рамнотежа, од една 

страна помеѓу почитувањето на мерките и заштитата на вработените и обезбедувањето пристап до 

правна помош, од друга. Примањето странки лично не беше забрането, меѓутоа се применуваше 

само по исклучок и со почитување на препораките за лична дистанца. Паралелно, давањето правна 

помош се пренесе преку телефон и е-маил поради што правните советници беа исправени пред 

предизвикот на развивање на посебни вештини на комуникација помеѓу правните советници и 

воспоставување однос на доверба во телефонска комуникација.  
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Во исто време, на страната на побарувачката се забележа голем пораст на правни прашања 

и проблеми кои беа предизвикани посредно или непосредно од пандемијата. Справувањето со 

заразата наметна цела низа на мерки со кои се ограничуваат слободи и права (движење, јавни 

собири, задолжителна изолација, приватност, задолжително носење маски итн.). Мерките се 

менуваат постојано и наметнуваат потреба од постојано информирање и советување на граѓаните 

за мерките кои се важечки и особено за последиците од нивното непочитување. Исто така, уредбите 

со законска сила, донесени за време на вонредна состојба отворија многу прашања и дилеми кои 

ги засегаат граѓаните. 

Покрај овие специфични правни прашања, непосредно поврзани со пандемијата, се појави 

и значително зголемување на инциденцата на правни проблеми предизвикани директно или 

индиректно од здравствените, економските и социјалните последици од пандемијата. Намалената 

економска активност кај одредени работодавачи чии дејности беа погодени од пандемијата 

(угостителство, туризам, транспорт, текстилна индусрија) влијаеше негативно на почитувањето на 

работничките права во овие гранки каде и пред пандемијата постоеја сериозни проблеми. 

Зголемувањето на невработеноста и намалените приходи ја зголемија потребата од правата од 

социјална заштита. Понатаму пристапот до здравствена заштита и користењето на правата како 

здравствен осигуреник беше значително отежнато за време на пандемијата, а особено сериозен 

проблем беше и зголемениот ризик од родово-базирано и семејно насилство.     

 

3.4.2 Секундарната правна помош и правните проблеми со кои се соочуваат 

сиромашните лица 

И покрај неспорното проширување на листата на правни прашања за кои може да се одобри 

секундарна правна помош, сепак ЗБПП со три исклучоци повторно не предвидува правна помош за 

одредени прашања со кои се соочуваат сиромашните лица. Ова се покажа во праксата во првата 

година од примената на законот. Ограничувањата се однесуваат во неможноста за одобрување 

секундарна  правна помош за: 

- надомест на нематеријална штета, освен во случаи за жртви на кривични дела, како и во 

случај на смрт или тежок инвалидитет; 

- прашањата кои се однесуваат на јавните и комунални услуги; и 

- заштита на имотните права во управна  постапка. 

ЗБПП не дозволува одобрување на секундарна правна помош за надомест на 

нематеријална штета, освен во случаи за жртви на кривични дела, како и во случај на смрт или тежок 

инвалидитет согласно одредбите од Законот за облигационите односи (чл. 22 алинеја 9 од ЗБПП). 

Со ова се ограничува пристапот до правда во случаите кога правото да се бара надомест на 

нематеријална штета не е последица на сторено кривично дело, туку на повреда на некоја обврска 

од граѓанско правна природа (повреда на работно место, мобинг, дискриминација, повреда на 

лично право). Поради тоа, правото да се бара надомест на нематеријална штета е нужно за 

реституција на повредените лични права. Ваквото решение ги остава без право на бесплатна правна 

помош сиромашните граѓани кои претрпеле физички болки (кои не предизвикале тежок 

инвалидитет), душевни болки, страв како и повреда на нивните лични права (пример со 
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дискриминација). На долг рок, неповедувањето на судски постапки може да доведе до чувство на 

„неказнивост“ и „неодговорност“ кај сторителите на ваков вид штета и засилување на ваквите 

дејствија.  

ЗБПП ги исклучи како правни прашања за кои може да се одобри секундарна помош 

прашањата кои се однесуваат на јавните и комунални услуги определени во Законот за заштита на 

потрошувачите и Законот за комунални дејности (чл. 22 алинеја 11 од ЗБПП). Овие услуги 

меѓудругото ги вклучуваат: продажбата на електричната енергија, топлинската енергија, јавните 

телекомуникациски услуги, снабдувањето со вода за пиење и одржувањето на чистотата (Чл. 118 

ст. 1 од Закон за заштита на потрошувачи). Со други зборови долговите и останатите спорови 

поврзани со нив, најчест проблем за сиромашните граѓани кои ја загрозуваат нивната издршка 

(блокирани  сметки, долгогодишни извршувања) се оставени надвор од системот на бесплатна 

правна помош. Со ова е ограничен пристапот до правна помош за граѓаните да ги заштитат своите 

права.  

ЗБПП не предвидува секундарна правна помош и за заштита на имотните права во управна  

постапка (чл. 22 алинеја 16 од ЗБПП). Со ова надвор од системот на бесплатна правна помош се 

оставени постапките за експропријација, денационализација, приватизација на градежно земјиште 

и легализација на бесправно изградени постапки кои исто така непропорционално ги засегаат 

посиромашните граѓани.  

3.4.3 Финансирањето на примарната правна помош  

Давањето примарна правна помош претпоставува вработување на лица правници со 

положен правосуден испит. Вработувањето на овие лица е трошок кој сите здруженија, вклучувајќи 

го Хелсиншкиот комитет мора да ги обезбедат од некаде, што најчесто се проектни грантови од 

странски донаторски организации. Според податоците, Хелсиншкиот комитет во просек 

обезбедувал бесплатна правна помош на три лица секој работен ден. Во истиот период 

здружението не доби средства од Министерството за правда иако поднесе пријава за грант. 

Средствата планирани за здруженијата не беа доделени како последица на ребалансот на буџетот 

спроведен заради справување со последиците од COVID-19 пандемијата. Отсуството на државна 

поддршка на работата на здруженијата ја отежнува нивната работа и ја доведува во прашање 

одржливоста на подолг временски период.  
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4 Препораки за политики  
 

1. Домашното законодавсто потребно е целосно да се усогласи со меѓународните стандарди со кои 

се признава правото на бесплатна правна помош за деца, жртви на насилство, жртви на родово 

базирано насилство како и лица со попреченост. Паралелно, неопходно е соодветно да се 

испланираат и реализираат институционалните и фискалните претпоставки за реализација на овие 

мерки.   

2. Судската пракса на ЕСЧП треба да се користи при формулирање на законските текстови кои се 

однесуваат на ова прашање. Дополнително при донесувањето поединечни одлуки по поднесените 

барања, овластените службени лица треба да се соодветно обучени да ги применат начелата 

воспоставени од ЕСЧП при примената на одредбите од ЗБПП.  

3. За прашањата кои ги засегаат непропроционално сиромашните граѓани, пред сѐ споровите 

поврзани со јавните и комуналните услуги (електрична енергија, снабдување со топлина, вода, 

телекомуникации и сл.), прашањата поврзани со надомест на нематеријална штета, имотните 

прашања во управна постапка и особено за постапките пред нотар и извршител неопходно е да се 

предвиде секундарна правна помош.  

5. Странките во управните постапки од областа на социјална заштита, пензиско и инвалидско 

осигурување, домување, права на странци и баратели на азил, лица без државјанство, како такви 

кои припаѓаат на ранливите категории граѓани и лица, недоволно се информирани за правата кои 

можат да ги остварат како и за постапката во која тие права се остваруваат. Постои потреба од 

олеснување на пристапот до јасни и разбирливи информации и упатства. Потребна е соработка меѓу 

јавните органи и субјектите кои обезбедуваат примарна правна помош со цел дефинирање на 

мерки за информирање на граѓаните вклучувајќи непосредни правни информации, информативни 

сесии, едукативни брошури, инфо-канцеларии во рамки на јавните органи итн. 

6. Неопходно е зголемувањето на буџетот за бесплатна правна помош паралелно со зајакнување 

над надзорот над квалитетот на дадената правна помош. Од суштествено значење е државата да 

учествува во финансирањето на граѓанските организации кои даваат примарна правна помош со 

што ќе го интегрира нивниот капацитетот во еден единствен и координиран национален систем за 

бесплатна правна помош.  

7. Потребно е креирање и воспоставување на програми за правно зајакнување на граѓаните, нивно 

постојано информирање за начинот на решавање на правните проблеми. На овој начин може да се 

постигне долгорочен и одржлив процес на олеснување на пристапот до правдата. Особен фокус 

треба да се даде на децентрализација на примарната правна помош од големите урбани центри 

кон руралните и оддалечените места и на проактивен пристап да приближување до социјално 

исклучените заедници.    
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