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СООПШТЕНИЕ:

Само 35 граѓани успеаа да добијат адвокат од државата и да го остварат нивното право на
пристап до правда, а дури 1243 имале правен проблем во изминатата година
Во рамки на првите 12 месеци од реализацијата на проектот „Пристап до правда во Македонија“,
мрежата организации регистрирани како даватели на бесплатна правна помош, обезбеди информации
за правни прашања поставени од 1243 лица (599 жени и 644 мажи) во врска со 1287 правни проблеми.
Според областа за кои била побарана претходна правна помош, наодите се следни:
Област
Социјална заштита
Имотно правно прашање
Судски постапки и други правни прашања
Здравствена заштита
Семејни односи
Заштита на жртви од семејно насилство
Работни односи
Заштита на деца
Инвалидско и пензиско осигурување
Азил
Заштита на жртви од кривични дела
Вкупно

Број на правни прашања
294
264
217
105
98
81
65
62
51
41
9
1287

Од вкупно 1243 лица кои пристапиле до мрежата организации даватели на бесплатна правна помош,
само 140 граѓани ги исполнилe законските услови и со помош на овластените здруженија побараа
адвокат платен од државата, а кој им е потребен за остарување на нивните права пред судовите. Од
нив, 35 добиле решение со кое им се одобрува адвокат платен од државата, 33 биле одбиени во
нивното барање, за 50 лица постапката била запрена, а за 22 барања постапката е сè уште во тек.

Вкупно поднесени барања

Одобрени барања

Одбиени барања

Запрена постапка

Постапка
во тек

140
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Должината на одлучување од страна на Министерството за правда, која во пракса трае просечно до 80
дена, наспроти законски пропишаниот рок од 20 дена, е причина за запирање на постапката кај
најголем број поднесени барања. Ова е загрижувачки податок кој укажува на непочитување на
начелото за итност при одлучувањето за овие барања со што се загрозуваат правата на граѓаните.
Мрежата на организации кои го имплементираат проектот „Пристап до правда во Македонија“ ќе
продолжи со обезбедување претходна правна помош преку обезбедување општи правни совети, но и
помош при поднесување барања за бесплатна правна помош на заинтересираните лица. Исто така,
организациите ќе продолжат со своите напори за воспоставување соработка со надлежните институции.
Овој проект се имплементира со финансиска поддршка обезбедена преку Европскиот инструмент за
демократија и човекови права, а со цел помагање на маргинализираните групи граѓани и тестирање на
примената на законот за бесплатна правна помош на РМ.
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*****
Ова соопштение е дел од активностите на проектот Пристап до правда во Македонија, кој е финансиран од Европската унија и
неговата цел е унапредување и промовирање на правото на бесплатна правна помош. 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 и
8-ми Септември - Скопје. Повеќе детали за работата на овластените здруженија можете да добиете на www.pristapdopravda.mk

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена
одговорност на проектот „Пристап до правда во Македонија“ и на никаков начин не може да се смета дека ги
одразува гледиштата на Европската Унија.

