Коалиција „Сите за правично
судење“ е овластено здружение
за обезбедување на бесплатна
правна помош, запишано во
државниот Регистар на даватели
на претходна правна помош.
Бесплатна правна помош е
одобрена и финансирана од
страна на државата за ранливите
категории на граѓани кои поради
недостиг на финансиски средства
не можат самите да ги решат
правните проблеми со кои
што се соочуваат.

Коалицијата обезбедува
примарна правна помош и
за следниве две области:

ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО
НАСИЛСТВО
ЗАШТИТА ОД КРИМИНАЛ
ОД ОМРАЗА
Примарна правна помош која
што ја нуди Коалицијата „Сите
за правично судење“

не опфаќа застапување пред
надлежни институции!

КАКО ДО
БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ
02 6139874
071-218-651

БЕСПЛАТНА

ПРАВНА ПОМОШ

bpp@all4fairtrials.org.mk
Канцеларија за
бесплатна правна
помош и мониторинг

Доколку по остварената комуникација
Ви е потребна понатамошна помош,
може да остварите средба со нашиот
правен советник на следниот начин:

Секој петок од 10 до 14 часот во

нашата Канцеларија во Основниот
кривичен суд Скопје, во просториите на
Медија центарот, на 1 кат.

Секој работен ден, во нашата
Канцеларија, која се наоѓа на
ул.Мито Хаџивасилев Јамин
бр.24 кула 9 стан број 27.

Изготвувањето на брошурата беше поддржано од Шведската агенција за
меѓународна развојна соработка (Sida) преку проектот „Нордиска поддршка
за напредок на Северна Македонија“ имплементиран од Канцеларијата на
Обединетите Нации за проектни услуги (UNOPS).
Одговорноста за содржината е на авторот.

Каков вид на правна помош постои?
ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ

СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ

Со примарна правна помош
добивате:
-Општа правна информација
-Општ правен совет
-Помош при пополнување на
формулари
-Помош при пополнување и
комплетирање на барање за
секундарна правна помош
-Помош при составување на
претставки до Комисијата за
заштита од дискриминација и до
Народниот правобранител, како
и за составување на барање за
заштита на слободи и права до
Уставен суд на РСМ.

Право на секундарна правна помош
има секое физичко лице кое:
- има потреба од стручна правна
помош од адвокат за конкретна правна
работа,
- не е во можност да ги плати
трошоците на постапката заради
неговата финансиска состојба,
- чие барање е оправдано.

Право на примарна правна
помош има секое физичко
лице кое има живеалиште
или престојувалиште на
територија на Република
Северна Македонија.

Со секундарна правна помош,
корисникот се ослободува од:
- судска такса и трошоци поврзани со
постапката пред суд, согласно закон
- административни такси
- трошоци за вештачење
Секундарна
правна помош
се обезбедува
од страна на
адвокат запишан
во Регистар
на адвокати
за секундарна
правна
помош, при
Министерство за
правда.

КОИ УСЛОВИ ТРЕБА ДА ГИ
ИСПОЛНУВА БАРАТЕЛОТ НА

СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ?
Месечниот приход на
барателот кој живее сам не
треба да го надминува износот
на минимална нето плата.
Доколку барателот живее
со семејство, месечниот
приход на секој нареден член
од семејството не треба да го
надминува износот од 20% од
минималната нето плата.
Услови за имот на барателот:
Барателот заедно со членовите
на неговото семејство треба да
поседуваат само:
- еден едностанбен објект
- катастарски парцели со
вкупна површина не поголема од
300 м2 во Скопје
- катастарски парцели со
вкупна површина не поголема од
500 м2, во општините надвор од
Скопје
- катастраски парцели со
вкупна површина не поголема од
5000 м2 во руралните средини
- едно регистрирано возило
чија работна зафатнина на
моторот не е поголема од 1.200
кубни сантиметри.

