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Цел на истражување

Цел на
истражување

Проектот за унапредување и промовирање на правото на бесплатна правна помош - Пристап до правда во
Македонија е финансиран од Европската Унија и имплементиран од Фондацијата Отворено општество –
Македонија (ФООМ). Целта на овој Проект е да придонесе кон подобрување на системот на заштита на
човековите права во земјата преку зајакнување на системот на бесплатна правна помош (БПП) и утврдување
на слабостите во неговата имплементација.
Завршетокот на Проектот “Пристап до правда во Македонија” иницира спроведување на истражување за
задоволството на граѓаните од добиената бесплатна правна помош (БПП), односно оценка на квалитетот на
добиениот правен совет или правна информација, од страна на пет (5) овластени здруженија, и тоа НРЦ Куманово, Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, ЕХО – Штип, МКЦ – Битола и
Избор – Струмица со кое ќе се обезбедат податоци за:
 Почетни информации за проблемот
 Задоволство од услугите на бесплатна претходна правна помош
 Задоволство од услугите на бесплатна правна помош

 Достапност на услугите и време на одобрување
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Mетодологија
Квантитативнo
и квалитативно
истражување

Популација

Методологија

• Целната група за двата типа на
истражување беа лица кои во
периодот од 01.01.2016 година до
16.03.2017 година побарале
бесплатна правна помош од страна
на овластените здруженија (НРЦ Куманово, Хелсиншки комитет за
човекови права на Република
Македонија, ЕХО – Штип, МКЦ –
Битола и Избор – Струмица).

• Квантитативно истражување телефонско интервју со користење
на CATI (computer assisted
telephone interviews) техниката
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• Квалитативно истражување – 3
дискусии во фокус групи

Примерок и временска
рамка
• Големина на примерок: N=191

• Теренска работа:
Квантитативно истражување
24.04.2017 – 04.05.2017
Квалитативно истражување
12.05.2017 – 17.05.2017

Резултати

1
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Клучни наоди
Почетни
информации за
проблемот

Задоволство од услугите на
бесплатната претходна правна
помош

Задоволство од услугите на
бесплатна правна помош

Достапност на услугите и време на
одобрување

- Секој четврти
испитаник е корисник
на социјална помош,
што воедно
претставува главен
основ за стекнување
со правото на БПП.
- 36% имаат проблем
од областа на
социјално,
здравствено,
пензиско и
инвалидско
осугурување, додека
17% побарале
помош околу имотно
правните прашања.

- Најголем број на испитаници побарале
помош од ЕХО Штип (34%), 29% се
обратиле во Хелсиншки комитет за
човекови права, додека 27% во МКЦ
Битола.
- Генерално, високо е задовоството на
испитаниците, како од јасноста така и
од корисноста на првичните
информации (правен совет) за правото
на користење на БПП. Незадоволство
постои од институциите кои не ги
слушаат нивните барања и не ги
упатуваат каде да се обратат за
проблемот, откако ќе им се обратат по
препорака на овластеното здружение.
- Стручноста, ефикасноста како и
корисноста на добиените информации
од страна на овластеното здружение е
високо оценета од испитаниците.

- Резултатите укажуваат дека
кај мнозинството од
испитаниците постапката
сеуште не е започната,
додека за 17% постапката е
во тек, а само 10% го имаат
завршено спорот.
- Кај поголем дел од
испитаниците била покрената
судска постапка.
- Врз основа на исказите на
испитаниците, големо е
задоволството од стручноста,
достапноста, како и помошта
при составување на правни
поднесоци од страна на
доделените адвокати.

- Во однос на информираноста за ваков
тип на помош, 55% се информирале
преку блиски пријатели, 25% преку
медиуми.
- За 60% од испитаниците процедурата
за добивање БПП воопшто не била
комплицирана.
- 66% дале позитивен одговор на
прашањето дали БПП им го олеснила
пристапот до правда, но исто така
учесниците во групните дискусии
сметаат дека помошта не е доволна. Како главна причина за неможноста да
стигнат до правдата ја гледаат во
нефункционирањето на институциите и
во ограничениот капацитет на самите
здруженија.
- Мнозинството од испитаниците (88%)
дефинитивно би ја препорачале БПП.

Клучни
наоди
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Заклучоци 1/2
Почетни информации за проблемот
Секој четврти испитаник кој учествувал во ова истражување е корисник на социјална помош и тоа е главниот основ за барање на БПП. Сепак,
поголем процент од испитаниците (37%) одговориле дека не спаѓаат во ниедна од наведените категории за стекнување на правото на БПП,
додека 17% одбиле да одговорат. Повеќе од една третина (36%) од испитаниците истакнале дека нивниот проблем за кој побарале БПП е од
областа на социјалното, здравственото, пензиското или инвалидското осигурување. Проблем околу имотно – правните прашања имаат 17% од
испитаниците.

Од вкупниот број на испитаници кои побарале БПП, 84% се изјасниле дека од овластеното здружение во кое што се обратиле, добиле правен
совет за правото за користење на правна помош, додека 16% од испитаниците не добиле никаков правен совет за користење на БПП.
Задоволство од услугите на бесплатна правна помош
Скоро две третини од испитаниците (63%), помошта добиена од овластените здруженија, ја оценуваат како "исклучително кориснa”, односно
18% како “кориснa”. На скала од 1 до 5, кадешто 1 значи “воопшто не беа стручни” а 5 значи “многу беа стручни”, две третини од
испитаниците, баратели на БПП, стручноста ја оценија со највисоката оценка. Ефикасното работење на овластените здруженија е уште една
причина која го комплетира целокупниот висок степен на задоволство на испитаниците од севкупната работа на овластените здруженија.
Имено, скоро две третини (62%) од испитаниците, работата на овластеното здружение каде што побарале помош ја оценуваат како
“исклучително ефикасна”.
Согласно добиените резултати, 63% од анкетираните баратели на БПП пополниле формулар / барање за добивање на БПП. Во однос на
потребното време за да се одобри барањето за БПП, 15% од испитаниците кои имаат поднесено барање одговориле дека чекале од 1 - 3
месеци, додека 41% истакнале дека сеуште немаат поднесено вакво барање. Процесот на одобрување по поднесување на барањето според
42% од испитаниците траел толку колку што очекувале, додека за 35% процесот траел помалку отколку што очекувале. За скоро една
четвртина (24%), процесот траел повеќе отколку што очекувале.
Задоволството од поедниечните аспекти на работењето на овластените здруженија, како што се корисноста на помошта, стручноста на
вработените како и ефикасноста на нивното работење, резултира со висок процент на испитаници (66%) кои се “исклучително задоволни”, т.е.
16% “задоволни” од услугата што ја добиле, споредено со помал процент (12%) на корисници на нивните услуги кои се “исклучително
незадоволни” и “незадоволни”.
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Заклучоци 2/2
Задоволство од услугите на бесплатна правна помош
Резултатите од истражувањето укажуваат дека кај мнозинството од испитаниците (73%) постапката сеуште не е започната, додека 17% од
нив изјавија дека постапката е започната и сеуште трае, а само 10% од испитаниците баратели на БПП го имаат завршено својот правен спор.
Од испитаниците чии спор е завршен, 60% се “многу задоволни” од праведноста на донесената одлука, додека 25% од нив “воопшто не се
задоволни” од праведноста на одлуката што ја добиле.
Околу 63% од анкетираните испитаници одговориле дека за нивниот проблем била покрената судска постапка, споредено со 27% кои се
изјаснија дека е покрената управна постапка. Од вкупниот број на испитаници кои потврдиле дека е покрената или завршена судска постапка
за нивниот проблем, еднаков процент (42%) изјавиле дека имале, т.е. немале потешкотии да разберат што се случува за време на
сослушувањето во постапката во однос на прашањата што биле поставени и присуството на лицата во судницата, додека 42% имале
потешкотии да разберат што следи во судската постапка, споредено со малку помал процент (39%) кои немале такви потешкотии.
Достапност на услугите и време на одобрување
Повеќе од половина од анкетираните баратели на БПП (55%), информацијата за постоење на ваков тип на помош ја добиле од блиски
пријатели и познаници, 25% се информирале преку медиумите (телевизија, весници, портали), додека 14% преку центрите за социјална
работа. Покрај пријателите, познаниците и медуимите како извори на информации, дел од учесниците во групните дискусии, информација за
постоење на БПП добиле токму од државните институции.
Процедурата за добивање на БПП “воопшто не била” комплицирана за 60%, додека за 18% истата била “многу” комплицирана.
Голем број од испитаниците, БПП ја оценуваат како олеснување кое им овозможува полесно да дојдат до правдата која ја бараат, па така, над
две третини (68%) дале позитивен одговор на прашањето дали БПП која ја добиле им го олеснила пристапот до правдата, додека 31% од
испитаниците одговориле негативно. Генералното задоволство и помеѓу учесниците во дискусиите во групи е позитивно, но исто така, голем е
и бројот на учесници кои сметаат дека пристапот до правда е олеснет, меѓутоа не е доволен. Како главна причина за немањето можност да
стигнат до правдата и да ги исполнат своите права ја гледаат во нефункционирањето на институциите но и во ограничениот капацитет на
самите здруженија.
Како резултат на сопственото задоволство од услугите добиени од овластеното здружение за БПП, 88% од испитаниците дефинитивно би им
препорачале на сите луѓе кои имаат правни проблеми да побараат БПП.
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Првични информации за проблемот
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Основ за стекнување со правото на БПП
Најголем процент од испитаниците (37%) одговориле дека не спаѓаат во ниедна од наведените категории за стекнување со правото на БПП. Како корисници на
социјална помош се изјасниле 25% од испитаниците, додека 17% одбија да одговорат на ова прашање.

0

“Социјално ме одбиваат, не
сум бил социјално загрозен,
а јас немам струја, живеам
без струја.” (Маж, 52 години,
невработен, Скопје)

‘‘Јас отидов и добив
помош како социјален
случај. Отидов и ми
помогнаа се како што
треба.‘‘
(Жена,
60
години, невработена,
Штип)

20

Ниедна од наведените категории

37

Корисник на социјална помош

25

Одбива да одговори

17

Самохран родител со право на детски
додаток

9

Корисник на инвалидски додаток
‘‘Јас како самохрана мајка добив бесплатна
правна помош.” (Жена, 29 години, вработена,
Штип)

Корисник на најниска пензија
Странски државјанин или лице без
државјанство
Не знае

База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
Б01. По кој основ се стекнавте со правото на БПП?
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Категоризација на проблемот
36% од испитаниците истакнале дека дека нивниот проблем спаѓа во категоријата на социјалното, здравственото, пензиското или инвалидското осигурување.
Проблем околу имотно – правните прашања имаат 17% од испитаниците.

0

20

Социјално, здравствено, пензиско или
инвалидско осигурување

60

80

100

36

Имотно-правни прашања

17

Друго

10

Заштита на деца и малолетници

8

Заштита на жртви од казниви дела

6

Работни односи

6

Развод

5
1

База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
Б02. Може ли накратко да ми го опишете правниот проблем за кој побаравте бесплатна правна помош?
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““Ми беа пратени пари од мајка ми за да платам во
болница, јас не работев за тие пари а социјалното
ми беше укинато. Отидов кај Вера (МКЦ Битола) да
ми помогне да ми се вратат тие пари назад од
социјалното зошто не бев јас виновна.” (Жена, 50
години, невработена, Битола)

12

Жртви на семејно насилство

Признавање на правото на азил

40

“Ми го скинаа социјалното, ми помогнаа и ми
објаснија за во социјално да го дадам, пак ме одбија во
социјално и пак отидов кај нејзе и пак ми пополни
барање и после добив.” (Маж, 54 невработен,
Битола)

“Бидејќи сум со ниски примања.” (Жена, 36 години,
вработена, Штип)

Задоволство од услугите на бесплатна
претходна правна помош
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Здружение / институција од која е побарана
помош
34% од испитаниците за бесплатна правна помош се обратиле во ЕХО Штип, додека 29% се обратиле во Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република
Македонија, односно 27% од Младинскиот културен центар Битола.

100
80
60
40
20
29
0

2
Национален
Ромски Центар
(НРЦ) Куманово

27
6

Хелсиншки
комитет за
човекови права
на РМ

База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
B01. Каде се обративте за бесплатна правна?
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34

Едукативно
Хуманитарна
Организација
(ЕХО) Штип

МКЦ Битола

4
4
Избор Струмица Друго овластено
Подрачно
граѓанско
одделение на
здружение
министерство за
правда Битола

1
Друго

Иницијален правен совет
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Правен совет за правото на користење на
правна помош
Во однос на правниот совет за правото на користење на правната помош, 95% од анкетираните испитаници добиле правен совет за правото на користење на БПП од
ЕХО – Штип, 82% од МКЦ Битола и Избор Струмица, 80% од Хелсиншки комитет и 67% од НРЦ Куманово.
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“Во Хелсиншки многу убаво ме
сослушаа, правно те упатуваат,
доста е, другиве не те гледаат.”
(Маж, 52 години, невработен,
Скопје)

“На мене ми направија
бесплатна тужба за
развод, молба, сите
работи ми ги завршија
тие.” (Жена, 29 години,
вработена, Штип)

84

“Ми требаше правен
совет и сум многу
задоволен од Вера.” (Маж,
45 години, невработен,
Битола)

60

20

33
20

16

18

18

5
0
Тотал

Национален
Хелсиншки
Ромски Центар
комитет за
(НРЦ) Куманово* човекови права
на РМ
Да

База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
B02. Дали од овластеново здружение на почетокот добивте правен совет за правото за користење на правната помош?
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67

40

“Од Хелсиншки добив совети.
Славица ме упати што, како
конкретно.” (Маж, 60 години,
невработен, Скопје)
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Едукативно
Хуманитарна
Организација
(ЕХО) Штип
Не

МКЦ Битола

Избор Струмица*

ЈАСНОСТ на условите за користење и
КОРИСНОСТ на првични информации
‘Исклучително добро‘ е оценката што големото мнозинство (83%) на испитаниците ја дале за јасноста на објаснувањето на условите за користењето на БПП и
корисноста на добиените првични информации од сите овластени здруженија чиешто работење беше предмет на ова истражување.
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База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
B03. Дали на скала од 1 до 5 би можеле да оцените колку ЈАСНО ви беше објаснето кои се условите за користење на БПП? & В04. Дали на скала од 1 до 5 би можеле да оцените колку
КОРИСНИ беа за Вас првичните информации кои што ги добивте?
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Правна помош во комплетирање на барање
за бесплатна правна помош
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Пополнето барање/формулар
63% од анкетираните баратели на БПП, пополниле формулар / барање за добивање на БПП (69% пополниле барање во ЕХО – штип, 67% МКЦ битола и 64%
хелсиншки комитет за човекови права), додека 37% од испитаниците не пополниле никаков формулар.
(Маж, 66 години, пензионер, Скопје)
‘‘Колку и да сака невладината да
даде помош, да ги усмери луѓето,
беспомошни се за финално
решавање на проблемот.‘‘

Да пополнив

Не пополнив, не
добив никаков
формулар

(Маж, 53 години, вработен, Битола)

37
63

‘‘МКЦ како здружение е добро, има
луѓе и сакаат да помогнат, но
државните институци
кочат и тие сами ништо не можат
да направат. Во социјално ни викаат
одете во МКЦ за БПП и кога ке се
вратиме пак ни викаат кој ви го
напиша ова, за нас ова не важи.‘‘

База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
B05. Кога пристапивте во овластеното здружение со цел добивање бесплатна правна помош дали Ви беше даден формулар/барање за пополнување?
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Помош при комплетирање на барање за БПП
Помош при комплетирање на барање за бесплатна правна помош добиле 93% од испитаниците.

7
Да
Не

93

“Пополнив барање за правна помош и полномошно, ми
помогнаа и за полномошното за да можат секаде да
влезат со мене. Што требаше документи да
извадам одеа со мене.” (Жена, 59 години,
невработена, Скопје)

‘‘Кога отидов кај Вера ме праша што проблем имам и
објаснив, жената многу фино те слуша и многу фино
ти објаснува што сака да помога ми направи барање
и сум задоволна.‘‘ ( Жена, 53 години, невработен,
Битола)

‘‘Народниот правобранител Сузана ми кажа да одам
кај Вера и да пишеме барање до Скопје и дадов
полномошно на Вера, ми одобрија сека примам
социјално.‘‘ (Жена,50 години, невработена, Битола)
База: Сите испитаници, N=121; вредности во %
B05а. Дали од овластеното здружение Ви помогнаа во комплетирање на барањето за бесплатна правна помош?
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Потребно време за одобрување на БПП
41% од испитаниците истакнале дека сеуште немаат поднесено вакво барање, додека од испитаниците кои имаат поднесено барање, 15% одговориле дека чекале
од 1-3 месеци.
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Веднаш/Неколку часа
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6 - 7 месеци
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База: База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
Д03. Колку време беше потребно за да ви биде одобрено барањето за бесплатна правна помош?
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‘‘После 20-тина дена ми се јави Славица.” (Маж, 60 години,
невработен, Скопје)

15

1 - 5 дена

Не знае / Одбива да одговори

40

“Јас не чекав многу, 3 месеци.” (Жена, 40 години,
невработена, Битола)

‘‘Да, да, на секое одење пополнувавме име и презиме,
матичен број. Барањето оди директно во Скопје и таму
ги разгледуваат документите и за месец дена
отприлика ми одобрија.‘‘ (Маж, 50 години, вработен,
Штип)

Времетраење на процесот за одобрување на
БПП
Процесот на одобрување за 42% од испитаниците траел толку колку што очекувале, додека за 35% траел помалку отколку што очекувале. За скоро една четвртина
(24%), процесот траел повеќе отколку што очекувале.
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Повеќе отколку што очекувавте

База: База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
Д04. Дали процесот на одобрување траеше...?
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Толку колку што очекувавте

Помалку отколку што очекувавтеI

Посветено време во разгледување на случајот
Мнозинството од испитаниците (61%) истакнале дека, времето кое овластеното здруженние го посветило во разгледување на нивниот проблем е повеќе отколку што
самите очекувале, 26% сметаат дека им е посветено толку време колку што очекувале, додека 12% оценуваат дека не им било посветено доволно време, колку што
очекувале.

“Во Хелсиншки многу убаво ме
сослушаа, правно те упатуваа,
доста е, другиве не те гледаат.”
(Маж, 52 години, невработен,
Скопје)

Одбива да одговори
1

Повеќе отколку што
очекував

61
26

Толку колку што
очекував
“Те сослушуваат, ти кажуваа каде
да одам, како да постапам.”(Маж,
50 години, вработен, Штип)

Помалку отколку што
очекував

12

0

База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
B06. Колку време од страна на овластеното здружение беше посветено во разгледување на вашиот случај?
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Севкупно вреднување на добиената
претходна правна помош и достапноста на
услугата
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КОРИСНОСТ на помошта добиена од
овластеното здружение
Две третини од испитаниците (63%), баратели на бесплатна правна помош, корисноста на помошта добиена од овластеното здружение ја оцениле како
“исклучително корисна”.
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Воопшто не беше корисна
Ниту корисна, ниту не
Исклучително корисна

Не беше корисна
Беше корисна
Не знае / Одбива да одговори

“На пример, јас сакав тужба да правам
за алиментација затоа што не ми
плаќаа и ми кажаа дека е подобро тоа да
не го правам затоа што ќе заглавам. Ми
кажаа што е за правење и што можеме,
а што не. Ем те сослушува, ти даваат
објаснување и те упатуваат за твое
добро. Дури ми се случувало после
работа да отидам и правничката да ме
чека после нејзиното работно време,
дури и само за една дискусија или
консултација со неа.” (Жена, 29 години,
вработена, Штип)

База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
B07. Дали на скала од 1 до 5 би можеле да оцените колку КОРИСНА беше помошта што ја добивте од овластеното здружение?
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Стручноста на лицата кои беа назначени за
помош
Високото задоволство за стручноста на лицата назначени за помош е изразена од стана на 66% од испитаниците.

100
“Си седнуваш, разговараш со неа,
и го кажуваш проблемот и она ти
кажува што да направиш и како.
Ми објасни се, се, се.” (Жена, 60
години, невработена, Штип)
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Многу беа стручни

Не знае / Одбива да одговори

База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
B08. Дали на скала од 1 до 5 би можеле да оцените колку СТРУЧНИ беа лицата кои беа назначени да ви помогнат?
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“Милијарда посто сум задоволен
од Славица, се понуди за многу
работи. Славица сама се понуди
да дојде со мене во Централен
регистар.”(Маж, 60 години,
невработен, Скопје)

ЕФИКАСНОСТА во работењето на овластеното
здружение
Скоро две третини, односно 62% од испитаниците, работата на овластеното здружение каде што побарале помош ја оценуваат како “исклучително ефикасна”.‘
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“Славица беше таму каде што
не сакаа да ми издадат
документи. Задоволен сум од
нив, од правната помош што ја
добив.” ( Маж, 50 години,
невработен, Скопје)
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База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
B09. Дали на скала од 1 до 5 би можеле да оцените колку ЕФИКАСНО беше работењето на овластеното здружение?
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ЗАДОВОЛСТВО од добиените услуги
Задоволството од добиената услуга е исклучително високо, 66% се “исклучително задоволни”, т.е. 16% “задоволни” од услугата што ја добиле, споредено со нискиот
процент (12%) на корисници на нивните услуги кои се “исклучително незадоволни” и “незадоволни”.

100

“И повеќе од доволно е сето тоа што го
направи здружението. Позитивно е
поради тоа шо народот не е многу
упатен во правните работи и добро е
некој како Благица да има и да прави
таков прием на луѓето и да ги упатува
што да превземат и каде.” (Жена, 36
години, вработена, Штип)
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База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
B10. Дали на скала од 1 до 5 би можеле да оцените колку сте ЗАДОВОЛНИ од услугата која ја добивте?
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“Само таму ме сослушаа,
ни судија не те слуша”
(Маж, 52 години,
невработен, Скопје)

Задоволство од услугите на бесплатна
помош
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Искуство со правна постапка
Согласно резултатите, кај мнозинството од испитаниците (73%) постапката сеуште не е започната, додека 17% од нив изјавија дека постапката е започната и сеуште
трае, а само 10% од испитаниците баратели на БПП го имаат завршено својот правен спор.

Спорот е завршен

10

Постапката е започната и сѐ уште трае

17

НЕ е сѐуште започната постапката

73

0

20

База: Испитаници за кои спорот е завршен или постапката е во тек, N=191; вредности во %
Г01. Сега би сакала да поразговараме за вашето искуство во правната постапка?
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Задоволство од ПРАВЕДНОСТА на одлуката
Од испитаниците чии спор е завршен, 60% се “многу” задоволни од праведноста на донесената одлука, додека 25% од нив “воопшто” не се задоволни од
праведноста на одлуката што ја добиле.

Воопшто
25
Делумно

60

Многу

База: Испитаници за кои спорот е завршен или постапката е во тек, N=20; вредности во %
Г02. Колку сте задоволни од ПРАВЕДНОСТА на одлуката која е донесена?
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15

Највисока инстанца до која е стигнат проблемот
Највисока инстанца до која е стигнат проблемот, испитаниците со завршен спор како и испитаниците чија постапка е во тек, го наведуваат Основниот суд (42%),
Обвинителство (19%) и Управен суд (8%).

Виш управен суд
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База Испитаници за кои спорот е завршен или постапката е во тек, N=52; вредности во %
Г03. Која е највисоката инстанца до која (е) стигна(т) проблемот?
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Покренување на постапка
83% од испитаниците сами покренале постапка односно се тужители, додека против 17% од испитаниците има покренато постапка и се тужени.

Испитаникот покренал акција /
постапка

17

83

Акцијата / постапката била
покрената против испитаникот

База: Испитаници за кои спорот е завршен или постапката е во тек, N=52; вредности во %
Г04. Да се осигурам, дали вие ја покренавте постапката или постапка беше покрената против вас?
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Вид на постапка
63% од испитаници покренале судска постапка, додека 27% покренале управна постапка.
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Судска
База: База: Испитаници за кои спорот е завршен или постапката е во тек, N=52; вредности во %
Г06. Дали можете да ни кажете каква постапка беше покрената?
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Управна

Потешкотии при разбирање што се случува на
сослушувањето
Еднаков процент на испитаници (42%) изјавиле дека имале, т.е. немале потешкотии да разберат што се случува за време на сослушувањето во постапката во однос
на прашањата што биле поставени и присуството на лицата во судницата, додека 42% имале потешкотии да разберат што следи во судската постапка, споредено со
малку помал процент (39%) кои немале такви потешкотии.
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Г7.а Зошто беа поставувани одредени прашања?
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Г7.б Кои беа луѓето присутни на сослушувањето?

Не
Не можам да кажам
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42
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Г7.в Што следи во судската постапка?
18

База: Испитаници кои имаат покренато судска постапка, N=33; вредности во %
Г07. Дали имавте тешкотии да разберете што се случува на сослушувањето, на пример?; Г7.а Зошто беа поставувани одредени прашања?; Г7.б Кои беа луѓето присутни на
сослушувањето?’ Г7.в Што следи во судската постапка?
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Перцепција и задоволство од адвокатот

CONFIDENTIAL. © GfK 2017 | Јуни 2017

Помош при составување правни поднесоци
Големо мнозинство (75%) од испитаниците се задоволни од помошта што ја имале од адвокатите, при составување на правните поднесоци (жалба, тужба, барање).
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База: Испитаници за кои спорот е завршен или постапката е во тек, N=52; вредности во %
Г05. Дали адвокатот ви помогна во составување на правните поднесоци (жалба, тужба, барање)?
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“Јас побарав помош и добив. Бевме на суд со
Благица и со адвокатот разговараме, ми
телефонира, доаѓам на суд кога треба, се
оставам на нив, адвокатот има и полномошно.
Се што треба он ми се јавува. Спорот ми е
уште во тек, сега имаме поднесено жалба ама не
знам одговор на тоа што има. Ми рекоа дека ќе
ме известат кога ќе има одговор. Задоволна сум
со адвокатот од се, Благица и адвокатот ако не
беа јас не знам што ќе правев. Достапен ми е
адвокатот во секое време кога и да му се јавам.”
(Жена, 60 години, невработена, Штип)

Оценка за адвокатот при застапување на
сосолушување
Застапувањето на адвокатот на сослушување во судските постапки е оценето високо, односно, 42% од испитаниците го оцениле како “многу добро”, додека 27% како
“добро”. За 15% од испитаниците, застапувањето на адвокатот на сослушувањето било “многу лошо”.
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“Да, и јас имам бесплатен
адвокат, добро е, што да кажам,
се е во ред со него. Постапката
уште е во тек, не сум бил во
Скопје на рочиште”(Маж, 37
години. Невработен, Штип)
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(Не можам да кажам) Не знам / Нема одговор

База: Испитаници за кои спорот е завршен или постапката е во тек, N=52; вредности во %
Г08. Според вас, колку добро вашиот адвокат ве застапува/ше на сослушувањето?
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Комуникација со адвокатот
42% од испитаниците изјавиле дека контакт со адвокатот кои ги застапува имале повеќе од 8 пати лично или преку телефон.
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Еднаш или двапати

3-8 пати

База: Испитаници за кои спорот е завршен или постапката е во тек, N=52; вредности во %
Г09. Колку пати сте зборувале со адвокатот лично или преку телефон?
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Повеќе од 8 пати

(Не можам да кажам) Не знам / Нема одговор

Задоволство од СТРУЧНОСТА и ДОСТАПНОСТА
на адвокатот
Половина од испитаниците (50%), стручноста и достапноста на адвокатите од кои биле застапувани ја оцениле како “одлични”. Од друга страна, помал процент се
незадоволни и овие аспекти ги оценија како “лоши” – 12% во однос на стручноста, односно 10% во однос на достапноста на адвокатите.
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База: Испитаници за кои спорот е завршен или постапката е во тек, N=52; вредности во %
Г10. Севкупно како би ја оцениле СТРУЧНОСТА на адвокатот кој ви е/ беше назначен? & Г11. Севкупно како би ја оцениле ДОСТАПНОСТА на адвокатот за совети и насочувања
во врска со постапката?
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Достапност на услугите и време на
одобрување
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Извор на информации за БПП
Повеќе од половина од испитаниците баратели на БПП (55%) информацијата за постоење на ваков тип на помош ја добиле од блиски пријатели и познаници, 25% се
информирале преку медиумите (телевизија, весници, портали), додека 14% преку центрите за социјална работа.
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Информативни денови на Министерството… 1
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База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
Д01. Како дознавте дека може да побарате БПП?
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“Јас бев без струја една година и се пријавив на
Канал 5 и од Хелсиншки сами ми дојдоа да ми
помогнат за социјална помош, старателство за
внукот.” (Жена, 59 години, невработена, Скопје)
“Јас сама го најдов. Кај кој адвокат и да одам,
бараат пари, а јас под социјално сум и немам па
прашав некој да ми помогне. И случајно ја најдов
Благица и таа ми кажа дека она ќе го реши
мојот проблем.” (Жена, 60 години, невработена,
Штип)
“Јас ја познавам Вера ама не знаев дека тоа
работи и комшивката ми кажа и отидов кај неа
да ми помогне.” (Жена, 50 години, невработена,
Битола)

СОС линија за бесплатна правна помош
93% од испитаниците се немаат јавено на СОС линијата за бесплатна помош, наспроти 7% кои гиимаат искористено услугите на овој вид на БПП.
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Да
Не

93

База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
Д02. Дали досега сте се јавиле на бесплатната СОС линија за бесплатна правна помош 0800 44 222?
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Патување за остварување на правото за БПП
Помалку од 5 км е одговорот на 54% од испитаниците во однос на потребното патување за остварување на БПП, додека 30% од испитаниците за остварување на
правото на БПП патувале од 5 до 25 км.
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База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
Д05. Колку далеку требаше да патувате за да го остварите правото на БПП?
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Комплицираност на постапката за добивање
БПП
Процедурата за добивање на БПП, “воопшто не била” комплицирана за 60%, додека 18% истата ја оцениле како “многу” комплицирана.
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База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
Д06. Колку беше комплицирана процедурата за добивање на БПП?
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Воопшто не беше

Дополнителни трошоци
Скоро сите испитаници (96%) одговориле дека немале никакви трошоци (судски такси, трошоци за вештачење), додека 4% имале некои трошоци при
добивање на БПП.
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База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
Д07. Дали за правниот проблем за кој сте добиле БПП, досега сте платиле некакви трошоци (пр. судските такси, трошоците за вештачење...)?
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Подобрување на финансиска состојба по
добиената БПП
80% од испитаниците истакнале дека нема измени во нивната финансиска состојба по добиената бесплатна правна помош.
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80

База: Сите испитаници, N=191; Вредности во %;
А09. Дали се измени вашата финансиска состојба откако добивте бесплатна правна помош?
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БПП како олеснување на пристапот до правда
Голем број од испитаниците, над две третини (68%) сметаат дека добиената БПП им го олеснила пристапот до правда, меѓутоа согласно групните дискусии оваа
помош не е доволен. Како главна причина за немањето можност да стигнат до правдата и да ги исполнат своите права ја гледаат во нефункционирањето на
институциите но и во ограничениот капацитет на самите здруженија.
“Се беше во ред, беа фини меѓутоа не ја гледам помошта.” (Жена,
39 години, невработена, Скопје)
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Да

“Нејзе и треба плус човек што ќе работи, на пр. документот
што треба да го однесеме да го однесе нејзин човек и да добие
таа лично одговор дека не ни го примаат. МКЦ во Битола не
може сама како едника, треба да има внатрешна сила, човек во
Владата или Министерството каде ќе има правна сужба да се
обраќаат луѓето.” (Маж, 53 години, невработен, Битола)

31
Не

68

Одбива да
одговори

Да има уште една Благица, уште едно Ехо за да помогне на овие
луѓе тука од овој крај.” (Жена, 60 години, невработена, Штип)
База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
Д08. Дали БПП која ја добивте ви го олесни пристапот до правда?
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“Во еден најголем дел оваа БПП ни го олеснува
пристапот до правдата, но не е доволно во однос на
понатомошниот процес.” (Жена, 36 години, вработена,
Штип)

”МКЦ не може сам во Битола. МКЦ треба да има внатрешен
човек во Владата, тогаш ќе речам браво, сега Владата
функционира.” (Маж, 53 години, невработен, Битола)

Препораки за користење БПП
88% од испитаниците дефинитивно би им препорачале на сите луѓе кои имаат правни проблеми да побараат БПП.

(Маж, 37 години, вработен, Штип)
“Секако, дури ние и родители кои се
социјални случаи или самохрани мајки
ги упатуваме кај Благица, за нивни
лични случаеви, доколку ги исполнат
условите да може да користат
БПП.”
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(Маж, 66 години, пензионер, Скопје)
“Апсолутно би ги препорачал, не од
причина што мислам дека ќе
завршат работа, тука дека ќе се
изврши притисок.”

База: Сите испитаници, N=191; вредности во %
Д09. Дали би им препорачале на други луѓе што се во вашата ситуација да побараат БПП?
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Демографија
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Демографски податоци
Етничка припадност

Пол

Место на живеење

Македонец / ка
Албанец / ка

74
4

Ром / ка

18% Скопје
74% Град
8% Село

46%

22

45-54

32

Над 55

32

Одбива да одговори

1
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Завршен факултет /
виша
Завршени
1
постдипломски…

61

Слободен / на
50

10

Разведен / а
Вдовец / Вдовица

14

1

Во брак
26

Завршено средно
образование

5

Брачен статус

9

Завршено основно
образование

9

35-44

Образование
Без формално
образование

3

25-34

Друго
Одбива да одговори

Возрасна категорија
Помалку од 24

50%

16

Друго

20
8
1

Демографски податоци
Вкупни месечни примања
- домаќинството

Членови во домаќинство

До 11.100 денари
1 - 3 членови

41

48

Меѓу 11.101 и 20.000
денари
4 - 6 членови

Меѓу 20.001 и 30.000
денари

Одбива да одговори

8

2

Меѓу 30.001 и 40.000
денари

Повеќе од 40.000 денари

Не знам / Нема одговор

Вработен / а со полно работно
време со договор
Вработен / а со полно работно
време без договор

3

Вработен / а со скратено
работно време со договор

2

9

Вработен / а со скратено
работно време без договор

1

Невработен / а и барате работа

31

2
Невработен / а и не барате
работа
2

Студент / ка

20

1

Пензионер / ка

15

22
Друго
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24

24

42

7 или повеќе членови

Работен стстус

4

Благодариме за вниманието

Контакти:
Мевлија Грбовиќ, Проект менаџер
mevlija.grbovic@gfk.com
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Диана Миленковска, Истражувач
diana.milenkovska@gfk.com

