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Новата глобална рамка – Агендата за одржлив развој 
2030 на ООН - во фокусот ги има 17-те цели за одржлив 
развој од областа на социјалната, економската сфера, како и од 
сферата на заштитата на животната средина, што земјите-член-
ки се обврзаа да ги исполнат до 2030 година. Последната раз-
војна агенда беше надградена врз постигнатите резултати од 
Милениумските развојни цели, но оди и чекор понапред, преку 
стремежот за вклучување на најсиромашните. Агенда 2030 ја 
препознава потребата од обезбедување пристап до правда на 
сите, вклучувајќи ги и најмаргинализираните, како основа за 
обезбедување одржлив развој. Целта 16: Промовирање на мир-
ни и инклузивни општества за одржлив развој, да се обезбеди 
правда за сите и градење ефективни, отчетни и инклузивни ин-
ституции на сите нивоа, има потцели (таргети) преку чие по-
стигнување треба да се исполни Агендата 2030.

Во фокусот на оваа анализа е степенот на имплементација на 
Потцелта 16.3 „Промовирање на владеењето на правото на на-
ционално и на меѓународно ниво и обезбедување еднаков при-
стап до правда за сите“ (во натамошниот текст: Цел 16.3), на 
национално ниво. Целта 16.3 наметнува воспоставување меха-
низми со кои ќе се осигура дека законите и системот на правда 
се ефективни, недискриминирачки и достапни за сите и обе-
збедуваат ефикасна заштита на правата на граѓаните. 

Во периодот 2017-2020 година, во рамките на активностите на 
Мрежната стратегија за правно зајакнување, меѓународната 
иницијатива на Фондациите Отворено општество и Фондација-
та Отворено општество - Македонија, Коалицијата сексуални и 
здравствени права на маргинализираните заедници - МАРГИ-
НИ и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост 
на жените – ЕСЕ, спроведоа низа активности за идентифику-
вање на надлежните институции и утврдување на степенот на 
преземени активности на национално ниво во однос на прето-
чувањето на Целта 16.3. 
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За подобро следење на спроведувањето е развиена листа на 
индикатори содржани во Глобалната рамка на индикаторите 
за одржливите развојни цели и таргети на ОН до 2030 година1, 
како и Резолуцијата 68/261 на ОН за основните принципи на 
официјалната статистика. Во глобалната рамка на индикатори-
те за следење на имплементацијата на целта 16.3 се утврдени 
следниве два индикатора: процентот на жртви на насилство 
кои во последните 12 месеци пријавиле насилство во надлеж-
ните институции или други официјално признаени механизми 
за решавање конфликти и неосудени притвореници, како про-
цент од целокупната затворска популација. Имајќи предвид 
дека целта 16.3 ги опфаќа концептите на „владеење на право-
то“ и „пристапот до правда“ и особено поради фактот што по 
првпат се воведува ваква потцел, на глобално ниво произлезе 
потребата за дополнување на листата со индикатори кои ќе се 
користат за следење на пристапот до правда ширум државите 
во светот.2

Во 2018 година Коалицијата сексуални и здравствени права 
на маргинализираните заедници МАРГИНИ и Здружението 
за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ 
подготвија анализа која за првпат даде основен преглед на сте-
пенот на преточување на целта 16.3 на национално ниво. Гене-
рален заклучок од првиот преглед на состојбата е дека нашата 

1 Достапно на: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20
Framework%20after%20refinement_Eng.pdf.

2 Оваа потреба беше препознаена од страна на Фондациите Отворено 
општество, НАМАТИ, Транспаренси интернешнл и други реномирани 
организации на глобално ниво, кои со отворено писмо од надлежното 
тело за утврдување на индикаторите при ОН, побараа вклучување на 
дополнителни индикатори, со податоци добиени преку истражувања на 
личните искуства и перцепции на населението.

 Open Letter to the Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG 
– SDG). MonitoringGoal 16: The critical importance of survey based indicators 
and people’s opinion, Достапно на: https://namati.org/resources/monitoring-
goal-16-the-critical-importance-of-survey-based-indicators-and-peoples-
opinion/.
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држава заостанува во исполнувањето на преземените обврски. 
Имено, Владата нема преземено напори за основно информи-
рање на релевантните фактори и нивно вклучување во проце-
сот на имплементација и следење на целите. Отсуството на до-
волно јавно достапни информации го отежнува следењето на 
спроведувањето на целите воопшто, вклучувајќи ја и целта 16.3. 
Недостигот на соодветни финансиски, човечки и технички ре-
сурси за постигнување на целите го оневозможува пристапот 
до правда и дополнително ги занемарува ранливите категории 
граѓани. 

Владата на Република Северна Македонија пристапи кон 
глобалната доброволна иницијатива за Отворено владино 
партнерство, со што се обврза континуирано да ја подобрува 
својата работа преку отворени, транспарентни, сигурни и ефи-
касни владини институции кои комуницираат и соработуваат 
со граѓаните.3 Преку четири акциски планови државата ги над-
градува предлог заложбите, а во  периодот 2018-2020 година 
пристапот до правдата е издвоен како  приоритетни област за 
делување. 

Токму затоа, оваа анализа дава преглед на имплементацијата 
на целта 16.3 во последните три години (2018-2020) и споредбе-
но ги анализира состојбите утврдени со анализата за периодот 
2012-2017, со цел да се добие појасна слика за степенот на им-
плементација на заложбите на Владата во контекст на обезбе-
дување пристап до правда на сите.

Оваа активност е спроведена во рамките на проектот При-
стап до правда на најмаргинализираните, што го спроведуваат 
Фондацијата Отворено општество Македонија, Здружението 
Опции за здрав живот Скопје - ХОПС и Здружението Станица 
П.Е.Т. од Прилеп, а е поддржан од Европската Унија.

3 Министерство за информатичко општество. Национален Акциски план 
за отворено владино партнерство 2018 ‒ 2020 година.
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МЕТОДОЛОГИЈА
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Aнализата за следењето на имплементацијата на целта за одрж-
лив развој (ЦОР) 16.3 на национално ниво опфаќа,  де јуре и де 
факто, увид во состојбата со пристапот до правда во Република 
Северна Македонија, а особено пристапот до правда на марги-
нализираните заедници. Преку анализа на одделни индикато-
ри се прави преглед на постојните закони и политики со кои се 
организира системот за пристап до правда, спроведувањето на 
судските постапки, алтернативните механизми за решавање на 
споровите и бесплатната правна помош. Дополнително, преку 
собирање и анализа на административните и статистичките 
податоци и преку користење секундарни извори, анализи и 
истражувања на здруженијата, организациите и институциите, 
со индикаторите сe дава увид во практиката и во ефектите на 
политиките врз пристапот до правда на граѓаните. 

Појдовна основа за развивање на листата со индикатори беа 
веќе утврдените индикатори за одржливите цели, содржани во 
Глобалната рамка на индикатори за одржливите развојни цели 
и таргети на ОН до 2030 година4, како и Резолуцијата 68/261 
на ОН за основните принципи на официјалната статистика. Со 
оглед на тоа дека овие два индикатора не се доволни за отслику-
вање на реалните состојби, ги земавме превид и индикаторите 
препорачани од Фондациите Отворено општество, НАМАТИ, 
Транспаренси интернешнл и други реномирани организации 
на глобално ниво5, како и дополнителна меѓународна литера-

4 Достапно на: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20
Framework%20after%20refinement_Eng.pdf.

5 Open Letter to the Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG – 
SDG). Monitoring Goal 16: Thecriticalimportanceofsurveybasedindicatorsand
people’sopinion, Достапно на: https://namati.org/resources/monitoring-goal-
16-the-critical-importance-of-survey-based-indicators-and-peoples-opinion/.
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тура6. Беа организирани дополнителни консултации за листа-
та индикатори со граѓанските организации кои се активни на 
полето на обезбедување пристап до правда на ранливите групи 
граѓани.
Спроведувањето на анализата во 2018 година покажа дека из-
браните индикатори ги засегаат сите аспекти на пристапот 
до правда, но сепак недостигот на информации од страна на 
државните институции го ограничува увидот во реалната со-
стојба и недостатоците и превенира да се формулираат јасни 
и конкретни мерки во насока на надминување на истите. Како 
и во анализата во 2018 година, ја користиме листата на 13 ин-
дикатори за следење на имплементацијата на оваа одржлива 
развојна потцел, и тоа:

1) Број на лица кои во изминатите 12 месеци имале искуство 
со судски спор и кои имале пристап до формални, нефор-
мални, алтернативни или традиционални механизми за 
решавање спорови, што сметаат дека биле правични;

2) Број на лица во притвор кои сѐ уште не се осудени;

3) Процент на кривични предмети во кои обвинетите немаат 
правен или друг застапник на суд;

4) Незадоволена потреба за правна помош меѓу населението 
во најсиромашниот квинтил во националната потрошувач-
ка во изминатите 12 месеци, категоризирани по пол и по 
возрасна група;

5) Број на деца во притвор на 100.000 детска популација;

6) Дел од буџетот на правниот сектор наменет за обезбеду-
вање бесплатна правна помош;

6 UNDP, „Goal 16 – The indicators we want. Virtual Network Sourcebook on 
Measuring Peace, Justice and Effective Institutions, Достапно на: http://www.
undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Virtual%20
Network%20on%20Goal%2016%20indicators%20-%20Indicators%20we%20
want%20Report.pdf.



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 11

7) Просечно време за решавање на граѓанските спорови;
8) Број на реализирани барања за правна помош и бесплатни 

судски преведувачи во кривичните граѓански постапки го-
дишно, според полот на барателот7;

9) Процент на лица кои имаат доверба во полицијата/судо-
вите;

10) V-dem индикатори за правда (варијации на демократија)/
Индекс за владеење на правото на World Justice Project;

11) Број на починати во притвор;
12) Процент на лица кои пријавуваат кривични дела, и
13) Број на пресуди според вид на кривични дела – кримина-

литет (на пример, силување, убиство, физички напад) и 
карактеристики на жртвите и на сторителите (на пример, 
пол и полнолетство).

Пред отпочнување на анализата, утврдивме план во кој се со-
држани можните извори на податоци, временскиот период за 
кој ќе се прибираат податоците, како и методолошките инстру-
менти (прашалници) за прибирање на дел од информациите.

Се прибираа податоци за периодот 2018-2020 година од рас-
положливите и објавени извештаи, публикации, документи на 
јавните институции во Република Северна Македонија и ана-
лизи. Се консултираа и сите извори на регионалните и меѓуна-
родните организации.

Покрај јавно достапните податоци, се прибираа информации 
од основните судови на територијата на државата, врз осно-
ва на барање за слободен пристап до информациите од јавен 
карактер. Податоци беа добиени од сите судови, со исклучок 
на Струмица, Прилеп, Крушево и Берово. Ограничување на 

7 Анализата на податоците од овој индикатор е презентирана под индикатор 
1, за да се избегне сегментираното претставување на податоците.
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анализата е фактот што податоците добиени од судовите не се 
унифицирани, па во нивното претставување недостигаат одре-
дени категории податоци од одделни судови и не може да се 
направи сеопфатна анализа на состојбата. 

Податоци беа прибрани и од граѓанските организации кои ра-
ботат на полето на пристапот до правда, преку прашалник за 
давателите на различни видови правни и параправни услуги 
на ранливите групи граѓани и годишните и тематските извеш-
таи поврзани со нивната работа. 

Индикатор  1
Број на лица кои во изминатите 12 месеци имале 
искуство со судски спор и имале пристап до 
формални, неформални, алтернативни или 
традиционални механизми за решавање спорови, 
за кои сметаат дека биле правични

Пристапот до правда опфаќа пристап до судска заштита, при-
стап до правна помош и алтернативни механизми за решавање 
на споровите, но и ефикасност на правниот систем во задово-
лувањето на потребите на граѓаните поврзани со решавање 
на споровите. Мерењето на степенот на постигнување на овој 
индикатор подразбира прибирање и вкрстување податоци 
од надлежните институции, здруженијата што обезбедуваат 
правна помош и преку испитување на граѓаните кои имале ис-
куство во решавањето спорови преку суд или преку алтерна-
тивните механизми. Овој индикатор има за цел да го опфати 
целиот спектар достапни механизми за решавање на спорови-
те во граѓанската и во кривичната сфера, како и преку алтерна-
тивните начини за решавање спорови. Исто така, индикаторот 
има за цел да го мери пристапот и квалитетот на постапката/
механизмот, наместо исходот од постапката.
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1.1 .  Број  на лица кои воделе постапки
А) Граѓански постапки

За потребите на оваа анализа се побарани податоци од сите су-
дови на територијата на државата што дава посеопфатна слика 
за пристапот до суд на граѓаните.  Наодите од претходната ана-
лиза се засноваа единствено на податоците добиени од најголе-
миот и најфреквентниот граѓански суд во Скопје, што даваше 
ограничен увид во состојбите со судската заштита во случај на 
спор, како и во тоа во кој обем жените го користат ова право. До 
судовите се обративме со неколку прашања во врска со бројот 
на споровите поведени во периодот 2018-2020 година и колку 
од подносителите на тужбите за почнување спор биле мажи, а 
колку жени. Споредено со обемот на добиените податоци при 
подготовката на анализата во 2018 година, овојпат судовите до-
ставија попрецизни податоци за бројот на тужбите поднесени 
во периодот 2018-2020 година, разделени по години. Дополни-
телно, добиени се податоци и за бројот на поднесените тужби 
според пол, што дава подетален преглед за пристапот до суд 
на мажите и на жените во текот на анализираниот период.  По-
датоците претставени во табела 1 покажуваат дека во поголем 
број судови бројот на започнати граѓански постапки во кои 
учествуваат физички лица се намалува во текот на годините, 
односно бројот на започнати постапки во 2018 е поголем спо-
редено со 2019 и 2020 година. Разликите се најзабележителни 
во судовите во Струга и во Куманово, каде што во 2020 година 
се бележи намалување на бројот на постапките од околу 40 %, 
споредено со 2018 година. Со исклучок на судовите во Свети 
Николе и во Виница, сите судови кои доставија податоци пока-
жуваат намален број поведени постапки во 2020 година. Здрав-
ствената и економската криза предизвикана со КОВИД-19 го 
зголеми бројот на правните проблеми, а можноста за нивно 
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брзо и ефикасно решавање се намалува. КОВИД-19 значител-
но го зголемува јазот во пристапот до правда, што дополни-
телно влијае на продлабочување на нееднаквоста. Правните 
проблеми се зголемуваат со губењето на работните места, се 
создаваат потешкотии при плаќањето на сметките за режиски 
трошоци и домување, пристапот до здравствена заштита, како 
и при справувањето со другите директни и индиректни после-
дици од пандемијата.8 Несомнено, пандемијата со Ковид-19 има 
влијание и врз пристапот на граѓаните до правда и нивната ак-
тивност во решавањето на правните проблеми. 

Од друга страна, здруженијата пријавуваа значително зголе-
мување на барањата за правна помош за време на вонредната 
состојба. Така, на пример, за време на подолгите карантински 
денови и траењето на вонредната состојба и мерките за зашти-
та од КОВИД-19, се зголеми интензитетот на насилството, а во 
средините во кои имало потенцијал за насилство, спроведу-
вањето на мерките со ограничување на движењето и карантин, 
било катализатор за реализација на насилството.9 Ограниче-
ниот капацитет за работа на Центрите за социјална работа и 
одлагањето на судските рочишта во предметите поврзани со 
семејното насилство, придонесоа за намалување на бројот на 
клиентите кои се обратиле за помош и поддршка.10

8 Бошкова Н., Антиќ Д., Богатинова Р. и Глигуроска М. Човековите права 
на маргинализираните заедници во услови на Ковид -19: Извештај од 
истражувањето на влијанието што мерките за справување со Ковид-19 го 
имаат врз човековите права на маргинализираните заедници, 2021. 

9 Анализа на состојбата со одделните маргинализирани заедници од страна 
на здруженијата кои работат директно со заедниците. Национална мрежа 
против насилство врз жените и семејно насилство, 2020. 

10 Бошкова Н., Антиќ Д., Богатинова Р. и Глигуроска М. Човековите права 
на маргинализираните заедници во услови на Ковид-19: Извештај од 
истражувањето на влијанието што мерките за справување со Ковид-19 го 
имаат врз човековите права на маргинализираните заедници, 2021. 
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Табела 1: Број на започнати граѓански спорови (по години)

Бр. Основен суд 2018 година 2019 година 2020 година

м ж м ж м ж

1. Берово

2. Битола 1.026 536 1.264 549 926 401

3. Виница 647 47 684 52 776 66

4. Велес 667 387 558 320 559 303

5. Гевгелија 27 5 26 12 33 6

6. Гостивар 441 473 297

7. Дебар / / /

8. Делчево 280 120 225 72 268 95

9. Кавадарци 415 208 300 174 283 182

10. Кичево 827 595 1.131 471 813 372

11. Кочани 491 550 467

12. Кратово 65 29 85 15 64 25

13. Крива Паланка 144 62 175 50 121 48

14. Куманово 1.313 335 757 324 726 307

15. Крушево

16. Неготино 442 143 140 59 74 46

17. Охрид 5.894 5.305 4.165

18. Прилеп

19. Радовиш 22 43 201 51 224 34

20. Ресен 116 31 80 24 81 31

21. Свети Николе 214 72 238 68 295 52

22. Скопје 9.567 10.282 9.532

23. Струга 801 144 548 104 408 114

24. Струмица

25. Тетово 2.641 2.212 2.185

26. Штип / / /

Извор: Податоци добиени од судовите
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Остварувањето на правото на пристап до правда подразбира 
овозможување правна заштита и на оние граѓани кои немаат 
доволно финансиски средства за поведување судска постап-
ка. Токму затоа, Законот за парнична постапка, Законот за 
бесплатна правна помош и Законот за судските такси даваат 
можност странките, по нивно барање, да бидат ослободени од 
судските трошоци во граѓанските постапки. Граѓаните кои се 
материјално необезбедени, односно оние кои, според својата 
општа имотна состојба, не можат да ги поднесат трошоците без 
штета за нивната нужна издршка и нужната издршка на нивно-
то семејство, можат да побараат од судот да бидат ослободени 
од судските такси, од обврската да уплатат аванс за трошоци-
те на сведоците, вештаците и за увид, како и од трошоците за 
надоместок за судските огласи. Доколку барањето за ослобо-
дување од трошоците е поднесено до надлежниот суд кој по-
стапува во конкретниот предмет, одлуката за ослободување од 
плаќање на трошоците во постапката ја донесува првостепени-
от суд, по предлог на странката. Во претходната анализа Основ-
ниот граѓански суд Скопје одговори дека не води евиденција 
за бројот на постапките во кои странките побарале, односно за 
бројот на постапките во кои на странките им е одобрено ба-
рањето за ослободување од трошоците. За потребите на оваа 
анализа, дел од судовите ги доставија бараните податоци што 
се достапни во табела. Податоците укажуваат на ограничен 
број постапки во кои граѓаните користеле ослободување од 
трошоци обезбедено од судот. Со исклучок на судот во Кава-
дарци,  податоците за бројот на постапките во кои граѓаните 
биле ослободени од судски трошоци кои ги доставија други-
те судови, покажуваат благ пораст во 2020 година во однос на 
2018 година, што повторно може да укажува на влијанието на 
пандемијата со Ковид-19 врз економската моќ на граѓаните да 
водат судски постапки, без да ја загрозат својата материјална 
положба.
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Табела 2: Број на постапки во кои граѓаните се ослободени од трошоци

Бр. Основен суд Побарано 
ослободување

Одобрено 
ослободување

Колку адвокати 
биле ангажирани, 

согласно БПП
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

1. Берово
2. Битола Нема податок Нема податок Нема податок
3. Виница 2 1 4 1 1 3 Нема податок
4. Велес Нема податок 3 1 0 Нема податок
5. Гевгелија 0 0 Нема податок
6. Гостивар
7. Дебар Нема податок Нема податок Нема податок
8. Делчево 0 0 Нема податок
9. Кавадарци 3 1 1 3 1 1
10. Кичево 7 5 9
11. Кочани
12. Кратово 0 0
13. Крива Паланка 4 2 5 4 2 3 Нема податок
14. Куманово 10 Нема податок Нема податок
15. Крушево
16. Неготино 3 2 7 3 2 7 3 2 7
17. Охрид 
18. Прилеп
19. Радовиш 1 0 2 1 0 2 Нема податок
20. Ресен 0 1 1 0 1 1 Нема податок
21. Свети Николе 0 0 Нема податок
22. Скопје 

граѓански суд
Нема податок Нема податок Нема податок

23. Струга 1 1 Нема податок
24. Струмица
25. Тетово Нема податок Нема податок Нема податок
26. Штип 3 1 5

Извор: Податоци добиени од судовите со барање за пристап до информации од јавен 
карактер
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Законот за бесплатна правна помош гарантира секундарна 
правна помош од адвокат во граѓанските постапки, доколку 
приходот и имотот што ги поседува барателот и неговото семеј-
ство не го надминува ограничувањето утврдено со закон. Един-
ствено Основниот суд Неготино обезбедил податок за бројот 
на постапките што се воделе во анализираниот период, а во кои 
странката била застапувана од страна на адвокат одобрен од 
Министерството за правда. Според извештајот на Советот на 
Европа11 за ефикасноста и квалитетот на правдата во земјите во 
2018 година, граѓанските судови ослободиле странка од судски 
трошоци во 25 случаи, што е помалку во однос на извештајот од 
2016 година, кога во 35 случаи на граѓаните им било одобрено 
ослободување од трошоци од страна на судот. Според истиот 
извештај, се забележува зголемување на бројот на случаи во 
кои Министерството за правда одобрило секундарна правна 
помош во 2018 година (вкупно 80 случаи), во однос на 2016 го-
дина, кога секундарна правна помош била одобрена во  65 слу-
чаи.12 Со потврдата со која се одобрува секундарна помош, на 
странката ѝ се назначува бесплатен адвокат кој ќе ја застапува 
на сите нивоа во постапката и, истовремено, се ослободува од 
судски такси и трошоци поврзани со постапката, како на при-
мер трошоци за вештачење и административни такси.13 Од дру-
га страна, ослободувањето од трошоците во судската постапка, 
во колку и да е случаи, кое е направено од страна на судот, не 

11 Council of Europe. European judicial systems Efficiency and quality of justice, 
2020. Достапно на: https://rm.coe.int/en-north-macedonia-2018/16809fe2e7 
(посетена на 1 јуни 2021 година). 

12 Бошкова Н., Дрндаревска Д., Мишев С. и Гелевска М. Може ли да се следи 
спроведувањето на целта 16.3 и во која мера Република Македонија ги 
промовира владеењето на правото и еднаквиот пристап до правда за 
сите?, 2018 година, стр. 35. 

13 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019. Закон 
за бесплатна правна помош, член 13. 
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подразбира и обезбедена бесплатна правна помош и застапу-
вање од страна на адвокат во текот на судската постапка. По-
датоците добиени од судовите (презентирани во табела 2) не 
даваат целосна слика за обемот на бесплатната правна помош 
што ја добиле граѓаните во и онака малиот број случаи. Во 2020 
година се усвоија измени на Законот за судските такси, со што 
судските такси за физички лица се намалија и истите не можат 
да изнесуваат повеќе од 6 000 денари.14 Ова е значајно олесну-
вање за луѓето кои сакаат или можат да ги решат своите правни 
проблеми во судска постапка, но останува фактот дека тоа не 
е единствен трошок за водење на судската постапка. Затоа, ва-
жен аспект е функционален систем за бесплатна правна помош 
што ќе овозможи целосно покривање на трошоците во судски-
те постапки. Подетални информации и податоци поврзани со 
бесплатната правна помош обезбедена врз основа на Законот 
за бесплатна правна помош се презентирани подолу во делот 
на индикатор 6 од оваа анализа.

Според анализата на Здружението ЕСЕ, жените кои претрпеле 
семејно насилство не знаеле колку чинат трошоците за постап-
ките со кои ќе се соочат, односно мал дел од нив знаеле само 
колку чинат трошоците за тужба и за пресуда, а ниту една од 
нив не знаела за висината на трошоците за жалба и за вешта-
чења.15 Неинформираноста на жените за можноста за делумно 
или целосно ослободување од трошоците во постапката, зна-
чајно влијае и на нивната активност да преземат дејствие за 

14 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/2020. Закон 
за судските такси.

15 Влијанието на судските такси и трошоци и информираноста за 
ослободување од плаќање судски трошоци како пречка и можност 
за судска заштита за жените кои претрпеле семејно насилство, 2021. 
Достапно на: http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2021/1/Vlija nieto%20
na%20sudskite%20taksi.pdf
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решавање на правниот проблем/и со кој/кои се соочуваат. Во 
вакви околности, дел од жените препуштени сами на себе и 
неинформирани за можноста да ги сносат трошоците за спро-
тивната страна, се снаоѓале сами, а дел од нив се откажале или 
пак воделе само некоја од потребните постапки. Практично, 
успехот или неуспехот на жените за судско решавање на про-
блемите претежно зависи од нивните финансиски можности и 
од нивната информираност, а помалку од можноста за ослобо-
дување од трошоците, доколку претходно барале.16

Странките и другите учесници во постапката, чијшто јазик не е 
македонскиот јазик и кирилското писмо, имаат право при уче-
ството на рочиштата и при усното преземање на другите про-
цесни дејства пред судот да го употребуваат својот јазик. На 
тие странки и учесници во постапката треба да им се обезбеди 
усно преведување на нивниот јазик на она што се изнесува на 
рочиштето, како и усно преведување на исправите што се ко-
ристат на рочиштето за докажување. Доколку учесник во по-
стапката има оштетен говор и слух и со него не може да се ко-
муницира писмено, како толкувач ќе се повика лице кое може 
да се разбере со сведокот. Непречената комуникација со судот 
на разбирлив јазик е основното начело на фер постапка, па за-
тоа при анализата на податоците за степенот на остварување 
на пристапот до правда побаравме податок за тоа колку често 
странките го користат ова право во граѓанските постапки пред 
судовите. 

16 Исто. 



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 21

Табела 3: Одобрени преведувачи и толкувачи во граѓанска постапка

Бр. Основен суд 2018 година 2019 година 2020 година

1. Берово

2. Битола Нема податок Нема податок Нема податок

3. Виница 0 0 0

4. Велес Нема податок Нема податок Нема податок

5. Гевгелија* 41 75 16

6. Гостивар

7. Дебар Нема податок Нема податок Нема податок

8. Делчево 0 0 0

9. Кавадарци 0 0 0

10. Кичево Нема податок Нема податок Нема податок

11. Кочани Нема податок Нема податок Нема податок

12. Кратово 0 0 0

13. Крива Паланка* 57 44 38

14. Куманово* 325 325 227

15. Крушево

16. Неготино 0 0 0

17. Охрид 11 11 11

18. Прилеп

19. Радовиш 2 18 13

20. Ресен 0 0 0

21. Свети Николе 1 0 0

22. Скопје граѓански суд Нема податок Нема податок Нема податок

23. Струга 154 220 130

24. Струмица

25. Тетово Нема податок Нема податок Нема податок

26. Штип Нема податок Нема податок Нема податок

Извор: податоци добиени од судовите со Барање за пристап до информации од јавен 
карактер
* Податоците од овие судови се однесуваат на вкупниот број преведувачи и толкувачи 
ангажирани во судските постапки (кривични и граѓански).



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 22

Б) Кривични постапки

Податоците што ги собира Државниот завод за статистика во 
областа на правосудството се темелат на редовните статистич-
ки истражувања за пријавени, обвинети и осудени полнолетни 
и малолетни сторители на кривични дела. Податоците се су-
блимирани врз основа на статистичките истражувања од ин-
дивидуалните статистички прашалници што ги пополнуваат 
надлежните основни јавни обвинителства и основни судови. 
Бројот на кривични предмети во судовите континуирано се на-
малува.17 Претходната анализа за степенот на имплементација 
на целта 16.3 покажа дека во периодот 2012-2017 бројот на об-
винети се движи од 13.699 до 9.320 во 2017 година,18 додека во 
2018 и во 2019 година овој број се намалил на 6.829 и на 5.370, 
соодветно, што е приближно половина во однос на претходно 
анализираниот период. Ваквата состојба влијае и на вкупниот 
број осудени, кој е значително понизок отколку во претходниот 
период. 
Табела 4: Пријавени, обвинети и осудени полнолетни и малолетни сторите-
ли на кривични дела 

Година Пријавени Обвинети Осудени Осудени 
малолетни

2018 19.779 6.829 5.857 330
2019 20.106 5.370 4.712 304

2020*

Извор: МакСтат дата-база на Државниот завод за статистика
*Во периодот на финализирање на анализата сè уште не се достапни податоци за 2020 
година 

17 Council of Europe. European judicial systems Efficiency and quality of justice, 
2020. Достапно на: https://rm.coe.int/en-north-macedonia-2018/16809fe2e7 
(посетена на 1 јуни 2021 година). 

18 Бошкова Н., Дрндаревска Д., Мишев С. и Гелевска М. Може ли да се следи 
спроведувањето на целта 16.3 и во која мера Република Македонија го 
промовира владеењето на правото и еднаквиот пристап до правда за 
сите?, 2018 година, стр. 35.
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Преку податоците од Државниот завод за статистика делумно 
може да се анализира политиката за справување со криминалот 
во различни области, а табелата ги дава основните податоци за 
бројот на пријавените, обвинетите и осудените полнолетни и 
малолетни сторители на кривични дела. Податоците за обви-
нетите полнолетни лица се однесуваат на сите лица против кои 
е започната кривична постапка по поднесениот обвинителен 
акт, обвинителен предлог и приватна тужба. Во вкупниот број 
осудени полнолетни лица се опфатени полнолетните лица осу-
дени на некоја од казните предвидени во Кривичниот законик 
на Република Северна Македонија, лицата кои се прогласени 
за виновни и оние лица на кои како кривична санкција им е 
изречена судска опомена или воспитна мерка. 

Во делот на пристапот до правда во кривично-правната сфера, 
за потребите на оваа анализа покрај од Основниот кривичен 
суд Скопје, побаравме податоци од сите судови во државата 
во врска со бројот на обвинителните предлози и обвинителни 
акти поднесени до судот и бројот на приватните кривични туж-
би поднесени во периодот 2018-2020 година. 
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Табела 5: Приватни кривични тужби, обвинителни предлози и обвинителни 
акти (по години)

Бр. Основен 
суд

Приватни 
кривични тужби

Обвинителни 
предлози

Обвинителни 
акти 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
1. Берово
2. Битола 100 95 11 254 238 175 50 51 49
3. Виница 402 434 489 37 28 31 0 0 0
4. Велес 59 56 42 1 360 391 438
5. Гевгелија 13 24 34 0 0 0 144 133 124
6. Гостивар 51 63 69 0 0 0 563
7. Дебар 4 6 1 / / / 29 29 22
8. Делчево 5 1 / / / / 156 133 217
9. Кавадарци 25 12 18 / / / 215 198 172
10. Кичево 15 13 20 / / / 238 194 152
11. Кочани 586
12. Кратово 2 2 4 / / / 29 27 31

13. Крива 
Паланка 1 3 0 0 0 0 185 107 192

14. Куманово 101 87 68 0 0 0 536 467 392
15. Крушево
16. Неготино 6 6 1 0 0 0 91 104 73
17. Охрид 34 35 25 2 4 3 241 204 221
18. Прилеп
19. Радовиш 14 5 18 1 0 2 42 33 48
20. Ресен 6 7 4 0 0 0 73 75 62

21. Св. 
Николе 2 13 2 0 0 0 162 111 139

22. Скопје 566 665 954 / / / 1.737 1.764 1.577
23. Струга 66 0 0 0 296 264 149
24. Струмица
25. Тетово 45 102 61 / / / 632 730 923
26. Штип 76 90 129 / / / 282 270 319

Извор: Податоци добиени од судовите со барање за пристап до информации од јавен 
карактер
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Од добиените податоци за бројот на започнатите кривични по-
стапки од различни овластени подносители, може да се утврди 
дека бројот на постапките поведени за посериозни кривични 
дела со поднесување обвинителни предлози или акти од стра-
на на Јавното обвинителство е значително поголем. Бројките 
укажуваат на промена на трендот во кривичниот прогон, па 
кривично-правниот апарат почесто се вклучува за гонење на 
посериозни кривични дела, за кои е предвидена построга казна 
затвор. Како и во анализата од 2018, недостигаат податоци за 
жртвите, односно за нивната возраст, пол, род, за поврзаноста 
со сторителот и за други параметри, кои се потребни за да мо-
жеме подетално да го анализираме кривично-правниот одго-
вор на институциите во случаи на семејно насилство. 

Преводот и толкувањето на вербалната и на писмената кому-
никација во текот на постапката се од суштествено значење за 
лицата против кои се води кривична постапка да можат да се 
запознаат со кривичната пријава или со обвинението против 
нив. Според Комитетот за човекови права при ОН, ова право е 
„од особено значење во предметите во кои непознавањето или 
тешкотиите во разбирањето на јазикот што се користи во судот 
можат да претставуваат главна пречка при остварувањето на 
правото на одбрана“.19 Необезбедувањето толкувач за време на 
кривичната постапка претставува повреда на правото на пра-
вична постапка, загарантирано со член 6 од Европската кон-
венција за човековите права. Недостигот на податоци за бројот 
на постапките во кои бил обезбеден превод остава простор за 
сомнеж во врска со тоа дали и на кој начин обвинетите и дру-
гите учесници во постапката го остваруваат своето право во 
текот на кривичната постапка.

19 General Comment No. 13, Article 14 (Administration of Justice), Equality before 
the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court 
Established by Law, 13 April 1984, para. 13.
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Табела 6: Број на ангажирани преведувачи и толкувачи во кривичните по-
стапки

Бр. Основен 
суд Приватни тужби Обвинителни 

предлози
Обвинителни 

акти
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

1. Берово
2. Битола
3. Виница 2 1 4 1 1 3 Нема податок
4. Велес Нема податок 3 1 0 Нема податок
5. Гевгелија 0 0 Нема податок
6. Гостивар
7. Дебар Нема податок Нема податок Нема податок
8. Делчево 0 0 Нема податок
9. Кавадарци 3 1 1 3 1 1
10. Кичево 7 5 9
11. Кочани
12. Кратово 0 0

13. Крива 
Паланка 4 2 5 4 2 3 Нема податок

14. Куманово 10 Нема податок Нема податок
15. Крушево
16. Неготино 3 2 7 3 2 7 3 2 7
17. Охрид 
18. Прилеп
19. Радовиш 1 0 2 1 0 2 Нема податок
20. Ресен 0 1 1 0 1 1 Нема податок

21. Свети 
Николе 0 0 Нема податок

22.
Скопје 
граѓански 
суд

Нема податок Нема податок Нема податок

23. Струга 1 1 Нема податок
24. Струмица
25. Тетово Нема податок Нема податок Нема податок
26. Штип 3 1 5

Извор: Податоци добиени од судовите врз основа на барање за пристап до информа-
ции од јавен карактер.
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Податоците добиени од судовите покажуваат дека судовите не 
водат јасна и конзистентна статистика за ова прашање, па само 
13 судови дале податок за тоа дали и во колкав број постапки 
странките го искористиле правото на преведувач или толкувач. 
Според податоците добиени од судовите кои имаат евиденција 
може да се заклучи дека странките во мал број постапки го ко-
ристеле правото на преведувач и толкувач. Доколку овој пода-
ток се анализира во контекст на наодите од истражувањата со 
кои се покажува дека мал број учесници во судските постапки 
целосно ги разбираат поуките на судот во однос на нивните 
права, вклучувајќи го и правото на преведувач или толкувач, 
може да се заклучи дека потребата за преведувачи е поголема 
во однос на онаа што се остварува како право.  

В) Алтернативни механизми за решавање на споровите

Алтернативното решавање спорови е еден од начините за ре-
шавање на правните спорови меѓу две или повеќе физички или 
правни лица, преку изнаоѓање заедничко прифатливо решение. 
Кога се анализира пристапот до правда во земјата, неизбежно 
треба да се има увид во: достапноста на алтернативните меха-
низми за решавање на споровите на граѓаните; пристапот до 
овие механизми; ефикасноста, и фреквенцијата на користење 
на овие механизми од страна на граѓаните. Алтернативните 
механизми за решавање на споровите можат да им заштедат 
средства и време на лицатa кои имаат правен спор или несо-
гласување за некое прашање, а притоа им даваат можност за 
учество во процесот, контрола на неговото одвивање, почиту-
вање на достоинството на другата страна (пред сè, во однос на 
немањето победници и победени на крајот од успешниот про-
цес), но најважно од сè, обезбедуваат градење доверба.20

20 Коцевски Г., Црвенковска С. Применливоста на механизмите за 
алтернативно решавање на спорови во обезбедувањето пристап до 
правда за ранливите категории во Република Македонија,  2018. 
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Медијацијата и арбитражата се два механизми за алтернативно 
решавање на споровите. Според Законот за медијација, медија-
ција е секое посредување, без оглед на неговиот назив, при ре-
шавање на спорниот однос во постапка на медијација, во кое на 
страните во спорниот однос им се овозможува да го решат спо-
рот по пат на преговарање, на мирен начин, со помош на еден 
или на повеќемина лиценцирани медијатори.21 Министерство-
то за правда води регистар на медијатори во Република Север-
на Македонија, според кој бројот на медијатори во изминативе 
неколку години е зголемен на 44, споредбено со 29 медијатори 
во 2018. Успешните постапки на спогодбено решавање на спо-
ровите преку медијација се евидентираат во Регистарот за еви-
денција на постапките за медијација, што го води Министер-
ството за правда.

Претходната анализа, направена во периодот 2016-2018, покажа 
зголемување на бројот на започнатите граѓански постапки. Во 
периодот 2018-2020 бројот на граѓани кои започнале постапки 
за решавање на споровите по судски пат во однос на претход-
ниот период на анализа е намален. Споредбено, во Основниот 
граѓански суд во 2017 година се започнале 43.524 постапки, до-
дека во 2018 – 9.567 постапки, во 2019 – 10.282 постапки, а во 2020 
– 9.532 постапки. Ако се споредат бројките на постапки започ-
нати и решени по пат на медијација, не може да заклучиме дека 
намалувањето на бројот на тужбите е резултат на зголемената 
пимена на постапката за медијација, иако бројот на постигнати 
спогодби преку медијација во 2020 година е двојно зголемен во 
однос на 2018 година. 

21  „Службен весник на Република Македонија“, бр. 188/13, 148/15, 192/15, 
55/16. Закон за медијација, член 2.
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Табела 7: Број на започнати постапки за медијација и постигнати спогодби 
(по години) 

Година Број на започнати 
постапки за медијација

Број на постигнати 
спогодби

2018 309 122
2019 100 19
2020 364 226

Извор: Податоци добиени од Министерството за правда22

Податоците за периодот 2016-2018 покажаа тренд на зголему-
вање на бројот на поведени и постигнати спогодби во постап-
ка за медијација, што беше последица на измените во Законот 
за парнична постапка од 2015 година, со кои во одредени слу-
чаи се предвидува задолжителна медијација пред поведување 
спор. Во стопанските спорови за парично побарување, чијашто 
ведност не надминува 1.000.000 денари, а по кои постапката се 
поведува со тужба пред суд, странките се должни, пред подне-
сувањето на тужбата, да се обидат спорот да го решат по пат 
на медијација. Од податоците добиени од Министерството за 
правда не може да се утврди колкав број од спроведените и зав-
ршените спогодби се меѓу физички лица кои немале законска 
обврска да спроведат постапка за медијација, како услов за во-
дење судска постапка. Во секој случај, зголемувањето на бројот 
на спроведени и решени случаи преку медијација охрабрува 
дека граѓаните полека стануваат свесни за придобивките од 
алтернативното решавање на нивните правни проблеми. 

Со Законот за мирно решавање на работните спорови се регули-
раат начинот и постапката за мирно решавање на колективните 
работни спорови преку помирување и одделни индивидуални 
работни спорови по повод откажување договор за вработување 

22 Република Македонија, Министерство за правда. Известување УП1 бр. 19-
1368/2021 од 29.6.2021 година.
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и неисплата на плата преку арбитража.23 Другите индивидуал-
ни спорови од работен однос граѓаните имаат можност да ги 
решаваат во постапка за медијација. Министерството за труд и 
социјална политика го води Регистарот на помирувачи и арби-
три, а според достапните информации, во Република Северна 
Македонија се запишани вкупно 60 лиценцирани помирувачи 
и арбитри. Ова министерство е, исто така, одговорно за цело-
купната стручно-административна поддршка и управување со 
механизмот на мирно решавање на работните спорови. Пода-
тоците за бројот на поднесените предлози за мирно решавање 
на спор и за бројот на решените постапки не се јавно достапни 
на интернет-страницата на Министерството за труд и социјал-
на политика. Со барање за пристап до информација од јавен 
карактер, се обидовме да добиеме точен податок разделен по 
години, за да можеме да го анализираме трендот на користење 
на овој механизам, но и да направиме споредба со состојбите во 
претходниот период. Според одговорот на Министерството за 
труд и социјална политика, тие не се надлежни да водат ваков 
тип евиденција.24

Дел од судовите, покрај вкупната бројка започнати граѓан-
ски постапки, доставија и податоци разделени по области. Од 
увидот во овие податоци може да се заклучи дека во одделни 
судови споровите од областа на работните односи се правно 
прашање за кое граѓаните бараат заштита. Така, на пример, во 
граѓанскиот суд во Скопје во 2018 година 8,5 % од вкупно при-
мените предмети биле од областа на работните односи, додека 
во 2019 и 2020 година 9,8 % и 12 %, соодветно. Ефектите на еко-

23  „Службен весник на Република Македонија“, бр. 87/2007; 27/2014; 102/2014; 
30/2016. Закон за мирно решавање на работните спорови, член 1, 3 и 4.

24 Министерство за труд и социјална политика. Одговор на барање за 
пристап до информации од јавен карактер бр. 14- 4277/4 од 7.7.2021 година. 
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номската криза предизвикана со Ковид-19 можат да се видат 
од добиените податоци. Во вториот и третиот квартал од 2020 
година, околу 26 илјади работни места беа изгубени кумулатив-
но во споредба со првиот квартал од 2020, односно во просек 
околу 7,5 илјади работни места споредено со истиот период од 
2019.25 Поради ова, може да се извлече заклучок дека иако во 
2020 година, генерално, има намалување на бројот на започна-
ти граѓански постапки во однос на претходните години, еви-
дентно е зголемувањето на бројот на постапките за заштита на 
правата од работен однос. Ако се има предвид дека изгубените 
работни места најчесто се меѓу нископлатените работници без 
писмен договор за вработување,26 од кои значаен дел домаш-
ни платени работници, може да се претпостави дека обемот на 
правните проблеми од оваа област е далеку поголем, а значаен 
број граѓани не презеле правно дејствие за решавање на нив-
ните проблеми. 

Податоците ја илустрираат ниската свесност и знаење на 
граѓаните за тоа како да ги користат алтернативните начини за 
решавање на споровите, но и недостигот на промоција на овие 
механизми, како брз и ефикасен начин за решавање на споро-
вите. Стратегијата за реформа во правосудството ја наглaсува и 
потребата од појаснување на законската рамка, со цел да се по-
добри примената на овие механизми.27 Недостигаат податоци 
за бројот на предметите во кои граѓаните можеле да спроведат 
медијација пред да започнат судска постапка, како и податоци 
за бројот на предметите во кои медијацијата е задолжителна 

25 Фајнанс тинк. Ранливите работници по корона-тобоган, 2021. Достапно 
на: https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2021/06/PolicyBrief_
no.50-MK-1.pdf

26 Исто. 

27  Влада на Република Македонија, Стратегија за реформа на правосудниот 
сектор во Република Македонија 2017-2022 година, стр. 30.
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пред започнување на судската постапка, а во кои спорот бил 
успешно решен преку медијација. Нетранспарентноста на ин-
ституциите во однос на нивните надлежности за мирно реша-
вање на споровите, придонесува за низок степен на знаење и 
информираност на граѓаните за постоење на алтернативни ме-
ханизми за решавање на споровите. 

Г) Перцепција за правичност на постапките

Правата утврдени со законите претставуваат минимално ниво 
на заштита на правата на граѓаните од нивна повреда од стра-
на на државата или од трета страна. Правото наметнува од-
говорност и обврска што треба да ја исполнат поединците во 
заедницата и во општеството. Гаранцијата за одредено право 
во законот е почетната точка за остварување или за заштита 
на тоа право преку судска постапка или друг механизам за ре-
шавање на правните проблеми. Перцепцијата за (не)правично-
ста на постапката за решавање правен проблем на граѓаните 
е еден од критериумите за оценка на пристапот до правда и 
имплементација на потцелта 16.3. Кога странките го перципи-
раат судскиот процес како правичен, тие ќе го почитуваат и 
ќе се придржуваат кон одлуката и нејзиното извршување, не-
зависно од тоа дали успеале во постапката. 

Исходот на формалните постапки е победа за едната страна и 
загуба за другата страна. Затоа е потребна анализа на повеќе 
елементи што ќе ја дадат пошироката слика за правичноста на 
постапката, а не само субјективно чувство на задоволство од 
исходот на постапката на инволвираните страни. Мерењето 
на правичноста на постапките, независно од тоа дали станува 
збор за формални или за алтернативни постапки, може да се 
направи преку повеќе параметри. Истражувањето меѓу граѓа-
ните е еден од начините за прибирање информации за правич-
носта на постапките за решавање на споровите, но постојат и 
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други елементи кои треба да бидат предмет на анализа, на при-
мер: анализа на законите и постапувањето на институциите; 
анализи на граѓанските организации за функционирањето на 
формалните и на алтернативните механизми за решавање на 
споровите; интервјуа и фокус-групи со судии и со други органи 
кои носат одлуки.

Законската рамка треба да предвидува јасни правила и стан-
дарди за начинот, постапката, времето и институцијата пред 
која граѓаните ќе можат да си ги остварат своите права. Уста-
вот гарантира граѓански, политички, економски, социјални и 
културни права кои понатаму се доуредени со одделни мате-
ријални и процесни закони, како и судска заштита во случај на 
повреда на овие права. Отсуството на јасни правила и стандар-
ди резултира со произволно и дискриминаторско постапување 
од страна на надлежните. Така, на пример, правната празнина 
во Законот за матичната евиденција во однос на јасното регу-
лирање на постапката за правно признавање на родот на тран-
сродовите луѓе, резултира со различни одлуки на Управата за 
водење матични книги во исти или во слични ситуации, па дел 
од луѓето можат да го остварат своето право, а други чекаат по 
една деценија.28

Правичноста на постапките се гарантира и со закони кои не 
произведуваат или поддржуваат дискриминација. Законите, 
правилата и стандардите треба да им овозможат исти права на 
сите поединци, а особено на ранливите категории. На пример, 
Кривичниот законик, во одредбата со која го забранува силу-
вањето, не го препознава силувањето извршено во контекст 
на брак, иако истражувањата покажуваат дека оваа форма на 

28 ЕСЧП, Х против Република Северна Македонија, жалба бр. 29683/2016. 
Достапна на: https://bit.ly/3628r6w
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насилство е еден од начините на контрола на жените од стра-
на на партнерите. Според истражувањето за благосостојбата и 
безбедноста на жените, спроведено од ОБСЕ, сексуалното на-
силство во партнерските односи е често и широко прифатено 
во општеството како нормално однесување. Испитаничките 
одговараат дека никогаш нема да помислат да пријават случај 
кога биле принудени да имаат секс со својот партнер, бидејќи 
веруваат дека идејата на силувањето во бракот е апсурдна.29 
Затоа е важно да се елиминира формалната дискриминација, 
како предуслов за постигнување материјална еднаквост. 

Со цел да дојдат до решение на нивните правни проблеми, 
граѓаните треба да бидат информирани за своите права и об-
врски, за да можат да преземат дејствија во случаи кога ќе им би-
дат повредени правата или не можат да остварат право кое им е 
гарантирано со закон. Најчесто, ранливите категории граѓани 
не ги уживаат своите права како резултат на нискиот степен 
на образование и/или недостигот на информации и ресурси 
да преземат дејствие за остварување на нивните права. Најго-
лем дел од правното описменување и зајакнување на граѓани-
те го спроведуваат преку активности насочени кон граѓаните, 
особено кон најранливите групи граѓани.30 Преку подготовка 
на видеа, печатени материјали, директни средби и едукации, 
граѓаните добиваат информација за содржината на законите, 
достапните механизми за решавање на правните проблеми, до-
стапните облици на правна помош и други информации кои се 
јазично и содржински приспособени и разбирливи за општата 
јавност, а особено приспособени на потребите на маргинализи-
раните заедници. Затоа, граѓанските организации се клучни во 

29  Истражување спроведено од ОБСЕ за насилството врз жените во Северна 
Македонија, Благосостојбата и безбедноста на жените, 2019. 

30 https://www.pravnozajakni.mk/
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обезбедувањето пристап до правда и создавањето перцепција 
за правичност во решавањето на правните проблеми. Повеќе 
истражувања покажуваат дека граѓаните, особено маргинали-
зираните заедници, кога имаат правен проблем прво се обраќа-
ат до здруженијата, што ги прави значајна алка во ширењето на 
информациите до заедниците.  

Обврската за информирање на граѓаните за нивните права ја 
имаат и државните институции. Подготовката на оваа анали-
за, како и на многу истражувања претходно, го потврдува сла-
биот капацитет на институциите во собирањето, обработката 
и објавувањето на податоците што ќе им помогнат на граѓани-
те да го подобрат пристапот до правда. Токму затоа, потребно 
е зајакнување на капацитетите на институциите и унапреду-
вање на начинот на информирање на граѓаните, кој е сé уште 
ограничен и комплициран. Според податоците за евалуација 
на судскиот систем 2018-2020, доставени до Комисијата за ефи-
касност на судскиот систем при Советот на Европа, граѓаните 
имаат пристап до информации за нивните права преку дата-ба-
за на податоци посочени од страна на државата. Во практика-
та, овие бази на закони со ажурирани текстови на измените 
на законите се плаќаат и не се достапни до граѓаните. Ваквите 
платформи најчесто ги користат правните практичари, а нив-
ната употреба подразбира и предзнаење во областа на правото, 
за да може да се пребаруваат податоците. Јавност на судската 
практика се обезбедува исклучиво преку објавување на одлу-
ките на веб-страницата на Судот, како и преку објавување на 
билтените за судска практика. Други облици на јавност (освен 
билтенот), како што се се различни публикации кои би ја реф-
лектирале и анализирале судската практика или соопштенија 
од одржаните средби за стручна соработка со основните судо-
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ви, организирани од страната на Судот не се практикуваат.31  
Обврската на државата да ги информира граѓаните за правни-
те стандарди е потенцирана и во извештаите на меѓународни 
тела за човекови права, кои наложуваат превод и широка дис-
еминација на заклучните согледувања и одлуките на телата.32 
Оттука, не е доволно само да се објави законот или одлуката 
на судовите. Напротив, важно е граѓаните да добијат јасни и 
лесно разбирливи информации за нивните права и за начинот, 
постапката и институциите пред кои можат да ги остварат. 

Граѓаните кои се запознаени со нивните основни права и обвр-
ски и со начинот на кој можат да го решат нивниот правен про-
блем, сепак имаат потреба од стручна правна помош за полес-
но да навигираат низ судскиот систем или во постапките пред 
другите административни органи. Правичноста во постапката 
подразбира и можност граѓаните да добијат професионален 
правен совет и/или застапување, за да можат да донесат ин-
формирана одлука и да ги заштитат своите права и интереси. 
Тоа подразбира и бесплатна правна помош во случаите кога 
луѓето не се во можност да ги платат правните услуги. Според 
законската рамка, државата е должна да обезбеди правни услу-
ги за оние кои не можат да платат за таква услуга, но во реално-
ста само дел од граѓаните имаат пристап и добиваат бесплатна 
правна помош финансирана од државата (види повеќе во делот 
под индикатор 8).

31 Функционална анализа на апелационите судови во Република Северна 
Македонија. PwC Македонија и Центар за правни истражувања и анализи 
– ЦПИА, 2019. 

32 Committee on the Elimination of Discrimination against Women Views 
adopted by the Committee under article 7 (3) of the Optional Protocol, 
concerning Communication Communication No. 143/2019 , CEDAW/C/ 
77/D/143/2019, декември 2020, параграф 10. 
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Граѓаните треба да имаат можност ефикасно да го претстават 
случајот за да може судијата, арбитерот или медијаторот да 
донесе правична одлука. Правилното и целосно утврдување 
на фактичката состојба е можно единствено преку презента-
ција на аргументите, фактите, можноста да се повикаат све-
доци, вешти и стручни лица и да се предложат други докази. 
Процесните закони (Законот за парнична постапка и Законот 
за кривична постапка) предвидуваат задолжително присуство 
на сведок кој е уредно повикан со покана од страна на судот, а 
доколку сведокот не дојде, а изостанокот не го оправда, судот 
може да нареди сведокот присилно да се доведе и да го казни 
со парична казна. Во практиката, судиите речиси и да не ја ко-
ристат оваа мерка, што е потврдено со мониторинг на судењата 
во седум судови низ Република Македонија во седум месеци 
во текот на 2016 година, каде што е изречена само една мер-
ка – присилно доведување сведок, иако отсуството на сведок 
е честа причина за одлагање на расправите.33 Отсуството на 
сведоци често е причина за одложување на расправите, што 
влијае на динамиката на водење на постапката.  Ивие отсуства 
во голема мера се должат на нефукционалноста на доставните 
служби и на неисцрпувањето на ресурсите на МВР при адреси-
рањето, односно повикувањето на овие лица.34 Со ова се огра-
ничува правото на странките да ги презентираат сите докази 
во постапката. 

Институциите се должни да обезбедат комуникација со стран-
ките на јазик што тие го разбираат. Законските одредби во про-

33  Коалиција „Сите за правично судење“ – Скопје. Анализа на податоците 
од набљудуваните судски постапки во 2016 година, декември 2016 година, 
стр. 6 и 21.

34 Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), Анализа 
на податоците од набљудуваните судски постапки во 2018 година, 
2019.  
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цесните закони наметнуваат задолжителна поука на странките 
од страна на судот, за нивното право да користат преведувач 
или толкувач доколку не го разбираат јазикот на кој се води по-
стапката. Одбивањето на судот да обезбеди толкувач претста-
вува суштествена повреда на постапката и основа да се побие 
одлуката пред повисок суд.35 Информациите добиени од судо-
вите покажуваат дека дел од нив немаат податоци за бројот на 
толкувачите ангажирани во постапките, а значаен е бројот на 
преведувачи кои се ангажирани во судски постапки во судови-
те што имаат надлежност во пограничните места, каде што има 
фреквенција на луѓе кои не го зборуваат македонскиот јазик. 
Според резултатите од едно истражување од 2018 година, од 
498 граѓани кои имале искуство со судска постапка, само четвр-
тина (25 %) го разбрале поучувањето на судот во однос на пра-
вата во текот на постапката (во кое спаѓа и правото на преведу-
вач или толкувач), 44 % изјавиле дека судијата само ги наброил 
правата без објаснување, додека 31 % изјавиле дека правата на 
учесниците во постапката не биле објаснети на разбирлив на-
чин.36 Податоците од судовите собрани за потребите на оваа 
анализа, покажуваат дека граѓаните во мал број постапки го 
искористиле правото на преведувач или толкувач.

Непристрасното постапување на судиите е клучно за обезбе-
дување правичност на постапките. Процесните закони даваат 
можност за изземање на судиите, доколку постојат околности 
што можат да ја нарушат непристрасноста во конкретниот 
случај. Перцепцијата за правичноста на постапките пред судо-
вите е резултат на дејствувањето на судовите и судиите како 

35 „Службен весник на Република Македонија бр. 79/05, 110/08, 83/09, 116/10 
и 124/15. Закон за парнична постапка. 

36 Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“. Фер е 
кога е фер за сите, 2018 година.



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 39

поединци и правно-политичкиот, социјалниот и економскиот 
контекст во кој функционираат судовите. Начинот на кој се 
именуваат и се разрешуваат судиите влијае на перцепцијата на 
граѓаните за правосудниот систем и за функционирањето на 
судовите. Оттука, неопходно е постоење на законски механиз-
ми и практики со кои ќе се гарантира ослободеност на судиите 
од политички и партиски притисоци, но и од произволно раз-
решување поради донесена одлука и постапување, доколку тоа 
не е резултат на нестручност или корупција. Република Север-
на Македонија втора година по ред стагнира во однос на борба-
та против корупцијата и истовремено назадува во рангирање-
то според Индексот на Транспаренси интернешнл. Последната 
анализа за 2020 година покажува дека Северна Македонија 
падна на 111. место во однос на претходната година, односно 
во 2018 година била на 93. место на листата на 180 земји, што 
ја става во категоријата земји со висока стапка на корупција.37 
Во истражувањето за фер и правично судење стои дека 71 % од 
испитаниците сметаат дека судовите не ги третираат еднакво 
сите учесници во постапката, а само 3 % сметаат дека судиите 
го почитуваат начелото на објективност и непристрасност во 
вршењето на својата работа.38 Истото истражување покажува 
високи 93 % недоверба во судскиот систем во Република Север-
на Македонија.

Еден од клучните критериуми за квалитетот на судската прав-
да е и начинот на образложување на судските одлуки. Наци-
оналните процесни закони во Македонија предвидуваат дека 
образложението е составен елемент на секоја одлука донесена 
од која било институција. Квалитетот на судската одлука не е 

37 https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/mkd

38 Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“. Фер е 
кога е фер за сите, 2018 година. Достапно на: https://bit.ly/2UEd4Mr.
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само прашање на формата и процедурата, туку и на примената 
на правото.39 Според интерпретацијата на член 6 од ЕКЧП, кој 
го регулира правото на правично судење, неопходни елементи 
на судската правда се содржината, јасноста и образложението 
на судските одлуки и нивното ефикасно извршување. Добро 
образложение на одлука треба да ги информира засегнати-
те страни за фактите на случајот, да објасни на што се базира 
одлуката, врз основа на кој закон е донесена и каква е крајната 
одлука. Квалитетот на образложението влијае на перцепцијата 
на странките за тоа дали одлуката е базирана на релевантни 
факти и на важечките закони или, пак, станува збор за при-
страсна и несоодветна одлука. Во случај на незадоволство од 
одлуката, процесните закони даваат можност да се поднесе 
жалба и одлуката на првостепените органи да се разгледа од 
повисока инстанца, што влијае на перцепцијата за правичност 
на постапките.

Од достапните извори на спроведени истражувања од страна 
на граѓанските организации произлегува дека испитаниците 
најчесто не се задоволни со исходот на постапките, што значи 
дека исходот не е доволен показател за правичноста на постап-
ката. Два од пет испитаника биле незадоволни со исходот, а 
петмина многу незадоволни. Ова значи дека три од пет испи-
таници не се задоволни со исходот, и покрај тоа што активно 
се обиделе да го решат проблемот.40 Задоволството од текот на 
постапката и перцепцијата за нејзината правичност се поврза-
ни со исходот за спротивната страна. Така, на прашањето дали 

39 Функционална анализа на апелационите судови во Република Северна 
Македонија. Република Северна Македонија и Центар за правни 
истражувања и анализи – ЦПИА, 2019. 

40 Фондација Отворено општество Македонија, Правните потреби и патот 
до правдата во Република Македонија, Скопје, 2013, стр. 21.
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сметаат дека исходот бил правичен за сите засегнати страни, 
повеќе од две третини од испитаниците сметаат дека исходот 
не бил фер.41 Перцепцијата на неправичност има влијание врз 
мотивираноста на граѓаните да преземаат дејства за решавање 
на нивните правни проблеми и доверба во институциите, што е 
еден од клучните фактори за пристап до правдата. Негативни-
те ставови и ниската доверба во правосудниот систем кај мар-
гинализираните заедници најчесто се изградени врз основа на 
лични искуства, бидејќи повеќе од третина од сексуалните ра-
ботници и над три четвртини од луѓето кои инјектираат дроги 
некогаш во животот биле дел од судски постапки, во својство 
на обвинета или тужена странка, или во постапката се појавиле 
како жртви.42

Со цел да се потенцира растечката важност за развојот на ква-
литетни политики што се однесуваат на судовите и на право-
судството воопшто, Комисијата за ефикасност на правдата при 
Советот на Европа создаде посебна работна група и усвои ли-
ста на прашања за промоција на квалитетот на правдата и на 
судовите што ќе служат како алатка на судовите за мерење на 
квалитетот на нивното работење43. Според прашалникот на Ко-
мисијата, довербата на граѓаните во судскиот систем се мери 
и преку достапноста на системот за компензација во случај 
на предолго траење на постапките, неизвршување на судска 
одлука, противправно приведување, погрешна осуда и други 
случаи во кои може да се добие надоместок на штета. Врховни-

41 Idem, стр. 22.

42 Цековски И., Димитриевски В. Правните потреби и пристапот до правда 
на луѓето кои инјектираат дроги и сексуалните работници, Скопје, 2017, 
стр. 121.

43 Council of Europe. European judicial systems Efficiency and quality of justice, 
2018, стр. 222. Достапно на: https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-
en/16808def9c.



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 42

от суд одлучува по барање за повреда на правото на судење во 
разумен рок, во прв и во втор степен, во постапка утврдена со 
закон пред судовите во Република Северна Македонија, во со-
гласност со правилата и принципите утврдени со Европската 
конвенција за човекови права и основни слободи и тргнувајќи 
од судската практика на Европскиот суд за човекови права. До 
завршувањето на оваа анализа последниот достапен податок 
за бројот на решените постапки за судење во разумен рок е за 
2018 година, кога Врховниот суд примил 307, а решил 572 слу-
чаи на повреда на правото на судење во разумен рок.44 За ком-
пензација на оваа повреда, на подносителите им биле исплате-
ни вкупно 73.998 евра.45 Споредено со претходниот период на 
анализа (2014-2016), бројот на решените случаи во 2018 година 
е намален за околу 30 %. 

Незадоволството на граѓаните во однос на решавањето на од-
реден правен проблем се мери и преку тоа колку претставки 
поднеле граѓаните до Народниот правобранител. Народниот 
правобранител има надлежност да презема дејства и мерки за 
заштита на граѓаните од неоправдано одолжување на судските 
постапки, почитување на принципот за судење во разумен рок 
и несовесно и неодговорно вршење на работите на судските 
служби, не повредувајќи ги принципите на самостојност и не-
зависност на судската власт.46

 

44 Врховен суд на Република Македонија. Извештај за работата на Врховниот 
суд на Република Македонија за 2018 година. Достапно на: https://bit.
ly/3vnzkMh

45 Council of Europe. European judicial systems Efficiency and quality of justice, 
2018 стр.22. Достапно на: https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-
en/16808def9c.

46  „Службен весник на Република Македонија“, бр. 60/2003; 143/2008; 
114/2009; 181/2016; 189/2016; 35/2018. Закон за народен правобранител, 
член 12.



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 43

 
Табела 8: Број на примени и решени предмети од Народен правобранител 
(по години)

Година Примени Решени Правосудство

2018 3.458 4.482 945
2019 3.453 4.705 639
2020 2.448 2.931 406

Извор: Годишни извештаи на Народниот правобранител

Претставките од областа на правосудството во сите години 
кои се предмет на анализа доминираат во однос на другите об-
ласти, а според Народниот правобранител граѓаните најчесто 
укажуваа дека се соочуваат со значителни тешкотии при оства-
рувањето на своите права, поради долгото траење на постапки-
те пред Управниот суд, првостепените, второстепените судови, 
Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Северна 
Македонија, како и постапките за заштита на правото на су-
дење во разумен рок, за кои е надлежен Врховниот суд на Репу-
блика Северна Македонија.47 Во 2019 година е зголемен бројот 
на претставките кои се однесуваат на ненавременото одлучу-
вање по барањата за заштита на правото за судење во разумен 
рок, што e во надлежност на Врховниот суд на Република Се-
верна Македонија, со што се покажува дека  овој механизам за 
заштита на правата на граѓаните во пристапот до правда е не-
ефикасен и на ја исполнува целта заради која е предвиден со 
националното законодавство. Незадоволството на граѓаните 
од функционирањето на судскиот систем се рефлектира и врз 
зголемениот број претставки кои се однесуваат на постапките 
што се водат пред Судскиот совет на Република Северна Ма-

47 Народен правобранител. Годишен извештај за степенот на обезбедувањето 
почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 
за 2019 година. Достапен на: http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20
izvestai/GI-2019/GI-2019.pdf
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кедонија поради недобивање и недоволно образложени одго-
вори од страна на Советот. Во поднесените претставки по од-
нос на работењето на судовите и конкретни судии,  граѓаните 
и натаму наведуваат дека некои судски одлуки се донесуваат 
пристрасно, селективно, поради политичка мотивираност и 
други облици на влијанија, а не стручно и професионално, со-
гласно позитивните законски одредби.48 И во 2020 година до-
минираат претставки до Народниот правобранител од областа 
на правосудството, иако генерален впечаток е дека граѓаните 
имале намалена активност во остварувањето на своите права. 
со оглед на состојбата на криза како резултат на пандемијата. 
Најголем дел од претставките од оваа област се однесуваат на 
барање заштита поради одложување на судските рочишта, а 
постапувањето по овие случаи покажа дека одложувањата на 
рочиштата беа резултат на состојбата со Ковид-19, а врз основа 
на одлука донесена од страна на Судскиот совет за постапу-
вање на судовите во РСМ во услови на зголемена опасност од 
вирусот Ковид-19.49

48  Исто.

49 Народен правобранител. Годишен извештај за степенот на обезбедувањето 
почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 
за 2020 година. Достапен на: http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20
izvestai/GI-2020/GI-2020.pdf
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Индикатор  2
Број на притворени лица кои сѐ уште не се 
осудени

Законското ограничувањето на слободата се спроведува преку 
затворска казна изречена со правосилна судска пресуда, како 
одговор на поведението кое ги нарушило или загрозило пра-
вата на друг или на заедницата во целост. Новите трендови во 
теоријата и во практиката имаат цел да промовираат реститу-
тивна наспроти ретрибутивна казнена политика. Во државите 
низ светот се прават обиди за изнаоѓање алтернативи на за-
творската казна, која од денешен аспект претставува архаична, 
застарена казна, за која има емпириски докази дека е неефи-
касна во постигнувањето на целите, а во определени случаи и 
сосема контрапродуктивна.50 Определувањето на мерката при-
твор пред судење е ограничено со принципот на пресумпција 
на невиност и со правото на слобода и сигурност на личноста. 
Врз основа на начелото на пресумпција на невиност, невин е 
секој сè додека со правосилна пресуда не е прогласен за вино-
вен. Според стандардите на Европскиот суд за човекови права 
и одредбите на Законот за кривична постапка, притворот треба 
да биде изречен од надлежен суд, со најкратко можно траење, 
во предвидлива и правична постапка и само како последно 
средство, кога другите мерки за обезбедување непречен тек на 
кривичната постапка не би го дале посакуваниот резултат. 

Податоците доставени до World Prison Brief од страна на Упра-
вата за извршување санкции ја прикажуваат состојбата со за-

50 Петровска Н., Аврамовски Д. Мерката притвор меѓу домашната 
и европската практика. Достапно на: https://fosm.mk/wp-content/
uploads/2020/06/merkata-pritvor-pomeg%cc%81u-domashnata-i-evropskata-
praksa.pdf
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творската популација наспроти луѓето на кои им е изречена 
мерка притвор. Податоците покажуваат дека бројот на притво-
ри во Северна Македонија се зголемува во периодот 2000-2010, 
а во периодот 2010-2020 се намалува, но сепак бројот на изре-
чени мерки притвор е повисок во однос на претходната декада. 
Табела 9. Број на притвори по години

Година Број на притвори

% на притвори 
во однос на 

вкупната 
затворска 

популација

Стапка на 
притворени 

лица (на 100.000 
жители)

2000 224 16,1 % 11
2005 260 12,2 % 13

2010 474 18,8 % 23
2020 303 14,3% 15

Според годишната статистика за затворската популација во 
земјите членки на Советот на Европа, Северна Македонија 
е позиционирана во категоријата земји со средна стапка на 
затворска популација на 100.000 жители, што е близу до ев-
ропскиот просек. Според истиот извештај, нашата држава е 25 
% под европскиот просек кога станува збор за женска затворска 
популација, а 25 % над европскиот просек за повозрасни затво-
реници, односно за лица над 50-годишна возраст.51

Управата за извршување санкции не ги објавува јавно извешта-
ите за својата работа, па за подетален преглед на нивните по-
датоци побаравме увид во годишните извештаи, со барање за 
пристап до информации од јавен карактер Ни беа доставени 
само извештаите за 2018 и за 2019 година. Заклучно со 31.12.2018 
година, вкупниот број осудени лица кои се наоѓале на издржу-
вање на казна затвор во казнено-поправните установи изнесу-

51 Council of Europe, Annual Penal Statistic SPACE I – Prison Population Survey 
2020.
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ва 2.759, што е намалување во споредба со претходните години, 
односно на 31.12.2016 година казна затвор издржувале 2.968 осу-
дени лица, додека на 31.12.2015 година на издржување на казна 
затвор во казнено-поправните установи во државата се наоѓале 
3.087 осудени лица.52

Табела 10: Број на притворени и осудени лица (по години и по возраст)

Година Притвор деца Притвор 
возрасни

Деца кои 
издржуваат 
казна затвор

Возрасни кои 
издржуваат 
казна затвор

2018 0 302 10 1.954
2019 0 301 3 1.938

Извор: Годишни извештаи на Управата за извршување на санкции за 2018 и 2019 година

За должината на притворот и за статусот на лицата во постап-
ките во кои е изречена мерка притвор, исто така ги анализи-
равме и податоците достапни на Макстат дата-базата на Др-
жавниот завод за статистика. До завршувањето на оваа анализа 
се достапни податоците за 2018 и за 2019, додека податоците за 
2020 година сè уште не се објавени. 
Табела 11: Број на пријавени и притворени лица според должината на траење 
на притворот и по години

Година Број на пријавени и притворени лица

До 3 
дена

3-15 
дена

Над 15 
дена

1-2 
месеци

2-3 
месеци

Над 3 
месеци

Вкупно

2018 12 28 45 56 63 107 311

2019 7 23 22 66 78 101 297

2020

Извор: Сторители на кривични дела, Државен завод за статистика

52 Управа за извршување на санкции. Годишен извештај за работата на 
Управата за извршување на санкции за 2018 година. 
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Табела 12: Број на обвинети и притворени лица според должината на траење 
на притворот и по години

Година Број на обвинети и притворени лица

До 3 
дена

3-15 
дена

Над 15 
дена

1-2 
месеци

2-3 
месеци

Над 3 
месеци

Вкупно

2018 11 40 25 42 13 118 249

2019 23 33 25 21 9 134 245

2020

Извор: Сторители на кривични дела, Државен завод за статистика

Податоците во табелите покажуваат одредено отстапување во 
однос на податоците од двете институции. Причината е раз-
личниот начин на претставување на податоците. Управата за 
извршување санкции објавува збирни податоци за бројот на 
притворените лица независно од фазата на постапката во која 
е изречен притворот, а бројот на осудените лица го дава во пре-
сек во три интервали во тековната година.  Државниот завод за 
статистика објавува податоци за бројот на притворените лица 
во различни фази на кривичната постапка, односно бројот на 
пријавените и притворени и бројот на обвинети и притворе-
ни. Според табелите 8 и 9, и во двата случаја на пријавени или 
обвинети најбројни, приближно половина, се случаите кога се 
изречени притвори подолги од три месеци. Како и во претход-
ниот период на анализа, видлива е практиката на примена на 
подолги притвори, особено на луѓето за кои е подигната кри-
вична постапка, што влијае и на вкупниот број притворени 
лица во однос на вкупната затворска популација. Во случај на 
неосновано притворање, граѓаните можат да поднесат тужба 
за надоместок на штета за времето поминато во притвор. Спо-
ред анализата на Здружението за заштита и унапредување на 
човековите слободи и права „Сведок“, во периодот 2007-2016 
година се донесени 74 пресуди за надоместок на штета пора-
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ди неосновано притворање, донесени од страна на судовите во 
Македонија.53

Општата констатација што произлегува од постапувањето на 
Народниот правобранител во случаите на прекршување на 
правата на притворените и осудени лица е слична во сите го-
дини што се предмет на оваа анализа и не отстапува од веќе 
идентификуваните проблеми во претходниот период на анали-
за (2012-2017). Сè уште се актуелни проблемите со севкупните 
услови за сместување во установите, здравствената заштита, 
исхраната, хигиенските и санитетските услови. Во 2018 година 
најмногу претставки се поднесени во врска со здравствената 
заштита и третманот на осудените и притворените лица. Во 
поплаките главно се посочуваат ненавремена заштита и отсу-
ството на континуирана заштита на здравјето, лошата и недо-
волна опременост на затворските амбуланти со соодветни ме-
дицински апарати и медикаменти, а се укажува и на проблем 
со нередовните контролни прегледи или контролни прегледи 
кои се вршат со големо задоцнување.54

Дел од незадоволните граѓани на кои им била изречена мерка-
та притвор, заштитата на своите права ја побарале и пред Ев-
ропскиот суд за човекови права. Имено, во периодот 1959 -2019 
година Европскиот суд за човекови права утврдил повреда од 
страна на државата на членот 5 кој го гарантира правото на 
слобода и безбедност. Најчести спорни прашања кои се јавува-
ат во практиката на ЕСЧП, а се однесуваат на Северна Македо-

53 Здружение за заштита и унапредување на човековите слободи и 
права „Сведок“. Анализа на правните и буџетските импликации на 
неоснованото притворање, 2017 година. https://www.akademik.mk/
neosnovano-pritvorenite-gragani-poradi-birokratskite-protseduri-i-maliot-
nadomest-za-shteta-retko-se-ohrabruvaat-da-ja-tuzhat-drzhavata/.

54 Народен правобранител , Годишен извештај за 2018 година, 2019.
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нија, се: долгото траење на притворот; неговото продолжување 
без доволни и релевантни причини, честата практика на изре-
кување колективни притворски решенија, наместо усвојување 
на индивидуален пристап за секој случај подделно. Повреда-
та на начелото на еднаквост на оружјата и отсуството на усна 
расправа во постапката за продолжување на мерката притвор, 
како и брзината со која одлучува второстепениот суд по жал-
бите во однос на решенијата за продолжување на притворот.55

Бројните укажувања кои доаѓаат од различни страни за начи-
нот, критериумите и должината на изречената мерка притвор, 
не придонеле за значајно подобрување на состојбите и воведу-
вање алтернативни мерки за обезбедување на присуството на 
обвинетите, додека мерката притвор се применува во исклучи-
телни ситуации. 

55 Петровска Н., Аврамовски Д. Мерката притвор меѓу домашната 
и европската практика. Достапна на: https://fosm.mk/wp-content/
uploads/2020/06/merkata-pritvor-pomeg%cc%81u-domashnata-i-evropskata-
praksa.pdf
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Индикатор  3
Процент на кривични предмети во кои 
обвинетите немаат правен или друг застапник  
на суд

Правната помош е суштествен елемент на фер, хуман и ефи-
касен кривично-правен систем што е заснован на владеење на 
правото.56 Секое лице обвинето во кривична постапка има пра-
во да се брани лично или со помош на бранител по сопствен из-
бор, а доколку не располага со средства да плати правен застап-
ник, да го добие бесплатно кога тоа го наложуваат интересите 
на правдата.57 Осомничениот или обвинетиот за некое кривич-
но дело има право на бранител во текот на целата кривична по-
стапка против него. Законот за кривичната постапка ја уредува 
задолжителната одбрана со бранител во случаите кога се рабо-
ти за обвинет кој поради попреченост или други околности не 
е во можност сам да се брани или кривично се гони за дело за 
кое е пропишана доживотна казна затвор. Во овие случаи, Зако-
нот бара задолжителен бранител уште при првото испитување. 
Задолжителен бранител е одреден и за притворените лица до-
дека трае притворот, лица кои се судат во отсуство, лица кои 
се гонат за кривични дела за кои е предвидена казна затвор од 
десет години и потешка казна, во време на доставување на об-
винителниот акт. Законот предвидува дека доколку обвинети-
от во случаите на задолжителна одбрана сам не си обезбеди 
бранител, тоа ќе го стори претседателот на судот по службена 
должност и притоа бранителот ќе се постави за понатамошни-

56 United Nations Office on Drugs and Crime. United Nations Principles and 
Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems (A/67/458). 

57 Член 6 ЕКЧП
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от тек на кривичната постапка, до правосилноста на пресудата. 
Исто така, во случаи кога не се остварени условите за задол-
жителна одбрана, обвинетиот кој е сиромашен и не може сам 
да ги расчисти трошоците на одбраната има право да поднесе 
барање за да му се овозможи бранител на товар на буџетот на 
Република Северна Македонија. Притоа, ќе се процени дали 
поставувањето бранител е потребно за да се пресретнат ин-
тересите на правдата, а особено ќе се има предвид тежината 
на кривичното дело и сложеноста на случајот. Во овие случаи 
по барањето на обвинетиот одлучува судијата на претходна 
постапка или претседателот на советот, а бранителот го на-
значува претседателот на судот. Законот за бесплатна правна 
помош го исклучува покривањето на трошоците за одбрана во 
кривични и прекршочни постапки, а практиката покажува дека 
и жртвите на кривичните дела се соочуваат со предизвици да 
добијат правна помош финансирана од буџетот.58

За потребите на анализата собравме податоци од судовите кои, 
во различен обем, доставија информации за бројот на започ-
натите кривични предмети во периодот 2018-2020 година, раз-
делени по години. Со цел да добиеме претстава за бројот на 
кривичните предмети во кои обвинетите немаат правен или 
друг застапник, побаравме податоци и за бројот на постапките 
во кои бил назначен бранител по службена должност, односно 
бранител врз основа на сиромашкото право.  

58 Анализа трговија со луѓе.
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Табела 13: Број на бранители назначени од судот

Бр. Основен 
суд

Бранители 
по службена 

должност

Бранител врз 
основа на 

сиромашко 
право

Вкупно 
започнати 
кривични 
постапки

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

1. Берово

2. Битола 29 34 0 0 0 504 384 250

3. Виница 2 1 1 0 0 0 439 462 520

4. Велес 59 56 42 1 360 391 438

5. Гевгелија 13 24 34 0 0 0 144 133 124

6. Гостивар 51 63 69 0 0 0 563

7. Дебар 4 6 1 / / / 29 29 22

8. Делчево 5 1 / / / / 156 133 217

9. Кавадарци 25 12 18 / / / 215 198 172

10. Кичево 15 13 20 / / / 238 194 152

11. Кочани 586

12. Кратово 2 2 4 / / / 29 27 31

13. Крива 
Паланка

1 3 0 0 0 0 185 107 192

14. Куманово 101 87 68 0 0 0 536 467 392

15. Крушево

16. Неготино 6 6 1 0 0 0 91 104 73

17. Охрид 34 35 25 2 4 3 241 204 221

18. Прилеп

19. Радовиш 14 5 18 1 0 2 42 33 48

20. Ресен 6 7 4 0 0 0 73 75 62

21. Св. Николе 2 13 2 0 0 0 162 111 139
22. Скопје 566 665 954 / / / 1.737 1.764 1.577

23. Струга 66 0 0 0 296 264 149

24. Струмица

25. Тетово 45 102 61 / / / 632 730 923

26. Штип 76 90 129 / / / 282 270 319
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Податоците покажуваат во колку случаи што се воделе пред 
конкретните судови, обвинетите биле застапувани од брани-
тел назначен по службена должност. Недостигаат податоци за 
бројот на постапките во кои обвинетите ангажирале бранител 
по сопствен избор, односно во колку постапки обвинетите не-
мале бранител. Генерален заклучок е дека во анализираниот 
период во сите судови обвинетите кои немале можност да анга-
жираат и да платат бранител од сопствени средства, а одбрана-
та била задолжителна, добиле одбрана по службена должност. 
Но, бројот на ангажирани бранители по службена должност 
покажува дека тој е незначителен во однос на бројот на започ-
нати постапки во текот на истата година. Имајќи предвид дека 
критериумите за назначување бранител по службена должност 
се ограничени, логичен е малиот број предмети во кои обвине-
тите имале одбрана покриена од буџетот. Сепак, најголемиот 
број започнати кривични предмети се однесуваат на постап-
ки започнати по приватна кривична тужба или обвинителен 
предлог, што согласно законот не подразбира застапување по 
службена должност. Останува заклучокот дека најголем дел од 
обвинетите се застапуваат самите или преку бранител ангажи-
ран и платен од сопствени средства. Од друга страна, имајќи го 
предвид фактот дека според податоците од Државниот завод 
за статистика за 2019 година една четвртина или 455.600 лица 
живеат во сиромаштија,59 ангажирањето бранител од нивна 
страна сериозно би ја загрозило егзистенцијата на граѓаните, 
што може да води до заклучок дека тие немале бранител во 
постапките. Дополнително, пандемијата во 2020 година дове-
де до уште поголемо осиромашување, со што се продлабочија 
нееднаквостите, а со тоа и пристапот до правда на ранливите и 
маргинализирани групи.

59 Државен завод за Статистика. Лаекенски индикатори за сиромаштија во 
2019 година, 2020. Достапно на: https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.
aspx?rbrtxt=115
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Правото на бранител го има секое лице осомничено или об-
винето за кое било кривично дело, па така уживањето на ова 
право не смее да зависи од имотната состојба на граѓанинот, 
без оглед на тоа дали се исполнети условите за задолжителна 
одбрана. Имајќи предвид дека една четвртина од граѓаните во 
државата живеат во сиромаштија и дека тешко би можеле да 
ги покријат трошоците на одбраната, неовозможувањето на 
правото на одбрана на сиромашните го повредува  правото на 
фер судење и го ограничува пристапот до правда. Ова особено 
ги засега заедниците кои, преку законот или практиката на ин-
ституциите, се криминализирани, како на пример сексуалните 
работници и луѓето кои употребуваат дроги. Здруженијата кои 
работат со овие заедници известуваат дека 30-40 % од правни-
те проблеми со кои се соочиле овие заедници во изминатите 
три години се во областа на кривичното право.60 Државата има 
обврска да обезбеди правна помош за луѓето кои живеат во ру-
рални, изолирани и економски и социјално неразвиени дело-
ви од земјата, особено за припадниците на маргинализирани-
те заедници. Посебни мерки треба да се преземат со цел да се 
обезбеди пристап до правда на жените, децата и другите групи 
кои имаат специфични потреби, вклучувајќи ги и повозрасни-
те, припадниците на малцински групи, луѓето со попреченост, 
луѓето кои живеат со ХИВ, луѓето кои употребуваат дроги ми-
грантите, барателите на азил и другите ранливи групи.61

Податоците добиени од судовите покажуваат дека во периодот 
2018-2020 година само 12 лица добиле одбрана за сиромашни 
во три суда. Имено, во Основниот суд Велес во 2019 година 
едно лице добило одбрана покриена од буџетот, иако истата 

60 Годишни извештаи на ХОПС, 2018, 2019, 2020 година. 

61 United Nations Office on Drugs and Crime. United Nations Principles and 
Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems (A/67/458). 
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не била задолжителна. Во Основен суд Радовиш во 2018 одбра-
на покриена од буџетот добило едно лице, додека во 2020 две 
лица. Основниот суд Охрид одобрил одбрана за сиромашни за 
две лица во 2018, за четири лица во 2019 и за три лица во 2020 
година. Единствено Основниот суд Охрид достави податок за 
бројот на побарани и бројот на одобрени барања за одбрана за 
сиромашни.
Табела 14: Број на побарани и одобрени одбрани на сиромашни во Основен 
суд Охрид

Година Побарана одбрана на 
сиромашни

Одобрена одбрана на 
сиромашни

2018 8 2
2019 10 4
2020 9 3

Од табелата 14 може да се утврди дека потребата за одбрана 
на сиромашни е поголема од она што судовите го дозволува-
ат во практиката, со што се ограничува пристапот до правда 
и фер судењето. Критериумот за доделување бранител за си-
ромашни, според Законот за кривична постапка, е во „интерес 
на правдата“, но не постои јасна дефиниција што значи тоа во 
практиката. Според Европскиот суд за човекови права, покрај 
сиромаштијата, како критериуми при оценката треба да се зе-
мат сериозноста на престапот и строгоста на предвидената 
казна, односно треба да се земе предвид максималната можна 
казна и реално очекуваната санкција во конкретниот случај62, 
како и комплексноста на конкретните фактички и правни пра-
шања, поради кои може да се очекува дека обвинетиот нема да 
може успешно да се брани без бранител.63

62 ЕСЧП, Quaranta v. Switzerland, no. 205, 1991. Достапно на: https://hudoc.
echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-57677%22]}

63  Фондација Отворено општество Македонија, Ефективна одбрана во 
кривичните постапки во Република Македонија, Скопје, 2014, стр. 52.
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Дел од судовите не водат евиденција за бројот на поднесените 
барања и за бројот на одобрените барања и назначени брани-
тели, со цел да се оствари правото на одбрана за сиромашни. 
Отсуството на овој податок може да укажува на недостиг на ин-
формации кај обвинетите за можноста да го бараат ова право и 
отсуството на практика на судот да одобрува барања за одбра-
на на сиромашни обвинети. Извештајот на Советот на Европа 
од 2018 година во врска со ефикасноста на судството покажува 
дека судовите обезбедиле одбрана во 858 случаи, што е помал-
ку во однос на 2016 година, кога судовите обезбедиле одбрана 
во 1.306 кривични постапки во кои е предвидена задолжителна 
одбрана.64 Според истиот извор, во 2018 година судот обезбе-
дил одбрана за сиромашни само во еден случај, што е значител-
но намалување во однос на 2016 година, кога судот обезбедил 
одбрана во 21 случај.65 Како и во претходната анализа за сте-
пенот на имплементација на целта 16.3 на национално ниво, и 
при анализата на податоците за целите на овој извештај се за-
бележува разлика во податоците на домашните институции за 
едно исто прашање, а истовремено има разлика во податоците 
од домашните институции и податоците доставени до меѓуна-
родните организации.66

Извештајот на Здружението на млади правници од 2018 кон-
статира дека државно финансираните модели за обезбедување 
правна помош (задолжителна одбрана, одбрана за сиромашни, 

64 Council of Europe. European judicial systems Efficiency and quality of justice, 
2020. Достапно на: https://rm.coe.int/en-north-macedonia-2018/16809fe2e7 
(посетена на 1 јуни 2021 година). 

65 Бошкова Н., Дрндаревска Д., Мишев С. и Гелевска М. Може ли да се следи 
спроведувањето на целта 16.3 и во која мера Република Македонија го 
промовира владеењето на правото и еднаквиот пристап до правда за 
сите?, 2018 година, стр. 35. 

66 Исто. 
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правна помош во граѓански и управни постапки. согласно За-
конот за бесплатна правна помош итн.) се соочуваат со сери-
озни проблеми во поглед на финансирањето, но и во поглед 
на нивната соодветност да одговорат на реалните потреби на 
граѓаните, што создава одредена празнина во задоволувањето 
на правните потреби на граѓаните.67 Ваквата празнина во си-
стемот на државно финансираните модели за обезбедување 
правна помош на граѓаните најчесто се пополнува преку до-
броволна и волонтерска работа на адвокатите кои соработува-
ат со здруженијата. 

Според податоците собрани од здруженијата на граѓани кои 
обезбедуваат бесплатна правна помош, правна и параправна 
помош,  во рамките на услугите што ги обезбедиле за своите 
клиенти ниту еднаш не било побарано ангажирање бранител 
со цел да се оствари правото на одбрана на сиромашните.

Според податоците на Хелсиншкиот комитет за човекови пра-
ва68, најголем број случаи на назначување бранител по служ-
бена должност се однесуваат на одбрана на малолетници или 
одбрана за тешки кривични дела, односно на случаи кога се ис-
полнети законските услови за задолжителна одбрана. Од друга 
страна, случаите на користење адвокат на товар на буџетот на 
Република Северна Македонија поради сиромаштија речиси и 
да не се среќаваат во практиката, што само по себе е пробле-
матично, имајќи го предвид процентот на сиромашно населе-
ние. Една од причините за слабото користење на правото на 

67 Коцевски Г., Зефиќ П., Црвенковска С. Извештај за можностите и 
перспективите на про боно правната помош во Република Македонија, 
2018. Достапно на: https://bit.ly/35Yht4q

68 Подобрување на заштитата на правата на обвинетите во Македонија, 
Документ за јавна политики (Драган Поповиќ, Гордан Калајџиев 
и Воислав Стојановски). Хелсиншки комитет за човекови права на 
Република Македонија, 2016.
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одбрана на сиромашни, според Хелсиншкиот комитет, е и фак-
тот што обвинетите не се информираат за ова право, ниту, пак, 
за правото на бранител по службена должност во случаите на 
задолжителна одбрана, со цел граѓаните кои се во лоша имотна 
состојба да не плаќаат за бранител кој им следува во соглас-
ност со Законот. Треба да се има предвид дека посиромашните 
граѓани се генерално помалку свесни за своите права, па кори-
стењето на правото на одбрана на сиромашни, без притоа да 
бидат соодветно информирани за ова право, може да остане на 
ниво на законска одредба, без практично значење.
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Индикатор  4
Незадоволена потреба за правна помош меѓу 
населението во најсиромашниот квинтил во 
националната потрошувачка во изминатите 12 
месеци (категоризирани според пол и возрасна 
група)

Пристапот до правда треба да се анализира низ перспективата 
на формално-правната можност за решавање на правните про-
блеми, но истовремено е важно да се земат предвид актуелни-
те општествени околности кои ограничуваат одредени групи 
граѓани да можат да си ги остварат формално загарантирани-
те права. Бројот на луѓе кои имаат ограничена можност да си 
ги решат своите правни проблеми постојано се зголемува.69 
Социо-демографските карактеристики на заедниците кои се 
соочуваат со правни проблеми во Република Северна Македо-
нија влијаат врз пристапот до правдата. Така, на пример, Роми-
те се често жртви на расизам, дискриминација и сегрегација, 
а и натаму живеат во сиромаштија и во супстандардни усло-
ви. Севкупно, ромската заедница се соочува со невработеност 
и ограничен пристап до образование, домување, здравствено 
осигурување и заштита.70 Луѓето кои употребуваат дроги се 
соочуваат со високо ниво на стигма во општеството, а често 
нивното однесување е криминализирано преку прогон и каз-
нување поради поседување супстанции за лична употреба или 

69  Проф. д-р Петрушевска Т.,Пандовски Б., Атанасовска В. и други. ПРИСТАП 
до правда во РСМ: сеопфатна студија за политиките во областа на 
пристапот до правда во кривичните, граѓанските и управните постапки, 
2019. Достапно на: https://myla.org.mk/wp-content/uploads/2020/02/
STUDIJA_Pristap-do-Pravda_A4_HQ.pdf

70 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_
macedonia_report_2020.pdf, стр. 35. 
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поради употреба на дроги.71 Сексуалните работници се изло-
жени на насилство од омраза,72 а поради стравот од прогон и 
казнување, ова насилство останува непријавено и неказнето.73 
Сите овие фактори влијаат на ограничениот пристап до прав-
дата и недовербата на маргинализираните заедници во инсти-
туциите, што резултира со незадоволена потреба за правна по-
мош. 

Незадоволената потреба за правна помош може ја дефинираме 
како непресретнати правни потреби на граѓаните кои имаат 
правни проблеми, но не се свесни за нив или, пак, се свесни за 
правниот проблем, но се соочуваат со други бариери што ги 
спречуваат да преземат дејства за нивно решавање. Еден од на-
чините да ја измериме незадоволената потреба е преку стариот 
традиционален начин, според кој незадоволен правен проблем 
е оној што останал нерешен, и покрај тоа што за негово реша-
вање лицето добило правна помош и иницирало постапка. За 
да се добие сеопфатна слика за степенот на незадоволената 
потреба од правна помош, потребно е да се воспостави мето-
дологија врз основа на која редовно, во утврдени интервали, 
ќе се прибираат податоци за правните проблеми и потреби на 
граѓаните и за одговорот на институциите во пресретнување 
на овие потреби и решавање на проблемите, особено на најран-
ливите граѓани. Довербата во правдата на правните практича-
ри и на корисниците на судовите, како и нивното задоволство 

71 Бошкова Н., Тупанчески Н. Казнување на прекршителите за дрога, 
законодавна политика и судската практика, 2014. 

72 Реактор-Истражување во акција, Скопје. ИСТРАЖУВАЊЕ на опсегот на 
родово-базираното насилство врз жените и девојките на јавните места во 
Скопје, 2012. Достапно на: https://bit.ly/3x6tHUB

73 Бошкова Н., Штерјова Симоновиќ Х. Анализа на ставовите на сексуалните 
работници за потребата од промена на законската регулатива за 
сексуалната работа во Македонија, 2017. Достапно на: https://hops.org.mk/
analiza-na-stavovite-na-seksualnite-rabotnici/
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од услугите добиени во судскиот систем, се мери спорадично и 
нередовно.74

Во отсуство на податоци како резултат на системското сле-
дење на пристапот до правда и задоволувањето на правните 
потреби на граѓаните, особено на најранливите групи граѓани, 
во продолжение на оваа анализа ги презентираме резултати-
те од различни истражувања направени меѓу маргинализира-
ните заедници.  Овие анализи и истражувања се спроведени 
од граѓанските организации и истите се направени еднократ-
но и согласно потребите на граѓанската организација, според 
методологија утврдена од нејзина страна. Со прикажување на 
податоците од релевантните истражувања на граѓанските ор-
ганизации ќе дадеме податоци што индиректно даваат слика 
за незадоволената потреба за правна помош меѓу најсиромаш-
ниот квинтил граѓани.

Во последната декада, истражувањето „Правните потреби и 
патот до правдата во Република Македонија“75 е единствениот 
документ кој, меѓу другото, дава податоци за видовите правни 
проблеми со кои се соочуваат граѓаните според полот, возраста, 
степенот на образование, статусот на пазарот на трудот, прихо-
дите во домаќинството и местото на живеење. Според наодите 
од ова истражување, сите наведени карактеристики влијаат врз 
правните проблеми на граѓаните, односно врз бројот и видот 
на правните проблеми со кои се среќаваат граѓаните. Во однос 
на статусот на пазарот на трудот, речиси подеднакво правни 
проблеми пријавуваат и вработените и невработените граѓани, 
за разлика од економски неактивното население, вклучително 

74 Council of Europe. European judicial systems Efficiency and quality of justice, 
2020. Достапно на: https://rm.coe.int/en-north-macedonia-2018/16809fe2e7

75  Јана Коруновска Србјанко, Неда Коруновска, Тања Малеска, Фондација 
Отворено општество – Македонија, 2013, Правните потреби и патот до 
правдата во Република Македонија.
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и студентите и пензионерите. Овие бројки се очекувани докол-
ку се земе предвид дека економски активното население поак-
тивно учествува во сите општествени сфери, а со тоа е и пове-
ројатно дека ќе влезе во правен сообраќај и во правен настан. 
Според податоците од 2019 година, стапката на сиромаштија 
во Република Северна Македонија изнесуваше 21,6 %, а според 
најфреквентниот статус на економска активност, стапката на 
сиромашни вработени лица е 8,5 %, додека стапката на сиро-
машни пензионери е 7,7 %.76 Меѓу сиромашните граѓани постои 
незадоволена потреба за правна помош, особено за правни 
проблеми кои сами по себе произлегуваат од сиромаштијата, 
односно од пониските приходи, како остварувањето на право-
то на социјална помош или други форми на државна помош, 
плаќање школарина и проблеми со сметките за режиските тро-
шоци. Уште позагрижувачки факт во корист на ова тврдење е 
дека посиромашните граѓани се многу почесто неактивни во 
решавањето на правните проблеми, што пристапот до правда 
го прави условен од сиромаштијата и алармира за потребата 
од воспоставување систем што ќе овозможи бесплатна правна 
помош за овие граѓани.77 Исто така, постои разлика во прија-
вувањето на правните проблеми во зависност од степенот на 
образование, односно податоците покажуваат дека граѓаните 
со повисоко образование повеќе пријавуваат правни проблеми. 
Секако, од ова не можеме да заклучиме дека високото образо-
вание е ризик за повеќе правни проблеми, туку напротив дека 
ниското образование влијае врз неможноста да се препознаат 
правните проблеми и да се преземат дејства за нивно реша-
вање.

76 Државен завод за статистика. Лаекенски индикатори за сиромаштија 
за 2019 година. Достапно на: https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.
aspx?rbrtxt=115

77 Јана Коруновска Србјанко, Неда Коруновска, Тања Малеска, Фондација 
Отворено општество – Македонија, 2013, Правните потреби и патот до 
правдата во Република Македонија.
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Дополнително, здравствената и економска криза предизвика-
на со Ковид-19 го зголеми бројот на правните проблеми, а ја на-
мали можноста за нивно брзо и ефикасно решавање. Ковид-19 
значително го зголемува јазот во пристапот до правдата, што 
дополнително влијае врз продлабочувањето на нееднаквоста. 
Истражувањето на припадниците на маргинализираните заед-
ници спроведено во текот на 2020 година78 покажа дека 12,6 % 
од испитаниците и пред започнувањето на пандемијата имале 
започнато некаква судска постапка или постапка пред друга 
институција, а најголем дел од нив, односно 33,1 %, се жени кои 
претрпеле семејно насилство. По воведувањето на вонредна-
та состојба, и покрај одлуката на Судскиот совет за непречено 
постапување во предмети за изрекување привремени мерки 
за заштита на жртвите на семејно насилство, жените кои пре-
живеале насилство се соочиле со одложување на рочиштата за 
изрекување привремени мерки за заштита. Во еден од случаи-
те е побарана времена мерка за доделување старателство врз 
децата пред започнувањето на вонредната состојба, односно во 
месец јануари 2020 година, но судот не донел одлука по пред-
логот дури и по завршувањето на вонредната состојба, односно 
во јули 2020 година. Наодите покажуваат намалена активност 
во остварувањето на правата на припадниците на маргинали-
зираните заедници за време на вонредната состојба, односно 
дека се воделе само постапки што биле неопходни за решавање 
на итни и неодложни работи. Една половина од оние кои започ-
нале постапка за време на вонредната состојба го оствариле 
правото на гарантиран минимален приход, додека другите се 
однесуваат на регулирање на семејните односи преку промена 

78 Бошкова Н., Антиќ Д., Богатинова Р. и Глигуроска М. Човековите права 
на маргинализираните заедници во услови на Ковид-19: Извештај од 
истражувањето на влијанието што мерките за справување со Ковид-19 
го имаат врз човековите права на маргинализираните заедници, 2021. 
Достапен на: https://bit.ly/3jsbahj
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или регулирање на старателството пред центарот за социјална 
работа и заштита од семејно насилство.79 Практиката на одло-
жување на рочиштата за изрекување привремени мерки за за-
штита е евидентна и пред периодот на воведување вонредна 
состојба.80 Од анализата на добиените одговори и од извеш-
таите на здруженијата е евидентно дека судиите при нивното 
постапување не се водат од начелото за обезбедување итна за-
штита на жртвата и спречување на идното насилство, наспроти 
вообичаеното постапување во другите граѓански спорови кои 
се во нивна надлежност. 

Едно истражување спроведено во 2020 година за влијанието 
на пандемијата врз Ромките, покажа дека пандемијата донесе 
дополнителен товар и ја влоши и онака лошата социо-економ-
ска состојба во која живеат Ромите. Кај 5 % од испитаничките 
Ромки и кај 17 % од општата популација жени, пандемијата при-
донела за промена на бројот на членовите во домаќинството 
кои заработуваат. Но, како и да е, 63 % од Ромките и во февру-
ари и во август 2020 година живееле во домаќинства каде што 
ниту еден член не заработувал, што е за 43 процентни поени 
повеќе од општата популација жени. Пандемијата петпати по-
веќе влијаела врз намалување на приходот на жените Ромки во 
однос на општата популација жени (1.637 наспрема 338 денари). 
Дополнително, покрај намалувањето на износот на заработу-
вачка, 20 % од жените Ромки кои пред пандемијата заработу-
вале, останале без работа. Главно, станува збор за жени кои се 
занимавале со одржување хигиена, собирање отпад и со нефор-
мална работа, трговија на мало и питачење. 7 % од општата по-

79 Исто.

80 Извештај од судското набљудување на кривичните и граѓанските 
предмети за семејно насилство“. Здружение за еманципација, солидарност 
и еднаквост на жените, 2020. 

 Достапен на: https://bit.ly/3bMnRyd 



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 66

пулација жени и 8 % од жените Ромки се соочиле со гладување, 
и тоа 2 % гладувале и пред и по почетокот на пандемијата, а по 
почетокот на пандемијата бројот се зголемил за дополнителни  
6 %.81

Состојбата со семејното насилство во 2020 година е исто така 
алармантна. Во периодот од јануари до јуни 2020 година, рас-
положливи се податоците за процентот на зголемено семејно 
насилство во споредба со процентот за истиот период во 2019 
(зголемување за 7,4 %), евидентирани се 824 жртви на семејно 
насилство (611 се жени, 140 мажи и 73 деца), 3 убиства при вр-
шење семејно насилство, за кои се пријавени тројца сторители 
(во споредба со 2 убиства и двајца пријавени за делото во ис-
тиот период во 2019).82 Анализата направена меѓу жените кои 
претрпеле семејно насилство покажува дека, во просек, жените 
воделе по две судски постапки. Од вкупно опфатени 47 постап-
ки, дури 45 % отпаѓаат на постапката за развод на брак, додека 
другите постапки се помалку застапени. Само 17 % од жените ја 
користат постапката за изрекување привремени мерки, а 13 % 
ја користат постапката за делба на имот. Наодите од анализата 
покажуваат дека жените имаат мала финансиска моќ и не мо-
жат да ги платат трошоци за судски такси, со мали исклучоци за 
одредени постапки. Од аспект на информираноста, жените се 
многу малку запознаени со различните видови трошоци вклу-
чени во судските постапки, вклучувајќи ја и можноста да бара-
ат ослободување од плаќање на трошоците, што ги одвраќа од 

81 Павловски Б., Антиќ  Д, Фришчиќ Ј. Влијанието на кризата предизвикана 
од КОВИД-19 врз жените и жените Ромки од Република Северна 
Македонија, 2021. Достапно на: https://bit.ly/2TjANGx

 http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2021/1/Vlijanieto%20od%20
krizata%20od%20covid%20zeni.pdf

82 Коцевски Г., Георгиевска Е. Правна помош во услови на Ковид-19, 2021. 
Достапна на: https://myla.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/Pravna-
pomos-vo-uslovi-na-kovid_03_CIP.pdf
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намерата и/или од можноста за решавање на нивниот правен 
проблем. 

Покрај сиромаштијата, постојат и други лични карактери-
стики кои дополнително го отежнуваат пристапот до прав-
дата. Истражувањето за правните потреби и пристапот до 
правда меѓу луѓето кои инјектираат дроги (ЛИД) и сексуал-
ните работници, спроведено во 2016 година, покажува дека 
луѓето кои инјектираат дроги и сексуалните работници се тре-
тирани како криминалци, штетни за општеството, што допол-
нително придонесува за маргинализацијата и сиромаштијата, 
а со тоа и за поголемиот број правни проблеми. Споредено со 
општата популација, овие групи се соочуваат десеткратно по-
веќе со нетривијални правни проблеми. Па, така, 98,2 % од ЛИД 
и 96,3 % од сексуалните работници се соочиле со најмалку еден 
нетривијален правен проблем за период од три и пол години. 
Доколку овие податоци ги споредиме со податоците за економ-
ската моќ на овие заедници, според кои дури третина од ис-
питаниците немаат никакви лични месечни приходи, а допол-
нителни 20 % живеат со приходи под 6.000 денари, можеме да 
заклучиме дека меѓу овие сиромашни граѓани постои поголе-
ма непресретната потреба за правна помош. Во насока на оваа 
констатација се и податоците добиени од работата на Здруже-
нието ХОПС, кое обезбедува услуги за околу 1 000 сексуални 
работници. Во периодот 2018-2020, 43 %, односно 26 % проценти 
од случаите за кои тие добиле правна услуга се од областа на 
кривичното право. Имајќи предвид дека Законот за бесплатна 
правна помош го исклучува застапувањето во кривични и во 
прекршочни постапки на товар на буџетот на Република Се-
верна Македонија, наспроти малиот број случаи во кои судо-
вите одобруваат застапување врз основа на сиромашко право, 
може да заклучиме дека сексуалните работници имаат неза-
доволена потреба за решавање на нивните правни проблеми 



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 68

во фер постапка во која ќе имаат соодветна одбрана. Слична е 
и состојбата на луѓето кои употребуваат дроги. Околу 30 % од 
правните проблеми се од кривично-правната област, а другите 
се правни услуги поврзани со граѓански и управни постапки.83

Согласно анализата на трошоците и придобивките за обезбе-
дување на трите постојани модалитети за правна помош и ус-
луги во Република Македонија, годишната потреба за бесплат-
на правна помош се проценува на 120.543 предмети годишно, 
земајќи ја предвид стапката на сиромаштија и просечниот број 
правни проблеми на граѓаните.84 Ако се земе предвид дека во 
периодот од 2018 до 2020 година просечно имаме по сто одо-
брени барања за бесплатна правна помош годишно, ни прео-
станува заклучокот дека потребата за бесплатна правна помош 
на најсиромашните граѓани воопшто не е пресретната. 

Во однос на реакциите на правните проблеми истражувањето 
покажа дека дури 36,1 % од граѓаните не преземаат ништо за да 
ги решат своите правни проблеми, а најсклони на неактивност 
се токму сиромашните, невработените и младите. Покрај висо-
киот процент неактивни во решавањето на правните пробле-
ми, оние кои одлучуваат да преземат нешто прво се обраќаат 
до здруженијата на граѓани.85

83 Годишни извештаи ХОПС, 2018, 2019 и 2020. 

84 Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – 
ЕСЕ, 2018. Анализа на трошоците и придобивките за обезбедување на 
трите постојани модалитети за правна помош и услуги во Република 
Македонија.

85 Цековски И., Димитриевски В. Правни потреби и пристап до правда на 
луѓето кои инјектираат дроги и на сексуалните работници, Скопје, 2017. 
Реактор Истражување во акција. Правни потреби на ромската заедница 
во Македонија, 2018. 
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Индикатор  5
Број на деца во притвор на 100.000 детска 
популација

Притворот предизвикува сериозна штета на физичкото и на 
менталното здравје на децата. Конвенцијата за правата на де-
тето јасно потенцира дека лишувањето од слобода на децата, 
вклучувајќи го и притворот, треба да биде користено како крај-
на мерка за обезбедување во исклучителни ситуации и со нај-
кратко можно траење, за детето да може да го оствари своето 
право на целосен раст и развој. Комитетот за правата на детето, 
во последниот извештај во кој ги презентира заклучните согле-
дувања за состојбата со правата на децата во нашата држава, 
констатира дека условите во установата во која децата издр-
жуваат мерка притвор, особено во образовно-поправната ин-
ституција и во малолетничкиот затвор во Охрид, се лоши, пред 
сè  како резултат на пренатрупаноста на ќелиите. Поради ова, 
Комитетот ѝ препорачува на државата, кога станува збор за 
децата мерката притвор да се изрекува само во исклучителни 
ситуации, односно како последна мерка, а паралелно да се раз-
виваат алтернативи на притворот, вклучувајќи ја и можноста за 
рестриктивна правда.86

Притворањето на децата може да се случи само под одредени 
услови, јасно регулирани со закон. Законот за правда на децата 
го уредува начинот на постапување и казнување на децата и 
помладите полнолетни лица. Децата кои се задржани поради 
сомнение дека извршиле кривично дело, без одлагање, а нај-

86 Committee on the Rights of the Child Concluding observations: The former 
Yugoslav Republic of Macedonia CRC/C/MKD/CO/2, 23 јуни 2010 година, 
параграф 79 и 80. 
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доцна 12 часа од задржувањето, треба да бидат изведени пред 
судија за деца, кој ќе одлучи дали ќе се одреди мерка притвор 
или детето ќе се пушти на слобода. Меѓу другото, Законот ги 
одредува и условите и начинот на кој може да му се изрече мер-
ката притвор на дете и притоа наметнува построги услови и до-
полнителни процедури за разлика од одредувањето на мерката 
притвор за полнолетни лица, со цел да се осигури дека притво-
рот кај децата се употребува како крајна мерка.

Во отсуство на јавно достапни годишни извештаи на Управата 
за извршување санкции во периодот 2018-2020 година, за потре-
бите на оваа анализа ќе ги користиме податоците добиени од 
Управата за извршување санкции, како и податоците достапни 
на страницата на Државниот завод за статистика. Преку овие 
податоци се анализира состојбата со бројот на детската попу-
лација во затворот во последните три години, но и споредбено 
со состојбата во периодот од 2012 до 2017 година, кога беше под-
готвен претходниот извештај. 
Табела 15: Број на пријавени и осудени малолетни лица (по години)

Година Притвор 
деца

Осудени       
14-16 

години

Осудени       
16-18 

години
Затвор Притвор

2018 554 330 257 10 0

2019 525 304 218 3 0

2020 610 350 270

Согласно Законот за правда на децата, мерката притвор во Ре-
публика Северна Македонија се изрекува за деца на возраст од 
14 до 18 години. Според достапните податоци, постои тенден-
ција на намалување на бројот на децата на кои им е изречена 
мерка притвор, што беше констатирано во извештајот за пери-
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одот 2012-2017 година,87 а таквиот тренд продолжува и во пред-
метниот период на анализа, односно на ниту едно дете во 2018 
и 2019 година не му е изречена мерка притвор.

87 Бошкова Н., Дрндаревска Д., Мишев С. и Гелевска М. Може ли да се следи 
спроведувањето на целта 16.3 и во која мера Република Македонија го 
промовира владеењето на правото и еднаквиот пристап до правда за 
сите?,, 2018 година, стр. 68.
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Индикатор  6
Дел од буџетот на правниот сектор наменет за 
обезбедување бесплатна правна помош

Обезбедувањето бесплатна правна помош за граѓаните е 
предуслов за олеснување на пристапот до правда, особено за 
ранливите групи граѓани кои немаат можност ефективно да 
ги решат секојдневните правни проблеми со кои се соочуваат. 
Оттука, алоцирањето соодветни финансиски средства за обе-
збедување бесплатна правна помош за решавање на правните 
проблеми на граѓаните, директно придонесува за олеснување 
на пристапот до правда и за подигнување на степенот на реа-
лизација на човековите права и слободи. 

Преку овој индикатор се утврдува висината на буџетот што го 
алоцира државата за обезбедување бесплатна правна помош, 
односно дали истиот е доволен за задоволување на правните 
потреби на граѓаните. Поголемото процентуално учество на 
буџетот за правна помош во вкупниот буџет на правосудниот 
систем, ги зголемува можностите за задоволување на правни-
те потреби на граѓаните и овозможување еднаков пристап до 
правдата.  

Согласно воспоставениот дуалистички пристап во обезбе-
дувањето бесплатна правна помош, во делот што следува се 
анализирани податоците за одобрените и имплементираните 
средства за обезбедување бесплатна правна помош преку два 
извора на финансирање:

�� Судскиот буџет, преку кој се обезбедуваат средства за 
бесплатна правна помош за задолжителна одбрана и ре-
ализирање на „сиромашкото право“, односно ослободу-
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вање од плаќање на судските и други трошоци во постап-
ката, во согласност со процедуралните закони88;

�� Буџетот на Министерството за правда, преку кој се обе-
збедуваат средства за овластените здруженија на граѓани 
и адвокати вклучени во обезбедувањето бесплатна прав-
на помош, согласно Законот за бесплатна правна помош89.

Како извори на податоци примарно беа искористени подато-
ците за судскиот буџет, објавени на веб-страницата на Врхов-
ниот суд90, годишните извештаи и завршните сметки на Ми-
нистерството за финансии91, како и годишните извештаи за 
спроведување на Законот за БПП на  Министерството за прав-
да92. Поради ограничувањето на податоците во наведените из-
вори, односно неможноста да се добијат прецизни и разделени 
податоци во однос на бесплатната правна помош, за потребите 
на оваа анализа беа искористени податоците од спроведениот 
прашалник за последниот Извештај на Советот на Европа за 
евалуација на судскиот систем за периодот 2018-2020.93 Во де-
лот што следува се анализирани податоците во однос на вкуп-
ните тригодишни одобрени средства наспроти реализираните 
средства за бесплатна правна помош и нивното процентуално 

88 Законот за кривична постапка и Законот за граѓанска постапка 

89 Службен весник на Република Северна Македонија бр. 08-2895/1 од 
16.05.2019

90 Податоци за судскиот буџет, достапни на www.vsrm.mk 

91 Годишни буџети за 2018, 2019 и 2020 година и завршни сметки за 2018 и 
2019 година, достапни на https://finance.gov.mk/документи-2/ 

92 Годишни извештаи за спроведување на Законот за БПП, достапни на 
https://www.pravda.gov.mk/resursi/10 

93 Council of Europe, Evaluation of the judicial systems, North Macedonia  
(2018-2020 cycle), достапен на https://rm.coe.int/en-north-macedonia-
2018/16809fe2e7 
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учество во судскиот буџет, односно во буџетот на Министер-
ството за правда. 

Според Извештајот на Советот на Европа, во 2018 година 
вкупниот алоциран буџет за правосудниот систем изнесувал 
66.435.834 евра, наспроти потрошените 63.633.144 евра. Во вкуп-
ниот правосуден буџет се содржани средствата за судовите, 
Јавното обвинителство,  правната помош, затворите, услугите 
поврзани со условниот надзор, Судскиот совет, Уставниот суд, 
функционирањето на Министерството за правда, Народниот 
правобранител и Врховниот суд.  

Процентуално, најголемиот дел од буџетот за правосудството 
го сочинува судскиот буџет, со одобрени 29.085.246 евра, нас-
проти 28.567.603 евра реализирани средства. Во рамките на овој 
буџет се  содржани и средствата за функционирање на сите 
судови, Судскиот совет и Академијата за судии и јавни обви-
нители. Притоа, најголем дел од судскиот буџет, во висина од 
23.744.514 евра, или 82 % бил искористен за исплата на плати. 
Значителни средства, во висина од 2.818.996 евра, се потроше-
ни под категоријата „друго“, но не постојат податоци за точ-
ната намена за која биле искористени овие средства, иако за 
оваа намена биле искористени повеќе средства споредбено со 
средствата за одржување на судските згради и инвестирање во 
нови згради. 



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 75

Табела 16: Одобрен и реализиран судски буџет во 2018 година 

НАМЕНА ОДОБРЕН БУЏЕТ РЕАЛИЗИРАН БУЏЕТ

Бруто-плати 29.085.246 28.567.603
Компјутеризација 23.744.514 23.318.548
Судски трошоци 
(превод, вештачење) 250.603 250.603

Одржување на 
судските згради 420.565 420.565

Инвестирање во нови 
згради 1.852.250 1.758.921

Други трошоци 2.817.314 2.818.996

Извор: Совет на Европа, Извештај за ефикасноста и квалитетот на судството 

Од друга страна, судскиот буџет е под висината на законски 
предвидениот минимум, односно истиот е недоволен за ефек-
тивно функционирање на судовите во државата, имајќи пред-
вид дека согласно Законот за судскиот буџет, истиот треба да 
изнесува најмалку 0,8 % од бруто-домашниот производ (БДП), 
односно околу 80.000.000 евра. Трендот на недоволно фи-
нансирање на судовите во државата, што постои еден подолг 
временски период, има негативни последици во однос на обе-
збедувањето пристап до правда, имајќи ја предвид улогата на 
судовите во решавањето на правните потреби на граѓаните. За 
подобрување на работата на судовите, во најмала рака, е по-
требно зголемување на судскиот буџет во висина на законски 
предвидениот минимум, како и континуирано зголемување на 
истиот во рамките на транспарентното буџетирање базирано 
на докази, со вклучување на јавноста и, особено, на ранливите 
групи граѓани. 

Државата треба да ги спроведе законските обврски за одобру-
вање на судскиот буџет во висина од најмалку 0,8 % од БДП и 
да овозможи услови за континуирано зголемување на истиот, 
согласно потребите на судската власт.  
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Табела 17:  Одобрен и реализиран судски буџет за 2018 година

НАМЕНА ОДОБРЕН БУЏЕТ ПОТРОШЕН БУЏЕТ

Годишен буџет алоциран за 
бруто-плати за судови 23.744.514 23.318. 548

Компјутеризација 250.603 250.603
Годишен буџет алоциран 
за судски трошоци 
(експертиза, превод и др.)

420.565 420.565

Годишен буџет алоциран 
за судските објекти 
(оддржување, оперативни 
трошоци)

1.852.250 1.758.921

Одржување на судските 
згради 0 0

Инвестирање во нови 
згради 2..817.314 2.818.996

ВКУПЕН СУДСКИ БУЏЕТ 29.085.246 28.567.603

Извор: Совет на Европа, Извештај за ефикасноста и квалитетот на судството 

Во однос на буџетот за бесплатна правна помош, генерален 
е заклучокот дека истиот сочинува незначителен процент од 
вкупниот судски буџет, односно од вкупниот буџет на право-
судството. Имено, вкупниот одобрен буџет за БПП во 2018 го-
дина изнесувал 315.850 евра, од кои 265.158 евра за кривични 
предмети и 50.692 евра за граѓански предмети. Вкупниот им-
плементиран буџет изнесувал 280.492 евра, од кои 256.158 евра 
за кривични предмети и 24.334 евра за граѓански предмети. 
Буџетот за бесплатна правна помош сочинува само 0,44 % од 
вкупниот буџет за правосудството, односно 1,2 % од судскиот 
буџет. 
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Табела 18. Процентуално учество на реализираниот буџет за БПП во вкупни-
от буџет на правосудството и судскиот буџет во 2018 година

 БУЏЕТ НА 
ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ СУДСКИ БУЏЕТ БУЏЕТ ЗА ПРАВНА 

ПОМОШ

63.633.144 
(0,44 % за БПП) 

23.318.548
(1,2 % за БПП) 280.492 

Извор: Совет на Европа, Извештај за ефикасноста и квалитетот на судството 

Потребно е да се зголеми буџетот за БПП за реализирање на 
правото на задолжителна одбрана и правото на ослободување 
од судски и други трошоци во постапката, со цел да се зголеми 
бројот на граѓани чиишто правни проблеми не можат да бидат 
решени поради неможноста да ги остварат овие законски пред-
видени права. 

Правните потреби на граѓаните не се задоволени ниту преку 
обезбедувањето бесплатна правна помош преку Министер-
ството за правда, бидејќи буџетот за БПП, кој се одобрува и ре-
ализира во согласност со Законот за бесплатна правна помош, 
е недоволен за обезбедување ефективен пристап до правда. 
Ваквата неповолна ситуација се должи на несоодветното пла-
нирање на буџетските средства за БПП, согласно правните по-
треби на ранливите групи граѓани, како и на нереализирањето 
на одобрените средства на годишно ниво. 

Во периодот 2018-2020 година, одобрениот буџет за БПП из-
несува 5.000.000 МКД94. Согласно истражувањата за правните 
потреби на граѓаните и анализите на трошоците и придобив-
ките кои беа подготвени со поддршка на ФООМ, во рамките на 
„Заедничката рамка за правно зајакнување“, овие финансиски 
средства се недоволни за решавање на правните проблеми на 
ранливите групи граѓани. Продолжува трендот на паушално 

94 Во годишниот извештај на Министерството за правда за 2018 година нема 
податок за одобрен буџет за БПП. 
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определување на буџетот за БПП,  односно отсуството на буџе-
тирање засновано на докази, со вклучување на сите засегнати 
страни и на ранливите групи граѓани. Ситуацијата е уште по-
неповолна доколку се земе предвид дека процентуалното иско-
ристување на овие финансиски средства се движи од 20 % до 30 
% на годишно ниво. 

 Реализиран буџет          Нереализиран буџет 

График 1:  
 Процент на реализиран наспроти нереализиран буџет за БПП (на годиш-
но ниво) 

2020

2019

0% 20% 40% 60% 80%

Во периодот 2018-2020 година95 процентуалното учество на 
одобрениот буџет за правна помош во во рамките на вкупни-
от буџет на Министерството за правда е на незначително ниво 
(околу 1 %), што дополнително се намалува кај реализираниот 
буџет на 0,25 %. 

95 Министерството за финансии ја нема објавено завршната сметка за 2020 
година, поради што и нема податок за реализираниот буџет на МП.  
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Табела 19: Процентуално учество на реализираниот буџет за БПП во вкуп-
ниот одобрен и реализиран буџет на Министерството за правда за периодот 
2018 – 2020 година

ГОДИНА БУЏЕТ НА 
МП БУЏЕТ ЗА БПП

% НА 
РЕАЛИЗИРАН 
БУЏЕТ ЗА БПП

2018 448.612.207 1.378.904 0,3 %

2019 475.097.648 1.176.072 0,24 %

2020 Нема податок 1.557.676 /

Потребно е Министерството за правда да спроведе транспа-
рентен процес на подготовка на буџетот за БПП, врз основа на 
реалните правни потреби на граѓаните и задолжително вклу-
чување на ранливите групи граѓани. 
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Индикатор  7
Просечно време за решавање на граѓанските 
спорови

Правото на суд и фер судење подразбира гаранција во однос 
организацијата и составот на судот, како и начинот на водење 
на постапката.96 Важен аспект на правото на фер судење е дол-
жината на постапките во кои граѓаните ги остваруваат своите 
права. Европската конвенција за човековите права и основните 
слободи,  преку членот 6, им наметнува обврска на државите 
членки да преземат мерки за спречување на непотребното раз-
влекување на постапките и ефикасно работење на судовите. 
Затоа, Република Северна Македонија има обврска да го орга-
низира правниот систем на тој начин што судовите ќе обезбе-
дат изрекување пресуди во разумно време. Судовите ја имаат 
клучната улога во динамиката на спроведувањето на судења-
та, а со тоа и во создавањето услови за уживање на правото на 
фер судење. Мерењето на просечното време на решавање на 
граѓанските спорови, со цел да се следи овој индикатор, не е 
ограничено само на просечното време на решавање на граѓан-
ски спорови, туку опфаќа и неколку други подиндикатори, од-
носно: соодносот на вкупниот број предмети наспрема бројот 
на решените предмети; бројот на решените наспрема новопри-
мените граѓански и кривични предмети, и просечното време 
од примањето до решавањето на случаите на насилство врз же-
ните. Практично, со овие подиндикатори посеопфатно се мери 
ефикасноста на постапувањето на судиите, односно времетра-
ењето на постапувањето и бројот на решените предмети.

96 ЕСЧП, Golder v. the United Kingdom бр. 445а/70 Достапно на: https://hudoc.
echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-57496%22]}
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Во однос на просечното времетраење на постапувањето по 
граѓанските предмети, не најдовме ваков податок. Но, затоа 
најдовме податок за просечното времетраење на сите спорови 
пред сите судови во земјата (според години), презентирани во 
Годишните извештаи на Републичкиот судски совет97, и тоа за 
периодот од 2018 до 2020 година, што индиректно може да ука-
же на бараниот податок.
Табела 20: Просечно време за решавање на предметите во денови (по судови 
и години)

Година Основни 
судови

Управен 
суд

Виш 
управен 

суд
Апелациски 

судови
Врховен 

суд
Вкупно 

сите 
судови 

2018 262,62 851,71 983,35 452,16 458,97 290,99

2019 264,27 728,97 422,98 460,56 465,38 289,23

2020 391,90 782,68 434,56 534,64 398,63 407,47

Извор: Годишни извештаи на Републичкиот судски совет

Според податоците може да се заклучи дека трендот на зго-
лемување на должината на просечното времетраење на реша-
вањето на предметите продолжува и во периодот 2018-2020, во 
однос на 2016 година, кај сите судови. Зголемувањето во 2017 
година некаде е дури за четирипати повеќе отколку во 2016 
година98 и истото продолжува до 2020 година, што укажува на 
особено забавување на постапувањето на судовите. Во 2020 го-
дина, кога се соочивме со пандемија, судовите очекувано до-
полнително го пролонгираа периодот на постапување. Кај сите 
судови се бележи зголемување на бројот на деновите потреб-
ни за решавање на предметите, со исклучок на Врховниот суд, 

97 Годишни извештаи на Републичкиот судски совет за 2016, 2017 и 2018 (за 
првите три квартали).     Достапни на: https://bit.ly/2Bf9MYC.

98 Бошкова Н., Дрндаревска Д., Мишев С. и Гелевска М. Може ли да се следи 
спроведувањето на целта 16.3 и во која мера Република Македонија го 
промовира владеењето на правото и еднаквиот пристап до правда за 
сите?, 2018 година, стр. 76.
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каде што е забележано мало намалување на овој период во од-
нос на 2018 и 2019 година.

Во таа насока, и Извештајот на ЕУ за напредокот на Република 
С. Македонија за 2020 година, нотира неколку факти поврзани 
со состојбата на слабоимотното и сиромашно население и нив-
ниот генерален пристап до правда. Па така, во извештајот се 
вели дека се одложени роковите во поведените кривични, пар-
нични, вонпарнични, административни предмети, прекршоч-
ни постапки, извршни постапки или постапки за обезбедување 
побарувања. Исклучок од тоа имаше само во поглед на итните 
и притворските предмети, а по насока на Судскиот совет беа 
вклучени и предметите за семејно насилство.99 Сепак, извеш-
таите на здруженијата покажуваат дека случаите на семејно 
насилство не биле третирани со особена итност, за што се збо-
рува подолу во анализата. 

Ефикасноста на судовите ја меревме и како сооднос на реше-
ните и примените предмети. Кај речиси сите судови, ефикасно-
ста укажува на можноста за решавање предмети од овој обем. 
Некои судови успеваат да решат дури и некои од заостанатите 
нерешени предмети. Но, за жал, ова не е случај во сите судови. 
Податоците за сите години кои се предмет на оваа анализа ука-
жуваат на тоа дека основните судови не успеале да ги решат и 
примените предмети, а особено се забележува намалување на 
ефикасноста на основните судови во 2020 година, кога поради 
пандемијата голем дел од рочиштата се одлагаа, а поради от-
суството на судии и стручни служби постапувањето и одлучу-
вањето беше забавено. Ваквото забавување на постапувањето 
на судовите во решавањето на предметите во 2020 година не 

99 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_
macedonia_report_2020.pdf
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е забележано кај другите судови. Во најголем дел од овие судо-
ви, судските совети решаваат на нејавна седница, што им овоз-
можува редовно заседавање, за разлика од основните судови 
каде што се одржуваат рочиштата на кои треба да учествуваат, 
покрај судските совети и странките. Единствено Управниот и 
Вишиот управен суд во 2019 година бележат неефикасност во 
постигнувањето на бројот на решените во однос на бројот на 
примените предмети во тековната година (види Табела 21).
Табела 21: Примени предмети наспрема решени предмети (по судови и по 
години)

Година

Основни судови Управен суд Виш управен 
суд

Апелациски 
судови

Врховен  
суд

Вкупно сите 
судови
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Ре
ш

ен
и 

пр
ед

м
ет

и

П
ри

м
ен

и 
пр

ед
м

ет
и

Ре
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2018 447.483 341.974 10.686 12.104 5.040 9.954 35.036 34.896 4.899 5.201 503.781 511.548

2019 469.850 463.872 10.048 9.426 6.001 5.178 33.314 33.347 4.487 4.656 532.700 518.215

2020 403.593 297.507 8.579 9.260 3.951 4.503 25.415 27.447 4.517 4.829 446.054 443.546

Извор: Годишни извештаи на Републичкиот судски совет 

Според податоците добиени од судовите, тие не водат посеб-
на евиденција за нивната ефикасност во предметите во кои 
се решаваат случаи на семејно насилство. Како резултат на 
непостоењето посебна евиденција за предметите на семејно 
насилство, во електронскиот систем за раководење со предме-
тите во судовите (АКМИС), тешко може да се следи постапу-
вањето на судовите во предметите на семејно насилство. Здру-
женијата на граѓани известуваат дека тешко може да се следат 
граѓанските судски постапки за изрекување привремени мер-
ки за заштита, во кои поради кратките законски рокови на по-
стапката и ненавременото доставување на информацијата од 
контакт-лицата на основните судови, судските набљудувачи 
не беа во можност да присуствуваат на закажаните судски ро-
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чишта.100 Дополнително, за поголем дел од предметите што се 
воделе пред Основниот граѓански суд Скопје воопшто не биле 
одржани рочишта, односно привремените мерки биле изрече-
ни од страна на судот, без да се одржи рочиште. Станува збор 
за предмети иницирани од Центарот за социјална работа, каде 
што поради постоење непосредна опасност по животот и тело-
то на жртвите и нивните блиски, врз основа на обезбедениот 
стручен наод и мислење од ЦСР, судот ги изрекува мерките без 
да одржи рочиште.

Анализата на влијанието на мерките за Ковид-19 врз човекови-
те права на маргинализираните заедници покажува дека, и по-
крај одлуката на Судскиот совет за непречено постапување во 
предметите за изрекување привремени мерки за заштита, гра-
ѓаните се соочиле со одложување на рочишта за изрекување на 
привремени мерки за заштита. Во еден од случаите, каде што 
има елементи на семејно насилство, е побарана времена мерка 
за доделување старателство врз децата,ред започнувањето на 
вонредната состојба, односно во месец јануари 2020 година, но 
судот нема донесено одлука по предлогот, дури и по завршу-
вањето на вонредната состојба.101

Од добиените податоци од судовите, единствено судот во Ох-
рид одговорил дека просечното време за решавање на случаи-
те за семејно насилство изнесува приближно 25 дена.

100 ЕСЕ Анализа. Извештај од судското набљудување на кривичните и 
граѓанските предмети за семејно насилство. Достапен на: https://bit.
ly/35XfyNq

101 Бошкова Н., Антиќ Д., Богатинова Р. и Глигуроска М. Човековите права 
на маргинализираните заедници во услови на Ковид-19: Извештај од 
истражувањето за влијанието што мерките за справување со Ковид-19 
го имаат врз човековите права на маргинализираните заедници, 2021. 
Достапен на: https://bit.ly/3jsbahj
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Од друга страна, наодите се од спроведеното судско набљуду-
вање на предметите на насилство врз жените102 на ЕСЕ. Имено, 
според анализата на постапките за изрекување привремени 
мерки за заштита набљудувани во периодот 2015-2017 година во 
десет основни судови, иако законските одредби налагаат оваа 
постапка да биде итна, односно да се закаже рочиште во рок од 
седум дена по поднесувањето на предлогот, во практиката во 
57,7 % од случаите судовите го почитувале законскиот рок.

102 Здружение ЕСЕ, Наоди од спроведеното судско набљудување на 
предметите за насилство врз жените, 2017. Достапно на: http://www.esem.
org.mk/pdf/Publikacii/2017/Naodi odsudsko nabljuduvanje.pdf.
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Индикатор  8  
Број на реализирани барања за правна помош и 
бесплатни судски преведувачи (во криминални 
и граѓански процеси) годишно (според полот на 
барателот)

Во рамките на овој индикатор се анализирани податоците за 
обезбедената бесплатна правна помош од страна на овластени-
те здруженија на граѓани и адвокати, во согласност со Законот 
за бесплатна правна помош. Генерално, постои голема дискре-
панца меѓу бројот на граѓаните кои реално имаат потреба од 
бесплатна правна помош и бројот на граѓаните за кои била обе-
збедена секундарна правна помош, во согласност со Законот.  

Анализите за трошоците и придобивките од обезбедувањето 
на трите модалитети на правна помош во државата укажуваат 
на тоа дека, на годишно ниво, постои потреба за обезбедување 
бесплатна правна помош во над 120.000 предмети. Од друга 
страна, бројот на поднесените барања за секундарна правна 
помош се движи од 150 до 200, на годишно ниво. Во просек, 56 % 
од барањата биле одобрени, додека 44 % биле одбиени, и покрај 
трендот на „благо“ зголемување на процентот на одобрени ба-
рања на годишно ниво. 
Табела 22. Број на одобрени наспроти број на одбиени барања за бесплатна 
правна помош по години 

ГОДИНА ВКУПНО ОДОБРЕНИ ОДБИЕНИ

2018 156 80 76

2019 175 90 85

2020 207 132 75

ВКУПНО 538 302 236
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Дополнително, во периодот 2018-2020 година, во просек, во 10 
% од предметите (37  предмети) за кои била одобрена секун-
дарна правна помош, истата била прекината. Во годишните 
извештаи на Министерството за правда не се наведени причи-
ните поради кои биле одбиени барањата, односно веќе одобре-
ната бесплатна правна помош. Истовремено, не постојат јавно 
достапни детални податоци за епилогот на постапките за кои 
била обезбедена бесплатна правна помош, односно дали исти-
те биле решени во корист на граѓаните и каков бил квалитетот 
на обезбедената бесплатна правна помош. 

Од горенаведеното можеме да констатираме дека значителен 
процент од населението нема пристап до бесплатна правна 
помош и се соочува со неможност да ги реши своите секојд-
невни правни проблеми. Незначителен дел од граѓаните го 
остваруваат правото на бесплатна правна помош на годишно 
ниво, меѓутоа отсуствуваат извештаи за спроведена евалуација 
на квалитетот на обезбедената правна помош, вклучително и 
мерење на задоволството на корисниците/чките на бесплатна 
правна помош. Потребно е државата да спроведе детална ана-
лиза за причните поради кои бесплатната правна помош им 
е достапна само на мал број граѓани, да спроведе планирање 
базирано на докази и да ги вклучи ранливите групи граѓани 
во унапредувањето на постоечкиот модел за обезбедување бес-
платна правна помош.  

Глобалната пандемија предивикана од КОВИД-19 предивика 
сериозни негативни импликации  врз состојбите со ранливите 
групи граѓани и нивниот пристап до правда. Како резултат на 
вонредната состојба и мерките за ограничено движење на на-
селението, граѓаните се соочија со ограничен пристап до пра-
ва, со неможност за решавање на правните проблеми со кои се 
соочуваат и со влошување на нивната благосостојба. 
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Како резултат на здравствената криза, ранливите групи граѓа-
ни се соочија со специфични проблеми и со отежната комуни-
кација со надлежните институции. Од друга страна, државата 
не усвои посебни мерки за надминување на специфичните про-
блеми со кои се соочуваат овие заедници. Вондредната состој-
ба предизвикана од пандемијата со Ковид-19 земјата доведе до 
ограничување на повеќе човекови права, а особено правото на 
слободно движење, правото на слободно здружување, правото 
на образование, почитувањето на приватниот и на семејниот 
живот, правото на здравствена заштита, заштита од дискрими-
нација, правото на работа, но и правото на јавно манифести-
рање на религијата или верувањето, особено во својата колек-
тивна форма103. 

Жените кои претрпеле семејно насилство се соочија со специ-
фични проблеми за време на здравствената криза. Дел од же-
ните кои беа вклучени во неформалниот сектор, во работа во 
домаќинствата (готвење, чистење, грижа за децата и старите), 
останаа без или со значително намалени приходи за време на 
кризата. Вонредната состојба и мерките за ограничено дви-
жење на населението го зголемија ризикот од семејно насил-
ство и придонесоа за појава на некои специфични форми на 
психолошко и економско насилство, а истовремено отсуствува-
ше ефективната заштита од страна на институциите, како што 
се центрите за социјална работа (ЦСР), полицијата, судовите104. 
За време на кризата, ЦСР не одговараа на барањата на жените 
преку телефон или преку службна пошта,  полицијата не спро-

103  Извештај за човековите права на маргинализираните заедници во услови 
на КОВИД 19, 2021, Мрежа за заштита од дискриминација. Достапен на: 
http://coalition.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/MKD_COVID_CIP_
WEB_kor.pdf

104  Влијанието на кризата врз жените и жените Ромки, Здружение ЕСЕ 2021: 
Достапно на: http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2021/1/Vlijanieto%20
od%20krizata%20od%20covid%20zeni.pdf



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 89

ведуваше ефективна истрага, а судовите го одложија одржу-
вањето на судските рочишта, односно ефективното решавање 
на проблемите со кои се соочуваат жените. За жал, државата 
не успеа да го препознае моментот и потребата наметната од 
здравствената криза, за да го подобри својот досегашен при-
стап и да го адаптира во согласност со специфичните потреби 
со кои се соочија ранливите групи граѓани за време на здрав-
ствената криза. 

Во овие вонредни и кризни услови, граѓанските организации 
беа тие кои го адаптираа својот пристап, со цел да одговорат на 
потребите на ранливите групи граѓани, преку: воспоставување 
алтернативни канали за комуникација за време на кризата 
(преку интернет или телефон), креирање иновативни модели 
за обезбедување услуги и преземање превентивни активности 
за информирање на ранливите групи граѓани. 

Оттука, неопходно е државата да преземе сериозни чекори за 
овозможување на пристапот до правда и подобрување на ин-
ституционалниот одговор на потребите на ранливите групи 
граѓани. Неопходно е да се воспостави државен фонд за фи-
нансиска поддршка на жените и на другите ранливи групи 
граѓани, да се усвојат посебни мерки во согласност со специ-
фичните потреби на граѓаните, да се адаптира постапувањето 
на надлежните институции во услови на криза, да се направи 
проценка и да се планираат економски мерки за поддршка на 
граѓаните и др.   
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Индикатор  9
Процент на лица кои имаат доверба во 
полицијата/судовите

Довербата на граѓаните во институциите е еден од клучните 
индикатори за мерење на пристапот до правда, кој – во сушти-
на - ја оценува работата на институциите од перспектива на са-
мите граѓани, како крајни корисници.  Истражувањата на гло-
бално ниво покажуваат дека граѓаните кои имаат доверба во 
институциите и во нивното работење, позитивно го оценуваат 
текот на постапките за заштита на нивните права, без оглед на 
тоа дали исходот е позитивен или негативен за нив. Доверба-
та во институциите е од суштинско значење за олеснување на 
пристапот до правда и проактивно вклучување на граѓаните 
во решавањето на нивните правни проблеми. За илустрација, 
жените кои претрпеле семејно насилство ја идентификуваат 
недовербата во институциите како една од главните причини 
за нивното обесхрабрување да побараат помош и поддршка за 
надминување на семејното насилство и другите правни про-
блеми. Следствено на ова, само 2 % од жените кои доживеале 
насилство од страна на партнерот, истото го пријавиле во по-
лиција.105

Последните достапни податоци од Еуробарометар во однос на 
довербата во институциите се од 2017 година. Податоците на 
Еуробарометар за 2018-2020 година единствено содржат про-
ценка на довербата на граѓаните од Македонија во однос на 
политичките партии и ЕУ. Согласно податоците кои беа објаве-
ни во 2017 година, дури 70 % од граѓаните изјавиле дека немаат 

105  Истражување за благосостојбата и безбедноста на жените, ОБСЕ 
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доверба во судството, наспроти 23 % кои имаат доверба. Граѓа-
ните најмалку им веруваат на политичките партии, односно 15 
%, потоа на Владата и на локалната власт (23 % и 24 %), по што 
следува довербата во јавната администрација (30 %) и доверба-
та во полицијата (34 %). 

Според податоците од истражувањето на ОБСЕ од 2019 годи-
на (спроведено со 2.600 испитаници), довербата на граѓаните 
во полицијата е 55 %, што претставува зголемување од 10 % во 
однос на проценката спроведена во 2017 година. Генерален е 
заклучокот дека отсуствуваат механизми за мерење на довер-
бата на граѓаните во институциите, особено на ранливите гру-
пи граѓани. Потребно е воспоставување механизми за редовно 
консултирање на граѓаните и за мерење на задоволството и до-
вербата од работата на институциите.  
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Индикатор  10 

V-DEM индикатори за правда  
(Варијации на демократија)

Во делот што следува се анализирани податоците од V-DEM 
институтот од Шведска106, кој секоја година подготвува извеш-
тај за состојбата со демократијата во државите ширум светот. 
Покрај веќе утврдениот индикатор, во делот што следува до-
полнително се анализирани податоците од годишните индек-
си за владеење на правото, вклучително и посебни податоци за 
пристапот до правда на Светскиот проект на правдата (World 
Justice Project), со цел да се овозможи подетален приказ на со-
стојбите со демократијата, владеењето на правото и пристапот 
до правда за периодот 2018-2020 година107.  

V-DEM институтот е дел од Одделот за политички науки при 
Универзитетот „Гетеборг“ од Шведска, кој во соработка со по-
веќе од 3 000 национални експерти од 160 држави ширум све-
тот, вклучувајќи ја и нашата држава, подготвува годишен из-
вештај за состојбите со демократијата ширум светот. Во однос 
на методологијата, речиси половина од податоците опфатени 
со V-Dem сетот на податоци, се добиени врз основа на офи-
цијални документи на национално ниво, како што се уставот 
и националната легислатива. Другата половина од податоци-
те, што се однесуваат на политичката состојба и усогласеноста 
со законите во државата, се добиени преку спроведување пра-
шалници со општата популација и експертската јавност. Со цел 
подобро да се концептуализира и да се измери нивото на демо-
кратијата, постојат пет основни главни индикатори, согласно 

106  Достапни на следниов линк: https://www.v-dem.net/en/ 

107  Достапни на следниов линк: https://worldjusticeproject.org 
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принципите на демократијата: изборниот, либералниот, пар-
тиципативниот, советодавниот и егалитарниот принцип, при 
што врз основа на повеќе подиндикатори се следи нивото на 
прогрес за секој од наведените главни индикатори. 

За мерење на пристапот до правда се издвоени следниве ин-
дикатори: еднаквост пред законот и индивидуални слободи; 
слобода на изразување, и ограничувања на владината моќ108. Во 
делот што следува се анализирани податоците од извештаите 
за демократија за периодот 2018-2020 година, при што посебно 
се образложени претходно наведените подиндикатори за ме-
рење на пристапот до правда.  

Еднаквост пред законот  
и индивидуални слободи 

Генерален е заклучокот дека во последните три години нема 
подобрување на оценката во однос на еднаквоста пред законот 
и индивидуалните слободи. Притоа, еднаквоста пред законот и 
индивидуалните слободи се проценуваат низ призмата на три 
подиндикатори:  непристрасноста и ригорозноста на јавната 
администрација; нивото на транспарентност и предвидливост 
во спроведувањето на законите, и  пристапот до правда за ма-
жите и за жените. 

Ригорозна и непристрасна јавна администрација

Преку овој подиндикатор се утврдува до кој степен државните 
службеници ги почитуваат законите, односно се ригорозни и 
непристрасни во извршувањето на законските надлежности109. 

108  Коалиција Маргини, Здружение ЕСЕ, 2017,  Може ли да се следи 
спроведувањето на цел 16.3. 

109  Државни службеници кои се вклучени во решавањето на секојдневните 
проблеми на граѓаните. 
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Составен дел на проценката е утврдувањето на нивото на само-
волие и пристрасност, односно постоењето практики на непо-
тизам, вработување пријатели и познаници, како и дискрими-
нација во јавната администрација. 

Во последниве три години продолжува трендот на намалување 
на ригорозноста и непристрасноста на јавната администра-
ција, како резултат на застапеноста на претходно наведените 
негативни практики . Во 2018 година овој подиндикатор е со 
вредност од 2,04, која се намалува на 1,87 во 2019 и 2020 година. 

Транспарентни закони со предвидливо спроведување 

Преку овој подиндикатор се проценува транспарентноста и 
предвидливоста во спроведувањето на законите, односно ис-
тиот одговара на прашањето дали законите се доволно јасни, 
каква е информираноста на граѓаните, кохерентноста на наци-
оналното законодавство и колку е предвидливо спроведување-
то на законите. Во последните три години постои мало подоб-
рување на состојбите, односно вредноста на овој подиндикатор 
во 2018 година изнесувала 2,41, додека во 2019 и 2020 транспа-
рентноста на законите е оценета со 2,65. 

Пристап до правда за жените и за мажите

Во последните три години жените продолжиле да се соочуваат 
со пограничен пристап до правда во споредба со мажите. Един-
ствено во 2020 година пристапот до правда за мажите е оценет 
со пониска оценка споредено со претходните две години, пора-
ди што е потребно подетално анализирање на причините кои 
довеле до ваквата состојба. Проценката на пристапот до правда 
го опфаќа и правото на сопственост на мажите и на жените, 
забраната на тортура и присилна работа и правото на верои-
сповед. 



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 95

Правото на сопственост се анализира низ призмата на тоа дали 
жените имаат еднакви можности за стекнување, поседување, 
наследување и продавање на имотот, споредбено со мажите. 
Притоа се земаат предвид ограничувањата во однос на кори-
стењето на ова право, кои можат да бидат причинети од стра-
на на државата (преку дискриминаторни закони или неспро-
ведување на законите) или да бидат резултат на постоечките 
обичаи, практики, религиски и социјални норми110. Податоците 
укажуваат на тоа дека нема промена на состојбите во послед-
ните три години, односно во однос на правото на  сопственост 
жените се наоѓаат во понеповолна положба во споредба со ма-
жите. Имајќи ја предвид меѓусебната поврзаност на човековите 
права, нереализирањето на правото на сопственост од страна 
на жените може да биде пречка за уживање на другите права, 
како што се правото на наследување и можностите жените да 
почнат сопствен бизнис и активно да учествуваат во економ-
ските активности. Оттука, неопходен е сеопфатен пристап за 
подобрување на состојбите со родовата еднаквост во наше-
то општество, надминување на традиционалните верувања и 
практики кои налагаат подредена улога на жената во однос на 
мажот и активно промовирање и заштита на женските човеко-
ви права од страна на државата. Ефективниот пристап до прав-
да за жените е предуслов за решавање на правните проблеми 
со кои се соочуваат жените во нивниот секојдневен живот, но 
и за зголемување на фактичката еднаквост на жените во ужи-
вањето на сите човекови слободи и права.  

Генерален е заклучокот дека продолжува трендот на влошу-
вање, односно неподобрување на состојбите во однос на еднак-
воста пред законот и индивидуалните слободи во последните 

110  V-Dem Indices, Explanation of Property Rights Indicator, available at https://
www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
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три години. Продолжуваат и проблемите, како што се пристрас-
носта на јавната администрација, нетранспарентноста на про-
цесите на донесување на законите и ограничениот пристап до 
правдата, особено за жените. 

За надминување на наведените проблеми неопходно е држава-
та да ги земе предвид претходно доставените препораки при 
подготовката на првиот извештај за имплементацијата на цел-
та 16.3., односно: применување посебни мерки за намалување 
на вработувањата преку политичките партии и зголемување 
на непристрасноста на јавните службеници; да се воспостави 
механизам (систем) за мерење на перформансите на државни-
те службеници; да се усвои и да се имплементира план за ос-
новна и континуирана обука на практичарите од надлежните 
институции, за да можат да одговорат на правните проблеми 
на ранливите групи граѓани; да се усвои законска обврска за 
задолжително информирање на населението и нивно вклучу-
вање во процесите на донесување одлуки; да се усвојат посебни 
мерки за подобрување на пристапот до правда за сите, со посе-
бен фокус на жените. 

Во оваа насока, државата треба да усвои афирмативни мерки 
за унапредување на положбата на жената во сите сфери од 
општественото живеење, вклучувајќи го и пазарот на трудот, 
поседувањето имот и вклучувањето во економски активности. 

Слобода на изразување
По трендот на влошување на состојбите со слободата на изразу-
вање од 2007 до 2016 година, кој беше прекинат во 2017 година, 
забележано е подобрување на состојбите на ова поле во перио-
дот од 2018 (0,78), 2019 (0,75) и 2020 година (0,76). Проценката на 
слободата на изразување во себе го инкорпорира почитување-
то на слободата на медиумите од страна на Владата, слободата 
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на граѓаните да разговараат за политичките прашања (дома и 
во јавноста), како и слободата за академско и културно изразу-
вање111. 

Ограничување на влијанието  
на извршната власт 

Почитувањето на начелото на поделба на власта и  ограни-
чувањата на извршната власт од страна на законодавната и 
судската власт се предуслов за владеење на правото и подоб-
рување на состојбите со пристапот до правда. Овој индикатор 
се мери преку неколку одделни подиндикатори:  почитување 
на судските одлуки од страна на Владата; почитување на Уста-
вот; мешањето на владата во работата на судството; независ-
носта на основните и на апелациските судови, и законодавни-
те ограничувања на извршната власт. Во периодот 2018-2020 
година постои подобрување на состојбите со независноста на 
судството и влијанието на Владата врз судската власт. Сепак, 
за унапредување на состојбите на ова поле потребно е дослед-
но спроведување на уставните начела за поделба на власта и 
ефективно функционирање на законските механизми за кон-
тролата од страна на законодавната и судската власт.

WORLD JUSTICE PROJECT 

Податоците за овој индикатор се обезбедени преку индексот 
на владеење на правото, кој почнувајќи од 2011 година, на го-
дишно ниво, се подготвува во рамките на World Justice Project112.  
Самиот индекс за владеење на правото опфаќа податоци за по-

111 V-Dem Indices, Explanation of Property Rights Indicator,Country Graph, 
достапно на https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/

112 Повеќе информации за World Justice Project на следниов линк: https://
worldjusticeproject.org/ 
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веќе од 100 држави ширум светот, добиени врз основа на два 
извора на податоци: анкетни прашалници за општата попула-
ција и експертски прашалници со квалификувани испитаници, 
при што фокусот е ставен на тоа како се доживува и се гледа 
владеењето на правото во практичните, секојдневни ситуации 
од страна на обичните луѓе ширум светот. 

За пресметување на индексот се собираат податоци за 44 инди-
катори распоредени по осум главни фактори (области) за вла-
деење на правото: ограничувања на владините овластувања; 
отсуство на корупција; отворена влада; фундаментални права; 
ред и мир; спроведување на регулативата; граѓанска правда, и 
кривична правда. Врз основа на добиените податоци за 44 ин-
дикатори (потфактори) се прави бодување од 0 до 1 за секој од 
наведените фактори, при што 0 ја означува најниската оцена, 
додека 1 означува највисок степен на владеење на правото во 
државите вклучени во индексот. Врз основа на пресметани-
те вредности, односно оценки за секој од наведените главни 
фактори, се прави рангирање на државите на регионално и на 
глобално ниво, како и рангирање според нивото на приходи во 
државата.

Во делот што следува се анализирани состојбите во нашата др-
жава, врз основа на податоците обезбедени преку годишните 
индекси за владеење на правото. Дополнително, во однос на 
пристапот до правда, искористени се податоците од посебно-
то истражување „Глобални согледувања за пристапот до прав-
да“,  кое дава посебен осврт на состојбите низ перспективата на 
граѓаните, како крајни корисници на правдата.   

Индексот за владеење на правото за Република Македонија 
почнува да се пресметува од 2012 година, врз основа на спро-
ведените експертски прашалници со адвокатски друштва, 
универзитетски професори и други научни работници, како 
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и анкетни прашалници со репрезентативен примерок од над 1 
000 испитаници во Скопје, Битола и во Куманово. Во делот што 
следува се образложени главните наоди од Индексот за владе-
ење на правото за Република Северна Македонија за периодот 
2012-2020 година. 

Генерален е заклучокот дека во изминатиот период не постои 
подобрување на состојбите со владеењето на правото во наша-
та држава. Напротив, постои тренд на намалување на индексот 
за периодот од 2012 до 2020 година. Ваквиот тренд е забележ-
лив и кај глобалното рангирање на нашата држава во наведе-
ниот период, односно во 2020 година Република Северна Маке-
донија е рангирана на 58. место на глобално ниво, споредено со 
2014 година, кога нашата држава била рангирана на 34. место 
во однос на другите држави во светот. Збирната оцена од 0,58 
во 2012/2013 година е намалена на 0,53 во 2020 година. 
График 2:  
Индекс на владеење на правото за Република Северна Македонија за  
периодот од 2012 до 2020 година.
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Извор: World Justice Project (WJP) 

Притоа, најголемо влошување на состојбите има во областа на 
фундаменталните права, отворената влада, спроведувањето 
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на регулативата и кривичната правда, а нема подобрување во 
ниту една област, споредено со периодот 2012 - 2013 година. 
Табела 23: Индекс на владеење на правото за Република Северна Македонија 
(по област и по години, за периодот 2012-2020 година)

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Ограничувања 
на владините 
овластувања

0,52 0,52 0,47 0,43 0,45 0,47 0,47

Отсуство на 
корупција 0,55 0,53 0,52 0,5 0,47 0,47 0,44

Јавен ред и мир 0,87 0,75 0,76 0,74 0,78 0,79 0,79

Фундаментални 
права 0,9 0,63 0,57 0,54 0,54 0,57 0,59

Отворена влада 0,84 0,6 0,57 0,56 0,49 0,49 0,48

Спроведување на 
регулативата 0,83 0,53 0,5 0,47 0,46 0,48 0,48

Граѓанска правда 0,82 0,54 0,57 0,56 0,56 0,57 0,55

Кривична правда 0,85 0,5 0,44 0,51 0,47 0,47 0,45

Во делот што следува се образложени состојбите и трендовите 
за секоја од наведените области за владеење на правото, однос-
но индикаторите што се користат за подготовка на индексот.   

1. Ограничување на владините овластувања

Ограничувањето на владините овластувања се мери преку 
следниве шест (6) индикатори: ограничувања преку легисла-
тивата; ограничувања преку судството; независна ревизија; 
санкции за злоупотреби од страна на службени лица; ревизии 
од страна на граѓанските организации, и законска транзиција 
на власта. Во периодот од 2012 до 2020 година постои тренд на 
„благо“ влошување на состојбите со ограничувањето на вла-
дините овластувања. Ваквиот тренд се однесува на сите горе-
наведени индикатори, со исклучок на ограничувањето преку 
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легислативата, каде што во периодот 2018-2020 година има по-
добрување на состојбите во споредба со 2012 година. Притоа, 
најнеповолна е состојбата со ограничувањето преку судството, 
што укажува на намалено влијание на судството врз работата 
на владата. Загрижува тоа што најголемо отстапување има кај 
индикаторот законска транзиција на власта, кој во 2018 година 
бележи пад од речиси 30 % споредено со 2012 година, по што 
има одредено подобрување на оценката во последниве две го-
дини. 
Табела 24: Индикатори за ограничување на владините овластувања

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Ограничувања 
преку 
легислативата

0,51 0,51 0,43 0,40 0,55 0,59 0,58

Ограничувања 
преку судството 0,4 0,39 0,35 0,32 0,36 0,38 0,37

Независна 
ревизија 0,56 0,52 0,52 0,58 0,49 0,49 0,48

Санкции за 
злоупотреби од 
службени лица

0,43 0,46 0,44 0,34 0,34 0,36 0,34

Ревизија од 
граѓанските 
организации

0,52 0,52 0,48 0,47 0,47 0,49 0,50

Законска 
транзиција на 
власта

0,69 0,70 0,58 0,47 0,49 0,51 0,53

2. Отсуство на корупција 

Овој индикатор се утврдува врз основа на податоците во рам-
ките на следниве подиндикатори: владините функционери во 
извршната власт не користат јавна функција за приватна ко-
рист; владините функционери во судството не користат јавна 
функција за приватна корист; владините функционери во по-
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лицијата и војската не користат јавна функција за приватна ко-
рист; владините функционери во законодавната власт не кори-
стат јавна функција за приватна корист.
Табела 25: Индикатори за отсуство на корупција

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Некористење на 
јавната функција 
за приватна 
корист во 
извршната власт

0,61 0,56 0,56 0,51 0,40 0,41 0,39

Некористење на 
јавната функција 
за приватна 
корист во 
судството

0,4 0,43 0,42 0,40 0,55 0,53 0,49

Некористење 
на јавната 
функција за 
приватна корист 
во полицијата и 
војската

0,74 0,71 0,69 0,74 0,69 0,68 0,67

Некористење на 
јавната функција 
за приватна 
корист во 
законодавната 
власт

0,44 0,44 0,41 0,36 0,24 0,24 0,23

Генерално, постои континуирано намалување на вредноста на 
секој од наведените подиндикатори, со исклучок на некори-
стењето на јавната функција за приватна корист во судството, 
каде што е забележано подобрување во последниве три години. 

3. Отворена влада

Факторот отворена влада се проценува преку следниве четири 
(4) индикатори: пристапни закони (јавно објавување на закони-
те и информациите од владата); жалбени механизми; граѓанско 
учество во процесите на донесување на одлуките и правото на 



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 103

информирање. Кај сите наведени индикатори ситуацијата во 
2020 година е понеповолна во споредба со онаа во 2015 година.  
Табела 26: Индикатори за отворена влада

2015 2016 2017/18 2019 2020

Пристапни закони 0,57 0,46 0,48 0,50 0,49

Жалбени механизми 0,61 0,63 0,53 0,51 0,49

Граѓанско учество 0,58 0,57 0,50 0,50 0,51

Право на информирање 0,54 0,58 0,45 0,45 0,44

4. Фундаментални права

Ситуацијата со почитувањето на фундаменталните права на 
граѓаните се оценува врз основа на следниве осум (8) индика-
тори: еднаков третман и недискриминација; право на живот 
и сигурност; фер третман; слобода на изразување; слобода на 
вероисповед; право на приватност; слобода на здружување, и 
трудови права. 
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Табела 27: Индикатори за отворена влада

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Еднаков третман и 
недискриминација 0,68 0,70 0,66 0,60 0,61 0,61 0,62

Правото на живот 
и безбедноста на 
луѓето се ефективно 
гарантирани

0,68 0,70 0,58 0,53 0,57 0,64 0,68

Процесно право и 
права на обвинетите 0,54 0,55 0,47 0,52 0,54 0,56 0,56

Слободата 
на мислење 
и изразување 
е ефективно 
гарантирана

0,53 0,52 0,49 0,47 0,47 0,49 0,50

Слободата на 
верување и религија 
е ефективно 
гарантирана

0,77 0,79 0,73 0,69 0,70 0,71 0,73

Слободата од 
произволно мешање 
во приватноста 
е ефективно 
загарантирана

0,58 0,57 0,39 0,35 0,29 0,37 0,42

Слободата на 
собирање и 
здружување 
е ефективно 
загарантирана

0,71 0,71 0,70 0,74 0,58 0,59 0,61

Основните 
работнички права 
се ефективно 
загарантирани

0,61 0,52 0,53 0,45 0,56 0,58 0,58

Податоците за периодот од 2012 до 2020 година укажуваат на 
тоа дека нема подобрување на состојбата со уживањето на фун-
даменталните права од страна на граѓаните.  
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5. Ред и мир 

Состојбите со редот и мирот во државата се оценуваат врз ос-
нова на следниве три (3) индикатори: ефективна контрола на 
криминалот во државата; ефективно ограничување/спречу-
вање на граѓански конфликт, и луѓето не прибегнуваат кон на-
силство за да ги поправат личните неправди. 
Табела 28: Индикатори за ред и мир 

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Ефективна контрола 
врз криминалот 0,78 0,84 0,87 0,76 0,78 0,78 0,78

Ефективно 
спречување на 
граѓански конфликт 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Луѓето не 
прибегнуваат 
кон насилство 
за решавање на 
личните проблеми

0,47 0,42 0,42 0,47 0,57 0,59 0,60

Состојбите со редот и мирот во државата се највисоко оценети-
от фактор, односно област од владеењето на правото. Притоа, 
состојбата со ограниченоста на можноста за појава на граѓан-
ски конфликт во континуитет е оценета со највисока оценка, 
додека најголемо подобрување има во однос на напуштањето 
на насилното решавање на конфликтите од страна на граѓани-
те. 

6. Спроведување на регулативата 

За мерење на нивото на спроведување на регулативата посебно 
се анализираат следниве пет (5) индикатори: ефективно спро-
ведување на регулативата; нема незаконско влијание; нема не-
разумно одложување; се почитуваат законските одредби, и др-
жавата не прави експропријација без соодветен надомест. 
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Табела 29: Индикатори за спроведување на регулативата

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Регулативите на Владата 
се ефикасно спроведени 0,47 0,47 0,50 0,53 0,44 0,46 0,45

Владините прописи 
се применуваат и 
се спроведуваат без 
несоодветно влијание

0,54 0,53 0,52 0,51 0,44 0,48 0,48

Административните 
постапки се водат без 
неразумно одложување

0,61 0,55 0,50 0,44 0,48 0,49 0,54

Во административните 
постапки се почитува 
процедурата

0,53 0,50 0,38 0,33 0,38 0,42 0,38

Владата не врши  
експропријација без 
законски процес и 
соодветен надомест

0,66 0,59 0,58 0,55 0,57 0,54 0,56

Загрижува тоа што во периодот 2012-2020 година нема подо-
брување во спроведувањето на регулативата. Дотолку повеќе 
што сите подиндикатори се со пониска оценка во последниве 
три години, споредено со периодот 2012-2020 година. Притоа, 
најголемо отстапување има кај почитувањето на процедурата 
во административните постапки пред надлежните институции. 

7. Граѓанска правда 

Состојбите со граѓанската правда се оценуваат врз основа на 
следниве индикатори: пристапност и достапност; недискри-
минација; отсуство на корупција; нема несоодветно мешање 
на владата; нема неразумно одложување; ефективно спроведу-
вање, и непристрасни и ефективни алтернативни механизми 
за решавање на спорови.  
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Табела 30: Индикатори за граѓанска правда

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Луѓето можат да 
пристапат и да си 
дозволат граѓанска 
правда

0,67 0,58 0,63 0,58 0,56 0,62 0,61

Граѓанската правда 
е ослободена од 
дискриминација

0,54 0,67 0,67 0,60 0,64 0,65 0,66

Граѓанската правда 
е ослободена од 
корупција 

0,36 0,44 0,40 0,37 0,42 0,38 0,36

Граѓанската правда 
е ослободена 
од несоодветно 
владино влијание

0,62 0,45 0,40 0,37 0,37 0,40 0,39

Граѓанската 
правда не подлежи 
на неразумни 
одложувања

0,37 0,43 0,56 0,67 0,58 0,53 0,51

Граѓанската правда 
е ефективно 
спроведена

0,55 0,59 0,62 0,66 0,63 0,66 0,63

Алтернативните 
механизми за 
решавање спорови 
се достапни, 
непристрасни и 
ефективни

0,61 0,62 0,69 0,67 0,74 0,72 0,71

Состојбата со граѓанската правда е релативно подобро оцене-
та во последниве три години, споредено со 2012 година. Ваква-
та ситуација главно се должи на подобрувањето на состојбите 
со: недискриминацијата во граѓанската правда; ефективното 
спроведување; неразумните одложувања, и  достапноста на ал-
тернативните механизми за решавање на споровите.  Од дру-
га страна, забележано е одредено влошување на состојбите со 
влијанието на владата врз граѓанската правда. 
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8. Кривична правда

Состојбите со кривичната правда се оценуваат врз основа на 
следниве индикатори: ефикасност на истрагата; навременост и 
ефикасност на кривичниот систем; ефикасност на поправниот 
систем; непристрасност на кривичниот систем; отсуство на ко-
рупција; отсуство на неправилно владино влијание, и процесот 
и правата на обвинетите во кривичните постапки. 
Табела 31: Индикатори за кривична  правда

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Системот за 
кривична истрага е 
ефикасен

0,56 0,58 0,59 0,64 0,48 0,47 0,45

Системот за пресуда 
за кривични дела 
е навремен и 
ефикасен

0,44 0,43 0,49 0,59 0,51 0,50 0,49

Поправниот систем 
е ефикасен во 
намалувањето на 
криминалното 
однесување

0,42 0,49 0,36 0,49 0,35 0,37 0,35

Кривичниот систем 
е непристрасен 0,66 0,65 0,47 0,55 0,52 0,50 0,46

Кривичниот систем 
е ослободен од 
корупција

0,58 0,54 0,51 0,55 0,52 0,53 0,51

Кривичниот систем 
е ослободен од 
неправилно владино 
влијание

0,54 0,27 0,19 0,26 0,36 0,39 0,33

Правилен процес на 
правото и правата 
на обвинетиот

0,54 0,55 0,47 0,52 0,54 0,56 0,56
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Генерален е заклучокот дека во последниве девет години нема 
подобрување на состојбите со кривичната правда, со тоа што 
во последните три години има подобрување само во однос на 
навременоста и ефикасноста на кривичниот систем, додека кај 
другите подиндикатори за кривична правда нема подобрување.

Глобални согледувања за  
пристапот до правда

Во овој дел се анализирани податоците од посебното истражу-
вање за пристапот до правда, кое е подготвено во рамките на 
Индексот за владеење на правото на Светскиот проект на прав-
дата. Податоците се добиени преку посебен модул прашања во 
однос на пристапот до правда во рамките на спроведените пра-
шалници со 1 000 домаќинства, за потребите на индексот на 
вледеење на  правото во периодот 2017 - 2018 година. Модулот 
за пристап до правда се состои од 128 прашања поделени во 
11 области кои овозможуваат собирање податоци од граѓани-
те за нивното искуство со начинот на решавање на правните 
проблеми во секојдневниот живот: видовите правни проблеми, 
подготвеноста да ги решат, пристапот до помош и поддршка, 
проценката на процесите за решавање на пробемите и влијани-
ето од нерешените правни проблеми. 

Речиси половина од граѓаните во државата (47 %) се соочиле со 
некаков правен проблем во последниве две години. 
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Графикон 3: 
Процент на граѓани кои се соочиле со правен проблем во последните две 
години 

 Искусиле правен проблем 
 Не искусиле правен проблем

53%

47%

Природата на правните проблеми со кои се соочуваат граѓани-
те во секојдневниот живот е различна, при што најзастапени 
се проблемите поврзани со правата на потрошувачите (23 %), 
долговите (18 %), имотите (16 %) и домувањето (12 %), по што сле-
дуваат проблемите поврзани со јавните услуги, вработувањето 
и др. (види графикон 4)

График 4:  
Вид правни проблеми со кои се соочиле граѓаните во последните 2 години
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60 % од граѓаните кои се соочиле со правен проблем знаеле каде 
да се обратат за информации и за совет за негово решавање, 
додека речиси половина од нив (47 %) сметале дека можат да ја 
добијат потребната стручна помош за решавање на проблемот. 
Меѓутоа, загрижува тоа што дури 85 % од граѓаните не презеле 
дејствија за решавање на правните проблеми, односно само 15 
% од граѓаните имале можност да побараат помош и совети за 
нивно решавање. Во однос на причините поради кои не се об-
ратиле за помош и поддршка, секој четврти граѓанин кој имал 
правен проблем се соочил со ограничен пристап за ефективно 
решавање на пробемот. Од друга страна, за решавање на про-
блемите со кои се соочуваат граѓаните најчесто се обраќаат кај 
роднините и кај пријателите, односно кај адвокатите. Во пома-
ла мера, при решавањето на правните проблеми со кои се соо-
чиле во последниве две години, граѓаните се обраќаат во кан-
целариите за бесплатна правна помош при Министерството за 
правда, како и во судовите, институциите и во полицијата.
График 5:  
Каде се обратиле за решавање на правните проблеми
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Загрижува тоа што нерешените правни потреби негативно 
влијаат врз социо-економската положба на граѓаните во опште-
ството. Речиси половина од граѓаните се соочиле со тешкотии 
како резултат на правните проблеми, односно 33 % од нив се 
здобиле со здравствени проблеми како резултат на стресот, 27 
% од граѓаните се соочиле со економски проблеми (губење на 
работното место, намалување на приходите), 10 % се соочиле со 
влошени меѓучовечки односи и 3 % со злоупотреба на дрога и 
алкохол.
График 6:  
Тешкотии со кои се соочиле граѓаните поради нерешените правни про-
блеми 
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Во однос на статусот на правните проблеми, биле решени само 
35 %, додека 48 % пријавиле дека проблемите се тековни и во 
рана фаза на решавање. Загрижува тоа што 17 % се откажале од 
преземање натамошни дејствија за решавање на проблемот. Во 
однос на задоволството од исходот, 55 % од граѓаните чии про-
блеми биле решени  биле задоволни од исходот, додека 18 % од 
граѓаните со тековни проблеми се задоволни од досегашниот 
тек на настаните.   
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Графикон 7: 
Статус на правните проблеми

 Го решиле проблемот
 Нерешен/тековен проблем
 Се откажале од решавање

47%

47%

47%

Перцепцијата на процесот од страна на граѓаните е еден од по-
казателите кои се опфатени со оваа анализа, при што секој трет 
граѓанин (35 %) смета дека процесот/постапката за решавање 
на проблемот бил фер, без оглед на исходот. Загрижува тоа што 
секој четврт граѓанин изјавил дека е тешко или неможно да ги 
обезбеди финансиските средства потребни за задоволување 
на нерешените правни потреби. Просечното времетраење на 
постапките за решавање на правните проблеми на граѓаните 
изнесува 26 месеци, што е прилично долго доколку ги земеме 
предвид негативните последици што ги трпат граѓаните пора-
ди нерешените правни проблеми. Следствено на ова, 71 % од 
граѓаните сметаат дека процесот бил бавен, додека 61 % го оце-
нуваат како скап (финансиски). 
Табела 31: Перцепција на граѓаните за процесот на решавње на правните 
проблеми 

Перцепција за процесот Процент граѓани

Процесот бил фер, без оглед на исходот 35 %

Процесот бил бавен 71 %

Процесот бил скап 61 %

Финансиски бариери за решавање на проблемот 26 %
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Индикатор  11 

Број на луѓе кои починале во притвор

Овој индикатор укажува на состојбите во казнено-поправните 
установи во државата, вклучително и положбата на притворе-
ните лица, како една од ранливите групи граѓани кои се соочу-
ваат со ограничен пристап до правдата. Нема јавно достапни 
податоци во однос на бројот на лицата починати во притвор, 
при што продолжува практиката на необјавување податоци од 
ваков вид од страна на надлежните институции. На веб-страни-
цата на Управата за извршување санкции (УИС) не можат да се 
најдат годишни извештаи за работењето на оваа институција, 
додека на почетната страница на Управата се објавени збирни 
податоци во однос на бројот на притворените лица (291), бројот 
на легла во КПД (2.384), лицата на извршување казни (1.883) и 
бројот на штитеници (13), меѓутоа истите не се обновени од 26 
јануари 2020 година113.  

Во отсуство на официјални и јавно достапни податоци во однос 
на притворените лица, при подготовката на оваа анализа беа 
искористени дополнителни извори на податоци, како што се 
годишните извештаи на Народниот правобранител, извештаи-
те за човековите права на Стејт департментот на САД и годиш-
ните статистички истражувања за затворската популација на 
Советот на Европа за 2018, 2019 и за 2020 година. 

Пренатрупаноста во казнено-поправните установи е надмина-
та во 2018 година, како резултат на ослободувањето на 800 за-
твореници кои биле на издржување казна затвор во траење под 
6 месеци, како и со подобрувањето на условите во КПД Идри-

113   www.uis.gov.mk 



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 115

зово. Дополнително, казната затвор на 3.000 други затворени-
ци била намалена за 30 %114.  

Сепак, проблемите со несоодветните услови во казнено-по-
правните установи, вклучително и пристапот до квалитетна 
здравствена заштита, сè уште егзистираат, што е нотирано и 
во извештаите на Народниот правобранител во периодот 2018-
2020 година. Условите за сместување не се во согласност со 
меѓународните стандарди, додека посебен проблем претста-
вува и ненавремената и несоодветна здравствена заштита на 
осудените или притворени лица, како резултат на недоволните 
човечки ресурси, екипираност и снабденост со медикаменти115. 

Проблемот со недоволните човечки ресурси во казнено-по-
правните установи е евидентиран и во годишните статистич-
ки податоци за затворската популација на Советот на Европа. 
Имено, во 2018 година Република Северна Македонија се на-
оѓа на последното 47. место во однос на стапката на затворе-
ници наспроти бројот на лицата вработени во КПД, со просек 
од 3,8 затвореници на едно вработено лице, што е далеку над 
европскиот просек, кој изнесува 1.6. Во последниве две години 
има благо подобрување на состојбите на ова поле, односно про-
секот за нашата држава во 2019 изнесувал 2,8 затвореници на 
едно вработено лице (46. место), додека во 2020 изнесува 2.2. (39. 
место на ниво на Советот на Европа). Сепак, мора да констати-
раме дека ваквата ситуација главно се должи на значителното 
намалување на бројот на затвореници од 2018 наваму, а не на 
реалното инвестирање во човечки капацитети во казнено-по-
правните установи, што е впрочем потврдено и во извештајот 

114 Годишен извештај за човековите права, Стејт департмент на САД, 2020 
година

115 Годишен извештај на Народниот правобранител за 2020 година.
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на Хелсиншкиот комитет за состојбите во казнено-поправните 
установи, каде што е нотирана потребата од инвестирање во 
објекти, како и од ангажирање и јакнење на капацитетите на 
човечките ресурси116.

Друг проблем што е нотиран во годишните извештаи на Со-
ветот на Европа е просечното времетраење на притворот во 
државата, кој отстапува од европскиот просек. Имено, во пери-
одот од 2018 до 2020 година просечното времетраење на при-
творот на европско ниво било околу 8 месеци, додека просеч-
ното времетраење на притворот во државата 15 месеци (табела 
32). Иако во последниве две години има подобрување на состој-
бите со времетраењето на притворот, сепак останува заклучо-
кот дека просечното времетраење на притворот во државата е 
значително подолго во споредба со европските држави. 

Табела 32: Просечно времетраење на притворот

Година Просечно                      
времетраење (месеци)

Просечно времетраење во  
Совет на Европа (месеци)

2018 20 8

2019 14 8

2020 13,1 8,5

Извор:  Council of Europe, Annual Penal Statistics (SPACE) 2018, 2019,2020 

116 Извештај за состојбите и условите во казнено-поправните установи во 
Република Северна Македонија, 2019, Достапен на: https://mhc.org.mk/
wp-content/uploads/2019/09/izveshtaj-za-sostojbite-i-uslovite-vo-kazneno-
popravnite-ustanovi-vo-repu....pdf 
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Во однос на бројот на изречени притвори, во последниве две 
години имало значително намалување на бројот на изречени 
притвори, споредено со 2018 година. Имено, во 2018 година 
биле изречени вкупно 457 притвори, во 2019 година биле еви-
дентирани 289 притвори и 289 притвори во 2020 година117.  

Генерален е заклучокот дека нема подобрување на условите и 
состојбите во казнено-поправните установи во државата и нео-
пходно е државата да алоцира соодветни финансиски, човечки 
и технички ресурси за подобрување на положбата на осудени-
те и притворените лица во казнено-поправните установи. 

117 Извештај за човековите права за 2020 година, Стејт департмент на САД.  
Достапен на следниов линк: https://www.state.gov/wp-content/uploads 
/2021/03/NORTH-MACEDONIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
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Индикатор  12 

Процент на луѓе кои пријавуваат  
кривични дела до властите

Податоците за утврдување на процентот луѓе кои пријавува-
ат кривични дела до властите се обезбедени преку годишните 
ивештаи за работата на Jавното обвинителство и статистички-
те анализи на Министерството за внатрешни работи. Во текот 
на 2019 година биле поднесени вкуно 20.259 кривични пријави, 
од кои 67,4 % од МВР, 15 % од граѓани, 7,6% од оштетени правни 
лица, 3,9 % од други државни органи, 4,6 % по сопствена ини-
цијатива и 1,5 % од други подносители118. Слично е процентуал-
ното учество на граѓаните кои пријавиле кривични дела и во 
следната 2019 година. Имено, од вкупно 19.078 кривични прија-
ви, 14,2 % или 2.679 биле поднесени од страна на граѓаните. 

На почетокот на 2020 година Министерството за внатрешни 
работи ја ажурираше збирната анализа за вкупниот кримина-
литет, по области и по сектори, за периодот 2010-2019 година. 
Меѓутоа, отсуствуваат податоци за бројот на кривичните дела 
пријавени од страна на граѓаните. Анализата на МВР содржи 
детални податоци во однос на повеќе категории криминали-
тет: класичен криминал, имотни деликти, крвни деликти, сек-
суални деликти, економски криминал, организиран криминал, 
криминалитет поврзан со дрога, оружје, самоубиства, илегални 
мигранти, прекршоци и сообраќајни незгоди. 

118 Годишен извештај за работењето на Јавното обвинителство за 2018 
година. Достапен на: https://jorm.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/
godishen-izveshtaj-za-raboteneto-na-javnoto-obvinitelstvo-na-republika-
severna-makedonija-za-2018-godina.pdf
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Останува препораката од првиот извештај за следењето на им-
плементацијата на целта 16.3., односно надлежните институ-
ции да водат статистика за пријавените кривични дела во за-
висност од тоа дали биле пријавени од страна на граѓани или, 
пак, од други државни органи. Воедно, паралелно со водењето 
статистика за сторителите на кривичните дела, потребно е да 
се води статистика и за жртвите на кривичните дела, според 
видови дела и по години. 
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Индикатор  13 

Стапка на пресуди според типот на пресудени кривични дела 
криминал (на пример, силување, убиство или физички напад) 
и карактеристики на жртвите и на сторителите (пол, полнолет-
ство)

Не постојат јавно достапни разделени податоци во однос на 
жртвите на кривичните дела, наспроти достапните податоци 
за сторителите на кривичните дела. Оттука, во делот што сле-
дува се анализирани податоците за осудените полнолетни и 
малолетни сторители на кривични дела, според полот и видот 
на кривичното дело.119 Притоа, предмет на анализа беа кривич-
ните дела со обележја на насилен криминал, односно следниве 
видови кривични дела содржани во одделни глави од Кривич-
ниот законик: Кривични дела против животот и телото (Глава 
14); Кривични дела против слободите и правата на човекот и 
граѓанининот (Глава 15); Кривични дела против половата сло-
бода и половиот морал (Глава 19); Кривични дела против бра-
кот, семејството и младината (Глава 20); Кривични дела против 
имотот (Глава 23); Кривични дела против безбедноста на јавни-
от сообраќај (Глава 27); Кривични дела против државата (Глава 
28); Кривични дела против јавниот ред (Глава 33), и Кривични 
дела против човечноста и меѓународното право (Глава 34).  

119 Обезбедени преку Макстат-базата на податоци. Достапна на: http://
makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Sudstvo__
ObvinetiOsudeniStoriteli/275_SK2_Mk_T13_ml.px/?rxid=ed27f919-0e1a-4ac4-
b968-f5b5b455dba0



Aнализа за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 121

Табела 33: Осудени полнолетни лица за насилен криминалитет (според ви-
дови кривични дела, пол и години) 

Година 2018 2019 2020

Вид 
кривично 

дело
МАЖИ ЖЕНИ МАЖИ ЖЕНИ МАЖИ ЖЕНИ

Глава 14 615 44 388 34 423 41

Глава 15 210 9 196 20 229 19

Глава 19 44 0 20 0 29 0

Глава 20 182 33 142 40 171 39

Глава 23 2.152 187 1.627 185 1.464 167

Глава 27 932 43 745 54 701 69

Глава 28 0 0 6 0 7 0

Глава 33 462 21 407 11 366 19

Глава 34 52 3 62 3 69 5

ВКУПНО 4.649 340 3.593 347 3.459 359

Податоците укажуваат на тоа дека бројот на осудени полнолет-
ни мажи сторители на кривични дела е значително поголем во 
споредба со бројот на жените, со оглед на тоа дека, во просек, 91 
% од осудените лица на годишно ниво се од машки пол, додека 
9 % се од женски пол. Големата дискрепанца помеѓу бројот на 
осудени лица од машки и од женски пол е уште покарактери-
стична за децата кои биле осудени како сторители на кривич-
ни дела, споредено со полнолетните сторители. 
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Табела 34: Осудени малолетни лица за насилен криминалитет (според видо-
ви кривични дела, пол и години) 

Година 2018 2019 2020

Вид 
кривично 

дело
МАЖИ ЖЕНИ МАЖИ ЖЕНИ МАЖИ ЖЕНИ

Глава 14 42 2 37 1 38 1

Глава 15 2 0 3 0 2 2

Глава 19 2 0 2 0 5 0

Глава 20 0 0 0 0 0 1

Глава 23 181 7 167 14 152 1

Глава 27 23 2 24 0 26 2

Глава 33 51 2 28 1 46 2

Глава 34 0 0 0 0 1 0

ВКУПНО 301 13 261 16 269 9

Покрај полот на осудените сторители на кривични дела, постои 
можност за пребарување на податоците врз основа на возраста, 
школската подготовка, занимањето и др. Меѓутоа, отсуствува-
ат податоци за жртвите на кривичните дела, кои се потребни 
за утврдувањето на трендовите во однос на нивните права и 
пристапот до правда, како резултат на непостоењето  систем за 
собирање податоци што се однесуваат на жртвите на кривич-
ните дела. 
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ЗАКЛУЧОК
Целите за одржлив развој претставуваат рамка која треба да 
овозможи промени во кои централно место имаат луѓето и нив-
ните потреби. Нивната структура овозможува тие да служат 
како добра алатка во конципирање на секторските политики 
и навладините програми за спроведување сеопфатни реформи 
во земјите. Со помош на насоките што ги дава ООН за импле-
ментација на целите, можат да се идентификуваат успесите, 
односно кои политики, мерки, регулативи и практики овоз-
можуваат постигнување на зацртаните резултати, а каде по-
стојат јазови и на што се должат отстапките. Агендата 2030 е 
документ што нема правно-обврзувачки карактер, па неговата 
имплементација е прашање на политичка волја. Преку своите 
политики, особено преку Акцискиот план за отворено владино 
партнерство 2018-2020, државата се заложи за тоа да се посвети 
на спроведувањето на целта 16.3 на национално ниво. Целите 
за одржлив развој треба да придонесат за постигнување ви-
стински напредок за најсиромашните и најмаргинализираните 
лица, за унапредување на родовата еднаквост, елиминирање 
на дискриминацијата и нееднаквоста во приходите и намалу-
вање на негативните ефекти од климатските промени. Сепак, 
генерален заклучок од анализата е дека заложбата е сè уште 
на ниво на декларација и без значителен исчекор во реалното 
постигнување на целите за одржлив развој, особено во делот на 
владеењето на правото и пристапот до правдата. 

Покрај отсуството на напори за основно информирање на ре-
левантните чинители и нивно вклучување во процесот на им-
плементација и следење на целите, не постојат доволно јавно 
достапни податоци за имплементацијата на целите во нашата 
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држава. Како и во претходната анализа, и во периодот на спро-
ведување на оваа анализа Владата сè уште нема иницирано 
процес на подготовка на план за имплементација на целите, 
ниту пак преземено чекори за балансирање и интегрирање на 
економскиот, социјалниот и развојот на животната средина во 
своите политики. Отсуствува соодветна алокација на финанси-
ски, човечки и технички ресурси за постигнување на целите. 
Во однос на пристапот до правда, државата ги занемарува ран-
ливите групи граѓани кои наидуваат на сериозни бариери при 
остварувањето на пристапот до  правда и решавањето на прав-
ните проблеми со кои се соочуваат, што стана особено видливо 
за време на пандемијата со Ковид-19.  

Во однос на бројот на лицата кои во изминативе 12 месеци има-
ле искуство со судски спор и кои имале пристап до формални-
те, неформалните, алтернативните или традиционалните ме-
ханизми за решавање на споровите, за кои се смета дека биле 
правични, се извлекоа следниве заклучоци. Во периодот од 2018 
до 2020 година бројот на започнати граѓански постапки пред 
судовите континуирано се намалува во однос на претходниот 
период, кога беше забележан пораст на бројот на започнатите 
судски постапки. Како резултат на пандемијата со Ковид-19 во 
2020 година бројот на започнати постапки е значително нама-
лен. Од друга страна, истражувањата меѓу граѓаните покажу-
ваат значително зголемување на правните проблеми, продла-
бочување на нееднаквоста, зголемување на сиромаштијата и 
други фактори што влијаат на ограничување на пристапот до 
правда. Во анализираниот период е намален бројот на случаи 
во кои страните биле ослободени од трошоци во граѓанските 
постапки, иако една четвртина од населението продолжува да 
живее во сиромаштија. 
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Во анализираниот перид бројот на пријавени сторители на 
кривични дела во Република Северна Македонија пораснал 
во однос на 2012-2015. Истовремено, има опаѓање и на бројот 
на обвинетите и осудените лица во кривичните постапки пред 
судовите во државата. Недостигаат информации за половата и 
за возрасната структура на обвинетите и оштетените, како и за 
тоа колкумина имале потреба, односно дали го оствариле пра-
вото на бесплатна одбрана и застапување. Само дел од судови-
те доставија податоци за бројот на случаите во кои обвинетите 
добиле бранител по службена должност или бранител поради 
немање доволно финансиски средства (сиромашко право). Од 
овие податоци може да се заклучи дека потребата за застапу-
вање во кривични предмети на граѓаните кои немаат финанси-
ски средства да ангажираат бранител со сопствени средства не 
е пресретната, односно судовите одобриле помалку бранители 
отколку што биле побарани од страна на обвинтетите.

Недостигот на јасна, конзистентна и унифицирана евиденција 
оневозможува добар увид во состојбите со пристапот до суд, 
како и следење на трендовите со цел да се преземат конкретни 
мерки во насока на унапредување на пристапот до правда на 
сите, особено на најранливите категории граѓани. 

Алтернативните механизми за решавање на споровите сè 
уште не се препознаени како можност за подобрување на при-
стапот до правдата, особено на маргинализираните заедни-
ци. Податоците ја илустрираат ниската свесност и знаење на 
граѓаните за тоа како да ги користат алтернативните начини 
за решавање на споровите, но и недостигот на промоција на 
овие механизми како брз и ефикасен начин за решавање на 
споровите. Недостигаат податоци за бројот на предметите во 
кои граѓаните можеле да спроведат медијација пред да започ-
нат судска постапка, како и податоци за бројот на предметите 
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во кои медијацијата е задолжителна пред започнувањето на 
судската постапка, а во кои спорот бил успешно решен преку 
медијација. 

Мерењето на правичноста на постапките е комплексно пра-
шање чиешто утврдување бара анализа на повеќе аспекти од 
значење за пристапот до правдата. Отсуството на редовно и си-
стематизирано мерење на довербата на граѓаните во судскиот 
систем и степенот на задоволство од добиените услуги во пра-
восудниот систем нè лишува од увид во состојбите и идентифи-
кување на можните решенија за зголемување на правичноста 
на судењето. Спорадичните анализи и истражувања на инсти-
туциите и организациите не се доволни за да направат долго-
рочно и системско поместување во пристапот до правдата.

Слично како и во претходниот период на анализа, недостига 
податок за бројот на притворените лица кои се во притвор 
подолго од 12 месеци, а сè уште не се правосилно осудени. Не-
достигаат податоци за структурата на луѓето кои се во притвор, 
разделени според пол, возраст, регион од каде што доаѓаат и 
општествена група на која припаѓаат. Со оглед на тоа дека не е 
достапна информација за точната должина на притворот, осо-
бено за должината на притворите подолги од шест месеци, не 
може да извлече просек за времетраењето на притворот. Сепак, 
најбројни се случаите во кои притворот трае подолго од три 
месеци. 

Утврдувањето на процентот кривични предмети во кои обви-
нетите немаат правен или друг застапник на суд беше предиз-
вик и за оваа анализа. Најголем дел од судовите доставија 
податок за бројот на случаите во кои на обвинетите им е до-
делен бранител по службена должност, во случаите кога од-
браната е задолжителна. Дел од судовите доставија податок 
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и за бројот на случаите во кои на обвинетите им е доделен 
бранител иако одбраната не е задолжителна, односно поради 
немање доволно финансиски средства за застапување. Нај-
големиот број кривични предмети се започнати по приватна 
кривична тужба или обвинителен предлог, што согласно за-
конот не подразбира застапување по службена должност, па 
останува заклучокот дека најголем дел од обвинетите се заста-
пуваат самите или преку бранител ангажиран и платен од нив-
ни сопствени средства. Имајќи го предвид фактот дека според 
податоците на Државниот завод за статистика од 2019 година 
една четвртина или 455.600 лица живеат во сиромаштија,120 ан-
гажирањето бранител од нивна страна сериозно би ја загрози-
ло егзистенцијата на граѓаните, што може да води до заклучок 
дека тие немале бранител во постапките. Дополнително, пан-
демијата во 2020 година доведе до уште поголемо осиромашу-
вање, со што се продлабочија нееднаквостите, а со тоа и при-
стапот до правда на ранливите и маргинализираните групи.

Под незадоволена потреба за правна помош се подразбира-
ат непресретнатите правни потреби на граѓаните кои имаат 
правни проблеми, но не се свесни за нив или, пак, се свесни 
за правниот проблем, но се соочуваат со други бариери што 
ги спречуваат да преземат дејства за нивно решавање. Клучен 
проблем при утврдувањето на незадоволената потреба за прав-
на помош е недостигот на унифицирана методологија преку 
која, во одредени интервали, ќе се оценуваат правните потре-
би и проблеми на граѓаните, особено на ранливите категории 
граѓани. Во отсуство на податоци од системското следење на 
пристапот до правда и задоволувањето на правните потреби на 

120 Државен завод за статистика. Лаекенски индикатори за сиромаштија во 
2019 година, 2020. Достапно на: https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.
aspx?rbrtxt=115
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граѓаните, анализата ги сублимира податоците добиени преку 
повремените истражувања на организациите кои опфаќаат 
различни периоди и различни маргинализирани заедници. 
Според истите, кај сиромашните граѓани и граѓанки, кои при-
паѓаат на маргинализираните групи (луѓе кои инјектираат дро-
ги и сексуални работници), постои незадоволена потреба за 
правна помош, особено за правни проблеми кои сами по себе 
произлегуваат од сиромаштијата и од нивната маргинализира-
на положба. Сиромашните и маргинализирани граѓани порет-
ко пристапуваат кон решавање на нивните правни проблеми, 
често поради недостиг на финансии, но и поради недовербата 
дека институциите ќе им го решат проблемот. Дополнително, 
здравствената и економска криза предизвикана со Ковид-19 го 
зголеми бројот на правните проблеми, а ја намали можноста 
за нивно брзо и ефикасно решавање. Ковид-19 значително го 
зголемува јазот во пристапот до правдата, што дополнително 
влијае врз продлабочувањето на нееднаквоста. Состојбата со 
семејното насилство во 2020 година е, исто така, алармантна. 
Расположливите податоци за периодот од јануари до јуни 2020 
година, покажуваат зголемен процент на семејно насилство во 
споредба со процентот за истиот период во 2019 (зголемување 
за 7,4 %), евидентирани се 824 жртви на семејно насилство (611 
се жени, 140 мажи и 73 деца), 3 убиства при вршење семејно на-
силство, за кои се пријавени тројца сторители (во споредба со 2 
убиства и двајца пријавени за делото во истиот период во 2019). 

Бројот на деца во притвор на 100.000 детска популација во 
анализираниот период се намалил во однос на претходниот 
период на анализа. Податоците на Управата за извршување 
санкции потврдуваат дека во периодот 2018-2020 година 
на ниту едно дете не му е изречена мерка притвор, додека 
бројот на деца кои издржуваат казна затвор во 2018 изнесу-
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ва 10, а во 2019 – 3, што е значително помал број во однос на 
претходните години. 

Анализата на податоците покажува дека трендот на зголему-
вање на должината на просечното времетраење на постапка-
та за решавање на предметите во сите судови продолжува и во 
периодот 2018-2020, споредено со 2016 година. Зголемувањето 
во 2017 година некаде е дури за четирипати поголемо отколку 
во 2016 година и истото продолжува до 2020 година, што ука-
жува на особено забавување во постапувањето на судовите. Во 
2020 година, кога се соочивме со пандемија, судовите очекува-
но дополнително го пролонгираа периодот на постапување. 
Кај сите судови се бележи зголемување на бројот на деновите 
потребни за решавање на предметите, со исклучок на Врховни-
от суд, каде што е забележано мало намалување на овој период 
во однос на 2018 и 2019 година. Особено загрижува непочиту-
вањето на итните законски рокови за заштита на жените кои 
претрпеле семејно насилство при изрекувањето на привреме-
ните мерки за заштита. 

Спроведувањето на целите за одржлив развој на национално 
ниво бара од властите сериозна заложба претставена преку 
конкретни активности за алокација на финансиските, човечки-
те и техничките ресурси за постигнување на целите. Преточу-
вањето на целите во национален контекст наметнува потреба 
од подготовка на соодветни стратегии и акциски планови за 
одржлив развој на краток, среден и на долг рок до 2030 година, 
во чии рамки приоритет ќе биде пристапот до правда, особено 
на најмаргинализираните заедници. 

Трендот на недоволно финансирање на судовите во држава-
та, кој постои еден подолг временски период, има негативни 
последици во однос на обезбедувањето пристап до правда,  
имајќи ја предвид улогата на судовите во решавањето на прав-
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ните потреби на граѓаните. Судскиот буџет е под висината на 
законски предвидениот мминимум, односно истиот е недово-
лен за ефективно функционирање на судовите во државата, 
имајќи предвид дека, согласно Законот за судски буџет, истиот 
треба да изнесува најмалку 0,8 % од бруто-домашниот производ 
(БДП), односно околу 80.000.000 евра. Буџетот за бесплатна 
правна помош претставува незначителен процент од вкупни-
от судски буџет и вкупниот буџет на правосудството, односно 
околу 1 % на ниво на одобрен, кое се намалува на 0,2 % на ниво 
на реализација. 

Огромен број граѓани кои немаат пристап до бесплатна правна 
помош се соочуваат со неможност да ги решат своите секојд-
невни правни проблеми. Незначителен дел од граѓаните го 
остваруваат правото на бесплатна правна помош на годишно 
ниво, но отсуствуваат извештаи од спроведена евалуација на 
квалитетот на обезбедената правна помош, вклучително и ме-
рење на задоволството на корисниците/чките на бесплатна 
правна помош. Наспроти 120.000 правни потреби на годишно 
ниво, во практиката се поднесуваат само 150-200 барања за се-
кундарна  правна помош, кои дополнително се намалуваат за 
50 % на ниво на одобрени барања.   

Меѓународните извори на податоци, како што се Варијации на 
демократијата (Varieties of Democracy (V-Dem)) и Проектот за 
светска правда (World Justice Project (WJP)), укажуваат на тоа 
дека во последниве три години нема подобрување на состој-
бите со демократијата, владеењето на правото и пристапот до 
правда во нашата држава. Пристрасноста на јавната админи-
страција, нетранспарентноста на процесите на донесување на 
законите и ограничениот пристап до правда, особено за жени-
те, се главните проблеми во однос на еднаквоста пред законот 
и индивидуалните слободи и права на граѓаните. Речиси секој 
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втор граѓанин во државата (47 %) се соочува со  некаков правен 
проблем, а најзастапени се проблемите на потрошувачите, до-
мувањето, имотот, јавните услуги и др. Загрижува тоа што дури 
85 % од граѓаните кои се соочиле со правен проблем не презеле 
дејствија за негово решавање. Граѓаните кои презеле дејствија 
за решавање на проблемите, главно побарале помош и совети 
од роднините и пријателите (37 %) и од овластените адвокати 
и адвокатски друштва. Просечното времетраење за решавање 
на проблемите изнесувало 26 месеци, што е навистина долго 
доколку се земат предвид негативните здравствени, економски 
и меѓучовечки последици што настануваат како резултат на не-
задоволените правни потреби на граѓаните, особено на ранли-
вите групи граѓани.  

Наспроти јавно достапните податоци за сторителите, не по-
стојат податоци за жртвите на кривичните дела, кои се потреб-
ни за утврдување на трендовите во однос на нивните права и 
пристапот до правда. Глобалната пандемија предивикана од 
КОВИД-19 предизвика сериозни негативни импликации врз 
состојбите со ранливите групи граѓани и нивниот пристап 
до правда. Како резултат на вонредната состојба и мерките 
за ограничено движење на населението, граѓаните се соочија 
со ограничен пристап до права, со неможност за решавање на 
правните проблеми со кои се соочуваат и со влошување на нив-
ната благосостојба. 
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ПРЕПОРАКИ
Судовите да воспостават систем за водење на евиденција за:  

�� бројот на кривичните постапки одвоени според овластен 
тужител и оштетен и истите да ги направат јавно достап-
ни за секоја година одделно; 

�� структурата на обвинетите и оштетените разделени по 
род, возраст, регион од кој доаѓаат и други параметри од 
значење за мерењето на пристапот до правда на различ-
ни групи граѓани, особено на жртвите на семејно насил-
ство;  

�� бројот на поднесени и одобрени барања за ослободување 
од трошоци во постапката и за обезбедување одбрана за 
сиромашните и истите да ги направат јавно достапни за 
секоја година одделно. 

Државниот завод за статистика да воведе интегриран систем 
за собирање, обработка и објавување податоци за:  

�� бројот, видот на поведените спорови и други параметри 
релевантни за следење на пристапот до правда во граѓан-
ските постапки;   

�� оштетените во кривичните постапки, нивниот број, род, 
возраст и други параметри релевантни за следење на 
пристапот до правда во кривичните постапки.  

Министерството за правда и Комората на медијатори, преку 
организирана кампања, да ги промовираат придобивките од 
медијацијата како алтернативен механизам за решавање на 
споровите. Комората на медијатори, во соработка со институ-
циите и организациите, да организира обуки за градење на ка-
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пацитетите на медијаторите за решавање на различни видови 
спорови што ги засегаат граѓаните, особено ранливите катего-
рии на граѓаните. 

Собранието да усвои измена и дополнување на Законот за пар-
нична постапка, со што ќе се прошират  законските основи за 
задолжителна медијација за физичките лица.

Министерството за труд и социјална политика, преку органи-
зирана кампања, да ги промовира придобивките од арбитра-
жата и мирното решавање на споровите од работен однос, како  
алтернативен начин за решавање на правните проблеми на 
граѓаните. 

Министерството за правда, во соработка со Судскиот совет, 
Државниот завод за статистика и други институции и органи-
зации, да развие методологија за прибирање податоци според 
повеќе параметри и да спроведе анализи меѓу граѓаните и ин-
ституциите во одредени интервали за мерење на перцепцијата 
на правичноста на постапките и задоволството на граѓаните од 
услугите во правосудниот систем. 

Управата за извршување санкции да воведе систем за подетал-
на евиденција на должината на притворот и структурата на 
притворените лица, за да се добие појасна слика за политиката 
на користење на притворот како мерка за обезбедување, нас-
проти должината на кривичните постапки, додека притворени-
те лица чекаат судење. 

Судовите да воспостават евиденција на неоправдано притво-
рените лица кои поминале време во притвор, но не биле право-
силно осудени. 

Судовите да водат евиденција за бројот на назначените бра-
нители во случаите на задолжителна одбрана и за бројот на 
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барањата за одбрана на сиромашни, бројот на одобрени и од-
биени барања, како и за родовата и етничката структура на 
обвинетите и јавно да ги објавуваат истите во своите месечни, 
квартални или годишни извештаи. 

Судовите да водат евиденција за бројот на обвинетите кои не-
мале бранител за случаите кога не биле исполнети условите за 
задолжителна одбрана и немало барање за одбрана на сиро-
машни. 

Судовите редовно да го следат просечното времетраење на 
постапките, според видот на постапката, а не само на ниво на 
одделни судови и различни видови судии, со цел следење на 
ефикасноста, а пред сè обезбедување навремена и ефикасна 
правна заштита, особено на жртвите на семејното насилство.  

Државата треба да ги спроведе законските обврски за одобру-
вање на судскиот буџет во висина од најмалку 0,8 % од БДП, 
како и да овозможи услови за континуирано зголемување на 
истиот, согласно потребите на судската власт.  

Потребно е да се зголеми буџетот за БПП за реализирање на 
правото на задолжителна одбрана и правото на ослободување 
од судски и од други трошоци во постапката, со цел да се зголе-
ми бројот на граѓани чиишто правни проблеми не можат да би-
дат решени поради неможноста да ги остварат овие законски 
предвидени права. 

Министерството за правда да спроведе транспарентен процес 
на подготовка на буџетот за БПП, врз основа на реалните прав-
ни потреби на граѓаните и задолжително да ги вклучи ранли-
вите групи граѓани. 

Министерството за правда да спроведе детална анализа за 
причните поради кои бесплатната правна помош е достапна за 
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мал број граѓани, да спроведе планирање базирано на докази 
и да ги вклучи ранливите групи граѓани во унапредувањето на 
постоечкиот модел за обезбедување бесплатна правна помош.  

Државата да ги преземе следниве мерки за поголема импле-
ментација на целта 16.3., односно: да применува посебни мерки 
за намалување на вработувањата преку политичките партии 
и да ја зголеми непристрасноста на јавните службеници; да 
воспостави механизам (систем) за мерење на перформансите 
на државните службеници; да усвои и да имплементира план 
за основна и континуирана обука на практичарите од надлеж-
ните институции, за да можат да одговорат на правните про-
блеми на ранливите групи граѓани; да усвои законска обврска 
за задолжително информирање на населението и негово вклу-
чување во процесите на донесување одлуки, и да усвои посеб-
ни мерки за подобрување на пристапот до правда за сите, со 
посебен фокус на жените.

Потребно е обезбедување детални податоци во однос на жрт-
вите на кривичните дела, со цел да се следи виктимологијата, 
трендовите и планирањето мерки и активности во согласност 
со специфичните потреби. 

Државата да преземе сериозни чекори за овозможување на 
пристапот до правда и за подобрување на институтионалниот 
одговор кон потребите на ранливите групи граѓани за време на 
криза, односно  да се воспостави државен фонд за финансиска 
поддршка на жените и другите ранливи групи граѓани; да се 
усвојат посебни мерки во согласност со специфичните потре-
би на граѓаните; да се адаптира постапувањето на надлежните 
институции во услови на криза; да се направи проценка и да 
се планираат економски мерки за поддршка на граѓаните и др.   
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INTRODUCTION
1
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The new global framework – UN Sustainable Development 
Agenda 2030 has 17 goals in the focus of its attention related to 
sustainable development in the social, economic and environmen-
tal protection field that Member-States committed themselves to 
fulfill until 2030. The last development agenda upgraded the results 
achieved from the Millennium Development Goals going a step fur-
ther and striving to include the poorest. Agenda 2030 recognizes 
the need of providing access to justice for all, including the most 
marginalized groups as the basis for securing sustainable develop-
ment. Goal 16 - Promoting peaceful and inclusive societies for sus-
tainable development, securing justice for all and building effective, 
accountable and inclusive institutions on all levels – has sub-goals 
(targets) through which Agenda 2030 should be accomplished.

This analysis focuses on the level of implementation of sub-goal 
16.3 - “Promote the rule of law at national and international levels 
and ensure equal access to justice for all” (hereinafter referred to as 
Goal 16.3 ) on national level. Goal 16.3 imposes the establishment of 
a facility that will secure laws and a justice system that are non-dis-
criminatory and accessible for all thereby providing efficient pro-
tection of civil rights. 

In the period 2017-2020, within the framework of the Network Strat-
egy on Legal Empowerment, the international initiative of the Open 
Society Foundations and the Foundation Open Society – Macedonia 
together with the Coalition on Sexual and Health Rights of Margin-
alized Communities “MARGINS” and the Association for Emanci-
pation, Solidarity and Equality of Women – ESE, implemented a se-
ries of activities as to identify competent institutions and determine 
activities undertaken on national level for the purpose of achieving 
Goal 16.3. 
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To better monitor implementation, a list of indicators was devel-
oped within the Global Indicator Framework of the UN Sustainable 
Development Goals and Targets until 20301, as well as UN Reso-
lution 68/261 on the basic principles of official statistics. The fol-
lowing two indicators are part of the Global Indicator Framework 
for monitoring the implementation of Goal 16.3: percentage of vic-
tims of violence who reported violence to competent institution or 
other officially recognized conflict-resolution facilities in the last 12 
months; and detained persons not convicted as a percentage of the 
overall prison population. Considering the fact that Goal 16.3 en-
compasses the concepts of “rule of law” and “access to justice” and 
especially due to the fact that such a sub-goal was introduced for the 
first time, the need to add indicators for monitoring access to justice 
throughout the countries of the World became apparent.2

In 2018, the Coalition on Sexual and Health Rights of Marginalized 
Communities “MARGINS” and the Association for Emancipation, 
Solidarity and Women Equality – ESE developed an analysis that for 
the very first time provided basic outlook on the degree of transposi-
tion of Goal 16.3 on national level. The general conclusion from the 
first review of the state of affairs was that our country was lagging 
behind with the accomplishment of the accepted obligations. Ex-
plicitly, the Government has not undertaken efforts to disseminate 

1 Accessible: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Fra 
mework%20after%20refinement_Eng.pdf.

2 The need was recognized by the Open Society Foundations, NAMATI, 
Transparency International and other globally known organizations that 
requested from the competent body responsible for determining indicators 
within the UN by means of an open letter the addition of indicators with 
research data of personal experience and perceptions of the population.

 Open Letter to the Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG – 
SDG). Monitoring Goal 16: The critical importance of survey based indicators 
and people’s opinion, Accessible at https://namati.org/resources/monitoring-
goal-16-the-critical-importance-of-survey-based-indicators-and-peoples-
opinion/.
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general information to relevant stakeholders and to include them 
in the process of implementation and monitoring of the goals. The 
lack of sufficient publicly accessible information makes monitoring 
the implementation of the goals in general difficult, including Goal 
16.3. Inadequate financial, human and technical resources for fulfill-
ing the goals create an obstacle to access justice and additionally 
neglect vulnerable categories of citizens. 

The Government of the Republic of North Macedonia became 
part of the global volunteer initiative Open Government Partner-
ship thereby accepting the obligations to continuously improve its 
performance through open, transparent, safe and efficient govern-
mental institutions that communicate and cooperate with citizens.3 
By means of four action plans, the country is upgrading its draft 
commitments, while in the period 2018-2020 access to justice was 
defined as a priority area for action. 

Therefore, this analysis provides an outlook of the implementation 
of Goal 16.3 in the last three years (2018-2020) and analyzes com-
paratively the state of affairs researched for the period 2012-2017, 
in order to acquire a more clear understanding of the degree of im-
plementation of Governmental commitments in terms of access to 
justice for all.

This activity was implemented within the framework of the proj-
ect “Access to Justice of the Most Marginalized” of the Foundation 
Open Society – Macedonia, the Association Health Options Project 
Skopje – HOPS and the Association Station L.E.T from Prilep, sup-
ported by the European Union.

3 Ministry for Information Society, National Action Plan of Open Government 
Partnership 2018-2020.
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METHODOLOGY

2
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The analysis of the monitored implementation of the Sustainable 
Development Goal (SDG) 16.3 on national level includes de jure 
and de facto review of the state of affairs with access to justice 
in the Republic of North Macedonia, especially of marginalized 
communities. By analyzing given indicators, the current laws and 
policies regulating the access to justice system, as well as the 
implementation of judicial procedures, alternative mechanisms for 
resolving disputes and the free legal aid are reviewed. In addition, 
an assessment of practices and effects policies have on the 
access to justice of the citizens is provided through the collection 
and review of administrative and statistical data and by using 
secondary sources, analysis and research projects of associations, 
organizations, institutions and indicators.  

Starting position for developing the list of indicators were the in-
dicators already determined for the development goals contained 
in the Global Indicator Framework for Sustainable Development 
Goals and Targets of the UN until 20304, including UN Resolution 
68/261 on the basic principles of official statistics. Since these two 
indicators are not enough to depict the actual situation, we took 
into consideration the indicators recommended by the Open Soci-
ety Foundations, NAMATI, Transparency International and other 
globally reputable organizations5, as well as additional internation-
al reading6. The list of indicators was additionally consulted with 

4 Accessible at: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20
Framework%20after%20refinement_Eng.pdf.

5 Open Letter to the Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG – 
SDG). Monitoring Goal 16: The critical importance of survey-based indicators 
and people’s opinion, Available at: https://namati.org/resources/monitoring-
goal-16-the-critical-importance-of-survey-based-indicators-and-peoples-
opinion/.

6 UNDP, “Goal 16 – The indicators we want. Virtual Network Sourcebook on 
Measuring Peace, Justice and Effective Institutions”, available at: http://www.
undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Virtual%20
Network%20on%20Goal%2016%20indicators%20-%20Indicators%20we%20
want%20Report.pdf.
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civic organizations active in the field of securing access to justice 
for vulnerable groups of citizens.

The analysis dated 2018 showed that selected indicators are related 
to all aspects of access to justice, but lack of information from public 
institutions restricts the insight of actual state of affairs and weak-
nesses and prevents the formulation of clear and specific guidelines 
for overcoming them. As in the analysis from 2018, we are using the 
list of 13 indicators for monitoring the implementation of this sus-
tainable development sub-goal, those being:

1) Number of persons who experienced judicial disputes in the 
last 12 months thereby accessing formal, non-formal, alternative 
or traditional mechanisms for resolving disputes which they 
deem fair;

2) Number of persons in custody still pending judgement;

3) Percentage of criminal cases where the defendants had no legal 
or other kind of representation in court;

4) Unfulfilled need for legal aid of the poorest quintile of national 
expenditure in the last 12 months, categorized per sex and age 
group;

5) Number of children in custody per 100,000 children population;

6) Part of the budget of the Legal Sector earmarked for free legal 
aid provision;

7) Average time for resolving civil disputes;

8) Number of executed requests for legal aid and free of charge 
court translators (in criminal and civil procedures) per annum, 
per sex of applicant7;

9) Percentage of persons who trust the Police/Courts;

7  The analysis of data related to this indicator is presented under indicator 1 as 
to avoid segmented presentation of data.
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10) V-dem indicators for justice (variations of democracy)/Rule of 
Law Index of World Justice Project;

11) Number of deceased in custody;

12) Percentage of persons reporting criminal acts;

13) Number of judgements per type of criminal act – criminality 
(for example, rape, murder, physical assault) and features of 
both victims and perpetrators (for example, sex, adulthood)

Prior to the analysis, we defined a plan containing possible sourc-
es of data, timetable of intervals for which data will be collected as 
well as methodological instruments (questionnaires) for collecting 
some of the information.

Data was collected covering the period 2018-2020 from available 
and published reports, publications, documents of public institu-
tions in the Republic of North Macedonia and analyses. All sources 
of regional and international organizations were also consulted.

Apart from the publicly available data, information on the basic 
courts throughout the territory of the country was also collected by 
applying the instrument for freedom of public information. Data 
was supplied by all courts, with the exception of those in Strumica, 
Prilep, Krusevo and Berovo. Limitation of the study was the fact that 
the data retrieved from the courts was not unified, subsequently cer-
tain categories of data from specific courts were lacking and could 
not be used to provide comprehensive analysis of the state of affairs.

Data was also collected from civic organizations dealing with ac-
cess to justice issue through a questionnaire on various kinds of 
legal and paralegal services to vulnerable groups of citizens as well 
as the annual and thematic reports related to their work. 
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I nd ica tor  1
Number of persons who experienced judicial 
disputes in the last 12 months thereby accessing 
formal, non-formal, alternative or traditional 
mechanisms for resolving disputes which they deem 
fair;

Access to justice encompasses access to judicial protection, access 
to legal assistance and alternative dispute resolution mechanisms, 
but also efficiency of the legal system in meeting the needs of the 
citizens related to resolution of disputes. Measuring the degree 
of accomplishment of this indicator implies collecting and cross-
examining the data from competent institutions, associations that 
render legal aid and citizens who have experienced resolution of 
disputes in courts or by applying alternative mechanisms. The 
purpose of this indicator is to incorporate the entire scope of available 
dispute resolution facilities in civil or criminal justice, including the 
alternative manners for resolving disputes. In addition, we strive to 
measure access and quality of the procedure/mechanism instead of 
the outcome of the procedure. 

1.1 .  Number of  persons conducting proceedings
А) Civil proceedings

For the needs of this study, data was requested from all courts on the 
territory of the country thereby providing a more comprehensive 
outlook on citizen’s access to courts. The findings of the previous 
analysis were based solely on the data received from the largest and 
most frequent civil court in Skopje resulting with limited insight 
of judicial protection in cases of disputes and the extent to which 
women exploited this right. We addressed the courts with several 
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questions related to the number of disputes initiated in the period 
2018-2020, including segregated data on how many of the lawsuits 
were initiated by men and women. Compared with the amount of 
received data in the development of the study in 2018, this time the 
courts provided more precise data on the number of lawsuits initi-
ated in the period 2018-2020, separated by years. In addition, data 
was received on the number of lawsuits initiated per sex which se-
cures a more detailed review of the access to courts for both men 
and women in the period analyzed. The data in Table 1 shows that 
in a large number of courts the number of initiated civil proceed-
ings involving natural persons is decreasing throughout the years 
i.e., the number of initiated proceedings in 2018 is bigger compared 
to 2019 and 2020. Difference are obvious in the courts in Struga, 
Kumanovo where the reduction is approximately 40% of the proce-
dures in 2020 compared to 2018. With the exception of the court in 
Sveti Nikole and Vinica, all of the courts that submitted data show 
a reduced number of initiated proceedings in 2020. The health and 
economic crises caused by COVID-19 increased the number of legal 
problems while the possibility of their fast and efficient resolution 
decreases. COVID- 19 significantly increased the gap in accessing 
justice that additionally affected inequalities. Legal problems are in-
creased with downsizing, overheads and housing expenses become 
difficult to cover, access to healthcare and dealing with other direct 
and indirect consequences of the pandemic emerge8. Undoubtedly, 
the Covid-19 pandemic affects citizen’s access to justice and their 
activities in resolving legal problems. 

8 Boskova N., Antic D., Bogatinova R. and Gliguroska M. Human Rights of 
Marginalized Communities in Covid-19 Conditions: Report on the impact 
of the measures dealing with Covid-19 on human rights of the marginalized 
communities, 2021. 
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On the other hand, associations reported a significant increase 
of requests for legal aid during the state of emergency. For exam-
ple, during the longer days of lock-down, emergency state and 
COVID-19 protective measures, the intensity of violence increased, 
while in the environments with a potential for violence, the imple-
mentation of the measures restricting movement and lockdowns, 
only acted as a catalyst for violence.9 The limited capacity of the 
Social Work Centres and the postponed court hearings in cases re-
lated to domestic violence, contributed to the reduced number of 
clients who requested assistance and support.10

9 Analysis of the situation of specific marginalized communities by associations 
that work directly with the communities. National Network to End Violence 
against Women and Domestic Violence, 2020. 

10 Boskova N, Antic D, Bogatinova R.and Gliguroska M. Human Rights of 
Marginalized Communities in Covid-19 Conditions: Report on the impact 
of the measures dealing with Covid-19 on human rights of the marginalized 
communities, 2021. 
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Table 1: Number of initiated civil disputes per year

No. Basic Court 2018 2019 2020 

m w m w m w

1. Berovo

2. Bitola 1.026 536 1.264 549 926 401

3. Vinica 647 47 684 52 776 66

4. Veles 667 387 558 320 559 303

5. Gevgelija 27 5 26 12 33 6

6. Gostivar 441 473 297

7. Debar / / /

8. Delcevo 280 120 225 72 268 95

9. Kavadarci 415 208 300 174 283 182

10. Kicevo 827 595 1.131 471 813 372

11. Kocani 491 550 467

12. Kratovo 65 29 85 15 64 25

13. Kriva Palanka 144 62 175 50 121 48

14. Kumanovo 1.313 335 757 324 726 307

15. Krusevo

16. Negotino 442 143 140 59 74 46

17. Ohrid 5.894 5.305 4.165

18. Prilep

19. Radovis 22 43 201 51 224 34

20. Resen 116 31 80 24 81 31

21. Sveti Nikole 214 72 238 68 295 52

22. Skopje 9.567 10.282 9.532

23. Struga 801 144 548 104 408 114

24. Strumica

25. Tetovo 2.641 2.212 2.185

26. Stip / / /

Source: Data received from the courts
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Exercising the right to access to justice implies enabling legal 
protection for those citizens who do not have sufficient financial 
resources to initiate court proceedings. Consequently the Law 
on Litigation, Law on Free Legal Aid and the Law on Court Fees 
enable parties to request their exemption from court fees in 
civil proceedings. Citizens without financial resources, i.e. those 
who based on their general possessions cannot afford the costs 
without inflicting damages on their livelihood and the livelihood 
of their families, can request from the court to be made exempt 
from payment of court fees and the obligation of making advance 
payments for the costs of the witnesses, experts and insight, 
including the costs for court announcements. If the request for cost 
exemption is submitted to the competent court acting in the specific 
case, the decision for exemption of litigation costs is adopted by the 
first instance court upon the proposal of the party concerned. In the 
previous analysis, the Basic Civil Court Skopje replied that it did 
not keep records on the number of proceedings for which parties 
concerned requested exemption i.e. the number of proceedings 
with approved request for cost exemptions. For the needs of this 
study, some of the courts submitted the requested data available in 
Table 2. The data indicate a limited number of proceedings where 
citizens were exempt from costs as provided by the courts. With 
the exception of the court in Kavadarci, all courts that submitted 
data on the number of proceedings where citizens were exempt 
from court fees indicate a slight increase in 2020 compared to 2018 
which, yet again, shows the impact of Covid-19 pandemic on the 
economic means of the citizens in litigation without endangering 
their substantial welfare.
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Table 2: Number of proceedings where citizens were exempt from paying fees

No. Basic Court Requested 
exemption

Approved 
exemption

Number of 
lawyers engaged 
in line with FLA

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
1. Berovo

2. Bitola No data No data No data

3. Vinica 2 1 4 1 1 3 No data

4. Veles No data 3 1 0 No data

5. Gevgelija 0 0 No data

6. Gostivar

7. Debar No data No data No data

8. Delcevo 0 0 No data

9. Kavadarci 3 1 1 3 1 1

10. Kicevo 7 5 9

11. Kocani

12. Kratovo 0 0

13. Kriva Palanka 4 2 5 4 2 3 No data

14. Kumanovo 10 No data No data

15. Krusevo

16. Negotino 3 2 7 3 2 7 3 2 7

17. Ohrid

18. Prilep

19. Radovis 1 0 2 1 0 2 No data

20. Resen 0 1 1 0 1 1 No data

21. Sveti Nikole 0 0 No data

22. Skopje Civil No data No data No data

23. Struga 1 1 No data

24. Strumica

25. Tetovo No data No data No data

26. Stip 3 1 5

Source: Data received from the courts by applying the mechanism of Freedom of Public 
Information
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The Law on Free Legal Aid ensures secondary legal assistance by 
a lawyer in civil proceedings if the income and property owned by 
the person and his/her family requesting the assistance does not 
exceed the threshold determined by law. Only Basic Court Nego-
tino provided data on the number of proceedings that took place 
in the period concerned where the party was represented by a law-
yer approved by the Ministry of Justice. According to the report on 
the efficiency and quality of justice in the countries of the Council 
of Europe,11 in 25 cases civil courts exempted parties from paying 
court fees 2018, which is less compared to the Report 2016 when 35 
civil cases were made exempt from payment of costs by the courts. 
The same report notes an increase in the number of cases where the 
Ministry of Justice approved secondary legal assistance in 2018 – a 
total of 80 cases, compared to 2016 when secondary legal assistance 
was approved for 65 cases.12 With the approval of secondary assis-
tance, the party is assigned free-of-charge lawyer to represent him/
her in all levels of the proceedings and, at the same time, is made ex-
empt from payment of court fees and litigation-related costs such as 
expert costs and administrative fees.13 On the other hand, being ex-
empt from court proceedings costs – if, and in case approved by the 
court – does not imply free legal aid and representation by a lawyer 
in legal proceedings. Therefore, the data received from the courts 
and presented in Table 2 does not provide a comprehensive review 
of the size of free legal aid received by the citizens in the small num-
ber of cases. In 2020, the amendments of the Law on Court Fees 

11 Council of Europe. European judicial systems Efficiency and quality of justice, 
2020. Accessible on: https://rm.coe.int/en-north-macedonia-2018/16809fe2e7 
(visited 1st June 2021). 

12 Boskova N., Drndarevska D., Misev S. and Gelevski M. Can the implementation 
of goal 16.3 be monitored and to what extent does the Republic of Macedonia 
promote rule of law and equal access to justice for all? 2018, pg. 35. 

13 Official Gazette of the Republic of North Macedonia No.: 101/2019. Law on Free 
Legal Aid, Article 13. 
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were adopted as a result of which the court fees for natural persons 
were decreased and limited to 600014 the most. This is a significant 
relief for people who want or simply can resolve their legal matters 
in court proceedings, although the fact remains that it is not the 
only litigation cost. An important aspect is the operational system 
of free legal aid enabling full coverage of costs for court proceed-
ings. More detailed information and data related to free legal aid 
provided on the basis of the Law on Free Legal Aid are presented 
further in the part dealing with Indicator 6 of this analysis.

According to the analysis of the Association ESE, the women sub-
jected to domestic violence had no idea about the costs of the pro-
ceedings i.e., only a small number of them knew the price of the 
lawsuit and the judgement, while none of them knew the price of an 
appeal procedure or expertise rendered.15 Being uninformed about 
the possibility for partial or full exemption of costs of proceedings 
affected significantly their activity to undertake action and resolve 
the legal matter/ or problems faced. In such circumstances some 
of the women had to be resourceful because they were left on their 
own, completely unaware of the possibility to bear the costs of the 
opposed party, and some even gave up or just assumed some of 
the required procedures. Practically, the success or failure of women 
to turn to court proceedings to resolve problems mainly depended 
on the financial resources and their being informed, and rarely on 
the possibility of being made exempt of costs, if they previously re 
quested cost exemption.16

14 Official Gazette of the Republic of North Macedonia No.: 257/2020. Law on 
Court Fees.

15 The effect of court fees, costs and information on exemption of paying court 
fees as an obstacle and possibility for judicial protection for women faced 
with domestic violence, 2021. Accessible on: http://www.esem.org.mk/pdf/
Publikacii/2021/1/Vlijanieto%20na%20sudskite%20taksi.pdf

16  Ibid.
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The parties and the other participants in the proceedings whose 
language is different to Macedonian language and its Cyrillic al-
phabet, are entitled to use their own language in the course of the 
hearings and when undertaking other oral procedural actions in the 
court. Those parties and participants in the proceedings are enti-
tled to oral translation in their language of what is said during the 
hearing, as well as oral translation of papers used as evidence in 
the hearing. If written communication is not possible with a partic-
ipant hard on hearing and speaking, an interpreter will be invited 
to communicate with the witness during the proceedings. Smooth 
communication with the court in a comprehensive language is a 
basic principle of fair trial, therefore when analyzing the data on the 
degree of fulfilling access to justice, we asked for data on how often 
did parties in civil proceedings use this entitlement in court. 
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Table 3: Approved translators and interpreters in civil proceedings

# Basic Court 2018 2019 2020

1. Berovo

2. Bitola No data No data No data

3. Vinica 0 0 0

4. Veles No data No data No data

5. Gevgelija* 41 75 16

6. Gostivar

7. Debar No data No data No data

8. Delcevo 0 0 0

9. Kavadarci 0 0 0

10. Kicevo No data No data No data

11. Kocani No data No data No data

12. Kratovo 0 0 0

13. Kriva Palanka* 57 44 38

14. Kumanovo* 325 325 227

15. Krusevo

16. Negotino 0 0 0

17. Ohrid 11 11 11

18. Prilep

19. Radovis 2 18 13

20. Resen 0 0 0

21. Sveti Nikole 1 0 0

22. Skopje Civil No data No data No data

23. Struga 154 220 130

24. Strumica

25. Tetovo No data No data No data

26. Stip No data No data No data

Source: Data received from the courts by applying the mechanism of Freedom of Public 
Information

*Data from these courts refer to the total number of translators and interpreters engaged in 
court proceedings (criminal and civil).
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B) Criminal Proceedings

The data collected by the State Statistical Office in the field of the 
judiciary are based on the regular statistical research on reported, 
accused and convicted adult and juvenile perpetrators of criminal 
offences. Data is summarised according to statistical research of in-
dividual statistical surveys filled in by the competent Public Prose-
cutions and the Basic Courts. The number of criminal cases in the 
courts is steadily decreasing.17 Previous analysis on the degree of 
implementation of goal 16.3 shows that in the period 2012-2017, the 
number of accused is from 13,699 to 9,320 in 2017,18 while in 2018 
and 2019 this number decreased to 6,829 and 5,370 respectively, 
which is almost half in relation to the previous period of analysis. 
Such a predicament affects the total number of accused which is 
significantly lower than the previously analyzed period. 
Table 4: Reported, accused, convicted adults and juvenile perpetrators of criminal 
offences

Year Reported Accused Convicted Convicted 
juveniles

2018 19.779 6.829 5.857 330
2019 20.106 5.370 4.712 304

2020*

Source: MakStat database of the State Statistical Office
*In the period of finalizing the study, the data for 2020 was still not available

17  Council of Europe. European judicial systems Efficiency and quality of justice, 
2020. Accessible on: https://rm.coe.int/en-north-macedonia-2018/16809fe2e7 
(visited 1st June 2021). 

18  Boskova N., Drndarevska D., Misev S. and Gelevska M. Can the implementation 
of goal 16.3 be monitored and to what extent does the Republic of Macedonia 
promote rule of law and equal access to justice for all? 2018, pg. 35.
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Thanks to the data from the State Statistical Office the policy for 
dealing with crime from various fields can partly be analyzed. The 
Table provides general data on the number of reported, accused, and 
convicted adult and juvenile perpetrators of criminal offences. The 
data on accused adult persons refers to all persons against whom a 
criminal procedure was initiated following the filed indictment, pro-
posed indictment or private lawsuit. The total number of convict-
ed adults includes convicted adult persons for any of the sanctions 
provided for in the Criminal Code of the Republic of North Macedo-
nia, the persons proclaimed guilty and persons who received court 
warnings or educational measures as criminal sanctions.

Regarding access to justice in the criminal-legal field, as required by 
this analysis, we requested data from all national courts, including 
the Basic Criminal Court Skopje, related to the number of proposed 
indictments and indictments submitted to the court and the num-
ber of private criminal lawsuits filed in the period 2018-2020. 
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Table 5: Private criminal lawsuits, proposed indictments and indictments per year

# Basic 
Court

Private criminal 
lawsuits

Proposed 
indictments Indictments

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
1. Berovo
2. Bitola 100 95 11 254 238 175 50 51 49
3. Vinica 402 434 489 37 28 31 0 0 0
4. Veles 59 56 42 1 360 391 438
5. Gevgelija 13 24 34 0 0 0 144 133 124
6. Gostivar 51 63 69 0 0 0 563
7. Debar 4 6 1 / / / 29 29 22
8. Delcevo 5 1 / / / / 156 133 217
9. Kavadarci 25 12 18 / / / 215 198 172
10. Kicevo 15 13 20 / / / 238 194 152
11. Kocani 586
12. Kratovo 2 2 4 / / / 29 27 31

13. Kriva 
Palanka 1 3 0 0 0 0 185 107 192

14. Kumanovo 101 87 68 0 0 0 536 467 392
15. Krusevo
16. Negotino 6 6 1 0 0 0 91 104 73
17. Ohrid 34 35 25 2 4 3 241 204 221
18. Prilep
19. Radovis 14 5 18 1 0 2 42 33 48
20. Resen 6 7 4 0 0 0 73 75 62

21. Sveti 
Nikole 2 13 2 0 0 0 162 111 139

22. Skopje 566 665 954 / / / 1.737 1.764 1.577
23. Struga 66 0 0 0 296 264 149
24. Strumica
25. Tetovo 45 102 61 / / / 632 730 923
26. Stip 76 90 129 / / / 282 270 319

Source: Data received from the courts by applying the mechanism of Freedom of Public 
Information
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From the received data on the number of initiated criminal 
procedures from various authorized subjects one can conclude that 
the number of procedures filed for more serious criminal offences 
with the submission of proposed indictments or acts by the Public 
Prosecution is significantly bigger. The number shows a changing 
trend of criminal prosecution, thus the criminal-legal system gets 
involved more often in the prosecution of more serious criminal 
offences for which strict imprisonment is envisaged. As in the 2018 
analysis, data is lacking on the victims, i.e., their ages, sex, gender, 
relation with the perpetrator and other parametres enabling us to 
research in greater details the criminal-legal institutional response 
in domestic violence cases. 

The translation or interpretation of the verbal and written 
communication during the proceedings is of essential importance 
for the persons subject to the criminal proceedings enabling them 
to get acquainted with the criminal indictment or the accusation 
against them. According to the UN Human Rights Committee, this 
right is “of special significance in cases where being unfamiliar 
with or having difficulties in understanding the language used in 
the court may present a major obstacle in exercising the rights of 
the defence”.19 Not securing an interpreter for criminal proceedings 
constitutes a violation of the right to fair trial guaranteed by Article 
6 of the European Convention of Human Rights. Lacking the data 
on the number of proceedings with secured translation makes one 
wonder whether and in what manner the accused and the other 
participants in the procedure exercise their right in the course of 
the proceedings.

19 General Comment No. 13, Article 14 (Administration of Justice), Equality before 
the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court 
Established by Law, 13 April 1984, para. 13.
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Table 6: Number of engaged translators and interpreters in criminal proceedings

# Basic Court Private lawsuits Proposed 
indictments Indictments

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

1. Berovo

2. Bitola

3. Vinica 2 1 4 1 1 3 No data

4. Veles No data 3 1 0 No data

5. Gevgelija 0 0 No data

6. Gostivar

7. Debar No data No data No data

8. Delcevo 0 0 No data

9. Kavadarci 3 1 1 3 1 1

10. Kicevo 7 5 9

11. Kocani

12. Kratovo 0 0

13. Kriva 
Palanka 4 2 5 4 2 3 No data

14. Kumanovo 10 No data No data

15. Krusevo

16. Negotino 3 2 7 3 2 7 3 2 7

17. Ohrid

18. Prilep

19. Radovis 1 0 2 1 0 2 No data

20. Resen 0 1 1 0 1 1 No data

21. Sveti Nikole 0 0 No data

22. Skopje Civil No data No data No data

23. Struga 1 1 No data

24. Strumica

25. Tetovo No data No data No data

26. Stip 3 1 5

Source: Data received from the courts by applying the mechanism of Freedom of Public 
Information
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Data retrieved from the courts show that the courts do not keep 
clear and consistent statistics on this issue therefore only 13 courts 
provided data on the number of proceedings where the parties 
exercised their right to a translator and interpreter. According to 
the data received from the courts that keep such records, one can 
conclude that parties in a limited number of proceedings used 
the right to a translator and interpreter. This data – if analyzed in 
context of the research findings pinpointing that a limited number 
of participants in court proceedings fully understand court advice in 
terms of their rights, including the right to a translator or interpreter 
– leads to the conclusion that the need for translators is greater than 
that exercised as a right.

C) Alternative mechanisms for resolving disputes

Alternative dispute resolution is one of the ways to solve a legal 
dispute between two or more natural or legal persons by means of 
defining a mutually acceptable solution. When analyzing access 
to justice in the country, one must consider the availability of 
alternative mechanisms for resolving civil disputes, the access 
to such mechanisms, and the efficiency and frequency of using 
such mechanisms by the citizens. Dispute resolution by means 
of applying alternative mechanisms can save both resources and 
time of persons with legal disputes or disagreement on a given 
issue, thereby enabling them the possibility to participate in the 
process, controlling the events, respecting the dignity of the other 
party (above all by not having winners and losers at the end of the 
process), and, most importantly, it builds confidence.20

20 Kocevski G., Crvenkovska S. Applicability of alternative dispute resolution 
in securing access to justice for vulnerable categories in the Republic of 
Macedonia, 2018. 
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Mediation and arbitration are two mechanisms for alternative 
dispute resolution. According to the Mediation Law, mediation is 
every facilitation - regardless of its name - in the resolution of a 
disputed relation in a mediation procedure enabling the disputed 
parties to resolve the dispute by means of negotiations, amicably, 
with the assistance of one or more licensed mediators.21 The Ministry 
of Justice keeps the Register of Mediators in the Republic of North 
Macedonia, according to which the number of mediators in the last 
few years has increased to 44 mediators, compared to 29 mediators 
in 2018. Successful amicable dispute resolution through mediation 
are entered in the Register for evidence of mediation procedures 
kept by the Ministry of Justice.

The previous analysis covering the period 2016-2018 showed an 
increase in the number of initiated civil procedures. In the period 
2018-2020, the number of citizens who commenced with resolving 
disputes in courts has decreased compared to the previous period 
of analysis. In comparison, in the Basic Civil Court, in 2017, 43,524 
procedures were initiated, while in 2018-9,567; in 2019-10,282, and 
in 2020- 9,532. If the numbers of initiated and resolved disputes by 
means of mediation are compared, one cannot conclude that the re-
duction in number of lawsuits is a result of increased application of 
mediation, regardless of the fact that in 2020 the number of resolved 
disputes through mediation was doubled in comparison to 2018. 

21 Official Gazette of the Republic of Macedonia, No.: 188/13, 148/15, 192/15, 55/16, 
Mediation Law, Article 2.
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Table 7: Number of initiated mediation procedures and accomplished agreements 
per year 

Year # of mediation procedures 
initiated # of achieved agreement

2018 309 122

2019 100 19

2020 364 226
Source: Data received from the Ministry of Justice22

Data covering the period 2016-2018 indicates a growing trend of ini-
tiated and agreements achieved in a mediation procedure as a result 
of the amendments of the Litigation Law from 2015 that stipulates 
mandatory mediation before commencing with a dispute. In com-
mercial disputes with monetary claims exceeding 1,000,000 denars, 
initiated in court with a lawsuit, the parties are obliged to try to re-
solve the dispute through mediation before submitting the lawsuit. 
The data received from the Ministry of Justice does not indicate the 
number of initiated and finalized settlements between natural per-
sons that had no legal obligation to undergo a mediation procedure 
as a requirement for court proceedings. In any case, the increase in 
number of initiated and mediation resolved cases speaks in favour 
of the fact that citizens are becoming aware of the benefits of alter-
native resolution of their legal problems. 

The Law on Amicable Settlements of Labour Disputes regulates the 
manner and procedure for amicable resolution of collective labour 
disputes through reconciliation and separate individual labour dis-
putes concerning cancelling of employment contracts and non-pay-
ment of salary through arbitration.23 Citizens have a possibility to 

22 Republic of North Macedonia, Ministry of Justice. Notification UP1 No.: 19-
1368/2021 dated 29.06.2021.

23 Official Gazette of the Republic of Macedonia No.: 87/2007; 27/2014; 102/2014; 
30/2016. Law on Amicable Resolution of Labour Disputes, Articles 1, 3 and 4.



Monitoring the Implementation of the Sustainable Development Goal (SDG) 16.3 on National Level30

resolve other individual labour disputes in a mediation procedure. 
The Ministry of Labour and Social Policy keeps the Register of Con-
ciliators and Arbitrators, and according to the available informa-
tion, the Republic of North Macedonia has a total of 60 registered 
licensed conciliators and arbitrators. This Ministry is also responsi-
ble for the overall expert and administrative support and for man-
aging the mechanisms for amicable resolution of labour disputes. 
Data on the number of initiated proposals for amicable resolution 
of disputes and the number of resolved procedures is not publicly 
available on the website of the Ministry of Labour and Social Poli-
cy. By requesting access to free public information, we tried to find 
the accurate data segregated by year as to analyze the trend of use 
of this mechanism, and also to compare the situation with that of 
previous periods. According to the response of the Ministry of La-
bour and Social Policy, the ministry is not competent to keep such 
records.24

Some of the courts, apart from the total number of initiated civil 
proceedings, submitted data segregated by field. The conclusion 
derived from such data is that in specific courts citizens often re-
quest protection for labour-related issues. For example, in Civil 
Court Skopje, in 2018, 8,5% of the total number of received cases 
were from the field of labour relations, while in 2019 and 2020 the 
numbers are 9,8% and 12% respectively. The effects of the econom-
ic crisis caused by Covid-19 can be spotted from the received data. 
In the second and third quarter of 2020, approximately 26,000 jobs 
were lost cumulatively compared to the first quarter of 2020, i.e., in 
average approximately 7,500 jobs were lost compared to the same 

24  Ministry of Labour and Social Policy. Response to a request for access to public 
information No.: 14- 4277/4 dated 07.07.2021. 
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period in 2019.25 Hence the conclusion that although in 2020 there 
was general decrease of initiated civil proceedings compared to pre-
vious years, the increase of procedures for protection of labour-re-
lated rights seems evident. Bearing in mind the fact that usually 
the low-paid workers are those who lost their jobs without a writ-
ten employment contract26 out of whom are mostly nationally paid 
workers, one can assume that the scope of legal issues in this field 
is much greater, and that a significant number of citizens have not 
undertaken legal action to resolve their problems. 

Data illustrates the low level of awareness and knowledge of the 
citizens to use alternative means to resolve disputes, but also lack 
of promotion of these mechanisms as a fast and efficient way to re-
solve disputes. The Strategy for Judicial Reform stresses the need 
to explain the legal framework in order to improve the use of these 
mechanisms.27 Data is lacking on the number of cases where the cit-
izens could have initiated mediation before going to court, as well 
as on the number of cases in which mediation was mandatory be-
fore going to court and where the dispute was successfully resolved 
through mediation. Lack of transparency on the part of the institu-
tions regarding their competence to resolve disputes amicably con-
tributes to the low level of knowledge and citizens being informed 
about the existence of alternative means of resolving disputes. 

25 Finance Think. Vulnerable Workers Following the Corona-toboggan, 2021. 
Accessible at: https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2021/06/
PolicyBrief_no.50-MK-1.pdf

26 Ibid. 

27 Government of the Republic of Macedonia, Strategy on Judicial Reform Sector 
of the Republic of Macedonia 2017-2022, page 30.
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D) Perception of fair procedures

The rights determined by law are minimum requirements for the 
protection of violation of civil rights by the State or any other third 
party. Rights imply responsibility and obligation that individuals 
need to adhere to in the community and society. The starting point 
of exercising and protecting a specific right through court proceed-
ings or other means of resolving legal issues is to enshrine it in the 
law. The perception of (un)fair procedure for resolving legal prob-
lems of the citizens is one of the criteria for assessing access to jus-
tice and implementing sub-goal 16.3. When parties perceive court 
proceedings as fair, they will respect and adhere to the decision 
and its execution regardless of whether they were successful in 
the procedure. 

The outcome from the formal procedures is victory for one side and 
loss for the other, hence analysis of several elements is required as 
to have better understanding of the fairness of the procedure, and 
not just the subjective feeling of content from the outcome of the 
procedure of the involved parties. Measuring the fairness of the 
procedures, regardless of whether they are formal or alternative, 
can be done through several parametres. Public survey is one of 
the ways to collect information on the fairness of procedures for 
dispute resolution. Other elements however, should also be subject 
of analysis for example, analysis of laws and institutional respon-
siveness; analysis of civic organizations on the operation of formal 
and alternative mechanisms for dispute resolution; interviews and 
focus-groups with judges and other decision-making bodies.

Legal framework should envisage clear rules and standards on the 
manner, procedure, time and institution where citizens can exercise 
their rights. The Constitution ensures civil, political, economic, so-
cial and cultural rights that are further regulated with specific sub-
stantial and litigation laws, including judicial protection in case of 
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violation of these rights. The absence of clear rules and standards 
results with arbitrary and discriminatory actions by the authorities. 
For example, as a result of the legal gap within of the Law on Person-
al Records regarding the clear regulation of the procedure for legal 
recognition of gender of transgender persons, different decisions 
were adopted by the Personal Records Administration in same or 
similar situations hence some of the people can exercise their right, 
while others have been waiting for a whole decade.28

Fair procedures are also ensured with the laws that do not produce 
or support discrimination. The laws, rules and standards should 
enable equal rights for all individuals, especially for the vulnera-
ble categories. For example, the provision of the Criminal Code that 
prohibits rape does not recognize rape executed in context of mar-
riage, although research has proved that this form of violence is one 
of the ways of controlling women by their partners. According to 
the research on wellbeing and security of women conducted by the 
OSCE, sexual harassment in partner relations is frequent and wide-
ly accepted in society as normal behaviour. Respondents replied 
that they would never think to report a case when they were forced 
into having sex with their partner because they believe that the idea 
of marital rape is absurd.29 Therefore, it is important to eliminate 
formal discrimination as a precondition for accomplishing substan-
tial equality. 

To find a solution to their legal problems, citizens need to be in-
formed about their rights and obligations so that they can un-
dertake action in case their rights are violated or if they cannot ac-
complish a right guaranteed by law. Usually, vulnerable categories 

28 ECHR, H versus the Republic of North Macedonia, appeal No.: 29683/2016. 
Accessible on: https://bit.ly/3628r6w

29  Research conducted by OSCE on violence against women in North Macedonia, 
wellbeing and security of women, 2019. 
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of citizens do not exercise their rights as a result of the low level of 
education and/or lack of information and resources to act and ac-
complish their rights. The largest part of legal literacy and strength-
ening of citizens is performed through activities directed towards 
the citizens, especially the most vulnerable groups.30 By developing 
videos, printed material, direct meetings and training, citizens re-
ceive information on the contents of the laws, available mechanisms 
for resolving legal problems, accessible forms of legal aid and other 
information adapted in a language and contents comprehensible 
for the general public, especially for the needs of the marginalized 
communities. Therefore civic organizations are instrumental in se-
curing access to justice and creating the perception of fairness in re-
solving legal problems. Several research projects show that citizens, 
especially the marginalized communities, first address associations 
when they have legal issues thus making them a significant link in 
dissemination of information to the communities.  

Governmental institutions are responsible to inform the citizens 
about their rights. This analysis, as many other previous research, 
confirms the weak institutional capacity to collect, process and 
publish data that will help citizens improve their access to justice. 
Hence, strengthening institutional capacities and improving the 
manner of informing citizens is necessary to overcome the current 
limited and complicated way of doing so. According to the data sub-
mitted for evaluation of the judicial system 2018-2020 to the Com-
mission for Judicial Efficiency of the Council of Europe, citizens 
have access to information on their rights through the databases 
of the State. In practice, these databases of laws with updated texts 
of amended laws are commercial and not accessible to the citizens. 
These platforms are often used by legal practitioners and their use 

30  https://www.pravnozajakni.mk/
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secures advance knowledge in the legal field in order to search its 
data. Publicity of case law is secured exclusively by publishing the 
decisions on the website of the court as well as by publishing the 
Case Law Bulletins. Other forms of publicity (apart from the Bulle-
tin) such as various publications reflecting and analyzing case law 
or reports from meetings of for expert cooperation with basic courts 
organized by the Court are not implemented.31 The obligation of the 
state to inform the citizens about the legal standards is stressed in 
the reports of the international human rights bodies that demand 
translation and wide-spread dissemination of key findings and de-
cisions of the bodies.32 Thus, it is not enough to publish the law or 
the court decision. On the contrary, it is important for the citizens to 
acquire clear and easy understandable information on their rights, 
including the manner, procedure and institutions responsible for 
delivering those rights.

Citizens who are familiar with their fundamental rights and obliga-
tions and the manner in which they can resolve their legal problem 
still need expert legal assistance in order to navigate through the 
judicial system or the procedures in front of other administrative 
bodies. Fair procedure implies possibility for citizens to acquire pro-
fessional legal advice and/or representation so that they can make 
an informed decision to protect their rights and interests. This 
includes free legal aid in cases when people cannot afford to pay 
for the legal services. In line with the legal framework, the State is 
obliged to secure legal services for those who cannot afford such 
a service, but in reality only some of the citizens have access and 

31 Functional analysis of appeal courts in the Republic of North Macedonia. RN 
Macedonia and Centre for Legal Research and Analysis - CLRA, 2019. 

32 Committee on the Elimination of Discrimination against Women Views 
adopted by the Committee under Art. 7(3) of the Optional Protocol, concerning 
Communication Communication No. 143/2019, CEDAW/C/ 77/D/143/2019, 
December 2020, Paragraph 10. 
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receive free legal aid funded by the State (for more information, see 
Indicator 8).

Citizens should have the right to efficiently present the case so that 
the judge, arbitrator or mediator can make a fair decision. Prop-
erly and fully determining the actual situation is only possible 
through presenting the arguments, facts, the possibility to call 
witnesses, expert and professional persons and introduce new 
evidence. Litigation laws (Law on Litigation and the Law on Crim-
inal Procedure) provide for mandatory presence of a properly invit-
ed witness by the court. Should the witness fail to appear and justify 
his/her absence, the court may enforce summoning the witness and 
sanction him/her with a monetary fine. In practice, judges almost 
never apply this measure which was confirmed by the monitoring 
of trials in seven courts in the Republic of Macedonia in the course 
of seven months in 2016 when only one such measure was applied 
– enforced summoning of witnesses although the absence of wit-
nesses is a frequent reason for postponing hearings.33 Absence of 
witnesses is often the cause for postponing hearings that affects 
the timetable for proceedings. These absences, to a great extent, are 
due to the poor performance of the delivery services and not ex-
hausting the resources of the MIA in addressing and summoning 
these persons.34 Subsequently, the right of the parties to present all 
evidence in the procedure is limited.

Institutions are obligated to secure communication with the parties 
in the language that they understand. Provision from the litigation 
laws stipulates the courts to provide mandatory advisory instruc-
tion on the right to use a translator or interpreter if they do not un-

33 Coalition “All for Fair Trails” – Skopje. Analysis of data from monitoring court 
proceedings in 2016, December 2016, page 6 and 21.

34 Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Analysis of data 
from monitoring of court proceedings in 2018, 2019. 
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derstand the language of the proceedings. Refusal of the court to 
secure interpretation is an essential violation of the procedure and 
constitutes grounds for dismissing the decision in front of a higher 
court.35 Data received from the courts show that some of them do 
not have data on the number of interpreters hired in the proceed-
ings, while the number of translators hired in court proceedings in 
courts with competence in places at the border places where people 
commute but do not speak Macedonian language is quite signifi-
cant. According to the findings of the research from 2108, out of 498 
citizens who experienced court proceedings, only a quarter (25%) 
understood the advice related to the right in the course of the pro-
ceedings (including the right to translator or interpreter) given by 
the judge. 44% stated that the judge only listed the rights of the par-
ticipants in the procedure without explanation, while 31% respond-
ed that the rights of the participants in the proceedings were not 
explained in a comprehensive manner.36 Data collected from the 
courts for the purposes of this analysis show that the citizens used 
the right to translator or interpreter in a small number of proceed-
ings.

Impartial performance of judges is key for securing fair proceed-
ings. Litigation laws provide the possibility for exempting judges 
should circumstance exists that could affect impartiality of the spe-
cific case. The perception for fair court proceedings results from the 
actions of the courts and judges as individuals and legal-political, so-
cial and economic context in which the courts operate. The manner 
of appointment and dismissal of judges affects citizens’ perceptions 
of the judicial system and the operation of the courts. Hence, the ex-

35 Official Gazette of the Republic of Macedonia No.: 79/05, 110/08, 83/09, 116/10 
and 124/15. Litigation Law. 

36 Coalition of associations of citizens “All for Fair Trials”. “Fair is when it is fair 
for all”, 2018.
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istence of legal instruments and practices that will make judges free 
from political and partisan pressures, as well as from voluntary dis-
missals for made decisions and proceedings, unless it is a matter of 
incompetence and corruption, is necessary. Two subsequent years, 
the Republic of North Macedonia is stagnating in the fight against 
corruption hence in the rankings of the Transparency International 
Index. The last analysis from 2020 indicates that North Macedonia 
dropped to place 111 in relations with the previous year, i.e., in 2018 
it was in place 93 on a list of 180 countries which puts it in the cat-
egory of countries with a high rate of corruption.37 Research of fair 
and equitable trial points out that 71% of the respondents deem that 
the courts do not treat all participants in the proceedings equally, 
while only 3% believe that judges abide by the principle of objectiv-
ity and impartiality in performing his/her duty.38 The same research 
showed high 93% mistrust in the judicial system in the Republic of 
North Macedonia.

One of the key criteria on the quality of judicial justice is also the 
manner in which court decisions are elaborated. National litiga-
tion laws provide for a decision with an elaboration adopted by 
whatever institution. The quality of a given court decision however, 
is not just an issue of form and procedure, but also a rule of law is-
sue.39 According to the interpretation of Article 6 of the ECHR, that 
regulates the right to fair trial, inevitable elements of judicial justice 
are contents, clarity and elaboration of court decisions and their 
efficient execution. A well-elaborated decision needs to inform the 

37 https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/mkd

38 Coalition of associations of citizens “All for Fai Trials”. “Fair is when it is fair for 
all”, 2018. Available at: https://bit.ly/2UEd4Mr.

39 Functional analysis of courts of appeal in the Republic of North Macedonia. 
PwC North Macedonia and Centre for Legal Research and Analysis – CLRA, 
2019. 
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parties concerned about the facts of the case; provide explanation 
on the basis of which the decision was adopted; quote the law that 
it stems from and state the final decision. The quality of the elabo-
ration affects the perception of the parties on whether the decision 
was based on relevant facts and enforced laws or the decision was 
biased and thus inappropriate. In case of dissatisfaction with the de-
cision, litigation laws provide the opportunity for an appeal sending 
the first instance court decision to higher instances for re-examin-
ing and thus affecting the perception of just procedures.

The conclusion from the available sources of the research conduct-
ed by the civic organizations is that the respondents are usually not 
satisfied with the outcome of the procedures and that is not suffi-
cient to measure the fairness of the proceedings. Two out of five 
respondents were not satisfied with the outcome and one-fifth were 
very unsatisfied. This means that three out of five respondents were 
not satisfied with the outcome although they apparently tried active-
ly to resolve the problem.40 The satisfaction with the proceedings 
and the perception of its fairness is related to the outcome of the 
opposed party. Subsequently, on the question whether they deem 
the outcome fair for all parties concerned, more than two thirds of 
the respondents believed that the outcome was not fair.41 The per-
ception of unfairness affects the motivation of citizens to act and 
resolve their legal problems and the trust in the institutions, which 
is one of the key factors of access to justice. The negative opinions 
and the low confidence in the judicial system of the marginalized 
communities are usually based on personal experience, since more 
than a third of the sex workers and more than three quarters of the 
drug-users – some time in their life – were part of court proceedings 

40 Foundation Open Society Macedonia, Legal needs and the path to justice in the 
Republic of Macedonia, Skopje, 2013, p. 21.

41 Idem, p. 22.
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in the capacity of an accused party or a defendant or they appeared 
in the proceedings as victims.42

For the purpose of stressing the growing importance of developing 
good quality policies pertaining to the courts and the judiciary in 
general, the Commission for the Efficiency of Justice of the Council 
of Europe established a special working group and adopted a list 
of issues to promote quality of justice and courts that will serve as 
tools for courts to be able to measure the quality of their operation43. 
According to the questionnaire of the Commission, citizen’s trust in 
the judiciary is measured also through the accessibility of the com-
pensation system in case the proceedings last too long, non-exe-
cution of court decisions, unlawful detention, wrongful conviction 
and other cases that provide for compensation of inflicted damag-
es. The Supreme Court decides upon a request for violation of the 
right to a trial within reasonable time, in first and second instance, 
in proceedings determined by law in the courts of the Republic of 
North Macedonia, as stipulated by the rules and principles of the 
European Convention on Human Rights and Fundamental Free-
doms and stemming from the case law of the European Court of 
Human Rights. Until the end of this study, the last available data on 
the number of resolved proceedings within reasonable time was for 
2018 when the Supreme Court received 307, but solved 572 cases of 
violations of the right to trial within reasonable time.44 As compen-
sation for this violation, a total amount of 73,998 Euros were paid 

42 Cekovski I., Dimitrievski V. Legal needs and access to justice of people injecting 
drugs and sex workers, Skopje, 2017, p. 121.

43 Council of Europe. European judicial systems Efficiency and quality of justice, 
2018 p.222. Accessible at: https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-
en/16808def9c.

44 Supreme Court of the Republic of Macedonia. Report on the operation of the 
Supreme Court of the Republic of Macedonia for 2018. Accessible at: https://
bit.ly/3vnzkMh
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to the initiators.45 Compared with the previous period of analysis 
(2014-2016), the number of unresolved cases in 2018 was reduced for 
approximately 30%. 

Citizens’ dissatisfaction with the resolution of specific legal issues 
is also measured by the number of complaints submitted by the cit-
izens to the Ombudsman’s Office. The Ombudsman is competent 
to act and undertake measures to protect citizens from unjustified 
postponements of proceedings, thereby respecting the principle of 
having a trial within reasonable time and negligent and irrespon-
sible work of judicial services, and not violating the principles of 
independent and autonomous performance of the judicial power.46

Table 8: Number of received and resolved Ombudsman cases per year

Year Received Resolved Judiciary

2018 3.458 4.482 945
2019 3.453 4.705 639
2020 2.448 2.931 406

Source: Annual reports of the Ombudsman

Judicial complaints in all the years subject of this analysis are dom-
inant in relations to other kinds of complaints, while according to 
the Ombudsman, citizens most often pinpoint that they face signif-
icant difficulties in exercising their rights due to the long-lasting 
proceedings in front of the Administrative Court, first and second 
instance courts, Public Prosecution, Judicial Council of the Repub-
lic of North Macedonia, as well as the protection of the right to a 
trial within reasonable time under the competence of the Supreme 

45 Council of Europe. European judicial systems Efficiency and quality of justice, 
2018 p.22. Accessible at: https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-
en/16808def9c.

46 Official Gazette of the Republic of Macedonia No.:  60/2003; 143/2008; 114/2009; 
181/2016; 189/2016; 35/2018. Ombudsman Law, Article 12.
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Court of the Republic of North Macedonia.47 In 2019, the number 
of complaints pertaining to unduly decisions upon request for pro-
tecting the right to trial within reasonable time – which is under the 
jurisdiction of the Supreme Court of the Republic of North Mace-
donia increased thereby indicating that the mechanism for protect-
ing the rights of the citizens in accessing justice is not efficient and 
does not fulfill the goal for its existence in national legislation. Cit-
izens’ dissatisfaction with the judicial system is also reflected in an 
increased number of complaints related to proceedings initiated in 
the Judicial Council of the Republic of North Macedonia for not 
receiving prompt and sufficiently elaborated answers by the Coun-
cil. Citizens continue to complain on the performance of courts and 
specific judges stating that court decisions are biased, selective, are 
politically motivated and other forms of influence making their op-
eration unprofessional, incompetent and not in line with the posi-
tive legal provisions.48 Ombudsman complaints in the field of the 
judiciary dominate in 2020 as well, although the general impression 
is that the citizens had reduced activities in demanding their rights 
due to the crisis caused by the pandemic. Most of the complaints 
in this field pertain to requesting protection due to trial postpone-
ments, while the proceedings in such cases indicated that the post-
ponements were actually due to Covid-19 situation on the basis of 
a court decision adopted by Judicial Council of the RNM in condi-
tions of increased danger from the Covid-19 virus.49

47 Ombudsman. Annual report on the level of securing respect, improvement 
and protection of human freedoms and rights for 2019. Accessible at: http://
ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2019/GI-2019.pdf

48  Ibid.

49 Ombudsman. Annual report on the level of securing respect, improvement 
and protection of human freedoms and rights for 2020. Accessible at: http://
ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2020/GI-2020.pdf
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I nd ica tor  2
Number of persons in custody still pending 
judgement

Legal limitation of freedom is implemented through imprisonment 
imposed with a final court decision as a response to a behaviour 
violating and endangering the rights of others or the overall 
community. The new trends in theory and practice aim to promote 
restitutive instead of retributive penal policy, and in the countries 
around the World, efforts are made to find alternatives for prison 
sentences which – from today’s perspective - seems archaic 
and outdated sanctioning, empirically proven as inefficient for 
meeting its goals, while in some case it could be quite counter-
productive.50 Determining the measure custody prior to trial limits 
the presumption of innocence principle and one’s right to freedom 
and security. Based on the presumption of innocence principle, 
a person is presumed innocent until proven guilty by means of a 
final court decision. According to the standards of the European 
Court of Human Rights and the provisions of the Law on Criminal 
Procedure, custody should be imposed by a competent court as 
short as possible, in a predictable and just procedure and only as 
the last resort when all other measures for securing smooth criminal 
proceedings would not achieve the desired outcome. 

The data submitted to World Prison Brief by the Administration for 
Execution of Sanctions shows the situation of the prison popula-
tion versus people in custody. The data indicates that the number of 
people in custody in North Macedonia increases in the period 2000-

50 Petrovska N., Avramovski D. Measure custody in national and European 
practice. Accessible at: https://fosm.mk/wp-content/uploads/2020/06/
merkata-pritvor-pomeg%cc%81u-domashnata-i-evropskata-praksa.pdf
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2010, while in the period 2010-2020 the number decreases, although 
the number of imposed custody is higher than in the last decade. 
Table 9. Number of custody measure per year

Year Number of 
custodies

% of custodies 
vs total prison 

population

Rate of 
imprisoned 

persons  
(on 100,000 
inhabitants)

2000 224 16,1 % 11
2005 260 12,2 % 13

2010 474 18,8 % 23
2020 303 14,3% 15

According to the annual statistics of prison population in the Mem-
ber-States of the Council of Europe, North Macedonia is placed in 
the category of countries with medium rate of prison population 
on 100,000 inhabitants, which is close to the European average. Ac-
cording to the same report, our country is 25% below the European 
average when women inmates are concerned, and 25% above the Eu-
ropean average for senior inmates, i.e., persons over 50 years old.51

The Administration for Execution of Sanctions does not publish its 
reports therefore we requested free access to public information to 
get a more detailed insight of the data, but we received only the an-
nual reports for 2018 and 2019. The total number of persons serving 
sentences in penitentiary intuitions on 31.12.2018 was 2,759 which 
is reduced compared to previous years, i.e., on 31.12.2016 2,968 per-
sons were imprisoned, while on 31.12.2015 the national penitentiary 
institutions had 3,087 convicted inmates serving prison sentences.52

51 Council of Europe, Annual Penal Statistic SPACE I – PrisonPopulationSurvey 
2020.

52  Administration for Execution of Sanctions. Annual report of the Administration 
for Execution of Sanctions for 2018.
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Table 10: Number of persons in custody and convicted persons per year and age

Year Custody-
children

Custody - 
adults

Minors 
serving 

sentences in 
prison

Adults 
serving 

sentences in 
prison

2018 0 302 10 1.954
2019 0 301 3 1.938

Source: Annual reports of the Administration for Execution of Sanctions for 2018 and 2019

We also analyzed the data available in Makstat database of the State 
Statistical Office related to the length and the status of procedures 
of persons under the measure custody. Until the publishing of this 
study, data for 2018 and 2019 were available, but the data from 2020 
was still not published. 
Table 11: Number of persons reported and in custody according to length of 
custody per year

Year Number of persons reported and in custody

Up to 3 
days

3-15 
days

Over 5 
days

1-2 
months

2-3 
months

Over 3 
months

Total

2018 12 28 45 56 63 107 311

2019 7 23 22 66 78 101 297

2020

Source: Perpetrators of criminal acts according to the State Statistical Office

Table 12: Number of persons accused and in custody according to the length of 
custody per year

Year Number of persons accused and in custody

Up to 3 
days

3-15 
days

Over 
15 days

1-2 
months

2-3 
months

Over 3 
months

Total

2018 11 40 25 42 13 118 249

2019 23 33 25 21 9 134 245

2020

Source: Perpetrators of criminal acts according to the State Statistical Office
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Data in the tables indicate show some deviation in the data of both 
institutions. The reason for that is the different presentation of data. 
The Administration for Execution of Sanctions publishes summa-
rized data on the number of persons in custody regardless of the 
phase of the procedure when custody was imposed, while the num-
ber of convicted persons is presented at the intersection of three 
intervals throughout the year. The State Statistical Office publishes 
data on the number of persons in custody in different phase of the 
criminal procedure, i.e., number of persons reported and in custody 
and the number of persons accused and in custody. According to 
tables 8 and 9, in both cases of reported and accused persons, the 
majority – almost half – are the cases when custody was imposed 
for more than three months. As in the previous period of analysis, 
the practice of applying longer custody periods is obvious, espe-
cially for persons with initiated criminal procedures which affects 
the number of total persons in custody in relations to the total pris-
on population. In case of ungrounded detention, citizens can file 
lawsuits for compensation of damage inflicted for the time spent in 
custody. According to the analysis of the Association for protection 
and improvement of human freedoms and rights “Witness”, in the 
period 2007-2016, 74 decisions for compensation of damages inflict-
ed due to ungrounded detention were adopted by the courts in Re-
public of Macedonia.53

The general statement stemming from the action of the Ombuds-
man in cases of violation of the rights of persons in custody and 
convicted is that the situation is similar every tear subject of this 
analysis, and hardly vary from the already identified problems in 

53 Association for protection and improvement of human freedoms and rights 
“Witness”. Analysis of legal and budgetary implications of ungrounded custody, 
2017. https://www.akademik.mk/neosnovano-pritvorenite-gragani-poradi-biro 
kratskite-protseduri-i-maliot-nadomest-za-shteta-retko-se-ohrabruvaat-da-ja-
tuzhat-drzhavata/.
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the previous period of analysis (2012-2017). The issues such as: gen-
eral accommodation in the institutions, healthcare, food, hygiene 
and sanitary conditions are still present. In 2018, most of the com-
plaints submitted were related to healthcare and treatment of con-
victed persons and persons in custody. The complaints were related 
to untimely care and absence of ongoing healthcare, poor and insuf-
ficiently equipped prison clinics with appropriate medical devices 
and medicaments, and the problem of irregular or delayed check-
ups is also stressed.54

Some of the unsatisfied citizens put in custody, sought protection 
of their human rights in front of the European Court for Human 
Rights. Precisely, in the period 1959-2019, the European Court of 
Human Rights determined that the State violated Article 5 that 
guarantees the right to freedom and security. Most disputed issues 
in the case law of ECHR referred to North Macedonia are the long 
duration of custody, continuation of custody without sufficient and 
relevant reasons, the frequent practice of imposing collectively ad-
opted custody decisions instead of taking individual approaches for 
each case separately, violation of the principle equality of arms and 
absence of oral hearing in the procedure for extending the custody 
measure as well as the speed of deciding extended custody com-
plaints by the second instance court.55

Numerous statements made by various parties on the manner, crite-
ria and length of the imposed measure custody, did not contribute to 
any significant improvement of the situation and the introduction 
of alternative measures for securing the presence of the accused 
while the measure custody to be applied only in exceptional cases. 

54  Ombudsman, Annual report for 2018, 2019.

55 Petrovska N., Avramovski D. Custody measure in national and international 
practice. Accessible at: https://fosm.mk/wp-content/uploads/2020/06/mer 
kata-pritvor-pomeg%cc%81u-domashnata-i-evropskata-praksa.pdf



Monitoring the Implementation of the Sustainable Development Goal (SDG) 16.3 on National Level48

I nd ica tor  3
Percentage of criminal cases where the  
accused had no legal or other kind of  
representative in court

Legal aid is an essential element of a fair, humane and efficient 
criminal-legal system based on the rule of law.56 Every person ac-
cused in a criminal procedure is entitled to defend himself/herself 
personally or to hire a lawyer of his/her choice and if he/she does 
not have resources to pay legal representation, he/she has the right 
to acquire free legal aid when the interests of justice demand so. 57 
The suspect or the accused for a given criminal act has the right 
to counsel in the course of the whole criminal procedure against 
him/her. The Law on Criminal Procedure regulates the mandato-
ry defence in cases when the accused - due to disability or other 
circumstances – is not capable of defending himself/herself or is 
criminally prosecuted for an act that prescribes life-long sentence. 
In such cases, the law demands an obligatory defence lawyer from 
the very first examination. Mandatory defence is also determined 
for detained persons during the custody period, persons who are 
judged in absence, persons who are prosecuted for criminal offenc-
es for which ten-year imprisonment is envisaged, and even more 
severe when the indictment act was submitted. The law provides for 
the President of the Court – in the line of duty – to appoint a lawyer 
if the accused does not secure a defence-lawyer on his/her own in 
cases of mandatory defence. The defence-lawyer will be appointed 
for the further course of the criminal procedure until the verdict be-

56  United Nations Office on Drugs and Crime. United Nations Principles and 
Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems (A/67/458). 

57  Article 6 ECHR.
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comes final. In addition, in cases when conditions for mandatory 
defence are not met, the accused who is poor and cannot cover the 
costs for his/her defence, has the right to request a defence-counsel 
paid by the budget of the Republic of North Macedonia. In such 
circumstance, an estimation will be made to see if a defence-counsel 
will be needed to meet the interests of the justice, bearing in mind, 
especially, the severity of the criminal offence and the complexity of 
the case. In such cases, upon the request of the accused, the judge 
of the preliminary procedure or the President of the Council will de-
cide, while the defence-lawyer will be appointed by the President of 
the Court. The Law on Free Legal Aid excludes the defence-costs for 
criminal and misdemeanor procedures, while practice shows that 
victims of criminal acts are faced with challenges when requiring 
legal aid funded from the Budget.58

For the needs of the analysis, we collected data from the courts. Their 
response varied, but they did submit data on the number of initiated 
criminal cases in the period 2018-2020 separated per year. To have 
an understanding about the number of criminal cases where the 
accused had no legal or other kind of representation, we requested 
data on the number of procedures where a defence-counsel was 
appointed in the line of duty i.e., defence-councel due to the right 
due to poverty. 

58  People Trafficking Analysis.
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Table 13: Number of lawyers appointed by the court

# Basic Court Defence-counsel 
in line of duty

Defence-counsel 
due to poverty

Total # of 
initiated criminal 

procedures

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

1. Berovo

2. Bitola 29 34 0 0 0 504 384 250

3. Vinica 2 1 1 0 0 0 439 462 520

4. Veles 59 56 42 1 360 391 438

5. Gevgelija 13 24 34 0 0 0 144 133 124

6. Gostivar 51 63 69 0 0 0 563

7. Debar 4 6 1 / / / 29 29 22

8. Delcevo 5 1 / / / / 156 133 217

9. Kavadarci 25 12 18 / / / 215 198 172

10. Kicevo 15 13 20 / / / 238 194 152

11. Kocani 586

12. Kratovo 2 2 4 / / / 29 27 31

13. Kriva 
Palanka

1 3 0 0 0 0 185 107 192

14. Kumanovo 101 87 68 0 0 0 536 467 392

15. Krusevo

16. Negotino 6 6 1 0 0 0 91 104 73

17. Ohrid 34 35 25 2 4 3 241 204 221

18. Prilep

19. Radovis 14 5 18 1 0 2 42 33 48

20. Resen 6 7 4 0 0 0 73 75 62

21. Sv. Nikole 2 13 2 0 0 0 162 111 139
22. Skopje 566 665 954 / / / 1.737 1.764 1.577

23. Struga 66 0 0 0 296 264 149

24. Strumica

25. Tetovo 45 102 61 / / / 632 730 923

26. Stip 76 90 129 / / / 282 270 319
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Data indicates the number of cases in front of specific courts where 
the accused were represented by a defence-counsel appointed in 
the line of duty. Data on the number of procedures where the ac-
cused engaged defence-counsel of their own choice is lacking i.e., 
the number of procedures where the accused had no defence-coun-
sel. The general conclusion is that in all courts, in the period of the 
analysis, the accused who did not have the opportunity to engage 
and could not afford to pay for a defence-counsel in cases where 
the defence was obligatory, received defence-counsel in the line of 
duty. However, the number of defence-counsels engaged in the line 
of duty is insignificant in comparison with the number of initiated 
procedures that same year. Bearing in mind the fact that the criteria 
for appointing defence-counsels in the line of duty are limited, the 
small number of cases where the accused had their defence covered 
by the Budget is quite logical. Nevertheless, most of the initiated 
criminal cases refer to proceedings filed in private criminal law-
suits or proposed indictment which, according to the law does not 
imply representation in the line of duty, thus the conclusion that 
most of the accused represent themselves or with a defence lawyer 
engaged and paid by themselves. On the other hand and consider-
ing the fact that according to the data of the State Statistical Office 
for 2019, a quarter or 455,600 persons live in poverty59, engaging a 
defence-counsel on their own would constitute a serious threat to 
the livelihood of these citizens, which leads to the conclusion that 
they had no defence-counsel in the proceedings. In addition, the 
pandemic in 2020 caused even greater poverty thereby increasing 
inequalities, and access to justice for the vulnerable and marginal-
ized groups accordingly.

59 State Statistical Office. Laeken indicators for poverty in 2019, 2020. Accessible 
at: https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=115
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Every suspect or person accused for whatever criminal offence, has 
the right to defence counselling, hence exercising this right can-
not be subject to the affluence of the citizen regardless of wheth-
er the conditions for mandatory defence-counselling are fulfilled. 
Considering the fact that a quarter of the citizens live in poverty, it 
can hardly be expected for them to cover their defence costs. Sub-
sequently, not enabling the right to defence for the poor is actually 
violating the right to fair trial and limiting access to justice. This 
is especially important for the communities that are criminalized 
through the law or institutional practice such as the sex workers and 
the drug-users. The associations that work with these communities 
report that 30-40% of the legal problems faced by these communi-
ties in the last three years are from the field of criminal law.60 The 
State is obliged to provide legal aid also to people living in rural, 
remote and socio-economically underdeveloped areas of the coun-
try, especially to those belonging to the marginalized communities. 
Special measure should be undertaken to secure significant access 
to justice for women, children and other groups with specific needs, 
including the elderly, minority groups, the disabled, people living 
with HIV, drug-users, migrants, asylum-seekers and other vulnera-
ble groups.61

Data retrieved from the courts show that in the period 2018-2020, 
only 12 persons received defence counsel for the poor in three 
courts. More precisely, in the Basic Court Veles in 2019, one per-
son received defence counselling covered by the Budget although it 
was not obligatory, in the Basic Court Radovis in 2018, one person 
as well, while in 2020 two persons received defence counsel for the 
poor and the Basic Court Ohrid approved defence-counsel for the 

60 Annual reports HOPS, 2018, 2019, 2020. 
61 United Nations Office on Drugs and Crime. United Nations Principles 

and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems 
(A/67/458). 
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poor to two persons in 2018, to four persons in 2019 and to three 
persons in 2020. Basic Court Ohrid was the only court that submit-
ted data on the number of requested and approved aid for defence 
counselling for the poor.
Table 14: Number of requested and approved defence counsels for the poor by the 
Basic Court Ohrid

Year Requested defence counsel 
by the poor

Approved defence counsel 
for the poor

2018 8 2
2019 10 4
2020 9 3

Table 14 indicates that the need for defence counselling of the poor 
is greater than what the courts provide for in reality thereby limiting 
access to justice and fair trial. A criterion for appointing a defence 
counsellor for the poor, according to the Law on Criminal Procedure, 
is in the “interest of justice”, but there is no clear definition of what 
that means in practice. In accordance with the European Court for 
Human Rights, apart from poverty, the seriousness of the offence 
and the severity of the penalty foreseen are assessment criteria, i.e., 
the maximum possible penalty and realistically expected sanction 
in the specific case should be taken into consideration.62 The com-
plexity of the concrete factual and the legal issues due to which one 
can expect that the accused cannot defend himself/herself success-
fully without a defence-counsel should also be considered.63

Some of the courts do not keep records on the number of submit-
ted and approved requests, including the number of appointed de-
fence-counsels for the purpose of fulfilling the right to defence for 
the poor. The absence of this data may indicate the lack of informa-

62 ECHR, Quaranta v. Switzerland, No.: 205, 1991. Accessible at: https://hudoc.
echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-57677%22]}

63 Foundation Open Society Macedonia, Effective defence in criminal procedures 
in the Republic of Macedonia, Skopje, 2014, p. 52.
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tion on the part of the accused to request such a right as well as ab-
sence of court practice to approve requests for defence-counselling 
for poor people. The report of the Council of Europe on the efficien-
cy of the judiciary in 2018 shows that the courts secured defence for 
858 cases which is less compared to 2016 when defence-counselling 
was provided for 1,306 criminal procedures for which defence is 
obligatory.64 According to the same source, in 2018 the court secured 
defence-counselling for the poor in only one case, which compared 
to 2016 is a significant decrease when the court provided defence 
in 21 cases.65 Similar to the previous analysis of the extent of imple-
mentation of Goal 16.3 on national level, in the analysis of the data 
for the purpose of this report one can note deviations in the data 
provided by national institutions for one and the same issue while 
at the same time there appears to be different data from national 
institutions with those submitted to international organizations.66

The report of the Association of Young Lawyers from 2018 conclud-
ed that the state-funded models of securing legal aid (mandatory 
defence, defending the poor, legal aid in civil and administrative 
procedures in accordance with the Law on Free Legal Aid-LFLA 
etc.) are facing serious challenges in terms of securing funds, but 
also in regards of their appropriateness to respond to the real needs 
of the citizens thereby creating a certain gap in meeting the legal 
needs of the citizens.67 Such a gap in the system for state funding 

64 Council of Europe. European judicial systems Efficiency and quality of justice, 
2020. Accessible at: https://rm.coe.int/en-north-macedonia-2018/16809fe2e7 
(visited 1st June 2021). 

65 Boskova N., Drndarevska D., Misev S. and Gelevska M. Can the implementation 
of Goal 16.3 be monitored and to what extent does the Republic of Macedonia 
promote the rule of law and equal access to justice for all? 2018 p. 35. 

66 Ibid. 

67  Kocevski G., Zefic P., Crvenkovska S. Report on the opportunities and 
perspectives of pro bono legal aid in the Republic of Macedonia, 2018. 
Accessible at: https://bit.ly/35Yht4q
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of models for securing legal aid for the citizens is usually filled by 
pro bono and voluntary work of lawyers who cooperate with asso-
ciations. 

According to the data collected from the associations of citizens 
that provide free legal aid, legal and paralegal assistance, not once 
within the framework of the services rendered to their clients was 
the engagement of a defence-counsel requested as a result of the 
right to defence-counselling of the poor.

According to the data of the Helsinki Committee for Human 
Rights68, most of the cases with appointed defence-counsels in the 
line of duty refer to defending minors or for severe criminal offenc-
es i.e., in cases when the legal requirements for mandatory defence 
are fulfilled. On the other hand, the cases of using lawyers paid by 
the Budget of the Republic of North Macedonia due to poverty al-
most don’t exist in reality, which creates a problem bearing in mind 
the percentage of poor people. One of the reasons for scarce use of 
the right of defence of the poor – according to the Helsinki Commit-
tee – is the fact that the accused do not inform themselves about this 
specific right, nor about the right to a defence-counsel in the line of 
duty in cases of mandatory defence so that the citizens who are eco-
nomically weak do not need to pay for the lawyer they are entitled to 
by law. One should bear in mind that poor citizens are generally less 
aware about their rights, therefore using the right to defence-coun-
sel for the poor without providing appropriate information about 
the right itself can remain on the level of legal provision without 
practical significance.

68  Improving the protection of rights of the accused in Macedonia, public policy 
paper (Dragan Popovic, Gordan Kalajdziev and Voislav Stojanovski). Helsinki 
Committee on Human Rights of the Republic of Macedonia, 2016.
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I nd ica tor  4
Unfulfilled need for legal aid of the poorest  
quintile of the population for national  
expenditure in the last 12 months, categorized  
per sex and age group

Access to justice should be analyzed through the perspective of for-
mal and legal opportunity of solving legal issues, but at the same 
time one should keep in mind the current social circumstances 
that limit some groups of citizens to exercise their formally guar-
anteed rights. The number of people with inadequate possibilities 
to resolve their legal problems is constantly growing.69 Socio-demo-
graphic features of communities challenged by legal issues in the 
Republic of North Macedonia affect access to justice. For example, 
Roma are often victims of racism, discrimination and segregation 
and they continue to live in poverty and in sub-standard conditions. 
Overall, the Roma community is facing unemployment, limited ac-
cess to education, housing, healthcare and protection.70 Drug-users 
are facing high level of stigma in society, while their behavior is 
frequently criminalized by prosecution and sanctions for possess-
ing substances for personal use or for drug-using.71 Sex workers are 
exposed to hate violence,72 and due to fear from prosecution and 

69 Prof. PhD Petrusevska T., Pandovski B. Atanasovska V. and others. ACCESS to 
justice in RNM: comprehensive study of access to justice policies in criminal, 
civil and administrative procedures, 2019. Accessible at: https://myla.org.mk/
wp-content/uploads/2020/02/STUDIJA_Pristap-do-Pravda_A4_HQ.pdf

70 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_
macedonia_report_2020.pdf, p. 35. 

71 Boskova N., Tupancevski N. Punishing perpetrators for drugs, 
legislative policy and case law, 2014. 

72 Reactor-Research in Action, Skopje. RESEARCHING the scope of gender-based 
violence against women and girls in public places in Skopje, 2012. Accessible 
at: https://bit.ly/3x6tHUB
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sanctions such violence remains unreported and unpunished.73 All 
these factors affect the inadequate access to justice and mistrust of 
marginalized communities in the institutions and results with un-
satisfied need for legal aid. 

We can define this unsatisfied need for legal aid as unmet legal 
needs of citizens with legal problems who are not aware of them, or 
if they are, then they face other barriers holding them from taking 
action to resolve them. One way of measuring this unsatisfied need 
is through the old traditional way according to which an unmet le-
gal problem is the one that remains unsolved although the person 
received legal aid and initiated a procedure to resolve the problem. 
To get a comprehensive understanding of the level of unmet legal 
aid, one must establish a methodology on the basis of which regu-
larly – in specific intervals – will collect data on the legal problems 
and needs of the citizens and the institutional response in meeting 
these needs and resolving the matters, especially with vulnerable 
citizens. Measuring the trust in justice of legal practitioners and us-
ers of courts, including the satisfaction with the services received in 
the judicial system is done sporadically and irregular.74

In absence of data from systemic monitoring the access to justice 
and meeting legal needs of citizens, especially for the most vulner-
able, we are presenting the findings of various research undertaken 
of marginalized communities further in this analysis. These anal-
yses and studies have been performed by civic organizations and 
they are once-off efforts as dictated by the needs of the civic organi-

73 Boskova N. Sterjova Simonovic H. Analysis of the opinions of sex workers 
regarding the need for amending legal regulation of sex work in Macedonia, 
2017. Accessible at: https://hops.org.mk/analiza-na-stavovite-na-seksualnite-
rabotnici/

74 Council of Europe. European judicial systems: Efficiency and quality of justice, 
2020. Accessible at: https://rm.coe.int/en-north-macedonia-2018/16809fe2e7
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zation, with a methodology developed by the organization itself. By 
presenting the data of relevant studies of civic organizations we are 
offering data that indirectly depicts the unsatisfied need for legal 
aid among the poorest quintile of citizens.

In the last decade, the research titled “Legal Needs and the Road to 
Justice in the Republic of Macedonia”75 is the sole document which, 
inter alia, provides data on the types of legal problems of citizens 
segregated by sex, age, education, labour market status, household 
income and place of living. According to the findings of this study, 
all mentioned features affect the legal matters of the citizens i.e., the 
number of legal problems encountered by citizens and their type. 
Regarding the labour market status, employed and unemployed cit-
izens report almost equal amount of legal problems, unlike the com-
mercially inactive population, including students and pensioners. 
The numbers are expected bearing in mind the fact that the com-
mercially active population is more actively involved in all social 
spheres, therefore they are more likely to enter the legal traffic and 
legal event. According to the 2019 data, the poverty rate in the Re-
public of North Macedonia was 21,6%, while according to the most 
frequent status of economic activity, the rate of poverty was 8,5%, 
and the rate of poor pensioners was 7,7%.76 Poor citizens have an un-
satisfied need for legal aid, especially for legal problems stemming 
from poverty i.e., from the low income such as exercising the right to 
social welfare and other forms of state assistance, tuition payment 
and problems with paying the utility bills. Even more concerning 
fact is that poorer citizens are quite often inactive in resolving legal 

75 Jana Korunovska Srbijanko, Neda Korunovska, Tanja Maleska, Foundation 
Open Society – Macedonia, 2013, Legal Needs and the Way to Justice in the 
Republic of Macedonia.

76 State Statistical Office. Laeken indicators on poverty for 2019. Accessible at: 
https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=115
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matters which conditions access to justice to poverty and sets the 
alarm of the need to establish a system that will enable free legal 
aid for all citizens.77 In addition, the difference in reporting legal 
problems according to the level of education is quite evident, hence 
data shows that citizens with higher level of education report more 
legal problems. Of course, this does not mean that higher education 
is a risk for more legal problems, but on the contrary – low level of 
education affects the inability to recognize legal matters and thus 
fail to undertake action for resolution.

In addition, the heath and economic crisis caused by Covid-19 in-
creased the number of legal matters, while reducing the possibili-
ty of their prompt and efficient resolution. Covid-19 increased the 
access to justice gap significantly, which additionally affected in-
equality. According to the research of marginalized communities78 
from 2020, it appears that 12,6% of the respondents, even before the 
pandemic, had initiated some kind of court proceedings or a pro-
cedure in front of another institution, while most of them, i.e., 33,1% 
are women who had suffered domestic violence. After the introduc-
tion of the emergency state, and despite the decision of the Judi-
cial Council for continuous action in cases for imposing temporal 
measures for protection of victims of domestic violence, the women 
who had suffered violence had to face postponement of trials to im-
pose temporal protection measures. In one of those cases, granting 
a temporal custody measure of children was requested before the 
emergency state was instituted i.e., in January 2020, but the court 

77 Jana Korunovska Srbijanko, Neda Korunovska, Tanja Maleska, Foundation 
Open Society – Macedonia, 2013, Legal Needs and the Way to Justice in the 
Republic of Macedonia.

78 Boskova N., Antic D., Bogatinova R. and Gliguroska M. Human Rights of 
marginalized communities in Covid-19 conditions. Report from impact 
assessment of the measures for dealing with Covid-19 on human rights of the 
marginalized communities, 2021. Accessible at: https://bit.ly/3jsbahj
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had not adopted a decision even after the end of the emergency state 
i.e., in July 2020. Findings show diminished activities in meeting 
their rights in time of emergency i.e., they just dealt with procedures 
necessary for resolving urgent cases that could not be postponed. 
Half of those who initiated a procedure during the emergency state 
exercised their right to guaranteed minimum income, while the 
others referred to regulating family relations through changing or 
regulating custody in the Social Work Centre and Protection from 
Domestic Violence.79 The practice of postponing hearings for im-
posing temporal protection measures was evident even before the 
introduction of the emergency state.80 It is evident from the anal-
ysis of the received responses and the reports of the associations 
that the judges did not act upon the principle of ensuring urgent 
protection and prevention of future violence opposed to their usual 
practice in other civil proceedings under their jurisdiction.  

In 2020, a research conducted on the effect of the pandemic over 
Roma women proved that the pandemic brought about addition-
al burden making the bad socio-economic conditions in which 
the Roma lived in even worse. The pandemic affected 5% of Roma 
women respondents and 17% of the general women population and 
changed the number of income-earning members in the family. 
Moreover, 63% of Roma women in February 2020 and in August 
2020 lived in households where not one person was earning, which 
is for 43 percentage points more than the general female popula-
tion. The pandemic affected income reduction five times more of 
Roma women compared to the general female population (1,637 
versus 338 denars). Apart from the reduction of the amount earned, 

79 Ibid.

80 Report on court monitoring of criminal and civil cases of domestic violence. 
Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women, 2020. 
Accessible at: https://bit.ly/3bMnRyd 
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20% of the Roma women who earned before the pandemic were left 
without a job, while previously they were cleaning, collecting waste 
and other non-formal work, selling and begging. As is the case with 
7% of the general female population, Roma women (in their case 
8%) faced hunger - 2% were starving even before the pandemic – but 
their number increased for an additional 6% after the pandemic.81

The situation with domestic violence was also quite alarming in 
2020. In the period January-June 2020, the available data shows in-
creased domestic violence compared to the percentage for the same 
period in 2019 (a 7,4% increase); 824 victims of domestic violence 
were registered (611 women, 140 men and 73 children); 3 murders 
while committing domestic violence, for which three perpetrators 
were reported (compared to the 2 murders and two perpetrators 
for the same period in 2019).82 The analysis of women who suffered 
domestic violence shows that, in average, women had two court 
proceedings. Out of the total of 47 procedures, 45% were divorce 
procedures, while the other procedures were less prominent. Only 
17% of the women use the procedure for imposing temporal mea-
sures, while 13% use the assets division procedure. The findings of 
the analysis show that women have limited financial power to pay 
for court fees, with small differences for different procedures. From 
the aspect of being informed, very little are women familiar with the 
various kinds of costs included in court procedures, including the 
possibility to request exemption which in turn discourages them 

81  Pavlovski B., Antic D., Friscic J. The impact of the crisis caused by COVID-19 
on women and Roma women in the Republic of North Macedonia, 2021. 
Accessible at: https://bit.ly/2TjANGx

http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2021/1/Vlijanieto%20od%20krizata%20
od%20covid%20zeni.pdf

82  Kocevski G., Georgievska E. Legal aid in Covid-19 conditions, 2021. Accessible 
at: https://myla.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/Pravna-pomos-vo-uslovi 
-na-kovid_03_CIP.pdf
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from the intention or possibility to meet their need for resolving 
their legal problems. 

Apart from poverty, other personal features further complicate ac-
cess to justice. The research of legal needs and access to justice of 
people injecting drugs (PID) and sex workers performed in 2016 
shows that these two target groups are treated as criminals, harmful 
to society which additionally contributes to their marginalization 
and poverty, hence a larger number of legal problems. Compared 
with the general population, these persons face ten times more es-
sential legal problems. As a result, 98,2% of the PID and 96,3% of 
the sex workers have encountered at least one essential legal prob-
lem for a period of three and a half years. If we compare this data 
with that of the economic power of these communities according 
to which one-third of the respondents have no monthly personal 
income while an additional 20% live with income below 6,000 de-
nars, one can conclude that there seems to be a great unmet need 
for legal aid amongst these poor citizens. The data received from 
the work of the Association HOPS that provides services to approx-
imately 1,000 sex workers supports such a finding. In the period 
2018-2020, 43% i.e., 26% of the cases are from the field of criminal 
justice for which they were granted legal service. Bearing in mind 
that the Law on Free Legal Aid excludes representation paid by the 
Budget of the Republic of North Macedonia in criminal and misde-
meanor procedures opposed to the small number of cases where 
the courts approve representation on the grounds of poor law, we 
can conclude that sex workers have an unfulfilled need for resolv-
ing their legal problems in a fair procedure with appropriate de-
fence-counsel. Similar is the case with drug-users. Approximately 
30% of the legal problems are from the field of criminal justice, while 
the rest are legal services related to civil and administrative proce-
dures.83

83  Annual reports, HOPS, 2018, 2019 2020. 
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According to the cost-benefit analysis of securing all three modali-
ties of legal aid and services in the Republic of Macedonia, the an-
nual need for free legal aid is estimated at 120,543 cases per annum, 
bearing in mind the rate of poverty and the average number of citi-
zens’ legal problems.84 Taking into consideration that in the period 
2018-2020, one hundred requests for free legal aid is approved in 
average per annum, the conclusion derived is that the need for free 
legal aid for the poorest citizens is not met at all.

Regarding the response to legal problems, the research indicated 
that 36,1% of the citizens take no action at all to resolve their legal 
problems, and most inclined to this inactivity are the poor, the un-
employed and young people. Even with such a high rate of inactiv-
ity, those that decide to undertake something, turn to the associa-
tions of citizens first.85

84 Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women – ESE 2018, 
Cost-benefit Analysis for Securing the Three Constant Modalities for Legal Aid 
and Services in the Republic of Macedonia.

85 Cekovski I., Dimitrievski V. Legal needs and access to justice for people 
injecting drugs and sex workers, Skopje, 2017. Reactor Research in Action. 
Legal needs of the Roma community in Macedonia, 2018. 
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I nd ica tor  5
Number of children in custody  
per 100,000 children population

Custody causes serious harm to children’s physical and mental 
health. The Children’s Rights Convention clearly stresses that ev-
ery detention of children, including custody, should be used as the 
last resort for security purposes in exclusive circumstances with the 
shortest possible duration so that the child can exercise its right 
to full growth and development. In its last report, the Children’s 
Rights Committee presents its concluding remarks concerning the 
situation with children’s rights in the country and states that the 
conditions in the institution where children are kept in custody, es-
pecially in the educational-correction facility and juvenile prison 
in Ohrid are bad due to overcrowded cells. Subsequently, the Com-
mittee recommends to the State to impose the measure custody to 
children only in exceptional circumstances as a last resort measure, 
and at the same time to develop alternative measures to custody, 
including the opportunity of restrictive justice.86

Children can be kept in custody only under special conditions clear-
ly regulated by law. The Law on Children’s Rights regulated the 
manner of acting and sanctioning children and younger adults. The 
children detained due to suspicion that they committed a criminal 
offence, without delay, and 12 hours the most after the detention, 
should be taken before a children’s judge who will decide whether 
the measure custody will be imposed or the child will be set free. 
The law specifies the conditions and manner, inter alia, in which 

86 Committee on the Rights of the Child Concluding observations: The former 
Yugoslav Republic of Macedonia CRC/C/MKD/CO/2, 23 June 2010, Paragraph 
79 and 80. 



Monitoring the Implementation of the Sustainable Development Goal (SDG) 16.3 on National Level 65

the measure custody can be enforced on a child and also stipulates 
strict prerequisites and additional procedures unlike the enforce-
ment of the measure custody for adult persons, to make sure that 
the measure custody is inflicted on children only as the last resort.

In the absence of publicly available annual reports from the Admin-
istration for Execution of Sanctions for the period 2018-2020, for the 
needs of this study the data of the Administration for Execution of 
Sanctions and the data accessible on the website of the State Sta-
tistical Office will be used. These data will determine the number 
of the children population in the last three years and also allow for 
comparison with the situation of this period with that in 2012-2017 
when the report was developed. 
Table 15: Number of reported and convicted juvenile persons per year

Year Detention 
of children

Convicted 
14-16

Convicted 
16-18 Prison Custody

2018 554 330 257 10 0
2019 525 304 218 3 0

2020 610 350 270

In accordance with the Law on Justice for Children, the measure 
custody in the Republic of North Macedonia is imposed for children 
aged 14-18. Available data indicates that the number of children 
with enforced measure custody as illustrated in the report covering 
the period 2012-201787 has a downward tendency which continues 
into the period subject to this analysis i.e., none of the children were 
treated with the measure custody in 2018 and 2019.

87  Boskova N., Drndarevska D., Miseva S. and Gelevska M. Can the implementation 
of Goal 16.3 be monitored and to what extent does the Republic of Macedonia 
promote rule of law and equal access to justice for all? 2018 p. 68.
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I nd ica tor  6
Part of the budget of the Legal Sector  
earmarked for free legal aid provision

Securing free legal aid for the citizens is a prerequisite for facilitat-
ing access to justice, especially for the vulnerable groups of citizens 
who do not have the opportunity to effectively resolve their daily 
legal problems encountered. Hence, the allocation of appropriate 
funds for providing free legal aid for the citizens for resolving legal 
matters contributes directly to securing easier access to justice and 
raising the level of implementation of human freedoms and rights. 

This indicator determines the amount of the budget allocated by 
the State for providing free legal aid i.e., whether the amount is suffi-
cient to fulfill the legal needs of the citizens. The bigger percentage 
share in the budget of free legal aid in the total budget of the ju-
diciary increases the possibilities for fulfilling citizen’s legal needs 
and enabling equal access to justice.

In compliance with the dualistic access to the provision of free legal 
aid, data for approved and implemented funds for providing free 
legal aid through two sources of funding is analyzed hereinafter:

�� Court budget, that secures the funds for free legal aid for 
mandatory defence and implementation of “poor law” i.e., 
exemption from paying court and other fees in the procedure 
in accordance with the procedural laws88;

�� Budget of the Ministry of Justice that secures funds for the 
authorized Associations of citizens and lawyers involved in 
rendering free legal aid as stipulated by the Law on Free Legal 
Aid89..

88  Law on Criminal Procedure and Law on Civil Procedure.

89 Official Gazette of Republic of North Macedonia, No. 08-2895/1, from  16.05.2019 
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Primarily the data related to the judicial budget published on the 
website of the Supreme Court90, the annual reports and the financial 
statements of the Ministry of Finance91 were used as sources of data, 
including the annual reports on the implementation of the Law on 
FLA of the Ministry of Justice92. Due to the limited scope of data in 
these sources i.e., lack of precise and segregated data on free legal 
aid, the data from the realized questionnaire on the last report of 
the Council of Europe evaluating the judiciary in the period 2018-
202093 were used for the needs of this analysis. Further, data related 
to the total three-annual approved versus implemented funds for 
free legal aid and their percentage share in the judicial budget, i.e., 
the budget of the Ministry of Justice is analyzed. 

According to the report of the Council of Europe, the total allocated 
budget for the judiciary was 66,435,834 Euro versus the 63,633,144 
Euro spent in 2018. The total judicial budget includes the funds for 
the courts, Public Prosecution, legal aid, prisons, services related to 
supervising custody, Judicial Council, Constitutional Court, opera-
tion of the Ministry of Justice, Ombudsman and the Supreme Court.

Percentage-wise, the largest part of the judicial budget consists of 
the court budget, with approved 29,085,246 Euros vs 28,567,603 Eu-
ros implemented. This budget contains the funds for the operation 
of all courts, Judicial Council and the Academy for Judges and Pub-
lic Prosecutors. The largest chunk of the court budget – 23,744,514 

90 Data on the court budget, accessible at www.vsrm.mk 

91 Annual budgets for 2018, 2019 and 2020 and financial statements for 2018 and 
2019, accessible at https://finance.gov.mk/документи-2/ 

92 Annual reports on the implementation of the Law on FLA, accessible at https://
www.pravda.gov.mk/resursi/10 

93 Council of Europe, Evaluation of the judicial systems, North Macedonia 
(2018-2020 cycle), accessible at https://rm.coe.int/en-north-macedonia-
2018/16809fe2e7 
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Euros or 82% - are spent for salaries. Significant funds – 2,818,996 
Euros – are spent for the category “other”, however, there is no data 
on the actual purpose of the funds spent although more funds were 
spent here than for maintenance of court facilities and investments 
in new buildings. . 
Table 16: Approved and implemented court budget for 2018

PURPOSE APPROVED 
BUDGET IMPLEMENTED BUDGET

Gross salaries 29.085.246 28.567.603

Computerization 23.744.514 23.318.548

Court fees (translation, 
expert services) 250.603 250.603

Maintenance of buildings 420.565 420.565

Investment in new buildings 1.852.250 1.758.921

Other costs 2.817.314 2.818.996

Source: Council of Europe, Report on the efficiency and quality of the judicial system

On the other hand, the court budget is below the legal minimum 
provision i.e., it is insufficient for effective operation of the courts 
in the country bearing in mind the fact that in accordance with the 
Law on Court Budget it should be at least 0.8% of the gross domes-
tic product (GDP), which is approximately 80,000,000 Euros. The 
tendency to underfund the courts in the country has been practiced 
for a longer period and has negative ramifications on the provision 
of access to justice, considering the role of the courts in resolving 
citizens’ legal matters. To improve the performance of courts, an in-
crease of the budget up to the legal requirement is the least that 
should happen, including continuous growth of the budget within 
the framework of transparent evidence-based budgeting by includ-
ing the public, especially the vulnerable groups of citizens.

The State must adhere to the legal requirements and approve a 
court budget that is at least 0.8% of GDP, and create conditions for 
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ongoing increase of the budget according to the needs of the judi-
ciary.  
Table 17:  Approved and implemented court budget for 2018

PURPOSE APPROVED 
BUDGET

IMPLEMENTED 
BUDGET

Annual budget allocated for 
gross salaries for the courts 23.744.514 23.318. 548

Computerization 250.603 250.603
Annual budget allocated for 
court expenses (expertise, 
translation etc.)

420.565 420.565

Annual budget allocated for 
court facilities (maintenance, 
operational costs) 

1.852.250 1.758.921

Annual budget allocated for 
Source: CEPEJ, new court 
buildings

0 0

Other 2..817.314 2.818.996
TOTAL COURT BUDGET 29.085.246 28.567.603

Source: Council of Europe, Report on the efficiency and quality of the judicial system

Regarding the budget for free legal aid, the general conclusion is 
that is an insignificant share of the overall budget of the courts 
and the entire judiciary. More precisely, the total approved budget 
for FLA in 2018 was 315,850 Euros out of which 265,158 Euros for 
criminal cases and 50,692 Euros for civil cases. Total implemented 
budget was 280,492 Euros out of which 256,158 Euro for criminal 
cases and 24,334 Euros for civil cases. The budget for free legal aid 
is only 0,44% of the total budget of the judiciary i.e., 1,2% of the court 
budget.
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Table 18. Percentage share of implemented budget for FLA in the overall budget of 
the judiciary and the court budget in 2018

JUDICIARY BUDGET COURT BUDGET LEGAL AID BUDGET

63.633.144 
(0,44% for FLA) 

23.318.548
(1,2% for FLA) 280.492 

Source: Council of Europe, Report on the efficiency and quality of the judicial system

The budget for FLA needs to increase for implementing the right 
to mandatory defense and the right to exemption of court and other 
fees for the proceedings in order to increase the number of citizens 
whose legal problems can be resolved only with these legally se-
cured rights. 

The legal needs of the citizens are not met through the free legal aid 
facility of the Ministry of Justice since the FLA-budget approved 
and implemented in accordance with the Law on Free Legal Aid is 
insufficient for securing effective access to justice. This unfavour-
able situation is due to inappropriate budget planning for FLA in 
accordance with the legal needs of the vulnerable group of citizens, 
as well as to the lack of implementation of approved funds on an-
nual level. 

In the period 2018-2020, the amount of the total approved budget 
for FLA was 5,000,000 MKD94. According to the research of citizens’ 
legal needs and the cost-benefit analyses developed with the sup-
port of FOSM within the framework of “Common Framework for 
Legal Empowerment”, these funds are insufficient for resolving the 
legal problems of the vulnerable groups of citizens. The tendency of 
guessing the budget for FLA continues, instead of evidence-based 
budgeting by involving all stakeholders and vulnerable groups of 
citizens. The situation becomes even worse if we consider the fact 

94 There is no data on approved budget for FLA in the Annual Report of the 
Ministry of Justice for 2018. 
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that the absorption capacity of these funds is from 20% to 30% on 
annual level. 

 Unspent budget          Implemented budget 

Graph 1:  
Percentage of implemented vs unspent budget for FLA on annual level

2020

2019

0% 20% 40% 60% 80%

In the period 2018-202095, the percentage share of approved budget 
for legal aid of the overall budget of the Ministry of Justice is at an 
insignificant level of approximately 1% which decreases further on 
the level of implemented budget of 0,25%. 

95  Ministry of Finance has not published the Financial Statement for 2020, thus 
there is no data on the implemented budget of the Ministry of Justice.
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Table 19: Percentage share of implemented FLA budget within the overall approved 
and implemented budget of the Ministry of Justice for the period 2018 – 2020

YEAR
MINISTRY 

OF JUSTICE 
BUDGET

FLA BUDGET
% OF 

IMPLEMENTED 
FLA BUDGET

2018 448.612.207 1.378.904 0,3 %

2019 475.097.648 1.176.072 0,24 %

2020 No data 1.557.676 /

The Ministry of Justice needs to implement a transparent budgeting 
process for FLA, on the basis of actual legal needs of the citizens 
and obligatory involvement of vulnerable groups of citizens.
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I nd ica tor  7
Average time for resolving civil disputes

The right to court and fair trial secures minimum organization and 
composition of the court, including the manner of implementing 
the procedure.96 An important aspect of the right to fair trial is the 
length of the proceedings in which citizens exercise their rights. The 
European Convention on Human Freedoms and Rights in Article 6 
imposes obligations on Member-States to undertake measures and 
prevent unnecessary prolongation of procedures and achieve effi-
cient operation of the courts. Hence, the Republic of North Macedo-
nia is obliged to organize its legal system in a way that courts guar-
antee delivering sentences in reasonable time. Courts play key role 
in the timetable of implementing hearings, thereby creating condi-
tions for enjoying the right to fair trial. Measuring average time of 
resolving civil disputes for the purpose of monitoring this indicator 
is not limited only to the average time of resolution of civil disputes, 
but it also encompasses several other sub-indicators such as: ratio 
of the total number of cases vs. resolved cases, number of resolved 
vs. newly accepted civil and criminal cases and average time from 
acceptance to resolution of cases of violence against women. Practi-
cally, with these sub-indicators, the efficient performance of judges 
is measured i.e, the duration of proceedings and the number of re-
solved cases.

We could not find data on average duration of proceedings in civil 
cases. However, we did find data on average duration of all disputes 
in all courts in the country per year, presented in the Annual reports 

96 ECHR, Golder v. the United Kingdom No.: 445а/70 Accessible at: https://
hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-57496%22]}
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of the State Judicial Council97 for the period 2018-2020 that indirect-
ly points to the required data.
Table 20: Average time for resolution of cases in days per courts and years

Year Basic 
courts

Administrative 
Court

High 
Administrative 

Court
Appeals 
courts

Supreme 
Court

Total 
for all 
courts

2018 262,62 851,71 983,35 452,16 458,97 290,99

2019 264,27 728,97 422,98 460,56 465,38 289,23

2020 391,90 782,68 434,56 534,64 398,63 407,47

Source: Annual reports of the State Judicial Council

According to the data, one can conclude that increasing the average 
duration of resolving disputes continues to grow in the period 2018-
2020, in all courts compared to 2016. The increase in 2017 is around 
four times in relations to 201698 and continues in 2020, indicating 
a particular slowdown of court proceedings. In 2020, in the course 
of the pandemic, the courts – as expected – additionally prolonged 
proceedings. All courts have increased the number of days required 
for resolution of cases, with the exception of the Supreme Court that 
notes a slight decrease in the period in relations to 2019 and 2018.

In that respect, the EU Progress Report on the Republic of North 
Macedonia for 2020, notes a few facts related to the position of the 
impoverished and the poor population and their general access to 
justice. The report states that deadlines were postponed of initiated 
criminal, litigation, non-litigation, and administrative cases, includ-
ing misdemeanor procedures, executive procedures and procedures 
for securing claims. Exception were only urgent and custody cases, 

97 Annual reports of the State Judicial Council for 2016, 2017 and 2018 (for the 
first three quarters), accessible at: https://bit.ly/2Bf9MYC.

98 Boskova N., Drndarevska D., Miseva S. and Gelevska M. Can the imple-
mentation of Goal 16.3 be monitored and to what extent the Republic of 
Macedonia promotes rule of law and equal access to justice for all?, 2018, p. 
76.
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and domestic violence cases were included99 as instructed by the 
Judicial Council. Nevertheless the reports of the associations show 
that domestic violence cases were not treated with special urgency 
as reported further in this analysis. 

Court efficiency was also measured as the ration between received 
and resolved cases. In almost all courts, resolving cases of this num-
ber seems possible. Some courts even manage to resolve old un-
solved cases. Unfortunately, however, this is not the practice in all 
courts. Data from all the years that are subject of this study show 
that basic courts did not manage to resolve received cases – basic 
court efficiency seems to reduce especially in 2020 when, due to the 
pandemic, many of the hearings were postponed since judges and 
expert services were absent resulting with delayed proceedings and 
decision-making. Such delayed actions by the courts in resolving 
cases in 2020 was not noted with the other courts. In most of the 
courts, the court councils decide on non-public sessions that en-
ables them to convey regularly unlike the basic courts where hear-
ings take place that demand the participation of both court coun-
cils and parties. The Administrative and the High Administrative 
Courts are the only courts that were not efficient in accomplishing 
the number of resolved vs received cases in the course of 2019 (Ta-
ble 14).

99 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_
macedonia_report_2020.pdf
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Table 21: Received vs. resolved cases per court per year

Year

Basic  
Courts

Administrative 
Court

High 
Administrative 

Court

Courts of 
Appeals

Supreme  
Court

Total of all  
courts
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2018 447.483 341.974 10.686 12.104 5.040 9.954 35.036 34.896 4.899 5.201 503.781 511.548

2019 469.850 463.872 10.048 9.426 6.001 5.178 33.314 33.347 4.487 4.656 532.700 518.215

2020 403.593 297.507 8.579 9.260 3.951 4.503 25.415 27.447 4.517 4.829 446.054 443.546

Source: Annual reports of the State Judicial Council

According to the data retrieved from the courts, special records are 
not kept on the efficiency of cases dealing with domestic violence 
by the courts themselves. Due to the lack of special record-keep-
ing of domestic violence cases in the electronic system for case 
management in courts (AKMIS), it is quite difficult to monitor the 
actions of the courts in domestic violence cases. Associations of 
citizens report that it is difficult to monitor civil court proceedings 
that adopt decisions for temporal protective measures because of 
the short legal deadlines of the procedures and untimely informing 
by the contact-persons of basic courts, the court-monitors were not 
able to be present in the scheduled court hearings.100 In addition, for 
most of the cases of the Basic Civil Court Skopje, hearings did not 
take place at all, i.e., temporal measures were passed by the Court 
without hearings. Specifically, the cases initiated by the Social Work 
Centre where direct threat for the life or physical being of the vic-
tims and their close relatives exists, and on the basis of the expert 
findings and opinion of the SWC, the court adopts measures with-
out a hearing.

100  ESE Analysis Report from court monitoring of criminal and civil domestic 
violence cases, accessible at: https://bit.ly/35XfyNq
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The impact assessment of Covid-19 measures on human rights of 
marginalized communities shows that despite the decision of the 
Judicial Council for prompt action in cases that demand temporal 
protective measures, citizens encountered postponements of hear-
ings imposing temporal protective measures. In one of the cases 
with domestic violence elements, a temporal measure was request-
ed for custody of children before the state of emergency i.e., in Jan-
uary 2020, but the court didn’t adopted a decision about the request 
even after the emergency state ended.101

From the data received from the courts, only the court in Ohrid re-
sponded that the average time for resolving domestic violence cas-
es is approximately 25 days.

On the other hand, these findings come from the monitored cas-
es of violence against women102 implemented by ESE. Specifically, 
the analyzed procedures for passing temporal protective measures 
monitored in the period 2015-2017 in ten basic courts, although legal 
provisions demand urgent action i.e., to schedule a hearing within 
7 days upon the submissions of the proposal, in practice the courts 
complied with the legal deadline in 57,7% of the cases.

101  Boskova N., Antic D., Bogatinova R. and Gliguroska M. Human rights of 
marginalized communities in Covid-19 conditions: Report assessing the 
impact of the measures dealing with Covid-19 on human rights of marginalized 
communities, 2021. Accessible at: https://bit.ly/3jsbahj

102  Association ESE, Findings from implemented court monitoring of cases of 
violence against women, 2017, accessible at: http://www.esem.org.mk/pdf/
Publikacii/2017/Naodi odsudsko nabljuduvanje.pdf.
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I nd ica tor  8  
Number of executed requests for legal  
aid and free of charge court translators  
(in criminal and civil procedures) per annum,  
per sex of applicant

Within the framework of this indicator the data on free legal aid 
provided by authorized associations of citizens and lawyers was 
analyzed in accordance with the Law on Free Legal Aid. Generally 
speaking, there is a big discrepancy between the number of citizens 
who really have a need for free legal aid and the number of citizens 
for whom secondary legal aid was secured as stipulated by the law.

Cost-benefit analyses of the three legal aid modalities provided by 
the State stress the fact that on annual level there seems to be a 
need for securing free legal aid for more than 120,000 cases. On the 
other hand, the number of submitted requests for secondary legal 
aid is from 150 to 200 per annum. In average, 56% of the requests 
were approved, while 44% were rejected despite of the “slight” in-
crease trend of approved requests on annual level. 
Table 22. Number of approved vs. rejected requests for free legal aid per annum

YEAR TOTAL APPROVED REJECTED

2018 156 80 76

2019 175 90 85

2020 207 132 75

ВКУПНО 538 302 236

Additionally, in the period 2018-2020, in average 10% (37) of the 
cases with approved secondary legal aid the aid was interrupted. 
The annual reports of the Ministry of Justice do not specify the rea-
sons for rejecting the requests i.e., the interruption of an already ap-
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proved free legal aid. At the same time, there is no publicly available 
detailed data on the epilogue of the proceedings for which free legal 
aid was provided i.e., if they were resolved in favour of the citizens 
and the quality of the free legal aid rendered.

From the above, we can conclude that a significant percentage of 
the population has no access to free legal aid thus cannot resolve 
its everyday legal issues. A trifling part of the citizens exercise their 
right to free legal aid on annual level, but the reports from the eval-
uation of the quality of the legal aid rendered, including measur-
ing the level of satisfaction of the beneficiaries of free legal aid are 
lacking. The State needs to perform a comprehensive study on the 
reasons why free legal aid is available for a small number of citizens, 
to undertake evidence-based planning and involve the vulnerable 
groups of citizens in the improvement of the current model for pro-
viding free legal aid.

The global COVID-19 pandemic caused serious negative implica-
tions on the vulnerable groups of citizens and their access to justice. 
Due to the emergency state and the measures for limited movement 
of the population, citizens encountered restricted access to rights, 
inability to resolve legal problems they face and deteriorating of the 
their welfare. 

As a result of the health crisis, vulnerable groups of citizens faced 
particular problems and cumbersome communication with compe-
tent institutions. On the other hand, the State did not adopt special 
measures for overcoming the particular issues of these communi-
ties. The emergency state caused by the pandemic restricted sev-
eral human rights, especially the right to free movement and asso-
ciation, the right to education, respect for private and family life, 
the right to healthcare, protection from discrimination, the right to 
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work, but also the right to publicly practice religion or belief, espe-
cially in its collective form103. 

Women suffering from domestic violence were faced with certain 
problems during the health crisis. Some of them were part of the 
non-formal sector in households doing cleaning, cooking, minding 
children or elderly persons and they were left without – or with lim-
ited – amount of income during the crisis. The emergency state and 
the measures for restricted movement of the population increased 
the threat of domestic violence and contributed for the occurrence 
of distinctive forms of psychological and economic violence, while 
effective protection on the part of the competent institutions such 
as SWC, Police, courts104 was missing. The SWC was not respon-
sive to the phone calls or official mail of women during the crisis; 
the Police did not perform effective investigations and the courts 
postponed hearings in court cases, i.e., effective resolution of prob-
lems faced by women was not possible. Unfortunately, the State did 
not recognize the moment and need imposed by the health crisis 
to improve its current access and adapt it in accordance with the 
particular needs faced by the vulnerable groups of citizens during 
the health crisis. 

In such emergency and crisis conditions, the civic organizations 
adapted their approach in order to respond to the needs of the vul-
nerable groups of citizens through: establishing alternative com-
munication channels during the crisis (via Internet or telephone), 
creating innovative service provision models and undertaking pre-
ventive activities to inform the vulnerable groups of citizens.

103  Report on human rights of marginalized communities in COVID-19 conditions, 
2021, Anti-discrimination Network, accessible at: http://coalition.org.mk/wp-
content/uploads/2021/06/MKD_COVID_CIP_WEB_kor.pdf

104  The impact of the crisis on women and Roma women, Association ESE 2021, 
accessible at: http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2021/1/Vlijanieto%20
od%20krizata%20od%20covid%20zeni.pdf
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Hence, the State needs to undertake serious steps towards enabling 
access to justice and improving the institutional response to the 
needs of the vulnerable groups of citizens such as: establishing a 
public fund for supporting women and other vulnerable groups of 
citizens; adopting special measures in line with the particular needs 
of the citizens; adapting procedures of competent institutions in cri-
sis conditions; assessing and planning economic measures to sup-
port the citizens etc.
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I nd ica tor  9
Percentage of persons who trust the Police/Courts

Citizens’ trust in institutions is one of the key indicators for mea-
suring access to justice that assesses, essentially, the work of the 
institutions from the viewpoint of the citizens as end-beneficiaries. 
Global level research shows that citizens who trust institutions and 
their operation have a positive assessment of the proceedings pro-
tecting their rights regardless of whether the outcome is favourable 
or unfavourable for them. Trust in institutions is fundamental for 
facilitating access to justice and pro-actively involving citizens in 
the resolution of their legal problems. For example, women who 
have suffered domestic violence identify mistrust of institutions as 
one of the main reasons for their discouragement to seek help and 
support for overcoming domestic violence and other legal issues. 
Subsequently, only 2% of women who have suffered violence from 
their partners have reported the violence to the Police. 105

The latest data available from the Eurobarometer regarding trust in 
institutions are dated 2017. The data from Eurobarometer for 2018-
2020 contain an assessment of citizens’ trust of Macedonia in the 
political parties and EU. According to the data published in 2017, as 
much as 70% of the citizens stated that they not trust the judiciary 
opposed to 23% who did. Citizens trust the least the political parties 
i.e., 15%, then the Government and local government, 23% and 24% 
respectively, followed by the public administration 30% and trust in 
the Police 34%. 

According to the research of OSCE from 2019 (conducted with 2,600 
respondents), the trust of the citizens in the Police is 55%, which is 

105  Research of welfare and security of women, OSCE
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an increase of 10% compared to the survey conducted in 2017. The 
general conclusion is mechanisms for measuring citizens’ trust 
in institutions are lacking, especially for the vulnerable groups of 
citizens. Mechanisms for regular consultation of citizens and mea-
suring satisfaction and trust in the work of institutions need to be 
introduced.
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I nd ica tor  10 

V-dem indicators for justice  
(variations of democracy)

Data related to V-DEM Institute from Sweden106 that develops an-
nual reports on the state of democracy in the countries worldwide 
follows. Apart from the already determined indicator, the part that 
follows analyzes data from the annual rule of law indexes, including 
special data on access to justice of World Justice Project in order to 
obtain a more detailed insight of the situation with democracy, rule 
of law and access to justice for the period 2018-2020107.

V-DEM Institute is part of the Political Science Department of the 
Gothenburg University in Sweden that collaborates with over 3,000 
national experts from 160 countries worldwide, including our coun-
try and develops an annual report on the state of affairs in the field of 
democracy throughout the World. Regarding the methodology, ap-
proximately half of the data set of the V-Dem are obtained through 
official documents on national level such as the Constitution and 
national legislation. The other half of the data related to the polit-
ical situation and the concordance with national laws are obtained 
through surveys conducted with the general population and the ex-
pert public. There are five main indicators in compliance with the 
principles of democracy used to better conceptualize and measure 
the level of democracy, those being: electoral, liberal, participative, 
consultative and egalitarian principle. On the basis of these sub-in-
dicators, the level of progress for each main principle is monitored. 

The following indicators have been defined for measuring access 

106  Accessible on the following link: https://www.v-dem.net/en/ 

107  Accessible on the following link: https://worldjusticeproject.org 
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to justice: equality before the law and individual freedoms; freedom 
of expression; and restrictive power of the government108. The data 
from the democracy reports for the period 2018-2020 are analyzed 
further and individually explain the sub-indicators for measuring 
access to justice referred above.

Equali ty  before the law  
and individual  f reedoms 

The general conclusion is that in the last three years no 
progress has been made in terms of equality before the laws and 
individual freedoms, both assessed through the application of 
three subindicators those being: impartiality and rigor of public 
administration; level of transparency and predictability of law 
enforcement; and access to justice for men and women. 

Rigorous and impartial public administration

This subindicator determines the degree of respect of the law by 
public servants i.e., how rigorous and impartial are public servants 
in implementing legal competences109. Part of the assessment deals 
with the level of arbitrary and bias actions i.e., the existence of nepo-
tism, employment of friends and acquaintances, including discrim-
ination in public administration. 

In the last three years the decreasing trend of rigor and impartiality 
of public administration continues as a result of the negative prac-
tices mentioned above. In 2018, the value of this subindicator was 
2,04, but it decreased to 1,87 in 2019 and 2020.  

108  Coalition Margins, Association ESE, 2017- Can the implementation of Goal 
16.3 be monitored? 

109  Public servants who are involved in resolving everyday problems of citizens. 
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Transparent laws with predictable law enforcement 

Transparency and predictability of law enforcement is assessed 
with this subindicator i.e., it answers the questions whether the laws 
are clear enough, how informed are the citizens, how coherent is 
national legislation, and how predictable is law enforcement. There 
is a slight improvement in the last three years i.e., in 2018 the value 
of this subindicator was 2,41, while in 2019 and 2020 transparency of 
laws was assessed with 2,65. 

Access to justice for women and men

In the last three years, women continued to face more restricted ac-
cess to justice in comparison with men. Only in 2020 was access to 
justice for men assessed with a lower score compared to previous 
years, and therefore a more detailed analysis is required of the rea-
sons that brought about this change. Access to justice assessment 
includes the right to property of men and women, prohibition of 
torture and forced labour and the right to practice a religion. 

The right to property is analyzed by gaining an insight on whether 
women have equal opportunities to acquire, own, inherit and sale 
assets compared to men. Restrictions in applying this right, which 
can be caused by the State (with discriminatory laws or non-en-
forcement of laws) or they could be a result of current traditions, 
practices, religious or social norms110 are taken into consideration. 
Data indicates that the situation has not changed in the last three 
years i.e., women are in an unfavourable position in terms of the 
right to owning property compared to men. Bearing in mind the 
interconnectedness of human rights, unrealized right to proper-
ty of women can be an obstacle for enjoying other rights such as 
the right to inheritance, opportunities for women to start their own 

110  V-Dem Indices, Explanation of Property Rights Indicator, available at: https://
www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
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business and actively participate in economic activities. Therefore, 
a comprehensive approach for improving the state of gender equal-
ity in our society, overcoming traditional beliefs and practices that 
demand a subdued role for women in regards to men and active 
promotion of protection of women’s human rights by the State is 
required. Effective access to justice for women is a prerequisite for 
resolving legal problems encountered in their everyday life, but also 
for increasing actual equality of women in exercising all human 
freedoms and rights. 

The general conclusion is that the downward trend continues i.e, 
the situation regarding equality before the laws and individual free-
doms in the last three years is not improving. Problems such as bias 
public administration, non-transparent processes of law-making 
and limited access to justice, especially for women, persist.

To overcome the problems specified, the State needs to consider 
the previously submitted list of recommendations developed with 
the first report on the implementation of Goal 16.3. such as: applica-
tion of special measures for reducing party-affiliated employment 
and increasing impartiality of public servants; establishing a mech-
anism (system) for measuring the performance of public servants; 
adoption and implementation of a plan for basic and continuous 
training of practitioners from competent institutions so that they 
can respond to legal problems of citizens from vulnerable groups; 
adoption of legal obligation to mandatory provision of public infor-
mation and involving citizens in decision-making processes; adop-
tion of special measures for improving access to justice for all, with 
a special focus on women.

In that direction, the State needs to adopt affirmative measures for 
improving the position of women in all spheres of societal life, in-
cluding labour market, owning property and involving in economic 
activities.  
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Freedom of  expression
After the downward trend in the field of freedoms of expression from 
2007 to 2016 – which was interrupted in 2017 – an improvement can 
be noted in the period from 2018 (0,78), 2019 (0,75) and 2020 (0,76). 
The assessment of freedoms of expression incorporates respect for 
media freedom on the part of the government, the freedom for citi-
zens to talk about political issues at home and publicly as well as the 
freedom of academic and cultural expression111. 

L imited inf luence of  the  
Executive Government 

Respecting the principle separation of power and limiting the 
influence of the Executive Government by the Legislative and 
Judicial power is a precondition for rule of law and improving 
circumstances for access to justice. This indicator is measured 
through several specific subindicators: respect for court decisions 
by the Government; respect for the Constitution; interference 
of the Government in the work of the judiciary; independence 
of basic and appellate courts; legislative restrictions on the 
Executive Government. In the period 2018-2020 the situation with 
the independence of courts and influence of the Government on 
the judicial power has improved. Nevertheless, to advance the 
situation in this field, consistent implementation of Constitutional 
principles of separation of power and effective operation of legal 
control mechanisms on the part of the legislative and the judicial 
government will be required.

111 V-Dem Indices, Explanation of Property Rights Indicator, Country Graph, 
available at https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
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WORLD JUSTICE PROJECT 

The data of this indicator are secured through the Rule of Law Index 
which started to be developed on annual basis within the frame-
work of World Justice Project112 from 2011. The Rule of Law Index 
includes data of more than 100 countries worldwide, obtained on 
the basis of two sources: general population survey and expert ques-
tionnaires for qualified respondents, focusing on how rule of law is 
experienced and viewed in practical, everyday situations by ordi-
nary people throughout the World. 

To calculate the Index, data is collected for 44 indicators divided 
into eight main factors (fields) on the rule of law those being: re-
stricting governmental authorities; absence of corruption; open 
government; fundamental rights; order and peace; enforcement of 
regulations; civil justice and criminal justice. Based on the data ob-
tained for the 44 indicators (subfactors), points are allocated from 
0 to 1 for each of the factors listed, thereby 0 representing the low-
est grade, while 1 representing the highest degree of rule of law of 
the countries participating in the Index. According to the calculat-
ed values i.e., grades for each of listed main factors, countries are 
ranked on regional and global level, as well as ranking according to 
the level of income of the country.

The situation in our country is analyzed further, on the basis of the 
data obtained through the annual rule of law indexes. In addition, 
regarding access to justice, data from the special research Global In-
sights on access to justice was used thus providing special overview 
of the situation seen through the perspective of the citizens as final 
beneficiaries of justice.

The calculation of the rule of law index for the Republic of Macedo-
nia started in 2012 on the basis of expert questionnaires implement-

112  More information on World Justice Project can be found on the following link: 
https://worldjusticeproject.org/ 
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ed with law firms, university professors and other scientific staff, 
including survey questionnaires with representative sample of over 
1000 respondents in the cities Skopje, Bitola and Kumanovoо. Here-
inafter are the main findings of the rule of law index for the Republic 
of North Macedonia for the period 2012-2020 explained. 

The general conclusion is that no improvement can be noted in the 
rule of law in our country in the past period. On the contrary, the 
index shows a downward tendency for the period 2012-2020. Such a 
trend is apparent in the global ranking of our country for the given 
period i.e., in 2020 the Republic of North Macedonia was ranked 58 
on global level, compared to 2014 when our country ranked 34 in 
comparison with the other countries in the World. The overall grade 
of 0,58 in 2012/2013 has been reduced to 0,53 in 2020. 
Graph 2:  
Rule of law index of the Republic of North Macedonia for the period 2012-2020. 
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Source: World Justice Project (WJP) 

The worst is the situation in the fields of fundamental rights, open 
government, enforcing regulations and criminal justice, while 
no improvement can be noted in the other fields compared to the 
period 2012-2013. 
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Table 23: Rule of law index for the Republic of North Macedonia per field and year 
for the period 2012-2020

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Restricting 
government 
authorities

0,52 0,52 0,47 0,43 0,45 0,47 0,47

Absence of 
corruption 0,55 0,53 0,52 0,5 0,47 0,47 0,44

Public order and 
peace 0,87 0,75 0,76 0,74 0,78 0,79 0,79

Fundamental 
rights 0,9 0,63 0,57 0,54 0,54 0,57 0,59

Open government 0,84 0,6 0,57 0,56 0,49 0,49 0,48

Enforcing 
regulation 0,83 0,53 0,5 0,47 0,46 0,48 0,48

Civil justice 0,82 0,54 0,57 0,56 0,56 0,57 0,55

Criminal justice 0,85 0,5 0,44 0,51 0,47 0,47 0,45

Hereinafter the situation and trends for all specified rule of law 
fields i.e., indicators used for developing the index is explained in 
greater detail. 

1. Restricting government authorities

The restriction of government authorities is measured with the 
following six (6) indicators: legislative restrictions; judicial restric-
tions; independent audit; sanctioning the abuse by official persons; 
reviews by civic organizations; and legal transition of government. 
The trend in the period 2012-2020 is “slightly” deterioration of the 
situation in restricting government authorities. Such a trend is true 
for all above-listed indicators, with the exception of legislative re-
strictions where one can note an improvement in the period 2018-
2020 compared to 2012. Most unfavourable is the situation with 
judicial restriction, which indicates decreased influence of the judi-
ciary on the work of the government. The fact that the biggest devi-
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ation can be seen in the indicator legal transition of government is 
most concerning, since there was a decrease of almost 30% in 2018, 
compared with 2012, after which somewhat of an improvement can 
be noted in the last two years. 
Table 24: Indicators for restriction of government authorities

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Legislative 
restrictions 0,51 0,51 0,43 0,40 0,55 0,59 0,58

Judicial 
restrictions 0,4 0,39 0,35 0,32 0,36 0,38 0,37

Independent audit 0,56 0,52 0,52 0,58 0,49 0,49 0,48

Sanctioning abuse 
by official staff 0,43 0,46 0,44 0,34 0,34 0,36 0,34

Review by CSOs 0,52 0,52 0,48 0,47 0,47 0,49 0,50

Legal transition of 
government 0,69 0,70 0,58 0,47 0,49 0,51 0,53

2. Absence of corruption 

This indicator is determined on the basis of data within the framework 
of the following sub-indicators: government functionaries in the 
executive power do not use the public position for private benefit; 
government functionaries in the judiciary do not use public position 
for private benefit; government functionaries in the Police and 
Army do not use public position for private benefit; government 
functionaries in the legislative power do not use public position for 
private benefit.
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Table 25: Indicators for absence of corruption

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Not using public 
position for private 
benefit in the executive 
government

0,61 0,56 0,56 0,51 0,40 0,41 0,39

Not using public 
position for private 
benefit in the judiciary

0,4 0,43 0,42 0,40 0,55 0,53 0,49

Not using public 
position for private 
benefit in the Police 
and Army

0,74 0,71 0,69 0,74 0,69 0,68 0,67

Not using public 
position for private 
benefit in the legislative 
government

0,44 0,44 0,41 0,36 0,24 0,24 0,23

Generally, the value of each sub-indicator is continuously slipping, 
with the exception of not using public position for private benefit in 
the judiciary where an improvement is noted in the last three years.  

3. Open government

The factor open government is assessed with the following four (4) 
indicators: accessible laws (publishing laws and government infor-
mation publicly); appeals mechanisms; citizens’ participation in de-
cision-making processes and the right to be informed. In all listed 
indicators, the situation is less favourable in 2020 compared to 2015.  
Table 26: Open government indicators

2015 2016 2017/18 2019 2020

Accessible laws 0,57 0,46 0,48 0,50 0,49

Appeals mechanisms 0,61 0,63 0,53 0,51 0,49

Civic participation 0,58 0,57 0,50 0,50 0,51

Right to be informed 0,54 0,58 0,45 0,45 0,44
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4. Fundamental rights

The situation with respecting citizens’ fundamental rights is 
assessed on the basis of the following eight (8) indicators: equal 
treatment and non-discrimination; right to life and security; fair 
treatment; freedom of expression; freedom of religion; right to 
privacy; freedom of association; and labour rights. 
Table 27: Open government indicators

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Equal treatment and 
non-discrimination 0,68 0,70 0,66 0,60 0,61 0,61 0,62

Right to life and 
security of people are 
effectively guaranteed

0,68 0,70 0,58 0,53 0,57 0,64 0,68

Litigation law and 
rights of defendants 0,54 0,55 0,47 0,52 0,54 0,56 0,56

Right to thought 
and expression are 
effectively guaranteed

0,53 0,52 0,49 0,47 0,47 0,49 0,50

Freedom of belief and 
religion are effectively 
guaranteed

0,77 0,79 0,73 0,69 0,70 0,71 0,73

Freedom of arbitrary 
interference with 
privacy is effectively 
guaranteed

0,58 0,57 0,39 0,35 0,29 0,37 0,42

Freedom of 
association and 
gathering is 
effectively guaranteed

0,71 0,71 0,70 0,74 0,58 0,59 0,61

Basic labour rights 
are effectively 
guaranteed

0,61 0,52 0,53 0,45 0,56 0,58 0,58
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Data on the period 2012-2020 shows that no improvement has 
been accomplished in the situation related to exercising citizens’ 
fundamental rights.

5. Order and peace

The state of affairs with order and peace in the country is assessed 
on the basis of three (3) indicators: effective control of crime in the 
country; effective restriction/prevention of civic conflict; people to 
do not resort to violence to correct personal injustice. 
Table 28: Order and peace indicators 

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Effective control of 
crime 0,78 0,84 0,87 0,76 0,78 0,78 0,78

Effective prevention of 
civic conflict 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

People do not resort 
to violence to resolve 
personal problems

0,47 0,42 0,42 0,47 0,57 0,59 0,60

The situation with order and peace is the highest assessed factor 
i.e., rule of law field thereby the restriction of civic conflict has been 
assessed with the highest grade in continuity, while the biggest 
improvement is noted in terms of refusing to resort to violent 
conflict resolution by the citizens. 

6. Enforcing regulation 

To measure the level of enforcing regulation, the following five 
(5) indicators are analyzed separately: effective enforcement of 
regulation; no illegal effect; no unreasonable delays; legal provisions 
are respected; the State does not undertake acquisition without 
appropriate reimbursement. 
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Table 29: Regulation enforcement indicators

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Government’s regulations 
are efficiently enforced 0,47 0,47 0,50 0,53 0,44 0,46 0,45

Government’s provisions 
are applied and 
implemented without 
inappropriate impact

0,54 0,53 0,52 0,51 0,44 0,48 0,48

Administrative procedures 
are dealt with without 
unreasonable delays

0,61 0,55 0,50 0,44 0,48 0,49 0,54

Procedure is respected in 
administrative actions 0,53 0,50 0,38 0,33 0,38 0,42 0,38

Government does not 
acquire property without 
a legal process and 
appropriate reimbursement

0,66 0,59 0,58 0,55 0,57 0,54 0,56

The fact that there hasn’t been any improvement in enforcing 
regulation in the period 2012-2020 is quite concerning, especially 
since all indicators have lower grades in the last three years 
compared to 2012. The greatest deviation is present in the field of 
respect for the procedure in administrative cases before competent 
institutions. 

7. Civil justice 

The state of affairs with civil justice is assessed on the basis 
of the following indicators: accessibility and availability; non-
discrimination; absence of corruption; lack of inappropriate 
interference of the Government; no unreasonable delays; effective 
implementation; impartial and effective alternative mechanisms for 
dispute resolution. 
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Table 30: Civil justice indicators

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

People can access 
and afford civil 
justice

0,67 0,58 0,63 0,58 0,56 0,62 0,61

Civil justice is free 
from discrimination 0,54 0,67 0,67 0,60 0,64 0,65 0,66

Civil justice is free 
from corruption 0,36 0,44 0,40 0,37 0,42 0,38 0,36

Civil justice is free 
from inappropriate 
governmental 
influence

0,62 0,45 0,40 0,37 0,37 0,40 0,39

Civil justice is 
not subject to 
unreasonable delay

0,37 0,43 0,56 0,67 0,58 0,53 0,51

Civil justice is 
effectively enforced 0,55 0,59 0,62 0,66 0,63 0,66 0,63

Alternative 
mechanisms for 
dispute resolution 
are accessible, 
impartial and 
effective

0,61 0,62 0,69 0,67 0,74 0,72 0,71

The situation with civil justice is relatively better assessed in the last 
three years compared to 2012. Such a situation is mainly due to the 
improvements made in: non-discrimination in civil justice; effective 
enforcement; unreasonable delays; and availability of alternative 
mechanisms for dispute resolution. On the other hand, some 
deterioration can be noted related to influence of the government 
on civil justice. 
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8. Criminal justice

The state of affairs in criminal justice is assessed on the basis of 
the following indicators: efficiency of investigation; promptness 
and efficiency of the criminal system; efficiency of the correctional 
system; impartiality of the criminal system; absence of corruption; 
absence of incorrect government influence; process and justice of 
the defendants in criminal procedures. 
Table 31: Criminal justice indicators

2012/13 2014 2015 2016 2017/18 2019 2020

Criminal 
investigation is 
efficient

0,56 0,58 0,59 0,64 0,48 0,47 0,45

Judgement system 
for criminal offences 
is prompt and 
efficient

0,44 0,43 0,49 0,59 0,51 0,50 0,49

Correctional system is 
efficient in reducing 
criminal behaviour

0,42 0,49 0,36 0,49 0,35 0,37 0,35

Criminal system is 
impartial 0,66 0,65 0,47 0,55 0,52 0,50 0,46

Criminal system is 
corruption free 0,58 0,54 0,51 0,55 0,52 0,53 0,51

Criminal system 
is free from 
inappropriate 
governmental 
influence

0,54 0,27 0,19 0,26 0,36 0,39 0,33

Appropriate process 
of the law and 
the rights of the 
defendant

0,54 0,55 0,47 0,52 0,54 0,56 0,56
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The general conclusion is that no improvements were accomplished 
in the field of criminal justice in the last nine years. However, in 
the last three years, some improvements can be noted in terms 
of promptness and efficiency of the criminal system, while no 
improvements can be seen in the other sub-indicators of criminal 
justice.

Global  insights  on access to  just ice
This part analyzes data of the special research on access to jus-
tice developed within the framework of the rule of law index of the 
World Justice Project. Data is obtained through a separate module 
of questions regarding access to justice as part of the implemented 
questionnaires in 1000 households for the needs of the rule of law 
index for the period 2017/2018. The access to justice module con-
sists of 128 questions divided in 11 fields that enable collection of 
data from the citizens related to their experience with the manner 
of resolution of their legal problems in everyday life: types of legal 
problems, readiness to resolve them, access to assistance and sup-
port, assessing the processes of resolving problems and the influ-
ence of unresolved legal problems. 

Almost half of the citizens in the State (47%) had experienced some 
legal problem in the last two years. 
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Graphон 3: 
Percentage of citizens who experienced a legal problem in the last two years 

 Experienced legal problem
 Did not experience legal problem

53%

47%

The nature of legal problems encountered by the citizens in 
everyday life is different where the most frequent problems are 
related to consumer rights (23%), debts (18%), property (16%) and 
housing (12%), followed by problems connected with public services, 
employment etc. (See Table).

Graph 4:  
Type of problems encountered by citizens in the last 2 years
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60% of the citizens who encountered a legal problem knew that they 
will request information and advice for its resolution, while almost 
half (47%) thought that they could get the required expert assistance 
to resolve the problem. 

However, the fact that 85% of the citizens did not act at all to resolve 
their legal problems is quite concerning i.e., only 15% of the citizens 
had an opportunity to request assistance and advice for resolving 
problems. Regarding the reasons why they had not requested as-
sistance and support, every fourth citizen with a legal issue is faced 
with restricted access for effective resolution of the problem. On the 
other hand, citizens mostly turn to relatives and friends i.e., lawyers 
for resolving the problems they have encountered. To a lesser ex-
tent, citizens address free legal aid services of the Ministry of Jus-
tice as well as the courts, institutions and the Police when resolving 
legal problems faced in the last two years. 
Graph 5:  
Where the citizens went to resolve their legal problems
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Quite concerning is the fact that unresolved legal needs have 
negative effect on the socio-economic position of citizens in society. 
Almost half of the citizens encountered difficulties due to legal 
issues i.e., 33% of them acquired health problems due to stress, 27% of 
the citizens faced economic problems ( job loss, income reduction), 
10% had to deal with deteriorated interpersonal relations and 3% 
were confronted with drug and alcohol abuse. 
Graph 6:  
Difficulties encountered by citizens due to unresolved legal issues
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Regarding the status of legal problems, only 35% were resolved, 
while 48% reported that the issues were current in an early phase of 
resolution. Quite concerning is the fact that 17% gave up undertaking 
further action to resolve their problem. In terms of satisfaction with 
the outcome, 55% of the citizens are satisfied, while 18% are satisfied 
with the up-to-date events.
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Graphон 7: 
Graph 7. Status of legal problems
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Citizen’s perception of the process is one of the indicators included 
in this study. Every third citizen (35%) deems that the process/pro-
cedure for resolving the problem was fair regardless of the outcome. 
The fact every fourth citizen stated that it was difficult or impossible 
to find the financial resources required to resolve the his/her legal 
needs is quite alarming. The average duration of the procedures 
for resolving citizens’ legal problems is 26 months, which is signifi-
cantly long considering the negative consequences suffered by the 
citizens due to their unresolved legal matters. Consequently, 71% 
of the citizens think that the process is slow, while 61% assess it as 
expensive (financially). 

Table 31: Citizen’s perception of the process of resolving legal problems

Perception of the process Percentage of citizens

The process was fair regardless of the outcome 35 %

The process was slow 71 %

The process was expensive 61 %

Financial barriers for resolving the problem 26 %
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I nd ica tor  11 

Number of deceased in custody

This indicator points to the situation in the correctional and pen-
itentiary institutions in the country, including the position of the 
persons in custody, as one of the vulnerable groups of citizens 
facing limited access to justice. Data on the number of deceased 
persons in custody is not publicly available, and the practice of not 
publishing this kind of data by competent institutions continues. 
On the website of the Administration for Execution of Sanctions 
(AES) one cannot find annual reports on the work of the institution, 
while the home page of the Administration contains summarized 
data on the number of persons in custody (291), number of beds in 
PCI (2,384), number of inmates (1,883), and number of proteges (13). 
However, the data has not been updated since 26th January 2020113.

In the absence of official publicly available data on the number of 
persons in custody, in the development of this analysis, additional 
sources of data were used such as annual reports of the Ombuds-
man, the Reports on Human Rights of the USA State Department 
and the annual statistical research of prison population of the Coun-
cil of Europe for 2018, 2019 and 2020. 

Overcrowding of the penitentiary correctional institutions was 
overcome in 2018 as a result of the freeing of 800 prisoners convict-
ed with a sentence less than 6 months imprisonment, as well as the 
improvement of the conditions in PCI Idrizovo. Imprisonment sen-
tence was additionally reduced for 30% for 3,000 other prisoners114.

113   www.uis.gov.mk 

114  Annual report on human rights, USA State Department, 2020.
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Nevertheless, the problems with inappropriate conditions in the 
penitentiary correctional institutions, including access to quality 
healthcare are still current, and that is noted in the reports of the 
Ombudsman for the period 2018-2020. The conditions are not in 
compliance with the international standards, while the untimely 
and inappropriate healthcare of sentenced persons and those in 
custody as a result of inadequate human resources and scarce sup-
ply of medicaments115 presents a completely different problem.  

The problem with the lack of human resources in the penitentiary 
correctional institutions is evident in the annual statistical data on 
inmate population of the Council of Europe. Namely, in 2018, the 
Republic of North Macedonia is on the last 47th position in relations 
with the rate of inmates vs. number of employed persons in the PCI, 
with an average of 3,8 inmates on one employed person, which is far 
from the European average of 1,6. There has been slight improve-
ment in this field in the last two years i.e., the average of our coun-
try in 2019 was 2,8 inmates on one employed person (46th position), 
while in 2020 it was 2,2. (39th position on the level of the Council of 
Europe). Nevertheless, one must note that such a situation is mainly 
due to the reduction of the number of inmates from 2018 onward, 
and not on actual investment in human capacity in the penitentiary 
correctional institutions which is also confirmed in the report of the 
Helsinki Committee on the state of affairs of the penitentiary cor-
rectional facilities stating the need for investment in infrastructure 
as well as to strengthen human capacity116.

115  Annual report of the Ombudsman for 2020.

116 Report of the situation and conditions in the penitentiary correctional 
institutions in the Republic of North Macedonia, 2019, accessible at: https://
mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/09/izveshtaj-za-sostojbite-i-uslovite-
vo-kazneno-popravnite-ustanovi-vo-repu....pdf 
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Another problem noted in the annual reports of the Council of Eu-
rope is the average duration of custody in the country which deviates 
from the European average. Specifically, in the period 2018-2020, 
average duration of custody on European level was approximately 8 
months, while the average duration of custody in the country was 15 
months (see Table). Although some improvements can be noted in 
the last two years with the duration of custody, still the conclusion 
that the average duration of custody in the country remains signifi-
cantly longer compared to other European countries. 
Table 32: Average duration of custody

Year Average duration 
(months)

Average duration in the Council of 
Europe (months)

2018 20 8

2019 14 8

2020 13,1 8,5

Source: Council of Europe Annual Penal Statistics (SPACE) 2018, 2019, 2020 

Regarding the number of imposed custody, their number signifi-
cantly decreased in the last two years compared with that in 2018. 
Namely, in 2018, a total of 457 custodies were imposed, while in 2019 
evidence shows a total of 289 custodies, and 289 custodies in 2020117.

General conclusion is that no improvement of the conditions in the 
penitentiary correctional facilities was made in the country and the 
State needs to allocate appropriate financial, human and technical 
resources to improve the position of convicted inmates in these 
penitentiary correctional institutions.

117 Human Rights Report for 2020, US State Department, accessible on the 
following link: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/NORTH-
MACEDONIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
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I nd ica tor  12 

Percentage of persons reporting  
criminal acts to the authorities

Data for determining the average of persons reporting criminal of-
fences to the authorities was secured by the annual reports on the 
work of the Public Prosecution and the statistical analysis of the 
Ministry for Internal Affairs. In the course of 2019, a total of 20,259 
criminal reports were made, out of which 67,4% from MIA, 15% from 
citizens, 7,6% from damaged legal parties, 3,9% from other public 
bodies, 4,6% from own initiative and 1,5% from other sources118. The 
percentage share of citizens reporting criminal offences is similar 
in the following 2019, namely from a total of 19,078 criminal reports, 
14,2% or 2,679 were made by citizens. 

In the beginning of 2020, the Ministry of Internal Affairs updated 
the summary analysis of overall criminality per field and sector for 
the period 2010-2019, however, data on the number of criminal of-
fences reported by citizens is missing. MIA-analysis contains de-
tailed data on several criminality categories: classical crime, prop-
erty offences, murders, sexual assaults, economic crime, organized 
crime, crime related to drugs, arms, suicide, illegal migrants, misde-
meanor, and traffic accidents.

The recommendation from the first report monitoring the imple-
mentation of Goal 16.3. is still valid – competent institutions should 
keep statistics of reported criminal offences depending on the re-
porter, whether it was from citizens or other public bodies. At the 
same time with keeping statistics on perpetrators, statistics should 
be kept on victims of criminal acts, per type of act and per year.

118  Annual report on the work of the Public Prosecution for 2018, accessible at: 
https://jorm.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/godishen-izveshtaj-za-
raboteneto-na-javnoto-obvinitelstvo-na-republika-severna-makedonija-za-
2018-godina.pdf
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I nd ica tor  13 

Number of judgements per type of sentenced 
criminal act (for example, rape, murder, physical 
assault) and features of both victims and 
perpetrators (for example, sex, adulthood).

There is no publicly available segregated data on the victims of 
criminal offences opposed to the accessible data on the perpetra-
tors of criminal offences. Hence, data on convicted adult and juve-
nile criminal perpetrators, segregated by sex and type of criminal 
act follows.119 Subject of analysis were criminal offences with fea-
tures of violent crime i.e., the following types of criminal offences 
contained in the separate chapters of the Criminal Code: Crime 
against life and body (Chapter 14); Crimes against the freedoms and 
rights of humans and citizens (Chapter 15); Crimes against gender 
freedom and morality (Chapter 19); Crimes against marriage, fam-
ily and youth (Chapter 20); Crimes against property (Chapter 23); 
Crimes against safety in public traffic (Chapter 27); Crimes against 
the State (Chapter 28); Crimes against public order (Chapter 33); 
and Crimes against humanity and international law (Chapter 34).

119 Provided from Makstat database, accessible at: http://makstat.stat.
gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Sudstvo__Obvineti 
OsudeniStoriteli/275_SK2_Mk_T13_ml.px/?rxid=ed27f919-0e1a-4ac4-b968-
f5b5b455dba0
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Table 33: Convicted adults for violent crime per type of criminal offence, sex and 
year

Year 2018 2019 2020

Type of 
criminal act MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN

Chapter 14 615 44 388 34 423 41

Chapter 15 210 9 196 20 229 19

Chapter 19 44 0 20 0 29 0

Chapter 20 182 33 142 40 171 39

Chapter 23 2.152 187 1.627 185 1.464 167

Chapter 27 932 43 745 54 701 69

Chapter 28 0 0 6 0 7 0

Chapter 33 462 21 407 11 366 19

Chapter 34 52 3 62 3 69 5

TOTAL 4.649 340 3.593 347 3.459 359

Data indicates that the number of convicted adult men perpetrators 
of criminal offences is significantly bigger compared to women, 
bearing in mind that in average 91% of the sentenced persons on 
annual level are male, while 9% are female. The big discrepancy 
between the number of convicted persons from male and female 
sex is even more obvious for children sentenced for criminal acts, 
compared to adult perpetrators. 
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Table 34: Convicted juvenile persons for violent crimes per type, sex and year

Year 2018 2019 2020

Type of 
criminal 

act
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN

Chapter 14 42 2 37 1 38 1

Chapter 15 2 0 3 0 2 2

Chapter 19 2 0 2 0 5 0

Chapter 20 0 0 0 0 0 1

Chapter 23 181 7 167 14 152 1

Chapter 27 23 2 24 0 26 2

Chapter 33 51 2 28 1 46 2

Chapter 34 0 0 0 0 1 0

TOTAL 301 13 261 16 269 9

Apart from the sex of the convicted perpetrators, one can search 
data on the basis of age, education, profession etc. However, data 
on the victims of criminal offences required for determining trends 
in regards to their rights and access to justice is missing as a result 
of the lack of a system for collecting data referring to the victims of 
criminal offences.
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CONCLUSION
Sustainable Development Goals provide the framework that should 
enable change that has people and their needs at the centre of at-
tention. Their structure allows them to serve as a good tool for con-
ceptualizing sector policies and facilitates the implementation of 
comprehensive governmental reforms in the countries. With the 
assistance of UN guidelines for the implementation of the Goals, 
successes can be identified such as: policies, measures, regulations 
and practices leading to the accomplishment of the given results, 
pinpointing the gaps and defining the deviations. Agenda 2030 is a 
document without a legally binding nature thus its implementation 
is subject to political will. The State, by means of policies, especially 
the Action Plan of Open Government Partnership 2018-2020, com-
mitted itself to fulfilling Goal 16.3 on national level. The sustainable 
goals should contribute to achieving actual progress for the poorest 
and most marginalized persons, improve gender equality, eliminate 
discrimination and income inequality, and reduce the negative ef-
fects from climate change. Nevertheless, the general conclusion of 
the analysis is that the commitment is still on the level of declara-
tion, without moving forward towards actual accomplishment of the 
sustainable development goals, especially in the part of rule of law 
and access to justice. 

Apart from the lack of efforts to inform relevant stakeholders and 
get them involved in the process of implementation and monitoring 
the goals, there is insufficient publicly available data on their im-
plementation in our country. As in the case with the previous anal-
ysis, while developing this study, the Government hasn’t initiated 
a process for drafting a plan for implementation of the goals, nor 
has it undertaken steps to balance and integrate economic, social 
environmental development in its policies. Appropriate allocation 
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of financial, human and technical resources for accomplishing the 
goals are absent. Regarding access to justice, the State is neglecting 
vulnerable groups of citizens who encounter serious barriers when 
accessing justice and resolving legal problems which became espe-
cially apparent during the Covid-19 pandemic.

Concerning the number of persons who experienced a court 
dispute in the last 12 months and had access to formal, non-
formal, alternative or traditional mechanisms for dispute 
resolution that they deem fair, the following conclusions were 
derived. In the period 2018-2020, the number of initiated civil 
proceedings in the courts is constantly decreasing compared to 
the previous period when an increase of court proceedings was 
noted. As a result of the Covid-19 pandemic, the number of initiated 
procedures was significantly reduced in 2020. On the other hand, 
the survey shows a considerable increase of citizens’ legal problems, 
amplified inequality, intensified poverty and other factors that 
influence restrictions to access to justice. In the period analyzed, the 
number of cases where the parties were exempt from court fees for 
civil proceedings was reduced, although a quarter of the population 
continues to live in poverty. 

In the period analyzed, the number of reported perpetrators of 
criminal offences in the Republic of North Macedonia increased 
compared to the period 2012-2015. At the same time, the number 
of accused and convicted persons in criminal procedures before 
the courts decreased in the country. Data on gender and age struc-
ture of the defendants and damaged parties is lacking in terms of 
their needs and whether they were able to exercise their right to 
free defence and representation. Only some of the courts submit-
ted data on the number of cases where the defendants received de-
fence-counsel in the line of duty or defence-counsel due to insuffi-
cient financial means (poor law). From this data, one can conclude 
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that the need for representation in criminal cases of citizens who do 
not have financial resources to hire a lawyer on their own was not 
met, i.e., the courts approved less defence-counsellors than request-
ed by the defendants.

The lack of clear, consistent and unified records makes it difficult to 
have good insight in the situation with access to court and to mon-
itor the trends for the purpose of undertaking specific measures to 
advance access to justice for all, especially for the vulnerable cate-
gories of citizens. 

Alternative mechanisms for dispute resolution are still not rec-
ognized as a possibility for improving access to justice, especially 
for the marginalized communities. The data illustrates citizens’ low 
level of awareness and knowledge to use alternative ways to resolve 
disputes, but also insufficient promotion of such mechanisms as 
prompt and efficient ways for resolving disputes. Data on the num-
ber of cases where citizens could have applied mediation before 
initiating court proceedings is lacking, as well data on the number 
of cases where mediation is mandatory before going to court and 
where the dispute was successfully resolved through mediation. 

Measuring fairness of procedures is a complex issue that requires 
analysis of several aspects of importance for access to justice. Lack 
of regular and systematic measurement of citizens’ trust in the judi-
ciary and the level of satisfaction from received services in the judi-
cial system deprives us from having an insight in the situation and 
identifying possible solutions for increasing justice and fair pro-
ceedings. Sporadic analysis and research of institutions and orga-
nizations is not sufficient to make long-term and systemic change 
in access to justice.

Similar as in the previous period of analysis, data is missing on the 
number of persons in custody longer than 12 months but are not 
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yet legally convicted. Data on the structure of the people in cus-
tody, segregated by sex, age, region of origin and social group is 
also lacking. Due to the fact that information on the exact length 
of custody is not available, especially for custodies longer than six 
months, the average duration of custody cannot be calculated. Nev-
ertheless, most frequent are the custodies longer than three months.

Determining the percentage of criminal cases in which defen-
dants had no legal or other court representative was a challenge 
for this analysis also. Most of the courts submitted data on the num-
ber of cases where ex officio defence-counsellors were appointed 
to the defendants in cases when defence was mandatory. Some of 
the courts reported also the number of cases where the defendants 
were appointed defence-counsellors although defence was not man-
datory i.e., due to insufficient financial resources for representation. 
Most of the criminal cases are initiated by means of private lawsuits 
or proposed indictment, which according to the law does not imply 
ex officio defence, thus the conclusion that most of the defendants 
represent themselves or through a lawyer hired and paid for from 
one’s own resources. Bearing in mind the fact that according to the 
data of the State Statistical from 2019, a quarter or 455,600 persons 
live in poverty,120 engaging a defence-counsel would be a serious fi-
nancial burden for their livelihood that could lead to the conclusion 
that they did not have a defence-counsel in the proceedings. In addi-
tion, the pandemic in 2020 brought about even greater poverty that 
deepened the inequality gap and the access to justice of vulnerable 
marginalized groups.

Unsatisfied need for legal aid is, actually, unsatisfied legal needs 
of the citizens with such problems, although not aware of them or, 

120  State Statistical Office. Laeken indicators of poverty in 2019, 2020. Accessible 
at: https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=115
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are aware of them but face other barriers that prevent them from 
taking action for their resolution. Key problem for determining 
unsatisfied need for legal aid is the lack of unified methodology 
through which – in certain intervals – citizens’ legal needs and is-
sues will be assessed, especially of the vulnerable categories of cit-
izens. In the absence of data from systemic monitoring of access 
to justice and meeting the legal needs of the citizens, this analysis 
summarizes the data received through temporal research efforts by 
organizations that cover various periods and different marginalized 
communities. Accordingly, poor citizens and citizens belonging to 
marginalized groups (drug-injecting users and sex workers) have 
an unsatisfied needs for legal aid, especially for legal issues stem-
ming from the fact that they are poor and are part of a marginalized 
community. Poor and marginalized citizens rarely decide to solve 
their legal problems due to lack of funds and mistrust in the institu-
tions that have to resolve their problems. In addition, the health and 
economic crisis caused by Covid-19 increased the number of legal 
problems while decreasing the possibility of prompt and efficient 
resolution. Covid-19 increased the access to justice gap significant-
ly, thus further deepening the inequality gap. The situation with 
domestic violence is also alarming in 2020. In the period of Janu-
ary to June 2020, data reveals the percentage of increased domestic 
violence compared to the percentage for the same period in 2019 
(increase by 7,4%). Evidence shows 824 victims of domestic violence 
(611 are women, 140 men and 73 children), 3 murders during the 
act of domestic violence for which three perpetrators were reported 
(compared to the two murders and two reported perpetrators for the 
same action in the same period in 2019). 

Number of children in custody on 100,000 children population 
in the period analyzed decreased compared to the previous period 
of analysis. The data of the Administration for Execution of Sanc-
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tions confirm that in the period 2018-2020 no child was sent to cus-
tody, while the number of children serving a sentence in prison was 
10 in 2018 and 3 in 2019, which is significantly less compared to 
previous years. 

Data analysis shows that the length of the average duration of re-
solving cases has a growing tendency in the period 2018-2020 com-
pared to 2016, in all courts. The increase in 2017 is four times more 
than in 2016 and it continues up to 2020, which indicates an even 
slower pace of the court proceedings. In 2020, during the pandem-
ic, the courts additionally prolonged the period for proceedings, 
which was to be expected. There is an increase in the number of 
days necessary to resolve cases in all courts, except for the Supreme 
Court where a slight decrease of this period is noted compared to 
2019 and 2018. Non-compliance with the urgent legal deadlines for 
protection of women who suffered domestic violence when passing 
temporal protection measures is especially alarming. 

Implementing the Sustainable Development Goals on national 
level demands serious commitment from the authorities translated 
into concrete activities for allocation of financial, human and 
technical resources for accomplishing the goals. Transforming the 
goals in national context imposes the need of developing adequate 
strategies and action plans on sustainable development on short, 
mid and long-term until 2030, where access to justice, especially for 
the most marginalized groups would be a priority. 

The trend of insufficient funding of courts in the country 
exists for a longer period of time and has negative consequences 
on securing access to justice considering the role of the courts 
in resolving citizens’ legal needs. The court budget is below the 
legally determined minimum which makes it insufficient for 
effective operation of the courts in the country bearing in mind 
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the fact that the Law on Court Budget provides for at least 0,8% of 
the Gross Domestic Product (GDP) i.e., approximately 80,000,000 
Euros. The budget for free legal aid represents an insignificant 
share of the overall court budget and the overall judicial budget i.e., 
approximately 1% on the level of approved, that diminishes to 0,2% 
on the level of implemented budget. 

Enormous number of citizens do not have access to free legal 
aid thus cannot resolve their everyday legal problems. Insignificant 
number of citizens exercise the right to free legal aid on annual lev-
el, however evaluation reports of the quality of the free legal aid 
rendered are lacking, including measuring satisfaction of the bene-
ficiaries of free legal aid. Opposed to the 120,000 legal needs on an-
nual level, in practice only 150-200 requests for secondary legal aid 
are submitted which additionally are reduced by 50% on the level of 
approved requests.

International sources of data, such as Varieties of Democracy 
(V-Dem) and World Justice Project (WJP), indicate that in the last 
three years no improvement was achieved in the area of democ-
racy, rule of law and access to justice in our country. Partiality 
of public administration, non-transparency of law-making process-
es and limited access to justice especially of women, are the main 
problems in terms of equality before the laws and individual free-
doms and rights of the citizens. Almost every second citizen in the 
country (47%) faces some kind of legal problem. Most frequent are 
consumer problems, housing, property, public services etc. Quite 
concerning is the fact that 85% of the citizens who encountered a 
legal problem did not act to resolve it. Those who did undertake 
action, mainly requested advice and assistance from relatives and 
friends (37%) and from authorized lawyers and law firms. The av-
erage duration for resolving problems is 26 months which is long 
indeed considering the negative health, economic and interperson-
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al consequences that occur as a result of unsatisfied legal needs of 
citizens, especially those of vulnerable groups of citizens.

Opposed to the publicly available data on perpetrators, there is no 
data on victims of criminal offences necessary to determine the 
trends in relations to their rights and access to justice. The global 
pandemic caused by COVID 19 caused grave negative implications 
on the situation of citizens of vulnerable groups and their access to 
justice. Due to the emergency state and the restricted movement 
measures of the population, the citizens faced limited access to 
rights, inability to resolve the legal problems they face and deterio-
ration of their welfare. 
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RECOMMENDATIONS
Courts should establish a system for record-keeping on:  

�� The number of criminal proceedings segregated by 
authorized plaintiff and damaged party and make that data 
publicly available for each year separately; 

�� The structure of the defendants and the damaged parties 
segregated by gender, age, region of origin, and other 
parametres of significance for measuring access to justice 
of various groups of citizens, especially victims of domestic 
violence;  

�� The number of submitted and approved requests for cost 
exemption of proceedings and securing defence for the poor 
and make that data publicly available for each year separately.

The State Statistical Office should introduce an integrated system 
for collecting, processing and publishing data on:

�� The number, types of initiated disputes and other parametres 
relevant for monitoring access to justice in civil proceedings;

�� Damaged parties in criminal proceedings, their number, 
gender, age and other parametres relevant for monitoring 
access to justice in criminal proceedings.

The Ministry of Justice and the Chamber of Mediators, by means of 
an organized campaign, should promote the benefits from media-
tion as an alternative mechanism for dispute resolution. The Cham-
ber of Mediators in cooperation with institutions and organizations 
should organize trainings for capacity-building of mediators to re-
solve various kinds of disputes of interest to the citizens, especially 
to the vulnerable categories of citizens. 
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The Parliament should adopt amendments and additions to the Law 
on Litigation thereby expanding the legal grounds for mandatory 
mediation for natural persons.

The Ministry of Labour and Social Policy, by means of an organized 
campaign, should promote the benefits of arbitration and amicable 
resolution of labour disputes as an alternative way of solving legal 
needs of citizens. 

The Ministry of Justice, in cooperation with the Judicial Council, 
State Statistical Office and other institutions and organizations 
should develop the methodology for collecting data on several 
parametres and conduct regular  analyses among citizens and in-
stitutions on  periodic level, for measuring the perception of fair 
procedures and the level of satisfaction of citizens with the services 
of the judiciary. 

The Administration for Execution of Sanctions should introduce a 
system of more detailed evidence of the length of custody and the 
structure of the persons in custody in order to get a more precise 
understanding of the use of custody policy as a protection measure 
opposed to the length of criminal proceedings while persons in cus-
tody await trial. 

Courts should keep records on person in unjustifiable custody who 
have spent time in custody without a final conviction. 

Courts should keep records on the number of appointed de-
fence-counsellors in cases of mandatory defence and on the num-
ber of defence requests of the poor, the number of approved and 
rejected requests, including the gender and ethnic structure of the 
defendants and make that data publicly available in their monthly, 
quarterly or annual reports.
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Courts should keep records on the number of defendants who did 
not have defence-counsel in cases when the conditions were not ful-
filled for mandatory defence-counsel and no request for defence of 
the poor was submitted.

Courts should regularly monitor the average duration of proceed-
ings according to type of procedure, and not just on the level of 
some courts and various judges for the purpose of monitoring effi-
ciency, above all for securing prompt and efficient legal protection, 
especially to victims of domestic violence.

The State should implement its legal obligations and approve a 
budget for the courts which is at least 0,8% of GDP, and enable con-
ditions for continuous increase of the budget in accordance with the 
needs of the judicial power.

The budget for FLA should be increased to implement the right to 
mandatory defence and the right to exemption from court and oth-
er fees in proceedings, in order to increase the number of citizens 
whose legal problems would be resolved by accomplishing these 
legally provided rights.

The Ministry of Justice should undertake a transparent process of 
budgeting FLA on the basis of real legal needs of citizens and by 
obligatory inclusion of the vulnerable groups of citizens. 

The Ministry of Justice should perform a detailed analysis of the 
reasons why the free legal aid is accessible to a small number of cit-
izens, to plan based on evidence and to involve vulnerable groups 
of citizens in the advancement of the current model of securing free 
legal aid.
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The State should undertake the following measures to implement 
better Goal 16.3. i.e., applying special measures for reducing party-af-
filiated employment and increase impartiality of public servants; 
establishing a mechanism (system) for performance measurement 
of civil servants; adopting and implementing a plan for basic and 
continuous training of practitioners of competent institutions so 
that they can respond to the problems of the vulnerable groups of 
citizens, adopting a legal requirement for compulsory information 
of the population so that they can get involved in decision-making 
processes; adopting special measures for improving access to jus-
tice for all, with special focus on women.

Detailed information needs to be provided concerning the victims 
of criminal offences for the purpose of monitoring victimology, 
trends, and planning measures and activities in accordance with 
particular needs.

The State should undertake serious steps to enable access to justice 
and improve institutional responsiveness towards the needs of the 
vulnerable groups of citizens in times of crisis i.e., establishing a 
public fund for financial support of women and other vulnerable 
groups of citizens; adopting special measures in accordance with 
the particular problems of the citizens; adapting the actions of com-
petent institutions in crisis conditions; assessing and planning eco-
nomic measures for supporting citizens etc.
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