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Вообичаени правни проблеми

■■ Вашите права за производи, услуги и договори

■■ Казни, сметки и долгови

■■ Спорови со Centrelink

■■ Дискриминација и злоставување

■■ Вашите права на работното место

■■ Тешкотии со иселување, поправки, изнајмување или 
хипотеки

■■ Проблеми со доселување

■■ Злоупотреба на стари лица и нивните права

■■ Помош по природни катастрофи

Што да правите кога имате проблеми во 
семејните врски

■■ Грижа и заштита на децата

■■ Издршка на деца

■■ Одвојување и развод

■■ Наредба за родителска грижа и права на дедо и баба

■■ Домашно и семејно насилство

■■ Советувања за решавање на семејни спорови

■■ Одделно застапување за деца
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Што треба да правите ако имате проблеми со 
законот

■■ Како да добиете помош на суд

■■ Ако сте на возраст под 18 години и имате проблеми 
со полицијата

■■ Ако се пријавувате за пуштање на слобода со кауција 

■■ Рочишта во Локалниот суд на кои се одлучува дали 
постојат доволно докази вашиот случај да оди на 
судење (притвор)

■■ Вкрстено испитување кога постои веројатност за 
затворска казна 

■■ Судски пресуди и одлуки од апелациони судови  

За повеќе информации 
во врска со нашите услуги, 

посетете ја нашата 
интернет-страница 

www.legalaid.nsw.gov.au
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Каков вид помош можеме да ви пружиме? 

Пружаме бесплатни правни совети

Нудиме бесплатни средби со времетраење од околу 20 
минути за да разговарате со адвокат во врска со вашиот 
правен проблем. За да закажете средба, повикајте ја 
вашата најблиска канцеларија на Правната служба во НЈВ, 
или посетете ја нашата интернет-страница за да ги најдете 
службите во ваша близина. Видете ги страниците 14-15.

Даваме „надоместок за правна помош“ 

Ако ви треба континуирана правна помош од адвокат, 
треба да се пријавите за „надоместок за правна помош“. 
Надоместок за правна помош значи дека ќе ве застапува 
адвокат којшто работи за Службата за правна помош во 
НЈВ, или ќе ве застапува приватен адвокат кого го плаќаме 
ние.

За да се пријавите за надоместок за правна помош, 
треба да пополните образец за пријавување. Обрасците 
се достапни во сите наши канцеларии, кај адвокати по 
службена должност во локалните судови и на нашата 
интернет-страница.  

Исто така, можете да се пријавите за правна помош преку 
приватен адвокат кој пружа правна помош. Приватниот 
адвокат може да ви наплати за каква било работа што ја 
прави, а не е покриена со надоместокот за правна помош.

Најдобро е да добиете правен совет пред да се пријавите 
за правна помош. Може да добиете помош со вашиот 
правен проблем без да биде потребно да одите на суд. 

Кога одлучуваме дали да ви дадеме надоместок за 
правна помош, разгледуваме:
■■ која е намената на правната помош што ја барате

■■ колку заработувате и колкава сопственост имате (ова 
е наречено економска процена), и

■■ други фактори што покажуваат дека е оправдано да 
ви се даде надоместок за правна помош, вклучувајќи 
колку е веројатно судот да одлучи за случајот во ваша 
корист (ова е наречено тест за предност)

За да видите дали е веројатно да добиете надоместок за 
правна помош според економската процена, употребете 
го показателот за економска процена на нашата интернет-
страница.

Надоместокот за правна помош не е бесплатен. 
Поголемиот број од луѓето ќе треба да платат учество во 
правните трошоци за нивниот случај.
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Имаме специјализирани правни услуги 
Правни совети за деца и Дежурна линија за младинци 

Советуваме и застапуваме деца вклучени во криминални 
случаи пред Детските судови и имаме адвокати по службена 
должност во други судови. Јавете се на (02) 8688 3800.

Ако сте на возраст под 18 години и ви треба итен совет, 
повикајте ја Дежурната линија за младинци на 1800 10 18 10.  
Понеделник до четврток од 9 претпладне до полноќ.  
Од петок до недела и на државни празници 24 часа.

Служба за издршка на деца 

Јавете се на  (02) 9633 9916 или 1800 451 784  
(надвор од градското подрачје на Сиднеј).

Служба за застапување на лица со нарушено душевно 
здравје

Луѓето со проблеми поврзани со душевното здравје и 
нивните семејства можат да се јават на (02) 9745 4277.

Правна служба за затвореници

Затворениците можат да контактираат со Правната служба 
за затвореници на заедничкиот список за автоматско бирање 
(CADL) како бесплатен повик. Едноставно притиснете го 
бројот 11 (Правна помош во НЈВ) и побарајте ја Правната 
служба за затвореници. 

Пријателите и семејствата на затворениците можат да се 
јават на (02) 9219 5000 и да ја побараат Правната служба за 
затвореници.

Служба за застапување на ветерани

За да дознаете за правата на ветераните, јавете се на  
(02) 9219 5148 или контактирајте на veterans@legalaid.nsw.
gov.au

Повеќе информации за сите наши специјализирани услуги 
можете да најдете на нашата интернет-страница. 
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Имаме адвокати по службена должност во 
судовите

Ако треба да одите во Локален суд за криминално 
дело, можете да разговарате со адвокат по службена 
должност. Адвокатите по службена должност се достапни 
во поголемиот број Локални судови во НЈВ.

Ако се наоѓате во суд првпат и сакате да се сретнете со 
адвокат по службена должност, тогаш во судот треба да 
дојдете до 9 часот претпладне. Адвокатот по службена 
должност можеби нема да може да ви помогне да го 
завршите вашиот случај првиот ден. Можеби ќе треба да 
го одложите вашето судско рочиште, што значи дека ќе 
биде одложено за друг ден.

Обезбедуваме бесплатни работилници и 
вебинари 
Нудиме басплатни работилници и интернетски семинари 
за правни прашања за работниците на заедницата и 
јавноста. Погледнете го делот за работилници и вебинари 
во делот Што правиме на нашата интернет-страница за 
датуми, време и информации за регистрација. 

Имаме бесплатни изданија и ресурси
Создаваме лесно разбирливи проспекти, брошури, ДВД и 
ресурси за да им помогнеме на луѓето со нивните правни 
проблеми. Неколку од нив се преведени на различни 
јазици. Можете да ги видите или нарачате сите наши 
изданија преку нашата интернет-страница:  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Постојат некои нешта што не ги правиме
Постојат некои нешта што Службата за правна помош 
не ги прави. На пример, не советуваме или застапуваме 
лица на суд за лична повреда, оданочување или деловни 
работи.

Исто така, не одиме во полициски станици и не 
советуваме телефонски ако ве уапсиле. Но, ако сте на 
возраст под 18 години, можете да ја повикате нашата 
Дежурна линија за младинци на 1800 10 18 10.
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Каде можете да добиете повеќе информации?
LawAccess NSW

Најдоброто место за да почнете е да ја повикате 
бесплатната телефонска линија за помош на LawAccess 
NSW, каде веднаш ќе ви помогнат. Ќе ви дадат бесплатни 
информации, а во одредени случаи и правни совети во 
врска со вашиот правен проблем. Или пак, може да ве 
упатат кај друга служба. 

Можете да ја повикате LawAccess NSW: 1300 888 529. Исто 
така, можете да ја посетите нивната интернет-страница на 
www.lawaccess.nsw.gov.au

Правни центри на заедницата     (Community Legal Centres (CLCs)) 

CLC даваат бесплатни правни совети и помош за сите 
видови правни проблеми. Јавете се на 1300 888 529 или 
пребарајте центар во вашата област на www.clcnsw.org.au

Приватни адвокати
Здружението на правници на Нов Јужен Велс (Law Society 
of NSW) може да ве упати кај приватни адвокати во 
вашата област. Здружението исто така може да ви даде 
информации за приватни адвокати што пружаат правна 
помош. Јавете се кај Службата за упатување до адвокат 
при Здружението на правници на (02) 9926 0300.

Застапување во суд за жени изложени на домашно 
насилство (Women’s Domestic Violence Court Advocacy 
Services)

WDVCAS им помага на жените и децата кои доживуваат 
домашно насилство да добијат законска заштита од 
судот. Јавете се на 1300 888 529 или проверете ја нашата 
интернет-страница за најблиската служба.

Центри за посредување за заедницата  
(Community Justice Centres)

Бесплатно посредување за луѓе што имаат спор со 
пријатели, роднини или соседи. За да најдете центар во 
ваша близина јавете се на 1800 990 777 или посетете ја 
www.cjc.justice.nsw.gov.au
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Јавни библиотеки

Правни информации се достапни на интернет-
страницата „Најди правни одговори“ (Find Legal Answers) 
на www.legalanswers.sl.nsw.gov.au и во локалните јавни 
библиотеки низ Нов Јужен Велс. 

Интернет страница „Најдобро за децата“ (Best for Kids)

Интернет-страницата „Best for Kids“ (Најдобро за децата) 
има правни информации и ресурси за млади луѓе и 
семејства за широк опсег правни прашања:  
www.bestforkids.org.au
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Ви треба толкувач?

Ако ви треба некој што го зборува вашиот јазик да ви 
помогне да закажете средба со Службата за правна 
помош, повикајте ја Службата за преведувачи (TIS) 
на 131 450. Ако ви треба толкувач на вашиот јазик на 
денот на кој имате средба за советување со Службата за 
правна помош, кажете ни го времето кога сте ја закажале 
средбата. Ние ќе ве услужиме со бесплатен толкувач. Ако 
одите на суд и ви треба толкувач, побарајте го вашиот 
адвокат за правна помош за да ви го закаже.

Каде можете да нѐ најдете?

Имаме канцеларии низ цел Нов Јужен Велс. Исто 
така, посетуваме над 200 други локации во градското 
и регионалното подрачје на НЈВ, каде можете да нѐ 
посетите или да закажете средба за да разговараме за 
вашиот правен проблем. 

Можете да ја најдете најблиската канцеларија на 
Службата за правна помош во НЈВ или останатите места 
што ги посетуваме со посета на Добијте правна помош 
на нашата интернет-страница www.legalaid.nsw.gov.au
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Канцеларии на Службата за правна помош во 
Нов Јужен Велс

Нашите канцеларии се наброени подолу. Исто така, 
можете да ја посетите нашата интернет-страница на  
www.legalaid.nsw.gov.au

Централен Сиднеј 
323 Castlereagh Street
Haymarket 2000
Тел.: 02 9219 5000
TTY: 02 9219 5126

Канцеларии во 
градското подрачје
Bankstown 

Level 8, Civic Tower,  
Cnr Rickard Rd &  
Jacobs Sts 
Bankstown 2200
Тел.: 02 9707 4555

Blacktown 

Kildare Court, Level 2,  
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
Тел.: 02 9621 4800

Burwood 
Level 4,  
74 – 76 Burwood Road 
Burwood 2134
Тел.: 02 9747 6155
TTY: 02 9747 0214

Campbelltown 

Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen Street
Campbelltown 2560
Тел.: 02 4628 2922

Fairfield 
Suite 1, Level 2,  
25 Smart Street
Fairfield 2165
Тел.: 02 9727 3777

Liverpool 
Level 4, Interdell Centre,  
45 – 47 Scott Street
Liverpool 2170
Тел.: 02 9601 1200

Parramatta 
(Кривично право)
Parramatta Justice  
Precinct, Level 1,  
160 Marsden Street 
Parramatta 2150
Тел.: 02 8688 3800
TTY: 02 9687 7538

Parramatta 
(Семејно и  
кривично право)
Level 5, 91 Phillip Street
Parramatta 2150
Тел.: 02 9891 1600

Penrith 

95 Henry Street
Penrith 2750
Тел.: 02 4732 3077

Sutherland 

Ground Floor,  
Endeavour House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
Тел.: 02 9521 3733
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Регионални 
канцеларии
Coffs Harbour 

41 Little Street
Coffs Harbour 2450
Тел.: 02 6651 7899

Dubbo 

64 Talbragar Street
Dubbo 2830
Тел.: 02 6885 4233

Gosford 

92 – 100 Donnison Street
Gosford 2250
Тел.: 02 4324 5611

Lismore 

Suite 6, Level 4,  
Westlawn Building,  
29 Molesworth Street
Lismore 2480
Тел.: 02 6621 2082

Newcastle  
(Семејно и  
Граѓанско право)
Level 2,  
51 – 55 Bolton Street
Newcastle 2300
Тел.: 02 4929 5482

Newcastle  
(Кривично право)
Level 3,  
400 Hunter St
Newcastle 2300
Тел.: 02 4929 5482

Nowra 

Level 2,  
59 Berry Street
Nowra 2541
Тел.: 02 4422 4351 
 
 

 Orange 
Suite 4,  
95 Byng Street
Orange 2800
Тел.: 02 6362 8022

Port Macquarie 

107 William Street 
Port Macquarie 2444
Тел.: 02 5525 1600

Riverina Murray –  
Albury
Suite 1A, Level 1,  
520 Swift Street
Albury NSW 2640
Тел.: 02 6020 7200

Riverina Murray –  
Wagga Wagga 
Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice Street
Wagga Wagga 2650
Тел.: 02 6921 6588

Tamworth 

Level 1,  
424 – 426 Peel Street
Tamworth 2340
Тел.: 02 6766 6322

Wollongong 
Graovac House,  
73 Church Street
Wollongong 2500
Тел.: 02 4228 8299



Информациите во оваа брошура се точни при 
печатењето, но информациите може да се изменат.

Нарачајте брошури онлајн на 
www.legalaid.nsw.gov.au (одете во Нарачај брошура) 
или пратете електронска порака на 
publicati ons@legalaid.nsw.gov.au

Јазици

Оваа брошура е достапна на арапски, бенгалски, 
бурмански, упростен кинески, хрватски, англиски, 
фарси, грчки, хинди, индонезиски, италијански, 
корејски, кмерски, лаошки, македонски, руски, српски, 
шпански, тамилски, турски, урду и виетнамски. 

Ви треба толкувач?

Ако ви треба помош да разговарате со нас 
на вашиот јазик, повикајте ја Службата за 
преведувачи (TIS) на 131 450 
(9 претпладне-5 попладне). 

Дали имате оштетување на слухот или 
говорот?

Ако имате оштетување на слухот или видот:
■■ повикајте нѐ преку Националната служба 

за поврзување на 133 677 или  
www.relayservice.gov.au или 

■■ јавете се кај LawAccess NSW στο 
1300 889 529.

ЈУНИ 2016        MNLA 60291

www.legalaid.nsw.gov.au


