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Казнено - правната реформа во Република Македонија 

Апстракт: Казнено-правна реформа во Република Македонија е актуелна тема во 

нашето општество подолго време. Во трудот е даден краток историскиот осврт на реформата 

на казненото законодавство, институционалниот дизајн на кривичната постапка, најважните 

причини и цели на реформата на казнената постапка  и правците на идната реформа на 

македонското казнено право.  Интересот за проучување на основите на казнено-правната 

реформа произлегува од фактот што оваа реформа има влијание врз целокупниот правен 

поредок во општеството. Тоа влијание доаѓа до израз посебно во однос на положбата на 

обвинетиот во кривичната постапка, јакнењето на човековите слободи и права преку 

позицијата на судијата на претходната постапка како нивен заштитник. Секако, дека реформата 

на казненото право се доведува во релација и со евроатлантските стандарди кои нашата држава 

треба да ги исполни за влез во Европската унија. 

Клучни зборови: правен поредок, казнено законодавство, слободи и права, поединец, 

постапка. 

 

Penitentiary – legal reform in Republic of Macedonia 

 

Abstract: The penitentiary – legal reform in Republic of Macedonia is a current theme in our society 

for quite some time. In this work is given a short historical overview of the reform in the criminal 

legislation, the institutional design of the criminal act, most important reasons and goals of the reform 

of criminal act and the directions of future reform of Macedonian criminal law. The interest for 

studying of the basics of penitentiary – legal reform derives from the fact that such reform has 

influence over the total legal order in society. Such influence is especially expressed regarding the 

position of an accused in a criminal act, strengthening of human freedoms and rights through the 

judge’s position in the previous act as their protector. Of course, that the criminal law’s reform is 

brought in relation with euro Atlantic standards that our country has to fulfill to enter the European 

Union.  

Key words: legal order, criminal law, freedoms and rights, individual, act. 

 

1. Историски развој 

На македонскиот Закон за кривичната постапка може да се гледа како на потомок на 

австрискиот Strafprozessordnung (StPO) од 1873 година кој се наоѓал под значително влијание 

на францускиот Code d’instruction criminelle од 1808 година. Како што е познато, според тој 

француски законик што се смета за модел на т.н. мешовита кривична постапка во 

континенталната Европа, кривичната постапка се дели на подготвителен стадиум и стадиум на 

главната расправа (со уште неколку контролни или меѓустадиуми). Во подготвителниот 
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стадиум истражниот судија е најважниот субјект од кого по правило се бара лично да го 

истражува криминалниот настан ако се појави сомневање дека се работи за кривично дело што 

го сторило некое полнолетно лице. Додека постои дури нејасно сомневање, на јавниот 

обвинител му е препуштено да ги разјасни почетните околности со поддршка на истражниот 

судија или полицијата (или дури и на некои други државни органи). Но, таквата активност не 

претставува формална кривична постапка и се именува како „предистражна“ фаза.
1
 

Во Македонија австрискиот модел е внесен посредно, преку Законикот за судската 

кривична постапка на Кралството Југославија (ЗСКП) од 1929 година, чиешто важење е 

проширено и на македонската територија на тогашната унитарна држава. По Втората светска 

војна, во втората Југославија, чиј дел станала и Македонија како федерална единица, во 1948 

година е донесен новиот Закон за кривичната постапка што бил под силно влијание на 

советското право. Истражниот судија е напуштен, а јавниот обвинителстанал „господар“ на 

подготвителната постапка, но и на контролната фаза, по повод правните лекови против 

пресудата.  

Во практика јавните обвинители имале голема политичка моќ, на што треба да му се 

придодаде и тоа дека во активностите пред започнувањето на кривичната постапка големо 

мнозинство на своите овластувања ги пренеле на полицијата.  

Задржана е одвоеноста на предистражната и истражната постапка, при што 

предистражната постапка речиси во целост била препуштена на полицијата, додека истрагите 

ги спроведувале истражителите на државното обвинителство. 

По политичкото раскинување на ФНР Југославија со Советскиот Сојуз, обновено е 

кривичното законодавство и во 1953 година е донесен Законикот за кривичната постапка 

(ЗКП/53). Тој, потпирајќи се врз ЗСКП повторно ја воспоставил институцијата истражен 

судија, и ги oграничил функционалните овластувања на јавниот обвинител. Во согласност со 

либералната идеја за одвојување на кривичното гонење и истрагата, иницијативата за 

покренување на кривичната постапка му е препуштена на јавниот обвинител, а одлуката за 

започнување на постапката му е доверена на истражниот судија. Тоа ја довело  конструкцијата 

на југословенската кривична постапка до модел на кривична постапка доверена исклучиво на 

судовите (reines Gerichtsverfahren) со цел јакнење на гаранциската процесна улога на судијата. 

Но, некои елементи од поранешниот систем се задржаа.   

                                                           
1 Владо Камбовски - Некои отворени прашања на претстојната казнено-правна реформа, статија; Скопје, 2008 година, 28 стр 
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Судската истрага беше предвидена само за тешки кривични дела за кои беше 

пропишана казна затвор над 15 години. Во другите предмети, јавниот обвинител можеше да го 

заснова обвинителнот акт само врз резултатите на полициските истраги (непосреден 

обвинителен акт) така што собирањето докази главно беше препуштено на полицијата. Дури и 

истражниот судија можеше да ги довери процесните дејствија на полицијата. Со тоа, 

документацијата од полициските истраги можеше да биде валиден доказ на судењето, иако 

обвинетиот пред полицијата немал никаква процесна заштита. Не чуди фактот што со тоа 

полицијата стекнала одлучувачка улога за целиот тек на кривичната постапка. 

По распадот на СФРЈ во 1991 година, Република Македонија во прво време го презема 

сојузното кривично законодавство, па така и ЗКП/77. Својот ЗКП Македонија го донесе, после 

долги подготовки, дури во 1997 година. Тој закон доживеа најпрво парцијални измени во 2002 

година со Законот за изменување и дополнување на ЗКП со кој  се операционализираа 

одредбите на Амандманот V од Уставот на РМ во однос на употребата на јазикот на 

припадниците на заедниците во РМ. 

 Пообемна реформа македонскиот ЗКП доживеа со измените од 2004 година. Најважните 

цели за донесувањето на измените, кои опфатија близу една третина од одредбите на 

ЗКП, беа: 

 забрзување на постапката со определување куси рокови за одлучување и подобрување 

на доставата која придонесуваше за одолговлекување на постапувањето; 

 воведување посебни истражни мерки во борбата против 

организираниот криминалитет; 

 проширување и збогатување на мерките за обезбедување присуство на обвинетиот во 

постапката; 

 регулирање на притворот и неговото траење, определување куќен притвор; 

 подобрување на положбата на оштетениот и редефинирање на имотно-правните 

побарувања; 

 прифаќање концепт за заштита на сведоците, соработниците на правдата и жртвите; 

 забрзана постапка   донесување пресуда без одржување главен претрес; 

 постапка против правни лица; 

 можност за повторување на постапката врз основа на пресуда на Судот за човековите 

права во Стразбур. 
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2. Органи на кривичната постапка  

 

 

Судови - Во судскиот систем судската власт ја вршат основните судови, апелационите 

судови, Управниот суд и Врховниот суд на Република Македонија. Основните судови согласно 

со стварната надлежност судат во прв степен и се основаат како судови со основна надлежност 

и судови со проширена надлежност. Согласно Законот за судови (Службен весник на РМ бр. 

58/2006) во рамките на основните судови со проширена надлежност се основаат 

специјализирани судски оддели што ќе постапуваат за одделни видови на спорови.
2
 

Основните судови со основна надлежност за подрачјата за кои се основани, се 

надлежни да одлучуваат во прв степен по кривични дела и прекршоци, и тоа за кривични дела 

за кои со закон како главна казна е определена казна затвор до пет години, ако за некои 

кривични дела не е предвидена надлежност на друг суд, за кривични дела за кои со посебен 

закон е определена надлежност на суд со основна надлежност, да спроведуваат истрага или 

истражни дејствија за кривични дела од својата надлежност, за сите видови на прекршоци, 

освен за прекршоци кои со закон се ставени во надлежност на орган на државна управа или 

организација или друг орган што врши јавни овластувања и за жалби и приговори за 

постапките за кои се надлежни овие судови. 

Основните судови со проширена надлежност се надлежни да одлучуваат по кривични 

дела, и тоа за оние за кои со закон е предвидена казна затвор над пет години и за кривични дела 

и прекршоци извршени од малолетни лица, да спроведуваат истрага и истражни дејствија за 

кривични дела од својата надлежност, да постапуваат по предмети за екстрадиција, по жалби и 

приговори за постапките за кои се надлежни и да решаваат за постапки за меѓународна правна 

помош утврдена со закон. 

Апелационите судови се основаат за подрачјето на повеќе судови од прв степен. 

Седиштата на апелационите судови се во Битола, Гостивар, Скопје и Штип. Апелационите 

судови се надлежни да решаваат по жалбите против одлуките на основните судови од своето 

подрачје; да решаваат за судир на надлежност меѓу судовите од прв степен од своето подрачје 

и да вршат други работи определени со закон. 

Врховниот суд на Република Македонија ја врши судската власт на целата територија 

на Републиката со седиште во Скопје. Тој е надлежен да решава во втор степен против 

одлуките на своите совети кога тоа е определено со закон; да решава во трет и последен степен 

                                                           
2 Владо Камбовски - Некои отворени прашања на претстојната казнено-правна реформа, статија; Скопје, 2008 година, 28 стр, 
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по жалбите против одлуките на апелационите судови; да решава по вонредни правни лекови 

против правосилните одлуки на судовите и одлуките на своите совети кога тоа е определено со 

закон; да решава за судир на надлежност меѓу основните судови од подрачјето на различни 

апелациони судови, судир на надлежност меѓу апелациони судови. Јавно обвинителство 

Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган кој ги гони 

сторителите на кривични и на други со закон утврдени казниви дела и врши други работи 

определени   со закон.  Во остварување на функцијата на гонење јавниот обвинител е надлежен 

да преземе потребни мерки и правни средства за откривање на кривични и други казниви дела 

и нивните сторители и за насочување на претходната постапка; да ги преземе сите процесни 

дејствија во рамките на основната функција на јавниот обвинител да поднесува и застапува 

обвиненија; да одлучи дали треба да се преземе или продолжи кривичното гонење за 

сторителите на кривични дела; да изјавува редовни или вонредни правни лекови против судски 

одлуки; да се грижи за доследно спроведување на санкциите изречени за казниви дела и за 

заштита на правата на лицата спрема кои е определена мерката притвор и да врши и други 

дејствија определени со закон. Заради остварување на функцијата на гонење jавното 

обвинителство во соработка со органите на откривање и со други надлежни органи и други 

правни лица се грижи за преземање мерки и активности за откривање на кривични и други 

казниви дела и на нивните сторители. Јавниот обвинител ја насочува работата на овластените 

службени лица во Министерството за внатрешни работи и во други надлежни државни органи 

за преземање потребни мерки за пронаоѓање на сторителот на кривичното дело, сторителот или 

соучесникот да не се скрие или избега, да се откријат и обезбедат трагите од кривичното дело и 

предметите што можат да послужат како доказ и има право да бара Министерството за 

внатрешни работи и други надлежни органи или правни лица да ги соберат сите известувања и 

да преземат други мерки заради откривање на кривични и други казниви дела и нивните 

сторители.Во Јавното обвинителство на Република Македонија се основа Одделение за гонење 

на сторители на кривични дела од областа на организираниот криминал и корупцијата. 

Одделението постапува за кривичните дела за кои гонењето се презема по службена  должност 

извршени од организирана група од најмалку три лица, која дејствува одреден период, со цел 

да оствари непосредна или посредна финансиска корист или друг вид материјална корист и 

која ќе изврши едно или повеќе кривични дела, како и за други кривични дела за кои со закон е 

пропишана казна затвор во траење од најмалку четири години. Одделението е надлежно да 

постапува пред надлежните судови на целата територија на Република Македонија.
3
 

                                                           
3 Стефан Буџакоски - Вовед во правото, ФОН Универзитет Скопје, 2008 година, 199 стр 



6 
 

Полиција - Во рамките на Полицијата, за вршење на полициски работи за кои е 

потребен висок степен на специјализација, се формираат Централни полициски служби 

задолжени за вршење на работите од областа на организираниот криминал, криминалистичката 

техника и работите на давање поддршка во извршувањето на одредени специфични и сложени 

работи, со надлежност на целата територија на Република Македонија. Во рамките на 

Централните полициски служби се формира посебен Оддел за организиран криминал за 

спречување и откривање на кривични дела за кои гонењето се презема по службена должност, 

извршени од организирана група од најмалку три лица, која дејствува одреден период, со цел 

да оствари непосредна или посредна финансиска корист или друг вид материјална корист и 

која ќе изврши едно или повеќе кривични дела, како и за други кривични дела за кои со закон е 

пропишана казна затвор во траење од најмалку четири години. Одделот за организиран 

криминал ги врши работите и за откривање и спречување на кривични дела кои по својата 

природа се транснационални, како и за откривање на организирани групи кои користат 

насилство и друг вид сила и притисок, се вклучуваат во легалните економски активности и  со 

коруптивни дејствија создаваат услови за полесно остварување профит и заштита од кривично 

гонење. 

 

3. Најважни причини и цели на реформата на казнената постапка 

 

 

 

Реформата на казненоправниот систем денес претставува приоритетна правна, 

политичка и општествена задача на РМ. Состојбите во судството, како никогаш досега,  имаат 

централно место во стручните и политичките расправи, како и во јавните медиуми и се 

наведуваат како главна пречка во процесот на интеграција на РМ во Европската Унија и 

НАТО. Стекнувањето на Република Македонија со статус земја-кандидат за членство во 

Европската унија и наметна многубројни обврски во областа на правдата и внатрешните 

работи. 

Наспроти прифаќањето на модерните идејни парадигми, какви што се основните 

слободи и права на човекот и граѓанинот и владеењето на правото, казненоправниот систем се 

наоѓа во состојба на перманентна криза. Таа не ги опфаќа само проблемите на долготрајност и 

(не)ефикасност на судските постапки, туку артикулира еден општ  недостаток на доверба во 

квалитетот и предвидливоста на судството, што резултира со очигледна ерозија на правниот 

поредок во целина. Чувството на криза е потенцирано и од фактот што судскиот систем во 

изминативе 15-тина години се покажа неспособен да се носи со некои од основните 
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општествени проблеми, како што се корупцијата и организираниот криминал, обезбедувањето 

правна сигурност и заштитата на човековите права и слободи. 

Особено казненото процесно право е денес на крстопат. Тековното казнено процесно 

законодавство концепциски е резултат на развој на системот кој изворно настанал пред повеќе 

од еден век. Во текот на долгата историја, повеќе или помалку успешно е прилагодуван на 

крупните државно - политички и општествени промени. Казнената постапка на XXI век мора 

да ги гарантира човековите права и слободи, успешно да го заштитува општеството од 

најопасните напади и да овозможи комуникација во меѓународните односи. Главни насоки и 

двигатели на реформите се меѓународните стандарди за човековите права и 

конституционализмот, од една страна, и порастот на криминалитетот и корупцијата,  од друга. 

Денес сме еве во потрага по една модерна казнена постапка, во која ќе се почитуваат 

човековите права и слободи, но која истовремено ќе биде и доволно ефикасна. Постапувањето 

мора да гарантира утврдување на вистината. Предметот на казнената постапка опфаќа многу 

хетерогени видови кривични дела, од најлесните облици, преку традиционалните кривични 

дела против темелните вредности на индивидуата, до нови сложени облици на организиран 

меѓународен криминалитет. 

Значајни се и прашањата за преоптовареноста на судовите, за предолгото траење на 

постапката, и во врска со тоа, за нејзиното поедноставување, напуштање на принципот на 

легалитет, внесување консензуални елементи и сл. Напорите за забрзување на кривичната 

постапка доведоа до збогатување на облиците на забрзани, сумарни постапки, како и постапки 

кои резултираат со донесување пресуди и без спроведување редовна постапка во случаите кога 

се работи за полесни кривични дела. Конкретни цели на проектот се:
4
 

 компаративни истражувања за институтите на казненото право кои се предмет на 

предложената реформа; 

 утврдување на постојаната состојба и проблематичните аспекти во примената на 

казненоправните одредби; 

 утврдување на најновите европски стандарди во казненоправната област и подготовки 

за нивно инкорпорирање во македонското казнено законодавство; 

 подготовка на конзистентен концепт на реформа на  материјалното 

казнено законодавство; 

 изготвување предлози на измени и дополнување на Кривичниот законик и на други 

релевантни законски и подзаконски акти. 

                                                           
4 Стефан Буџакоски - Вовед во правото, ФОН Универзитет Скопје, 2008 година, 199 стр 
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4. Цели на реформата на казненото материјално право 
 

 

За да се пристапи кон реформа, потребно е најпрвин да се преиспитаат проблематичните 

одредби од КЗ што претпоставува истражувања за нивната практична имплементација. 

Институциите кои го применуваат КЗ, во овој домен се најповикани да дадат клучен придонес 

кон детекцијата на проблематичните одредби. Следствено, треба да  се направат компаративни 

истражувања и да се постави рамката на реформата како операционален модел што ќе 

резултира со конкретни предлои за измени и дополнувања на КЗ. 

Следењето на динамиката на развојот на казненото право е клучно кај реформските 

зафати и со оглед на тоа што целта на предложената реформа е прилагодување со современите 

европски трендови и усогласување на КЗ со новите европски и меѓународни стандарди, 

актуелните казненоправни иновации во ЕУ и воопшто во современите развиени демократии 

треба да најдат свое место и во КЗ, со што ќе се постигне повисок степен на хармонизација на 

нашето со европските законодавства. 

 

5. Правци на реформата на македонското казнено матријално право 

 

 

Десет години по донесувањето на првиот Кривичен законик на самостојна Република 

Македонија во 1996 година, Здружението за кривично право и криминологија на Македонија 

на своето седмо годишно советување во септември 2006 година ги разгледа прашањата на 

тешкотиите во практичната примена на определени одредби од КЗМ. На советувањето му 

претходеа низа анализи и истражувања спроведени од страна на судии, јавни обвинители и 

други претставници на стручни и научни кругови, како и странски експерти, судии, 

обвинители и професори по право. Анализите и дискусиите покажаа низа слабости на некои 

законски одредби и беа идентификувани одредбите и институтите за кои се јавува потреба од 

нивно преразгледување и редефинирање. 

Организиран криминал - 
5
Организираниот криминал, како и другите нови, 

неконвенционални форми на криминал, поставуваат пред традиционалниот казнено-правен 

систем барање за преиспитување на општите институти, како што е казнената одговорност - во 

однос на одговорноста на правните лица, на системот на казнените санкции - заострување на 

казнената репресија и нови санкции, особено од имотен карактер, како и за поставување 

                                                           
5 Гале Галев, Јадранка Дабовиќ - Казнено процесно право, Скопје, 2009 година, 230 стр 
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соодветен систем на инкриминации. Но најпрвин, пред сè, се поставува прашањето - како да се 

реагира на организираниот криминал, а сознанието за неговата тежина и сериозност да не 

предизвика  реакција  што  законодавството  ќе  го  турне  во  она  што  некои  го  нарекуваат 

„панично” законодавство. Првото означува поставување забрани со слаби изгледи да бидат 

остварени, второто, пак, донесување брзи и недоволно обмислени норми. Сосема е јасно зошто 

казненото законодавство треба да се чува од овие опасности. Да се отстапи во овој случај од 

темелното државно-правно начело - казненото право како ultima ratio, и да се посегне по 

казнено-правните норми како единствена, брза и ефикасна регулатива на определени нови 

состојби, значи исто што и однапред да се осуди на неуспех интенцијата за поставување 

ефикасен казнено-правен систем. Зашто, лесно ветената брзина на крајот се сведува на немоќ и 

на постојана мртва трка зад новите појавни форми на криминал. Затоа, токму на примерот на 

организираниот криминал треба уште еднаш да се реафирмира становиштето за 

комплементарната природа на казнено-правните забрани. Новите форми на организиран 

криминал (како што е, на пример, перењето пари) не можат да бидат ефикасно спречувани без 

комплексна правна регулатива на определени области. 

Режим на конфискација на имот - Во последнава декада во европските законодавства 

започнува тренд  на  реафирмација на конфискацијата на имот како мерка што за предмет го 

има имотот на сторителот, заедно со специјалната конфискација што се состои во одземање на 

предметите што се употребени, настанале или, според одделни законодавства, се објект на 

казненото дело. Се работи за правни последици на казненото дело врз чија доследна примена е 

заснована новата филозофија на казнено-правната репресија: во потрага не само по делото, 

туку и по криминалниот приход создаден со нелегални активности, како најефикасно средство 

во борбата против организираниот економски и другите облици на имотен криминал 

(корупција, перење пари итн.). Упорното иследување, откривање, замрзнување и, конечно, 

конфискување на сиот криминален приход, како и на сите предмети што настанале со 

извршувањето на казненото дело или се употребени за извршување на делото, треба да го 

зацврсти предупредувањето дека криминалот не се исплатува, понекогаш повеќе отколку 

примената на самата предвидена казна. 

Тоа се причините за свртувањето на вниманието во казнените законодавства кон 

генералната и специјалната конфискација, поттикнато и со усвојувањето на неколку 

меѓународни концвенции: Казнената конвенција против корупцијата на Советот на Европа од 

1999, Цивилната конвенција против корупцијата на Советот на Европа од 1999, Конвенцијата 

на ООН против незаконитиот промет со опојни дроги и психотропни супстанции (Виенска 

конвенција) од 1988 година, Конвенцијата на Советот на Европа за перењето пари, потраги, 
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замрзнување и конфискација на приходите од криминал (Стразбуршка конвенција) од 1990, 

Конвенцијата на ООН за транснационалниот  организиран криминал (Конвенцијата од 

Палермо) од 2000 година и најновата Конвенција за перење пари, потраги, замрзнување и 

конфискација на имотна корист на Советот на Европа од 2005 година. 

Материјално-правните одредби треба да бидат следени со процесни одредби што ќе ја 

уредат постапката на докажување при веројатноста дека имотот е криминален приход, посебно 

во однос на гаранциите што треба да ги има обвинетиот и третите лица врз кои имотот е 

пренесен без соодветен надоместок. Се работи за префрлање на товарот на докажување врз 

обвинетиот, прифатено во повеќе законодавства 

На истите позиции е и Европскиот суд за човекови права (во случајот Murray v. UK од 

1996 година): кога доказите изнесени против обвинетиот повикуваат на негово објаснување 

што тој може и треба да го даде, отсуството на такво објаснување може да го оправда 

заклучокот дека обвинетиот нема објаснување и дека е виновен; во 1994 година (во случајот 

Raimondo кој стана мошне влијателен преседан), Судот застана на становиште дека во борбата 

против мафијата конфискацијата, чија цел е да ги блокира движењата на сомнителен капитал, е 

ефикасно и неопходно средство  и е сразмерна на поставената цел. 

Редефинирање на инкриминациите на економски криминал
6
 - Спречувањето на 

организираниот економски криминал е на крајно незадоволително рамниште на потрага по 

концептуален модел на инкриминации и други материјално-правни  и процесно-правни 

решенија за негово ефикасно откривање и гонење. Што е, или треба да биде инкриминирано 

како економски криминал - тоа зависи од карактерот на економскиот систем (државно 

контролирано стопанство или економски систем заснован врз слобода на пазарот, 

претприемништвото и конкуренцијата). 

На економската реформа развлечена кај нас низ долг транзиционен период и на 

нејзините помалку од половични резултати, денес не може да се гледа без чувство на 

промашеност и разочараност, зашто бавноста со која се одвива реформата на економскиот 

систем, најдиректно се рефлектира и врз закоскеноста на неговата казнено-правна заштита. 

Поради тоа, и денеска КЗ содржи инкриминации внесени во 1996 година, од кои пак  повеќето 

се преземени од старото законодавство, создавано во услови на привиден, а не вистински 

пазарен економски амбиент. Отворањето на прашањето за нивно реформирање најчесто 

наидува на стерилни обиди за редефинирање на казнивите однесувања: така, на пример, при 

последната новела на КЗ од 2004 година, во однос на определувањето на содржината на делото 

                                                           
6 Гале Галев, Јадранка Дабовиќ - Казнено процесно право, Скопје, 2009 година, 230 стр 
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измама при работењето со хартии од вредност и удели (чл. 275 КЗ), речиси и изостанаа 

аргументирани сугестии од релевантни субјекти во стопанството и во економската и правната 

наука. Можни се две објаснувања: или системот на економски казнени дела и понатаму не е 

приспособен на потребите за заштита на новите економски односи и вредности, или пак 

економскиот систем не е променет во мера во која може да афирмира нови вредности и односи 

кои би наложиле потреба од казнено-правна заштита. 

Нашата економска и правна наука нема извршено комплексна анализа на основните 

карактеристики на економскиот систем и на неговата внатрешна конзистентност и ефекти, така 

што која било расправа за криминализацијата или декриминализација на определени 

однесувања мора да се потпира врз поединечни, главно, површни анализи на одделни негови 

елементи. Поголемиот дел од нив се однесуваат на процесот на приватизацијата, извршен во 

најголем дел според моделот на продажба на претпријатијата на лица кои го преземаа 

управувањето (според Извештајот за текот на приватизацијата на Агенцијата на РМ за 

приватизација од 2003 година), и кој главно се оценува како криминален и без вистински 

ефекти, мерени според два критериума: економски развој и сопственичка демократија. 

Компјутерски криминал - За делата на компјутерски криминал потребно е да се обрне 

внимание на прашањето  за нивната систематика и успешноста во примената. Покрај 

институтите од општиот дел на КЗМ и инкриминациите од посебниот дел, се јавува потреба да 

се обрне внимание на прашањето на односот меѓу казннеите дела и прекршоците и на 

инкриминациите кои се поместени во други закони. Имено, тие треба да ја следат динамиката 

на промени на институтите и областите на кои припаѓаат и, оттука, се јавува потреба и за 

нивно преразгледување (таков е случајот со инкриминациите од многубројните даночни 

закони, на пример). 

Во поглед на секој казнено-правен институт или инкриминација која ќе биде 

реформулирана или реконцептуализирана, појдовна точка ќе бидат новите европски и светски 

трендови,
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Заклучок 

 

Реформата на казненоправниот систем денес претставува приоритетна правна, 

политичка и општествена задача на РМ. Состојбите во судството, како никогаш досега,  

имаат централно место во стручните и политичките расправи, како и во јавните медиуми и 

се наведуваат како главна пречка во процесот на интеграција на РМ во Европската Унија и 

НАТО. Стекнувањето на Република Македонија со статус земја-кандидат за членство во 

Европската унија и наметна многубројни обврски во областа на правдата и внатрешните 

работи. 

Особено казненото процесно право е денес на крстопат. Тековното казнено 

процесно законодавство концепциски е резултат на развој на системот кој изворно 

настанал пред повеќе од еден век. Во текот на долгата историја, повеќе или помалку 

успешно е прилагодуван на крупните државно - политички и општествени промени. 

Казнената постапка на XXI век мора да ги гарантира човековите права и слободи, успешно 

да го заштитува општеството од најопасните напади и да овозможи комуникација во 

меѓународните односи. Главни насоки и двигатели на реформите се меѓународните 

стандарди за човековите права и конституционализмот, од една страна, и порастот на 

криминалитетот и корупцијата,  од друга. 
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