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Диме Стојанов,студент на втор циклус на Факултетот за детективи и 

криминалистика 

 

Еколошка безбедност 

Апстракт:    Со самиот почеток на новит милениум современата цивилизација постојано 

се соочува со прашањето како да се амортизира моќниот налет на современиот техничко-

технолошки развој кој се повеќе деструктивно влијае врз животната средина.      

Загадувањето на животната средина всушност се однесува на сите еко системи т.е вода, 

воздух и почва, при што се нанесува значителна штета на светската флора и фауна. Со 

еден збор кажано, фрагментирачкиот однос на антропогениот фактор над екосистемот 

добива загрижувачки димензии.Во тиe рамки и војната како општествена појава има 

деструктивно влијание. Во прв ред, непочитувањето на бројните конференции за забрана 

на употреба на одредени видови орудија и големиот број на нуклеарни проби, ги прават 

воените дејствија едни од лидерите на листата на основните работи кој ја уништуваат 

човечката средина. Зголемувањето на убојната моќ на современите борбени средства 

овозмопжува релативно брзо решавање на одредени борбени ситуации. Но, од друга 

страна многукратно се зголемува нивното деструктивно дејство врз животната средина. 

Во тој поглед особено негативни последици предизвикуваат употребата на муниција со 

осиромашен ураниум кој се почесто се применува во решавањето на одредени кризни 

жаришта. 

Клучни зборови: природа, средина, жаришта, флора, фауна, екосистем. 

 

 

1.  Ургентност за еколошка заштита 

 Повеќе декади наназад, екологистите ширум светот укажуваат на негативните 

глобални еколошки тенденции во поглед на загрозувањето на планетата. Тие особено се 

фокусираат и ја потенцираат одговорноста на богатите индустриски земји, кои воедно се 

регионални или светски, политички,економски и воено моќни и имаат најголемо влијание 

врз глобалните еколошки проблеми. 

      Во доменот на антропогените активности кои деструктивно влијаат врз животната 

средина, спаѓаат и примената на воената уништувачка моќ на современите воени сили. Во 

овие рамки, употребата на оружјето за масовно уништување највеќе влијае врз 

загрозувањето на човечката средина. Поради ова, и низа други причини, се наметнува 
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потребата за формирање друштва кои би ја играле улогата на еколошка заштита.                 

Така ургентноста за еколошка заштита од воени дејствија го примора Генералното 

собрание на ООН во 1976г да усвои Конвенција за забрана на употреба на техника врз 

воени и други непријателски цели која ја модификува човечката околина
1
. Исто така и на 

Дипломската конференција во Женева во 1977г, воведено било и ново основно правило во 

членот 35,став 3, од Дополнителниот протокол I, за забрана на методи и средства за 

војување, што се наменети и кои може да предизвикаат опсежни, долготрајни и сериозни 

оштетувања на животната средина
2
. 

      Како посебна се издвојува усвоената Светска повелба за природата на 

Генералното собрание од ООН во 1982година. Според неа како императивни барања биле 

поставени почитувањето на природата, избегнувањето на сите видови воени активности 

кои имаат штетни последици за природата, меѓу кои забрана на натамошниот развој, 

тестирање и употреба на нуклеарното, хемиското и биолошкото оружје, почитување на 

заштитените зони за воени дејсвтија, како на пример Антартикот и други простории 
3
. 

 

2. Mеѓународни конвенции за заштита на животната средина 

 Република Македонија е потписник на XIII конвенции за заштита на животната 

средина, а има покрентао уште IV иницијативи за ратификација на конвенции кои се 

однесуваат за заштита на човечката околина.Со самите воени дејствија се вршат 

многубројни меѓународни конвенции за заштита на животната средина. Меѓу нив како 

најпозната се вбројуваат 
4
: 

 Конвенција за прекугранично загадување на воздухот на голема далечина, усвоена 

1979година 

  Протокол за контрола на азотните оксиди или нивните прекугранични флуксеви, 

усвоена 1988 

 Виенска конвенција за заштита на озонската обвивка, усвоена во 1985година 

                                                           
1
Д-р Тпни Милевски, Екплпшка безбеднпст, Скппје 2006, стр-92 

2
Истп 

3
Д-р Василевски.В, Медунарпднп впенп правп, Скппје 1998, стр-130 

4
http://www.moepp.gov.mk/default-mk.asp?ItemID=FAF8695E281FD34782A80906C2B04B1D 

http://www.moepp.gov.mk/default-mk.asp?ItemID=FAF8695E281FD34782A80906C2B04B1D
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 Бразилската конвенција за контрола на прекугранично движење на опасни 

отпадни материи и нивно отстранување, усвоена во 1989година 

 Конвенција на Организацијата на обединетите нации за промени на климата, 

усвоена 1992година 

 Конвенција за биолошка разновидност, усвоена во Рио де Жанеиро во 1992годинаи 

сл... 

      Во 1996година, Комисијата за превенција од дискриминација и заштита на 

малцинствата при ООН, донесе резолуција во која се повикуваат сите држави да се 

воздржат од продукција и ширење на оружјето за масовно уништување. Особено тоа се 

однесува на нуклеарното, хемиското и биолошкото оружје, напалм бомбите, касетните 

бомби, како и оружје кое содржи осиромашен ураниум кое е посебно нагласено. 

3. Последици врз животната средина 

 На прашањето Зошто муницијата со осиромашен ураниум претставува повреда 

на основните принципи на меѓународните хуманитарни права? , констатацијата би била 

поради следниве аргументи : 

 Внесените честици предизвикуваат штета по здравјето на луѓето 

 Бидејќи самата муниција со осиромашен ураниум е забрането оружје, всушност се 

постигнува ефекти кои не се во согласност со воените цели 

 Осиромашениот ураниум е токсичен и радиоактивен 

 Десперзијата на честици не може ниту да се спречи нути да се дисперзира
5
 

 Врз основа на резултатите добиени од многуте истражувачки студии спроведени по 

Првата заливска војна, од научно-истражувачките институти во САД, се докажува дека 

проектилите со осиромашен ураниум имаат значително штетно влијание врз животната 

средина. Така на пример според Техничкиот извештај на Институтот за воена еколошка 

постапка од САД, констатирано е дека осиромашениот ураниум ги контаминира и влијае 

на животната средина и населението. Модалитетите од штетните дејствија се 

                                                           
5
Д-р Тпни Милпшески, Екплпшка криминалистика, Скппје 2006, стр-102 
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6 Gy

4-6Gy

2-4 Gy

1-2 Gy
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0,25-0,5 Gy

0,25 Gy

манифестираат преку развојот на тумури, оштетувања на имунолошкиот систем, болести 

на дишните патишта, генетски мутации, малформации и неплодност. 

     Кога еден проетил со осиромашен ураниум ќе експлодира, тогаш се формира 

ураниумов оксид во честички од 0.5-5 микрони. Со помош на ветерот овие честички 

можат да се разнесуваат на далечина од неколку стотина километри,а можат и да се 

задржуваат во атмосферата.Времето на полураспаѓањето на ураниумот изнесува 4,5 

милијарди години, додека пак количината на зрачење на една ваква честичка во човечките 

дробови е еквивалентна на едночасовно изложување при ренгентско снимање на белите 

дробови. Оваа честичка не е можно да се елиминира, поради што белите дробови и 

организмот постепено се озрачуваат се до можната смртна доза. 

      Промените во организмот во корелација со примената доза на зрачење, можат да се 

согледаат низ следните релации: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Од  примерот слободно може да се заклучи дека промените во организмот може да 

станат доста алармантни ако дојде до внесување на поголем број честици. Но, како 

податок, интересно е тоа што честиците на ураниумовиот оксид остануваат многу години 

врзани во водата и воздухот, што значи дека последиците ги трпат и новите идни 

генерации кој што доаѓаат. 

      Последици врз флората, фауната и човекот може да настанат и од современите 

суперсонични авиони кои предизвикуваат азотен оксид. Според одредени пресметки се 
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истакнува дека 500 супериорни авиони, со едно прелетување може да доведат до 

намалување на озонската обвивка од 5%, со што интензитетот на ултравиолетовите зраци 

се зголемува за 10% .
6
 Според податоците од ООН индексот на ултравиолетовото зрачење 

на балканот е 7, што всушност претставува гранична вредност. 

 

3.1 Акутни и долгорочни последици од воените дејствија врз животната 

средина 

 Со оглед на својот диверзитет на негативно делување врз природата и човекот, како 

и голем број на акутни и долгорочни последици, воените дејствија претставуваат еден од 

најтешките облици на нарушување на природната рамнотежа. 

 Со оглед на видот и карактерот на самите воени дејствија (траењето, видот и 

интензитетот на разрушените објекти) акутните последици може да бидат
7
: 

 Убивање на луѓето и разрушување на материјални добра 

 Рушење на погоните на хемиската и на неа сродните индустрии 

 Создавање на акутен токсичен амбиент во непосредното окружување 

 Рушење на инфраструктурата и нарушување на елементарните услови за 

животот и опастаноток на луѓето 

 Од друга страна, како долгорочни последици од воените дејствија врз животната 

средина , може да се потенцираат следниве ефектуирања
8
: 

 Предизвикување на голобално затоплување 

 Контаминирање на водите и земјиштето со хемиски и радиоактивни супстанци 

поради што доаѓа до долготрајно труење на населението 

 Нарушување на озонската обвивка 

 Смалување на бројот на различни биолошки видови кои живеат во одредени 

подрачја 

                                                           
6
www.ozoneuit.gov.mk 

7
 www.rak.mk 

8
Истп 
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3.2 Податоци за муницијата што содржи осиромашен ураниум 

 Според одредени истражувања направени во светот се проценува дека САД има 

залихи од преку 500.000тони осиромашен ураниум,а како најголем комлекс кој го 

произведува него се смета Starmet Corporation-Concord, Primex Tehnologies-

St.Petersburgитн. 

      Осиромашениот ураниум за прв пат бил употребен во Заливската војна 1991 

година, како и во војната во Косово каде што биле лансирани околу 31000 проектили т.е 

10тони о.ураниум. 

      Исто така за користење муниција со осиромашен ураниум се претпоставува 

државата Авганистант, каде што според одредена проценка животната средина 

била“zbogatena”со 1000тони ураниумови оксиди. 

4. Белиот фосфор-непријател на човечката околина 

 Белиот фосфор кој почнува да согорува при допир со кислород и гори се додека не 

биде целосно апсорбиран, опасен не само поради моќта да запали се пред себе, туку и 

поради тоа што е смртоносен и при допир на кожа или вдишување, вброен е во редот на 

неконвенционалните оружја. Контроверзното оружје кое не спаѓа во хемиски оружја, но 

чија употреба е забранета со меѓународната Конвенција за хемиски оружја поради својата 

потенцијална употреба врз цивилно население, убива на повеќе начини. Неговата 

апсорпција во телото преку изгорениците, кои ги предизвикува од втор или трет степен, 

но и со вдишување на неговиот чад, ги разорува црниот дроб, срцето, белите дробови. 

 Првпат е употребен во 19 век од страна на ирските бунтовници, експлозивните 

направи со бел фосфор, кој согорувајќи во допир со кислород уништува и спалува сепред 

себе, се користат во речиси сите војни од тогаш до денес. Британците го употребуваа во 

Првата светска војна, додека во Втората светска војна главно ги користеа Американците и 

Комонвелтот. Голема употреба ова оружје доживеа во војните во Виетнам и во Кореја, но 

и во војната во Чеченија. Според податоците во битката за Грозни во декември 1994 

година, секоја четврти или петти истрелан проектил на руската армија бил со фосфорен 

чад. Денес тој често пати се употребувал како помошно средство за одредување локација 
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и при навигација не обрнуваќи внимание на тоа какви се последици може да се добијат врз 

животната средина и здравјето на луѓето. 

 

5. Кривично-правен аспект на еколошкиот криминалитет во РМ 

      Согласно европсиките меѓународни стандарди од областа на еколошкиот 

криминал, и во Република Македонија се донесени соодветни акти на чии начин правно се 

регулира еколошката проблематика со помош на Уставот,Кривичниот законик, Законот за 

заштита и унапредување на животната средина и слично. 

 Република Македонија обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните 

за здрава човечка околина согласно со членот 43 од Уставот на РМ кој гласи: Секој човек 

има право на здрава животна средина.Секој човек е должен да ја унапреди и штити 

животната средина и природата.Паралелно со ова следува дека секој оној кој ќе го коси 

законот ќе биде соодветно санкциониран и казнет. 

 Што се однесува до воениот фактор како деструктор на животната средина, 

неговите санкции се предвидени во неколку членови од глава XXII во Кривичниот 

законик, бидејќи, со една воена активност настануваат штети од голем размер. Тоа значи 

дека автоматски се исполнува условот за постоење на кривичното дело загадување на 

животната средина (чл.218).Ова дело всушност е основното еколошко кривично дело 

бидејќи предвидува напад врз вкупните добра што претставуваат основни елементи на 

биосферата, односно го овозможуваат опстанокот на живите суштества
9
. Самото кривично 

дело предвидува дека со непридржување кон прописите за заштита и унапредување на 

животната средина тој кој што ќе го загади воздухот,водата,почвата,водната површина 

или водотек во поголем обем или на пошироко подрачје и со тоа ќе предизвика опасност 

за животот или здравјето на луѓето или уништување на животинскиот и 

растителниот свет во поголем размер ќе биде казнет со затвор од една до пет години. 

Но, бидејќи се работи за дело кое предизвикува тешки последици, законодавецот на 

Република Македонија под член 234 од КЗ во глава XXII предвидел уште едно кривично 

                                                           
9
Д-р Марина.М.Саздпвкса, Екплпшка криминалистика, Скппје 2007, стр-29 
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дело како тешки дела против животната средина. Самото дело ги казнува оние кои 

предизвикале тешки телесни повреди или тешко нарушување на здравјето на луѓето или 

предизвикале смрт на едно или повеќе лица при што промените настанати во природата не 

можат подолго време да се отстранат
10

. 

 Феноменологијата на кривичните дела од групацијата против животната средина 

може да се прикаже на следниот начин: 

Загадување на животната средина и природата - Член 218: 

(1) Тој што со непридржување кон прописите за заштита и унапредување на животната 

средина ќе загади воздух, почва, вода, водна површина или водотек во поголем обем или на 

пошироко подрачје и со тоа ќе предизвика опасност за животот или здравјето на луѓето или 

уништување на животинскиот или растителниот свет во поголеми размери, ќе се казни со затвор 

од четири до десет години. 

(2) Службено или одговорно лице во правно лице кое со непридржување кон прописите за 

заштита на животната средина ќе пропушти да постави уреди за пречистување или ќе дозволи 

изградба, пуштање во дејство или користење на погон кој ја загадува животната средина или на 

друг начин ќе пропушти преземање мерки за спречување или оневозможување на загадување на 

воздух, почва, вода, водна површина или водотек кое ја надминува дозволената граница или за 

спречување бучава што значително ја надминува дозволената граница и со тоа ќе предизвика 

опасност за животот или здравјето на луѓето или уништување на животинскиот и растителниот 

свет во поголеми размери, ќе се казни со казна затвор најмалку пет години. 

(3) Ако делото е сторено од небрежност, сторителот ќе се казни со парична казна или со 

затвор до три години. 

(4) При изрекувањето условна осуда, судот може на сторителот на делото од ставовите 1 и 

2 да му наложи услов во определен рок да ги преземе пропишаните мерки за заштита и 

унапредување на животната средина. 

(5) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 

 

Загадување вода за пиење - Член 219: 

(1) Тој што со некоја штетна материја ќе ја направи неупотреблива водата за пиење во 

извори, бунари, цистерни или резервоари или некоја друга вода за пиење, ќе се казни со парична 

казна или со затвор до три години. 

(2) Ако поради делото од став 1 дошло до појава на епидемија на заразна болест, 

сторителот ќе се казни со затвор од една година до пет години. 

(3) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност, сторителот ќе се казни со парична казна 

или со затвор до шест месеци. 

(4) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 
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Производство на штетни средства за лекување добиток или живина - Член 220: 

 

(1) Тој што заради продажба ќе произведе или ќе пушти во промет средства за лекување 

или спречување зараза кај добиток или живина опасни за нивниот живот или здравјето, ќе се казни 

со парична казна или со затвор до три години. 

(2) Ако поради делото од став 1 ќе пцовиса поголем број добиток или живина, сторителот 

ќе се казни со затвор од една година до пет години. 

(3) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност, сторителот ќе се казни со парична казна 

или со затвор до шест месеци. 

(4) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 

 

Несовесно укажување ветеринарна помош - Член 221: 

(1) Ветеринар или овластен ветеринарен работник кој при укажувањето на ветеринарна 

помош пропише или примени очигледно неподобно средство или очи-гледно неправилен начин на 

лекување или воопшто несовесно постапува при лекувањето и со тоа предизвика пцовисување на 

добиток или на живина од поголема вредност, ќе се казни со парична казна или со затвор до три 

години. 

(2) Ако делото од став 1 е сторено од небреженост, сторителот ќе се казни со парична 

казна или со затвор до шест месеци. 

 

Пренесување заразни болести кај животниот и растителниот свет - Член 222: 

(1) Тој што за време на епидемија на некоја добиточна болест што може да го загрози 

сточарството не постапи според одлука на надлежен орган донесена врз основа на пропис со која 

се определуваат мерки за отстранување или спречување на болест, ќе се казни со парична казна 

или со затвор до три години. 

(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој што за времетраењето на опасноста од болест и 

штетници кои можат да го загрозат растителниот свет не постапи според одлука на надлежен 

орган донесена врз основа на пропис со која се определуваат мерки за отстранување или 

спречување на болест или штетници. 

(3) Ако поради делото од ставовите 1 и 2 настапи значителна штета, сторителот ќе се казни 

со затвор од една година до пет години. 

(4) Ако делото од ставовите 1 и 2 е сторено од небрежиост, сторителот ќе се казни со 

парична казна или со затвор до една година. 

(5) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 

 

Загадување на добиточна храна или вода - Член 223: 

(1) Тој што со некоја штетна материја ќе загади добиточна храна или вода во реки, потоци, 

извори, бунари, цистерни или некоја друга вода што служи за поење на добиток, живина или дивеч 

и со тоа го доведе во опасност животот или здравјето на животните, ќе се казни со парична казна 

или со затвор до три години. 

(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој што со некоја штетна материја ќе загади води на 

рибници, езера, реки и потоци и со тоа ќе предизвика опасност за опстанокот на рибите. 

(3) Ако поради делото од ставовите 1 и 2 настапило пцовисување на животни или риби од 

поголема вредност, сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до три години. 

(4) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 
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Уништување насади со употреба на штетна материја - Член 224: 

Тој што со употреба на некоја штетна материја ќе предизвика уништување на растенија, 

овошки или друти насади и со тоа ќе предизвика штета од поголеми размери, ќе се казни со 

парична казна или со затвор до три годиии. 

 

Узурпација на недвижности - Член 225: 

(1) Тој што со намера за владение ќе заземе туѓа недвижност што со пропис е прогласена за 

имот во општа употреба, добро под привремена заштита или културно наследство, природна 

реткост или друго природно богатство, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години. 

(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој што, со намера да го употреби за градба, ќе заземе 

туѓо земјиште. 

(З) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 

 

Незаконита експлоатација на минерални суровини - Член 225-а: 

(1) Тој што врши експлоатација на минерални суровини определени со закон без концесија 

или дозвола за истото, ќе се казни со затвор шест месеца до три години и со парична казна. 

(2) Ако поради делото од ставот (1) на овој член се стекне корист или настапи штета од 

големи размери, сторителот ќе се казни со затвор од три до осум години. 

(3) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 

(4) Предметите кои се направени или употребени за извршување на кривичното дело ќе се 

одземат 

 

Пустошење на шума - Член 226: 

(1) Тој што спротивно на пропис или наредба од надлежни органи или организации врши 

пренамена, сече или копачи шуми или подбелува стебла или на друг начин пустоши шума, ќе се 

казни со парична казна или со затвор до три години. 

(2) Ако делото од став 1 е извршено во заштитена шума, национален парк или во друга 

шума со специјална намена, сторителот ќе се казни со затвор од една до пет години. 

(З) Тој што делото од став 1 ќе го стори во сопствена шума, ќе се казни со парична казна 

или со затвор до една година. 

(4) Средствата употребени за извршување на делото ќе се одземат. 

(5) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 

 

Предизвикување шумски пожар - Член 227: 

(1) Тој што ќе предизвика шумски пожар па поради тоа ќе настапи штета од големи 

размери, ќе се казни со затвор најмалку осум години. 

(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој што ќе предизвика пожар во заштитена шума, 

национален парк или во друга шума со специјална намена. 

(3) Тој што ќе предизвика два или повеќе шумски пожари, ќе се казни со затвор најмалку 

десет години. 

(4) Ако делото од ставовите 1 и 2 е сторено од небрежност, сторителот ќе се казни со 

затвор од три до пет години. 
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Незаконит лов - Член 228: 

(1) Тој што лови дивеч за време на ловостој, ќе се казни со парична казна или со затвор до 

шест месеци. 

(2) Тој што неовластено лови во забрането ловиште, убие, рани или фати жив дивеч, ќе се 

казни со парична казна или со затвор до една година. 

(3) Ако делото од став 2 е сторено спрема висок дивеч, сторителот ќе се казни со затвор од 

три месеци до три години. 

(4) Тој што лови редок или проретчен дивеч чиј лов е забранет или лови без посебна 

дозвола дивеч за чие ловење е потребна таква дозвола или лови на начин или со средства со кои 

дивечот масовно се сотира, ќе се казни со парична казна или со затвор до три годнни. 

(5) Уловениот дивеч и средствата за лов ќе се одземат. 

 

Незаконит риболов - Член 229: 

(1) Тој кој лови риба со експлозив, струја, отров, замајни средства средства за подводен 

риболов, ости, непосредно со раце, мрежа или други дредства со кои е забранет риболоввот, ќе се 

казни со парична казна или затвор до една година. 

(2) Ако поради делото од став 1 настапи имотна штета од големи размери, сторителотќе се 

казни со парична казна или со затвор од шест месеци до пет години. 

(3) Ако поради делото од став 1 е предизвикан помор на риба во големи размери, 

сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години. 

(4) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 

(5) Уловената риба и средствата за риболов ќе се одземат. 

 

Загрозување на животната средина и природата со отпадни материи - Член 230: 

(1) Тој што спротивно на прописите за заштита на животната средина  и природата 

складира, остава или расфрла отпадни матерни или со нив постапува на начин со кој се менува 

квалитетот на воздухот, почвата, водата или водотекот, во мера што може да ги влоши условите за 

жнвот на лугето или животните или растенијата и да го загрози нивниот опстанок, ќе се казни со 

затвор од три месеци до три години. 

(2) Со казна од став 1 ќе се казни тој што складира, остава или расфрла отпадни материи 

или со нив постапува на начин со кој се менува квалитетот на воздухот, почвата, водата, водотекот 

и со тоа ќе предизвика уништување или значително оштетување на шуми, растенија или други 

насади. 

(З) Тој што складира, расфрла или остава опасен отпад што содржи супстанции кои имаат 

својство на експлозивност, реактивност, запаливост, надразливост, токсичност, инфективност, 

канцерогеност, мутагеност, тератогеност, екотоксичност или својство на испуштање отровни 

гасови преку хемиска реакција и биолошко разложување, ќе се казни со затвор од четири до десет 

години. 

(4) Тој што делото од ставовите 1, 2 и 3 ќе го стори од небрежност, ќе се казни со парична 

казна или затвор до една година.  

(5) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 
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Неовластено прибавување и располагање со нуклеарни материи - Член 231: 

(1) Тој што со сила или закана, со извршупање кривично дело или на друг начин 

неовластено ќе прибави, посредува, користи, превезува, ќе му даде на друг нуклеарни материи или 

ќе му овозможи на друг да дојде до нив, ќе се казни со затвор од една до пет години. 

(2) Тој што со делото од став 1 ќе предизвика опасност за животот на луѓето или за имотот 

од поголем обем, ќе се казни со затвор најмалку три години. 

(3) Ако поради делата од ставовите 1 и 2 настапи смрт на едно или повеќе лица или имотна 

штета од големи размери, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет години. 

(4) Ако делото од став 1 е сторено од небреженост, сторителот ќе се казни со затвор од три 

месеци до три години. 

(5) Ако поради делото од став 4 настапила смрт на повеќе лица или штета од големи 

размери, сторителот ќе се казни со затвор од една до пет години. 

(6) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 

 

 

Внесување опасни материи во земјата - Член 232: 
(1) Тој што спротивно на прописите ќе внесе во земјата радиоактивни или други материи 

или отпадоци, штетни за животот или здравјето на луѓето, ќе се казни со затвор од една до десет 

години. 

(2) Службено лице кое спротивно на прописите ќе овозможи во земјата да се внесат 

материи или отпадоци од став 1, ќе се казни со затвор од најмалку три години. 

(З) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 

 

Мачење животни - Член 233: 

(1) Тој што грубо злоупотребува животно или го изложува на непотребни маки или му 

нанесува непотребни болки или заради изживување го изложува на страдање, ќе се казни со 

парична казна или со затвор до шест месеци. 

(2) Тој што со нехранење, непоење или на друг начин изложува животно подолго време на 

тегобна состојба, ќе се казни со парична казна или со затвор до три месеци. 

 

Тешки дела против животната средина и природата - Член 234: 

(1) Ако поради делата од членовите 218 ставови (1) и (2), 219 став (1), 230 ставови (1) и (2) 

и 232 ставови (1) и (2) настапи тешка телесна повреда или тешко нарушување на здравјето на 

повеќе лица, сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години. 

(2) Ако поради делата од членовите 218 став (3), 219 став (3) и 230 став (3) настапи смрт на 

едно или повеќе лица или промените од загадувањето не можат долго време да се отстранат, 

сторителот ќе се казни со затвор од најмалку четири години.  

(3) Ако поради делата од членовите 220 став 1, 221 став 1 и 225-а ставови (1) и (2), 226 став 

1 и 230 ставови 1 и 2 настапи имотна штета од големи размери, сторителот ќе се казни со затвор од 

една до пет години. 

(4) Ако поради делата од членовите 220 став 3, 221 став 2, 222 став 4 и 230 став 3 ќе 

настапи имотна штета од големи размери, сторителот ќе се казни со затвор од една до три години. 
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 Дефиницијата на поимот на здрава животна средина како објект на заштита ги 

вклучува поведенијата што имаат караткер на индивидуално загрозување на поединец или 

помала група луѓе, ако тоа не се појавува како последица на предизвикување на општа 

опасност. По своја природа се дела кои значат активирање на извори на однапред 

неодредена опасност, што тешко може да се контролира и придвижува еден поширок 

причинско - последичен процес.
11

 

 

 

 

 

ЗАКЛУЧОК: 

 Време е човечката раса да се разбуди и го види светот со вистинските очи, да се соочиме 

со вистината која е долго пролонгирана, и така заедно да најдеме решение за брзо решавање на 

проблемот бидејќи водиме борба која не можеме да ја победиме ,а противникот ни е 

времето!Поради тоа потребно е пред сѐ глобална т.е меѓународна акција во вистинска 

смисла на зборот која ќе биде во постојана борба против многу еколошки проблеми, па 

така што екологизмот нема повеќе да стане малцинска идеологија туку една од клучните 

точки кога станува збор за безбедноста на човекот. 

 Покрај другото многу е важно да се направат уште две важни работи, особено кога 

станува збор во нашата република. Провото е донесување нови закони и правила во однос 

на заштита на природата , и постојано нивно почитуваат. И, второ,преземање превентивни 

мерки кои би вклучувалеедуцирање(особено на младата генерација) при што пластично 

треба дасе предочат последиците од негрижата кон природата, како и постоењето на 

конфликтите кои претставуваат главен деструктори на животната средина. 

      Според ова, “ѕвезда водилка” треба да ни биде самото предупредување на 

застапниците од екофилозофијата кој велат дека цивилизацијата е на фундаментално 
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погрешна патека, движејќи се кон директна колизија со границите на тоа што нашата 

планета Земја може да го толерира. Самото нивно мислење ни укажува дека треба да се 

испита самата идеја за еволуцијата и да се внимава на тезата дека човекот е господар на 

светот, бидејќи ваквиот начин на размислување може да биде фатален за целиот живот на 

планетата. 
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