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Некои аспекти на казнено - правната реформа во Република Македонија 

 

Апстракт: Во транзиционите општества какво што е македонското се одвиваат 

разновидни промени и реформи. Некои од теоретичарите зборуваат за бран на реформи со 

кои е заплиснато македонското транзиционо, постконфликтно и постсоцијалистичко 

општество. Се разбира, дека казнено - правната реформа е од посебно значење во 

правниот поредок на Република Македонија. Оваа реформа има посебни карактеристики, 

затоа што тангира повеќе подрачја од општественото живеење. Во суштина се одвива на 

неколку нивоа: материјално, процесно законодавство, институционално редефинирање на 

правосудниот систем и подигнување на критериумите согласно европското право. Имено, 

оваа реформа е во контекст на заложбите на нашата држава за влез во Европската унија и 

НАТО семејството. Како и секоја реформа и казнено - правната не е цел сама за себе, туку 

таа е резултат и на време, финансии, а не само голи декларации. Гарант за успехот на оваа 

реформа е мониторингот на меѓународната заедница, чиишто оценки се дел од Извештајот 

на Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Од практичен аспект, 

потребно е да помине извесен период од примената на новите модели на казнена постапка 

со цел да се согледа нејзината ефективност. Во тоа, големо влијание има и подигнувањето 

на свеста за потребата од јакнење на правниот систем, институциите кои се носители на 

правосудната дејност во целина. 

Клучни зборови: транзиционо општество, редефинирање, право, финансии, ефективност. 

 

Вовед 

 Трендот на брзи и нагли реформи во сите постсоцијалистички држави не ја одмина 

Република Македонија. Почнувајќи од промената на политичкиот систем и уредување, 

воведувањето на пазарната економија, мултикултурниот концепт, па се до промоцијата на 

основните слободи и права на човекот и граѓанинот промените се одвиваа со забрзано 

темпо. Падот на Берлинскиот ѕид, распадот на СССР и на Варшавскиот пакт, распаѓањето 

на СФРЈ, падот на социјалистичкиот систем и преминот кон плуралистички политички 

систем, економските реформи кон приватизација и пазарно стопанство, и, особено, 



победата на новиот концепт на граѓанско општество и човекови слободи и права во 

земјите на реалниот социјализам, ја променија или се на пат да ја променат сликата на 

современиот свет. Составен дел, и тоа мошне битен на тие промени, претставува 

реформата на казнените законодавства на поранешните социјалистички држави.
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 Нашата држава беше исправена пред предизвикот наречен Европска унија и 

НАТО! Патот кон овие предизвици ниту е лесен, ниту пак се остварува со нивото и 

квалитетот на реформите иако е детерминиран токму од нив. Во однос на концептот на 

човековите слободи и права од големо значење беше нивното уредување во текот на 

кривичната постапка. После долги измени и дополнувања на процесното казнено 

законодавство се дојде до моментот на радикална реформа остварена со донесувањето на 

новиот Закон за кривична постапка од 2010 година. Со него беа удрени темелите на новата 

кривична постапка, на новата положба на обвинетиот во неа, на новите овластувања на 

јавното обвинителство, судијата на претходна постапка, истражните полициски центри 

итн. Иако, временскиот период од практичната примена на одредбите од законот до денес 

е поминат краток период, сепак од академско и стручно гледиште може да се наведат 

некои актуелни предизвици и состојби во оваа област. Кога, кон ова ќе се додат и бројните 

измени на Кривичниот законик во смисла на воведување на нови законски инкриминации, 

претходно нотираниот став може да добие во значење. 

 

1.Потребата од реформа на казнено - правниот систем 

 

 Зошто се пристапи кон реформа на казнено - правниот систем во нашата држава? 

Одговорот на ова прашање лежи во различни области и профили на академски, стручен, 

практичен и останат кадар кој од различни аспекти е обременет со оваа проблематика. 

Сепак, може да се наведат следните корените елементи во одговорот на ова прашање: 

прво, промената на системот на власт продуцираше нова политичка филозофија и систем 

на вредности кои имаа своја импликација и врз казнено - правнот вредносен систем; 
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второ, промоцијата на евроатлантските перспективи  на нашата држава доведе до 

неминовност од реформа на казнено - правниот систем и имплементација на европски 

стандарди; 

трето, засилениот развиток на концептот за човекови слободи и права ги создаде нужните 

услови за реформирање на казнената постапка во сите нејзини стадиуми. 

 Во Предлог - Законот за кривична постапка од  јули 2010 година, е наведено дека 

реформата на казненоправниот систем денес претставува приоритетна правна, политичка 

и општествена задача на Република Македонија. Состојбите во судството, како никогаш 

досега, имаат централно место во стручните и политичките расправи и се наведуваат како 

клучна оска во процесот на целосна интеграција на Република Македонија во Европската 

Унија и НАТО. Наспроти прифаќањето на модерните идејни парадигми, какви што се 

основните слободи и права на човекот и граѓанинот и владеењето а правото, 

казненоправниот систем се наоѓа во перманентна криза, при што судскиот систем беше 

предизвикан во борбата со корупцијата и организираниот криминал, обезбедувањето 

правна сигурност и заштитата на човековите права и слободи. Потребата за сериозни 

реформи во казнената процесна област е воочена уште со Стратегијата за реформа на 

правосудниот систем на Република Македонија од ноември 2004 година. Генерална цел е 

изградба на функционален и ефикасен правосуден систем заснован врз европските правни 

стандарди. Две клучни цели кои треба да се остварат со реформата на правосудството е 

јакнењето на неговата независност и зголемувањето на ефикасноста. Воочените слабости 

во функционирањето на правосудството во Република Македонија, меѓу другото, се 

однесуваат на: бавност на процедурите и недостапност до правдата; тешко и долготрајно 

извршување на конечните одлуки; преголема оптовареност на правосудните институции 

со безначајни предмети; неорганизираност во управувањето со предметите. Една од 

нагласените поединечни цели е реформата на процесното казнено законодавство кое ќе 

овозможи надминување на дел од воочените слабости. 
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 Значи, потребата од реформа произлезе пред се идниот европски концепт за развој 

на Република Македонија, концепт со кој се обезбедува сигурна иднина и почитување на 

човековото достоинство во целина. 
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2.Реформа на материјалното казнено законодавство 

 Во современиот развиток на казненото право доминира испреплетеност на идеи и 

на ставови, со нагласено влијание на: еклектицизмот, јуридизмот, природно - правното 

учење, учењето за правната држава и концептот на човековите права. Сепак, наспроти 

таквата диверзификација на идеи, само привид е дека современото казнено право се 

развива без никаков компас, со крткорочни потези од денес за утре, како реакција на 

менувањето на сликата на криминалот. И дека зад неговиот развиток денес не постои 

никаква филозофско-правна ориентација. По цели два века се затвора магичниот круг на 

позицијата на човековите права како природни, неприкосновени и неоктроирани, со каква 

што претстава и започна современата епоха на казненото право.
3
 Во услови на ваква 

филозофска детерминираност и имајќи ги предвид новите софистицирани облици на 

криминалитет се реформира и македонското материјално казнено законодавство.  

Усвојувањето на Кривичниот законик во 1996 година претставуваше прва фаза на 

реформата на македонското материјално казнено законодавство која имаше за цел негово 

конципирање врз нов систем на вредности заснован на демократските придобивки, 

правната држава и заштитата на човековите слободи и права. Основните постулати врз 

кои се базира Кривичниот законик се: казнено - правна филозофија на либералното 

казнено право, казнено право на правната држава и примат на индивидуалните права и 

слободи на човекот, сообразување на казненото право со новиот систем на вредности, 

востановување рационален и ефикасен казнено-правен систем за сузбивање и превенција 

на криминалот, усогласување со европското казнено право, следење и имплементација на 

меѓународните обврски на Република Македонија и сл. Кривичниот законик за прв пат е 

новелиран во 1999 година со што се извршени измени во посебниот дел меѓу кои 

доминираат оние кои се движат во насока на заострување на репресијата на корупцијата, а 

втората новела датира од 2002 година кога се извршени мали измени и дополнувања во 

посебниот дел на Кривичниот законик.  

 Втората фаза од реформата на материјалното казнено законодавство започна во 

2002 година, а измените и дополнувањата беа извршени во 2004 година со усвојување на 

Законот за измени и дополнувања на Кривичниот законик. Главните мотиви за 
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пристапување кон измени беа обврските кои произлегоа од евро-интеграциските процеси 

на Република Македонија. Измените од 2004 година се сериозна интервенција 

карактеристична по низата иновации кои за прв пат се внесени како институти во нашето 

казнено законодавство. Во таа насока, значајна новина е воведувањето казнена 

одговорност за правни лица и консеквентно, воведување соодветни казни за нив. Во 

системот на санкции беа воведени и алтернативните мерки. Практичната примена на 

Кривичниот законик во изминатите десетина години покажа извесни недостатоци на 

законските одредби што резултира со тешкотии во нивната конкретна примена од страна 

на надлежните институции. Кај некои од проблематичните одредби се работи за потреба 

од корекции на самите формулации, а кај други се јавува потреба од преиспитување на 

целиот концепт на соодветниот институт од казненото право.
4
  

 Процесот на реформа на материјалното казнено законодавство продолжува и 

понатаму и тоа во правец на воведување на нови инкриминации со цел да се опфатат и 

современите софистицирани облици на криминалитет со кои се загрозува безбедноста на 

поединецот и општеството.    

 

3.Реформа на процесното казнено законодавство 

  

 Тековното казнено процесно законодавство концепциски е резултат на развој а 

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 најпасните 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. Развојот на 

меѓународното право за човековите права значајно влијаеше врз македонското 

законодавство, а казнената постапка се менуваше за да се усогласи со меѓународните 
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норми за човекови права. Особено Европската конвенција за човековите права изврши 

голе о влијание врз правото и практиката и беше еден од главните двигатели за реформите 

на казнената постапки во последните десетина години.
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 Законот за кривична постапка е донесен во 1997 година. Досега овој закон има 

претрпено повеќе измени, првенствено во насока на одговарање на новите предизвици во 

борбата против криминалот и неговите организирани облици, а преку воведување на нови 

процесни решенија. Од нив позначајни се измените од 2004 година, со кои меѓу 

останатото, се воведуваат посебните истражни мерки и куќниот притвор како мерка за 

обезбедување на присуство на обвинетиот, а се вршат и значајни измени што се однесува 

на надлежностите на органите во постапувањто, во прв ред припадниците на МВР и 

јавниот обвинител. Со измените од 2008 година се извршија одредени измени во однос на 

тоа за кои дела и под кои критериуми може да се нареди преземање на посебни истражни 

мерки, како и измени во однос на воведување на процесната заштита на загрозените 

сведоци.  

 Со предложените измени се постапува во однос на детектираните проблеми при 

постапувањето на органите на прогонот, во прв ред на полицијата, при вршењето на 

дејствието на претрес , како и при примената на посебната истражна мерка амбиентално 

следење, нејзино попрецизно регулирање и прецизирање во однос на органот кој ја 

наредува. Имено, законот прецизно одредува кој орган е надлежен за наредба на примена 

на посебна истражна мерка- т.н. амбиентално следње, особено во ситуација кога 

сторителот не е познат.  

 Основната цел на дел од досегашните измени е приближување на полициското 

постапување кон европските стандарди, каки и пополнување на законската неусогласеност 

што се однесува до амбиенталното следење.
6
  

 Во 2010 година се донесе Законот за кривична постапка кој се заснова на следните 

начела а) кои се однесуваат на поведувањето на постапката (акузаторност, официјалност и 

легалитет), б) кои се однесуваат на водењето на кривичната постапка (контрадикторност, 
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усност, непосредност, јавност и правичност) и вистината и правичноста кои се повеќе од 

само начела на постапката - тие претставуваат основни вредности и цели на кои е 

заснована и дизајнирана постапката. Значајни за кривичната постапка, исто тка, се 

начелата кои се однесуваат на поставеноста и организацијата на судството и јавното 

обвинителство и адвокатурата (начело на независноста на судството, учество на граѓаните 

како судии поротници и сл.). Клучно начело на кое почива новиот Закон за кривичната 

постапка е начелото на правично судење во согласност со правото и практиката на 

Европската конвенција за човекови права и судење пред независен суд. 

 

4.Нов институционален дизајн на правосудниот систем во Република Македонија 

 

 Правосудството и правосудната дејност се едни од најстарите општествени 

институции и активности. Правосудниот систем претставува организационоа и 

функционална целина која ја сочинуваат судовите и другите државни правосудни органи 

и јавни служби. Поврзувањето на судовите и другите правосудни органи во една целина, 

односно во правосуден систем, произлегува од надлежностите што тие ги имаат, 

функциите што ги вршат и целта поради која и се основани и функционираат, а тоа е 

примена на правото врз конкретни случаи, а со тоа и остварување на самиот правен 

поредок.
7
   

 Според тоа, правосудниот систем како збир на сите правосудни органи сам по себе 

не е цел, туку е средство за постигнување на целта заради која се воспоставува, а тоа е 

вршење на правосудната функција.
8
 

 Во судскиот систем судската власт ја вршат Основните судови, Апелационите 

судови, Управниот суд и Врховниот суд на Република Македонија. 

Основните судови се основаат за една или повеќе општини чие подрачје е определено со 

Законот за судовите. Основниот суд Скопје I Скопје е кривичен суд со основна и 

проширена надлежност за  подрачјето на општините Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај 

                                                           
7
 Гепргиевски С., Марина П., Матпвски Н., Правпсуден систем на СФРЈ, Култура, Скппје, 1983 гпдина, стр. 12. 
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Кисела Вода, Аеродром, Бутел, Гази баба, Чаир, Шуто Оризари, Чучер Сандево, Сопиште, 

Студеничани, Зелениково, Петровец, Илинден и Арачиново.  Во Основниот суд Скопје I 

Скопје е формирано специјализирано судско одделение надлежно за судење на дела од 

областа на организираниот криминал и тоа за територијата на цела Република 

Македонија.
9
  

 Во рамки на јавното обвинителство функционира и Основното јавно обвинителство 

за гонење на организиран криминал и корупција со седиште во Скопје за кривични дела 

определени со законот. Ова обвинителство е основано за целата територија на Република 

Македонија и постапува пред Одделението за организиран криминал и курупција при 

Основниот суд Скопје 1 Скопје.
10

 

 Посебна новост во јавнообвинителската функција претставува основањето на 

Специјалното јавно обвинителство - Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на 

комуникациите.
11

 

  

5.Позначајни аспекти на казнено - правната реформа и нивната практична 

импликација 

 

 Од позначајните аспекти на казненото процесно законодавство би ги издвоил 

следните: 

1. Основните права и обврски на Јавниот обвинител, согласно новиот Закон за кривична 

постапка се содржани во чл.39 од новиот Закон за кривична постапка:  покрај постојните 

права и обврски пропишани се и нови овластувања на Јавниот обвинител, како што се: 

донесувањето на наредба за спроведување на истражна постапка, спроведувањето на 

истражната постапка, преговарањето и спогодувањето со обвинетиот за кривичната 

санкција и одлучувањето по жалба на оштетениот во случај кога Јавниот обвинител 

донесува решение за отфрлање на кривичната пријава.  
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2. Предистражната постапка исто така има новитети: по приемот на кривична пријава или 

добиено известување од полицијата дека е извршено кривично дело за кое гонењето се 

превзема по службена должност или по предлог на оштетен, со постапката раководи 

Јавниот обвинител, а правосудната полиција е должна да постапува по наредбите и 

насоките на Јавниот обвинител. Во случај кога правосудната полиција нема добиено 

посебни наредби или насоки од Јавниот обвинител, истата е должна да продолжи со 

извидите и да ги превзема потребните мерки и дејствија за кои е овластена со Законот за 

кривична постапка. 

3. Мерките куќен притвор и притвор се определуваат по писмен и образложен предлог на 

Јавниот обвинител само врз основите што истиот ги навел во предлогот во случај кога 

постои основано сомневање дека определено лице сторило кривично дело и кога постојат 

условите за определување на притвор од чл.165 од Законот за кривична постапка. Овие 

мерки, по предлог на Јавниот обвинител,  во истражна постапка ги определува судија на 

претходна постапка. Краткотрајниот притвор, согласно чл.170 од новиот Закон за 

кривична постапка го определува судијата на претходна постапка во случај кога Јавниот 

обвинител против лице лишено од слобода нема донесено наредба за спроведување на 

истражна постапка. Времетраењето на краткотрајниот притвор до 48 часа, но, во чл.170 од 

новиот Закон за кривична постапка,   во случаи со поголем број на обвинети или во други 

особено сложени случаи, предвидена е можност за продолжување на краткотрајниот 

притвор за уште 48 часа. Во ваков случај се бара Јавниот обвинител до судијата на 

претходна постапка да поднесе образложено барање за продолжување на краткотрајниот 

притвор за уште 48 часа. 

4. Пропишани се новиви и во делот на привременото обезбедување и одземање на 

предмети или имот - во постапувањето со податоците кои претставуваат банкарска тајна, 

имотот во банкарски сеф, следењето на платниот промет и трансакции на сметки. Законот 

за кривична постапка, во случај кога постои основано сомневање дека одредено лице на 

свои банкарски сметки прима, чува, пренесува или на друг начин располага со приноси од 

казниво дело кои се важни за истражната постапка или подлежат на присилно одземање, 

предвидува можност судијата на претходната постапка по образложено барање на Јавниот 

обвинител, со решение да нареди на банката или друга финансиска институција, на 



Јавниот обвинител да му достават документација и податоци за банкарските сметки и 

други финансиски трансакции и работи на тоа лице, а кое нешто може да се нареди и за 

лица за кои основано се верува дека се вклучени во тие финансиски трансакции на 

осомничениот. 

5. Согласно новиот Закон за кривична постапка, истражната постапка ја спроведува 

надлежен Јавен обвинител, а во текот на истата се собираат докази и податоци кои што му 

се потребни на Јавниот обвинител за да може да одлучи дали ќе поднесе обвинение или ќе 

донесе наредба за запирање на истражната постапка. Во фаза на истражната постапка, 

исто така се изведуваат докази за кои постои опасност дека нема да можат да се изведат на 

главната расправа или дека нивното изведување би било сврзано со тешкотии. Претходно 

наведеното се извршува на таканареченото доказно рочиште по правилата за одржување 

на главна расправа. По однос на ова прашање подолу помеѓу другите обрасци, следи  и 

образец на барање на Јавниот обвинител за одржување на доказно рочиште. 

6. Новиот Закон за кривична постапка (чл.483-чл.490), пропишува постапка и услови за 

донесување на пресуда врз основа на спогодба на Јавниот обвинител и осомничениот. 

Оваа постапка е една од најголемите новини во новиот Закон за кривична постапка, која е 

фо функција на скратување на траењето на постапката и донесување на осудителна 

пресуда без одржување на главна расправа, а која пресуда не само што веднаш станува 

правосилна, туку и извршна, а во случај кога обвинетиот се наоѓа во притвор, по 

донесувањето на ваквата пресуда веднаш започнува со издржувањето на казната затвор, се 

разбира доколку со таквата пресуда биде осуден на казна затвор. Предлог-спогодба 

помеѓу Јавниот обвинител и осомничениот може да се поднесе до судија на преходна 

постапка до поднесување на обвинение, што значи и во фаза на истражна постапка. Она 

што е карактеристично за оваа постапка е тоа што во постапката на спогодувањето помеѓу 

Јавниот обвинител и осомничениот, осомничениот мора да има бранител, по сопствен 

избор или по службена должност. Во оваа постапка Јавниот обвинител, осомничениот и 

неговиот бранител се спогодуваат за видот и висината на кривичната санкција, која треба 

да биде во законски определените рамки за предметното кривично дело, но не под 

границите за ублажување на казната определени со Кривичниот законик.  



7. Посебните истражни мерки, согласно новиот Закон за кривична постапка можат да 

бидат применети во предистражна и во истражна постапка. Новиот Закон за кривична 

постапка, како посебна истражна мерка не ја предвидува постојната посебна истражна 

мерка од чл.142-б ст.1 т.2 од ЗКП, која се однесува на увидот и пребарувањето на 

компјутерски систем, а наместо оваа мерка, како нова посебна истражна мерка пропишува 

Таен увид и пребарување во компјутерски систем. Како нови посебни истражни мерки 

пропишани се и Автоматско или на друг начин пребарување и споредување на личните 

податоци и Увид во остварени телефонски и други електронски комуникации. Посебните 

истражни мерки може да бидат преземени кога е веројатно дека ќе се обезбедат податоци 

и докази неопходни за успешно водење на кривичната постапка кои на друг начин не 

можат да се соберат, ако постојат основи на сомневање дека се подготвуваат, во тек е 

извршување или се извршени кривични дела од страна на организирана група, банда или 

друго злосторничко здружение, за кои е пропишана казна затвор од најмалку четири 

години или пак доколку постојат основи на сомневање за извршување на кривичните дела 

поединечно наведени во чл.253 т.2 и 3 од ЗКП. Во случај кога не се располага со податоци 

за идентитетот на сторителот на кривичното дело, посебните истражни мерки можат да 

бидат определени и да се применуваат спрема предметот на кривичното 

дело.Времетраењето на посебните истражни мерки пропишано е во чл.260  од новиот 

ЗКП.   

 8.Согласно новиот Закон за кривична постапка, Јавниот обвинител по завршување на 

истражната постапка подготвува и поднесува обвинителен акт до надлежниот  суд. 

Новина е тоа што Јавниот обвинител подготвува и поднесува обвинителен акт доколку 

утврди дека постојат доволно докази од кои може да очекува донесување  на осудителна 

пресуда. Исто така, новина е и тоа што согласно новиот Закон за кривична постапка 

обвинителниот акт не содржи образложение и без оглед на тоа дали е или не е поднесен 

приговор против истиот, подлежи на оцена од страна на судија поединец за кривични дела 

за кои е пропишана казна затвор до 10 години, а за кривичните дела за кои е пропишана 

казна затвор над 10 години или потешка казна подлежи на оцена од страна на Советот за 

оцена на обвинителен акт. 

 



Заклучок 

 Казнено - правната реформа со засилен интензитет се одвива во македонскиот 

правен поредок и систем. Постои силна политичка волја за нејзино спроведување и општ 

национален интерес за имплементација. Реформата се одвива во неколку правци: во делот 

на материјалото казнено право, процесното казнено законодавство, значи на теоретско 

ниво, но и во делот на јакенње на институционалиот капацитет на правосудниот систем. 

Борбата против криминалитетот, а посебно на глобалниот тероризам, шпијунажа, 

компјутерскиот криминалитет, даночната евазија бараат концизна правна рамка која ќе 

обезбеди виновниот да буде осуден во постапка заснована на принципите на правичност. 

Во тој контекст, неспорно е доследното почитување на човековите слободи и права на 

сите учесници во кривичната постапка. Не може да постои привилегија во примената на 

правото за никого, со максимална исклучивост на арбитреноста и злоупотребите. Се 

разбира дека потребно да се има во вид и постојниот судир помеѓу нормативното и 

фактичкото во имплементирањето на реформските зафати. 
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