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Притвор 

Апстракт: Со притворот се обезбедува присуство на обвинетиот и успешно водење на 

кривичната постапка, но воедно притворот е најтешката мерка бидејки со неа се 

ограничува правото на слобода на човекот. Мерката притвор претставува мерка на 

процесна присилба со која поради непречено водење на кривичната постапка се навлегува 

во правото на слобода и сигурност на човекот. Притвор во претходна постапка определува 

судот по писмен и образложен предлог на овластен тужител и само врз основите што ги 

навел овластениот тужител во предлогот.   Притворот се определува со писмено решение. 

Мерката притвор се злоупотребува како казнена мерка, ова повредна на човековите права 

се констатира во речиси сите извештаи на Народниот правобранител. Домашни и 

меѓунардони организации редовно апелираат за решавање на овие состојби, но 

институциите не препознаваат проблем. Во меѓувреме, Македонија во долга серија ги 

губи тужбите за неосновано држење во притвор и затвор пред Меѓународниот суд за 

човекови права во Стразбур.  

Клучни зборови: кривична постапка, обвинител, слободи и права на човекот и 

граѓанинот.  

 

 

 

1.Природа на притворот според позитивното казнено законодавство во Република 

Македонија 

 

Казнено-процесната природа на притворот е регулирана во одредбите од Законот за 

кривична постапка, почнувајќи од член 164 кој ги нормира условите под кои може да се 

определи притворот. Траењето на притворот мора да биде сведено на најкратко нужно 



време. Должност е на сите органи што учествуваат во кривичната постапка и на органите 

што им укажуваат правна помош да постапуваат со особена итност ако обвинетиот се 

наоѓа во притвор. При одлучување за притворот, особено за неговото траење, ќе се води 

посебна сметка за сразмерноста меѓу тежината на стореното кривично дело, казната која 

може да се очекува според податоците со кои располага судот и потребите за 

определување и траење на притворот. Во текот на целата постапка притворот ќе се укине 

веднаш штом ќе престанат причините врз основа на кои бил определен.  Во член 165, 

закон от ги утврдува основите за определување притвор 

(1) Ако постои основано сомневање дека определено лице сторило кривично дело, 

доколку притворот е неопходен за непречено водење на кривичната постапка, против тоа 

лице може да се определи притвор, ако:  

1) се крие, ако не може да се утврди неговиот идентитет или ако постојат други околности 

што укажуваат на опасност од бегство;  

2) постои основан страв дека ќе ги сокрие, фалсификува или уништи трагите на 

кривичното дело или ако особени околности укажуваат дека ќе ја попречува кривичната 

постапка со влијание врз сведоците, вештаците, соучесниците или прикривачите;  

3) особени околности го оправдуваат стравот дека ќе го повтори кривичното дело, или ќе 

го доврши обиденото кривично дело или дека ќе стори кривично дело со кое се заканува 

или  

4) уредно повиканиот обвинет очигледно избегнува да дојде на главната расправа, или ако 

судот направил два обиди уредно да го повика обвинетиот, а сите околности укажуваат 

дека обвинетиот очигледно одбегнува да ја прими поканата.  

(2) Во случајот од ставот (1) точка 1 на овој член притворот што е определен само поради 

тоа што не може да се утврди идентитетот на лицето, трае додека овој идентитет не се 

утврди.   

(3) Во случајот од ставот (1) точка 2 на овој член притворот ќе се укине веднаш штом ќе се 

обезбедат доказите поради кои е определен притворот.  

(4) Во случајот од ставот (1) точка 4 на овој член притворот трае до објавувањето на 

пресудата, а најдолго 30 дена.  

(5) Притвор нема да се определи врз основа на ставот (1) точка 2 на овој член ако 

обвинетиот дал изјава со која ја признал вината.   

Изреката на решението за определување притвор, содржи:   

1) име и презиме на лицето кое се лишува од слобода;   



2) кривичното дело за кое се обвинува;   

3) податоците за наредбата за спроведување истражна постапка;  

4) законскиот основ за определување притвор;  

5) рокот на кој во истражната постапка бил определен притворот;  

6) одредбата за пресметување на времето  за кое лицето кое се притвора било лишено од 

слобода пред донесување на решението за притвор;  

7) називот на установата во која се извршува мерката притвор и  

8) поуката за правото на жалба на решението за притвор.  

Во образложението на решението за притвор задолжително ќе се наведат:  

1) сите факти и докази од кои произлегува основаното сомневање дека обвинетиот го 

сторил кривичното дело,   

2) образложените причини кои ја оправдуваат секоја одделна основа по која е определен 

притворот и  

3) причините поради кои судот смета дека целта на притворот не може да се оствари со 

некоја друга  мерка за обезбедување присуство.  

Решението се заверува со службен печат и потпис на судијата кој го определува 

притворот. Со решението со кое се определува притворот од оправдани причини може да 

се определи извршувањето на притворот да се спроведе во одделение за притвор во друга 

казнено-поправна установа.  

Ако обвинетиот не определил бранител, заедно со решението, ќе му се определи 

бранител по службена должност (член 74 ставови (1), (2) и (6)). Во случај на спреченост на 

п Се манифестира со ограничување на правото на слобода на движење, слободата на 

комуникација и правото на семеен живот, преку затворање на обвинето  (de jure невино) 

лице за сторено кривично дело, најечсто во ќелиски простории.
1
 

 Само со овој пристап се овозможува правилно толкување на одредбите од ЗКП, кои 

се однесуваат на лишувањето од слобода и мерката притвор. Законските решенија за 

мерката притвор нужно потребно е да се толкуваат низ духот на ЕКЧП бидејки 

                                                           
1
 Здружение на судиите на Република Македонија, Прирачник за примена на мерката притвор, Скопје, 2007 

година, стр. 3. 



конкретните пресуди на ЕСЧП и  како ја воспоставуваат модерната пракса на домашните 

судови. 

 Притворот во текот на постапката се користи на три нивоа: 

* во текот на истрагата пред поднесување на обвинение, па дури и пред донесување на 

наредба за поведување на истражна постапка; 

* по поднесување на обвинение; 

* по изрекување на пресудата до правосилност на истата односно до започнување со 

издржување на изречената казна затвор. 

 Притоа мора да се има во вид европскиот принцип - притворот не смее од мерка за 

обезбедување присуство да премине во казна затвор. Условите под кои може да се изрече 

и постапката за неговото изрекување се регулирани со Уставот на РМ, Законот за 

кривична постапка, Европската конвенција за човекови права
2
 и Протоколот бр. 4 на 

истата конвенција.  

 Согласно праксата на Судот, прашањето дали е раузмно едно лице да биде 

задржано во притвор, се оценува согласно специфичните околности во секој случај 

поединечно. Континуираниот притвор може да биде оправдан само доколку постојат 

специфични индикации за реална потреба на јавниот интерес, кој независно од 

презумцијата на невиност, претежнува во однос на правилото на почитување на личната 

слобода предвидено во членот 5 од Конвенцијата (види, меѓудругите, Kudła v. Poland 

[GC], no. 30210/96, § 110, ECHR 2000-XI). Судот потсетува дека постоењето на разумно 

сомнение дека лицето сторило кривично дело претставува condition sine qua non за 

законитоста на неговиот континуиран притвор, но дека по извесен протек на време, тоа 

повеќе не е доволно. Во такви случаи, Судот мора да утврди дали другите основи, кои 

биле изнесени од страна на судските органи продолжиле да го оправдуваат лишувањето 

од слобода (види Trifković v. Croatia, no. 36653/09, § 118, 6 ноември 2012). Оправданоста 

на било кој период на притвор, колку тој и да бил краток, мора убедливо да биде 

демонстрирано од страна на националните органи (види Shishkov v. Bulgaria, no. 38822/97, 
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§ 66, ECHR 2003-I (извадоци). Презумцијата е во прилог на ослободување. Како што 

Судот постојано нагласува, втората „гранка„ на членот 5 § 3 не им дава на судските власти 

избор помеѓу тоа - против лицето да спроведат судење во разумн рок или да пак 

привремено да го ослободат во текот на судењето. Обвинетиот мора да се смета за невин 

се додека не биде осуден, а целта на одребата која овде се разгледува, во основа бара 

времено пуштање на слобода на обвинетиот веднаш откако неговиот притвор престанува 

да биде разумен. Лице кое се товари дека сторило кривично дело секогаш мора да биде 

пуштено на слобода во текот на постапката, освен во случај кога државта може да покаже 

постоење на “релевантни и доволно” причини кои го оправдуваат континуираниот 

притвор (види Василковски и др. против Република Македонија, no. 28169/08, § 56, 28 

октомври 2010, и референците цитирани таму).  

 Националните судски органи се оние на кои првенствено им припаѓа задачата да 

обезбедат дека, во конкретен случај, притворот на обвинетиот не надмува разумно време 

на траење. За оваа цел тие мора ги испитаат и оценат сите факти кои се во прилог или се 

против постоењето на реална потреба на јавниот интерес, која го оправдува, со должно 

почитување на презумцијата на невиност, отстапувањето од правилото на почитување на 

личната слобода, и треба истите да ги изнесат во својата одлука со која ги одбиваат 

барањата за пуштање на слобода. Во суштина, врз основа на овие причини дадени во 

одлуките на домашните судови и врз основа на вистинските факти изнесени од страна на 

апликантите во нивните апликации до Судот, тој ќе одлучи дали постои или не, повреда 

на членот 5 § 3 од Конвенцијата (види Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 152, ECHR 2000-

IV, and Perica Oreb v. Croatia, no. 20824/09, § 107, 31 октомври 2013). Аргументите за и 

против пуштањето на слобода не смеат да бидат “општи и апстрактни” (види Smirnova v. 

Russia, nos. 46133/99 и 48183/99, § 63, ECHR 2003-IX (извадоци)). Кога законот 

предвидува презумција во однос на факторите релевантни за основите за континуиран 

притвор, постоењето на специфични околности и факти кои претежнуваат во однос на 

правилото за почитување на личната слобода, мора убедливо да биде демонстрирано 

(види Ilijkov v. Bulgaria, no. 33977/96, § 84 in fine, 26 јули 2001). Судот повторува дека 

принципот на презумција на невиност од членот 6 § 2 се повредува, доколку судска одлука 

или изјава на функционер во однос на лице кое се товари дека сторило кривично дело, 

изразува мислење дека тоа е виновно, пред неговата вина да биде докажана согласно 



правото. Доволно е, во отсуство на формална констатација, да постои причина која 

сугерира дека судот или функционерот во прашање го сметаат обвинетиот за виновен, и 

преуранетото изразување на вакво мислење од страна на самиот суд, неминовно ќе биде 

спротивно на споменатиот принцип (види Gaforov v. Russia, no. 25404/09, §§ 207 и 209, 21 

октомври 2010).  

 Сепак, треба да се прави разлика помеѓу изјави кои изразуваат мислење дека 

лицето во прашање е виновно и изјавите кои единствено го опишуваат “степенот на 

сомнение”. Првото претставува повреда на презумцијата на невиност, додека второто се 

смета за нешто на што неможе да се приговори во различни ситуации разгледувани од 

страна на Судот (види Garycki v. Poland, no. 14348/02, § 67, 6 февруари 2007).
3
 

 

 

1.1.Пример на РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРИТВОР 

         К-ПП. Бр 

Р. 

 

СУДИЈАТА НА ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА во ОСНОВНИОТ СУД __________, 

___________ постапувајќи по предлогот за определување на мерка притвор на Основното 

јавно обвинителство __________, КО.бр.____ од _______ година, поднесен против 

осомничениот ________________ од ___________,  поради постоење на основи на 

сомнение дека сторил кривично дело – ________________ од КЗ, согласно чл.165 ст.1 т.1, 

2 и 3 од ЗКП в.в. со чл.168 од ЗКП и чл.162 в.в. со чл.69 ст.4 од ЗКП, на ден _____ година, 

го донесе следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

I.  

 

СЕ ОПРЕДЕЛУВА МЕРКА ПРИТВОР  ПРОТИВ ОСОМНИЧЕНИОТ: 

 

__________ од татко ________, мајка _________, роден на _________ година во 

__________, живее во _________ на ул.________ бр.___, со завршено ____ образование, 

женет/неженет, по националност _______, државјанин на _____, со ЕМБГ_______; 
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во траење од ___ дена, сметано од _____ година од ____ часот до _____ година до ____ 

часот, а поради постоење на причините предвидени во чл.165 ст.1 т.1, 2 и 3 од ЗКП, за 

кривично дело _______ од КЗ, наведено во наредба за спроведување истражна постапка од 

ОЈО  __________ КО бр.___ од ____ година. 

 

 Определената мерка притвор ќе се извршува во КПУ Затвор _____. 

 

        II. 

 

 Постапувајќи по службена должност се утврдува дека осомничениот___________ 

доведен во судот на ______ година во _____ часот, пред судија на претходна постапка на 

ден __  година во __ часот, е законито со решение за задржување на лице од МВР на РМ 

СВР __ бр.______ од _________ година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 ОЈО __________ поднесе до судијата на претходна постапка предлог за 

определување мерка притвор против осомничениот _______________, под КО 

бр.__________ од ____ година, поради постоење на основите за притвор од чл.165 ст.1 т.1, 

2 и 3 од ЗКП. Во прилог достави наредба за спроведување на истражна постапка против 

осомничениот __________ поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично 

дело ________ од КЗ. 

 

Кривично правниот настан се одиграл на начин што __________________. 

 

 Во врска со кривично правниот настан за којшто се спроведува истражна постапка 

постојат следните вербални и писмени докази ___________________. 

 

Во предлогот се наведува дека постојат основите за притвор од чл.165 ст.1 т.1, 2 и 3 

од ЗКП, односно дека постои опасност од негово бегство доколку се брани од слобода или 

ќе се крие, имајќи ги во предвид, ______________, ќе ја попречува истрагата со влијание 

врз сведоците, соучесниците или прикривачите, а фактот што тој се занимавал со превоз 

на лица, упатува на постоење основан страв дека повторно ќе изврши вакво кривично 

дело. Поради наведеното, предлага судијата на претходна постапка да донесе решение со 

кое ќе определи притвор согласно чл.165 ст.1 т.1, 2 и 3 од ЗКП. 

 

 Во врска со поднесениот предлог за определување мерка притвор, судијата на 

претходна постапка ги испита странките во постапката и бранителот, па притоа 

осомничениот наведе дека _________________. Јавниот обвинител остана при писмено 

поднесениот предлог за определување на мерка притвор, смета дека постојат основите за 

притвор, предвидени во чл.165 ст.1 т.1, 2 и 3 од ЗКП. Бранителот смета дека 

____________.  

 

 По испитувањето на странките и бранителот, судијата на претходна постапка најде 

дека: 

 



Предлогот за определување мерка притвор е основан. 

 

 Имено, во конкретниот случај, судијата на претходна постапка смета дека постојат 

основите за определување мерка притвор предвидени во чл.165 ст.1 т.1, 2 и 3 од ЗКП, 

односно дека постои опасност од негово бегство доколку се брани од слобода, основан 

страв дека ќе ги сокрие, фалсификува или уништи трагите на кривичното дело или ќе ја 

попречува постапката со влијание врз сведоците, вештаците, соучесниците или 

прикривачите како и дека постои оправдан страв дека ќе го повтори кривичното дело.  

 

 При одлучувањето судот го имаше предвид видот и карактерот на кривичното 

дело, висината на запретената казна за истото, посебно околноста дека 

______________________, кој реално укажува на постоење опасност од негово бегство или 

можност да се крие надвор од границите на Р. Македонија. 

 

 Со оглед на тоа дека наредбата за спроведување истражна постапка е штотуку 

донесена во текот на која треба да се спроведат повеќе истражни дејствија, а ако се има 

предвид присуството________________, постои оправдан страв дека доколку 

осомничениот се брани од слобода ќе ги уништи трагите на кривичното дело, ќе ги 

сокрие, а може да ја попречува постапката со влијание на сведоци, соучесници или 

прикривачи.  

 

 Имајќи го предвид фактот дека ____________, укажува на постоење на основан 

страв дека може да го повтори кривичното дело за кое се товари. 

 

 Судијата на претходна постапка смета дека со оваа мерка како најсоодветна во 

конкретниот случај ќе се обезбеди присуство на осомничениот во натамошниот тек на 

постапката и дека во овој момент нема можност за определување поблага мерка.  

 

 Постапувајќи по службена должност, а во смисла на чл.162 ст.1 од ЗКП, судијата 

на претходна постапка утврди дека осомничениот, е законито лишен од слобода со 

службена белешка за лишување од МВР на РМ ___ бр.__ од ___ година, односно задржан 

со решение за задржување на лице од МВР на РМ–СВР __ бр.__ од __ година, на __ 

година во __ часот. 

 

 Имајки го предвид наведеното се одлучи како во изреката на решението. 

 

ОСНОВЕН СУД __________, К-ПП.  бр._______ од _________ година 

 

        Судија на претходна постапка  

           ___________________ 

    

 

 

ПОУКА: Против решението од став 1 од изреката, дозволена е жалба во рок од 24 часа по 

приемот на истото преку судијата на претходна постапка до Советот од чл.25 ст.5 од ЗКП. 

 



ЖАЛБАТА НЕ ГО ЗАДРЖУВА ИЗВРШУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО   

 

 

Против решението од ст.2 од изреката, дозволена е жалба во рок од 48 часа по приемот на 

истото преку судијата на претходна постапка до Советот од чл.25 ст.5 од ЗКП. 

 

 

ДН: -     на осомничениот,  

- на ОЈО 

- на бранителот адв._____,  

       -    на КПУ „Затвор ____. 

 

 

2. Оправданоста на изрекувањето мерката притвор во македонската правосудна 

практика видена низ призмата на одлуките на Европскиот суд за човекови права 

  

 Мерката притвор се злоупотребува како казнена мерка, ова повредна на човековите 

права се констатира во речиси сите извештаи на Народниот правобранител. Домашни и 

меѓунардони организации редовно апелираат за решавање на овие состојби, но 

институциите не препознаваат проблем. Во меѓувреме, Македонија во долга серија ги 

губи тужбите за неосновано држење во притвор и затвор пред Меѓународниот суд за 

човекови права во Стразбур.  

 „Иако законот забранува арбитрарно приведување или лишување од слобода, 

проблеми имаше. Статистичките податоци на властите покажуваа дека обвинителите 

побарале налог за притворање во речиси 5 проценти од случаите. Активистите за 

граѓански права тврдеа дека судовите неселективно ги одобрувале речиси сите барања за 

притвор, без притоа да обезбедат соодветно образложение, како што налага законот. 

 Во поголем дел од предметите, судот се придржувал до законските процедури за 

притвор. Во мал број предмети кои добија голем интерест во јавноста, постоеше 

загриженост дека судовите не покажале доволна независност од обвинителството при 

одобрување на барањата за притвор пред и за време на судските процеси. Судовите 

понекогаш не даваа соодветно образложение за продолжување на притворот“, се вели во 



последниот Извештај за човекови права на Стејт Департмент за Македонија од 2015 

година.  

 Анализата подготвена од ОБСЕ, пак, укажува дека во многу од решенијата за 

одредување на мерката притвор недостасуваат образложенија поткрепени со 

документирани докази дека лицето ги исполнува законските услови да му биде одреден 

притвор. Иако, според, анализата Здружението на судии уште во 2009 издало прирачник 

за судиите и обвинителите во кои што се даваат насоки кога и како да се одредува 

притворот, тој според фактичатка состојба не наоѓа широка примена помеѓу фелата.  

 Извршувањето на пресудите на Европскиот суд е регулирано со членот 44 од 

Европската конвенција за човекови права и основни слободи. Оттука, пресудата станува 

конечна кога странките ќе изјават дека нема да бараат нивниот предмет да биде разгледан 

пред Големиот судски совет или три месеци по денот на донесување на пресудата, 

доколку не се побарало предметот да биде разгледан од страна на Големиот судски совет, 

како и доколку Големиот судски совет го одбие барањето. 

 Според член 46 од Конвенцијата, високите договорни страни се обврзуваат дека ќе 

се придржуваат кон конечните пресуди на Судот, во сите предмети во кои тие се страни на 

спорот. Конечната пресуда на Судот ќе се достави до Комитетот на министрите, кој го 

надгледува нејзиното извршување. Комитетот на министри одржува сесии два пати во 

годината, посветени исклучиво на контрола врз извршувањето на пресудите на 

Европскиот суд од страна на државите-членки. Освен тоа, едни од клучните точки во 

плановите за реформа на судскиот систем и подобрувањето на неговата ефикасност се и 

мерките кои треба да се преземат во поглед на поефикасното извршување на судските 

пресуди.
4
 

  

 

                                                           
4
 Влада на РМ, Министерство за правда, Информација за состојбата по предмети пред Европскиот суд за 

човекови права за 2006 година, стр. 3.  



 3.Квантитативна анализа на пресуда на Европскиот суд за човекови права 

донесена врз основа на тужби против Република Македонија, со основ злоупотреба 

на мерката притвор 

1.Миладинови и др. против Република Македонија (Апликации бр. 46398/09, 50570/09 и 

50576/09). 

 Предметот беше инициран со три апликации (бр. 46398/09, 50570/09 и 50576/09) 

против Република Македонија поднесени до Судот согласно член 34 од Конвенцијата за 

заштита на човековите права и основните слободи (“Конвенцијата”) од страна на тројца 

македонски државјани, г-дин Димитар Миладинов (“првиот апликант”), г-дин Димитрија 

Голабоски (“вториот апликант”) и г-дин Георги Миладинов (“третиот апликант”), на 22 

август 2009 (во однос на апликацијата бр. 46398/09) и 14 септември 2009 (во однос на 

апликациите бр. 50570/09 и 50576/09). 2. Апликантите беа застапувани од страна на г-дин 

Д. Гоџо и г-дин А.Годџо, адвокати од Охрид. Македонската Влада (“Владата”) беше 

застапувана од страна на нејзиниот Агент, г-дин Костадин Богданов. 3. Апликантите 

тврдеа, особено дека судските решенија за продолжување на нивниот притвор и 

постапките за судски надзор на таквите решенија ги повредиле нивните права од членот 5 

§§ 3 и 4 и член 6 § 2 од Конвенцијата. 

 Судот прифаќа дека притворот на апликантите иницијално можеби бил оправдан 

поради основаното сомнение дека ги сториле кривичните дела кои им се ставале на товар. 

Сепак, со протекот на време таквата основа станува неминовно помалку релевантна. Тој 

исто така прифаќа дека не е неоправдано што притворот на апликантите се засновал, за 

време на иницијалните три месеци до 20 март 2009, на можноста да влијаат на истрагата 

(види параграф 9 погоре). Во овој контекст Судот е свесен за комплексноста на истрагата 

која се однесувала на пријава за „бел криминал„ поднесена против петнаесет осомничени 

(види параграф 6 погоре). Судот сепак, мора да утврди дали останатите основи изнесени 

од страна на судските власти, односно опасноста од бегство и повторување на делата, 

продолжиле да го оправдуваат притворот на апликантите. Во врска со ова, Судот 

забележува дека по 20 март 2009 притворот на апликаните бил продолжуван во неколку 

наврати (шест пати во однос на вториот апликант и десет пати во однос на првиот и 



третиот апликант) поради опасноста од бегство и потворување на делата. Последователно, 

потребата да се обезбеди нивното присуство на судењето било исто така меѓу основите за 

нивниот притвор (види параграф 12, 13 и 16 погоре). Поради ова, Судот ќе ги испита 

причините кои домашните судови ги давале во текот на целиот притворот на апликантите 

(види Labita, цитиран погоре, § 152). 

 Судот се согласува дека во иницијалната фаза од постапката потребата да се 

обезбеди правилен тек на истрагата и да се превенира бегство на апликантите може да го 

оправда нивното притворање. Сепак, Судот повторува дека опасноста од бегство неможе 

да се мери односно оценува исклучиво според висината на казната со која апликантите се 

соочувале. Иако висината на запретената казна е релевантен елемент во проценката на 

ризикот од бегство или повторување на делото, потребата за континуирано лишување од 

слобода неможе да се оценува чисто апстрактно, земајќи ја предвид само сериозноста на 

кривичното дело. Потребата мора да се оцени според неколку други фактори кој или може 

го потврдат постоењето на опасност од бегство или може да покажат дека тоа е толку 

малку веројатно што неможе да го оправда притворот во текот на судењето.  

 Дополнително, решението за продолжување на притворот бара посолидна основа за 

да се покаже дека во случајот реално постои не само “разумно сомнение”, туку дека 

постојат и други серизони аспекти на јавниот интерес кои, независно од презумцијата на 

невисност, претежнале во однос на правото на слобода (види Perica Oreb, цитирана 

погоре, §§ 114 и 116; Panchenko v. Russia, no. 45100/98, § 105, 8 февруари 2005; и Letellier 

v. France, пресуда од 26 јуни 1991, Series A no. 207, § 43)). Според гледиштето на Судот, 

домашните судови не демонстрирале постоење на било какви факти во поддршка на 

нивниот заклучок дека во случајот на апликантите постоела реална опасност од бегство. 

Не биле дадени никакви причини во прилог на претпоставката дека апликантите би ги 

согледале последиците и штетата од бегството како помало зло од континуираниот 

притвор. Домашните судови не посочиле ниту на еден специфичен аспект од нивниот 

карактер или однесување кој би го оправдал заклучокот на судовите дека во однос на секој 

од апликантите континуирано постоела опасност од бегство. Покрај тоа, во ниту еден 

момент од постапката домашните судови не објасниле во своите одлуки зошто 

алтернативите мерки на лишувањето од слобода што апликантите ги предложиле во 



своите жалби против одлуките на советот (види параграф 20 погоре) не би биле доволни 

да обезбедат правилен тек на постапката, што според Владата (види параграф 44 погоре), 

била основната причина за притворот на аплиакнтите (види Vasilkoski, цитиран погоре, § 

62).  

(б) Опасност од повторување на делото  

 Домашните судови исто така упатиле на можноста апликантите да го повторат 

делата, како на дополнителна основа за континуираниот притвор. Притоа, тие се повикале 

на сериозноста на наводно сторените кривични дела. Сепак, тие не се повикале на ниту 

еден конкретен факт како доказ за склоноста на аплиакнтите кон сторување на кривични 

дела. Иако тие ги споменале претходните осуди на првиот и третиот апликант, судовите 

никогаш не отишле над овие констатции. Во врска со ова, Судот повторува дека 

повикувањето на претходното кривично досие на едно лице, не е доволно да го оправда 

одбивањето истото да биде пуштено на слобода (види, Sergey Vasilyevv. Russia, no. 

33023/07, § 84, 17 октомври 2013). Судовите никогаш не ја споредиле природата и 

сериозноста на претходните осуди со делата кои на апликантите им се ставале на товар во 

конкретниот случај. Тие исто така никогаш не одговориле на аргументите на првиот 

апликант (види параграф 17 погоре) дека неговата претходна осуда се однесува на 

сообраќаен прекршок, кој не бил споредлив ниту според природата ниту според 

сериозноста со кривичните дела – перење на пари, злоупотреба на службената положба, 

измама и фалсификување (види Trifković, цитиран погоре, § 127). Истото се однесува на 

вториот апликант кој претходно не бил осудуван, но против него била водена постапка за 

определени дела кои судовите не ги посочиле поконкретно.  

 Судот на крајот забележува дека во сите решенија за продолжување на притворот, 

како и во одлуките донесени по жалба на ваквите решенија, е користена истата сумарна 

формулација која ги содржи истите зборови. Се чини дека судовите малку ги зеле 

предвид, доколку тоа воопшто го сториле, личните околности на апликантите. Судовите 

не ја опишале личната ситација на апликаните, надвор од едноставно повикување на 

нивната имотна и семејна состојба (види параграф 10 и 22 погоре), што не било 

пропратено со било какво објаснување во однос на тоа зошто нивните карактери или 

лични околности го направиле нивниот притвир неопходен.  



 Имајќи го предвид гореизнесеното, Судот смета дека со пропустот да се адресираат 

конкретни факти и потпирајќи се во основа само на сериозноста на кривичните дела кои 

им се ставале на товар на апликантите и висината на запретената казна, органите го 

продолжиле притворот на првиот и куќниот притвор на вториот апликант на основи кои, 

иако се “релевантни”, неможе да се сметаат за “доволни” да ја оправдаат должината на 

притворот на апликантите. 59. Оттука, постои повреда на членот 5 § 3 од Конвенцијата. 

 

 

4.Притворот и човековите слободи и права 

 

Меѓународните стандарди кои се однесуваат на почитувањето на човековите слобо-

ди и права, свое изворште имаат во следните меѓународни документи: Универзалната 

декларација за човекови права, Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права, 

Конвенција за превенција и казнување на злосторството на геноцид, Меѓународна 

конвенција за елиминирање на сите облици на расна дискриминација,  Конвенција против 

тортурата и другите видови на суров, нечовечен и понижувачки третман, Кодекс за 

однесување на лицата одговорни за примена на законот, Декларација за основните 

принципи на правдата во врска со жртвите на криминалните дејствија и жртвите на злоу-

потребите на власта,  Стандардни минимални правила за постапување со затвореници, 

Збир на минимални правила за заштита на малолетниците  лишени од слобода, Основни 

принципи за употреба на сила и огнено оружје,  Истанбулскиот протокол – Прирачник за 

делотворна истрага и документирање на тортура и други свирепи, нехумани, понижувачки 

постапки или казни,
5
  Принципи на ефикасно истражување и документирање на тортура и 

други свирепи, нехумани или понижувачки постапки или казни,
6
  Десетте основни стан-

дарди за човековите права  за добро однесување на службениците за спроведување на 

                                                           
5
 The Istanbul Protocol, International Guidelines for the Investigation and Documentation of Torture ' Legal 

Investigations of Torture Allegations, United Nations, 2004. 
6
 Воспоставени од Комисијата за човекови права со Резолуција 2000/43 и од Генералното собрание со 

Резолуција 55/89. 



законот изготвени од Амнести Интернешенел во соработка со полициските службеници и 

експерти од различни земји.
7
 

 Во областа на човековите права, Европската Конвенција за човекови права има 

исклучително важна улога во реализацијата на поставените цели од Советот на Европа. Со 

овој исклучително важен инструмент на меѓународното право се штитат индивидуалните 

права наведени во Одделите (Преамбулата и членот 1) и Конвенцијата (членови 2–18) со 

Протоколите кон Конвенцијата. Европската Конвенција претставува задолжителен правен 

акт за сите членки на Советот на Европа. Таа не само да ги прокламира основните 

човекови права туку го креира и посебниот судски механизам за нивна заштита кој е 

единствен во светот и овозможува на поединци да поднесуваат претставки (апликации) 

против државите, доколку може да се потврди да се жртви на повреди на некои од правата 

гарантирани со Конвенцијата. 

Во суштината на овој процес лежи потребата од „унапредување на заштитата на 

човековите права во Европската унија кој е поврзан со поставувањето интегрален и 

ефикасен систем на инструменти и механизми за имплементација на европските 

стандарди заснован врз сеопфатна анализа на достигнатото рамниште на остварување  на 

основните слободи и права, детерминирано со констелацијата на општествени, политички, 

економски и културни услови и односи; да обезбеди примена, со нужното 

приспособување кон спефицичностите на националниот правен систем, на европските и 

меѓународните документи за основните слободи и права (ЕКЧП, Повелбата за основните 

права, документите на ООН итн.); и поаѓајќи од интегралниот поим на правото (систем од 

норми, примена на правото, праведни одлуки во конкретните случаи) да биде развиен како 

комплементарен систем на уставно, законско и институционално рамниште.”
8
 

 Европскиот суд за човекови права не е врховен суд во однос на правосудните 

системи на државите договорнички. Судот не може да ја менува одлуката која ја имат 

донесено или усвоено јавните власти или домашните судови, ниту може да дава 

задолжителни напатствија на законодавните тела, ниту пак да врши било каков апстрактен 

надзор над домашното законодавство или правосудната пракса. Судот исклучиво ја 

испитува конкретната претставка (апликација) со цел да утврди дали дошло до повреда на  

                                                           
7
 Козарев А., Парламентарна контрола и надзор над безбедносниот сектор, Скопје, година, стр. 204. 

8
  В. Камбовски, година Кривичниот законик – прв чекор кон големата реформа на македонското казнено 

право, „Безбедност” бр. 3, 199, стр. 24-25. 



барањата од Конвенцијата. Судот нема овластувања да поништува одлуки на домашните 

власти, ниту да наложува мерки кои предизвикуваат такви последици.  

 Судот меѓутоа, може да наложи ”правично задоволување ” во форма на парична 

компензација за материјална и нематеријална штета, како и надомест за сите трошоци на 

подносителот на претставката чија претставка била успешна. Иако пресудите на Судот се 

обврзувачки само во однос на државата која во даден предмет е одговорна страна ( член 

46 (1) од Конвенцијата ), значењето на пресудите на Судот често пати ги надминува 

државните граници со директно влијание врз законодавството и судската пракса и на 

другите држави потписнички на Конвенцијата.
9
 

 

 

5.Заклучок 

 

Во трудот се обработува една од најтешките мерки во однос на човековите слободи и 

права определена во одредбите на Законот за кривична постапка. Иако законот јасно ги 

дефинира условите и постапката за определување притвор сепак во практиката се 

појавуваат случаи на негова злоупотреба. Така, „Европскиот суд за човекови права 

пронајде неколку повреди на правото на слобода во случаи каде што е изречена мерка 

притвор без конкретни и оправдани причини, и судиите прават напори за подобрување на 

образложението дадено во налозите и продолжувањата за предистражно притворање, но 

има простор за понатамошно подобрување“, се вели во анализата.
10

 Затоа е потребно во 

иднина да се применуваат доселдно европските стандарди во оваа област. 
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 Академија на судии и обвинители, Збирка на референтни пресуди на Европскиот суд за човекови права, во 

врска со член 3,5,6,8 од Европската конвенција за човекови права, Скопје, 2012 година, стр. 12-14. 
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 http://novatv.mk/pritvorot-kako-kazna-stotici-zhrtvi-na-sistemot-koi-ne-se-verushevski/, 24.04.2016 година. (За 

четири години платени 4 милиони евра оштета за неправедно лишени од слобода). 

 



 


