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Предговор
Овој прирачник има за цел да им помогне на младите адвокати во решавањето проблеми
со кои најверојатно ќе се сретнат при застапувањето клиенти во кривични случаи.
Влоговите се големи во кривичните случаи; клиентите често се соочуваат со можноста
да ја изгубат слободата, нивните приходи, пријателите и нивните семејства. Ова
наметнува висока одговорност врз адвокатите на одбраната. Адвокат кој сака да
одговори на овие одговорности мора постојано да ги развива своите професионални
вештини. Авторите се надеваат дека оваа книга ќе обезбеди некаква помош во тој
поглед.
Идејата за овој прирачник се роди во серијата семинари за практични вештини на
адвокатите кои „Македонското здружение на млади адвокати“ ги спроведе во соработка
со ОБСЕ. На овие семинари, домашните и меѓународните практичари (меѓу кои и
авторите на овој прирачник) се обидоа да им дадат на учесниците некаков увид во
практичните аспекти на работењето на кривични случаи. Концептот на ова издание е
ист. Тоа нема за цел да даде правен осврт на кривичната постапка, туку намерата е да
даде практични совети за справувањето со кривичните случаи. Секое поглавје го
отсликува стилот на неговиот автор; не постои само еден начин на кој може да му се
пристапи на случајот или да се брани клиентот. Авторите се надеваат дека ова се
огледува во индивидуалноста на прилозите и дека овој прирачник за некои млади
адвокати ќе биде појдовна точка во развивањето на нивниот сопствен начин за
обезбедување поефикасна одбрана на нивните клиенти.
Уредниците и авторите би сакале да и се заблагодарат на Владата на Соединетите
Американски Држави за великодушната поддршка на овој проект.
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УПАТСТВО ЗА СТРАТЕГИЈА ЗА ОДБРАНА
‘Прво, имајте дефиниран, јасен практичен идеал; цел, намера. Второ, имајте ги
потребните средства за остварување на вашите цели; знаење, пари, материјали и
методи. Трето, прилагодете ги сите тие средства на таа цел.‘
Аристотел
1) Вовед
За многу луѓе адвокатските кривични случаи се чинат дека се едноставни.
Одредбите како кражба, провала и убиство се очигледни дури и за лаици и се чини
многу очигледно што е она што може да биде во корист на клиентот а што не. Сепак,
бранењето клиент не се состои само во одење на суд, поставување неколку прашања и
надеж дека најдоброто ќе се случи. Влогот е голем во кривичните случаи и честопати
целокупното постоење на клиентот зависи од резултатот од судењето. Според тоа,
потребно е највисоко ниво на одговорност при прифаќањето да се застапува клиент во
кривична постапка. Адвокатот на одбраната може единствено да ги исполни своите
етички и професионални обврски да оствари најдобра можна одбрана кога ќе ги земе
предвид сите детали околу случајот и да го превзема секој чекор со најголема доза на
темелност.
За да биде ефективна, одбраната мора да се состои од јасна стратегија.
Адвокатот треба да развие јасна визија за неговото ‘превземање на случај‘, општ
пристап кон застапувањето на својот клиент. Таа стратегија ќе ги даде насоките за сите
дејствија кои адвокатот на одбраната ќе ги превземе. Сите чекори кои ќе ги превземе
треба да бидат во согласност со стратегијата, а оние чекори кои нема да бидат во
согласност со стратегијата можат сериозно да му наштетат на случајот. Со оглед на
огромната важност на одбрамбената стратегија, треба многу внимателно да се разгледа и
во тесни консултации со клиентот.
Стратегија се дефинира како ‘долготраен план за дејствување кој има за цел да
постигне некоја практична цел‘. 1 Во таа насока, адвокатот на одбраната, при изборот на
стратегијата, мора да го зацрта крајот на своите постапки и да ги процени средствата кои
му се на располагање за да ја постигне зацртаната цел.
2) Теорија на случај
Во суштина на одбрамбената стратегија лежи ‘теоријата на случај‘. Теоријата на случај е
одбрамбената верзија на она што се случило, логичен, убедлив приказ на настаните од
аспект на одбраната. Теоријата на случај на обвинителството е содржана во
обвинението. Обвинението се однесува на она што се случило според мислењето на
Обвинителството. Одбраната треба да развие сопствена верзија која ќе се спротивстави
на верзијата на факти претставена од страна на Обвинителството. За време на судењето,
напорите на одбраната треба да се насочени кон убедување на Судот да ја прифати оваа
верзија на фактите.
Со цел да се избегнат недоразбирања, треба да се разјасни дека теоријата на одбраната
не треба да биде образложена на суд. Ниту адвокатот ниту клиентот не мораат да ја
претстават нивната верзија на факти. Клиентот има право да се брани со молчење и
1
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многу често го користи тоа право. Доколку тоа е случај, треба да биде договорено во
тесни консултации со адвокатот на одбраната (види подолу). Оваа одлука е дел од
одлуките кои треба да се донесат при развивањето на одбрамбената стратегија.
Теоријата на случај е пред се внатрешен водич за одбраната. Таа одредува кои факти
одбраната ќе се обиде да ги претстави, каков вид на докази ќе презентира во текот на
судењето, каков тип на прашања ќе му постави одбраната на сведокот и која е целта на
испитувањето на сведоците.
Пример: Клиентот е обвинет за силување. Обвинителството тврди дека тој се
сретнал со една жена на забава и подоцна ја силувал во еден парк кога таа си одела
накај дома. Постојат различни начини на одбрана на ова обвинение. Еден можен начин
на одбрана е признавање – сексуален чин се случил, но и двете страни биле согласни на
тоа. Друг можен начин е да се тврди дека не се случил сексуален чин меѓу клиентот и
дотичната жртва воопшто. Овие два начини на одбрана се две различни теории на
случај (или барем почетни точки за тие теории; и двете треба подетално да се
разработат).
Двете теории укажуваат на многу различен пристап во однос на доказите кои
адвокатот на одбраната ќе ги прикаже, како и со која цел ќе ги испитува сведоците
итн. Ако теоријата на случај се базира на идејата дека сексуалниот чин се случил,
адвокатот ќе повика сведоци кои ќе потврдат дека клиентот и наводната жртва
добро комуницирале за време на забавата, дека таа била очигледно заинтересирана за
него; тој исто така ќе мора да понуди и објаснување зошто жртвата би лажела и
неосновано би го обвинила клиентот (пр. бидејки нејзиниот сопруг слушнал озборување
и таа не сака да му признае дека го измамила) и да презентира докази со кои ќе го
поткрепи ова тврдење.
Ако теоријата на случај е дека всушност не се случил сексуален чин,
адвокатот може да се обиде да прикаже дека клиентот дури не ја ни забележал
наводната жртва на забавата. Според тоа, тој ќе им постави различни прашања на
сведоците, со цел да докаже дека неговиот клиент не се ни приближил на жртвата
за време на забавата, дека се задржал многу подолго од неа итн. Според тоа,
прашањата наменети за сведоците се менуваат целосно. Во тој случај, адвокатот ќе
мора барем да се обиде да понуди разумно објаснување зошто жртвата го обвинува
(пр. сака да му се одмазди за некоја мината случка, го заменува со некој друг).
Очигледно, адвокатот ја нема слободата да ја избере теоријата. Тој треба да
процени кој теорија ќе биде реална по внимателно разгледување на сите достапни
докази и целосно треба да ги оцени сите правни аспекти на случајот (доколку, да се
вратиме на случајот наведен претходно, се пронајде сперма во вагината на неговиот
клиент, нема да биде реална теоријата дека не дошло до сексуален чин). Сепак, поентата
е дека една теорија на случај треба да се развие и постојано да се брани за време на
судењето.
Во некои случаи не е можно да се развие убедлива верзија за фактите од гледна
точка на одбраната. Во тој случај, една успешна теорија на случај е дека нема доволно
докази за пресуда. Во други случаи, адвокатот на одбраната ќе го смета целосно
невозможно избегнувањето на осудата за неговиот клинет. Во овие случаи адвокатот на
одбраната ќе се фокусира на изнесување на сите олеснителни фактори во корист на
клиентот – и неговата теорија на случај ќе биде дека казната треба да биде блага.
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3) Цел на одбраната
Како што е кажано претходно, стратегијата претставува збир на долгорочни
дејствија за постигнување на одредена цел. Според тоа, еден од најважните чекори кои
адвокатот на одбраната треба да ги превземе при развој на стратегија за случајот е да ја
определи целта на неговите одбрамбени активности.
Генерално, постојат две можни цели:
 Ослободување од обвинение
 Ублажување на казната пресудена за клиентот.
Пред сé, секој адвокат на одбраната има за задача да избегне осуда за кривично дело
на својот клиент и пресудување казна. Сепак, целта не може да се постигне во сите
случаи. И покрај сите напори и заложби од страна на адвокатот на одбраната,
осудувањето понекогаш е неизбежно. Во тој случај, адвокатот на одбраната треба да се
избори за најблагата можна казна која ќе му се пресуди на клиентот.
За жал, една одбрамбена стратегија која има за цел да ги отфрли обвинувањата,
скоро во сите случаи вклучува многу различни чекори во однос на чекорите кои треба да
се превземат во случај на стратегија која има за цел да ја ублажи казната. На пример,
еден од најсилните фактори за ублажување во многу случаи е признанието. Но,
признанието очигледно го затвора патот кон отфрлање на обвинението. Додека
стратегијата за отфрлање на обвиненеието го доведува во прашање фактот дали условите
за кривично дело се исполнети, стратегијата за ублажување на казната не води кон тоа,
додека пак признавањето дека обвинетиот го извршил кривичното дело се фокусира на
нагласување на аспектите кои се во полза на клиентот.
Според тоа, една стратегија која се обидува да го отфрли обвинението и стратегија
која има за цел да ја ублажи казната се меѓусебно исклучителни. Адвокатот на одбраната
треба – по консултација со клиентот – да одреди која ќе биде целта на одбраната. Ова
зависи од тоа што обвинетиот и адвокатот реално може да се надеваат дека ќе постигнат.
Избирање на стратегија за отфрлање на обвинението во случај кога доказите собрани од
страна на Обвинителството се многу јаки значително ќе му наштети на клиентот,
бидејќи нема да има можност за внесување на докази за ублажување на казната. Од
друга страна, фокусирањето на ублажување на казната предвреме може да значи губење
на можноста за отфрлање на обвинението.
Според тоа, адвокатот на одбраната треба да спроведе детална проценка за тоа дали
избегнувањето на осудата е реалистична цел.
4) Развој на одбрамбена стратегија
a) Општи забелешки
При развој на одбрамбена стратегија, адвокатот на одбраната треба да го разгледа
случајот многу детално.
Особено треба да се осврне на:



Фактите од случајот – кои докази постојат
Процедурални аспекти – кои докази може да се приложат за време на судењето
и кои се дозволиви
7



Правна проценка на фактите – кои се правните последици од доказите и
фактите.

Проценката на фактите кои се на располагање и правната проценка се очигледно
тесно поврзани: фактите за случајот не се целосно познати пред судењето да заврши, тие
треба да се потврдат за време на судењето. Скоро е невозможно да се предвиди со
сигурност кои факти ќе се појават во текот на судењето, кои прашања ќе им бидат
поставени на сведоците, каква тежина судот ќе му даде на одреден доказ итн. Во текот
на судењето може да се појават различни сценарија. Адвокатот на одбраната треба да ги
има предвид тие сценарија и да процени кои се правните импликации од тие сценарија.
b) Правна проценка
aa) Проценка на одбранта
За правната проценка препорачливо е да се разглоби секое обвинение кон клиентот на
помали делови и да се запишат на лист хартија.
Со тоа се добива појасна слика за тоа до кој степен обвинението или тужбата
против клиентот можат да се оспоруваат и да се увиди на кои точки одбраната е
бескорисна. Четопати, случаите кои се чинат совршено чисти на прв поглед се всушност
многу комплицирани во моментот кога адвокатот ќе започне да ги разгледува
повнимателно. Во некои случаи, може дури да се случи фактите кои обвинителството ги
претставува да не сочинуваат кривично дело (што се случува многу почесто отколку што
се чини)
Пример 1: (базирано на случај решен во германскиот Врховен Суд, случајот е базиран
на германското право и може да не биде во согласност со македонското право. Сепак,
целта на овој пример не е да се нагласи одредено правно решение, туку да покаже
процес на размислување при справување со правните асекти на еден случај):
Обвинителството покренува обвинение дека следново се случило: пудлицата на
една повозрасна жена избегала. Со оглед на тоа дека таа била многу приврзана со
пудлицата, таа огласува награда за тој што ќе ја врати. Еден човек го наоѓа кучето и
има намера да го врати наредниот ден. Еден од неговите соседи разбира за тоа. Во
текот на ноќта, тој ја зема пудлицата од кафезот, ја враќа на сопственичката
наредниот ден и ја зема наградата. Обвинителството го обвинува човекот за кражба.
За кражба постојат објективни и субјективни услови. Објективните услови се:
- човек
- мора да одзел
- ствар
Субјективно, извршителот мора
- да има mens rea. Тој мора да дејствувал со желба и со знаење
- да дејствува со намера незаконски да ја одземе стварта.
Адвокатот на одбраната треба да ги прегледа сите услови за кражба и внимателно да
разгледа до кој степен се тие исполнети и до кој степен може да се оспоруваат:
Личност: Тешко може да се оспорува фактот дека клиентот е личност.
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Ствар: Со цел да се смета за потенцијален предмет на кражба, пудлицата мора да
биде ствар од аспект на правото. Овој услов може во најмал случај да доведе до
одредени сомнежи. Прашање е дали едно животно може да се смета за ствар или не.
Треба да се каже дека зборот свар се однесува, според општото значење, на нешто
што е безживотно. Во таков случај, адвокатот на одбраната треба да истражи дали
едно животно може да се смета за предмет.
Одземено: Кражба претпоставува дека пудлата мора да била одземена. Кучето
избегало од сопственикот, до тука не е одземено. Сепак, условот можел да биде
исполнет доколку обвинетиот ја зел пудлицата од кафезот во кој соседот ја имал
ставено. Според тоа, се поставува прашањето дали терминот ‘одзема‘ во правото
укажува дека предметот е одземен од сопственикот – или е доволно тоа што бил
одземен од некој друг.
Штом адвокатот на одбраната го идентификува ова прашање, треба да спроведе
правно истражување со цел да разјасни како е решено ова прашање во рамките на
неговата надлежност.
Конечно, ‘Кражба‘ подразбира услови во однос на ‘mens rea‘
Пред сé, извршителот мора да дејствува со желба и со знаење. Ова тешко може да се
оспори во дадениот случај.
Понатаму, ‘кражба‘ подразбира дека извршителот имал намера незаконски да
ја одземе стварта која била одземена. Се доведува во прашање исполнувањето на овој
услов во овој случај. Извршителот немал намера да го задржи кучето и да го третира
како свое, но, спротивно од тоа, сакал да го врати на сопственикот. Според тоа, може
да се каже дека тој не сакал да го одземе кучето. Ако она што Обвинителството го
тврди во обвинението е точно, тој сакал да ја земе наградата. Сепак, прашање е дали
одземањето на наградата за кучето е еднакво со одземање на самото куче.
Многу често во правото не постои само едно точно решение за овој случај. Во
кој и да е случај, адвокатот на одбраната треба да спроведе детална правна анализа за
тоа дали аргументите кои тој планира да ги изнесе се издржани и дали се во корист на
клиентот. Во многу случаи, на крајот ќе се покаже дека тие аргументи се бескорисни.
Целата идеја на овој пример е да покаже дека адвокатот на одбраната треба многу добро
да се запознае со сите правни аспекти на случајот и дека понекогаш чисто правната
проценка на случајот може да доведе до успех.
Дури и ако сите предуслови на кривичното дело се исполнети, тоа не значи
задолжително дека клиентот извршил кривично дело. Адвокатот на одбраната треба да
земе предвид дали се применливи одредбите во корист на неговиот клиент. Можни
примери се:
bb) Самоодбрана
Според член 9 КЗ, ‘дело извршено во самоодбрана не е кривично дело‘. Ова
значи дека:
Дури и ако обвинетиот ги исполнува сите услови за едно кривично дело, тој не извршил
кривично дело ако дејствувал во самоодбрана. Според тоа, самоодбраната не е само
олеснителна околност, туку и комплетна одбрана. Ако судот може да се убеди дека
обвинетиот дејствувал во самоодбрана, клиентот мора да биде ослободен. Во секој
случај кога клиентот ќе се најде во ситуација која може да се смета за самоодбрана,
адвокатот на одбраната треба детално да ја провери применливоста на член 9. Член 9 (2)
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ја дефинира самоодбраната како ‘онаа одбрана, која е неопходна за сторителот на
кривичното дело да спречи истовремен незаконски напад врз него или врз други лица.‘
Како што е наведено претходно, одредбата треба да се раздели на поединечни услови со
цел да се одреди дали сите тие се исполнети, кои од нив одбраната може да ги употреби
и за кои не може сериозно да стане збор.
cc) Крајна нужда
Дури и ако адвокатот на одбраната дојде до заклучок дека обвинетиот не
дејствувал во самоодбрана, сеуште има можност да не се работи за кривично дело,
бидејки делото за кое е обвинет клиентот било извршено во крајна нужда 2 . Адвокатот на
одбраната треба според тоа да разлгеда многу внимателно дали може да ја темели
стратегијата на одбраната на крајна нужда. Повторно, одредбата треба да биде
разгледана во нејзините поединечни услови со цел да се идентификуваат правните
аспекти.
Пример 2: Клиентот е обвинет за оштетување на туѓи објекти според член 243, кој
гласи вака: (1) Лице кое оштетува, уништива или ги прави некорисни објектите на
други лица се казнува со казна или затвор до три години (...)). Обвинителството смета
дека клиентот го застрелал кучето на соседите со пиштол. Според обвинението,
соседите се во лоши односи подолг временски период, а во последно време меѓусебните
расправии ескалирале. Обвинителството тврди дека обвинетиот го застрелал кучето
на соседите како знак на одмазада.
Прво, адвокатот на одбраната треба внимателно да разгледа дали обвинетиот
можеби дејствувал во самоодбрана. Во тој случај, член 9 кој се однесува на
самоодбрана, треба да се расчлени во поединечни услови:
- напад
- незаконитост на нападот
- дејство изведено со цел да се избегне нападот
- неопходност од дејствување со цел да се избегне нападот
Ако адвокатот на одбраната сака да ја базира стратегијата на одбраната на
самоодбрана, треба да укаже дека неговиот клиент бил нападнат. Сепак,
дискутабилно е дали напад од страна на куче може да се смета за напад во смисла на
Член 9 (освен ако соседот не го иницирал кучето да нападне). Но дури и Член 9 да не се
примени, ова може да не биде кривично дело поради Член 10. Адвокатот на одбраната
треба детално да ги разгледа овие ситуации.
dd) Застареност
За најголемиот број кривични дела може да се суди единствено во одреден
временски период, кој е утврден со закон, во зависност од кривичното дело. По тој
временски период, состојбата на ограниченост спречува обвинение. За адвокатот на
одбраната, може да биде од корист да провери дали состојбата на ограниченост се
однесува на случајот на кој работи.
ee) Барање за обвинение
2
Во член 10 е наведено: (1) Едно дело не е кривично дело доколку е извршено во крајна нужда. (2) Крајна
нужда постои кога делото е направено со цел извршителот да се избави себеси или друго лице од истовремена
очигледна опасност, која не можела да биде избегната на некој друг начин, и извршеното зло не е поголемо од
она кое се заканувало.
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За некои дела може единствено да се покрене обвинение по барање на личноста
кој (наводно) е жртва на кривичното дело. Во случај клиентот да е обвинет за дело од
овој тип, адвокатот на одбраната треба секогаш да провери дали неопходното барање за
обвинение е поднесено, дали крајните рокови пропишани со закон се запазени и дали
лицето кое го поднело барањето за обвинение всушност имало право да го стори тоа
(што може на пример да биде дискутабилно во случај на малолоетници или лица со
ментални пореметувања).
ff) Процедурални аспекти
При проценка на правните аспекти на еден случај, aдвокатите на одбраната
треба исто така да ги имаат предвид и процедуралните аспекти. Судот ќе донесе одлука
врз основа на доказите кои ќе бидат изнесени на главната расправа. Според тоа,
адвокатот на одбраната треба да ја земе предвид дозволеноста на доказите. Од друга
страна, треба да провери дали и како може да ги претстави доказите кои се во корист на
неговиот клиент во судењето; од друга страна тој мора да разгледа дали и до кој степен
се дозволиви доказите кои обвинителството има намера да ги презентира или кои судот
сака да ги обезбеди.
Сведочење на лица кои не се обврзани да сведочат
Дозволеноста на доказите може да биде проблематична особено во случаи во
кои (потенцијалните) сведоци имаат право да одбијат да сведочат, особено поради
семејни врски со обвинетиот. Пред се, адвокатот на одбраната треба да има предвид дека
дотичниот сведок нема обврска да сведочи, тоа е по избор. Според тоа, тој треба да
стапи во контакт со сведоците и да се обиде да дознае дали сведокот има намера да
сведочи или не, бидејки со тоа тој ќе знае дали тој доказ бил презентиран на главната
расправа.
Во случај одлуката на сведоците да го искористат своето право да одбијат
сведочење не е во полза на клиентот (инкриминирачки сведок сака да сведочи или
сведок во полза на клиентот не сака) адвокатот на одбраната може да го замоли да се
премисли. Сепак, треба да биде внимателен и да избегнува дури и изгледи на контакт со
сведокот (за негово добро, најдобро е да има сведок кој ќе биде присутен за време на
разговорите меѓу адвокатот на одбраната и сведоците).
Понатаму, адвокатот на одбраната треба да испита дали постојат други начини
за презентирање на сведочењето на сведок кој одбива да сведочи во постапката. Дали
може да се прочита записник од претходни рочишта? Дали може лицето кое го спровело
испитувањето да биде повикано во својство на сведок?
Претходна изјава на клиент
Во случај клиентот веќе да дал изјава пред судењето (пр. при испрашување од
страна на истражен судија или полиција) адвокатот треба да разгледа дали содржината
на изјавата се совпаѓа со/ја поддржува неговата одбрамбена стратегија за случајот.
Ако дојде до заклучок дека изјавата е штетна, треба да процени дали е
дозволиво или дали постои можност да ја исклучи од судењето. Во многу случаи од
важност е начинот на кој е добиена таа изјава. Правото на молчење со цел да не се
загрози лицето е содржано во македонското право како и во член 6 I од Европската
конвенција за човекови права ЕСЧП наведува дека ‘правото една личност да не се
инкриминира себеси при одредени претпоставки дека обвинението во еден кривичен
случај треба да го докаже нивниот случај наспроти обвинетиот без присегнување кон
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докази добиени по присилен пат или спротивно на волјата на обвиентиот‘ 3 . Во таа
насока, често пати може да е проблематично доколку клиентот дал изјава по слободна
воља и без притисок. Притисокот не се однесува единствено на физичка сила.
Лишувањето од сон или никотин може да се смета како средство за притисок во
одредени околности исто така. ЕСЧП одлучил во случајот Функе./Франција 4 дека
обврската на обвинетиот да поднесе одредени документи што е одредено со други
закони го нарушува правото на обвинетиот да не биде обврзан да даде изјава.
Германскиот врховен суд (‘Bundesgerichtshof’ тврди дека се работи за незаконско
присилување да се изведе осомничен кој е под сомнение дека го убил својот син пред
телото на жртвата и потоа да се бара од него да даде писмено објаснение за тоа што се
случило. 5 )
Ако властите се послужиле со незаконски средства, тоа може да доведе до
неоснованост на изјавата. Одбраната треба внимателно да разгледа дали има реални
шанси да го убеди судот дека изјавата била добиена на незаконски начин. Ако смета
дека може да го изведе тоа, треба да подготви сопствени аргументи во писмена форма и
да ги достави до судот. Со ова ќе остави трага во евиденцијата. Дури и судот да на ги
следи тие аргументи, сеуште постои можност да се поднесе жалба врз основа на
неоснованост на изјавата.
Понатаму, често е проблематично доколку клиентот бил соодветно предупреден
за неговото право да молчи и правото на адвокат пред да даде изјава (што исто така е
наведено во член 6 од ЕКЧП). Адвокатот на одбраната треба внимателно да провери
дали овие права биле почитувани и да провери кои се правните импликации од
нарушување на овие права, поточно дали тоа ќе доведе до неоснованост на
инкриминаторната изјава која обвинетиот ја дал.
Во случајот на John Murray./.United Kingdom ЕСЧП наведува дека ‘концептот на
правичност наведен во член 6 му обезбедува на обвинетиот помош од страна на адвокат
за време на почетниот период од полициското испитување. Одбивањето на пристап до
адвокат во првите 48 часа од полициското испитување, во ситуација кога правата на
одбраната можат да бидат непоправливо дискриминирани, е – без разлика на
оправданоста на таквото одбивање – некомпатибилни со правата на обвинетиот според
член 6. 6
ЕСЧП наведува дека правото на обвинетиот да комуницира со неговиот адвокат без
присуство на трето лице е дел од основните усови за фер судење во едно демократско
општество и произлегува од Член 6 параграф 4 (c) од Конвенцијата. Ако адвокатот не
бил во можност да разговара со својот клиент и да прими доверливи упатства од него без
таков вид на надзор, неговата помош ќе изгуби многу од својата полза, а пак
Конвенцијата има за цел да гарантира права кои се практични и ефективни 7 . Ако не му е
дадена можност за консултација со својот клиент без надзор од трето лице, одбраната
треба да провери какво влијание тоа може да има на основаноста на било која изјава која
клиентот можеби ја дал.

3

ЕСЧП Хенри.Mек Гуинес./.Ирска (апликација бр..34720/97), пресуда од 21.12.200, пар. 40

4

Функе./.Франција (апликација бр.10828/84), пресуда од 25 Февруари 1993, пар.44

5

BGHSt 15,187 = NJW 1961,84
EСЧП Џон Mурај./.Соединетото Кралство (апликација бр.41/1994/488/570.) пресуда од 25 Јануари 1996
7
EСЧП С. /.Швајцарија (апликација бр.12629/87), пресуда од 21 Ноември 1991, пар.48
6
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c) Факти
Од суштинско значење за успешна одбрана на клиентот е адвокатот на
одбраната да има најдобро можно познавање на фактите за случајот. Тој мора да ги
собере сите достапни информации со цел да најде можни пропусти во обвинението и да
развие оптимална стратегија. Со цел да се здобие со целосна слика за фактите, адвокатот
на одбраната може да се обрати до различни извори на информации.
aa) Обвинение
Во случаите кога клиентот е веќе обвинет, обвинението е највредниот извор на
информации за адвокатот на одбраната.
Како што е наведено, обвинението ја содржи теоријата на Обвинителстото за случајот и
според тоа открива голем дел од стратегијата на Обвинителството.
Обвиението содржи прецизна поврзаност со сите факти кои Обвинителството ги смета
за релевантни. Адвокатот на одбраната, според тоа, треба многу внимателно да го
прочита обвинението. Тоа му кажува што мисли Обвинителството, која е ‘теоријата на
случајот‘ на обвинителството. Според тоа, одбраната може да процени дали верзијата на
Обвинителството е убедлива и без противречности. Тој исто така може да најде и
одредени слабости кон кои може да се осврне, недостатоци кои може да ги опспори.
Обвинението е основа на судењето. Целта на севкупната расправа е во основа да
потврди дали фактите наведени во обвинението се вистинити. Според тоа, адвокатот на
одбранта треба да биде запознат со обвинението до степен на знаење на истото напамет.
bb) Досие на случајот
Друг многу корисен извор на информации е досието на случајот. Досието на
случајот дава (или барем би требало да даде) целосна слика за истрагата за случајот.
Секој чекор превземен од страна на властите е презентиран во досието.
Според тоа, може да содржи доказ или информација која Обвинителството не ја
земало за важна, но истата може да биде од особена корист за одбраната. Адвокатот на
одбраната може исто така да пронајде изјави од сведоци кои ќе му послужат да ги
оспори сведоците на кои Обвинителството се потпира. Конечно, информациите во
досието за случајот може да доведат до други сведоци, документи или други докази кои
одбраната може да ги најде преку сопствена истрага.
Според тоа, целосно познавање на досието на случајот е од особена важност за
развој на стратегијата на одбраната. Одбраната не смее никогаш да се одлучува за
одредена стратегија пред да го проучи досието на случајот со најголемо внимание. Било
каква изјава дадена од страна на клиентот пред адвокатот да го има проучено досието на
случајот детално и пред консултација со клиентот во однос на стратегијата, може да
донесе до непоправлива штета по однос на случајот.
Според тоа, адвокатот на одбраната може да се обиде да добие пристап до
досието веднаш штом му е доделено застапувањето на клиентот. Понекогаш увидот во
досието може да биде тежок. Судовите и Обвинителството немаат голема воља да му
овозможат пристап на адвокатот на одбраната пристап до досието. Сепак, адвокатот на
одбраната не треба да му дозволи на клиентот да дава изјави или да дозволи давање
изјави во врска со материјата од случајот во име на неговиот клиент. Тој треба пред с
да инсистира на добивање пристап до досието и темелно да ги исползува сите достапни
правни лекови. Во овој контекст, треба да се напомене дека според ЕКЧП и
јурисдикцијата на ЕСЧП пристап до досие може да се ограничи само во исклучителни
околности.
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Адвокатот треба да ги наведе одлуките како оние наведени претходно во
неговите поднесоци до Судот. На тој начин тој ги поддржува своите аргументи и
обезбедува понатамошно потврдување дека тој изнел одредени аргументи во текот на
постапката, што може да е од важност за жалба и услов за поведување постапка пред
Европскиот суд за човекови права.
cc) Клиент
Еден од најважните извори на информации редовно е клиентот. Со исклучок на неколку
случаи во кои клиентот бил заменет за некој друг по грешка и тој всушност не ни бил на
местото на (наводното) злосторство, клиентот обично има информации од прва рака за
настанот и околностите. Одбраната треба според тоа да посвети многу време на
здобивање информации од својот клиент и да го дискутира случајот со него.
Познавањето на фактите кои може да се добијат на овој начин се од непроценлива
важност. Во најголемиот број случаи препорачливо е клиентот да се поврзе со целосната
‘приказна‘ според неговото сеќавање и да не се прекинува или да не му се поставуваат
многу прашања. Со тоа адвокатот ја избегнува можноста да го наведе клиентот и да го
наруши неговото преисетување на настанот.
Со оглед на тоа дека адвокатот на одбраната се базира на информациите од
својот клиент во најголема мерка, од голема важност е адвокатот да создаде атмосфера
на доверба. До овој момент, тој треба да му објасни на клиентот дека тој е обврзан на
строги правила на доверливост; тој треба исто така да нагласи и дека може да
издејствува ослободителна пресуда дури и ако клиентот му признае дека вистински е
виновен.
Клиентот мора да има чувство дека може целосно да се отвори и да ги изнесе
деталите во врска со случајот. Адвокатот на одбраната не смее никогаш да осудува,
бидејки тоа може да предизвика дефанзивни реакции и оптоварувања за клиентот.
Сепак, при проценка на информациите добиени од клиентот, адвокатот на
одбраната треба да има предвид дека клиентот е пред с – дури и повеќе од сведоците –
субјективен. Клиентот има голем интерес за резултатот од постапката. Тој често пати е
под голем притисок, и во одредени случаи присетувањето на настаните кои довеле до
судење ќе предизвикаат чувство на нелагодност. Според тоа клиентот може (намерно
или несвесно) да измени делови од приказната кои не му одат во полза, да изостави
одредени делови и да додаде други. Понекогаш клиентот може да ги измени фактите или
да ги идентификува на начин на кој би сакал да бидат, а не начинот на кој тие се.
dd) Сведоци
Во најголемиот дел случаи, Обвинителството до голем степен смета на сведоците.
Адвокатот на одбраната редовно не е поканет кога сведоците сведочат. Тој единствено
има можност да се запознае со исказите на сведоците преку записникот од испитувањето
на сведоците изведено од страна на истражен судија, Обвинител или полиција. Сепак,
зависноста од овие документи има и неколку негативности. Адвокатот на одбраната не
може да влијае на прашањата кои им се поставени на сведоците. Во голем број случаи
записникот од испитувањето не отсликува буквално кои прашања биле поставени и што
сведоците прецизно одговориле. Исто така, адвокатот на одбраната не е во можност да
добие впечаток од невербалните сигнали како што се изрази на лицето, говорот на
телото, нервозата кои можат да бидат важни за оценување на изјавата.
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Од овие причини од важност е адвокатот на одбраната да се обиде да стапи во
контакт со сведоците лично и да им постави прашања. Во оваа земја, најголем дел од
адвокатите на одбраната не го прават тоа бидејки сакаат да го избегнат сомнението дека
влијаат врз сведоците. Сепак, не постои одредба во македонското законодавство која ќе
го спречи адвокатот на одбраната да стапи во контакт со сведоците (доколку тој не се
обиде да влијае врз нив). Во многу земји, сосема е нормално адвокатите на одбранта да
стапат во контакт со сведоците и да се оби дат да добијат информации од нив (нацртот
на законот за кривична постапка всушност предвидува адвокатот на одбраната да
изврши истрага).
ee) Експерти
Честопати фактите во еден случај бараат вклучување на експерт. Разликуваме две
сценарија:
Прво, еден експерт веќе бил вклучен од страна на судот или обвинителството.
Во овој случај, адвокатот на одбраната треба да биде запознат со изјавата која ја дал
експертот. Треба да дознае што е можно повеќе околу темата на која ќе сведочи
експертот со цел да најде одредени недостатоци на изјавата, точки кои може да ги
оспори или прашања кои може да ги постави. Често пати препорачливо е да се
контактира друг експерт за таа област со цел да се продискутира изјавата која ја дал
експертот во судот и да се добие второ мислење.
Второ: експерт не е повикан сеуште и/или судот не ја ни разгледува можност да повика
експерт, на пример бидејќи судот верува дека има доволно познавање на дадената тема
или бидејќи судот не смета дека се работи за толку сложени прашања за кои е потребен
експерт.
Во вакви случаи одбраната треба да се обиде да разјасни однапред каков ќе биде
резултатот од експертско сведочење доколку се ангажира приватен експерт. По
осигурувањето дека експертското сведочење ќе биде во полза на клиентот, адвокатот на
одбраната може да поднесе барање до судот за испитување на експерт на главната
расправа.
ff) Сопствени истраги
Во оваа земја во моментов не е пракса адвокатот на одбраната да спроведува сопствени
истраги. Многу адвокати се плашат дека ќе бидат обвинети за влијаење врз сведоците.
Лична одлука е до кој степен адвокатите ќе решат да контактираат со сведоците за цели
на истрагата (очигледно без да влијаат на нив). Сепак, ова ќе се смени веднаш штом
новиот закон за кривична постапка ќе стапи на сила. Новиот закон не само што ќе
дозволи истраги од страна на одбраната, туку и ќе обезбеди услови и ќе претпостави
дека се изведени.
Сепак, дури и според постоечкиот закон, единствено контактите меѓу одбраната
и сведоците може да бидат проблематични. Другите истраги кои ги прави одбраната, на
пример во однос на местото на злосторот, релевантните документи, во однос на
експертите кои можат да сведочат се возможни без никакви проблеми. Тие може да
доведат до вредни информации за одбраната на клиентот. Адвокатот на одбраната
според тоа треба да е запознат со местото на злосторот, да се обиде да се запознае со
позадината на сведоците и екпертите и да побара документи во полза на одбраната. До
кој степен контактите меѓу адвокатот на одбраната и потенцијалните сведоци се
дозволени и препорачани ќе биде разлгедано во точката која се однесува на испитување
на сведоците.
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5) Стратегија со цел ублажување на казната
Како што е наведено на почетокот на оваа глава, адвокатот на одбраната треба
да одлучи која е целта на одбраната. Тој треба да процени дали постои реална шанса за
ослободителна пресуда. Ако таа проценка води до заклучок дека доказите презентирани
од страна на обвинителството се премногу моќни и дека не е можно да се избегне осуда,
одбрамбената стратегија треба да биде насочена кон намалување на казната. Очигледно
оваа одлука може единствено да ја донесе клиентот по исцрпна консултација со
адвокатот на одбраната – сепак, животот на клиентот е во прашање. Адвокатот на
одбраната треба да има предвид (и да го посоветува клиентот во тој правец) дека
одлуката за постигнување блага казна а не ослободување од обвинение претпоставува
превземање чекори без можност за враќање назад. Штом еднаш ќе се превземат, промена
во одбрамбената стратегија и постигнување на ослободителна пресуда во најголемиот
дел од случаите нема да биде возможна.
Штом адвокатот на одбраната и неговиот клиент одлучат да се борат за блага
казна, треба да ги разгледаат сите фактори кои може да се сметаат за олеснителни и да се
обидат да ги искористат во своја полза што е можно повеќе. Во многу правосудни
системи, признанието се зема за олеснителна околност. Адвокатот на одбранта треба да
е сигурен дека признанието е што е можно поефективно. Тој треба да го подготви својот
клиент да даде изјава со која тој ќе го признае злочинот за кој е обвинет и треба да ја
вежбаат оваа изјава со клиентот. Една од причините зошто признанието е толку силна
олеснителна околност е дека преку признанието обвинетиот покажува каење.
Обвинетиот покажува дека ‘ја прифаќа вината‘ и е подготвен да се соочи со последиците
од грешката што ја направил. При подготвувањето за признавање, одбраната мора да
биде сигурна дека клиентот покажува јасни знаци на каење. Сепак, многу е важно
изјавата која ќе ја даде клиентот да биде уверлива. Одбраната треба да се погрижи
обвинетиот да ја даде изјавата на својот мајчин јазик и да не оддава впечаток дека
кажува нешто што го има научено напамет. Покрај тоа, каењето исто така може да се
покаже преку извинување кон жртвата на делото во судот или во вид на писмо со
извинување. Повторно, адвокатот на одбраната треба да биде сигурен дека ова не личи
на претстава, туку да биде израз на еден чесен потег и јасен знак на каење.
Доколку е релевантно (и возможно за клиентот), исто така се препорачува
клиентот да покаже подготвеност да ја надомести штетата која е направена. Клиентот
може на пример да и надомести на жртвата за загубите; да ги подмири трошоците за
медицинско лекување итн. Сето ова е далеку поефективно ако се направи пред да почне
судењето, па така резутатот може да се презентира веќе во главната расправа.
Други фактори во корист на клиентот може да бидат работниот статус и
фамилијарните односи. Судовите многу полесно осудуваат некој на умерена казна
доколку таа личност е невработена и има семејство за кое треба да се грижи отколку
некој кој е невработен и тукушто ја напуштил својата сопруга. Исто така, можните
лични проблеми на клиентот како што се зависности или навики треба да бидат
изнесени. Важно е првите чекори да се превземат пред судењето. Често пати, судот веќе
чул изјави од типот ‘Ќе одам на рехабилитација‘. Според тоа многу е повпечатливо
клиентот да покаже дека веќе превзел конкретни чекори за да ги реши своите проблеми.
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УВИД ВО СПИСИ НА КРИВИЧЕН ПРЕДМЕТ


Вовед

Увидот во списи на кривичен предмет претставува процесно дејствие преку кое
бранителот се запознава со содржината на предметот , формиран против
обвинетиот, а пред се со доказите од кои произлегува сомнението дека обвинетиот
го сторил кривичното дело, за кое се терети.
Ова процесно дејствие, покрај интервјуто (разговорот) со самиот обвинет и
задолжителната достава на определени акти во постапката (решение за спроведување на
истрага, решение за определување /продолжување на мерка притвор, обвинителен акт,
пресуда итн.) претставува основен начин на кој бранителот ги осознава фактите од
кои зависи одбраната на обвинетиот во текот на постапката.
Потребата да се пишува за увидот во списи на предметот се јавува пред се заради
отстранување на практичните проблеми со кои се среќава секој бранител во кривичната
постапка при фактичкото остварување на ова право, Корисно е бранителот да знае со
какви се проблеми може да се соочи при остварување на правото и на кој начин да
реагира, а со цел да се дојде до остварување на ваквото право.


Законска рамка за Остварување на право на увид и практика

Правото на увид во списи на предмет на бранителот и обвинетиот е регулирано со
чл. 69 и чл. 126 од ЗКП.
Фази во постапката во кои може да се бара увид во списи на предмет се истрагата,
главниот претрес и жалбената постапка.Ова значи дека во фаза на полициска
постапка, кога лицето е приведено не може да се бара увид во списите на кривичниот
предмет со увид во прибраните докази и ваквото барање на бранителот ќе биде основано
одбиено.
Како бранителот , така и обвинетиот има право на увид во списите на предметот,
меѓутоа, практично ваквото негово право скоро никогаш не се остварува, најчесто
поради тоа што самиот обвинет не бара директно да изврши увид во списите на
предметот, туку преку бранителот се информира за нивната содржина. За разлика од
правото на увид на бранителот, кој правото го има по пристигање на списите на
предметот во судот, обвинетиот правото на увид, согласно членот 126 од ЗКП, го има
дури по извршениот негов распит и дадената одбрана од негова страна. Притоа, ваквото
решение на законодавецот е дискутабилно и се чини дека е во колизија со основното
право на обвинетиот да биде веднаш информиран, на јазик што го разбира и детално , за
делата за кои се товари и доказите против него, содржано во чл. 4 ст. 2 точка 1 од ЗКП.
Употребениот термин веднаш значи непосредно по неговото приведување, а во секој
случај пред да се пристапи кон негов распит.
Од една страна, значи, обвинетиот има законско право да веднаш по приведувањето
детално биде информиран како за делата за кои се терети, така и за доказите против
него, а од друга страна е предвидено да има право на увид и разгледување на списите на
предметот дури откако ќе биде распитан. Што го спречува органот кој го привел
обвинетиот да неточно го информира за евентуалните докази, а се со цел да од него
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изнуди признание за евентуално стореното кривично дело? Апсолутно ништо и токму
поради тоа, овој начин на постапување претставува редовно стратегија на полицијата.
Обвинетиот се приведува, се дезинформира за веќе прибраните докази , се убедува дека
против него веќе се прибрани цврсти докази и дека со евентуално признание само би ја
олеснил својата позиција , и со него “се работи”, за да се обезбедат како признание, така
докази за стореното дело.Токму поради ова, начинот на кој ова право на обвинетиот е
регулирано со ЗКП во пракса се покажува како несоодветно и правото на обвинетиот
“веднаш да биде информиран за доказите против него” не може да се очекува дека ќе
биде соодветно почитувано без да се предвиди дека доказите ќе му бидат предочени на
обвинетиот и ќе му биде овозможено да тој ги разгледа пред да биде се пристапи кон
негов распит.
Покрај тоа што правото на обвинетиот за увид во списите на предметот, како е
регулирано со чл. 126 од ЗКП е во колизија со основното право од чл. 4 ст. 2 точка 1 од
ЗКП, односно правото на обвинетиот да биде веднаш информиран за доказите против
него , начинот на кој ваквото право е регулирано во пракса предизвикува проблеми ,
бидејќи некои истражни судии го толкуваат ваквиот член на начин што и на бранителот
му овозможуваат увид во списите на предметот, дури откако обвинетиот ќе биде
распитан, што е спротивно на решението од чл. 69 од ЗКП.
Иако по закон обвинетиот го има правото да самиот непосредно да изврши увид во
предметот, до остварување на ваквото право практично доаѓа исклучително
ретко.Притоа, факт е дека во секој предмет нема потреба да обвинетиот непосредно го
користи ова право , но има предмети во кои е корисно за одбраната, покрај бранителот, и
самиот обвинет да непосредно ги разгледа доказите, а се со цел да може да даде
посоодветна одбрана.
Во ваквите случаи, обврска на бранителот е пред се да го поучи обвинетиот за ова
негово право, а потоа да обезбеди негово практично остварување, преку усно, а по
потреба и писмено барање и тоа во фаза на истрага, упатено до истражниот судија, а во
фаза на главен претрес, до судечкиот судија, односно до претседателот на судечкиот
совет.Во фаза на истрага, ваквото право е можно да биде остварено со усно барање до
истражниот судија, но во фазата на главен претрес задолжително мора да биде упатено
писмено барање, кое мора да биде парафирано од судијата, за да може да се пристапи
кон увид.
а) Увид на списи во предмет во фаза на истрага
Иако бранителот согласно одредбите на Законот за кривична постапка има право на увид
во списите на предметот пред да се пристапи кон распит на обвинетиот, а веднаш по
фактичкото пристигнување на предметот во судот, без разлика дали се работи за
вложено барање за спроведување истрага, подигнато директно обвинение, или пак само
за предлог за превземање на определени истражни дејствија од страна на истражен
судија, ова право во пракса се остварува со потешкотии.
Ова пред се се однесува на правото на разгледување на списи на предмет и докази пред
распит на обвинет во ситуација кога има предлог за определување на мерка притвор
против обвинетиот и истиот е доведен пред истражниот судија директно од полициска
станица. Во оваа ситуација значи , бранителот има право да ги разгледа списите на
предметот, со тоа и доказите против обвинетиот, да се советува со него во врска со
неговата одбрана , а дури потоа истражниот судија треба да пристапи кон распит на
обвинетиот. Меѓутоа, иако ваквото право на бранителот изречно произлегува од
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одредбите на ЗКП, ова право не се почитува, односно усното барање на бранителот за
разгледување на списи во предметот се одбива од страна на истражниот судија и
истражниот судија во пракса редовно директно пристапува кон распит на обвинетиот,
при што бранителот нема претстава какви докази содржи предметот против обвинетиот.
Каков избор има во ваквата ситуација бранителот, освен да го советува обвинетиот да го
користи правото на молчење? Како треба бранителот да постапи во ваква ситуација,
кога правото , кое произлегува од ЗКП, му е фактички оневозможено?
За волја на вистината, во ваква ситуација бранителот секогаш може обвинетиот
да го советува да во првиот момент го користи правото на молчење, потоа изврши увид
во списите на предметот, па во натамошниот тек на истрагата бара од истражниот судија
да го сослуша обвинетиот, бидејќи обвинетиот има право во секој момент во тек на
кривичната постапка , доколку одлучи дека наместо да молчи е потребно да зборува, да
го искористи ваквото свое право.
Меѓутоа, постојат ситуации кога од тоа дали обвинетиот молчи или зборува,
како и од тоа што обвинетиот ќе каже во своја одбрана, директно зависи одлуката за
прифаќање или неприфаќање на предлогот за определување на мерка притвор, односно
донесувањето на одлуката за определување на мерка притвор против обвинетиот. Во
овие ситуации е исклучително битно соодветно да се реагира пред истражниот судија, за
да се оствари правото на увид пред почетокот на распитот на обвинетиот.
За соодветна реакција на бранителот, потребно е пред се адекватно знаење од каде
произлегува ова негово право и како е тоа регулирано со одредбите на ЗКП.
Правото на увид на бранителот во списите на предметот по пристигнување
на предметот во судот е регулирано со чл. 69 од Законот за кривична постапка, кој
гласи :
“ Кога е доставено барање од овластениот тужител за покренување на
кривична постапка, како и кога истражниот судија пред донесување на решението
за спроведување истрага ќе изврши потребни истражни дејствија, бранителот има
право да ги разгледа списите и другите прибавени предмети, кои служат како
доказ”.
Горецитираната одредба регулира две различни ситуации, кога бранителот има
право на увид во списите на предметот.
Првата ситуација е кога е доставено барање од овластениот тужител за
покренување на кривична постапка.
Барање од овластениот тужител за покренување на кривична постапка може да
биде: барање за спроведување на истрага и поднесено директно обвинение.
Овластен тужител може да биде: надлежниот јавен обвинител или
субсидиерниот приватен тужител, кога од негова страна е превземен кривичниот
прогон, кај кривични дела кои се гонат по службена должност и приватниот
тужител, кај кривични дела, кои се гонат по приватна кривична тужба.
Ваквата формулација на оваа одредба значи дека бранителот има право на увид
веднаш по пристигањето на предметот во судот, а не по распитот на обвинетиот. Е сега,
што ако се случи да истражниот судија пред почетокот на распит, по усно барање на
бранителот, одбие да дозволи увид во предмет, што во пракса често се случува? Доколку
се работи за редовен предмет, каде не е предложено определување на мерка притвор,
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бранителот има доволно време соодветно да реагира и може најппрво писмено да бара
увид, со упатување на писмен поднесок до истражниот судија повикувајќи се на
цитираната одредба. Кога истражниот судија и по приемот на ваквото барање за
разгледување на списи на предмет, тоа го одбие, бранителот може да се обрати до
Претседателот на првостепениот суд со писмено известување за повредата на ваквото
право и евентуално да бара прием за усно да го извести за тоа. Ваквото право на
бранителот е содржано во чл. 184 од ЗКП, кој определува дека странките и
оштетениот секогаш можат да се обратат со поплака до претседателот на судот пред
кој се води постапката, поради одложување на постапката или поради други
неправилности во текот на истрагата.
Доколку и ова не вроди со плод, бранителот во секој случај во списите на
предметот ќе има писмен доказ дека тоа го барал, и дека тоа тоа не му е дозволено , што
може понатаму во постапката да биде користено во завршен збор и евентуално во
жалбената постапка.
Во оваа ситуација, значи бранителот има доволно време да реагира и евентуално
да обезбеди увид во списите на предметот, пред почетокот на распитот.
Што во ситуација кога осомничениот е доведен директно од полициска станица
пред истражен судија, има предлог за определување притвор, а истражниот судија на
бранителот не му дозволува да ги разгледа списите на предметот пред почетокот на
распитот? Во ваков случај, бранителот има можност да реагира на два начини. Првиот,
доколку се работи за отпочнување на истрага во рамки на работното време, бранителот
може да појде и усно го извести Претседателот на првостепениот суд за оневозможување
на ваквото негово право и да се надева дека Претседателот на судот ќе реагира до
истражниот судија му овозможи да изврши увид. Имајќи во предвид дека приведените
лица, кога има предлог за определување на мерка притвор, од полициска станица во
судот често се носат по истекот на работното време, пред дежурен истражен судија,
бранителот не може секогаш да реагира на ваков начин. Во ваков случај е упатно да
бранителот има подготвен писмен терк со барање за увид во списите на предметот, кој
пред почетокот на распитот ќе ги внесе потребните податоци (називот на судот, КИбројот на судскиот предмет и сл.) и ќе го предаде на истражниот судија. Бидејќи во оваа
ситуација бранителот не може да добие примерок на ваквото барање со приемен печат
на судот, потребно е да бара од истражниот судија, на записникот за распит на
обвинетиот да го констатира приемот на ваквото барање. На овој начин повторно во
предметот се остава писмен траг за барањето и се стекнува можност тоа да се користи во
натамошниот тек на постапката.
Другата законска можност за остварување на правото на увид е кога истражниот
судија ќе изврши определени истражни дејствија пред распитот на обвинетиот и пред
донесувањето на решението за спроведување истрага, а поради постоење на опасност од
одлагање.
Практично, тоа е онаа ситуација кога до обвинетиот не е доставена покана за
прв распит од определени причини, а е потребно превземање на истражните дејствија.
Имајќи во предвид дека тука обично се работи за ситуација кога обвинетиот нема
сознание кога, каде и кои истражни дејствија ќе се превземат, по поради тоа нема ни
ангажиран бранител , кои би присуствувал на ваквите истражни дејствија , ваквото
право на увид претставува право кое скоро никогаш не се остварува во пракса.

20

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
___________________________
___________________________
____________________________
----------------------------------------------------Врска: КИ бр.___________
ДО
ОСНОВЕН СУД ______________
Истражен судија
________________
ПРЕДМЕТ: Барање за увид во предмет пред распит на обвинет
Го молам насловниот суд да ми овозможи разгледувањена списи и докази во
предметот КИ бр.___________, кој се води пред насловниот суд, согласно чл. 69 од
Законот за кривична постапка, а пред да се пристапи кон распит на
обвинетиот___________________________________,чиј бранител сум, а за што
приложувам уредно полномошно.
Со почит,
Скопје, ________ година

бранител,

б) Правото на увид во текот на главниот претрес и жалбената постапка
Главата XII од ЗКП е насловена “ Доставување писмена и разгледување списи”,
но во оваа глава, освен цитираната одредба од чл. 126 од ЗКП, нема ниедна друга
одредба , со кое би било регулирано правото на увид, што значи дека правото на увид на
бранителот и обвинетиот во списите на предметот во тек на главниот претрес и во
жалбената постапка, произлегува од веќе цитираните одредби од чл 69 и чл. 126 од ЗКП.
Значи , неспорно е дека и бранителот и обвинетиот имаат право на увид во
списите на предметот во текот на главниот претрес.
Ова право во тек на главниот претрес се остварува со поднесување на писмено
барање до судечкиот совет или претседателот на судечкиот совет на првостепениот суд,
за кое е терк е даден како прилог.
Барањето се изготвува во два примерока, од кои едниот се предава во приемното
одделение на судот, а другиот со приемниот печат како доказ дека е предадено во судот,
го задржува бранителот.
Доколку бранителот претходно во предметот нема приложено полномошно со
кое се легитимира како бранител, со барањето за увид задолжително мора да приложи
писмено полномошно, без кое увид нема да му биде дозволен. По предавањето на
писменото барање во приемното одделение, потребно е судечкиот судија, односно
претседателот на судечкиот совет да го парафира ваквото барање, што значи дека
барањето е одобрено и дека бранителот може да пристапи кон увид. За да се скрати
времето од предавањето на барањето до самиот увид, бранителот треба во кривична
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писарница да се информира кој службеник работи со содветниот судија , да појде кај
него , да му го предаде примерокот од барањето за увид со приемниот печат и го замоли
да обезбеди да судијата го парафира барањето, а не да чека примерокот кој го предал во
писарницата да стигне до него. Потоа, откако барањето ќе биде парафирано од судијата,
потребно е повторно да се контактира со истиот службеник, кој ќе го однесе предмет во
посебната просторија во судот, определена за вршење увид во предмети. Значи , не е
доволно само да се предаде писменото барање и да се чека да некој јави дека увидот е
дозволен и дека бранителот може да изврши увид во списите на предметот во
соодветната просторија во судот во определен термин, туку е потребно бранителот по
предавањето на барањето да биде активен, за да може да го изврши увидот.
Во Основниот суд Скопје И Скопје, кој е најголем кривичен суд во Република
Македонија, увид во предмети не може да се врши во тек на цело работно време,
односно од 8:30-16:30 часот, туку само 9:00-13:00 часот. Целата постапка за
обезбедување на увид во предмет, имајќи ги во предвид наведените формалности, може
да трае 2-3 дена, такашто е потребно писменото барање да биде предадено барем 3-4
дена пред закажаниот термин за главен претрес, бидејќи последниот ден пред претресот
не може да биде вршен увид, од причина што предметите се наоѓаат кај судијата, а не во
писарница, за да може судијата да ги проучи и да се припреми за претстојните судење.
Значи, доколку бранителот го одбере последниот ден пред судење за вршење на увид во
предметот, тој ова право нема да може да го оствари од наведената причина.
Во пракса скоро да нема случај да навремено, уредно барање за увид на
бранителот, кој има полномошно со кое може да се легитимира како бранител во
соодветниот предмет биде одбиено , но доколку ова се случи, бранителот може да
реагира на ист начин , како во истрагата, односно со известување на претседателот на
судот итн. Она што во пракса може да се јави како проблем не е одбивањето на судијата
да дозволи увид во предмет, но фактичката спреченост да се изврши увид, од причина
што предметот во времето во кое е побаран увид, не се наоѓа во кривичната писарница,
кај службеникот , кој работи со судијата кој постапува по предметот. Притоа, предметот
може да се наоѓа кај кривичниот совет на првостепениот суд, кој би одлучувал по
приговор на обвинение, по предлог за укинување на притвор поднесен вон главен
претрес, итн. или пак кај кривичниот совет на второстепениот суд, кој би одлучувал по
жалба , изјавена против одлуката на кривиниот совет на првостепениот суд. Во ваква
ситуација, може да помине поголем временски период , во кој бранителот, иако по закон
го има правото да изврши увид и судијата тоа му го дозволува, да не може да го изврши
увидот. Притоа, ваквиот проблем реално не е голем , доколку се работи за редовна
постапка, бидејќи обично рочиштата за главен претрес се закажуваат и држат за поголем
временски период, односно повеќе од еден месец, но во притворските предмети, каде
рочиштата се закажуваат релативно брзо, ова може реално да претставува проблем.
Во ваквите случаи, доколку предметот се наоѓа кај кривичниот совет на првостепениот
суд, потребно е бранителот да покаже поголема упорност за да предметот се обезбеди и
тој го изврши увидот, но доколку предметот е на одлучување кај кривичниот совет на
апелациониот суд, нема друг излез, туку мора да ја причека одлуката, предметот се
врати на првостепениот суд, по што може да се изврши увидот.
Сето она што е кажано за увидот во предмет кој е во фаза на главен претрес во
првостепена постапка, се однесува и на увидот во фазата на жалбена постапка. Мора да
се нагласи дека овде увидот е многу поредок, од причина што вообичаено темелен увид
се врши додека предметот се наоѓа во првостепениот суд, а пред поднесувањето на
писмената жалба.
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АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
___________________________
___________________________
____________________________
----------------------------------------------------Врска: К бр.___________
ДО
ОСНОВЕН СУД ______________

ПРЕДМЕТ: Барање за увид и препис (фотокопирање) списи на предмет
Го молам насловниот суд да ми овозможи разгледувањена списи и докази во
предметот К бр._________________________, кој се води пред насловниот суд, согласно
чл. 69 од Законот за кривична постапка, а заради остварување на на законското право на
одбрана
на
обвинетиот_________________________________________________________,чиј
бранител сум, а за што приложувам уредно полномошно.Воедно молам да ми се дозволи
препис (фотокопирање) на следните списи од предметот:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
Со почит,
в) Право на препис (фотокопирање) на списи од предмет
Иако ваквото право на бранителот и обвинетиот децидно не е регулирано со
одредбите од ЗКП, општо прифатен став е дека ваквото право произлегува од
цитираните членови 69 и 126 од ЗКП, а кои се однесуваат на разгледувањето на списи и
доказите во предметот. Притоа, можеби е потребно да ваквото право биде детално и
изречно регулирано со одредбите на ЗКП, со цел да се избегнат одредени
недоразбирања.
Преписот, односно фотокопирање на списите на предметот во фаза на истрага се
остварува со истакнување на усно или писмено барање до истражниот судија. Притоа,
доколку се поднесува писмено барање , корисно е во самиот писмен терк да постои и
барање за препис (копирање) на списите на предметот, како е тоа прикажано.Доколку
истражниот судија дозволи копирање на бараните списи, потребно е бранителот да ја
плати таксата, потребна за копирање, која изнесува 100 денари за една страна, односно
да предаде судски такси во таа вредност, кој можат да се купат пред секој суд. Истото се
однесува и за фотокопирање на списите во фазата на главен претрес. Имено, во оваа
фаза се предава писмено барање до приемното одделение во судот, судечкиот судија или
претседателот на судечкиот совет го дозволува ваквото барање, го парафира писмениот
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примерок, по што службеникот, кој работи со тој судија , пристапува кон фотокопирање
на списите.
Како кај остварувањето на правото на увид и при остварување на правото на
препис( фотокопирање ) на списи од предмет важи правилото дека бранителот мора да
има активен однос, односно да биде во постојана комуникација со судската
администрација за побрзо да го добие копираните примероци од списите, кои му
требаат.
АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
___________________________
___________________________
____________________________
----------------------------------------------------Врска: К бр.___________

ДО
ОСНОВЕН СУД ______________
ПРЕДМЕТ: Барање за увид и препис (фотокопирање) на списи на предмет
Го молам насловниот суд да ми овозможи разгледување на списи и докази во
предметот К бр._________________________, согласно чл. 55 ст. 3 од ЗКП, а кој предмет
се води пред насловниот суд.Во наведениот предмет сум полномошник на оштетениот, а
за што приложувам уредно полномошно.Воедно молам да ми се дозволи препис
(фотокопирање) на следните списи од предметот:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
Со почит,
г) Правото на увид на оштетениот, приватниот тужител и полномошникот
во списите на предметот
Освен како бранител на обвинетиот во кривичната постапка, адвокатот може да се јави и
како полномошник на оштетениот или приватниот тужител.
Одредбите за оштетениот, приватниот тужител и нивните полномошници се поместени
во глава В од ЗКП, каде со членовите 48-62 од ЗКП се регулираат нивните права и
обврски во кривичната постапка.
Помеѓу другите права, оштетениот, оштетениот како тужител и приватниот
тужител, согласно чл. 55 ст. 3 од ЗКП, имаат право да ги разгледуваат списите и да ги
разгледуваат предметите и да ги разгледуваат предметите што служат како доказ, при
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што, од разбирливи причини на оштетениот, доколку има потреба да се сослуша како
сведок, ваквото право може да му се ускрати, додека не биде сослушан.
Притоа, сето она што е кажано за начинот за реализација и за практичните
проблеми , поврзани со остварување на правото на увид на бранителот , се однесува и на
остварување на ова право на увид. Во прилог е даден терк на барање за увид во предмет
на полномошник на оштетен.
д) Правото на увид во јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови
права во Стразбур
Согласно јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекви права, правото на
увид на бранителот во списите на кривичниот предмет е заштитено со правото на фер
судење од чл. 6 од Конвенцијата.Ваквото право директно произлегува од принципот на
еднаквост на оружјето (equalities of arms) на двете страни во постапката.
Така, во пресудата за случајот Довсет против Соединетото Кралство,
(Апликација бр. 39482/980, Пресуда од 24.09.2003 година, во ставот 41, Судот
појаснува:” Фундаментален аспект на правото на кривичното судење, а имајќи ги
предвид процедуралните елементи на ова судење, е да тоа биде контрадикторно и да има
еднаквост на оружјето помеѓу обвинителството и одбраната. Принципот на
контрадикторност при судењето, во еден кривичен случај значи дека и одбраната и
обвинителството мора да имаат можност да извршат увид и да дадат коментари на
дадените наводи и поднесените докази на другата страна. Понатаму, Членот 6 од
Конвенцијата налага на обвинителството да овозможи на одбраната да изврши увид во
сите материјални докази, кои се прибрани против обвинетиот. Тука мора да се додаде и
тоа дека ваквото право, правото на увид, сепак, не е апсолутно право и тоа може да се
подложи на Извесни ограничувања. Такви ограничувања би биле оние кои се однесуваат
на заштитата на националната безбедност, заштита на сведоците, како и заштита на
тајновитоста на методите на работа на полицијата. Меѓутоа, во секој одделен случај
сепак мора да се утврдува пропорционалноста помеѓу заштитата на овие добра и
интересите на одбраната, да биде запознаета со доказниот материјал.
Слични ставови Судот завзема и во Пресудата во случајот Ернст и др. против
Белгија (Пресуда од 15.07.2003).
Практичната вредност на овие примери се огледа во тоа што истите можат да
бидат цитирани во барањето за увид во списите на предметот или пак во евентуалната
жалба, а со цел домашние судови да бидат запознаени со ставовите на Судот во поглед
на ова прашање.
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ИСТРАЖУВАЊЕ НА ФАКТИТЕ НА СЛУЧАЈОТ ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА


Вовед

Истражувањето на фактите на случајот претставува збир од процесни дејствија
на бранителот, насочени кон утврдување што точно се случило на фактички план, а
заради креирање на подобра одбрана на обвиенетиот во конкретниот кривично правен
настан.
Терминот факт просто се дефинира како нешто вистинито, нешто што
објективно постои и чие постоење може да се провери со помош на објективно
прифатени критериуми за евалуација.
Тргнувајќи од дадената дефиниција на терминот факт, може да се заклучи дека
токму преку ваквото истражување на фактите на случајот, кое како што кажавме,
претставува збир од процесни дејствија утврдени во ЗКП, бранителот дознава како се
одвивал настанот за кој се терети обинетиот во конкретната кривична постапка.
Се поставува прашањето, зошто е потребно бранителот да ги истражува и да се
запознава со фактите на случајот? Ова е потребно пред се, заради градење на соодветна
теорија на случајот (case theory) која всушност претставува одбрана на обвинетиот во
кривичната постапка, а која бранителот на крајот од постапката ја изложува во
завршниот збор. За да може бранителот да изгради ваква теорија на случајот, апсолутно
има потреба исклучително добро да ги познава сите факти на случајот, а пред се оние
факти, кои произлегуваат од доказите прибрани и изведени во текот на постапката.
Всушност, најголемиот дел од завршниот збор на бранителот најчесто се состои токму
во анализа на доказите и фактите, кои од тие докази произлегуваат.
Понатаму, потребата од истражувањето на фактите на случајот се јавува поради
должноста на бранителот активно да учествува во доказната постапка. Бранителот,
покрај другите права и обврски, кои ги има во кривичната постапка, има право да
предлага прибирање и изведување на докази. Правото на бранителот да предлага
прибирање на докази, регулирано со чл.170 од ЗКП (Сл. весник бр.15/2005), е процесно
овластување, кое тој го има во текот на истрагата и се состои во можноста бранителот,
писмено или усно, да му предлага на истражниот судија изведување на определени
истражни дејствија. Силината на ваквото право на бранителот се огледа и во тоа што на
истражниот судија не му е дадена можност да го игнорира таквиот предлог, туку во
случај на негово несогласување со ваквиот предлог на бранителот, должен е да побара за
тоа да одлучи советот (чл.22 ст.6 од ЗКП).
Како бранителот може да го ползува ваквото свое право доколку не е детално
запознаен со фактите на случајот?
Во тек на главниот претрес, на бранителот повторно му е дадена можност
активно да учествува во доказната постапка и тоа како преку распит на обвинетиот,
испитување на сведоците и вештите лица, така и преку можноста да предлага
изведување на докази кои не се предложени (чл.340 од ЗКП). Повторно, ваквото право
на бранителот е многу силно истакнато, преку таксативно наведување на одделните
причини, поради кои може да се одбие ваквиот предлог, како и преку должноста на
судот, кога ќе го одбие ваквиот предлог на одбраната, тоа го стори со донесување на
посебно образложено решение. За давање на предлози, кои навистина ќе и користат на
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одбраната на обвинетиот, повторно е потребно исклучително добро познавање на
фактите на случајот.
Бранителот, фактите на случајот ги дознава пред се со разговор со клиентот,
вршење на увид во списите на предметот и читање на писмените докази и преку
сослушувањето на сведоците. Со глед на тоа дека на увидот во списите на предметот е
посветено друго поглавие од овој прирачник, овде ќе се задржиме на разговор со
клиентот и сослушувањето на сведоците.
I.Разговор со клиентот (обвинетиот во кривичната постапка)
Дејствие преку кое бранителот на обвинетиот првично се запознава со фактите
на случајот е разговор со самиот обвинет.
Притоа, во пракса често се случува ваквиот разговор да се оствари во полициска
станица, непосредно по приведувањето на обвинетиот. Иако одредбата од ст.2 од чл.3 на
ЗКП, која меѓу основните права на повиканото, приведеното или лишеното од слобода
лице, го регулира и неговото право да има бранител по свој избор за времетраењето на
испитувањето, од каде логично произлегува и правото на ова лице со тој бранител да
комуницира и да се советува и тоа се разбира во дискреција, без присуство на овластени
службени лица, тоа во пракса, не секогаш и се случува.
Ваквиот прв контакт, првото запознавање на бранителот со приведеното лице,
првите сознанија кои бранителот ги добива за причините за неговото приведување,
вообичаено се во присуство на овластените служебени лица, што нужно ја ограничува и
отежнува комуникацијата. Ова можеби се должи и на фактот што ЗКП на ниту едно
место децидно не одредува дека на бранителот и на приведеното лице треба да им биде
дадена можност да остварат разговор во дискреција со цел на приведеното лице да му
биде дадена можност преку тој разговор на бранителот да му ги изнесе неговите
сознанија за настанот за кој е приведен. Од друга страна пак ова ќе му овозможи и на
бранителот јасно да му ги изложи сите права и можности, кои приведеното лице ги има
согласно одредбите на ЗКП. Од сопствена пракса, можам да кажам дека овој прв контакт
меѓу бранителот и приведеното лице се сведува на укажување на основните права од
страна на бранителот, меѓу кои секако и правото на приведеното лице да молчи и да не
одговара на поставените прашања.
Сосема е поинаква ситуацијата кога првичниот контакт помеѓу бранителот и
обвинетиот се остварува во канцеларијата на бранителот, каде постои можност во
дискреција да се разговара за фактите на случајот. При таа средба упатно е бранителот
пред да започне со разговор на обвинетиот да му укаже дека сето она што од него ќе го
дознае како негов адвокат во врска со случајот, останува во таа просторија како и дека
тоа што ќе го дознае при тој разговор, нема да може да го изнесе како сведок во
евентуалната кривична постапка која се води или која би се водела против тоа лице како
обвинет (чл.238 од ЗКП). Ова е се со цел лицето да се стекне со потребната доверба во
бранителот, да се ослободи и да може неоптеретено и искрено да разговара со него во
врска со сите битни прашања за да се добие првична перцепција за начинот, местото,
времето и сл., на одигрувањето на настанот заради кој лицето е или ќе биде обвинето во
една кривична постапка.
Во пракса често се случува обвинетиот и покрај ваквото укажување на
бранителот, да премолчува, прикрива или лажно прикажува факти, кои би можеле да се
јават како релевантни во евентуалната кривична постапка. Токму поради ова бранителот
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треба да е вешт за да може првично да препознае кога лицето со кое разговара го прави
тоа, како и за да го пронајде вистинскиот метод за пристапување, а се со цел што е
можно повеќе да дознае што тоа лице знае за самиот настан предмет на разговорот.
Бранителот во текот на разговорот треба јасно да му даде до знаење дека заради
правилно подготвување на одбраната, потребно е лицето да ја зборува вистината,
независно каква и да е таа, затоа што изнесувањето на вистината во врска со еден
кривично правен настан секогаш е во интерес на обвинетиот, како и дека прикривањето
на одредени факти или нивното извитоперување може да биде само на штета на
обвинетиот.
При разговорот со лицето, кое постои можност да биде обвинето или кое е веќе
обвинето, бранителот треба да го води и насочува разговорот кон дознавање на правно
релевантните факти врзани за кривично правниот настан. Ова е потребно, пред се затоа
што најчесто обвинетиот е лице за кое се претпоставува дека нема претходна правна
едукација и истиот не е во можност да изврши соодветна селекција на битните од
небитните факти. Умешноста на бранителот се состои во неговата способност преку
правилно водење на разговорот и постаување на соодветни прашања да дојде до фактите
кои се битни за конкретниот кривично правен настан, а кои ќе му користат на
бранителот за подготвувањето на одбраната, без при тоа разговорот да трае премногу
долго.
Како се степенуваат по важност фактите кои бранителот треба да ги дознае од
обвинетиот? Бранителот од лицето за кое постои можност да биде обвинето или од
обвинетиот, пред се треба да инсистира да ги дознае оние факти кои се битни за да може
да процени дали лицето сторило некое кривично дело или не. Тука пред се се мисли на
факти од кои се утврдува дали постојат елементи на одредено кривично дело кое ќе му
биде ставено на товар или кое веќе му е ставено на товар на обвинетиот. Доколку од
фактите кои ќе ги дознае бранителот констатира дека постојат елементи на одредено
кривично дело, бранителот треба да пристапи кон утврдување на постоење на околности
кои ја исклучуваат противправноста, како што се на пример нужна одбрана или крајна
нужда. Доколку се констатира дека не постојат околности кои ја исклучуваат
противправноста, бранителот треба да испита дали во конкретниот случај се работи за
привилегиран или за квалификуван вид на кривично дело. На крајот бранителот треба да
пристапи и кон испитување и утврдување на постоење на олеснителни или отежителни
околности.
Во текот на целиот разговор бранителот со особено внимение треба да утврди
дали покрај доказите кои се планира да бидат изведени или кои веќе се изведени,
постојат и други докази кои не се изведени, а од кои произлегува дека лицето кое треба
да биде обвинето или кое веќе е обвинето не е одговорно за кривично правниот настан.
При утврдувањето на сите горенаведени околности, бранителот постојано мора
да внимава дали лицето може да укаже и на докази, кои би можеле да бидат прибавени, а
потоа и изведени во текот на постапката. Овде се мисли како на докази од кои би
произлегла вината на лицето, така и на докази, кои би го екскулпирале-ослободиле од
одговорност.
II.Сослушување на сведоци
Иако фактите во кривичната постапка бранителот ги дознава пред се од
разговорот со клиентот, значењето на исказите на сведоците во кривичната постапка е
од големо влијание за поставувањето на одбраната на обвинетиот. Така, доколку во
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кривичната постапка, се појави ситуација да одбраната на обвинетиот е спротивставена
со исказот на некој сведок сослушан во текот на постапка, судот по правило, во отсуство
на други материјални докази со кои би се поткрепила одбраната на обвинетиот, ќе му
поклони верба на исказот на сведокот. ЗКП предвидува дека обвинетиот во текот на
кривичната постапка има право да се брани со молчење, а доколку одлучи да се брани со
изнесување на одбрана, кривично правно не е одговорен за вистинитоста на она што ќе
го каже при изнесувањето на својата одбрана, поради што често се доаѓа до погрешен
заклучок дека на обвинетиот имплицитно му е дозволено и да лаже. Токму поради
ваквата пракса, судот често пати повеќе верува на исказот на сведокот отколку на
одбраната на обвинетиот иако истата можеби е многу поуверлива и пологична од
исказот на сведокот.
За разлика од други правни системи, како на пример американскиот, каде на
бранителот, пред да пристапи кон сослушување на некој сведок во судница, му е дадена
можност со сведокот да разговара и да утврди што точно некој сведок има да изнесе во
врска со определен кривично правен настан, во нашиот правен систем бранителот
ваквото право го нема. Постојат мислења дека супституција на ваквото право на
бранителот е содржана во неговото право да биде присутен при испитувањето на
сведокот во текот на истрагата, со што тој веќе ќе има сознанија за тоа како сведокот ќе
се произнесе за настанот и како ќе одговори на поедини прашања. Меѓутоа, ова воопшто
не може да се третира како супституција на ова право, од проста причина што
бранителот и во текот на истрагата треба да биде многу претпазлив при поставувањето
на прашање на сведокот, бидејќи за одговорот на тоа прашање, како и за целата
содржината на исказот на сведокот, истражниот судија сочинува записник, кој потоа
може да биде употребен како доказ во текот на главниот претрес.
Во англосаксонскиот систем бранителот има право и можност без присуство на
судот да разговара со определен сведок, да го праша за се што смета дека е од важност за
подготвување и поставување на одбраната, па потоа да одлучи дали воопшто ќе го
повика тоа лице за да биде испитано пред судот во својство на сведок. Притоа,
бранителот има право да оствари средба и разговор со лицата кои се предложени како
сведоци од обвинителството, но и со лицата за кои смета дека би можеле да бидат
сведоци на одбраната, а со цел да биде подготвен за фазата на нивно вкрстено
испитување (cross-examination) во текот на главниот претрес.
Со оглед на тоа дека нашиот правен систем е поинаков од англосаксонскиот
правен систем, обврска на бранителот е да присуствува на сослушувањето на одредено
лице во својство на сведок и преку анализа на однесувањето на сведокот за време на
сослушувањето и содржината на исказот на сведокот да оцени дали сведокот ја зборува
вистината или не. За да еден бранител се здобие со оваа способност на препознавање и
за да ја развие истата, пред се потребно е време и искуство, но постојат и определени
психолошки шеми на однесување преку кои може да се утврди кои сведоци пред судот
ја зборуваат вистината, а кои не.
Во судската психологија се прават разлики помеѓу основните модели на
сведоците кои ја зборуваат вистината и на оние кои не ја зборуваат и тоа како во
вербалната, така и во невербалната комуникација.
Карактеристично за сведокот кој зборува вистина во вербалната комуникација е
тоа што овој сведок најчесто е говорлив, спонтан, директен, употребува остри зборови и
кај него нема променливост на изјавите во однос на битни факти или во поглед на
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битните делови на исказот. За овие сведоци е карактеристично тоа што умеат да се
контролираат, соработуваат со судот преку давање на прецизни одговори и се загрижени
за сопствената позиција. Во поглед на невербалните показатели, односно таканаречениот
говор на телото, овие сведоци стојат исправени, не одбегнуваат директен контакт со
очите, не се вцрвенуваат и не гестикулираат.
Многу побитно за бранителот во кривичната постапка е да открие кога еден
сведок не ја зборува вистината, со цел да може да го разоткрие неговиот исказ и пред
судот и обвинителството да прикаже дека сведокот лаже. Кога еден сведок лаже,
карактеристично за вербалната комуникација е тоа што тој одрекува само одредени
делови од настанот, не зборува јасно и разбирливо, често знае да промрмори и да не ја
доврши започнатата реченица, дава хипотетички и структуирани одговори, изнесува
работи кои не се битни или за кои не е прашан и често бара дополнително време за да
одговори не некое од поставените прашања. Во поглед на невербалната комуникација за
овие сведоци карактеристично е тоа што одбегнуваат директен контакт со очите, имаат
подгрбавен став за време на давањето на исказот, имаат невообичаен поглед на очите,
устата им се суши за време на давањето на исказот, гласот, рацете и телото им треперат,
често се накашлуваат со цел да го прочистат гласот и нивните гестикулации најчесто не
кореспондираат со содржината на исказот. Стресот кај овие лица ја намалува
способноста да се концетрираат, па кај нив се јавуваат знаци за расеаност. Исто така,
ваквите сведоци обично се претерано нетрпеливи, постојано се жалат, заземаат
одбранбен став на секое прашање, не се концетрирани и постојано менуваат или
дополнуваат делови за фактите кои се важни за настанот за кој даваат исказ.
Заради подобро детектирање на лажниот исказ на одреден сведок, за бранителот
е корисно да ги знае и причините за лажењето, кои судската психологија ги
систематизира според мотивите. Така сведоците најчесто даваат лажен исказ пред судот
со цел да постигнат лична корист, да избегнат одговорност за одреден настан со цел да
се заштитат себеси од непријатности, за да добијат некое признание или за да остават
добар впечаток.
Покрај овие начини за анализа на исказот на сведокот, веродостојноста и
вистинитоста на исказот се проверува и со споредба на фактите од исказот со другите
факти кои произлегуваат од материјалните и вербалните докази. За да еден исказ го
оцениме како веродостоен, секако дека ќе мора да кореспондира со сето останато, што
како факт е утврдено во кривичната постапка.
Анализата на самиот исказ се врши со употреба на неколку критериуми, како
што се утврдување на постоење на противречности во самиот исказ, утврдување на
деталноста на исказот, внатрешната согласност и доследност, односно хомогеноста на
исказот и на неговата константност и непроменливост. За невистинит исказ ќе се смета
оној во кој се содржани повеќе внатрешни недоследности и контрадикторности, како и
исказ кој во текот на постапката варира и се менува во зависност од тоа дали се дава
пред истражен судија или на главен претрес.
Кога бранителот ќе детектира дека некој сведок дава лажен исказ, потребно е
пред судот да го разоткрие тој исказ како таков. Разоткривањето на вистинитоста, т.е. на
невистинитоста на исказот на сведокот се прави преку постваување на голем број
прашања, преку кои ќе се нестојува сведокот да се произнесе во поглед на детали врзани
за самиот настан, динамиката на неговото одвивање, учесниците и сл. Целта е преку
ваквото испитување на сведокот, поточно преку одговорите на сведокот дадени на
поставените прашања од бранителот да му се даде можност на судот да ги воочи
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горенаведените вербални и неврбални показатели, се со цел да се девалвира исказот на
сведокот и да се увери судот дека истиот не ја говори вистината.
При испитувањето на сведокот во англосаксонскиот систем е прифатено едно
златно правило кое гласи: при испитувањето на сведокот во текот на главниот претрес
пред судот, бранителот на сведокот никако не смее да му поставува прашања за кои
однапред не ги знае одговорите на сведокот. Прашање е дали ова правило може да биде
применето во постапката пред нашите судови? Разликата се огледа во тоа што во тој
правен систем бранителот, пред појавувањето на сведокот пред судот, има можност со
него да разговара, да му ги постави сите прашања , за кои смета дека би можеле да се
јават како битни во тек на судењето , па потоа да одлучи кои одговори би било корисно
за одбраната да ги чујат судот и поротата. Во нашиот правен систем, бранителот нема
таква можност, така што во принцип никогаш однапред не знае како ќе одговори
сведокот на определно прашање, односно во секој одделен случај, одговорот само го
претпоставува. Бранителот апсолутно не може поради тоа да се откаже од правото да
поставува прашања, бидејќи факт е дека определени прашања мора да бидат поставени,
така што при секое одделно прашање тој мора да внимава дали постои можност да
одговорот кој ќе го добие не и наштети на одбраната. За може соодветно да изврши
проценка, нужно е претходно добро да е запознаен со оние факти на случајот, кои може
да ги утврди со распитот на обвинетиот и со увид во списите на предметот.
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ОДБРАНА СО ПРИТВОР ПРЕД СУДЕЊЕ


I
Специфичности и работи кои треба да се имаат во предвид (психолошкиот
притисок врз клиентот, социјалната положба на клиентот)

Условите во кои се наоѓаат притворените лица во Македонија не се предмет на
оваа глава, но ќе споменам некои од проблемите кои треба да се земаат во предвид.
Пренатрупаност на затворите и притворите, со број на притвореници кои го надминуваат
капацитретот на затворот; Низок стандард на хигиена и исхрана; Права на
притворениците се уредени со правилник кој не се почитува. Се заборава дека притворот
е само мерка за обезбедување присуство на обвинетиот на судење, како и заштита на
сведоци. Имено, без правен основ и без образложение, на притворените не им е
овозможено слободно да се јавуваат по телефон на своето семејство, не можат слободно
да се јавуваат на бранителот, а од нејасни причини им се забранува поседување на
компјутер.
Психолошки притисок на клиентот
Самото одредување на притвор, во кумулација со условите во притворот во
Македонија имаат изразено негативно влијание врз обвинетиот. Одземањето на
слободата на движење и одвојувањето од семејството и работната средина претставуваат
силен присхолошки притисок врз притворениот. Наместо да се насочи кон подготовка на
својата одбрана во кривично правна смисла, притворениот контактите со својот
бранител ги користи како можност да изнаоЃа начини за да излезе од притворот.
Бранителот често претставува прозорец кон слободниот свет надвор од притворот
отолку стручна личност која треба да ја подготвува одбраната на притворениот.
Социјална ситуација на притворениот
Обично слободата се губи наеднаш и неочекувано. После емоционалниот шок
поради притворање на притворениот во смисол на губење на слободата, набргу следува
финансиски шок за семејството. Често пати притворениот е единствениот вработен во
семејството, или вработениот со поголеми приходи. Финансискиот удар врз семејството
е неочекуван и тежок. Потребите за семејството и децата, кои дотогаш нормално се
алиментирале, со притворањето стануваат луксуз или воопшто не можат да си ги
дозволат.
Притвоерениот доколку е вработен кај работодавач, може да ја загуби работата,
веднаш, а дури и откако ќе биде пуштен на слобода. Притворениот кој истовремено е
носител на сопствен деловен потфат ќе се соочи со губење на деловните врски и зделки,
а често паати ударот ќе биде толку силен што никогаш повеќе нема да може да се
опорави.
II
 Како да оствариш контакт и да обезбедиш слободна комуникација со клиентот
Ангажман: Секој адвокат кој ќе одбере кривична практика, порано или покасно ќе
биде ангажиран да брани клиент кој е во притвор. Доколку обвинетиот е веќе во
притвор, тоа значи дека кривичната постапка започнала: кривична пријава, барање за
спроведување на истрага, приведување или покана за распит, решение на истражен
судија со кое е отворена истрага и со кое е определен притвор. Во кривична постапка во
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која е побарано определување притвор одбраната со адвокат е задолжителна. 8 Обвинет
кој е во притвор може да побара да оствари контакт со определен бранител единствено
преку истражниот судија. Покрај на тој начин и блиски членови на семејството о на
обвинетиот можат да ангажираат бранител. 9
Дозвола; ЗКП не предвидува бранителот да бара посебна зозвола за посета на
обвинетиот кој е во притвор, туку само е наведено правовто на на бранителот со
обвинетиот слободно и без надзор да се допишува и да разговара 10 . Во практиката за да
оствари контакт со обвинетиот, бранителот мора претходно од истражниот судија да
добие дозвола за посета на притвореник. Поради итноста на постапката, барањето за да
се добие дозвола за посета се поднесе писмено или усмено кај истражниот судија или во
судската писарница со доставување на полномошно. 11 Иако комуникацијата помеѓу
бранител и клиент е доверлива и слободна, често пати дозволата за посета на
притвореник во фаза на истрага ќе биде условена со присуство на затворски чувар. 12
Иако тоа ограничување во законот е предвидено како исклучок, во практиката е многу
чест случај. Тоа претставува повреда на правото на фер судење - право на доверливост
на комуникација. 13 Покрај тоа многу е веројатно е дека посетата на притворениот ќе
биде и временски ограничена на 20 мин или 30 мин, што претставува исто така повреда
на правото на фер судење - време за подготвување на одбрана.
Подготовка: Откако ќе се добие дозвола за посета, бранителот треба да се запознае
со предметот. Заради тоа бранителот треба да побара копии од: решението за
спроведување на истрага, од решението со кое е определен притвор , како и фотокопија
од сите докази изведени во судскиот предмет. 14
Со одобрение за посета, бранителот може да оди да го посети обвинетиот во притвор. Во
Управата на затворот или притворот, бранителот треба да се легитимира со важечка
лична карта или пасош и со адвокатска легитимација. Адвокатите кои прв пат ќе влезат
во просторијата за посета на притвореници, не треба да ги изненади студена просторија
во зима или претопла во лето, обично претесна, со стари и неудобни различни столици,
без право да внесат преносен компјутер.
Прв разговор со притворениот
Нема да имаш втора шанса за да оставиш прв впечаток
Од првиот разговор со обвинетиот веројатно ќе зависи дали тој ќе ве ангажира
како адвокат или ќе одлучи на друг да му ја довери одбраната. Заради тоа бранителот
уште при првиот разговор со притворениот треба да влее доверба кај клиентот.
Општата култура налага прво бранителот да се претстави себеси, доколку
претходно не се познаваат со обвинетиот. При тоа бранителот може да ја истакне
својата стручност, специјализација од доменот на човековите права, професионално
искуство, посветеност на професијата која ја врши и заложба за своите клиенти. Потоа
обвинетиот треба да се претстави доколку претходно не се познаваат.
После делот на меѓусебното запознавање, следува разговор за случајот. Тука се
важни обвиненијата, правната квалификација, фактите, доказите, постапката. Низ тој
разговор ќе се добијат и првите наговестувања за видот на одбраната.
8

член 66 ст 2 од ЗКП
член 63 ст 3 од ЗКП..
10
член 70 од ЗКП
11
Пример - Барање за посета на притворено лице
12
член 70 од ЗКП
13
EКЧП, Кампбел против Соединетото Кралство 25.03.1992
14
Пример - Барање за добивање фотокопии од решенија и докази
9
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Иако е спротивно на Европската конвенција, како по правило тука ќе биде
присутен и затворскиот чувар кој ќе даде дополнителна нелагодност на тој разговор.
За обвинетиот најважно прашање ќе биде укинување на притворот. Бранителот е должен
да му ги изложи сите права кои ги има по Закон, правните лекови, како и можните
начини за укинување на притворот.
Веројатно времето определено за посета при првиот разговор, нема да дозволи
разговорот да продолжи, но останува обврската на бранителот да оствари доволен број
посети за да заедно со обвинетиот ја подготват одбраната а обвинетиот да биде
известуван за напредокот.
III
 Основи за определување притвор и правни лекови ( домашно право,
меѓународно право)
Општо за притвор
Притворот не е посебно дефиниран во Законот за кривична постапка. Во
суштина притворот претставува лишување од слобода, затворање на лице осомничено
дека сторило кривично дело. Одредбите за притворот се поместени во глава 12 од ЗКП.
насловена: Мерки за обезбедување присуство на обвинетиот и за успешно водење на
кривичната постапка 15 , со членовите од 198 до 208 од ЗКП. Домашното право е свесно
за фактот дека притворот претставува најдрастична мерка за обезбедување на присуство
на обвинетиот на судење и заради тоа одредбите за притвор во ЗКП се во согласност со
Меѓународните стандарди за човекови права. ЗКП идентично како и судската практика
на ЕКЧП регулира дека траењето на притворот мора да биде сведено на најкратко нужно
време, со обврска на судот и сите органите вклучени во постапката да постапуваат со
итност. 16
Во ЗКП притвор пред судење во прв степен може да определи само истражен
судија или по исклучок кривичен совет во втор степен. Во ЗКП не е предвидена посебна
постапка во која се расправа за барањето за определување на притвор. Имено, во законот
не е предвидена усна контрадикторна расправа на која обвинителот од една страна и
одбраната од друга страна ќе расправаат за постоење или непостоење на факти од кои
судот може да одлучи по барањето за определување на притвор. Исто така во ЗКП не е
предвиден ниту критериум, стандард на докажување на тие факти.
Товарот на докажување на постоење на основите за опеделување на притвор
секогаш е обврска на државата. Со други зборови, обврска на обвинителството е да
докаже дека постојат основите за определување на притвор.
Според домашното право одлуката за притвор мора да содржи кратко
образложение, со тоа што основата за определување притвор посебно се образложува 17 .
Судската практика ЕСЧП бара одлуката за притвор да биде јасно образложена во
интерес на принципот на владеење на правото и принципот на правна сигурност. Дури и
пред Ратификацијата на Европската конвенција во Македонија, во 1998 година,
Врховниот суд на Макеоднија со своја пресуда ги прифатил истите принципи и
стандарди. 18 Притоа, парафразирање на законските основи за определување на притвор
или употреба на стандардни фрази не се сметаат за соодветно образложение. 19
15

Глава 12 од ЗКП
член 198 ст 2 од ЗКП
17
член 200 ст 2 од ЗКП
18
Пресуда на Врховен суд на Македонија КЗЗ.бр.23/94 од 21.12.1994
19
EКЧП Mансир против Турција
16

34

Притвор и презумпцијата на невиност
Еднаш определен притвор има правни последици во понатампошниот тек на
постапката. За продолжување на притворот определен во траење од 30 дена, важат
истите стандарди како и за неговото прво определување. Имено, претпоставка е дека во
првичните 30 дена од притворот, се водела истрага и дека се изведувале писмени докази
и се вршел распит на сведоци. Поради тоа, судот кој одлучува за продолжување на
притворот, треба да применува построги критериуми за негово продолжување отколку
при првото определување.
Основи за определување притвор
Основи за определување на притвор според домашното право се наброени во член 199
став 1 од ЗКП, а тоа се ако:
1) се крие, ако не може да се утврди неговиот идентитет или ако не постојат други
околности што укажуваат на опасност од бегство
2) постои оправдан страв дека ќе ги уништи трагите на кривичното дело или ако
особени околности укажуваат дека ќе ја попречува истрагата со влијание врз
сведоците, соучесниците или прикривачите
3) особени околности го оправдуваат стравот дека ќе го повтори кривичното дело
дело или дека ќе го доврши обиденото кривично дело или дека ќе стори
кривичното дело со кое се заканува
Во меѓународното право, овластувањето да се определи притвор пред судење е
уредено со неколку документи. ЕКЧП во член 5, МКГПП во член 9, како и
Универзалната декларација за човекови права. Со овие документи, правото и
овластувањето на судот да определи притвор е ограничено со презумпцијата на невиност
и со правото на слобода. Во секој случај веќе определениот притвор е треба да
претставува исклучок а не правило, да биде објективно оправдан и временски
ограничен не подолго од апсолутно потребно времетраење.
Во меѓународното право, а посебно во англосаксонското право, основите за
определување на притвор воглавно се идентични. Единствената видна разлика е што
таму отсуствува третиот основ, популарно наречен како страв да не се повтори
кривичното дело. Меѓутоа според меѓународната судска практика притвор би се
определил секогаш, доколку постои оправдан страв дека обвинетиот доколку е на
слобода, би претставувал закана за оштетениот во постапката или жртвите погодени од
кривичното дело. Поради тоа овој основ за определување на притвор во меѓународното
право претставува само дополние на заштитата на сведоците и доказите.
Опасност од бегство
Тежина на кривичното дело за кое се товари обвинетиот и висината на
запретената казна по правило е детерминирачки фактор за определување на притвор.
Правната логика во овој случај само ја следи животната логика, според која лице
обвинето за кривично дело за кое е предвидена викока казна затвор, може да се очекува
дека ќе добие идеја да бега и да се крие од органите за прогон со намера да ја избегне
судската постапка. Правото на слобода и сигурност на личноста 20 мора секогаш да биде
земено во предвид од страна на судот кој одлучува за притворот дури и во случаи каде е
20

член 5 од ЕКЧП
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запретена висока казна. Според Европската Конвенцијата, сериозноста на делото и
висината на запретената казна не можат да бидат сами по себе основ за определување на
притвор. 21
Како и да е судот е надлежен за определување на притвор и има законска
обврска во својата одлука да ги образложи причините од кои се водел при одлучувањето.
Во случаеви на определен притвор поради опсност од бегство судот мора да се осврне на
барем една од следните индиции:






Историја на претходни бегства или обиди за бегства
Докази за планови за бегство
Семејни врски на обвинетиот или имот во странство кои би го олесниле
бегството
Недоволна поврзаност на обвинетиот со земјата во која е извршено делото
Карактер на обвинетиот, морал, статус, одговорност

Постоењето на една или повеќе од наведение индиции во конкретен случај не
мора нужно да значи дека мора да се определи притвор. Обвинетиот има право во
контрадикторна постапка да се спротивстави со аргументи на секој навод на
обвинителот за постоење на наведените индиции. Доколку индиции за опасност од
бегство сепак се утврдат, овој основ за притвор може да биде судот може да го надмине
со гаранција.
Уништување на траги и попречување на истрага влијание врз сведоци
Овој правен основ за опеделување на притвор го познава и домашното и
меѓународното право. Сосема е законито да се определи притвор на обвинет кој
опретставува закана за безбедноста на сведоците или оштетените, соучесници или
помагачи и / или постои опасност за уништување на докази. Меѓутоа, обврската да ја
докаже опасноста по овој основ е на страна на обвинителот. Како опасност за сведоци,
оштетени или докази може да се смета:
 упатена закана од страна на обвинетиот на сведок, жртва, соучесник,
помагач или на член на негово семејство,
 уништување или криење на материјални докази ( докази од местото на
настанот, средства со ко е извршено делото и сл)
 уништување или криење писмени документи
При одлучување во врска со овие индиции судот посебно треба да го има во
предвид и правото на фер судење кое го има обвинетиот, а посебно принципот на
еднаквост на правните средства. Имено, подеднакво како и обвинителот и одбраната има
идентични права при подготвувањето на одбраната. Тоа подразбира право на пристап до
документи, право на разговор со сведоци, право на увид на местото на настанот, право
на ангажирање на експерти. Треба да се потенцира дека не секој разговор со сведоци или
не секој пристап до документи претставува основ за определување на притвор. Доколку
доказните средства не се во опасност, судот не може да ја го примени овој основ за
определување на притвор.
Недозволено е за обвинетиот и одбраната уништување на документи , траги и
докази, како и заплашување сведоци и оштетени. Постоење на такви индиции или
докази, може да претставува основ за определување на притвор.

21

ЕКЧП Пијаков протиб Бугарија, предмет број 33977/96; ЕКЧП Контрада против Италија
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Повторување на кривичното дело
Овој правен основ за определување на притвор е делумно покриен во
претходниот поднаслов. Законската терминологија според која обвинетиот “ќе го
повтори кривичното дело” 22 сметам дека е погрешна од едноставна причина што еден
настан не може временски и просторно да се повтори два пати. Како и да е во
практиката, кај сериозни кривични дела пуштањето на обвинетиот на слобода може да
претставува опасност за жртвите и оштетените. Притворот по овој основ би бил
оправдан на пример во случај да има докази за постоење на сериозни закани од
обвинетиот, насочени кон безбедноста и животот на сведок или жртва, кои би можеле да
се остварат доколку тој е на слобода.


IV
Постапка во врска притвор пред судење

Постапката за определување на притвор пред судење во ЗКП е уредена со член
200, во кој е наведено дека притвор определува истражен судија на предлог од овластен
тужител. 23
Во Законот не е уредена постапката, па поради тоа ќе ги наведам карактеристиките кои
ја дефинираат постапката во практиката:
Постапка пред истражен судија
o На обвинетиот повикан или доведен пред истражен судија не му
доставува писмено барање во кое се бара определување на притвор
o На обвинетиот не му се доставуваат копии од доказите со кои
поткрепува барањето за определување на притвот
o Истражниот судија не спроведува усна контрадикторна расправа
однос на барањето за определување на притвор
o Доказите кои треба да го поткрепат барањето за определување
притвор не се изведуваат на усна контрадикторна расправа

се
се
по
на

Обвинетиот према кого е определен притвор со решение има право на жалба до
Кривичниот совет. Обвинетиот и неговиот бранител имаат право да бидат известени за
седницата на Кривичниот совет, кој одлучува по жалбата, за усмено да ги изнесат своите
наводи. 24
Одбраната има правен интерес да го користи правото дадено во овој член. На
седницата одбраната може усмено да се спротивстави на наводите на обвинителот, како
и на наводите изнесени во решението со кое е определен притвор. Таа прилика треба да
се искористи не само за да се негира постоење на причините за притвор, туку и за
афирмација на други алтернативни мерки кои притворот би го замениле.

22

член 199 ст 1 т 3 од ЗКП
член 200 ст 1 од ЗКП
24
член 200 ст 8 од ЗКП
23
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V
Алтернативни мерки

Наместо со определување притвор, на судот му стојат на располагање други
алтернативни мерки, со кои ќе се постигне бараната цел. Во ЗКП применети се високи
стандарди на почитување на човековите права со тоа што е наведена обврска на
надлжените органи кои одлучуваат за притворот, да не применуваат потешка мерка,
доколку целта може да се постигне и со поблага мерка 25 .
Почитувајќи ги меѓународните стандарди со измените на ЗКП од 2004 година,
покрај постоечките додадени се и други алтернативни мерки кои му стојат на
располагање на судот, за да обезбеди присуство на обвинетиот на судење и успешно
водење на кривичната постапка. Така денес можат да се применат следните
алтернативни мерки:
 Ветување на обвинетиот дека нема да го напушти живеалиштето 26
 Забрана да посетува одредено место или локација 27
 Забрана да биде во близина на лице и да одржува контакти со лицето
 Забрана на обвинетиот да превземе работни актовности поврзани со кривичното
дело 28
 Гаранција 29
 Куќен притвор 30
 Забрана на напуштање на привремено и постојано место на живење
 Обврска на обвинетиот повремено да се појави пред службеник на компетентен
државен орган
 Времено одземање на патна исправа или забрана за нејзино издавање
 Времено одземање возачка дозвола 31
Во судската практика во последно време, за разлика од порано се забележува
зачестеност на нивната примена како замена на најтешката мерка: притвор.
Бранителот во кривичната постапка треба да има активна улога во постапката за
примена на алтернативните мерки. Законот за кривична постапка, на самиот почеток на
кривичната постапка не предвидел посебно рочиште за расправање по однос на
барањето за определување на мерка притвор или друга алтернативна мерка.
Уште од првиот контакт со обвинетиот или со лицето лишено од слобода во
полициска постапка, бранителот треба да ги испита сите околности кои се релевантни за
определување на видот на мерката за обезбедување на присуство на обвинетиот.
Постоењето на некои околности може да биде пресудно по однос на прашањето дали ќе
биде определен притвор или не.
Право и обврска на одбраната е да добие моженост да се произнесе по наводите
од обвинителот во кој тој бара определлување на притвор или друга мерка. Заради тоа,
бранителот треба да бара од судот копија од поднесокот, барањето за спроведување на
истрага со предлог да се определи притвор, заедно со копија од доказите приложени кон
тоа барање и предлог.
25

член 185 ст 2 од ЗКП,
член 188 од ЗКП
член 188 од ЗКП
28
член 188 ст 3 од ЗКП
29
член 193 до 196 од ЗКП
30
член 197 од ЗКП
31
член 189 ст 1 т 4 од ЗКП
26
27
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При анализа на поднесокот и на доказите, бранителот мора секогаш да добие
информации од обвинетиот, кој претставува главен извор на податоци.
По однос на опасностие од определување на притвор, бранителот по консултација со
обвинетиот, треба да одговори на сите наводи изнесени од обвинителот и на нив да се
спротивстави доколку се недокажани, погрешни или паушални.
Истовремено, одбраната треба да ги идентификува причините за притвор изнесени од
страна на обвинителот и да ги испита сите можности, опасностите за сведоците, жртвите
или доказите да отстранат со соодветна алтернативна мерка,
Пример бр 1:



Обвинителот тврди дека обвинетиот претставува опасност за сведокот
Н.Н., па поради тоа предлага да биде притворен.
Одбраната може да предложи опасноста за сведокот да биде отстранета
со примена на алтернативна мерка од член 188 ст 2 од ЗКП и да
предложи, на обвинетиот да му се изрече Забрана за посетување на
работните простории на сведокот, како и забрана на посетување на
куЌата, станот или населбата во која сведокот живее, како и забрана на
обвинетиот или на друго лице по налог на обвинетиот да му се јавуваат
на телефон на сведокот или на лица од негово семејство.

Пример бр 2 :




Обвинителот тврди дека обвинетиот, обвинет за финансиски криминал
и вработен во државниот орган во кој се води истрага, претставува
опасност за доказите, кои може да ги уништи, па поради тоа предлага да
биде притворен.
Одбраната може да предложи опасноста за сведокот да биде отстранета
со примена на алтернативна мерка од член 188 ст 3 од ЗКП и да
предложи, на обвинетиот да му се изрече Забрана за посетување на
работните простории во државниот орган додека трае истрагата

Пример бр 3:



Обвинителот тврди дека обвинетиот кој е странец, обвинет за даночно
затајување, поради неговите семејни врски со странство, има опасност
за бегство од државата, па поради тоа предлага да биде притворен.
Одбраната треба да го оспори наводот изнесен во предлогот, со
образложение дека и покрај тоа што обвинетиот е странец, чие
семејство живее во странство, дека обвинетиот е сопственик и оснивач
на фирма во Македонија, со која работи повеќе години, во која има
повеЌе вработени, која поседува голем капитал во недвижности и
опрема, која има значајни тековни деловни зделки, Покрај тоа,
вредноста на имотот кој обвинетиот странец ја има во Македонија е
далеку поголема од износот на данок за кој се товари дека го затаил.
Сите овие околности укажуваат на воспоставена тесна поврзаност на
обвинетиот странец, со Македонија, така што опасност од бегство кај
него не постои.
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Во посочените примери алтернативните мерки кои ги предлага одбраната секогаш
можат да бидет комбинирани со други мерки. (Одземање на патна исправа, забрана за
патување надвор од град, обврска на обвинетиот да се јавува на службено лице или
орган во МВР или во суд.)
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Барање за укинување на притвор
Примери на жалби
Примери на апликација до ЕСЧП

ПОДНЕСОЦИ И ПРАКСА СО ПОДНЕСОЦИ
1.
2.
3.
4.

Зошто да се пишуваат поднесоци
Кога да се пишуваат поднесоци
Структура на поднесоци
Примери за поднесоци

Интересно е да се напомене дека иако законот ги споменува 32 правната пракса
во во голем дел во Република Македонија, не познава практицирање на правото преку
пишување на поднесоци во кривичната постапка, како доминантен начин на
комуницирање помеѓу странките и со судот.Освен оние кои се “неопходни” од
формално правен аспект(овде пред се се мисли на задолжителите приговори против
обвинителен акт, жалби на решениајта за притвор, поднесоци за предлагање на
гаранција итн итн.) во праксата ретко се случува да се практикува на тој начин
одбраната на клиентот. Иако во последно време треба да се каже дека и поднесоците го
добиваат своето место во постапката. Под поимот поднесок, нашиот правен поредок ги
смета сите пишани дејствија (писмена, изјваи, соопштенија) во текот на една постапка 33 .
Значи, и правните лекови, и обичните писма, барања, молби, обраќања и слично се
ставаат под поимот поднесок.
Според времето кога тие се практикуваат логична поделба е на
даваат пред, во текот и после завршување на главиот претрес.Значително
дека и сите вонредни правни лекови влегуваат во поимот поднесоци,
писмени преписки и други видови на пишани работи кои ги даваат
кривичната постапка.

оние кои се
е да се каже
како и сите
страните во

За потребите на адвокатурата односно на одбраната, за нас е важно да се
осврнеме на овие четири горенаведени базични прашања, преку кои одговори би требало
да имаме појасна ситуација во врска со поднесоците. Воедно ќе се обидеме и во овој дел
да дадеме некои насоки и практични согледувања во врска со поднесоците, нивната
техника на подготовка, стил и начин на пишување, и некои пишани но и непишани
правила кои ја тангираат оваа материја.
1.

Зошто да се даваат поднесоци

Понапред во овој прирачник е одговорено на прашањето за значењето на тоа да
се има “теорија на случајот”, односно “теза на случајот”. Кратко кажано, се она што се
презема од страна на одбраната треба да биде конзистентно со теоријата на случајот.
Тргнувајќи од овој постулат, полесно е и да се одговори на прашањето дали и зошто да
се практикуваат поднесоците.
Англосаксонските практичари на правото, имаат една можне полезна изрека ”to get on record”, или “getting on record”. Во превод ова значи да се “влезе во
записникот”, “да се биде официјален”, односно во поширокото толкување “ да се остави
трага”. Сама по себе оваа изрека и го дава одговорот на прашањето зошто да се даваат
поднесоци. Сетете се само на сите оние барања, молби,. распрашувања кај колегите
обвинители, истражниот судија, полицијата и слично за определена работа, некој некаде
нешто ќе ви каже дека ќе преземе или нема да преземе ( како на пример да се дозволи
32

членови 73 -75 од ЗКП-пречистен текст, каде е во три членови генерално субимирано што треба да содржи
еден поднесок, како со нив се постапува
33
ЗКП, член 73-75
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пристап до списи на предметот), вие му верувате на зборот, но од тоа нема на крајот
ништо. Не ви преостанува ништо друго туку работата да ја однесете кај судијата во
текот на претресот, за тој да види како вие сте биле во право, а другите не. Другата
страна воопшто не ви признава дека нешто од неа било побарано . Проблемот не кај
другата страна туку кај вас/нас. Немаме доказ дека тоа сме го побарале од нив. За
банална ситуација судијата е исправен помеѓу дилемата дали да верува на адвокатот
односно на одбраната и обвинетиот, или на државен орган? Непријатен избор за судот
во секој случај. Ова е само еден пример во праксата, што значи да се има доказ за она
што е побарано одосно за она што е во прашање.
Прво и најлогично прашање, е дали да се практицира давањето на поднесоци
како начин на комуницирање со судот, другите органи инволвирани во постапката и
странките. Ако се земе парничната постапка, како аналогија, (каде правно заснованите
интереси секако не се со такви последици по странките како во кривичната материја) би
можело да се каже дека пишувањето на поднесоци заради најразлични причини е добро,
пожелно и треба да се практицира. Со сегашниот систем на работа на казнената
процедура, адвокатите имаат премалку зададено време во судницта за да вербално ги
елаборираат своите ставови. Првенствено заради лошата пракса на водењето на
постапките од страна на некои судии кои воопшто не даваат право на одбраната и на
адвокатите можност да се изјаснат по определени прашања во текот на постапката,
други даваат можност но истото го прават со реченицата “во ред колега, кажувајте го тоа
за во завршен збор” иако вие сакате да направите поента сега и веднаш во врска со
тезата на ваштиот случај.
Многу работи што сакаме да ги кажеме во текот на една постапка, не ги
кажуваме. За тоа има повеќе причини. Понекогаш сакајќи премногу да кажеме некои
работи, забораваме да ја кажеме поентата. Во други случаи, просто работите се
забораваат. Понекогаш (се плашам дека тоа е и најчесто, мислата и наводот на одбраната
не се пренесува онака на записник како што е замислена да звучи, со што се губи добар
дел од поентата. Тогаш, во дел од овие наводи се наоѓа и одговорот на прашањето зошто
да се пишуваат поднесоци, односно, повторно се враќам на онаа мисла да се биде дел од
записикот, “да се влезе на записник”, односно да се остави трага во постапката.
Мислам дека најважната причина поради која треба да се практикуваат
поднесоците е тоа што остануваат засекогаш дел на судскиот спис. Истиот изгледа
попрегледен, и секој оној што во конкретниот случај го работи, но и уште поважно во
жалбените постапки и во постапките по вонредните правни лекови, ќе има пред себе
јасно дефинирани тези на одбраната, со јасни и концизни правни образложенија и тоа во
писмена форма, без оној што треба да одлучува по предметот да се мачи и да ги бара
истите и да ги извлекува од контекст на целокупната дотогашна постапка( ако се има во
предвид дека и завршните зборови на адвокатите, како крајно обраќање а правните и
фактичките прашања, неретко се парафразираат). Правилото е дека напишаното не може
да се парафразира.
Ако просто се изанализира како во праксата тече една кривична постапка, од
фазата на преткривична постапка, па се до правосилното завршување веднаш може да се
забележи дека таа е прилично строга по својата форма. Мора да бидат исполнети
определени услови кои се цондитио сине љуа нон за водење на таа постапка. Не смее
исто така да се заборави и дека сите кои се вклучени во водењето на постапката
(полицијата, истражниот судија, обвинителството, судот, судската администрација итн
итн, ) во текот на постапката донесуваат најразлични одлуки, со кои на постапката и се
дава определен тек. Голем дел од овие одлуки се недостапни за адвокатурата, бидејќи се
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сметаат за чисто процедурални, “внатрешни” и сл. Но голем дел (или практично сите)
иако се однесуваат на осомничениот односно на обвинетиот (одбраната) никогаш не
стигнуваат до нив.
Пишувањето и обраќањето на судот и на овластениот тужител преку поднесок е исто
така пожелно кога треба да се побара некое процедурално односно процесно решение во
текот на овие дејствија, но и во текот на главниот претрес. Тука сега само би ги
споменале поднесоците за прибавување на списи, поднесоци за достава на списи, за
издвојување на докази прибавени на незаконит начин, за увид во списи, за достава на
докази итн итн. Посебните теркови односно примери на некои поднесоци ќе ги
анализираме подолу.
Во системот на цоммонлањ, практицирањето на еден случај, независно од тоа
дали се работи за одбрана или за обвинение, во огромна мерка се одвива преку давање
на поднесоци (written motions). Веројатно овој систем, увидел дека строгиот формализам
околу постапката, и претераното инволвирање на еден арбитар ( судија) за време на
судењето, како што тоа е случајот во Република Македонија односно во
континенталното право, е едноставно неодржливо на долг рок па така, практицирањето
на правото преку поднесоци многукратно ги симплифицира работите, ја прави
постапката попрегледна, прави селекција на спорните од неспорните прашања, и во
голем дел ја олеснува работата на понатамошните инстанци ( жалбени постапки,
постапки пред касациони судови, вонредни правни лекови и слично), бидејќи сите
агрументи се ставени на хартија, сите битни прашања , и правни и фактички се
елаборирани преку поднесоци и на еден далеку појасен начин се презентирани на оној
што треба да ја донесе конечната одлука-судијата или советот. Се разбира дека ова во
ниту еден дел не имплицира дека треба да се занемари вербалниот дел од процедурата и
презентирањето на случајот ад вербум од страна на одбраната.Но секако пак од друга
страна, некои работи најдобро “звучат напишани”.
2.

Кога да се пишуваат поднесоци

Веројатно, и одговорот на ова прашање е повеќе од очигледен. Поднесоци треба
да се пишуваат кога за тоа има потреба. Ако се има во предвид фактот дека една
кривична постапка е иницирана во оној момент кога лицето станало свесно за тоа дека се
води определена постапка против него, тогаш и од тој момент треба да биде критичниот
момент од кога треба да се иницираат процедуралните дејствија преку пишување на
поднесоци.
Би навел еден пример. Во моментот кога нашиот клиент е повикан во полицијата, без
покана , и таму е држен повеќе часови, тој е де факто лишен од слобода односно истата
му е ограничеа (иако законот има различни теермини за тоа ( лице задржано, приведено
итн), веднаш може да се реагира со соодветен поднесок до истражниот судија при
надлежниот суд, со барање да се испита законитоста на лишување од слобода, да се
реагира до службните на внатрешната контрола на МВР со барање да се констатираат
односно отстранат незаконитости во постапувањето на службените лица итн.
Практицирањето на одбраната преку поднесоци не подразбира во себе само
комуникација со судот, туку напротив, кумуникација со Министерството за внатрешшни
работи, Царината, Финансиска полиција, Обвинителство, Државни органи и друго.Така,
може да се заклучи дека на прашањето кога да се пишуваат поднесоци, одговорот треба
да биде секогаш кога има потреба за тоа, и пред секој орган каде за тоа се јавува потреба.
Комуникацијата со поднесоци е далеку подобра одошто усна комуникација, особено со
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органи каде не се води записник за содржината на кажаното (МВР, Царина и сл.) Сепак,
не смее давањето на поднесоци да се претвори во безобзирно односно противцелно
вршење на правото на одбрана, на начин што постапката непотребно се одолговлекува,
непотребно се комплицира за неспорни и непотреби работи, бидејши крајната штета ќе
биде на наш товар , односно на товар на нашиот клиент.
Структура на поднесок
За жал, адвокатурата во Република Македоија, нема изработено еден терк на
поднесок, кој по својата форма и содржина би бил на некој начин унифициран. Исто
така, што сметам дека е пропуст, е тоа што и судовите, како можеби најповикани да ја
уредат оваа материја од практикантите на правото, немаат изработено (односно
пропишано кои и какви стандарди треба да има еден поднесок одобено упатен до судот
или друг државен орган) технички правила во врска со изгледот односно формата на
поднесокот. Таквите технички правила во други правни системи се нарекуваат
Практични директиви (Practice directives), кои пропишваат како треба да изгледа еден
поднесок што се испраќа до судот или спротивната страна, а притоа да ги задоволи не
само процесно правните одредби и барања, туку и од технички аспект да се посгирне
унифицираност на поднесоците, за да се подигне и нивото на практицирање на правото.
Овде би се задржал на Практичната директива што ја има издадено
Меѓунадорниот кривичен суд за поранешна југославија (ICTY), за тоа како треба да
изгледа еден поднесок, и кои се критериуми треба да ги опфати. Исто така, и Европскиот
суд за човекови права има своја директива за тоа како треба да изгледа еден поднесок.
Интересно е да се напомене дека непридржувањето кон овие практични директиви
доведува до санкции и тоа од заканата да ве сметаат за несериозен, па се до тоа
поднесокот да не се смета како уреден и навремен бидејќи е поднесен спротивно на тие
правила. 34
Практично, структурата на еден поднесок, треба да содржи процесни и материјални
барања пропишани во законите, но треба да содржи барем и минимум на технички
аспекти за да задоволи определени стандарди во поглед на естетика, јазик, форма итн.
Пример за поднесок
Процесни норми кои се занимаваат со структурата за поднесок се дадени во
одредбите од членовите 73-75 од ЗКП. Сметам дека нема потреба истите да бидат
повторно наведувани тука, бидејќи во суштина тие само ги даваат како опција
предвидена во ЗКП, и во однос на нивната содржина нема други одредби кои треба да се
запазат. Оттука произлегува практично и разлоноликоста на поднесоците кои се
среќаваат во секојдневното практицирање, и тоа од аспект на нивна форма.
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Практично упатство EКЧП,
IV. Неуспех во исполнување на барањата за молба
1.

2.
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Каде молбата не е пополнета во согласност со барањата наведени во параграфот 8-15 од ова
практично упатство, претседателот на советот може да побара странката да ја ревидира молбата во
согласност со барањата за поднесување молба.
Неуспех на задоволување на условите наведени погоре може да резултира молбата да се смета дека
не е поднесено според барањата (види правило 38 параграф 1 од Правилата на судот)

За секој адвокат е важно она што сака да го каже, тоа да го направи на јасен,
недвосмислен начин, со целосно уважување на (условно кажано) спротивната страна, но
и со правно и фактичкоо образложение за таквите наводи.
За еден адвокат да напише добар поднесок, треба да биде пред се запознат со
предметот на работата, со сите правни и фактички прашања што извираат од него, но
истовремено и да ги предвиди сите прашања што не излегле дотогаш на површината,
бидејќи некогаш е добро да се преќути она што би му помогнало на вашиот противник
во бранењето и докажувањето на неговата теорија на случајот.
Како и обично, секој поднесок треба да биде озаглавен како таков, за да може
уште од неговиот наслов да се разбере што ќе биде суштината на тој поднесок, за оној
што треба да го чита и проучува, да не мора да лута во него барајќи ја нашата поента,
туку да биде во можност да тоа го направи уште на почетокот, со што би заштедил и
време, но и на нас , како адвокати на одбраната би се гледало благонаклоно.
Секоја наша мисла треба да има логика. Секоја пак мисла исто така треба и да
има своја структурална целина. Пишувањето на поднесоци понекогаш може да има
повеќе врска со литературата и со лингвистиката, естетиката, одошто со правото. Под
претпоставка правото и фактите да ги поседуваме односно владееме, пак мора иститте
да ги направиме достапни во пишана форма, разбирливи но и пријатни за читање и за
осознавање, на оној на кому му се наменети.
'Златни правила' при пишување на поднесоци:
Повеќе луѓе подготвуваат поднесок (се разбира, онаму каде тоа е возможно). Ова од
проста причина што секогаш двајца размислуваат побрзо и подобро одошто еден, а
самиот себе адвокатот (доколку е објективен спрема самиот себеси) е најлош критичар.
Секој поднесок што го пишуваме сами треба да го прочитаме најмалку двапати. Еднаш
за проврка на правописот, формата и отстранување на евентуалните грешки, а вториот
пат - проверка на содржината односно на суштината. Времето се скратува ако тоа го
прават повеќе луѓе.
Прописна и прегледна форма: Поднесокот е огледало на правникот односно
адвокатот. Замислете само колку пати ви дале да прочитате нешто напишано на рака, со
лош ракопис, или со печатни букви испечатено на комјутер со фонт 10, збиено, без
никакви прореди, нема почетна страница, нови редови, параграфи, со еден збор
апсолутно непрегледен, заглавието гласи Барање, а всушност се работи за Жалба, каде
сето треба в ие тоа да го дешифрирате за да ја барате која била смислата на тоа
“писмено”. Употребата на ткн мапирање на документот (преку употреба на параграфи,
точки , потточки и слично, ја прави содржината попријатна за читање и сфаќање на
суштината што треба да произлезе од еден поднесок. Запрашајте се само колку пати
сакате да цитирате нешто од лошо напишан поднесок од вашиот противник, ако
неговото писмено односно поднесок е напишан на две страни збиени во еден единствен
параграф, најмногу во два. вашиот цитат би изгледал нешто како.... на страна 1 ,
реченица 34, обвинителот тврди дека.......Со еден збор, Непрегледен поднесок е петпати
потежок за правна анализа.
Laconica brevitas. Она што може да се каже со две реченици, не треба да се
кажува со три или со седум.Така само се отупува оштрицата на мечот со кој сакаме да
замавнеме, се губи критичниот квантум на факти и се разводнува тезата која се брани
односно застапува. Да не заборавиме дека оној кому што му е наменет поднесокот нема
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да биде премногу задоволен од читањето на тафтолошко повторување на една иста
работа, за да се постогне една поента, а само за сметка непотребно да се добие на
страници?!
Литературен израз и Елоквенција: По дефиниција, од адвокатите се ожекува највисок
степен ан ораторска вештина односно вештина на изразот во пишаните работи.
Елоквенцијата подразбира два моменти. Литературен израз и употреба на литературен
јазик во пишувањето од една страна, но и правилна лингвистичка употреба на
правничкиот јазик и терминологија од друга страна. Така на пример, доколку во
поднесок упатен до МВР напишеме дека “обвинетиот неоправдано бил лишен од
слобода во 14 часот......, “ самите себеси односно на нашииот клиент му ставаме атрибут
на обвинет, иако тој е само осомничен, или најмалку лице лишено од слобода. Со ова
сме направиле услуга на гонителот, но и лоша противуслуга на нашиот клиент, а крајно
и на самите себеси како адвокати.
Познавање на Законот, како процесните така и материјлните
Нема добар поднесок без ползнавање на законот.Наједноставно кажано, најлошата
услуга што може да ја наравиме на клиентот и на себеси како адвокати, е да дозволиме
правото, што сме го избрале за професија да биде наша непознаница, и да пишуваме
поднесок, повикувајши се на непостоечка норма, неточно наведување на дел или член од
закон или друг пропис итн. Ова подеднакво се однесува на процесните закони (ЗКП пред
се), но и на материјалните.
Етика во изразот
Веројатно е непотребно да се споменува посебно, и би требало да биде
инкорпорирана во делот каде што беа споменати Елоквенцијата, но сепак , од
секојдневните искуства на колегите адвокати, сметам дека етиката треба и тоа како да
биде посебно спомената како златно правило што треба да се почитува при пишувањето
на поднесоците. Понатамошна елаборација сметам дека не е потребна, иако во голем
број на случаи, од мене непознати причини, во поднесоците од колеги адвокати се
употребува израз кој е најмалку соодветен на адокатурата, во кој израз се навредува
најчесто Судот, некој сведок, обвинителот, се употребува несоодветен јазик, навредливи
фрази итн итн. Не треба да се заборави дека сето тоа оди на крајна штета на нашиот
клиент, но и на нас од аспект на поитување во заедницата како индивидуа, но и како
адвокатски еснаф.
Постоење на (ударна) поента
Пишување на поднесок без поента е како да удирате со чекан во ѕид, а притоа
да немаме клин за забивање. Како што рековме погоре, подобро е да се изработат три
поднесоци во кои се бараат 3 различни работи, одошто еден поднесок, во кој ќе се бараат
трите работи заедно . На пример, кога со еден поднесок се бара пуштање на слобода од
притвор, дозвола за посета и достава на докази на осомничениот и барање за пристап и
достава на документи релевантни за одбраната од страна на судот или обвинителот,
ожигледно , иако не се сомневам дека за сите овие три поенти би имале и тоа какво
правна и фактичка поткрепа, неизбежно е вниманието на судијата да се насочи кон трите
со по теоретски 33,33 % , одколку, кога би имало 3 поднесоци, неговото внимание би
било 100% за секој поднесок бидејќи има само по една поента што се бара.Затоа
имањето на ударна поента во поднесокот, е од круцијално значење за одбраната, но и за
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техниката на одбраната, бидејќи најмалку е наша работа да го доверуваме судијата во
позиција да се преоптоварува поради нас, бидејќи последицата ќе биде неповолна и ќе
трпиме и ние и клиентот чии интереси застапуваме.
Подготвеност да се брани сопствената теза
И да не стои ова (како едно од оние златни правила што се споменати погоре, се
подразбира дека добро подготвената одбрана, во поднесокот кој во себе содржи
определена теза ( која секогаш треба да биде во корелација со генералната Теорија на
случајот) треба да биде секогаш подготвена и усно да го образложи односно да ја брани
изнесената теза таму со сите сили и во секој момент. Притоа уште едно златно правило е
да се избегнува генерализација на образложенијата на тезата од типот, “ ова е основано
согласно Законот” или “ сето ова согласно нашите потзитивни законски прописи”,
наместо точно да се лоцира и цитира законската норма, нејзиното широко односно
рестриктивно толкување ( во зависност од секоја конкретна норма и ситуација), точно
потпирање на фактите без нивно извртување итн итн.
На крајот, две последни но не помалну важниправила о праксата се дека:
 Поднесокот е наменет не за тој кој го пишува, туку за тој што треба да го чита.
Секогаш треба да се има на ум дека од читателот на наштио поднесок треба да
се очекува дека тој е секогаш помалку заинтересиран за нашиот клиент,
неговата концентерација неа да биде толку голема како нашата, и секогашќ да се
има во предвид едно единствено прашање-што треба да се направи во рамките
на со закон и етика дозволено за да се привлече вниманието на читателот на
поднесокот и да се “навлече” на страна на нашата теза(теорија) на случаајот.
Секогаш раководејќи се од оваа премиса, ќе има и успешен поднесок.
 На крајот, препорака од еден судија кој во својата пракса исклучително им
посветува внимание на поднесоците кои ги даваат странките во текот на
постапката и темелно ги анализира, кој чстопати вели - “никогаш не давај
поднесок заради поднесокот, не го пишувај она, во кое и самиот не си убеден
дека е така, односно немаш образложени кое е логично, веројатно и извесно и се
уште поважно што не си спремен да го браниш”
Видови на поднесоци
Според формалните барања што треба еден поднесок да ги содржи може да се
изврши поделба на строго формални и неформални. Од строго формалните поднесоци,
секако дека (од аспект на одбраната) спаѓа Приговор против обвинителниот акт, Жалба
на процесни решенија, Жалба на пресуда односно на меритум на предметот, итн. Оние
помалку формални поднесоци се разноразни барања, молби и слично до судот и другите
органи инволвирани во постапката, со кои се бараат определени процесни права,
објаснувања, мислења, појаснувања и слично. Иако овие ги нарековме неформални,
сепак, би препорачал и за едните и за другите да се користи истата форма во најголема
можна мерка, бидејќи сите поднесоци кои содржат некое барање во себе, мора да имаат
законска покрепа, како и фактичка поткрепа во доказите, фактите и околностите на кои
се повикуваат.
Според времето кога се даваат, поднесоците се делат на оние во преткривичната
постапка, истражна постапка, фаза од завршување на истрага до обвинение, поднесоци
во текот на главен претрес, поднесоци во постапките по правните лекови.
Ова се само мал број на примери на поднесоци кои би биле дадени во различни
стадиуми :
 Во преткривичната постапка,
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Барање за враќање на одземени предмети
Барање за испитување на законитост од лишување од слобода
Барање за продуцирање на докази од кои произлегува основ на
сомнение
Во истражна постапка,
o Барање за присуство при распит на сведоци
o Барање препис од докази и списи на предметот
o Одговор на барање за спроведување ан истрага
o Жалба на Решение за спроведување на истрага
o Барање за посета на притворено лице без или со надзор на службено
лице
o Барање за пуштање на слобода со гаранција
o Барање за замена на притвор со куќен притвор или друга мерка за
обезбедување на присуство
o Жалба на решение за определување ( продолжување) на мерка притвор,
итн итн....
Во фаза од завршување на истрага до обвинение,
o Приговор против обвинителен акт
o Поднесок за достава на докази од овластен тужител до одбраната
o Поднесок за достава на докази од овластен тужител кои се
екскулпирачки по обвинетиот. 35
Поднесоци во текот на главен претрес,
o Поднесок за предлагање на докази
o Поднесок за достава на алтернативно експертско мислење( вештачење)
o Поднесок за издвојување на докази од списи на предметот прибавени на
незаконит начин.
Поднесоци во постапките по правните лекови.
o Жалба на Пресуда
o Жалба на Решение
o
o
o
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Согласно Законот за јавно обвинителство, ЗКП но и ЕКЧП, овластениот тужител е должен со еднаво
внимание да ги цени доказите кои го товарат, но и оние кои одат во прилог на обвинеитот. Таквите докази тој
има и законска но и морална обврска да ги достави до судот и одбраната
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Модели на Практични директиви за поднесоци
МКСЈ
Практични директиви за должината на поднесоците – ревизија 1 36
Практични директиви - Основни правни документи
ПРАКТИЧНИ ДИРЕКТИВИ ЗА ДОЛЖИНАТА НА ПОДНЕСОЦИТЕ
(IT/184/Рев.2)
16 Септември 2005
I. Вовед
Според Правилата за постапка и докази на Меѓународниот трибунал
(‘Правила‘), дадени се овие модели на практични директиви за поднесоци со цел да се
обезбеди ограничување на должината на писмените поднесоци при судење или при
жалбена постапка.
(A) Големина и формат на листот
Поднесоците треба да се поднесуваат на лист од А4 формат. Маргините треба да
се најмалку 2,5 см на сите четири страни. На сите поднесоци треба да им биде означен
бројот на страната, освен на насловната страница.
(B) Букви
Буквите треба да се со големина 12 со 1,5 поред. Една просечна страна треба да
содржи помалку од 300 зборови.
(C) Должина
1. Жалби по пресуда
(a)
Поднесок од жалителот по основ на жалба по крајна пресуда донесена од
Судски совет не треба да содржи повеќе од 30 000 зборови (12 000 ако жалбата
е ограничена на казна):
(i)
Доколку, таму каде што Обвинителот, како жалител поднесува одделен
поднесок во однос на секоја обжалена страна или заеднички поднесок, вкупниот
број на зборови не треба да е поголем од 30 000 по една обжалена страна и
дополнителни 10 000 зборови во однос на останатите обжалени страни;
(ii)
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и доколку временскиот рок за поднесување таков заеднички поднесок почнува
од денот на поднесување на последната жалба.
(b)
Одговорот на обжалената страна по жалба на крајна одлука на Судскиот совет
не треба да содржи повеќе од 30 000 зборови (12 000 ако жалбата е ограничена
на казна), под услов во (а) (и) да се применат дозволените промени за секо ј
поднесок во својство на одговор од страна на Обвинителството и доколку
временскиот рок за поднесување на заеднички поднесок во својство на одговор
започнува да тече од датумот на доставување на последниот поднесок на
жалителот.
(c)
Поднесокот во својство на одговор на жалителот во форма на жалба на крајна
пресуда на Судскиот совет не треба да содржи повеќе од 9000 зборови (3000 во
случај жалбата да е ограничена на казна):
(i) Под услов, доколку Обвинителството достави поднесок во својство на одговор во
однос на повеќе од одна обжалена страна, или преку доставување засебен поднесок во
однос на секоја обжалена страна или заеднички поднесок, вкупниот број на зборови не
треба да надминува 9000 по една обжалена страна и дополнителни 3000 зборови по
секоја дополнителна обжалена страна;
ii) и доколку временскиот рок за доставување таков заеднички поднесок во својство на
одговор почнува да тече од датумот на доставување на одговор од последната обжалена
страна.
2. Времени жалби
(1)
Поднесокот на жалителот во една времена жалба не треба да содржи повеќе од
9000 зборови.
(2)
Поднесокот на обжалената страна во една времена жалба не треба да содржи
повеќе од 9000 зборови.
(3)
Поднесокот во својство на одговор на жалителот во времена жалба не треба да
содржи повеќе од 3000 зборови.
1.
2.

Поднесоци во претходна постапка
Поднесоци во главна расправа

Поднесок пред судење не треба да содржи повеќе од 15 000 зборови.
Поднесок на крајно судење не треба да содржи повеќе од 60 000 зборови.
5. Други поднесоци и одговори
Поднесоци и одговори пред Советот не треба да содржат повеќе од 3000
зборови. Ако е поврзано со Правило 115 дополнителни докази, поднесоци и одговори не
треба да содржат повеќе од 9000 зборови, додека пак одговорите не треба да содржат
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повеќе од 3000 зборови. Ако е поврзано со Правило 115, отфрлувачките материјали,
поднесоци и одговори не треба да содржат повеќе од 3000 зборови.
6. Материјали за кои не важат ограничувањата за број на зборови
Наслови, фус ноти и цитати се вбројуваат во горенаведените ограничувања за
број на зборови. Секој додаток кој содржи верни цитати од статутот на Меѓунарониот
трибунал или Правила не подлежи на ограничување на бројот на зборовите. Било кој
анекс или список на власти не подлежи на ограничување на бројот на зборовите. Анекс
или список на власти не содржи правни или фактички аргументи, но референци, извори
на материјали, делови од податоци, докази и други релевантни, неоспорливи материјали.
Анексот треба да биде со разумна должина, која нормално е три пати од ограничувањето
на страната за таа група на поднесоци (пр. поднесок кој е ограничен на 30 страни со
претходно наведените директиви, анексот треба да се ограничи на 90 страни), иако се
подразбира дека должината на анексите ќе варира повеќе од должината на поднесоците.
7. Отстапувања од ограничувањата за број на зборови
Странката може да бара одобрение однапред од Советот за да го надмине бројот
на зборови предвиден во оваа Директива и мора да достави објаснување за
исклучителните околности за потребата од употреба на повеќе зборови. По доставување
поднесок од една странка за продолжување на времето или за надминување на
ограничувањето на бројот на зборови, пред-жалбениот Судија може да одлучи по
поднесокот без да ја сослуша другата странка, освен ако тој/таа не смета дека постои
ризик за другата странка да биде дискриминирана.
8. Наведување на бројот на зборови
Странките треба да извршат броење на зборовите за секој документ кој го
доставуваат а е подлежен на ограничување на бројот на зборови наведено во овие
Директиви и треба да ја наведат таа информација во вид на ‘Број на зборови _______‘ на
крајот на документот, пред линијата за потпис.

Европски Суд за Човекови Права
ПРАКТИЧНИ ДИРЕКТИВИ
ПИШАНИ ПОДНЕСОЦИ
I. Доставување на поднесоци
Општо
1.
2.
3.
4.

Поднесок мора да се достави до Регистар во временскиот рок утврден со
Правило 38 и на начин опишан во параграф 2 од тоа Правило.
Датумот на кој поднесокот или друг документ ќе се прими во регистарот се
бележи на тој документ со печат за прием.
Сите поднесоци, како и нивните анекси, треба да се поднесат до регистарот во 3
копии испратени по пошта и 1 копија пратена по факс, доколку е можно.
Тајните документи треба да се испраќаат по препорачана пошта.
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5.

Непредвидени поднесоци нема да се дозволат во однос на случајот, освен
доколку Претседателот на советот не одлучи поинаку (види Правило 38 § 1).

Поднесување по факс
1.

2.

Странката може да достави поднесоци или други документи до судот преку
нивно испраќање по факс 2.
1. Името на лицето кое е потписник на поднесокот мора и да е испечатено
на истиот за да може тој/таа да биде идентификуван/а.
2. II. Форма и содржина
Форма
Поднесокот треба да содржи:

(a) Број на апликација и име на случајот;
(b) Наслов кој ќе укажува на природата на содржината (пр. согледување на дозволеност [
и суштината ]; одговор по согледување на Владата/поднесителот во однос на
допостливоста [ и суштината]; согледувања на суштината; дополнителни согледувања на
допустливоста [ и суштината]; меморијали итн).
1.
2.

Издадено од Претседателот на Судот во согласност со Правило 32 од судските
правила на 1 ноември, 2003.
Факс бр. +00 33 (0)3 88 41 27 30; други броеви на факс може да се најдат на веб
страницата на Судот (www.echr.coe.int).

9. Еден поднесок исто така треба да
(a)
Биде на хартија со формат А4, со маргина не помала од 3,5 см;
(b)
Биде целосно читко напишано, и по можност исчукано на компјутер;
(c)
Сите броеви да се изразени со бројки;
(d)
Го содржи бројот на секоја последователна страница;
(e)
Биде поделен во нумерирани параграфи;
(f)
Биде поделен во глави и/или наслови кои се во согласност со формата и стилот
на судските одлуки и пресуди (-Факти‘ / ‘Домашно законодавство (и пракса)‘ /
‘Поплаки‘ / ‘Закон‘; по последното поглавје треба да следат наслови како –
Прелиминарен приговор за...‘; - Тврдење за непочитување на Член...‘;, во
зависност од случајот);
(g)
Наведува одговор на секое прашање на Судот или спротивната страна по
засебен наслов;
(h)
Дава референца за секој доумент или доказ наведен во поднесокот или даден во
прилог.
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1.
2.

Ако поднесокот содржи повеќе од 30 страни, треба да се достави и кратко
резиме.
Ако странката дава документи и/или други докази заедно се поднесокот, секој
доказ треба да биде наведен во засебен анекс.

Содржина
12. Поднесоците на странките по прием на тужбата треба да вклучуваат: Странките
(a)
Било каков коментар кој странката сака да го даде во однос на фактите за
случајот; сепак,
(i)
Ако странката не ги оспорува фактите на начинот на кој се наведени во изјавата
за факти подготвена од пегистарот, треба да ги ограничи своите забелешки на
кратка изјава по тоа прашање;
(ii)
Ако странката ги оспорува само дел од фактите спореед наводите на регистарот,
или сака да ги дополни, треба да се ограничи на тие специфични точки;
(iii)

Ако странката се спротивставува на фактите или дел од фактите презентирани
од другата странка, треба јасно да наведе кои факти се неоспорени и да ги
ограничи своите забелешки на спорните точки;

(b)
Правните аргументи кои првично се однесуваат на дозволеноста и, второ на
суштината (основ) на случајот; сепак,
(i)
Ако се поставувааат одредени прашања по фактичка или правна точка кон една
странка, треба без оглед на Правило 55, спротивставената странка да ги
ограничи своите аргументи по тие прашања;
(ii)
Ако поднесокот има својство на одговор на аргументите на другата странка,
поднесоците треба да се однесуваат на специфични аргументи по редослед
наведен претходно.
13. (а) Поднесоците на странките по прифаќање на тужбата треба да вклучуваат:
(i) Кратка изјава со која ќе се потврди позицијата на странката во однос на фактите за
случајот како што е наведено во одлуката за дозволивост;
(ii) Правни аргументи во врска со суштината на случајот;
(iii) Одговор на некое специфично прашање за фактичка или правна точка поставено од
Судот.
(b) Странката која поднесува барање за соодветен надомест (провери со Ана) во исто
време треба да го направи тоа на начин предвиден во практичната директива за
поднесување на барање за соодветен надомест.1
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1.

2.

Имајќи ја предвид доверливоста на постапката за спогодбеното порамнување на
спорови (според Член 38 § 2 од Конвенцијата и Правило 62 § 2), сите поднесоци
и документи поднесени во рамките на обидите за спогодбено порамнување
треба да бидат поднесени одделно од писмените поднесоци:
Во рамките на спротивставените постапки, не смее да се прави референца кон
понудите, концесиите или други изјави поднесени во врска со спогодбено
порамнување.

III. Временски рокови
Општо
16. Одговорност е на секоја странка да обезбеди навремена достава на било какви
поднесоци или придружни документи до Судот.
Продолжување на временските рокови
1.
2.

3.

Временски рок наведен во Правило 38 може да биде продолжен по барање на
некоја од странките.
Странката која бара продолжување на временскиот рок дозволен за
поднесување на поднесок мора да го побара тоа веднаш штом ќе дознае за
околностите кои го оправдуваат таквото продолжување и, во секој случај, пред
истекот на временскиот рок. Треба да се наведе причината за одложувањето.
Ако се дозволи продолжување, тоа ќе важи за сите странки за кои соодветниот
временски рок истекува, вклучувајки ги и оние странки кои не го барале
продолжувањето.

1. Сеуште не објавено, во моментот види Правило 60.
IV. Неможност да се исполнат условите за поднесоци
1.

2.

Ако еден поднесок не е доставен во согласност со условите наведени во
параграфите 8-15 од оваа директива за поднесоци, Претседателот на Советот
мора да побара од засегнатата странка повторно да ги достави поднесоците во
согласност со условите.
Неуспехот при исполнување на условите наведени претходно може да доведе до
заклучок дека поднесокот не е соодветно доставен (види Правило 38 § 1 од
Правила на Судот).

Модел на поднесок:
Како Што кажав погоре, за жал овие практични директиви не постојат во нашиот правен
поредок, ниту во праксата постои унифициран модел ан поднесок кој треба да биде
прифатен, а се покажал како “успешен” барем од формален аспект. Сметам дека оваа
правна празнина треба час поскоро да се пополни и да се работи на едукација на сите
правници, независно од нивната моментна положба (адовокати, обвинители, судии,
правници во стопанството), за тоа како треба да изгледа едно унифицирано во формата
обраќање до една таква инстанца каква што е судот.

54

Пример 1
Пример за поднесок каде со неколку реченици треба да се направи ударна поента,
односно да се биде концизен без непотребно развлекување.

ДО
ОСНОВЕН СУД
Оид.---/---ПОДНЕСОК
-за издвојување на докази прибавени на незаконит начин
Од Обвинетиот __________________од ________
преку бранител адвокат _____________________
Со Обвинителен акт Ко.бр.--------------------, предложено е да се изведе како
доказ Увид во Записник од претрес на дом и лице број _________, извршен од ОСЛ на
УВР______, а согласно наредба на истражен судија на Основен суд _______.
Согласно содржината на овој Записник, може да се види дека на него нема
потпис од двајца пололетни граѓани кои биле присутни како сведоци, а согласно член ------ од ЗКП. Исто така, не постоела опасност од одлагање бидејќи таква не е наведена во
Записикот, а доколу би постоела морала задолжително да биде наведена.
Доказ: Увид во содржината на Записникот
Согласно член 15 од ЗКП, доказите кои се прибавени на незаконит начин не
можа да се користат како доказ во постапката, и врз нив не може да се заснова судска
одлука.
Од сите овие причини, Молам Судот да донесе Решение за издвојување на
Записникот за претрес на дом и лице број ------ од ------ од списите на предметот, како
доказ прибавен на незаконит начин, кој не може да се користи во постапката.
----/-----/------

3.

Со почит,
Бранител

Структура на поднесок

Кога во содржината на поднесокот треба да се разработуваат фактички , и
првни прашања, да се објасни од каде доаѓа потребата за такво обраќање,
фактичкиот и процедурален историјат кој предходел до тој стадиум на постапката,
тогаш, лесно поднесокот може да се претвори во мешаница на правни и фактички
прашања и барања, раскажувања и прераскажувања на тези, па затоа двапати
повеЌе е потребно поднесокот да има своја структура, која најпрво од формално
правен аспект, ќе ги задоволи стандардите, но и понатака содржински ќе одгоори
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на предизвикот да се обратиме до Судот на тој начин. Така, во многу
законодавства, но и меѓународни институции и судови, следнава структура се
покажала како можне успешна:
Почетна страница ( cover page) 37 , која се состои од,
 Назив на Судот ( или друг орган ) до кој е наменет поднесокот
 Име на странките
 Назив на поднесокот од кој може да се види што се бара во
поднесокот со што се олеснува на оној што треба да го
проучува
 Место и датум

Уводен дел ( во кој претствуваат странките, релациите со предметот , се
објаснува која е законската норма што дозволува обраќање, и и слично)




Процедурална историја (во овој дел кратко се наведувааат
процедуралните стадиуми кои довеле до конкретниот поднесок, за да се створи
слика дека постои контнуитет, но и заради прегледност на работите на оној
кому му е наменет поднесокот.)

Фактичка состојба (овој дел се изложува состојбата на работите како
што ние ја гледаме, односно се презентира нашата теза (теорија) на случајот.
Делот за фактичката состојба треба да биде логична целина со свој увод, среден
дел и заклучок, како да се работи за наративен текст. Се разбира дека во овој дел
треба да се биде и внимателен при изнесувањето на фактите-да не се створи
слика дека истите се извртуваат, туку тоа да се прави на начИн на кој што не се
секнува впечаток дека се манипуира со судот.

Материјално право (овој дел претставува фундаментот врз кој се базира
поставеното барање. Исклучително важно е да се даде издржано правно
образложение за материјалното право, бидејќи на тој начин само се олеснува на
Судот да го донесе посакуваниот резултат даден во барањето. Делот за
материјално право препорачливо е да се збогати и со праксата на Судот за
човекови права, како извор на правото во нашиот систем, но и со ставови и
начелни правни мислења на Врховниот суд.

Барање (ја претставува суштината на поднесокот. Доколку поднесокот
не содржи барање, тоа е само еден наративен текст односно видување на
работите, кое судот може но и не мора да го прифати. Исклучително е
непријатно за оној што го пишувал поднесокот, оној кому му е наменет да не
знае што да бара во тој поднесоко, односно да се труди да извлекува суштина од
него.Но доколку поставиме јасно барање во еден поднесок, судот по тоа барање
мора да одлучи. Макар и да се работи за барање од типот на ...Предлагам Судот
да го ослободи обвинетиот од обвинение...Судот мора да одлучи со Пресудата.
Не треба да се повторува дека барањето мора јасно да биде поставено, во
дадените законски рамки, но и да биде реално.) Нереалните, неразумни и

37
Меѓу другото, улогата на оваа почетна страна или cover page е да се избегне увид во содржината на
поднесокот од страна на овој кому што не му е наменет, а би можел да дојде до него случајно, но и естетски е
попрегледен за архивирање
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Се разбира дека ваквиот модел на поднесок не треба да се свати ако дефинитивен модел
што треба да се прифати. Со оглед на фактот што и овој модел на поднесокт е работен
соглансо практична директива, се покажало во праксата дека неговата и форма и
содржина кореспондираат со модерното сваќање на потребата да се комуницира преку
поднесоци, односно така да се практицира правото во кривичната постапка.
Всушност, и самите судски одлуки треба и мора да претрпат промени во поглед на
нивната форма, и тоа од најмалку две причини. Првата е секако естетската причина, која
мора да биде задоволена за да се знае дека една одлука доаѓа во определена форма од
определен орган кој е овластен и повикан тоа да го прави, со што правничката проферија
добива на дигнитет, и второ, само преку формално но и содржајно добро образложена
одлука, ќе се види и начинот на кој се администрира правдата, како едно од барањата на
модерното сваќање на судската одлука, во контекст на Европската конвенција за
човекови права и слободи. 38
Пример за поднесок согласно горенаведената структура
Почетна страница ( cover page)
ДО
ОСНОВЕН СУД
---/---БАРАЊЕ
-за укинување на мерка притвор или за замена на мерка притвор со друга
алтернативна мерка за обезбедување на присуство
Од Обвинетиот __________________од ________
преку бранител адвокат _____________________
Увод
1.
2.

Обвинетниот се сомничи дека е сторил на кривично дело ----------------.
Во тек е истрага согласно Решението на истражниот судија на Основен суд--------------. Осомничениот е во притвор согласно Решението на истражниот судија за
спроведување на истрага и определување на мерката притвор.
Релевантна процедурална историја

3.

Обвинетиот три пати пред неговото лишување од слобода е повикуван во
Полицијата. На сите три покани уредно се јавуваше. Обвинетиот е крајно лишен
од слобода на ден ........

38

…Понатамошната функција на образожените одлуки е да демонстрира на странките дека нивните
аргуманти биле земени во предвид..........Само кога постои образложена одлука можеда има јавна анализа за
тоа како се администрира правдата- Пресуда (Суоминен против. Финска, no. 37801/97, § 37, 1 July 2003).
цитирано и во Пресудата Сарбан против Молдавија 3456/05 od 04.10.2005 година
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4.

5.
6.
7.

ОЈО_______, поднел Барање за спроведување на истрага до Истражниот судија
со предлог за определување на мерка притвор. Предлогот за определување на
притворот не бил образложен, тукусамо се наведени основите од ЗКП поради
кои ОЈО смета дека треба да се определи притвор. 39 На тој ден со Решение
______му е определана мерката притвор во траење до 30 дена , поради:
 постоењето на опасност од бекство ,
 поради постоење на опасност од влијание врз сведоци, и
 поради опасност од повторување на делото. 40
Обвинетиот се наоѓа во притвор веќе 68 денови.
Притворот е продолжуван двапати и тоа со Решение на истраженн судија
_______________, со Решение на истраженн судија _______________, со
Решение на истраженн судија _______________.
Сите жалби на обвинетиот против ваквите Решенија се одбиени. 41
Фактичка состојба
(отсуство на причините за притвор)
Непостоење на Опасност од бегство

8.

Не постојат “особени околности” (согласно номотехниката на законот) кои
укажуваат на опасност од бегство. Опасноста од бегство не смее да се гледа in
abstrqcto. Треба да се покаже дека конкретни чекори прземал осомничениот од
кои би можело да се очекува дека би се спремал на бегство. Такви особени
околноси до сега не се ниту покажани ниту докажани.


9.

Доказ: Неспорно, увид во списите на предметот и изјавата на Записник--------Напротив, Осомничениот даде ветување дека нема да го напушта своето
живеалиште, а исто така ја понуди својата патна исправа на Судот.
Непостоење на опасност од Влијание на сведоци

10. Сите сведоци во текот на истрагата се сослушани, а други не се предложени, со
што отпаѓа стравот од влијание врз нив, иако и досега не се докажа дека таков
стравбил оправдан.
Неисполнети законски услови за постоење на страв од повторување на
кривичното дело
11. Презумпција е дека дело не е сторено, се додека не се докаже спротивното. Се
додека не се докаже спротивното, постоењето на околности кои одат против
осомничениот или обвинетиот не смее и не може да се претпоставува.
12. Сите досегашни решенија оперираат со можноста за постоење “на веројатна
опасност од повторување на делото” 42 Ваквата презумпција е незаконита.
Осомничениот досега јавноне се заканил со сторување на дело, а не може да
повтори дело кое не е докажано дека е сторено. Кумулирани ваквите
недокажани тврдења претставуваат и повреда на презумпцијата на невиост.
13. Дело не е докажано дека е сторено, ниту осомничениот се заканил преднекого
дека ќе стори кривично дело сошто отпаѓа и третиот основ.
39

Увид во Барање за спроведување на истрага
Увид во Решение на истражен судија
41
Увид во -------42
Увид во Решението образложение став 4
40
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Материјално право
14. Сите досегашни решенија со кое е определен односно продолжан притворот се
незаконити, бидејќи во решенијата отсуствуваат образложени причини за
притворот.Образложените одлуки особено за притворот се императив, согласно
Европскиот суд за човекови права ио неговата јуриспруденција.
15. На оваа околност е произнесен и Врховниот суд на РМ, каде го завзел следново
стојалиште:
Кога во решението на истражниот судија или кривичниот совет на
судот за определување на мерка притвор или продолжување на мерката
притвор само се парафразирани законските основи за определување на
мерката, а при тоа истите со ништо не се поткрепени за да станат
веројатни, е сторена повреда на законот. 43
-Барање за заштита на законитоста КОЗ бр.302/94 од 20.11.1994
-Пресуда на Врховен суд на Македонија КЗЗ бр.23/94 од 21.12.1994
година.
Во овој конткст е и јуриспруденцијата на ЕСЧП. 44
 Каде што законот дава презумпција во однос на факторите релевантни за
основа за континуиран притвор (детенција), постоењето на конкретни
факти кои би превагнале врз правилото за почитување на индивидуалната
слобода мора да бидат демонстрирани со потребниот степен на
убедителност . 45
o
o



(Исто така),Судот мора да ги цени сите факти кои одат во
прилог или против постоењето на вистински прилог на јавниот интерес
со кои се оправдува, со должна почит кон презумпцијата на невиност,
кои се тоа отстапки од правилото за почитување на индивидуалната
слобода и да ги наведе во одлуките по барањата за за пуштање на
слобода. 46
Право на подготвување на одбрана на слобода

16. Согласно член 2 од ЗКП, темелно начело е презумпцијата на невиност. 47
Согласно член 2 став 2 од ЗКП, начелото in dubio pro reo важи во секој стадиум
43
Барање за заштита на законитоста КОЗ бр.302/94 од 20.11.1994-Пресуда на Врховен суд на Македонија КЗЗ
бр.23/94 од 21.12.1994 година.
44
.....Понатамошната функција на образожените одлуки е да демонстрира на странките дека нивните
аргуманти биле земени во предвид..........Само кога постои образложена одлука можеда има јавна анализа за
тоа како се администрира правдата - Пресуда (Суоминен против Финска, бр. 37801/97, § 37, 1 Јулѕ 2003).
цитирано и во Пресудата Сарбан против Moлдавија 3456/05 од 04.10.2005 година
45
Пресуда на ЕСЧП Ријаков против Бугарија, предмет број 33977/96(Исто така, Контрада против Италија,
Пресуда 24 Август 1998, Извештај 1998-В, §§ 14, 16, 18, 23-30, 58-62)....... параграф 84 ........... Каде што законот
предвидува претпоставки во смисла на релевантни фактори на основата за продолжен притвор, постоењето на
конкретни факти кои што даваат тежина на правилото за почитување на индивидуалните слободи, мора да
биде убедливо образложено
46
Пресуда Лателиер против Франција, пресуда од 26 Јуни 1991, Серија A бр. 207, § 35)., цитирано и во
Пресудата Сарбан против Mолдавија 3456/05 од 04.10.2005 година
47

ЗКП, член 2
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на постапката. Што значи, дека доколку постои двоумење за определен факт,
истиот се цени на начин поволен за обвинеитот и аналогно на тоа и законот се
применува во корист на обвинетиот. Оваа одредба завзема високо место во
номоехниката на законот. 48 и се применува mutatis mutandis во секоја конкретна
правна ситуација.
17. Осомничениот е неосудуван и до сега не се водени дела против него.
18. Неговата здравствена состојба е таква што и со друга мерка за обезбедување на
присуство, па дури и со куќен притвор би се исполнила целта за која мерката е
определена.


Доказ: Лекарско уверение....................

19. Мерката притвор како што е определена во овој случај, е непропорциоална со
целта што сака да се постогне, со внимателно измерување на сите околности
(бенефитот на интересот на правдата, но и презумпцијата на невиност и личните
прилики на осомничениот).
20. Осомничениот има право да се брани од слобода, кое не е исклучок од
правилото дека едно осомничено лице секогашќе биде притворено, туку
напротив. Притворот е крајна и најтешка мерка за обезбедување на присуство на
обвинетиот на судење и за заштита на докази и сведоци. На истражниот судија,
му стојат на располагање и други превентивни мерки, кои доколку не ја
постигнат бараната цел можат да се заменат со построги. Од овие причини,
предлагам Кривичниот совет да размисли за други поблаги мерки како: забрана
за напуштање на живеалиште, обврска да се јавува на службено лице, одземање
на возачка дозвола, куќен притвор и сл. 49
21. Впрочем и законска обврврска е согласно ЗКП да се применува поблага мерка
секога кога со таква мерка може да се оствари целта. 50
Барање
Од овие причини предлагам:
1. Барањето за укинување на притворот да се уважи,.Осомничениот да се пушти да
се брани од слобода, или
2. Барањето за укинување на притворот да се уважи,мерката притвор да се замени
со друга алтернативна мерка согласно ЗКП
---/---/---------

Со почит,
Бранител,

48
ЗКП, член 2 став 2 каде е пропишано дека За постоењето или непостоењето на фактите што го чинат
обележјето на кривичното дело или од кои зависи примената на некоја одредба од Кривичниот законик, судот
ќе одлучи на начин поповолен за обвинетиот. Начело in dubio pro reo.
49
Превентивни мерки по чел 189 од ЗКП, пречистен текст
50
ЗКП пречистен текст, ...член 185 став 2-.....При одлучување која од наведените мерки ќе ја примени,
надлежниот орган ќе се придржи кон условите определени за примена на одделни мерки да не се применува
потешка мерка ако може истата цел да се постигне со поблага мерка. Превентивни мерки по чел 189 од ЗКП,
пречистен текст
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РАСПИТ НА СВЕДОЦИ
Општо за сведоци
Сведоците имаат многу важна улога во кривичната постапка, како за судот, така
и за обвинителот и за одбраната. По правило, судот постапувајќи по одредбите на
Законот за кривичната постапка (ЗКП) како независна судска власт, има уставно и
законско право некого да прогласи за виновен за сторено кривично дело или да утврди
дека не е виновен. Остварувајќи ја функцијата на правораздавање, судот треба да се
грижи и за законитоста на постапката за што има посебни одредби во домашното и
меѓународното право. Една од најважните фази во кривичната постапка е постапката на
изведување на докази. Сведоците и испрашувањето на сведоците пред судот е можеби
најчувствителната и најважната фаза од судската постапка. Сведок е лице за кое е
веројатно дека ќе може да даде известувања за кривичното дело и сторителот и за други
важни околности.
Во ЗКП, одредби за сведоците главно се операционализирани во Глава XVIII
Истражни дејствија, поднаслов 5 Сослушување на сведоци, како и во Глава XXII Главен
Претрес, поднаслов 7 Доказна постапка.
Минимални права на обвинетиот во врска со сведокот
Правото на обвинетиот да биде присутен при испитувањето на сведоците и да
може да им поставува прашања 51 е утврдено со ЗКП. Оваа одредба е вметната во ЗКП,
како резултат на потпишувањето на Европската конвенција за заштита на основните
човекови права и слободи од страна на Република Македонија во 1998 година( ЕКЧП).
Имено, според Конвенцијата, секое лице против кое е поведена кривична постапка има
право да испрашува или да ги испрашало исведоците против него и да му се овозможи
присуство и испрашување на сведоците повикани во негова полза под еднакви услови
како и сведоците против него. 52
Сведоци и домашното право
Според домашното право, во Предкривична постапка и во постапка на Главен
претрес, сведоците ги повикува судот на предлог на странките и по свое наоѓање. 53
Заради ваквиот генерален принцип, во кривичната постапка во Република Македонија
сите повикани сведоци имаат еднаков статус во поглед на правилата кои важат при
нивното испитување. За разлика од домашното право, во некои странски држави 54 , како
и во Меѓународни судови 55 , статусот на сведоците зависи од фактот кој го повикува.
Така, во овие системи има сведоци на обвинителот и сведоци на одбраната. Разликата е
пред се во повикувањето на сведоците, бидејќи секоја од странките сама ги повикува
сведоците пред судот, но и суштинска во поглед на правата кои странките ги имаат во
постапката на распит на соодветните сведоци.
Иако законската одредба според која судот повикува сведоци во нашиот правен
поредок егзистира неколку децении, мој впечаток е дека концептот се уште не е
прифатен кај граѓаните, кои често кога ќе дојдат повикани пред суд прашуваат која од
51

член 4 став 2 алинеа 5 од ЗКП
член 6.3.е од ЕКЧП
53
член 167, 169, 340 ЗКП
54
САД, Обединето кралство
55
Меѓународен трибунал за гонење на лица од поранешна Југославија, со седиште во Хаг
52
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странките ги повикала во тоа својство. Значи и за обчните граѓани е нелогично судот сам
да ги предлага и повикува за сведоци. Ова може да биде добар индикатор при
изготвување на новиот текст на Законот за кривичната постапка, во полза на укинување
на правото на судот да повикува сведоци.
Сведоци и меѓународното право
Расправен систем (adversarial system) во постапките е правен систем, генерално
прифатен во common law земјите или земји со англосаксонско право. Системот се базира
врз вештините на адвокатите, кои ги застапуваат странките во постапката и вклученоста
на независно и непристрасно лице Судија, кои се обидуваат да ја утврдат вистината во
случајот. Постапката во овој суд ја движат и ја водат страните. Под поимот адвокатура
(advokacy) во овој систем се подразбира застапувањето на двете страни и на обвинителот
и на одбраната. Судот има пасивна улога на независен арбитер кој се грижи за
принципот на равноправност на страните, на презумпцијата на невиност и за
правичноста на судењето. Почитувајќи го принципот на непристрасност, судот не
повикува сведоци и не им поставува прашања на сведоците повикани од страните.
Изјавите на сведоците имааат доказна важност само доколку се дадени на судење, на
усна јавна расправа. Со тоа овие системи целосно го почитуваат принципот на усност
ијавност во постапката.
Сведоците во земјите со расправен систем имаат големо значење во постапката. Во
некои од нив, дури и писмените документи за да станат докази, мора да бидат потврдени
за време на распит на сведок. Со други зборови, писмените документи се изведуваат
преку сведок кој сведочи, со што добиваат доказна сила.
Истражниот систем (inquistitorial system) познат кај нас како Континентално право
(civil law) е систем дијаметрално спротивен на расправниот систем. Истражниот систем
го применува инквизициско начело, во кое судијата или група на судии имаат задача да
ги истражат случајот. Судот во овој систем има доминантна улога во постапката, како
иследник и истражител, кој повикува сведоци по свое наоѓање, поставува прашања, бара
писмени докази од други органи и на крај пресудува. Активностите на судијата како
истражител, ја доведуваат под знак на прашање неговата непристрасност при
пресудувањето.
Право на контраиспрашување
(cross examination)
Контраиспрашување е постапка на поставување прашања на сведок повикан од
противната страна. Контраиспрашувањето следува после директното испрашување кое
го врши страната која го повикала сведокот.
Директно испрашување е постапка во која страната која го повикала својот сведок му
поставува прашања. При директното испрашување дозволени се само отворени прашања
кои почнуваат со: Кога, Дали, Кој, Што, колку . Одговорот на овие прашања по правило
е поопширен и наративен по форма.
На пример;
П:
Кога пристигна на паркингот?
П;
Кои лица беа присутни на забавата?
П;
Колку време траеше тепачката?
При директно испрашување забрането е поставување на прашање од затворен вид или
сугестивни прашања во кои е содржан одговорот.
На пример:
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П:
П:

Дали е точно дека во 9.00 часот пристигнавте на паркингот?
Дали е точно дека Горан и Арбен беа на забавата?

За разлика од директното испрашување, при контраиспрашувањето дозволени се сите
видови на прашања. Контраиспрашувањето е најсилното оружје на одбраната во
кривична постапка. Со помош на оваа техника, се доведува под прашање
кредибилитетот на сведоците кои го товарат обвинетиот. Со правото на
контраиспрашување, на најдобар начин се остварува принципот на контрадикторност и
правото на спротивставување на сведоците на спротивната страна, кое е атрибут на
правото на фер судење. 56
При контраиспрашување, дозволено е на сведокот да му се сугерира одговор на прашање
и да се наведува да даде баран одговор.
Поради видот на прашањата при контраиспрашување, обично се наведува сведокот да
даден краток одговор, со ДА или НЕ. Со оваа техника добар испрашувач се труди да
оствари контрола врз одговорите на сведокот и да ги наведува одговорите во полза на
својата теза.
Пример бр 1:
П:
На ден 13.09 заедно со Арбен и Горан бевте во кафе барот Премиер.
Дали е тоа точно?
Одговор:
Да.
Пример бр 2:
П:
Дали е точно дека после извршениот увид на лице место изготвивте
извештај до началникот?
Одговор:
Да
П:
Дали е точно дека во тој извештај наведовте имиња на осомничени?
Одговор:
Да
Со користење на овие правила во системите кои ги дозволуваат, судовите имаат
можност да извлечат поцелосен заклучок за кредибилноста на сведоците и за постоењето
или непостоењето на фактите кои се релевантни за пресудувањето. Наспроти тоа, во
нашиот правен систем и покрај можноста да поставува прашања, поради забраната за
поставување на сугестивни прашања и на судот му е ограничена можноста детално да ги
испита и да ги проверува изјавите на сведоците. Истовремено, на одбраната и е скратено
правото на вистинско и целосно конфронтирање на сведоците на обвинителството, што
има негативен ефект врз правичноста на судењето во целост.
Поради ваквиот хендикеп кој произлегува од ЗКП, не само одбраната, туку и
обвинителството па и судот би требало да се незадоволни од досегашните законски
ограничувања во ЗКП, со забраната за контраиспрашување. Поради тоа, сметам дека
нема да има противници на идејата за донесување на нов ЗКП кој ќе даде им даде на
странките право на контраиспрашување на сведоците.
Заради проверка на вистинитоста на сведочењето, во недостаток на правото на
контраиспрашување, во ЗКП е предвидена можност за соочување. 57 Одредбата повеќе
создава хаос во судницата отколку што помага во утврдување на фактите. Во практика
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тоа изгледа така да двајца сведоци треба да застанат еден према друг! и да се гледаат во
очи! и да си кажуваат делови од настанот. Често пати тоа личи на театар, кој преоѓа во
караница помеѓу лицата кои се соочуваат, без вистинска доказна вредност за постапката.
Со соочувањето раководи судот кој сепак на крај одлучува што од расправата помеѓу
нив ќе запише во записник и на каков начин. Се надевам дека наредната новела на ЗКП,
соочувањето како доказно средство ќе се укине во целост и ќе се замени со право на
контраиспрашување.
Распит на сведоци во истрага
Во претходна постапка истражниот судија врши распит на сведок. Истражниот
судија прво на сведокот му поставува општи прашања 58 , па се повикува да изнесе што
му е познато за предметот 59 . При сослушување на сведокот не е дозволено служење со
измама ниту поставување на такви прашања во кои веќе е содржано како би требало да
одговори. 60 Истражниот судија во раскажувачка форма го запишува исказот на сведокот
во записникот. При тоа во практиката можни се два начини на запишување на исказот
во записниук и тоа: да се запише одговорот после секое поставено прашање и втор начин
заедно да се запише одговор на неколку прашања чии одговори претставуваат една
целина. И во едниот и во другиот случај истражниот судија не ги запишува своите
прашања кои довеле до одговорот на сведокот. Поради тоа, ограничена е можноста на
одбраната да ги докажува можните неправилности во спроведување на ова истражно
дејствие.
Главниот распит на сведокот во истрагата го врши истражниот судија, кој
според законската позиција која ја има треба да биде непристрасен. 61 Сепак бранителите
во текот на истрагата во некои случаи ќе приметат дека по начинот на поставување на
прашањата и по арбитрерниот пристап во запишувањето на одговорите на прашањата на
сведокот обично на штета на обвинетиот, истражниот судија всушност претставува
орган на прогон, кој постапува по директно барање за спроведување на истрага
поднесено од страна на обвинителот. Потврда за тоа е и практиката, според која при
распит на сведок обично не присуствува застапникот на обвинението, па обвинетиот,
неговиот бранител и сведокот имаат оправдан впечаток дека истражниот судија го
застапува и обвинението.
Карактеристики на овој распит кои произлегуваат од законот и од судската
практика се следните:
1.Не се врши аудио запис за време на распитот на сведок 62
2.За време на распитот не се води стенограм или транскрипт 63
3.За време на распитот се води записник 64
4.Записникот го диктира истражниот судија 65
5.Сведокот се сослушува без право на негов полномошник
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Наведените карактеристики на постапката за распит на сведоци во истрагата можат
да имаат значајни последици за подготовките на одбраната на обвинетиот и да бидат од
витално значење за исходот на кривичната постапка во целост. Одбраната мора да биде
свесна за сите отстапувања од нормите за правично судење суд кои мора да ги почитува
истражниот судија. Сепак, во практиката од разни причини понекогаш се можни
следните проблеми:
 Истражниот судија не ги запишува во записник сите прашања кои му ги
поставува на сведокот или ги запишува во друга форма. Со други зборови, ако
прашањето било поставено на недозволен начин 66 , па судијата само го
запишува одговорот на тоа прашање, одбраната нема доказ дека прашањето
било незаконито поставено.
 Судијата запишал во записник само дел од одговорот на сведокот, со што
делумно или во целина е смената суштината на одговорот, обично на штета на
обвинетиот.
 Сведокот е распрашуван да даде одговор на прашање, па после дадениот
одговор подоцна се изложил на кривично гонење
 Идтражниот судија при распитот на сведокот користи службени белешки од
МВР, кои не можат да бидат доказ во постапката
Улога на бранител во истрага
Во претходниот поднаслов во кратки црти беа дадени карактеристиките и
можните девијации во истрагата во фазата на распит на сведок. Бранителот и
обвинетиот имаат право да присуствуваат при сослушување на сведок во истрага 67 .
Можно е истражниот судија да не го повика бранителот при изведување на распит на
сведок. Заради тоа, добар предлог е уште при првото дознавање дека е во тек истражна
постапка, бранителот со поднесок до истражниот судија да побара да биде известуван за
распит на секој сведок и за изведување на другите истражни дејствија за време на
истрагата. 68 За денот и часот кога се врши распит на сведок во истрага, истражниот
судија е должен да го извести бранителот на погоден начин. По правилотоа е со судска
покана, но како погоден начин мое да се смета и известување по телефон, доколку е
благовремено направено за да има бранителот разумно време да дојде на распитот.
Правата на бранителот при распит на сведок во истрага се уредени со закон.
Бранителот има право да поставува прашања на сведокот, преку истражниот судија или
лично на сведокот, по претходна дозвола од истражниот судија. 69 Бранителот има право
да бараат во записникот да се внесат и нивните забелешки во поглед на извршувањето на
определеното извршно дејствие. 70
Имајќи ги во предвид правата кои бранителот ги има согласно ЗКП бранителот
на обвинетиот, како и обврските кои ги има согласно неговата улога на бранител на
правата на обвинетиот во постапката, бранителот мора да укаже на сите неправилности
во постапката со истакнување на приговор во усмена форма. Пример за неправилности
се кажани погоре, а споедбо би ги издвоил: незапишување на прашања во записник,
незапишување или нецелосно запишување на одговор на сведок во записник, или
поставување на недозволени прашања. Чести се случаите да истражниот судија ги
отклони непревилностите после поднесениот приговор, но во случаи да причините за
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приговорот стојат и понатаму, бранителот мора да инсистира, приговорот да се запише
во записникот за распит на сведокот.
Во судската практика и тука можат да настанат проблеми. Истражниот судија
може да одбие да го запише приговорот, или да одлучи да ги запише на крај на исказот
на сведокот. Сметам дека бранителот треба да инсистира, приговорот да се запише во
времето во кое е истакнат, а доколку истражниот судија тоа го одбие, тогаш по
завршување на истражното дејствие, бранителот има право да приговорот ги поднесе и
во писмена форма.
По однос на правото на сведокот да не одговара на поставено прашање поради ризик
од изложување на кривично гонење, бранителот на обвинетиот не е овластен да го брани
сведокот во истрагата. Меѓутоа, доколку одговорот на прашањето кое го изложува
сведокот на кривично гонење, може да му штети и на обвинетиот, тогаш бранителот
исто така може да приговори и да бара од истражниот судија уште еднаш да му ги
објасни правата на сведокот сврзани со можноста да се изложи на кривично гонење.
 Можно решение за да се заштитат во целост правата на сведокот, е со измените
на ЗКП да се овозможи при распитот на сведокот во истрага пред истражен
судија или при распитот вршен од страна на обвинител да може да присусутвува
и полномошник на лицето кое се испитува како сведок, за да ги штити неговите
права и да му укаже на кои прашања да не дава одговор поради опасност од
самоинкриминација.
Подготовки за распит на сведок
Вистинската одбрана на клиентот започнува со подготовките за распит на
сведоците. Постои златно правило при распит на сведоци да не се поставуваат прашања
на кои не се знае одговорот. Бранителот не смее да биде причина за уште една лоша
изјава од сведок, против клиентот кој го брани. Заради тоа бранителот, уште во
моментот кога ќе дознае кој е сведок во истрагата треба да се подготвува за неговиот
распит.
Подготовките подразбираат прибирање податоци за личноста на сведокот,
негово занимање, образование, негов однос со обвинетиот, негова релација со жртвата,
негови пријатели, другари, занимање, склоност кон алкохол, дрога, претходна
осудуваност, негово присуство на местото на настанот и во време на слу!чување на
настанот и слично. Одбраната треба да се плати. Често обвинетиот нема доволно
парични средства за да ја плати одбраната. Меѓутоа, бранителот е должен да му укаже за
неопходноста од подготовките на одбраната уште од најраната фаза на претходната
постапка.
Како по правило, времето за подгововките на одбраната за распит на сведокот е
кратко. Сепак доколку рационално се искористи, бранителот ќе ги добие основните
податоци пред да постави прашања на сведокот.
Поставување на прашања на сведок во истрага
Кога истражниот судија ќе заврши со распит на сведокот, ќе ги праша
присутните или само бранителот дали имаат да постават некое прашање.
Пред да започне да поставува прашања на сведокот бранителот треба да ги има во
предвид следните правила:
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1. Одбраната не е институција за утврдување на вистината, ниту пак новинарса
куќа. Бранителот не треба да поставува прашања за да дознаае што и како се случило.
Исто така не треба да се поставуваат пашања мотивирани од чиста љубопитност или
заради сензационализам. Со други зборови, доколку бранителот постави прашање за кое
не е подготвен, ризикува со одговорот да ја загрози тезата на одбраната во целина.
Секако, такво рискантно прашање може да поставено од обвинителот или од судот, но
тоа одбраната не може да го спречи. Некогаш е подобро да не се поставува следно
прашање, отколку со одговор на тгоа прашае би се загрозила одбраната на обвинетиот.
2. Бранителот ја бара вистината која не го докажува обвинението и која
обвинетиот го ослободува од обвинение. Ова правило е сржта на одбраната. Во суштина
фактите можат да бидат добри за обвинетиот или лоши. Бранителот бара докази и ги
потенцира наводите од сведокот кои ги потврдуваат добрите факти за обвинетиот. Тоа
во никој случај не значи да се наведува сведок да дава лажен исказ, бидејќи е тоа
недозволено и има за последица кривична одговорност и за сведокот и за поттикнувачот.
3. Бранителот треба да има предвид дали сведокот бил оштетен или жртва од
постапките на обвинетиот и кон таков сведок да има повнимателен пристап. Во нашата
кривична постапка, лицето кое претрпело некаква загуба или на кое му е повредено
некое право од постапките на обвинетиот се вика оштетен. Тоа лице се сослушува во
својство на сведок, кој покрај сознанија за настанот во себе носи и личен став или
чувство кон обвинетиот и кривичното дело. Секогаш е добро, доколку е тоа можно пред
распит на оштетениот во својство на сведок, да се разговара со оштетениот или со
неговото семејство или полномошник, за можноста да биде обештетен доколку е тоа
можно. Евентуалната спогодба за оштета секогаш ќе има позитивен одраз врз исказот на
тој сведок.
Распит на сведок на главен претрес. Подготовки за распит на сведок
Подговотвките за распит на сведок од страна на бранителот започнуваат во
моментот кога бранителот дознава кој е сведокот. Сведокот предложен од одбраната
според логиката ќе сведочи против обвинението, но и за таквиот сведок треба
подготовки, бидејќи и тој ќе биде изложен на прашување од страна на обвинителот. Од
витално значење за исходот на постапката е сведочењето на сведокот преложен од
страна на обвинителството. Заради тоа, подготовките за распрашување на овој сведок се
секогаш потемелни.
Подготовките за распит на сведок во истрагата се однесуваат и за распит на сведок на
главен претрес. Покрај нив се има во предвид и следното:
- Обвинетиот знае за што точно е обвинет, бидејќи е поднесено обвинение
- Во меѓувреме истрагата завршила и по распитот на сведокот во истрага
изведени се писмени докази, вештачења и распрашани се други сведоци
- Одбраната врз основа на изведените докази од истрагата веќе направила своја
стратегија
- Одбраната веќе имала доволно време кое ако рационално и ефикасно го
употребила, извршила своја истрага и прибрала докази и податоци за
дискредитација на сведокот на одбраната
Во сложени предмети со многу обвиненија, со повеќе обвинети и со многу писмени
докази и голем број сведоци, нужно е да се организира систем на менаџирање со
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документи. Во Меѓународниот трибунал во Хаг, составен дел на тимовите на одбрана е
Case manager, лице кое ги средува, архивира и управува со документите.
Во тимови со повеќе бранители, потребно е претходно да се знае кој од бранителите
ќе врши испитување на кој сведок. Сметам дека е погрешно решението, повеќе адвокати
да испитуват еден сведок. За успешна подготовка на бранителот кој ќе врши распит на
сведок, треба да се земат во предвид следните податоци:
- сите претходни изјави на сведокот, дадени пред други органи и пред судот.
- Сите писмени докази кои се однесуваат на сведокот по било кој основ. Тоа се по
правило документи кои ги изготвил сведокот, или само ги потпишал, или кои му
се доставени во рамките на службата, или до кои имал пристап, или книги и
публикации кои ги издал или интервјуа кои ги дал и чланци кои ги напишал и
објавил
- Сите изјави од сведоци кои го споменуваат името на сведокот
- Неспорните факти
Врз основа на овие докази, кои или се изведени пред суд или се предложени за
изведување, се составува листата на прашања.
Со оглед дека испрашувањето го врши судот, за очекување е дека голем дел од
прашањата кои ги спремила одбраната веќе ќе бидат одговорени од сведокот. Повторно
поставување на истите прашања нема да биде дозволено. Меѓутоа, доколку во текот на
распитот се отвори истата или нова дилема, тогаш е можно со поинаква формулација
или со листа на прашања повторно да се дојде до одговор на посакуваното прашање.
При распитот на сведокот од страна на судот, бранителот кој подготвил прашања,
треба да внимава на дотогаш поставените прашања и да се обиде да ја адаптира листата
на подготвени прашања на изменетата состојба на судењето.
Дискредитација на сведок
Impeachment
Дефиниција. Дискредитација на сведок е постапка на доведување под прашање
кредибилноста на личноста која сведочи пред суд. На изјава на сведок кој е
дискредитиран не може да се верува и таа изјава не може да биде основ за донесување на
судска пресуда. Нашиот ЗКП и судската практика не обраќа доволно внимание на
постапката за испитување на кредибилноста на лицето кое сведочи пред суд и се е
препуштено на диспозиција на судијата, кој обично нема да дозволи прашања за
дискредитација на свведок на обвинението. На ниво на правен систем, во Македонија не
се воспоставени унифицирани норми според кој би се оценувала кредибилноста на
сведоците. Во своите одлуки судот недоволно ги образложува причините зошто на еден
сведок му верува или не. Како последица на тоа, има осудителни судски пресуди кои се
засновуваат единствено врз исказ на сведок кој во суд во common law системот би бил
дискредитиран и врз неговиот исказ не би можела да се заснива осудителна пресуда. За
волја на вистината во правниот поредок на Македонија не се воспоставени стандарди
според кои ќе се оценува кредибилноста на сведокот
Во common law системите воспоставени се голем број правила за impeachment.
Постојат различни начини за impeachment и од кои некои иако се ефикасни не се
дозволени освен под одредени околности.
Наклонетост - Сведокот е заинтересиран и има личен интерс од исходот на
постапката. Сведокот е негативно настроен против едната страна или има интерес да
успее другата страна . Класичен пример за ваква наклонетост е сведок на обвинението
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против кого е во тек кривична постапка или кој чека изрекување на казна во друг случај.
Негов интерес е да сведочи во полза на обвинението, а за возврат да очекува поблаг
третман во кривичниот предмет против него.
Различни изјави = Сведокот дал две или повеќе различни искази пред друг суд
или орган. Со предочување на спротивните изјави ја намалувате неговата кредибилност.
Карактер = Сведокот во заедницата ужива репутација дека е нечесен. Пример
поранешна кривична осуда за измама, клевета, кражба
Способност = Сведокот тврди дека нешто слушнал, видел или осетил, а истиот
објективно тоа не го можел
Контрадиктрност= Сведокот за време на исто сведочење е контрадикторен сам
на себе, односно сведокот кажува две различни работи додека сведочи
Слаба меморија = сведокот не памети
Техники на дискредитација
Во домашната теорија и норматива нема многу текстови по однос на техниките
на дискредитацијата на сведоците.
Во меѓународната судска практика развиен е систем според кој се применува
техника во три чекори, за да се додде до саканиот одговор на сведокот. Трите чекори се:
потсетување, потврдување и спротивставување.
Потсетување (recommitting ) На сведокот му се чита што изјавил во претходна
изјава и се бара да одговори дали е тоа точно.
Потврдување (Accrediting) Потоа му се предочува што изјавил во друга изјава
пред судот или на рапитот кој е во тек и повторно се прашува да потврди дали е тоа така.
Спротивставување (Confronting) Кога сведокот и тоа ќе го потврди тогаш му
се укажува дека двете изјави не можат да бидат точни, му се кажува дека неговите изјави
се спротивни и дека не е јасно што всушност сака да каже и се бара од сведокот да
објасни во судницата што е точно.
Тактички прашања
Во нашиот систем на кривична постапка има многу малку простор за примена
на тактика и стратегија на одбрана. Во ситуација кога судот поставува прашања и го
врши главното распрашување на сведокот, одбраната има ограничени можности за
примена на некоја посебна тактика.
Согласно важечкиот ЗКП, правилата за поставување на прашања се идентични и
за судот и за странките. Дозволени се само отворени прашања од типот: кажи кога?,
објасни како?, дали ти е познато ? и слично.
Сепак кога бранителот ќе добие право да постави прашања на сведокот треба да
се држи до следните правила:
1.Едно прашање за еден факт
Треба да се преферираат повеќе кратки и јасни прашања отколку сложени и
долги прашања. Најдобро е едно прашање да се однесува само за еден факт.
Лош пример: Дали некогаш си дал пари на заем на граѓани и дали си дал пари на заем на
лицето Оливер?
Подобро е: Дали некому си дал пари на заем? И ако одговорот е ДА, второ прашање:
Дали некогаш си дал пари на заем на Оливер?
2.Прашањата се поставуваат едно по едно. Треба да се избегнуваат прашања кои во
себе содржат повеќе прашања, на кои не е можно да се одговори со еден краток одговор.
Лош пример:
П:
Дали си била во ноќниот бар Астор на 19 март и дали таму беше Ристо?
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Добар Пример:
П:
Дали си била во ноќнот бар “Астор”?
О:
да
П:
Дали вечерта на 19 март беше во ноќниот бар “Астор”?
О:
да
П:
Дали таму беше лицето Ристо?
О:
да
3.Принцип на затворање на врати. За да се стигне до саканиот одговор, треба да се
наведе сведокот со своите одговори на периферните околности, да се доведе до
ситуација да го потврди бараниот факт. Со листа на споредни прашања, сведокот самиот
потврдува дека бил на определено мсто, во определено време, во присуство на други
лица и така натаму. После таквиот низ на прашања, сведокот мора да го даде саканиот
одговор на крајното прашање кое било цел на бранителот.
4.Се бараат кратки одговори. При распит на сведок од обвинителот, најдобро е да се
бараат кратки одговори. За да се добијат кратки одговори, потребо е прашањата да бидат
такви да не остават простор за долги објасненија. Заради тоа сите претходни принципи
треба да се имаат во предвид.
5.Се поставува само прашање на кое се знае одговорот. Одговорна одбрана мора да
ги знае одговорите на поставените прашања. За да се постигне тоа, бранителот треба
самиот или со помош на други членови од тимот на одбрана да прибере податоци за
сведокот. Во овој дел се применуваат напомените од поднасловот подготовки за
распит, кој е обработен претходно. Одбраната не смее да дозволи да дојде до ситуација
да постави прашање чиј одговор не го знае, поготово ако со несаканиот одговор ќе ја
влоши состојбата на обвинетиот.
6.Принцип на аргументираност. Во секој случај, бранителот при распит на сведок,
мора да ги има пред себе подготвени сведочењата од други сведоци кои се однесуваат на
сведокот кој се распрашува; поранешните изјави на сведокот; писмени докази кои се
однесуваат на сведокот. Во случај да се добие одговор од сведокот кој е спротивен на
други докази, други негови изјави и изјави од друго сведоци, бранителот мора веднаш да
му ги предочи тие докази и изјави на сведокот заради негова дискредитација. Тоа е
всушност целта на распитот на сведокот.
7.Некогаш е најдобро да не се поставуваат никакви прашања Колку и да изгледа
чудно, понекогаш е најдобро да не се поставуваат никакви прашања на сведок
предложен од обвинителот, доколку тој направил мала или незначителна штета на
одбраната на клиентот. Таквата одлука секако треба сам да ја донесе бранителот во
најдобар интерес на клиентот.
Приговори на прашања од други
Приговор на прашања од обвинител. Доколку прашањата се поставени на недозволен
начин или тие се неважни за предметот на спророт, или веќе се поставени или
одговорени, бранителот има право да приговара на прашањата кои противната страна му
ги поставува на сведокот и таквото право не е спорно.
Приговор на прашања поставени од страна на судија. Во судската практика често се
случува и судот да поставува прашања на недозволен начин, или ирелевантни прашања
или веќе одговорени прашања. Исто така не ретко се случува да не се запишуваат
одговорите во записник или да се запишуваат погрешно или нецелосно. Во сите овие
случаи, одбраната има право да приговара. Често пато ваквиот приговор сујдот нема да
сака да го запише во записник или приговарањето на бранителот судот ќе го смета за
реметење на редот во судницата. Во секој случај, бранителот има право и обврска да
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приговара и да инсистира приговорот целосно и благовремено да се запише во
записникот.
Процесната положба на судијата во ЗКП, е причина за ваквите спорни и
несакани ситуации во судницата. Сметам дека што побрзо треба да се донесе нов ЗКП,
во кој судијата ќе биде судија, а нема да се бави со испитување на лица и со поставување
на прашања и нема да диктира записник со што секогаш остава ќе остава простор за
сомневање во сопствената арбитрерност.
Како и кога да се истакне приговор
Приговорот се истакнува веднаш штом бранителот увиди дека има основа за
тоа. Обично тоа е после поставеното прашање, а пед да почне сведокот да одговара.
Треба да се запамети дека правото на приговор е право кое го има бранителот или
обвинетиот. Можно е судијата да не дозволи да се прекине распитот и да одлучи
приговорот да се истакне кога сведокот ќе заврши со исказот. Меѓутоа, тоа е веќе касно.
Приговорот има дејство и функција единствено доколку е вложен и нотиран во записник
веднаш кога бранителот одлучил да вложи приговор. Одговор на сведок добиен после
недозволено прашање, се смета за доказ прибавен на незаконит начин, врз кој не може
да се заснива судска пресуда. 71
Заради тоа бранителот има право да бара веднаш приговорот да биде нотиран во
записникот, за потребите на жалбената постапка, кога ќе се цени и испитува законитоста
на постапката.
Основ за приговори:
- ирелевантност
- сведокот нема доволно познавања за да одговори на прашањето
- сведокот е неспособен да сведочи ( дете / ментална болест )
- сведокот не кажува врз основа на лични сознанија, туку по кажување од други озборување не е доказ
- прашањето е сугестивно, односно на сведокот му се сугерира како да одговори
- со начинот на прашување се врши закана и притисок врз сведокот

71

член 15 ст 2 од ЗКП, во врска со член 245 ст 1 од ЗКП
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РАСПИТ НА ВЕШТАЦИ
Дефиниција:
Вештак е лице кое врз основа на стручна наобразба или искуство, се смета дека
поседува посебни познавања, кои обичните луѓе не ги имаат, и кое е повикано пред суд,
во писмена и усна форма да даде стручно мислење по однос на определени факти кои се
релевантни за одлучување. Вештак или експерт не може да биде повикан да дава правни
анализи, посебно по однос на прашањето за постоење или непостоење на кривична
одговорност или за крајно пресудување по однос на прашањето дали обвинетиот е крив
или не.
Улога на вештак
Дефиницијата за вештакот доволно ја објаснува неговата улога. Многу поважно е да се
каже дека вештакот не е судија и правото да дава стручно мислење, не значи дека
вештакот добил право да пресудува. Со оглед на тоа, добар судија, не смее да дозволи
вештакот да ја превземе неговата улога на правораздавач.
Кој може да биде вештак.
Законот предвидува вештаците да се избораат од листата на постојани судски
вештаци (чл 255 ЗКП) или стручна установа (чл 256 ЗКП).
Не можат да бидат вештаци лицата кои не можат да бидат ниту сведоци( чл 258 ЗКП ),
поради превенција од откривање службена или државна тајна (чл 238 ЗКП) и лица кои се
ослободени од должноста да сведочат (чл 239 ЗКП). Лице кое е распрашано како сведок
не може да биде вештак (чл 258 ст 2 ЗКП).
Стручна установа и државен орган
Во Македонија постои Биро за судски вештачења, чиј оснивач е државата кое
често се користи како последна стручна инстанца која врши судски вештачења. Покрај
оваа установа ЗКП предвидува и државен орган да врши вештачења. ( член 262 ЗКП )
Сметам дека со решението Судот да определи државно формирана Стручна усртанова
или државен орган да вршат вештачење во конретен предмет, се доведува во прашање
непристрасноста на судот, како право на фер судење пред непристрасен орган од чл 6 од
ЗКЧП.
Врз кои податоци изготвува наод
Вештото лице по правило не е очевидец на настанот, ниту оштетен, ниту
обвинет. За да даде стручно мислење кое од него се бара, вештото лице ги користи
доказите кои се во судскиот спис, или кои му ги доставуваат странките, може да бара
дополнителни податоци од државни органи, да консултира стручна и научна литература
и да врши увид и тестирање врз предмети и материјали.
Улога на судот
По однос на вештаци, важечкиот ЗКП во Македонија му дава активна и главна
улога на судот кој ја води постапката. Активната улога на судот при определување на
вешти лица и изведување на нивните вешти наоди како доказ претставува можност за
приговори поради пристрасноста на судот.Законот ги предвидува следните решенија:
вештаците во кривична постапка ги определува судот со наредба, од листата на
судски вештаци за опредени облассти, која за секој суд ја ажурира претседателот на
судот.
Судот дава појаснувања и раководи со вештачењето ( чл 259 ЗКП)
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Вештаците најчесто своите стручни наоди ги изготвуваат во писмена форма, а
поретко ги даваат усмено на записник.
По иницијатива на судот или по барање на некоја од странките, судот може да
побара вештачењето да се дополни.
Може да има две или повеќе вешти лица, ангажирани да дадат стручно мислење
за идентично прашање. Доколку вештачењата од вештите лице се разликуваат, судијата,
согласно сегашниот ЗКП, може да нареди истите да ги усогласат или да определи супер
вештачење.
Улога на странките
Обвинителот и одбраната имаат право да предлагаат вештачење, но сепак
крајната одлука на носи судот. Одбраната може и директно согласно член 72 од ЗКП да
бара директно од стручно лице да изготви стручен наод за потребите на одбраната, но во
практиката некои судови не прифаќаат стручните наоди да се изведат како доказ.
Позитивна е практиката на Апелационен суд Битола, кој во неколку одлуки го прифатил
правото на одбраната да се изведе доказ стручен наод кој бил побаран директно од
Стручно лице.
Нов ЗКП
Новиот ЗКП треба да ја напушти активната улога на судијата во постапката,
помеѓу другото и во делот на повикување и поставување на вештаци и давање на налози
и појаснувања на истите. Со оглед дека странките сами ќа повикуваат вештаци, нивните
стручни наоди ќе бидат различни, но судот ќе има можност да одлучи кој од нив го
издржал тестот на вистинитоста а кој не.
Притоа, и испрашувањето на вештаците треба целосно да премине врз странките, со
користење на директно испрашување и контраиспрашување.
Распит
При распит на вешти лица, во главно важат истите правила како при распит на
сведоци. Доколку новиот ЗКП дозволи контраиспрашување, тоа ќе биде добра можност
за тестирање на стручноста на вештакот и за издржаноста на неговото стручно мислење.
Подготовки за распит на вештак
стручност на вештак
Завршено образование, специјализација, курсеви, објавени трудови, книги
стручни извори на вештачењето
Стручна литература, Правила, Прописи,
применета метода
Научна метода, формули,
појдовни податоци за стручниот наод
Докази за случајот, траги, мерки, примероци, материјали, оружје, муниција
Директно испрашување на вештак
За овој поднаслов тргнуваме од претпоставка дека со новиот ЗКП, секоја
странка ќе повикува свој експерт. Како и за сведоци, странката која го повикува
експертот може да го испрашува само директно.
Стани мини сксперт:
научи колку што можеш повеќе за областа на
вештачењето. Затоа, со вештакот лице треба да се помине подолго време за да се
запознае адвокатот со релевантната материја, почнувајќи од општо кон посебно
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Едноставно и директно. Исто како и за сведоци и вештакот треба да раскаже
некоја приказна, овојпат стручна. Умешноста е неговата стручност да ја употреби на
начин на кој тезата да можат да ја разберат судот и странките. Вештачењето треба да
содржи:
о
Увод, што е предмет на вештачење
о
Средина, кои испитувања се направени
о
Последен дел, што е заклучено
Претпоставка е дека вештакот кој е повикан од една странка, дека неговото вештачење е
од полза на таа странка. Поради тоа, застапникот на таа странка треба да е целосно
запознаен со стручниот наод. Меѓутоа, добар стручен наод и вештакот кој го изготвил
треба да го издржат и тестот на спротивната страна. Поради тоа, подготовките на
сопствениот вештак, треба да вклучат и подготовка за контраиспрашување од
спротивната страна. Притоа добро е да се анализираат сите спорни моменти, за кои се
очекува дека спротивната страна е најповеќе заинтересирана. Вештакот за да е
кредибилен, мора да има стручен, логичен и брз одговор на сите прашања кои
спротивната страна може да му и постави.
Контра испрашување на вештак
Како и за сведок, контриспрашувањето е начин за дискредитација на вештак,
повикан од противната страна. При контраиспрашување можат да се поставуваат и
сугестивни прашања, и прашања кои нудат одговор. За успешна дискредитација на
вештак, адвокатот треба да се консултира со друго стручно лице од истата професија,
како и вештакот, а задолжително е да се прочита и стручна литература.
Предмет на контра-испрашување:
Стручност на вештакот
Се оспорува неговата стручност. На пример: Дипломирал медицина но никогаш
не станал доктор, туку бил трговец
Вистинитост на појдовни податоци
Се проверуваат податоците кои се веќе во доказите како неспорни или
непроменливи
Вистинитост на пресметки
Се проверуваат самите пресметки направени од вештакот
Користена метода
Се проверува дали се користи верификувана, признаена научна метода или
доктрина
Користена стручна литература
Се проверува користената стручна литература
Стручното мислење - Дали истото е резултат, дали произлегува од претходните
пресметки и методи или е без основ
Подготовката за контраиспрашување треба да биде темелна. И тука важи златно
правило: да не се поставува прашање на кое не се знае одговорот. Притоа, треба да се
започне со општи прашања, па полека да се стига до посакуваната цел: оспорување на
точноста на вештачењето.
Понекогаш е подобро воопшто да не се врши контраиспрашување, доколку истото е
неподготвено или ако од вештачењето странката не може да претрпи голема штета.
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ВЕШТАЧЕЊЕ КАКО ДОКАЗНО СРЕДСТВО
Вештачењето претставува процесно дејствие на забележување факти и
изнесување мислење по истите од страна на вешто лице. Вештачењето се состои од два
дела: наод и мислење.
Наодот претставува непосредно забележување на факти, поточно она што е
најдено и констатирано врз предметот на вештачењето од страна на вештото лице.
Мислењето на вештото лице претставува заклучок за наодот донесен врз основа
на правилата на одредена научна дисциплина.
Вештакот претставува специфично и самостојно доказно средство кое
квалитативно е различно од другите доказни средства кои се изведуваат во текот на
доказната постапка.
Вештото лице (понатаму вештакот) всушност претставува процесно
незаинтересирано лице кое судот го повикува да врз основа на неговата стручна спрема
и вештина, забележи извесни факти или пак за нив да даде свое стручно мислење.
Треба да се прави разлика помеѓу вештакот и сведокот, како доказни средства.
Разликата се состои во тоа што сведокот се повикува да ги изнесе своите забележувања
за одреден настан од минатото, а за кое немал претстава дека ќе треба да во одреден
момент пред судот истото го репродуцира, додека пак вештакот треба да забележи
одредени факти и истите да ги репродуцира. Сведокот никогаш од страна на судот не се
повикува за да даде свое мислење, туку само да го изнесе она што го забележал. За
разлика од сведокот, вештакот се повикува да даде свое мислење за фактите кои се од
значение за предметот по кој се води кривичниот предмет.
Вештакот претставува стручњак на кого судот ќе му нареди да даде свој наод и
мислење во врска со утврдувањето на одредени факти во кривичната постапка, а кои
факти можат единствено да се утврдат само со помош на стручното знаење и неговата
умешност. Меѓутоа, не може да биде вештак секој стручњак кој што би можел на судот
да му пружи помош во кривичната постапка по одреден кривично правен предмет.
Вештак е само оној стручњак од кого судот со писмена наредба барал да даде свој наод и
мислење.
Вештачењето може да биде доверено и на одделни стручњаци, на постојани
судски вештаци, на стручна установа или на специјализирана установа, што зависи од
природата, тежината и сложеноста на вештачењето и од оценката на судот на кого
таквото вештачење ќе го довери.
Предмет на вештачењето може да бидат и одредени предмети и лица поради
трагите кој се наоѓаат кај нив, места каде што се случил одреден настан и каде има
одредени докази од кривичното дело и слично.
До вештачењето како процесно дејствие се доаѓа по предлог на една од
странките или по наоѓање на самиот суд, односно секогаш по одлука на судот пред кој
се води постапката. Кога вештачењето го предлагаат странките, тие треба да ги посочат
фактите кои со вештачењето би требало да се разјаснат.
Вештачењето го определува судот со писмена наредба. Во наредбата треба да се
наведат сите факти кои треба да се утврдат како и тоа на кого вештачењето се доверува.
Во наредбата се одредува предметот на вештачењето, се поставуваат задачите
на кои вештакот треба да даде одоговор, како и тоа на кого се доверува тоа да го
направи, вештак поединец или стручна установа.
Вештачењето вообичаено се доверува на еден вештак, меѓутоа вештачењето
може да се довери и на некоја стручна или специјализирана установа, што секако зависи
од природата, тежината и сложеноста на вештачењето.
Вештак се определува од постојана листа на вештаци од страна на судот, а врз
основа на нивната стручност, искуство од соодветна област, техничката опременост,
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угледот во професијата и други околности кои се од значење за давањето објективен и
стручен наод и мислење.
Листата на вештаци се составува врз основа на јавен повик, која потоа јавно се
објавува и се проценува секој две години.
Вештакот полага заклетва. Заклетвата се полага усно. Текстот на заклетвата е
одреден во Законот за кривичната постапка и гласи: “Се заколнувам со својата чест дека
вештачењето ќе го извршам совесно и според своето најдобро знаење и дека точно и
наполно ќе го изнесам својот наод и мислење”.
Во случај, кога за некој вид вештачење кај судот во листата на вештаци нема
таков стручњак, судот може да определи вештачењето да го направи друг вештак кој
поседува стручно знаење кое е потребно да се направи бараното вештачење. Во таков
случај, вештакот е потребно да положи заклетва со текст определен во Законот за
кривичната постапка и посебно ќе се предупреди дека давањето на лажен исказ
претставува кривично дело.
Постојано поставените заколнати вештаци од листата на вештаци, не се
заколнуваат секогаш, ами се опоменуваат на веќе предходно положената заклетва.
Судот треба во наредбата на вештакот да му определи рок во кој треба да го
изготви вештачењето. Овој рок може да биде продолжен само од страна на судот по
барање на вештакот. Лице кое судот го повикува како вештак, должно е да се јави на
поканата и да даде свој наод и мислење. Според ова, вештачењето во кривично
процесното законодавство претставува обврска на повиканото лице да се јави пред
судот.
Доколку уредно поканетиот вештак не се јави на судот или своето недоаѓање не
го оправда, одбие да вештачи или не го изготви вештачењето во рокот што му е даден од
судот, може да се казни парично. Доколку пак, вештакот е уредно поканет, а своето
недоаѓање не го оправда, судот може во ваков случај и присилно да го доведе. Ако
вештакот парично е казнет истиот има право на жалба на таквото решение за кое
одлучува советот од член 22 став 6 од Законот за кривичната постапка.
Во Законот за кривичната постапка е определено во кои случаи едно лице не
може да биде повикано како вештак.
За вештак не може да се повика лице кое не може да биде сослушано како
сведок, лице кое е ослободено од должноста да сведочи, како и лице спрема кое е
сторено кривично дело, а пак доколку е земено, тогаш врз неговото вештачење не може
да се заснива судската одлука.
Доколку некоја од стрнките се сомнева во објективноста на вештакот и смета
дека постои некоја од причините за негово изземање, може да бара од судот таквиот
вештак да биде изземен. Причина за изземање на вештакот, надвор од погоренаведените
причини за изземање на вештакот, може да постои и во поглед на лице кое заедно со
обвинетиот или со оштетениот е во работен однос во ист орган или друго правно лице,
како и кога лицето е во работен однос кај оштетениот или обвинетиот. Исто така, за
вештак не може да се земе и лице кое е сослушано како сведок во кривичната постапка.
На вештакот, кој со наредба на судот е определен да изготви одредено
вештачење во кривичниот предмет со Законот за кривичната постапка му се
загарантирани и одредени права, како: право да присуствува на увид, да ги добие сите
потребни известувања, да изврши увид во списите, да предложи нови докази, да
присаствува на главниот претрес, по одобрение на претседателот на советот да може да
поставува прашања на обвинетиот и сведоците, да биде присатен кога се сослушува
обвинетиот и сведоците, да за предметот на вештачењето се изјасни во целост и без да
биде прекинуван и на крај за својата работа да прими одреден надоместок.
Вештакот изготвува записник за извршеното вештачење во кој се внесени
наодот и мислењето. Во записникот се внесува кој го извршил вештачењето, како и
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занимањето, стручната подготовка и специјалноста на вештакот. На вештакот судот
може да му одобри да поднесе писмен наод и мислење во дополнителен рок од оној кој
му е даден во самата наредба, што зависи од сложеноста на вештачењето и од обемноста
на материјалите врз кој треба да се изготви вештачењето.
По завршувањето на вештачењето и по изготвувањето на записникот со наод и
мислење, странките што не присуствувале на самото вештачење ќе се известат дека
вештачењето е завршено и дека имаат можност да го разгледаат истото.
Со оглед на фактот да вештачењето во кривичната постапка е само едно од
доказните средства, истото се цени како и сите други докази.
Доколку податоците во наодот на вештакот суштествено се разликуваат или пак
наодот е нејасен, нецелосен или противречен сам со себе или со изведените околности, а
таквите недостатоци не е можно да бидат отстранети со повторно сослушување на
вештакот, во таков случај судот може да нареди вештачењето да се обнови со истиот или
со друг вештак.
Доколку, пак, во мислењето на вештачењето има противречности или
недостатоци или пак се јави основано сомневање во точноста на даденото мислење, а
таквите недостатоци или сомневања не можат да се отстранат со повторно сослушување
на вештакот, судот може да побара мислење од друг вештак. Ваквото мислење може да
биде резултат на недоволната стручност на вештакот, недоволното следење на сите
современи достигнувања во одредена научна област, нецелосните податоци со кој
располагал вештакот и сл.
Судот секогаш ќе го прифати исказот на вештакот и неговиот наод и мислење,
кога ќе се стекне со уверување во неговата точност и доколку истиот е во согласност со
другите докази.
Меѓутоа, како судот не располага со соодветна стручна спрема со која располага
вештакот, истиот нема право да во вештачењето внесува било какви измени во
мислењето. Судот може ваквото мислење на вештакот да го прифати или да не го
прифати, што зависи од неговото судиско уверување или познавањето на соодветната
материја, но никако нема право истото да го модифицира, да го замени или пак само
делумно да го прифати.
Како најзначајни видови на вештачења во практиката, во Законот за кривичната
постапка се наведени: обдукција на леш, преглед и обдукција на зачеток, преглед и
обдукција на леш на новороденче, судско медицинско вештачење на труење, судско
медицинско вештачење на телесни повреди, психијатриско вештачење, телесен преглед
на обвинет и други лица, анализа на крв и вештачење на деловни книги.
Кога во текот на една кривична постапка се изведе доказ со вештачење, судот е
должен примерок од писмениот наод и мислење на вештото лице да го достави до
странките како истите би можеле да се запознаат со содржината на вештиот наод и
мислење и добро да го проучат. Во таква ситуција, бранителот на обвинетиот должен е
да го запознае обвинетиот со содржината на вештиот наод и мислење, да го праша дали
има некои забелешки и доколку има, да забележи на кој дел од вештачењето истите се
однесуваат. Покрај ова, самиот бранител има обврска со должно внимание самиот да се
запознае со содржината на вештиот наод и мислење, да провери дали истото е во
корелација со останатите докази или отстапува од истите и да ги наведе своите
забелешки, се разбира доколку ги има. Во случај кога се работи за вештачење изготвено
од страна на вешто лице, специјалист во одредена област, која област бранителот
доволно не ја познава, истиот е должен за деловите од изготвениот вешт наод и мислење
кои не му се јасни или кои не му се доволно познати да ангажира или консултира друг
специјалист од истата област, како би можел што е можно подобро и појасно да го
разбере самото вештачење.
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Доколку бранителот констатира дека има одредени делови од вештачењето кои
не се доволно јасни или има забелешки на наодот и мислењето на вештото лице, должен
е истите во писмена форма или усно на записник на првиот главен претрес по
извршеното вештачење да ги изнесе пред судот и да бара вештото лице дополнително да
се произнесе по истите или да бара судот за наредниот главен претрес да го повика
вештото лица, како би можел преку прашања да бара вештото лице да појасни делови од
вештиот наод и мислење или да се произнесе по забелешките.
Доколку бранителот не е задоволен од вештиот наод и мислење, од
дополнението на вештиот наод и мислење даден од вештото лице по доставените
забелеши од страна на бранителот или доколку не е задоволен од одговорите на
поставените прашања на одржаниот главен претрес на кој е присутен и вештакот за да
одговори на поставените прашања, објасни или појасни делови од вештиот наод и
мислење, бранителот има право да предложи судот да изведе доказ со ново вештачење
изготвено од страна на друго вешто лице.
Во ситуација кога во текот на постапката се прифати ваквиот предлог на
бранителот на обвинетиот и судот даде наредба да се изготви ново вештачење од страна
на друго вешто лице, а изготвениот вешт наод и мислење се разликува од вештиот наод
и мислење изготвени од страна на предходното вешто лице, судот е должен за наредниот
главен претрес да ги повика двете вешти лица, за да ги праша дали истите можат да се
усогласат во своите наоди и мислења или не. Доколку секое од вештите лица пред судот
изјави дека останува на својот наод и мислење, судот е должен предметот да го даде на
вештачење кај трето вешто лице, по правило кај тим од вешти лица или пак кај одредена
институија специјализирана за изготвување на вешти наоди, мислења и експертизи за
предметната област за која се бара да биде изготвено вештачењето. Судот е должен да го
прифати вештиот наод и мислење кој ќе биде изготвен од страна на тимот од вешти лица
или од институијата специјализирана за изготвување на вешти наоди, мислења и
експертизи.
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ЗАВРШЕН ЗБОР НА БРАНИТЕЛОТ ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА
Вовед
Завршниот збор на бранителот во кривичната постапка претставува усно
обраќање на бранителот кон судот, по заклучување на доказната постапка пред
првостепениот суд, во кое обраќање тој врши анализа на обвинението, на
изведените докази и дава свој образложен предлог за одлука на судот во
конкретниот кривичен предмет.
Важноста на завршниот збор се гледа во тоа што, токму тука бранителот
детално ја изложува својата теорија на случајот и ја поткрепува со анализа на доказите.
Сите дејствија, кои бранителот ги превзема во текот на целата постапка треба да бидат
насочени кон создавање на фактички и доказен материјал, потребен за содветен завршен
збор.
Завршниот збор во нашата кривична постапка добива на значење и поради тоа
што во ниедна друга фаза од постапката не постои можност да бранителот усно го
коментира обвинението, пред да се премине кон изведување на предложените докази, а
по читање на обвинението на почетокот на главниот претрес. Бранителот има можност
да поднесе писмен приговор на обвинението, и да бара кривичниот совет да одлучува на
јавна седница, на која реално може да ги изнесе своите ставови во врска со основаноста
или неоснованоста на обвинението, но имајќи ја во предвид неефискасноста на ова
правно средство и фактот дека по него одлучува кривичниот совет на првостепениот
суд, а не судечкиот совет, сепак завршниот збор останува главен инструмент на
одбраната во текот на главниот претрес.
Завршниот збор се дава по завршување на доказната постапка.Завршување на
доказната постапка значи дека сите докази, предложени од странките се изведени и тие
немаат предлози за изведување на нови докази. Значи, откако судијата поединец или
претседателот на советот ќе констатира дека сите докази се изведени, дека странките
немаат предлози за нови докази, или откако ваквите предлози од странките ќе бидат
одбиени, ќе внесе во записник дека доказната постапка е завршена, по што се преоѓа на
завршен збор.
Доколку се работи за помалку сложен предмет, веднаш се преминува на давање
завршен збор, но ако се работи се посложен предмет, бранителот има можност да побара
одлагање на главниот претрес заради приготвување на завршен збор, што вообичаено се
дозволува од страна на судот.
Новиот претрес вообичаено се закажува за краток временски период, најчесто неколку
дена. Пожелно е можноста да се бара одлагање за завршен збор да се искористи, бидејќи
секогаш се покажува корисно одново да се прочитаат записниците за изведените докази,
како и да се разгледаат самите писмени докази. Меѓутоа, ако претходно закажаниот
главен претрес се одложил само поради изведување на некој доказ, кој реално не може
ништо да промени во фактичката состојба, тогаш од бранителот се очекува да е
подготвен веднаш да премине кон давање на завршен збор. Во практиката неретко се
случува да доказната постапка биде завршена, главниот претрес биде одложен само
заради давање на завршен збор, а во меѓувреме се даде можност да се искористи нов
доказ, од кој реално може да се очекува да се утврди некој факт, битен за постапката. Во
таков случај може да се бара повторно отварање на доказната постапка, што судот,
доколку најде дека новопредложениот доказ е навистина битен, во пракса го дозволува.

79

Завршниот збор најпрвин го дава овластениот тужител, јавниот обвинител или
приватниот тужител и оштетениот, а дури потоа бранителот.
Пожелно е внимателно да се следи дадениот завршен збор од страна на
тужителот, за да може да соодветно да се реплицира во завршниот збор на
одбраната.Значи, без разлика каков е однапред подготвениот концепт за завршниот збор
на бранителот, мора да се реплицира и да се изнесат контра аргументи на наводите од
завршниот збор на застапникот на обвинението.
Некогаш, кога се работи за многу сложен предмет, потребно е да се запишуваат
најбитните поенти од завршниот збор на овластениот тужител и веднаш да се прави
концепт што ќе се одговори.
По дадениот завршен збор од страна на овластениот тужител, право на завршен
збор има и оштетениот и неговиот полномошник.Овде е потребно да се внимава, бидејќи
согласно чл. 359 од ЗКП, оштетениот и неговиот полномошник можат само да го
образложат имотно-правно барање и да укажат на доказите за кривичната одговорност
на обвинетиот, а во пракса се случува полномошникот на оштетениот да зборува и за
правни прашања, како и да ги коментира отежнителните околности на случајот. На ова
бранителот би требало да реагира, а со цел да им се укаже на оштетениот и неговиот
полномошник дека нивниот завршен збор е лимитиран во поглед на прашањата, кои
може да ги опфати.
Иако согласно одредбите од ЗКП, завршниот збор на записник би требало да го
диктира претседателот на советот, односно судечкиот судија, вообичаено во пракса на
странките им се дава можност да непосредно, директно на записник самите го диктираат
завршниот збор.Ваквото решение е добро за бранителот од две причини. Имено, доколку
судијата го парафразира на записник завршниот збор, можно е да при ваквото
парафразирање се изгуби дел од значењето на завршниот збор, бидејќи судијата секако
дека не може завршниот збор да го пренесе идентично како бил кажан од бранителот.
Другата причина се состои во тоа што доколку завршниот збор се диктира на записник,
самото изговарање нужно оди поспоро, такашто бранителот има повеќе време за
размислување во поглед на содржината на она што го кажува.
Понекогаш во пракса е можно да наместо завршниот збор се каже или
издиктира на записник, се предаде писмен примерок на завршниот збор до
судот.Ваквата можност, иако некои судии ја прифаќаат, треба да се избегнува од
причина што секогаш е подобро да во судницата се изговори она што е содржина на
завршниот збор.На тој начин е факт дека и советот и судијата кој треба да одлучуваат по
предметот подобро се запознаваат со она што е содржина на завршниот збор. Доколку се
предаде само писмен примерок од завршниот збор, прашање е со колкаво внимание
истиот ќе биде прочитан.
Иако согласно одредбата од чл. 361 ст. 1 од ЗКП, завршниот збор не може да
биде ограничен во поглед на траењето, исклучително е битно да добро се одмери
времето, кое ќе се употреби за зборување, за од една страна, да се каже сето она што е
битно за одбраната на обвинетиот, а од друга страна, да не зборува премногу долго за да
не се изгуби вниманието на судот. Токму поради тоа, многу е битно да се има
концепција за што ќе се зборува и колку ќе се зборува. Бранителот никако не смее да си
дозволи да се повторува. Тој мора да биде концизен во поглед на она што го
изнесува.Кога има повеќе бранители, нужно е во взаемна консултација да определат кој
за што ќе зборува за да не дојде до повторување, што впрочем е одредено и со одредбата
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од чл. 361 ст. 3 од ЗКП.Сепак, прашањето колку ќе се зборува не може однапред да биде
одговорено и во секој случај ќе зависи од сложеноста на самиот предмет.
Структура на завршниот збор на бранителот
а) Вовед во завршниот збор
Воведот во завршниот збор претставува најава на бранителот за што ќе
говори во завршниот збор, односно дали во конкретниот случај повеќе ќе се задржи
на фактичките прашања, правните прашања или олеснителните околности.
При самиот вовед постојат определени формулации кои секогаш се користат за
да се отпочне со давањето на завршниот збор.
Ваквите формулации е потребно да се избегнуваат, бидејќи доколку бранителот го
отпочне завршниот збор на овој начин, од почетокот ризикува да го изгуби вниманието
на судот. Најчесто употребувана формулација за почеток на завршниот збор е: “Од
предложените и изведени докази во текот на главниот претрес можеше да се утврди
дека...”.
Наместо ваквата формулација, бранителот мора да се обиде од самиот почеток
да го привлече вниманието на судот со некој почеток, кој воедно ќе биде најава за она
што понатаму ќе се зборува, на пример;”Прашањето на постоење или непостоење на
кривична одговорност на обвинетиот, во конкретниот случај е директно поврзано и во
целост зависи од одговорот на прашањето дали обвинетиот критичниот ден се наоѓал на
...”.Притоа, самиот вовед во завршниот збор секако дека зависи од конкретниот случај и
дека бранителот од случај до случај ќе мора да смислува соодветен вовед во завршниот
збор.
Она што воведот мора да го содржи е најава по кој основ ќе се напаѓа
обвинението.Притоа, во предвид мора да се имааат одредбите од чл. 367 и чл. 368 од
ЗКП, кој ги регулираат случаите во кои судот може да донесе пресуда со која се одбива
обвинието или пресуда со која обвинетиот се ослободува од обвинение, за да воведот,
како и целиот завршен збор имаат смисла.
Бранителот не смее да си дозволи да во воведот најави дека ќе бара да судот да
донесе пресуда со која се одбива обвинието од некоја процесна причина, а потоа во
завршниот збор говори за непостоење на докази дека обвинетиот го сторил делото.
б) Главен дел на завршниот збор
По воведот во завршниот збор, кој треба да е краток и концизен со цел да се задржи
вниманието на судот, се преминува на главниот дел од завршниот збор.
Како што е веќе кажано, овој дел е веќе предодреден од она што е кажано како најава во
самиот вовед.
Бранителот генерално има на располагање три можни концепти за завршен збор:
 да бара од судот да донесе пресуда со која се одбива обвинението, согласно чл.
367 од ЗКП;
 да бара од судот да донесе пресуда со која обвинетиот се ослободува од
обвинение, согласно чл. 368 од ЗКП;
 да бара изрекување поблага санкција, или одмерување на помала казна за
стореното кривично дело, доколку е извесно дека обвинетиот ќе биде осуден.
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Првата можност, бранителот да бара донесување на пресуда со која се одбива
обвинението, во пракса е доста редок случај, бидејќи на процесните причини, поради
кои може да се донесе ваква пресуда, судот и обвинителството внимаваат по службена
должност. Во случај да имаат пропуштено да го утврдат постоењето на ваквата причина,
должност на бранителот е да им укаже на тоа. Во некои случаи, доколку се повикува на
постоењето на ваква причина, бранителот тоа е должен да го докаже со некаков писмен
доказ. На пример, доколку бранителот тврди дека обвинетиот за истото дело е веќе
правосилно осуден, ослободен или постапката против него е правосилно запрена со
решение, ќе мора како доказ пред судот да ја презентира претходната пресуда или
решение на која што ќе се повика во завршниот збор. Меѓутоа, доколку се има во
предвид дека ова се околности на кои судот треба да внимава по службена должност,
бранителот во случај на постоење на некоја ваква околност на треба да чека на завршен
збор за да истата ја истакне пред судот, туку тоа треба да го стори во моментот кога ќе
дознае за истата и ќе прибави доказ со кој тоа може да го докаже, бидејќи доколку се
утврди постоењето на таква околност, натамошното водење на постапката е
беспредметно.
Втората можност е бранителот, врз основа на чл. 368 да бара од судот да го
ослободи обвинетиот од обвинението, од причина што :




делото за кое се обвинува не е кривично дело според законот;
постојат околности кои ја исклучуваат кривичната одговорност или
не е докажано дека дека обвинетиот го сторил делото за кое се обвинува.

Во првиот случај, кога бранителот бара ослободителна пресуда поради тоа што
делото за кое обвинетиот се обвинува не е кривично дело според законот, завршниот
збор се состои во разгледување и разрешување на пред се, правни прашања. Доколку
бранителот бара ослободителна пресуда исклучиво од оваа причина, не смее да си
дозволи во завршен збор да зборува претежно за фактите и доказите. Ова во пракса
понекогаш се случува, а тоа произлегува од тоа што фактичката состојба и доказите се
многу тесно поврзани со прашањето за правната квалификација и другите правни
прашања. Дистинкција што е прашање на факти и докази, а што правно прашање, сепак,
мора да се направи. Во овој случај, точно е дека бранителот ќе мора да се осврне и на
фактите на случајот, но пред се на оние факти, од кои произлегува одговорот на
правното прашање, кое сака да го потенцира.
Вториот случај се однесува на завршен збор, во кој бранителот се повикува на тоа
дека во случајот постои некоја околност, што ја исклучува кривичната одговорност на
обвинетиот, а што согласно чл. 368 чл. 1 точка 2 од ЗКП, претставува причина за
донесување на ослободителна пресуда. Повторно како релевантно се јавува правно
прашање на кое бранителот во завршниот збор мора да се фокусира, а тоа е прашањето
која конкретна околност, која ја исклучува кривичната одговорност во случајот постои,
кои се нејзините елементи, итн.
Третиот случај, кој најчесто се јавува во пракса, е ситуација бранителот да бара
ослободителна пресуда, согласно чл 368 ст. 1 точка 3 од ЗКП, поради тоа што не е
докажано дека обвинетиот го сторил делото за кое се терети.
Овде веќе правните прашања се второстепени по значење, а бранителот врши
сеопфатна анализа на доказите. При тоа бранителот во ваквата анализа е должен да се
осврне како на доказите од кои произлегува дека обвинетиот не е сторител на делото,
така и на оние докази кои го теретат обвинетиот, а со цел да истите ги девалвира и
покаже зошто судот не би требало да им поклони верба. Во нашиот ЗКП е
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имплементирано начелото на слободна оценка на доказите од страна на судот, при што,
согласно чл. 15 од ЗКП, правото на судот и другите државни органи кои учествуваат во
постапката да го оценуваат постоењето или непостоењето на фактите не е врзано ниту
ограничено со посебни формално доказни правила. Ако се има во предвид дека судот
при одлучувањето се раководи од ова начело, може да се стекне претстава за важноста
на завршниот збор. Доколку бранителот изврши детална, логична и реална анализа на
изведените докази, од која ќе произлезе дека навистина нема докази дека обвинетиот го
сторил делото, за кое се терети, за судот ќе биде лесно ваквата анализа да ја прифати ја
вметне во образложението на евентуалната ослободителна пресуда. И обратно, доколку
анализата на доказите, која бранителот ја врши во завршниот збор навистина држи,
доколку судот не ја прифати и донесе осудителна пресуда, ќе наиде на потешкотии, кога
ќе треба да ги наведе причините зошто не ја прифатил во образложението на писмената
пресуда.
За да се направи едно просто разликување кога за што бранителот треба да зборува
во завршен збор, за пример се зема кривичното дело Убиство од чл. 123 од КЗ.
Првата ситуација е кога едно лице случајно усмртува друго лице во планина од
ловечка пушка, на подрачје на кое е дозволен ловот, во ситуација кога никако не можел
да претпостави дека тоа друго лице можело да се најде таму. Во овој случај, доколку се
утврди дека нема никаква причина да се верува дека делото е сторено со умисла и дека
нема елементи кои укажуваат на тоа дека сторителот делувал од небрежност,
недостасува субјективниот елемент на делото и сторителот треба да биде ослободен,
поради постоење на првата причина, содржана во чл. 368 ст. 1 точка 1 од ЗКП.
Во ваков случај, бранителот има должност пред се да се повика на тоа дека во
случајот не постои кривично дело, од причина што недостасува субјективниот елемент
на делото, односно недостасува умисла или небрежност. Завршниот збор треба да биде
концепиран на тој начин, што ќе се даде анализа на ова правно прашање, ќе се наведе
дека без постоење на субјективен елемент на делото, односно психички однос на
сторителот кон делото, не може да постои кривично дело, ќе се наведе што е
небрежност, зошто во случајот не може да се земе дека сторителот постапувал со
небрежност во поглед на последицата итн.
Суштината е значи во тоа што одлуката на судот ќе зависи од разрешувања на овие
пред се правни прашања.
Втора ситуција, која можеме да ја земеме за пример е ситуација кога полицаец на
должност затекнува лице во вршење кривично дело Разбојништво од чл. 237 од КЗ,
лицето пука кон него, полицаецот го возвраќа нападот и го усмртува лицето.
Полицаецот во случајот е јасно дека делува во нужна одбрана, која е регулирана со чл. 9
од КЗ, но да земеме предвид дека обвинителот подигнува обвиние и по завршувањето на
главниот претрес бранителот треба да даде завршен збор.
Факт е дека полицаецот со умисла го усмртил лицето, сите елементи на кривичното дело
Убиство од чл. 123 од КЗ постојат, но факт е дека полицаецот делувал во нужна одбрана,
што претставува околност што ја исклучува неговата кривична одговорност, а што во чл.
368 ст. 1 точка 2 од ЗКП е предвидено како причина за донесување на ослободителна
пресуда. Ваквиот завршен збор повторно ќе мора да се занимава со правни прашања, но
сега не од аспект на непостоење на кривичното дело, туку од аспект на утврдување дека
постои околност, која ја исклучува кривичната одговорност. Бранителот ќе мора да ја
наведе законската дефиниција на институтот нужна одбрана, а потоа ќе мора да
образложи од што се во конкретниот случај произлегува дека постојат сите елементи и
може основано да се примени одредбата од чл. 9 од КЗ.
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Во трета ситуација, обвинетиот и лицето, кое е усмртено, долго време се во
меѓусебен конфликт, а на оружјето, со кое е усмртено лицето, се пронајдени отисоци од
обвинетиот. Меѓутоа, обвинетиот тврди дека оружјето од пред некое време му е
украдено, а дека во времето во кое делото е сторено тој се наоѓал на јавно место, во
ресторан, што може да го потврдат повеќе сведоци, кои навистина во текот на
постапката се појавуваат и тоа го потврдуваат.
Во овој случај, јасно е дека бранителот во завршниот збор пред се ќе врши
анализа на докази, и тоа пред се на доказите од кои произлегува алибито на обвинетиот
и ќе тврди дека не е докажано дека обвинетиот го сторил делото за кое се обвинува, што
согласно чл. 268 ст. 1 точка 3 претставува причина за донесување ослобителна пресуда.
Во овој завршен збор фокусот нема да биде на правните прашања, туку на фактичките.
Третата а воедно и најмалку популарна можност за завршен збор во
практиката е онаа со која се прифаќа дека обвинетиот е сторител на делото, за кое
се обвинува, и до судот се апелира да се определи за поблага кривична санкција, на
пример условна осуда наместо ефективна казна, или се моли за пониска затворска казна,
доколку е узвесно дека обвинетиот ќе ја добие.
Ваквиот завршен збор не е воопшто безначаен и тривијален, бидејќи некогаш
токму од него зависи дали на некое лице наместо ефективна затворска казна ќе му биде
определена алтернативна санкција - условна осуда.
Токму затоа е битно да бранителот детално ги изнесе како сите олеснителни околности,
поврзани со самиот случај, така и личните прилики на сторителот, кои би можеле да го
мотивираат судот да биде поблаг при казнувањето.
Во пракса често се случува да елементи од овој завршен збор се комбинираат со
завршниот збор, со кој се бара ослободителна пресуда од причините детално наведени
погоре, па да бранителот откако ќе образложи зошто бара ослободителна пресуда,
продолжи:”...но ако судот не ја прифати ваквата одбрана и најде дека обвинетиот е сепак
виновен за делото за кое се терети, да води сметка за...” и да продолжи со наведување на
олеснителните околности.
Наместо ваквиот начин на комбинирање на завршниот збор, има едно
поелегантно решение, каде бранителот може во рамки на завршниот збор, со кој бара
ослободување на сторителот, да ги наведе и олеснителните околности, кои се врзани за
личноста на сторителот, па на пример да каже дека во конкретниот случај, покрај сите
други докази, од кои се утврдува дека тоа лице не е сторител на делото за кое се терети,
судот треба во предвид да има дека не е веројатно дека лице кое претходно никогаш не е
осудувано, има формирано семејство и има две малолетни деца итн., би се јавило како
сторител на такво дело. На тој начин, никако не се прифаќа дека обвинетиот би можел да
биде сторител на делото и би можел да биде осуден, а од друга страна, судот се
запознава со сите олеснителни околности, кој дури и да одлучи дека обвинетиот треба да
биде осуден, секако дека ќе ги има во предвид при одлучувањето за видот на кривичната
санкција или висината на казната.
Притоа, без разлика на тоа како ќе биде конципиран завршниот збор, има едно
правило, кое мора да се почитува, за да се даде успешен завршен збор. Тоа е правилото
дека на завршниот збор не се работи само по завршување на доказната постапка,
туку од самиот почеток на кривичната постапка и тоа од првиот разговор со
обвинетиот и првото превземено истражно дејствие, па се до моментот кога
завршниот збор се дава пред судот.
Ова значи дека бранителот од самиот почеток мора да создаде концепција на
која ќе работи до самото давање на завршниот збор.Бранителот однапред мора да има
концепт дали во конкретниот случај ќе бара донесување на ослободителна пресуда,
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поради тоа што во случајот нема кривично дело, поради постоење на околност што ја
исклучува кривичната одговорност, или поради непостоење на докази, или пак само ќе
оди на тоа да обезбеди поблага санција за обвинетиот.Тоа е она што е познато како
теорија на случајот( case theory). Постоење на ваква концепција е нужно за да може
соодветно да ја насочи одбраната, во смисла на тоа точно да знае на кој сведок какви
прашања да постави, кои докази и зошто да ги предложи, на изведување на кои докази
да се спротивстави итн. Во тек на постапката е можно да однапред створената коцепција
се измени во зависност од содржината на изведените докази, но во секој случај
концепција во секој момент мора да се има. Доколку бранителот уште на почетокот на
случајот створил издржана концепција за случајот, на која работел во тек на целата
постапка, за него нема да биде проблем и да завршниот збор го даде веднаш по
завршување на доказната постапка бидејќи точно ќе знае кој доказ на кој начин се
вклопува во неговата концепција. Доколку пак се нема ваква концепција, не е можно да
се даде добар завршен збор, без разлика на времето и трудот што на завршниот збор би
му се посветиле по завршување на доказната постапка.
в) Заклучок
На крајот, откако ќе се изнесе главниот дел од завршниот збор, мора да се даде
некаков заклучок, кој мора да произлезе од она што е зборувано во главниот дел.
Притоа, во заклучокот мора да се даде и формалниот предлог до судот во поглед на тоа
каква пресуда се бара да се донесе, одбивателна, ослободителна, или осудителна со
поблага кривична санкција. И во заклучокот често се користат некои фрази, кои би
требало да бидат избегнувани, на пример:”Од сето погоре кажано, може да се заклучи
дека...”Многу подобро е кога заклучокот не се најавува посебно на овој начин, туку
истиот претставува логично продолжување на она што претходно се зборувало.
По завршниот збор од страна на бранителот, право да даде завршен збор му се
дава и на обвинетиот. Значи и обвинетиот има право да даде свој завршен збор, но во
пракса тој најчесто само се прашува дали се согласува со тоа што го кажал неговиот
бранител и не му се дава можност да самиот повеќе зборува. Дискутабилно е колку
обвинетиот навистина треба да се советува да го користи ова свое право и покрај
завршниот збор на бранителот, да даде и свој завршен збор, бидејќи може да се случи да
каже нешто, што нема да се вклопи или дури ќе биде спротивно на концепцијата на
бранителот. Дали обвинетиот во еден одреден случај ќе ја користи ваквата можност или
не, ќе зависи од неговиот можност за изразување, неговите интелектуални капацитети
итн. Доколку имаме обвинет кој очигледно има проблеми со изразувањето, секако треба
да го советуваме да биде што пократок во завршниот збор, кој го дава.
По давањето на завршниот збор на бранителот и обвинетиот, согласно чл. 360
од ЗКП, овластениот тужител и оштетениот имаат право да одговорат на одбраната, по
што право да зборуваат повторно имаат бранителот и обвинетиот. Последниот збор
секогаш му припаѓа на обвинетиот.
По завршните излагања на странките, советот кој одлучува, согласно чл. 362 од
ЗКП, има право да повторно ја отвори доказната постапка и да нареди да се изведе уште
некој доказ. Доколку советот најде дека за тоа нема потреба, објавува дека главниот
претрес е завршен, по што се повлекува на советување и гласање, заради донесување
пресуда. Обично во полесните и помалку сложени предмети одлуката се донесува
веднаш по дадениот завршен збор на странките, додека во посложените предмети,
објавувањето се одложува за неколку дена. Објавувањето е особено битно кај
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притворските предмети, бидејќи доколку судот не се одлучил за затворска казна
повисока од пет години затвор, каде притворот се продолжува до правосилност по сила
на закон, веднаш по самото објавување може усно да се предложи укинување на
притворот. Инаку, укинување на притворот може да се бара и во самиот завршен збор,
но е поцелисходно да се сочека објавувањето, бидејќи тогаш веќе се знае каква пресуда е
донесена и колкава казна е одредена, што може да се користи, кога се дава предлогот за
укинување на притворот. Во случај да се донесе ослободителна пресуда, притворот се
укинува по сила на закон.
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ОДБРАНА И ПРАВО НА ОДБРАНА ВО ЖАЛБЕНА ПОСТАПКА
Во континенталното право, систем каде припаѓа и нашиот, правото на жалба е
гарантирано, што значи дека постои уставна и законска гаранција дека една пресуда ,
што практично значи и сите правни и фактички заклучоци во неа ќе бидат ставени на
испит по сите нејзини основи . Ова паралелно значи и (пре)испитување на постапката
која довела до таквата пресуда.
Правото на жалба некои го нарекуваат и пост-претресно право (Post-Trial
Right). Правото на жалба се однесува како на право на проверка на фактите, на правото
но и проверка на начинот односно процедурата на кој е аплицирано правото. 72
Комитетот За Човекови Права навел дека “оваа гаранција (на право на жалбазаб.) не се однесува само за најсериозните дела” 73 ,туку напротив, правото да се има
можност за проверка на осудата односно казната од страна на повисок трибунал (орган),
е генерално применливо, на секој кој што е осуден за било какво кривично дело, без
разлика на сериозноста на делото.
Членот 14 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права стипулира
дека секој кој е осуден за кривично дело ќе има право, неговата осуда и казна да бидат
ревидирани од повисок трибунал во согласност со закон. 74 Со тоа што правото на жалба
е право гарантирано со овој пакт, и неговата егзистенција не е зависна од домашното
право. Референцата “во согласност со закон” овде се однесува ексклузивно на
модалитетите врз основа на кои повисокиот трибунал ќе постапува ќе бидат изведени, а
не и на можноста тоа право да се одземе со закон.
Интересно, во номотехниката на член 6,од ЕКЧП, како член кој има за цел да ги
пропише гаранциите за фер судење не е дадено и правото на жалба per se, како право , 75
меѓутоа, во членот 2 од Протоколот број 7 на Конвенцијата точно пропишува дека такво
право е дадено на секој 76 , со таа забелешка дека може да биде подложно на исклучоци
кога се работи за помали прекршоци, пропишани со закон, или во случаи каде лицето во
прашање било судено во прва инстанца од највисокиот трибунал, или било осудено по
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Види “Прирачник за фер судење", Основен водич за правни стандарди и пракса, Mарт 2000, Комитет на
правници за човекови права, Пост-претресно право 1. Правото на жалба
“ Секој осуден за кривично дело има право да неговата пресуда и казна биде разгледана од повисок трибунал
според законот [Член 14(9)] 109. Правото на жалба е наменето за да обезбеди најмалку 2 нивоа од судската
заштита на случај, од кое второто мора да се случи пред повисок трибунал. Разгледувањето од страна на таков
трибунал мора да биде автентичен. Ова помеѓу другото значи дека жалбената постапка покренета од
првостепениот орган е ограничена само на анализа на правни прашања и не секогаш е во согласност со тој
критериум. 110 Жалбената постапка мора да биде навремена.Моменталниот ефект на примената на жалбената
постапка значи дека примената на казната од првостепениот суд ќе се одлага се до завршување на жалбената
постапка. Овој принцип ќе се примени освен ако осуденикот волонтерски прифаќа казната да биде извршена
порано. Правото на жалба им припаѓа на сите осудени лица за дела без разлика на степенот на вина и од
казната изречена на првостепена инстанца. Гаранциите за фер судење мора да се применат во сите жалбени
постапки.”
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Комитет за човекови права, Генерални Коментари 13, пар.17
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Членот 14(5) од Конвенцијата пропњува дека “секое лице осудено за дело ќе има право на оваа конвенција и
разгледување на казната од страна на повисок трибунал пропињано со закон”.
75
ЕСЧП, Случај Tолстој Милославски против Соединетот Кралство,Пресуда од 13 Јули 1995, Серија A, Бр.
316-B, параграф. 59 во стр. 79.
76
Протоколот број 7, е прифатен во 1984, влегол во сила на 1 Ноември 1988 година. Овој Протокол, прави
експанзија на некои права и дава нивна заштита, меѓу кое е и правото на жалба против кривична осуда односно
осуда во кривична постапка.
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жалба вложена против пресуда со која се ослободува од обвинение ( член 2.2. од
Протоколот) 77
Водени од оваа меѓународна правна рамка и меѓународно признаени стандарди,
се осврнуваме на практичните аспекти од ова право во нашето законодавство и праксата
пред судовите во Република Македонија си акцент на некои практични аспекти, да
одговориме на некои значајни прашања и да дадеме некои сугестии, преку дискусија за
некои прашања, како на пример:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кога започнува жалбената постапка
Права во жалбена постапка
Што се бара во жалбената постапка
Кое е очекувањето од жалбената постапка
Формални барања за жалба
Чести грешки при изготвување на жалба
Модел на жалба

1. Кога започнува жалбената постапка
Првото прашање е навидум непотребно, а некои (не)оправдано би го поставиле
прашањето за целисходноста на поставувањето на ваквото прашање. Се разбира дека
логичен одговор е дека оваа псотапка започнува по завршување на првостепената, Но на
ова прашање, практичарите знаат дека единствениот точен одговор е дека жалбената
постапка, започнува уште со преткривичната постапка, односно од самиот почеток. Од
првиот момент на приведувањето на клиентот во полициската станица, односно од
првиот момент кога тој станал свесен дека е предмет на постапка против него, за нас,
како адвокати
започнува и правењето на “список” кој треба да послужи во
понатамошната постапка, било тоа да е главниот претрес, било тоа да се постапките по
редовните односно вонредните правни лекови. Така на пример, сторијата на нашиот
клиент е при првичниот разговор помеѓу нас и него е дека тој е повикан усно, односно
по теледон во полицијата. Тој доаѓа таму самиот, чека 4 часови некој да му се обрати,
а притоа му се кажува дека би требало да почека, што тој и о право, плашејќи се да
праша дали може да си оди. По петтиот час, тој посакува да си оди дома, но му
кажуваат дека е задржан, и дека не може да си оди дома. Тој побарува адвокат, а
полицијата го убедува дека тоа е само трошење на пари. Нему не му е дозволено да се
јави на своите блиски и да каже каде се наоѓа. На негово инсистирање, повикан е
адвокат. Напревен е записник за присуството на адвокат, но не му се предочуваат
доказите против него, ниту се предупредува дека не мора да дава одбрана и да
одговара на поставени прашања., по 20 часови држење во полициската станица,
“формално е лише од слобода” во 20:00 часот и изведе пред истражен судија во 19:55
наредниот ден....итн.итн.....За вистинскиот адвокат жалбената постапка веќе е
започната. Сите овие сторени повреди на минималните права е наша задача да ги
документираме и запомниме, бидејќи модерното сфаќање на кривичната постапка
претпоставува дека не смее да има осудителна пресуда базирана на кршење на правата
на човекот. Водени од таа помисла, сите овие повреди се основа за приговори пред
првостепените судови во текот на првостепената посотапка, но и тоа како се и основа за
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Членот 2(2) од Протоколот 7 на ЕКЧП може да биде субјект на исклучок во случај на вина од помал карактер,
како што е пропишано со закон, или во случај кога лицето е осудено во прва инстанца од страна на повисок
трибунал или бил осуден постапувајќи по жалба на ослободителна пресуда
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жалба пред второстепените судови, особено ако пред првостепениот суд нашите
приговори не се прифатени.
Значи, кратко кажано, жалбената постапка започнува од самиот почеток на
кривичната постапка. 78
Жалбена постапка и теорија на одбраната ( теорија на случајот)
Бидејќи жалбената постапка претставува логичен след на работите во една
постапка, така, и во постапката по жалба треба да се инсистира на теоријата на случајот.
Се она што се прави треба да биде конзистентно со теоријата што одбраната ја
застапува. Доколку теоријата на одбраната вклучува во себе теза дека обвинетиот не е
виновен, тогаш, во жалбената постапка е само логично ваквата теза да продолжи. Секоја
девијација од теоријата на одбраната, во било која насока, освен ако за тоа нема основи
кои радикално би ја промениле но и поткрепиле, ќе биде погубна за клиентот.
Жалбена постапка и начело на јавност, непосредност и контрадикторност
Интересно е да се напомене, дека во нашиот правен систем, оваа постапка
(жалбената) согласно законот не е задолжително јавна, односно голем дел од постапките
и одлучувањата на апелационите судови се одвива ин цамера, односно без присуство на
јавноста но и без присуство на странките во постапката пред второстепените судови.
Тоа е така се разбира во постапките што се водат по обвинителни предлози и по
приватни кривични тужби, иако праксата и јуриспрудценцијата на ЕКЧП бара
постапките да бидат јавни, односно администрирањето на правдата да биде јавно. 79 ,
преку одржување на (јавна) расправа (public hearing), иако (според јуриспруденцијата на
ЕСЧП) правото на фер судење пред Апелациониот суд нема да биде повредено и ако се
работи за одлучување по жалбата само за правните прашања, а жалителот(обвинетиот)
не е лично сослушан пред Апелациониот суд 80
Но, доколку се работи за разгледување и по правните и по фактичките прашања
(што одлучуваат за вина односно невиност), тогаш императив е јавноста на постапката.
Јавноста во постапката меѓу другото соджи во себе и правото на присуство на
78

Кривичната постапка пак, започнува штом едно лице е запознато дека против него се води постапка, односно
кога за прв пат добио сознание дека против него е поведена посатпка во било која фаза на постапката.
2.Принципот воспоставен од судска пракса(Цитирано во параграф 92 од Пресудата на ЕСЧП во Тиерце и
други против Сан Марино Апликација бр. 24954/94, 24971/94 и 24972/94)
Судот повторува дека правото на јавна расправа на обвинетиот не само што е дополнителна гаранција на
напорите да се дојде до вистината туку истотака помага да се осигура дека тој е задоволен од тоа што неговиот
случај е решен од независен и непристрасен трибунал што може да го потврди.Јавниот карактер на
постапување пред судските органи ја заштитува странката од одлучување на судската администрација без
надзор на јавноста, и истотака претставува една мерка во која што довербата во судовите, супериорноста и
подреденоста ќе се осигураат.Со одржување на постапките видливи, јавноста допринесува да се применува
целта на членот 6 (1), имено фер судење, гаранцијата што претставува едно од фундаменталните принципи на
секое демократско општество, во согласност со прописите од Конвенцијата (види ги пресудиве: Акцен
цитиран горе п.12 с.25ч; Фејде цитиран горе, п.67-68.с.28;Шутер цитиран горе,п.12.с.26). Принципот на јавната
природа на судските постапки наложува 2 аспекта: одржување на јавна расправа и јавно читање на пресуда
(види ја пресудата за Шатер цитиран горе, п.12,с 26 и пресудата за Акцен цитиран горе, п.12,с 28 и др).
79
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Недостигот од јавна расправа на жалбена постапка може да се образложи од специфичниот начин на
постапување по случај, ако се земе предвид дека постапката била јавна во прввата инстанца.Одтука,
отсуството на жалбеното постапување и постапувањето по прашања од правото, за разлика од прашањата за
фактите, е во согласност со членот 6 иако на жалителот не му е овозможено да биде сослушан од страна на
аплеациониот суд. (види Екбатани против Шветска од 26 Мај 1988, Серија А бр.134, п. 14, с. 31)
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обвинетиот in persona пред второстепенит суд при разгледувањето на правните и
фактичките прашања, како conditio sine qua non, за да може да земе активно учество во
предлагањето и продуцирањто на доказите и да учествува во нивното изведување со
сите права што му припаѓаат притоа. 81
Во случајот Екбатани против Шведска, потврдил дека отсуството на јавно
судење односно јавна расправа пред второстепената и третостепената инстанца може да
биде оправдана со специјалните обележја на жалбената односно постапката по
вонредните правни лекови.Меѓутоа, кога Судот (повисокиот) е повикан да расправа по
фактите и по правото одново, односно да детерминира и одлучува in meritum помеѓу
вина и ослободување од обвинение, тогаш не е возможно тоа да го прави без јавна
расправа. 82 Затоа во тој случај, била најдена повреда на правото на фер судење дадено во
член 6 од Конвенцијата.
2. Права на одбраната во жалбената постапка.
Овде би требало да се напомене, дека сите процедурални и материјални барања што се
однесуваат за правото на фер судење пред првостепенито суд, важат и пред повисоките
односно апелацините судови, со наведените исклучоци погоре, како што се цитирани и
во соодветните фусноти. Така, според сите стандарди, правата на фер и јавно судење,
пред независен и непристрасен трибунал основан со закон, право на еднаквост на
правните средства (оружја), право да се биде запознаен со наводите на спротивната
страна итн. треба да бидат запазени и во жалбените постапки. 83 Ова меѓу другото е
наведено во случајот Мелин против Франција (16/1992/361/435), 22 Јуни 1993, каде иако
не е најдена повреда , сепак Судот нашол дека “определени права кои се однесуваат на
жалбените постапки и жалбите се практично наследени (од првостепената постапка-н.з.)
во значењето на фер судење”. Исто така, пресуда Хаџианастасиу против Грција,
(69/1991/321/393), 16 Декември 1992. Во оваа пресуда, Европсиот суд нашол дека
правата на обвинетиот биле повредени во случај каде обвинетиот, воен офицер обвинет
за оддавање на воени тајни пред воен суд, вложил жалба на пресудата а потоа се жалел и
пред Касациониот суд. Апелациониот суд ја донел и објавил својата пресуда вербално,
пред обвинетиот но само во сумирана форма.Воопшто не ги направил јавни и не се
осврнал на прашањата кои ги разгледувал при одлучувањето. Кога обвинетиот ја примил
пресудата, тој бил оневозможен да ги прошири жалбените наводи до Касациониот суд.
Европскиот Суд нашол дека националните судови (вклучувајќи ги тука и апелационите)
мора со доволна јасност да ги дадат причините за нивните одлуки. Недавањето на
причините во време да му се даде на обвинеиот да може да ги изложи сите причини за
вонреден правен лек пред Касациониот суд му ги ускратиле неговите права на адекватно
време и можности за подготвување на одбраната. 84 Исто така, дека правото на фер
судење продолжува и во текот на жалбената постпака покажал и случајот пред ЕСЧП,
81
Во случај, кога апелациониот суд треба да ги истражува фактите и правото од еден случај и да изготви
целосна проценка по прашањето на вина или не-вина, тој не може да одлучи за случајот без директна анализа
на доказите предложени од страна на обвинетото лице кој што тврди дека не е сторител на делото како што
стои во кривишната пријава. Принципот дека расправата треба да биде јавна наметнува право на обвинеиот да
предложи докази на лице место во апелациониот суд. Од таа перспектива, принципот на јавност настојува да
се гарантира правото на одбрана на обвинетиот.
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EКЧП Екбатани против Шведска , Апликација број 10563/83, цитат од трудот на Пол Махони, Право на
фер судење во кивични предмети според членот 6 ЕКЧП. Пол Махони инаку е Регистрар на Судот за чувекови
права, а кој труд го изложил на Националната Судска Конференција организирана од Институтот за Судките
Студии во Даблин на 10.-11 Ноември 2001 година
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Види Комитет за Човекови Права Генерален Коментар 13, параграф 17
Хаџианастасиу против Грција, (69/1991/321/393), 16 Декември 1992
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каде по ослободителната пресуда во прва инстанца, по жалба обвинетиот бил осуден, без
притоа да се сослуша непосредно сведокот на одбраната, кој пред тоа бил сослушан во
првостепената постапка. 85
Значи, со разумни отстапни од правилото, со кои се постигнува фер баланс,
правото на фер судење се продлжува во сите понатамошн инстанци инстанци.
Некои поважни права, кои се всушност фундаментални, често во праксата се
занемаруваат, се забораваат но понекогаш за нив малку и се знае дека се дадени и
постојат. Некои од нив кои се важни за правото на одбрана во фаза на редовните правни
лекови се Правото на Јавна пресуда, Правото да се добие образожение за причините за
пресудата како и добивање на пресуда во разумно време. 86
Право на јавна пресуда. 87
Најпрво, правото на јавна пресуда е за да се погрижи дека администрирањето на
правдата е јавно и отворено ја јавна дебата. Значи, правото да се има јавна пресуда може
да биде побарано од секого, вклучувајќи ги и луѓето кои не се странки во постапките. 88
Правото на јавна пресуда е повредено ако пресудите се само достапни на
одредена група на луѓе или само на на луѓе кои имаат специјален интерес да ги
испитуваат пресудите.Но, кога пресудата не е прочинана гласно во Судот на јавен начин,
но само странките имаат примено копии од пресудата и истата е депонирана кај судската
администрација, кои се достапни на секого кој има и ќе покаже интерес, Европскиот Суд
за Човекови Права нашол дека нема поврда на Член 6(1) од Конвенцијата. (Види Sutter
Case, Series A Vol 74, 22 February 1984) . 89
Правото пресудите да бидат јавни (во сите случаи освен во случаи дефинирани
кога тоа не е правило), се применува дури и кога јавноста била исклучена од целото или
од дел од судењето. (Комитет за Човекови Права-Генерален Коментар 13, параграф
16). 90
Правото да се добие образожение за причините за пресудата
Правото да се добие образложена судска одлука е дел од правата кои
гарантираат фер судење, и тие права се гарантирани и во фазата на одлучување по
жалбите.Правото на жалба може да биде ефективно само ако обвинетиот е известен за
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Прирачник за фер судење на Амнести Интернешнал, Глава 23,
Во Пресудата Аксен против Федералната РепубликаГерманија, од 8 Декември 1983, параграф. 25, EСЧП
нашол дека:
Јавниот карактер на постапување пред судските органи пропишано во членот 6(1) ја заштитува странката од
одлучување на судската администрација без надзор од јавноста; истотака претставува една мерка во која што
довербата во судовите, супериорноста и подреденоста ќе се осигураат. Со одржување на постапките видливи,
јавноста допринесува да се применува целта на членот 6 (1), имено фер судење, гаранцијата што претставува
едно од фундаменталните принципи на секое демократско општество, во согласност со прописите од
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причините за осудата во разумно време.Ова право значи е поврзано со правото на
обвинетиот да добие образложена судска одлука. 91
Право да се добие пресуда во разумно време
Еден од случаите што споменува право да се добие образложена одлука(
пресуда), во разумно време е случајот на Курие против Јамајка број 377/1987 година,
каде пропуштањето на Апелациониот суд во Јамајка да донесе образложена пресуда во
жалбена постапка во разумно време го спречило обвинетиот да ја ужива ефективноста на
неговото право да му биде неговата осуда и казна преиспитана од повисок суд. 92
Ажурност и право на фер судење во жалбена постапка
Со жалење може да се констатира фактот дека во значителен дел на кривичните
постапки, уште во текот на постапката пред првостепените судови, учесниците во
постапката го имаат свртено својот поглед према жалбената постапка. Еден дел од тој
проблем е претераното инсистирање на ажурноста, која се помешува со брзањето да се
заврши постапката по секоја цена, па така поради барањето за експедитивни постапки
понекогаш се создава впечаток дека судечкиот судија или совет имаат единствена желба
пресудата да се потврди, додека обвинителот и одбраната имаат желба во зависност од
успехот и исходот на постапката, истата таа пресуда да ја нападнат и предизвикаат или
ново судење или поповолен исход за сопствениот интерес што го застапуваат. Исто така,
понекогаш, се добива впечаток дека првостепената постапка се претвора во процедура
која нужно мора да се изоди само да се стигне до повисокииот суд, кој согласно законот
има надлежности да ги корегира и контролира сите донесени одлуки и преземени
дејствија од страна на пониските судови. Дека тоа е така, сведочи и фактот што
премногу пати сите колеги адвокати ја користат стратегијата “........Ќе го оставиме тоа
за во жалбена постапка”, мислејќи дека поголеми се шансите таму, пред Апелациониот
суд, односно сметајќи дека доколку пред второстепениот суд, седат поискусни судии, на
кои ништо не може да им помине незабележано што се случило во минатите стадиуми
на постапката. Се додека адвокатурата и обвинителството така размислуваат, тоа и не е
толкав проблем или прашање, туку напротив, во определени случаи, може да биде и
стратегија на случајот (trial strategy), се разбира доколку правилно се пласира. Одговорот
на прашањето дали е тоа така или не е дискутабилен. Ќе се обидам да наведам еден
аргумент за и еден против. Аргументот про, за ваквата стратегија е кога имате ситуација
кога свесно сме сведоци на кршење на правата на одбраната (свесно или од незнаење),
по што станува ирелевантно нашето настојување да бараме заштита од оној што ги
крши, па така нашите погледи се свртени кон повисокиот суд. Аргументот контра оваа
стратегија е тоа што ништо не може да замени непосредност на една постапка.
Многупати Советите во Апелациониоте судови немаат ниту увид во личноста на
обвинеиот, ниту во непосредноста на сослушуавњето на сведоците, изведувањето на
доказите, емоциите што притоа се појавуваат и слично. Така, може да се остави на оцена
на секој поединечен случај дали оваа стратегија треба да се употреби и кога и во
колкава мера.
Практичен проблем во врска со ажурноста
Вистинскиот проблем се јавува кога судиите имаат единствен мотив нивната
пресуда да опстои кај повисокиот суд, за да се брои во редот на потврдени пресуди и да
се добие позитивна оцена на ажурноста. Ваквиот приод во водењето на постапките е
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погрешен. Никој не е против ажурноста, напротив, тоа е и право на секој обвинет да
добие судење во разумен рок, пред независен и непристрасен трибунал (суд) основан со
закон. 93 И законот за судовите, како примарно начело го истакнува чувањето, и
унапредувањето на човековите права-пред се. Меѓутоа, доколку ажурноста се постави на
прво место на пиедесталот на барања односно приоритети од една постапка, тоа може да
се одрази врз квалитетот на постапката, па дури и понекогаш да се прекрши на грбот на
обвинетиот, преку кршење на неговите права, нивна недоволна заштита и слично.
Тогаш, жалбената постапка се претвора во уште потежок стадиум на процедурата,
бидејќи најпрво е на нас да се воочат тие недостатоци што довеле до кршење на правата,
истите правилно да се истакнат во жалбата за да се добие посакува исход од жалбената
постапка.
3. Што се бара во жалбената постапка
За разлика од предходходната постапка, односно постапката водена на главниот
претрес, жалбената постапка не е судење де ново. Ниту таа е замислена да биде
така.Тука и се прави најкрупната грешка од страна ан одбраната, доколку жалбената
постапка се свати така. Додека во првостепената постапка напаѓаме една теза (таа на
обвинителството односно на овластениот тужител), сега,практично, во жалбената
постапка паралелно напаѓаме две тези, и тоа-тезата на обвинителството, но и тезата која
ја прифатил првостепениот суд, базирана на тезата на обвинителот (овластениот
тужител) а која не оди во прилог на одбраната (тоа значи тезата наведена во пресудата).
Така, и во цоммонлањ и во континенталното право, жалбената постапка не претставува
ново судење, туку еден коректив на предходната постапка, преку која треба да се
корегират определени грешки во водењето на постапката, утврдувањето на фактите и
аликацијата на правото (доколку тоа е возможно се разбора). Оружјето кое е дадено на
одбраната тоа да го прави е преку правениот лек-жалба.
Многупати досега, иако некои од нашите колеги свесно ги имаат во предвид
определени околности што можеле да ги истакнат во текот на гласниот претрес, тоа не
го прават и се одлучуваат тоа да го “чуваат за по жалба”. Ова треба да се има особено во
предвид при одлучување во врска со ваква стратегија. Што значи дека внимателно треба
да ги ставиме на кантар сите pro et contra наши мотиви кога за некое прашање оставаме
да го истакнеме во жалбата. На прашањето, што се бара о жалбената постапка, треба да
се пријде внимателно, но и прецизно. Доколку Пресудата е осудителна, логично е да се
бара поништвање на истата и повторно судење, или преиначување. Доколку со
пресудата клиентот е огласен за виновен, но казната е условна осуда, а нема жалба од
обвинителството, тогаш е извонредно тешко да процените доколку вашиот клиент е
“задоволен” со ваквиот развој на настаните, дали да се вложи жалба или не, бидејќи
ризикот врз себе повторно да го навлечете системот, кога вашиот клиент е задоволен со
таквиот развој на настаните може да биде голем, а тоа не е она што го сака клиентот.
Стандард на испитување на пресудата.
Најпрво, мора да се има во предвид дека пресудата (читај- фактичките и
правните прашања и заклучоци) поминува низ најмалку 4 филтри на испитување.
Најпрво судијата односно првостепениот совет што ја изработува секако дека би требало
да се потруди таа да претставува една логична целина на сите размислувања што тој
совет (судија) ги имал во врска со предметот, како дошол до заклучоците за фактичките
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и правните прашања итн итн. Зошто некои факти ги зел за утврдени а други не, од кои
докази произлегле неговите заклучоци и слично.
Кога пресудата “ќе замине” од кај првостепениот суд, таа доѓа кај странките ,
кои пак имаат свое право (и должност) таа пресуда да ја испитаат, и доколку сметаат
дека стандардите за една пресуда се повредени, изјавуваат правен лек против истата.Кои
се пак формалните барања но и содржинските барања за една пресуда да биде донесена
е дадено во одредбите на ЗКП. 94
На крајот, пресудата, заедно со “забелешките” (читај жалбите) на истата од
старнките доаѓа кај второстепениот суд, кој треба пресудата да ја испита прво самиот , а
потоа и да ги испитува наводите истакнати во жалбата, со што de facto врши испитување
на пресудата.
Сега, треба да се расчисти една работа околу испитувањето на пресудата:
 Прво, Пресудата се испитува ex officio во рамките определени со ЗКП,
што ќе рече и да не се истакнати жалбени наводи во таа насока, Судот
мора во тој дел пресудата да ја провери од аспект на законитост.Сите
рамки во кои се испитува една пресуда ex officio се дадени во ЗКП. 95
 Второ, Пресудата се испитува во рамките на истакнатите жалбени
наводи што ги истакнале странките, без притоа апелациониот суд да
влегува во диспозицијата на странките по однос на тоа дали тие се
задоволни или не од едно наоѓање во пресудата, законитост на изведен
доказ итн итн. Значи, не можеме како адвокати да се потпреме
исклучиво на судот во своето ex officio испитување на пресудата за да
добиеме поволна одлука по жалба, или целосно да бидеме опуштени во
очекувањето од исходот од жалбата, оставајќи само на Апелациниот
суд да решава и сам да наоѓа грешки.
Извонредно е тешко да се испитува дали некој, во отсуство на строги доказни
правила за тежината што секој доказ би го носел, но и во поглед на нивната
релевантност, допуштеност, кредибилност и вреднување, би можел објективно да
згреши, односно да сае преиспитува една пресуда. Тука, во нашата постапка стандардот
на “слободно судиско убедување” е доволно непрецизен за да претставува потешкотија.
Секогаш мора да се има во предвид дека и овој стандард на одлучувањето има
определени ограничувња:
 Првото е дека судот мора да одлучи во рамките на сите докази заедно и
секој посебно,
 Вториот е во рамките на темелниот принцип in dubio pro reo што кај нас
е застапен во лен 2 став 2 од ЗКП. 96 Овде всушност и се крие одговорот
на прашањето кој стандард на испитување да се употреби при
анализирањето на пресудата, а подоцна и изработувањето на жалбата.
Така, дадените можности пресудата да се напаѓа по основите наведени во ЗКП,
претставува и стандард на испитување на пресудата, со тоа што, според мене, секогаш на
врвот на тоа испитување доаѓа правилото in dubio pro reo, кое е темелна вредност на
одбраната и на обвинетиот и алфа и омега за начинот на утврдување на фактите
релевантни за една пресуда. 97
94
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Секако, не е наш предмет на проучување и нема да се занимаваме со тоа што
судот може да направи по повод жалбата, туку што одбраната треба да преземе во
жалбената постапка, која да не заборавиме е право на одбраната односно на секоја
незадоволна страна во постапката, а не исклучок за кое треба да се добие одобрение за
да се добие тоа право и поднесе тој правен лек. Тргнувајќи од овој постулат, ќе се
осврнеме и на практичните барања за жалба и самата жалбена постапка. Пред се овој
постулат кногукратно ја олеснува работата на одбраната, со тоа што не мора да се бори
за правото на жалба, туку истото е гарантирано. Но и претераната опуштеност кога се
знае дека правото постои и не треба да се бориме за тоа, може да доведе до ситуација да
му се даде на овој институт преголема доверба во неговата ефикасност и да се занемари
првостепената постапка, која е сепак сржта на кривичната постапка.
Мерка која се бара со жалбата
Пресудата се однесува на обвинетиот, односно на нашиот клиент, додека
Жалбата се однесува на пресудата. Така, овие три институти (обвинет, пресуда и жалба)
се во своевидна спирална симбиоза: Доколку пресудата не опстанува поради добрата
жалба, тоа се рефлектира на обвинетиот на начин што тој повторно добива шанса низ
системот да ги побие сите тези на овластениот тужител. Значи, што полоша пресуда, тоа
подобра можност да се подготви добар правен лек, кој ултимативно е во бенефит на
клиентот односно за обвинетиот. Што всушност се бара со жалбата. Доколку клиентот е
виновен и осуден на ефективна казна затвор, тогаш се бара ослободување односно ново
судење. Доколку тој е ослободен од обвинение, се разбира дека работа на одбраната е да
парира на евентуалната жалба на овластениот тужител. Не помалку важен процес е
одговорот на жалба, и работа на минирање на жалбените наводи на обвинението. И тоа
претставува дел од жалбената постапка, иако прмарно под жалбена постапка се мисли на
подготовка на жалба. Меѓутоа, одговорот нa прашањето која мерка се бара со жалбата,
не е и олку едноставно.
Што се бара од еден адвокат во жалбена постапка
Длабоко познавање на процедурата И тоа не само на жалбената постапка туку
целата казнена процедура.Површноста која понекогаш се провлекува низ процедурата,
во жалбената постапка веќе е неприфатлива. Не смее да се заборави, дека жалбата ја
разгледуваат тројца односно петмина судии, кои професионално се определени за таа
функција, и ретко може да премине преку нив некоја грешка во процедурата.Исто така
не смее да се заборави дека незнаењето на процедурата се плаќа двапати поскапо. Еднаш
го плаќаме лично ние како адвокати со тоа што во очите на тој трибунал нема да
изгледаме сериозно, но крајниот цех го плаќа нашиот клиент кој ни доверил извонредно
одговорна работа-да ги штитиме неговите права согласно нашето најдобро познавање на
правото и праксата. На крајот на краиштата, адвокатурата постои за своите клиенти и за
право заснованите интересик ко ги застапува односно за правата и слободите кои ги
застапува и брани, а не за себе како професија.
Познавање на стандардот на испитување (standard of review).Ова практично
значи да се познава процедурата во поглед на тоа како и во колкава мера Апелациониот
суд ја испитува предходната процедура. Ваквите граници се дадени во ЗКП и се
нарекуваат граници на испитување на пресудата. 98 Намерно велиме предходната
процедура, бидејќи Апелаиониот суд испитува две работи: процедурата што предходела
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на пресудата, а потоа и самата пресуда, каде би требало да биде содржана
прпцедуралната истприја што довела до таквата пресуда. Во нашиот правен систем, во
праксата се случува определени работи што се случувле во текот на целата првостепена
постапка, воопшто да не се споменети во пресудата. Затоа потребно е да се знае дека
повисокиот апелационен суд одлучува по жалбата, а притоа одлучувајќи и
контролирајќи ја и процедурата што довела до таквата пресуда. Познавањето ан
стандардот на проверка, има за цел две работи. Заштедува време, односно треба сите да
ги заштити од бесполезни полемики, наводи и слижно кои немаат врска со жалбата, но и
добро и правилно насочената жалба, треба да го скрати времето на апелационите судии
за испитување и контролирање ан предхосната постапка и пресудата, и поволна одлука
по жалбата.
Овде мора да се има предвид една работа. Апелациониот суд внимава согалсно
закон на определени работи, во раките на границите на испитувањена пресудите, иако
ние како жалители тие не ги истакнуваме во жалбата. Но не смее да се изгуби од
предвид и да се тргне од премиса дека некој ќе ја уочи грешката во процедурата подобро
од нас, односно дека целосно треба да се потпреме на повисокиот суд во уочувањето на
грешките во процедурата, фактите и правото. Тоа не е ниту природно да се очекува,
затоа, од една страна добро е што законот наметнува таква обвркса на повисокиот суд,
како уште една гаранција дека правата ќе бидат максимално заштитени а грешките
исправени, но во ниту еден момент тоа не смее да не направи амбиволентни во поглед на
барањето, уочувањето и истакнувањето на грешките во предходната процедура во
жалбата.
Свежа перспектива на работите
Во првостепената постапка, односно во нејзиниот тек, судијата има прилика да
го запознае обвинетиот лично, сведоците, доказите, вештаците и слично да ги сослуша
непосредно, да го види нивното лице, нивните изрази кои ги прават при давањето на
исказите, како реагираат на определени дејствија во текот на судењето, како реагираат
на определени прашања, нивните емоции и слично. Наспроти ова освен ако не се држи
претрес пред второстепениот суд, што претставува реткост, Апелационите судии таа
прилика ја немаат. Пред нив се наоѓа еден спис, полн со разни искази од разни луѓе кои
тие не ги виделе, немале прилика да ги видат во живо и да видат како тие рагираат на
емоциите, дали покажуваат емоции итн. Со еден збор, апелационите судии се лишени од
можноста на непосредност во постапката. Ова по правило претставува меч со две
оштрици Од една страна, тоа можеби гарантира поолем степен на објективност во
правната оцена на предхосната постапка, но од друга страна преетставува хендикеп во
определени случаи, кога личниот впечаток треба и одигрува своја улога во постапката.
Така, тргнувајќи од оваа премиса, адвокатите мора секогаш да го имаат ова во предвид,
да се потрудат да разлислуваат како судијата, за да барем на момен имаат прилика да се
доближат до перспективата која тие судии ја иммат кон предметот.
Повисок стил на пишан израз
Ако за поднесоците веќе предходно е посветена една цела глава во овој
прирачник 99 , речиси истите правила важат и за жалбената постапка. Со таа разлика што
и формата и содржината на поднесокот се сега поблиску уредени во Законот за кривична
постапка, а и стилот на изразување е нешто поинаков, бидејЌи првенствено во жалбата
99
(Во делот за “Подносоци и пракса со поднесоци” во овој прирачник веќе се образложени барањата што треба
да ги задоволи еден поднесок,)
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не се пласира тезата на случајот, туку се напаѓа предхосната процедура, се напаѓаат
правните и заклучоците за фактичките прашања на понискиот суд, и се напаѓа
примената односно апликацијаа на материјалното право врз основа на таквите правни
односно фактичко заклучоци. Не станува збор дека не треба да се презентира теоријата
на одбраната, но тоа овој пат не се прави директвно, туку суптилно треба да се провејува
низ содрината на жалбата, а притоа запазувајќи ги формалните и материјалните барања
за жалба согласно Законот.
Повисок сенс и стил за вербална презентација
Иако жалбената постапка не е по правило вербална, сепак право на обвинетиот
и на странките мора да биде запазено и во текот ан постапката пред Апелационите
судови.Сега за сега, ова право се однесува само на постапките по обвинителни акти, а не
и во постапките по обвинителни предлози и приватни кривични тужби. Сепак,
Европската конвенција за заштита на човековите права, не прави дистинкција помеѓу
“поголеми и помали обвиненија”, туку бара правото да биде дадено независно од
тежината и видот на обвинението. Иако рековме дека по правило постапката не е
вербална, тукусе базира на пишани поднесоци и се одвива in camera, сепак, постои и
вербално образлагање на жалбените наводи. За ова ќе се задржиме во делот на
сликовитото претставување на постапката пред Судот.
Како сликовито тече една жалбена постапка пред Апелациониот суд
Иако, многу од работите кои се одвиваат со еден предмет се работа на судската
администрација, и немаат врска со одбраната и адвокатурата, сепак, би требало да се има
определена претстава за тоа што се случува со предметот кога се исполнети сите услови
за тој да биде разгледуван од повисокиот суд.
Предметот се доделува на еден судија, известител кој е должен предметото да го
проучи, и истиот предметот да го изложи во контури односно да го образложи на
советот кој решава по жалбата. Значајно е да се каже дека при ова излагање на
предметот, судијата известител треба да се осврне на релевантните поенти во Пресудата,
но и истакнатите факти во текот на пресудата, заклучоците по однос на овие факти и
примената на правото врз основа на тоа.Понатака, истиот овој судија, треба во сржта на
работите да ги претстави жалбените наводи на страната која се жали (или на двете
подеднакво, како и нивните одговори на соодветните жалби) .Потоа, постапката
продолжува со давање на странките, односно прв добива збор Вишиот Јавен обвинител
или негов заменик, кој може да стави предлог во однос на правната судбина на жалбата
на одбраната ( таа да биде уважена или не), или да предложи друга правна судбина на
пресудата( истата да се потврди, преиначи итн.), по што збор добива одбраната , која во
кратки црти треба да го изложи својот “случај” односно одбраната на својата теза пред
Советот што одлучува. Тука, во овој стадиум всушност се доаѓа до суштината на
барањето да се има повисок сенс за вербална презентација.Во високиот сенс за вербанла
презенатација на жалбените наводи, спаѓа и чувството на време, умереноста во изразот и
по секоја цена избегнување ан повторување на истите тези кои се веќе еднаша
презентирани во жалбата. Се разбира дека истите тие тези треба да се реитерираат уште
еднаш, но на начин на кој што Советот нема да се најде во позиција да се чувствува
подреден во погледна неговото време и неговата концентрација.Кратко опишана, оваа
процедура (од излагањето на судијата известител до предлозите и дополненијата на
наводите на страните) трае околу петнаесетина минути до триесет минути, доколку се
работи за еден обвинет.
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Праксата покажала дека, е добро, една до две ударни поенти да не се пишуваат
во жалбата, односно тоа да се направи на “посуптилен” односно “замаскиран”, не толку
експониран начин, за истите тие поенти да можат директно да се пласират пред
совеетот, со што би се поентирало и во поглед на извесувањето на тие ударни поенти во
јавноста, но и би се привлекло вниманието на советот кон одбраната и кон тезата која се
застапува. Од друга страна пак, понекогаш, второстепените совети доколку констатираат
дека се повторуваме на една иста тема, односно истото сме го истакнале и во жалбата , и
тоа неколкупати, а и го ре-презентираме усмено, знаат и да опоменуваат на таквите
ситуации, кои во секој случај не одат во прилог на ефективноста на правната помош што
се бара од нас.
4. Кое е очекувањето од жалбената постапка
Право да се добие Вистинска проверка (Genine review)
Приридно секој очекува да добие потврда или демант на поранешната
процедура односно на своите наводи. И тоа не само на предходната процедура, туку и на
фактичката состојба и примената на правото. Исто така, очекување на одбраната е таа
вистинска проверка да се даде и на жалбените наводи, и истите да се земат во предвид
при одлучувањето. Ова практично значи дека правото на жалба и самата жалбена
постапка не треба да се свати само како стадиум кој треба да се изоди за една пресуда да
се потврди, туку напротов, најголемото очекување пoврзано со жалбата, наводите во
жалбата и постапката по жалба е правото да се испита до која мера процедурата била
запазена, особено правата на обвинетиот и одрбраната, бидејќи ниту една пресуда не
може и не смее да опстане доколку таа е базирана на кршење на овие права,
загарантирани со Уставот, ЗКП и ЕКЧП пред се. Впрочем, и согласно Законот за
судовите, обврска е нивна да се грижат за чување, почитување и унапредување на
човековите права, како обврска која е на самиот врв на пиедесталот на вредностите
заштитени со тој закон.
Значи, самото изодување на процедурата за проверка на една пресуда не е
доволно, колку да се запази формално правниот аспект, напротив, потребно е вистинска
проверка ( genuine review), на фактите, правото и процедурата, за да се задоволи
принципот на фер, објективно и непристрасно судење.
5. Формални барања за жалба 100
Границите во кои треба да се движи една жалба се дадени во одредбите на ЗКП. Бидејќи
овој прирачник не е наменет за да се прераскажуваат овие барања, истите нема да ги
прераскажуваме или препишуваме. Секако дека мора заради целосност на овој дел, да се
спомене дека се подразбира дека формата и содржината мора до бидат во конформитет
со Законот, но и со логиката, прегледноста, литературен и правнички израз итн итн.
Поблиску овие барања се дадени во делот за Поднесоци и пракса со поднесоци. 101
Наместо сите овие повторно да ги наведуваме, ќе се задржиме на некои практични
совети при изработката на жалба, како и на честите грешки при изготвувањето на жалба.
102

100

ЗКП, одредби за жалба376 -385 , а особено и членови 394-397
Види Дел за Поднесоци и Пракса со Поднесоци на овој прирачник
102
Интересно е да се каже дека во случајот Боулоугоурас против Грција, бр. 66294/01, пред ЕСЧП,
констатирана е повреда на правото на фер судење бидејќи жалбата била одбиена со примена на правото како
недозволена бидејќи истата не била потпишана од страна на судската администрација
101
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6. Чести грешки при изготвување на жалба
Намерно овој поднаслов се нарекува грешки при изготвување на жалбата. Притоа,
зборот изготвување не се однесува само на писмената изработка на истата, затоа што
самото изготвување на жалбата претставува процес кој се одвива во неколку фази:
 фаза на проучување на пресудата
 фаза на имплементирање на стандардот на проверка и уочување на грешките
 фаза на обмислување на структурата и формата на жалбата. 103
 фаза на писмена изработка на жалбата
 фаза на проверка на писмено изработената жалба
Грешките кои се прават при пишувањето на жалбата, доаѓаат пред се од фактот што
некоја од горенаведените фази е пропуштена или не е доволно добро направена. Така
некои чести грешки се:
Формални и содржински недостатоци на жалбата. Иако во праксата, судовите и не
се толку строги кон примената на формалните барања за жалба, сепак, ЗКП предвидува и
некои формални услови кои мора да бидат задоволени за да една жалба го добие својот
третман in meritum од страна на оној што треба да одлучува по неа. Исто така, делот
одредбите на ЗКП кој се однесува на Поднесоци, треба да биде испочтуван за да не се
доведеме во ситуација поради непридржување на тие барања, жалбата да биде отфрлена,
а интересите на клиентот компромитирани.
Ненаведување на основите за жалба. Ова би можело да стои и во предходниот став,
но според мене, нанаведувањето на основите на жалба претставува недостаток од
содржинска смисла, повеќе одошто во формална смисла. Самото наведување на
основите е форма, но правилното формулирање на околностите е материја. Разликата
помеѓу основите за жалба може да биде толку флуидна, што понекогаш истиот жалбен
навод може да претставува суштествефна повреда, но и погрешно и нецелосно утврдена
фактичка состојба. Исто така, повикувањето на погрешна примена на материјалното
право како суштествена повреда може но и не мора да биде погрешно. Сепак, во секој
случај, при употребувањето на основите се прават и најчестите грешки при подготовката
на жалба. Во овој дел неможе да се даде еден единствен совет за тоа како да изгледа една
жалба по однос на основите, односно, кои основи претставуваат суштествени повреди,
кои погрешна примена на правото и слично. Индивидуално, од случај до случај работите
треба да се разгледуваат за да се стигне до правилниот заклучок. Но генерално,
немешањето на основите за жалба помеѓу себе има бенефит најмалку по два основи,
жалбата ја прави попрегледна, појасна и поконцизна, и вториот, добро и правилно
наведените основи за жалба одат во прилог на уважување на истата.
Прекратка односно предолга жалба.
Ова прашање е невозможно да се одговори, но сепак секогаш лебди како
прашање. Невозоможно е од проста причина што секој засебен случај, претставува
засебна сторија. Секако дека не е исто доколку треба да се подготвува жалба за кривично
дело тероризам, каде се сослушани 15 сведоци, и кривично дело телесна повреда, каде
има само еден сведок. Но, колку и парадоксално тоа звучи, понекогаш жалбата може да
биде подолга за телесна повреда одошто за тероризам. Зошто е тоа така, зависи од
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Притоа се подразбира дека формалните и содржинските барања се дадени во ЗКП и не треба посебно да се
протучуваат.
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пресудата и од правните и фактички заклучоци до кои стигнал судот. Понекогаш, една
единствена суштествена повреда е доволна да се наведе за пресудата да се укине,
Неколкукратно повторување на исти жалбени наводи
Иако постои правилото репетитио ест матер студиорум, во пишувањето на
правните лекови, тоа може да биде и контрапродуктивно. Повторувањето на ударните
поенти треба да биде онолку доволно, колку да се сфати дека тоа се ударни темели на
една жалба, но и доволно малку за да тоа не биде сфатено како тафтологија, односно
просто одново и одново наведување на истата тема, односно вртење околу определената
суштина. Понекогаш честа грешка е и тоа што вртејќи околу поентата, се остава на
читателот (читај-судијата односно советот) сам да ја бара, наместо истата јасно да се
напише, па понатака истата да се објаснува,
Жалба или жалбени наводи на правото на фер судење
Во последно време, модерно е да се упатуваат жалбени наводи за повреда на
правото на фер судење пред првостепените судови, што е легитимен жалбен навод.
Меѓутоа, мора да се знае дека стандардот за прогласување на една постапкаа за нефер
односно наоѓањето на повреда на правото на фер судење за Европскиот суд за човекови
права постои само ако тоталитетот на повредите доведува до такви повреди.Значи, една ,
две, па дури и неколку суштествени или друга повреди не значат per se дека правото на
фер судење е компромитирано. Но, според стандардот даден од ЕСЧП, дали процедурата
била фер мора да биде оценувано имајќи го во предвид целиот случај. 104 Така, ваквиот
жалбен навод треба да се употребува со внимателно и темелно проучување на праксата
на ЕСЧП, а не само со празно нафрлање на овој темин , без притоа да биде поткрепен со
докази но и со јуриспруденција на ЕСЧП за да стане веројатен и извесен жалбен навод.
6. Модел на жалба
Пратејќи го предложениот текст а предлог на поднесок во овој прирачник (во
делот за поднесоци и пракса за пишување на поднесоци), истиот модел на поднесок(
овојпат правен лек жалба) би требало да се примени и од формално правен и од
содржински аспект. Се разбира, притоа би требало да се имаат во предвид сите
формално правни барања пропишани со ЗКП 105 , но и да се има во предвид дека и
пишаниот стил и литературниот но и правничкиот изразен јазик треба да бидат на
повисоко ниво и пред се точни. Овде е и правото време да се истакне, дека иако жалбата
како правен лек има третман на поднесок, чија содржина и норма се колку толку
регулирани во одредбие на ЗКП (73-75), нејзината содржина и форма се построги и
бараат поголемо внимание, токму поради можноста истата да биде отфрлена поради тоа
што не е во конформитет со одредбите на ЗКП кои ја регулираат нејзината содржина и
форма. 106
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ЕСЧП- Пресуда Kипријану против Кипар, Апликација 73797/01 параграф 65..... " Судот укажува дека
правичноста на постапувањето мора да биде анализирана за случајот во целина", цитирано во (види, на пр.,
Mиаилхе против Франција (Бр. 2), пресуда oд 26 Септември 1996, Извештај 1996-IV, стр. 1338, п. 43, и
Имбриосциа против Швајцарија, пресуда од 24 Ноември 1993, Серија A бр. 275, п. 13-14, с. 38
105
ЗКП членови 73-75, 379,
106
Ibid
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Така, моделот на жалба би изгледал вака:
Почетна страница (cover page)
Релевантна процедурална историја
Наведување на основите за жалба
Образложение на основите за жалба и тоа по својот редослед како што
се и наведени.





Направените суштествени повреди
Погрешна/нецелосно утврдена фактичка состојба
Погрешна примена на материјалното право
толкување на правото-сторена повреда
Одлуката за кривичната санкција

(правилно)

Барање, односно предлог. 107
Пожелно е , во секоја од жалбените основи, да има разграничување помеѓу определените
наводи, доколку е потребно со поднаслови, за определени прашања кои се поставиле во
текот на постапката, било тоа да се од процесна или материјална природа, а се
однесуваат на решителни факти и околности по однос ан самиот предмет, а се со цел
попрегледност на самата жалба.
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Во овој дел спаѓа и барањето да се присуствува на седница кога ќе се расправа по поднесената жалба.
Интересно е да се напомене, дека во овој дел иако праксата покажала дека Апелационите судови не повикуваат
на седница кога се работи за постапка по приватна кривична тужба или обвинителен предлог, и покрај
барањето за присуство на седница, сепак, тоа е право кое е дадено со ЗКП и треба да се инсистира на
повикување пред Апелациониот суд.
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ВОНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Системот на правните лекови во секое кривично законодавство е едно
основните прашања во кривичната постапка. Во зависност од тоа како правните лекови
се регулирани ќе зависи и структурата на самата кривична постапка.
Правните лекови претставуваат процесно средство со кое на странките и на сите
други со закон овластени лица, им се дава можност да и по донесувањето на пресудата,
да можат да бараат исправка на неправилни и погрешни одлуки.
Нашата кривична постапка познава два вида основни лекови: редовни и
вонредни.
Редовни правни лекови во нашата кривична постапка се: жалба на
првостепена пресуда, жалба на второстепена пресуда и жалба на решение.
Вонредни правни лекови се: повторување на кривичната постапка, вонредно
ублажување на казната, барање за заштита на законитоста и барање за вонредно
преиспитување на правосилна пресуда.
Секоја првостепена пресуда странките имаат можност истата да ја побиваат со
редовни правни лекови. Во оној момент кога сите редовни правни лекови ќе бидат
искористени и повисокиот суд по истите ќе донесе своја пресуда, или пак, странките
премолчено со пропуштање на рокот ја искористат својата волја да не се користат со
можност да поднесуваат редовен правен лек, првостепената пресуда станува правосилна.
Меѓутоа и покрај фактот дека првостепената пресуда е донесена со доза на
најголема можна совесност, внимание и грижа, можноста не е исклучена да и во ваквата
пресуда од страна на судот се направени одредени неправилности и незаконитости. Во
овој случај, расправањето по конкретниот кривичен предмет е завршено и за него повеќе
нема можност да се води расправа за продолжување на истата постапка, или по тој
предмет да се заснива нова пресуда.
Прашање е дали ваквите неправилно пресудени предмети смеат да останат
неисправени и неправедно на странките да им се причинува штета. Исправено пред
дилемата дали ваквите неправилни пресуди смеат да останат и понатаму, без оглед на
нивната неправилност и незаконитост, нашата кривична постапка дава можност истите
под одредени услови и покрај правосилноста да бидат исправени со користење на
воредните правни лекови.
Со вонредните правни лекови, всушност се дава можност да по една правосилна
завршена постапка, повторно се расправа. Вонредните правни лекови воглавном се
засниваат на истите основи на кои се засниваат и редовните правни лекови, меѓутоа не
на сите, туку само на оние кои точно се одредени во Законот за кривичната постапка и
под одредени услови во однос на субјектите - учесниците во постапката.
Условите под кои вонредните правни лекови можат да се користат, децидно се
одредени во законот, исто како што се децидно одредени и последиците од употребата
на овие правни лекови.
Правосилните пресуди во судската постапка можат да бидат изменети со
вонредните правни лекови, под одредени услови. Имено, по правосилноста на одлуката
може да се покаже дека фактичката состојба на која се заснива пресудата била погрешно
утврдена, или поради поднесените нови факти и докази, пресудата има фактички
грешки; кога подоцна појавените или осознаени околности од судот покажуваат дека тој
во границите на законот погрешно ја одмерил казната; кога при изрекување на пресудата
судот погрешно го применил законот врз утврдените факти и кога судот ќе направи
правна грешка.
За секоја од овие постапки во Законот за кривичната постапка е определен и
соодветен правен лек:
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-Повторување на кривичната постапка;
-Вонредно ублажување на казната;
-Барање за заштита на законитоста и
-Барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда.
Со овие вонредни правни лекови, од посебни причини, исклучиво определени
во Законот за кривичната постапка, може да се бара повторно да се расправа за одреден
веќе претходно правосилно расправен кривично-правен предмет.
Вонредните правни лекови имаат карактер на исклучивост и не се дозволени за
секоја повреда на закон, за секоја неточност во утврдувањето на фактичката состојба,
односно за секоја неправилно изречена казна, со што всушност и се обезбедува
стабилност на фактичката состојба утврдена со правосилната пресуда.
Меѓутоа, независно од измените на правосилната пресуда во постапката по
вонредните правни лекови, можно е влијание на содржината, текот или извршувањето на
казната и на мерките по вонсудска постапка, а тоа е можно кога тоа се прави по пат на
други правни средства, како амнестијата, помилувањето или условниот отпуст.
Повторување на кривична постапка
Барањето за повторување на кривичната постапка како вонреден правен лек е
насочено против фактичката состојба на правосилната пресуда со која е решен
кривичниот предмет. Во суштина, со поднесувањето на барањето се сака да се постигне
отстранување на одредени неправилности во фактичката состојба и да се дојде до
законито решавање на предметот.
Основ за повторување на постапката претставува погрешно утврдената
фактичка состојба од страна на судот кој ја донел одлуката, а која не произлегува од
доказите и фактите кои на судот му биле познати при донесувањето на одлуката, туку
напротив, од новопредложените докази и факти кои на судот му се презентирани, а се
обезбедени и се јавиле по правосилноста на пресудата.
Целта што се сака да се постигне со овој вонреден правен лек е да лицето кое со
правосилна пресуда е осудено за сторено кривично дело, биде ослободено од обвинение
или осудено според поблаг закон, постапката да биде продолжена доколку со
правосилната одлука била запрена, како и повторна проверка на одлуката која се заснива
на кривично дело сторено во текот на постапката од некој од другите учесници во
истата.
Законот за кривичната постапка предвидува три вида на повторување на
постапката: неправо повторување, продолжување на кривичната постапка и право
повторување.
Кај неправото повторување и продолжувањето на кривичната постапка,
основата не е погрешно утврдената фактичка состојба. Овде всушност се работи за
просто техничко усогласување на повеќе одлуки кои се изречени кон ист обвинет, како и
во случаи кога продолжува кривичната постапка која претходно била запрена со
правосилна одлука тогаш кога ќе престанат причините кои довеле до запирање на
постапката. Всушност, во овие случаи немаме утврдување на нови факти и докази врз
основа на кои би се утврдувала нова и поинаква фактичка состојба, туку имаме само
усогласување на процесните форми, по пат на точно со закон одредена процесна
техника.
Преиначувањето на правосилна пресуда може да бара осудениот и јавниот
обвинител, по сослушување на спротивната странка. Во овој случај, одлуката ја донесува
на седница совет на надлежниот суд кој ја донел одлуката по која се бара повторување
на постапката.
103

Право повторување на кривичната постапка може да има само кога истата е
завршена со правосилно решение за запирање на постапката или со правосилна пресуда.
Она што го одликува правото повторување на кривичната постапка, се состои во тоа што
новата постапка се води откако ќе биде донесено ново решение со кое се дозволува
повторување на постапката и за повторената постапка важат сите оние одредби, како и
за првата постапка.
До право повторување на кривичната постапка кога истата е запрена со
правосилно решение за запирање на постапката, може да биде кога надвор од случаите
предвидени во членот 390 од ЗКП, барањето за спроведување на истрагата правосилно е
одбиено и кога кривичната постапка правосилно е запрена во истрага или пред
почетокот на главниот претрес, или пак обвинението е отфрлено.
Основите за правото повторување на кривичната постапка кога истата е
завршена со правосилна пресуда, се наоѓаат во постоењето на со закон одредени услови
кои укажуваат дека фактичката состојба на одлуката е неправилна. Овие услови може да
се јават како нови факти и докази, преку кои ќе може со сигурност да се докаже дека:
-Пресудата се заснива врз лажна исправа или лажен исказ на сведок, вештак или
толкувач;
-Пресудата е донесена поради сторено кривично дело на судијата, на судијатапоротник, или на лице кое ги вршело истражните дејствија;
-Пресудата со која обвинението е одбиено е донесена поради откажување на
јавниот обвинител од обвинението, а се докаже дека до ваквото откажување дошло
поради кривично дело Злоупотреба на службената положба на јавниот обвинител;
-Кога ќе се изнесат нови факти или се поднесат нови докази кои самите по себе
или во врска со поранешните докази, се подобни да доведат до ослободување на лицето
што било осудено или негова осуда по поблаг кривичен закон;
-Кога на некое лице за истото дело повеќе пати му е судено, или повеќе лица се
осудени поради истото дело што можело да го стори само едно лице, или само некое од
нив;
-Кога во случај на осуда за продолжено кривично дело или за друго кривично
дело што според закон опфаќа повеќе истовидни или повеќе разновидни дејствија, се
изнесат нови факти или се поднесат нови докази, што укажуваат дека осудениот не ги
сторил дејствијата што се опфатени со делото од осудата, а постоењето на овие факти би
било од суштествено влијание врз одмерувањето на казната;
-Кога со одлука на Европскиот суд за човекови права е утврдена некаква
повреда на човековите права.
Барање за повторување на кривичната постапка, можат да поднесат странките и
бранителот, а по смртта на осуденото лице, барање може да поднесе јавниот обвинител
ако постапката се водела по негово барање, или лицата наведени во член 351 став 2 на
овој закон (неговиот брачен односно вонбрачен другар, роднина по крв во права линија,
посвоител, посвоеник, брат, сестра и хранител).
Барањето може да се поднесе во секое време по настапувањето на
правосилноста на пресудата, односно поднесувањето на барањет не е врзано за одреден
рок. Надлежен за постапување по поднесеното барање за повторување на кривичната
постапка е совет (член 22 став 6) на судот кој во поранешната постапка судел во прва
степен.
Во барањето мора да се наведе точно по која законска основа се бара
повторувањето и со кои докази се поткрепени фактите врз кои се заснива барањето.
Доколку барањето не ги содржи сите овие податоци, судот е должен да го повика
подносителот и ќе му остави определен рок за да го дополни барањето.
Кога со решението е дозволено повторување на постапката, во новата кривична
постапка за која важат истите одредби како и за првата постапка, со тоа што сега судот
104

не е врзан со претходно донесените решенија, така што судот може да ги изведе и оние
докази кои во поранешната постапка ги одбил, или да ги одбие оние предлози за
изведување на докази што во поранешната постапка ги прифатил.
Новата пресуда, донесена по барањето за повторување на постапката, во целост
претставува самостојна одлука на судот и со истата истовремено се одлучува и за
поранешната пресуда. Против новата пресуда дозволена е жалба, со тоа што жалбениот
суд е обврзан со забраната на “реформацио ин пејус”.
Доколку некое лице е осудено во негово отсуство кога истото било во бегство
или не било достапно на државните органи, а постоеле особено важни причини да му се
суди иако било отсутно, кривичната постапка ќе се повтори кога настапила можност да
му се суди во негово присуство и судењето ќе може да се повтори само ако осудениот
или неговиот бранител поднесат барање за повторување на постапката во рок од една
година од денот кога осудениот дознал за пресудата со која е осуден во отсуство.
Вонредно ублажување на казната
Вонредното ублажување на казна претставува вонреден правен лек со кој се
овозможува повторна расправа по кривичното дело, во точно со закон определени
рамки, а со единствена цел изречената казна да се ублажи, односно да се предизвика
измена на правосилната пресуда по однос на изречената казна.
Основ за поднесување на барањето за вонредно ублажување на казна, можат да
бидат само нови околности кои не постоеле во време на донесувањето на правосилната
пресуда, или судот за нив не знаел иако тие постоеле, а тие очигледно би довеле да на
осуденото лице му се изрече поблага казна.
Барањето за вонредно ублажување на казна можат да поднесат јавниот
обвинител доколку постапката била поведена по негово барање, осудениот и неговиот
бранител, како и сите оние лица кои по Законот за кривичната постапка се овластени да
поднесат жалба против пресудата во корист на обвинетиот. Ваквото барање не го
задржува изрекувањето на изречената казна. Барањето може да биде поднесено и против
правосилна пресуда која е донесена во отсуство на осудениот.
Во Законот за кривичната постапка, нема рок за поднесување на овој вонредно
правен лек. Барањето за вонредно ублажување на казна се поднесува до судот што ја
донел пресудата во прв степен и за истото решава Врховниот суд на Република
Македонија.
Претседателот на советот на првостепениот суд може да го отфрли барањето
што е поднесено од лице кое не е овластено за поднесување на барање, или во случај ако
според законот не е дозволено, или кога подносителот се откажал од барањето.
Првостепениот суд кога ќе извиди дали постојат причини за ублажување на
казната, па по сослушување на јавниот обвинител, ако постапката се водела по негово
барање, списите со својот образложен предлог ќе ги достави до Врховниот суд на
Република Македонија.
Ако е во прашање кривично дело за кое постапката се водела по барање на
јавниот обвинител, Врховниот суд на Република Македонија пред донесувањето на
решението, списите ќе ги достави до Јавниот обвинител на Република Македонија, кој
може да стави писмен предлог до судот.
Врховниот суд на Република Македонија ќе го отфрли барањето што е
поднесено од неовластено лице, ако истото е недозволено, или подносителот се откажал
од истото. Барањето ќе биде одбиено доколку не се исполнети во со закон утврдените
услови и истото може да биде усвоено и првостепената пресуда ќе биде преиначена во
поглед на изречената казна. Врховниот суд на Република Македонија може решението
со кое го уважил барањето за вонредно ублажување на казната да го отповика, доколку
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се докаже дека истото било засновано врз основа на лажна исправа или врз лажен исказ
на сведок или вештак.
Против решението на Врховниот суд на Република Македонија со кое е
одлучено по барањето за вонредно ублажување на казната, не е дозволена жалба.
Барање за заштита на законитоста
Барањето за заштита на законитоста како вонреден правен лек е наменето
исклучиво за контрола на законитоста на правосилните судски одлуки, како и на
судските постапки што им претходеле на тие одлуки, ако е повреден законот, или
меѓународен договор ратификуван согласно Уставот на Република Македонија. Целта на
овој вонреден правен лек, всушност е отстранување на направената повреда од страна на
судот кој ја донел правосилната одлука.
Со барањето за заштита на законитоста можат да се побиваат сите видови на
правосилни судски одлуки што се донесуваат во текот на целата кривична постапка,
како и постапката која е применета при нивното донесување. Со други зборови кажано,
со барањето за заштита на законитоста можат да се побиваат сите процесни дејствија,
превземени во текот на кривичната постапка и тоа во сите нејзини стадиуми.
Барањето за заштита на законитоста го поднесува Јавниот обвинител на
Република Македонија, а за истото на седница одлучува Врховниот суд на Република
Македонија. Судот во испитувањето на барањето за заштита на законитоста, се
ограничува само на повредите на законот на кои се повикува подносителот во барањето.
Поднесувањето на барањето за заштита на законитоста не е врзано со рок, а истото може
да биде поднесено во корист или на штета на осуденото, ослободено, или лице против
кое обвинението е одбиено.
Јавниот обвинител на Република Македонија може да го повлече барањето за
заштита на законитоста и тогаш Врховниот суд на Република Македонија со решение ќе
го отфрли барањето.
Врховниот суд на Република Македонија со пресуда ќе го одбие барањето како
неосновано, ако утврди дека не постои повредата на законот на која се повикува јавниот
обвинител во своето барање.
Доколку пак, Врховниот суд на Република Македонија го уважи барањето за
заштита на законитоста како основано, ќе донесе пресуда со која, според природата на
повредата:
-Ќе ја преиначи правосилната одлука;
-Ќе ги укине во целост или делумно одлуките на првостепениот и на повисокиот
суд, или само одлуката на повисокиот суд и предметот ќе го врати на повторно
одлучување или судење до првостепениот или до повисокиот суд;
-Ќе се ограничи само на тоа да ја утврди повредата на законот, ако барањето за
заштита на законитоста е подигнато на штета на осудениот. Во овој случај се работи за
декларативна пресуда, во која само се констатира повредата на законот, без да се засега
во правосилната пресуда.
Доколку барањето за заштита на законитоста е подигнато во корист на
осудениот, судот при донесувањето на одлуката е врзан со забраната на “реформацио ин
пејус”.
Ако барањето за заштита на законитоста е основано и правосилната пресуда е
укината и предметот вратен на повторно судење, судот е должен да ги изведе сите
процесни дејствија и да ги расправи сите прашања на кои му укажал Врховниот суд на
Република Македонија во својата одлука.
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Пред првостепениот, односно второстепениот суд, странките можат да
истакнуваат нови факти и да поднесуваат нови докази. Во овој случај, судот при
донесувањето на новата пресуда одново е врзан со забраната “реформацио ин пејус”.
Новата пресуда може да биде побивана со редовни, а по правосилноста и со
вонредни правни лекови, доколку се исполнети условите предвидени со закон.
Барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда
Барањето за вонредно преиспитување на правосилна пресуда по својата природа
претставува еден вид барање на заштита на законитоста во корист на осуденото лице, со
таа разлика што во однос на барањето за заштита на законитоста е ограничено според
обемот, времето и неговиот досег. Со барањето за вонредно преиспитување на
правосилната пресуда на одредено лице, под одредени услови му се признава право да ја
побива правосилната пресуда поради одредени повреди на законот. Слично како и кај
барањата за заштита на законитоста, но со ограничувања во поглед на овластувањата и
обемот, со оглед на тоа што ова право не го користи јавниот обвнител во јавен интерес,
туку само обвинетиот по свој интерес.
Барањето за вонредно преиспитување на правосилна пресуда поради повреда на
законот, може да поднесе обвинетиот кој правосилно е осуден на казна затвор, или
малолетнички затвор, а вакво барање има право да поднесе и бранителот на осуденото
лице.
Осуденото лице што не користело редовен правен лек против пресудата, не
може да поднесе барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда. Исклучок
од ова е ако со пресудата на второстепениот суд наместо ослободување од казна, судска
опомена, условна осуда, или парична казна е изречена казна затвор, односно наместо
воспитна мерка, на малолетното лице му е изречена казна малолетнички затвор.
Барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда се поднесува во рок
од 30 дена од денот кога обвинетиот ја примил правосилната пресуда.
Барањето за вонредно преиспитување на правосилна пресуда му се предава на
судот што ја донел пресудата во прв степен, а одлучува Врховниот суд на Република
Македонија. Вакво барање не може да се поднесува против одлука на Врховниот суд на
Република Македонија.
Барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда може да се поднесе
поради:
1. Повреда на Кривичниот закон на штета на осуденото лице во однос на
прашањата:
-дали делото за кое обвинетиот се гони е кривично дело;
-дали има околности кои ја исклучуваат кривичната одговорност;
-дали има околности кои го исклучуваат кривичното гонење, а особено дали
настапило застареност на кривичното гонење, или пак гонењето е исклучено поради
амнестија или помилување, или пак кривично-правниот предмет е правосилно пресуден;
-кога во поглед на кривичното дело кое е предмет на обвинението е применет
законот кој не можел да се примени или;
-кога судот ги пречекорил овластувањата што според законот ги има во врска со
одлуката за казната, алтернативната мерка или конфискацијата на имот и имотна корист
и одземањето на предмети или одземање на имотна корист.
2. Повреда на одредбите на кривичната постапка:
-Ако судот бил непрописно составен или во изрекувањето на пресудата
учествува судија или судија-поротник кој не учествувал на главниот претрес, или со
правосилната одлука е изземен од судењето;
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-Ако судот ги повредил прописите на кривичната постапка по прашањето дали
постои обвинение од овластен тужител или предлог од оштетен, односно одобрение од
надлежен орган;
-Ако пресудата се заснива на доказ врз кој според одредбите на Законот за
кривичната постапка не може да се заснива пресуда, освен ако со оглед на другите
докази е очигледно дека и без тој доказ би била донесена иста пресуда;
-Ако обвинението е пречекорено, или
-Ако со пресудата е повредена забраната за “reformacio in pejus”.
3. Повреда на правото на осудениот на одбрана на главниот претрес или
повреда на одредбите на кривичната постапка во жалбената постапка, ако таа
повреда била од влијание врз донесувањето на правилна пресуда.
Барањето за вонредно преиспитување на правосилна пресуда му се предава на
судот што ја донел пресудата во прв степен. Претседателот на советот на првостепениот
суд или Врховниот суд на Република Македонија како надлежен суд да постапува по
барањето ќе го отфрли со решение, кое истото е поднесено ненавремено или го поднело
неовластено лице, или е поднесено во случај на осуда на кривична санкција поради која
барање не може да се поднесе, или според законот не е дозволено, или кога
подносителот се откаже од барањето.
Со пресуда со која ќе го одбие барањето за вонредно преиспитување на
правосилна пресуда како неосновано, судот ќе одлучи кога ќе најде дека не постои
повреда на законот што е истакната во барањето. Доколку судот најде дека барањето за
вонредно преиспитување на правосилната пресуда е основано, тогаш со своја пресуда ќе
одлучи така што:
-Ќе ја преиначи првостепената одлука;
-Или ќе ги укине во целост или делумно одлуките на првостепениот и на
повисокиот суд или само одлуката на повисокиот суд и предметот ќе го врати на
повторна одлука, или судење до првостепениот или до повисокиот суд.
Првостепениот суд или судот надлежен за одлучување по барањето, може со
оглед на содржината на барањето да определи да се одложи, односно да се прекине
извршувањето на правосилната пресуда.
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ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ПРЕД ЕВРОПСКИО СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И
КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАТЛИВОСТ 108

1.

Вовед

Со усвојувањето на Конвенцијата за заштита на човековите права и основни
слободи од 1950 година („Конвенцијата„) се воспостави еден меѓународен механизам за
нивна заштита кој ги надминува националните граници. Со тоа, конечниот збор за ова
прашање веќе не го имаат националните органи, туку Европскиот суд за човековите
права („Судот„), како единствен орган кој ја обезбедува оваа заштита во однос на
државите-потписнички на Конвенцијата (со Протоколот 11 од 1998 година се напушти
трипартитниот механизам кој првично беше воспоставен според кој главната улога во
заштитата на човековите права и слободи ја имаше Европската Комисија за човекови
права).
Инаку, Делот 1 од Конвенцијата (види членови 2-18) ги дефинира човековите
права и основните слободи кои со истата се гарантирани и се предмет на заштита од
Судот. Делот 2 (види членови 19-51) е посветен на Судот, неговата структура,
организациона поставеност и надлежност. Друг документ кој попрецизно ги дефинира
процедуралните правила според кои Судот постапува се Правилата на Судот (Rules of
Court, двата документи се достапни на њеб страницата на Судот:
http://echr.coe.int/echr/Homepage_EN).
2. Состав и организациона поставеност на Судот
2.1. Судии
Бројот на судиите одговара на бројот на државите кои ја ратификувале
Конвенцијата (моментално 47). Секоја држава-потписничка предлага листа од тројца
кандидати (постапката за утврдување кандидати на национално ниво не е унифицирана
и секоја држава истата самостојно ја уредува). Така составената листа, доколку се
прифати, се става на гласање пред Парламентарното Собрание на Советот на Европа кој
го избира судијата со мнозинство гласови. Судиите настапуваат самостојно и независно,
не претставуваат интереси на ниедна држава, туку настапуваат во сопствено својство.
Нивниот мандат е шест, односно три години со можност за повторен избор (со
Протоколот 14, кој сеуште не е ратификуван од сите држави-договорнички, се
предвидува единствен мандат од девет години без можност за реизбор).
2.2. Организација на Судот
При одлучувањето по судските предмети, Судот одлучува во Комитети (или
Одбори), Судски совети и Голем судски совет (види член 27 од Конвенцијата).
Комитетите (Committee) се составени од по тројца судии. Комитетите
одлучуваат за предмети кои се очигледно неприфатливи, односно кои очигледно не
исполнуваат некој од критериумите за прифатливост и за предмети кои се бришат од
списокот на предмети кои се водат пред Судот (strike-out of the list of cases). Една жалба
може да биде прогласена за неприфатлива само со едногласна одлука на Комитетот.
Предметите кои не се очигледно неосновани, ги разгледува еден од Судските
совети (Chambers) на Судот (моментално во Судот фунционираат пет судски совети).
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Фактот што еден предмет не го разгледува Комитет, туку Судски совет, не претставува
индикатор сам по себе дека предметот ќе биде прогласен за прифатлив, затоа што
Судските совети одлучуваат и за прифатливоста (admissibility) и основаноста (merits) на
една жалба. Судскиот совет заседава во состав од седум судии и одлуките ги донесува со
мнозинство гласови. Судијата избран од државата на која се однесува предметот е
секогаш член на Комитетот и Судскиот совет кој одлучува.
Големиот судски совет (Grand Chamber) го сочинуваат 17 судии. Големиот
судски совет одлучува во две ситуации:
а) кога Судскиот совет му ја пренесува надлежноста (relinquish jurisdiction) да
одлучува за некој предмет (види член 30 од Конвенцијата). Тоа е во ситуација кога
односниот предмет покренува некое исклучително значајно прашање кое може да доведе
до промена на јуриспруденцијата на Судот или толкувањето на Конвенцијата. Судскиот
совет може да ја пренесе надлежноста во секоја фаза од постапката, односно и пред и
после одлучувањето за прифатливоста на предметот. Оваа одлука не може да се донесе
без согласност на страните во спорот; и
б) кога било која од страните во спорот (апликантот или државата) побара, во
рок од три месеци од донесувањето на пресудата на Судскиот совет, предметот да биде
разгледан од Големиот судски совет (referral to the Grand Chamber). Оваа надлежност
некои ја толкуваат како право на жалба, иако тоа не е во вистинска смисла на зборот
(Големиот судски совет ќе прифати еден предмет да го разгледува само во исклучителни
ситуации, види член 43 од Конвенцијата).
3. Секретаријат на Судот (член 25 од Конвенцијата)
Судот има Секретаријат (Registry) или стручна служба составен од правни
секретари (советници) и друг административен персонал (по правило има по најмалку
еден правен секретар од секоја држава-договорничка). Преку Секретаријатот се одвива
целокупната комуникација со апликантите. Секретаријатот може да побара од
апликантите да достават одредена информација или документ кој смета дека е важен за
разгледувањето на предметот. Апликантите се должни да ги следат упатствата и
барањата на Секретаријатот, со оглед на тоа што недоставувањето одредени
информации или документи кои Секретаријатот смета дека се важни за одлучување по
предметот, може да има негативни последици во однос на третирањето на самата жалба
(одбивањето да се достави некој документ или информација може да се толкува како
отсуство на интерес кај апликантот да го води својот предмет или одреден жалбен навод
да се прогласи за неприфатлив како очигледно неоснован/ unsubstantiated).
4. Извршување на пресудите на Судот
Конечните пресуди на Судот (за тоа кога пресудата станува конечна-види член
44 од Конвенцијата) се задолжителни за државата на која се однесуваат. Надгледувањето
на извршувањето на пресудите е во надлежност на Комитетот на Министри на Советот
на Европа (Committee of Ministers) (член 46 од Конвенцијата). При тоа, тој се грижи не
само за тоа да биде исплатен правичниот надоместок, евентуално досуден од Судот,
туку и државата да преземе, ако се оцени за потребно, соодветни индивидуални или
општи мерки за санирање на повредата и избегнување на други исти или слични повреди
во иднина (повеќе за извршувањето на пресудите на Судот, види
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/execution/).
5. Поведување постапка пред Европскиот суд за човекови права
5.1. Кој може да поднесе жалба?
Судот е надлежен да постапува по два типа жалби:

110

а) жалба поднесена од држава-потписничка на Конвенцијата против друга
држава-договорничка (меѓудржавни предмети, види член 33 од Конвенцијата) и
б) индивидуални жалби (член 34 од Конвенцијата). Согласно оваа одредба, секој
поединец, невладина организација и група на лица може да поднесе жалба против некоја
држава-договорничка доколку сметаат дека се жртва на повреда на нивните права или
слободи предвидени со Конвенцијата (види подолу за тоа кој може да има статус на
„жртва„ според судската пракса на Судот).
5.2. Поведување постапка пред Судот
Постапката се поведува со поднесување на уредно пополнет официјален
формулар (кој може да се земе од страницата на Судот) или било кој писмен поднесок
(допис испратен по пошта, факс, е-маил). Во вториот случај, жалителот мора да даде
краток опис на случајот за кој се жали, како и наводните повреди на Конвенцијата. По
приемот на ова писмено, Секретаријатот на Судот ќе му го достави на жалителот
официјалниот формулар кој истиот ќе мора уредно да го пополни и да го достави до
Судот во рокот определен од него. Во спротивно, жалителот ризикува, првиот допис да
не се земе предвид, факт кој може да влијае врз шест-месечниот рок, како еден од
критериумите за прифатливост (види подолу во текстот). Во двата случаи, како датум на
поднесување на жалбата се смета датумот кога првиот поднесок, односно формуларот е
испратен до Судот, а не датумот на неговиот прием од страна на Судот. Тоа е случај
иако поминува одреден период помеѓу испраќањето и приемот на формуларот. Ова ќе
биде случај само ако формуларот, односно првиот поднесок е испратен во разумен рок
по датумот кога истиот е подготвен (напишан). Со други зборови, Судот може, како
датум на доставување на жалбата да го земе датумот кога истата е напишана, доколку
истата биде испратена по протек на подолг временски период по нејзиното составување,
а апликантот не достави прифатливо оправдување за таквото доцнење (види Арслан, бр.
36747/02 од 21/11/2002 и Kадикис бр. 62393/00 од 25/09/2003).
Официјалниот формулар е значи задолжителен. Без уредно пополнет формулар,
една жалба нема да се регистрира и ќе се смета како да не е поднесена. При тоа,
формуларот мора да ги содржи најмалку следните информации (види правило 47 од
Правилата на Судот):
- лични податоци за подносителот на жалбата;
- краток приказ на фактите, хронолошки подредени и на природата на
предметот;
- краток опис на повредите на Конвенцијата;
- кои правни лекови се искористени;
- провизорно барање во однос на правичниот надоместок согласно членот 41
од Конвенцијата (провизорно, затоа што вака поставеното барање не е
обврзувачко за Судот. Вакво барање треба да се достави во подоцнежна
фаза на постапката, да биде соодветно образложено и поткрепено со докази,
се во согласност со инструкциите на Секретаријатот).
Забележливо е дека формуларот треба да содржи кратки, јасни и концизни
информации. По правило, описот на фактите и наводните повреди на Конвенцијата,
земени заедно, не треба да надминат 10 страници. Во спротивно, потребно е да се
достави и кратко резиме.
Формуларот е документ кој има правни импликации врз понатамошното
процесуирање на предметот. Затоа е од исклучителна важност истиот да се пополни
читко, јасно и прецизно во согласност со Инструкциите кои се составен дел на
Правилата на Судот (види страница на Судот, Practice Direction on institution on
individual applications). При тоа, потребно е да се достават копии (не и оригинали,
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бидејќи истите нема да бидат вратени) од сите релевантни одлуки кои се однесуваат на
предметот. Тоа е особено важно како би можело да се утврди дали се исцрпени сите
домашни правни лекови.
Постапката, во основа, се води написмено. Службени јазици на Судот се
англискиот и францускиот. Сепак, во почетната фаза од постапката подносителот на
жалбата може да употребува било кој од службените јазици на една од државитепотписнички на Конвенцијата. Ова истото се однесува и на документите кои се
доставуваат во прилог на формуларот-препорачливо е истите да бидат доставени на
јазикот на кој истите се составени во оригинал (превод не е потребен). Употребата на
службените јазици е задолжителна дури подоцна, доколку предметот биде комунициран
до Владата и бидат поставени прашања во врска со основаноста и/или прифатливоста на
жалбата (дури и во оваа фаза постои можност, на барање на апликантот, Судот да
дозволи употреба на некој друг јазик на некоја од државите-потписнички на
Конвенцијата доколку таквото барање е оправдано, види повеќе во правилото 34 од
Правилата на Судот).
Во оваа фаза од постапката не е потребно подносителот на жалбата да има
правен застапник. Апликантот, значи, може сам, непосредно, да поднесе жалба до Судот
или тоа да го стори преку свој полномошник, кој не мора да биде адвокат. Доколку сепак
тоа е случај, кон формуларот треба да се достави и уредно пополнет формулар за правно
застапување (достапен на веб страната на Судот, повеќе за правното застапување пред
Судот, види правило 35 од Правилата на Судот).
Следната карактеристика на постапката е дека таа е бесплатна. За поднесување
на жалба не се плаќа никаква такса или друга давачка. Единствените трошоци кои
апликантите ги имаат во оваа фаза од постапката се оние за фотокопирање на
потребните документи и поштарината (и евентуално адвокатските трошоци). Доколку
Судот најде повреда на Конвенцијата, тој може да ја задолжи одговорната држава да ги
надомести овие трошоци како дел од правичниот надоместок (just satisfaction) кој истиот
може да го досуди врз основа на член 41 од Конвенцијата. Тоа може да биде случај само
доколку Судот утврди дека истите биле навистина сторени, биле неопходни и разумни
по обем. Оттука, потребно е да се води уредна евиденција на сите сторени трошоци, како
би можело, во соодветен дел од постапката, барањето за нивна компензација да биде
поткрепено со докази.
Критериуми за прифатливост (види членови 34 и 35 од Конвенцијата)
Критериумите за прифатливост претставуваат најзначајниот филтер во
процесуирањето на еден предмет. Најголемиот број предмети кои се во работа во Судот
се прогласуваат за неприфатливи поради неисполнување на некој од овие кретириуми
(според статистиката на Судот од 30 ноември 2008, од вкупно 96550 предмети, преку
63000 предмети биле регистрирани како Committee предмети, односно предмети кои би
биле прогласени за неприфатливи од страна на три-член Комитет). Оттука, од
исклучителна важност е за секој кој сака да поднесе жалба пред Судот во Стразбур,
добро да ги познава правилата според кои истата може да се смета за прифатлива.
Критериумите за прифатливост всушност претставуваат формално-правни услови кои
една жалба мора да ги исполни, пред Судот да се впушти во мериторно разгледување на
предметот.
Критериумите за прифатливост се утврдени во членот 35 од Конвенцијата.
Непосредно поврзано со овие критериуми е прашањето на активната легитимација (locus
standi), односно кој може да се смета за жртва на некоја повреда на Конвенцијата и како
таков да бара заштита пред Судот (види член 34 од Конвенцијата).
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Членот 35 од Конвенцијата ги предвидува следните критериуми на
прифатливост кои се понатаму разработени во јуриспруденцијата на Судот:
- исцрпеност на сите домашни правни лекови;
- жалбата да биде поднесена во рок од шест месеци од конечната одлука со која е
сторена наводната повреда на Конвенцијата;
- жалбата да не е неспојлива со Конвенцијата;
- да не се работи за злоупотреба на правото да се поднесе жалба пред Судот;
- жалбата да не е анонимна, во суштина иста со жалба која е веќе одлучена од Судот или
е поднесена на разгледување пред некоја друга меѓународна или судска инстанца; и
- неоснованост на жалбата (manifestly ill-founded).
1. Статус на „жртва„ (victim) на повреда на Конвенцијата
Согласно член 34 од Конвенцијата, поединци, невладини организации (види
Здружение на граѓани “Радко„ и Паунковски, одлука за прифатливост бр.74651/01 од
08/07/2008) и група лица имаат право да поднесат жалба до Судот. Тоа значи дека како
апликанти може да се јават и правни лица (види МЗТ Леарница, пресуда бр. 26124/02 од
30/11/2006), политички партии (види Socialist Party and others, пресуда бр.21237/93 од
25/05/1998), професионални здруженија, верски заедници (види Metropolitan Church of
Bessarabia and others бр. 45701/99 од 13/12/2001; Canea Catholic Church бр. 25528/94 од
16/12/1997) итн.
Според судската пракса, како апликанти може да се јават само оние „кои
сметаат дека се жртва на повреда на некое право предвидено со Конвенцијата или
нејзините протоколи од страна на некоја држава-потписничка. „Лицето мора да биде
директно погодено од одлуката против која се жали„ (види Бочварска и Ќупев, одлука за
прифатливост бр. 27865/02 од 06/11/2007). Во овој случај се зборува за концептот на т.н.
директна жртва (direct victim).
Се поставува прашањето што е со жалбите поднесени од директната жртва која
ќе почине во текот на постапката пред Судот? Според судската пракса, тоа не доведува
автоматски до бришење на предметот од списокот предмети пред Судот. Судбината на
ваквиот предмет ќе зависи од тоа дали се работи за предмет кој покренува прашање од
поширок општ интерес и дали лицето кое сака да ја продолжи постапката има легитимен
интерес за тоа. Како илустрација, во предметот Сулејманов, одлука за делумна
прифатливост, бр. 69875/01 од 18/09/2006, Судот прифатил сестрите на апликантот, кој
починал пред Судот да одлучи по неговата жалба, да го продолжат неговиот предмет во
однос на членот 3 од Конвенцијата. Во предметот Стојковиќ, пресуда бр. 14818/02 од
08/11/2007, Судот ги прифатил сопругата и ќерките на починатиот апликант да ја
продолжат неговата жалба која се однесувала на повреда на правото на судење во
разумен рок.
Судот во основа не прифаќа жалби поднесени во име на починати лица. Во
предметот Димитровска, одлука за неприфатливост, бр. 21466/03 од 30/09/2008, Судот ја
прогласил за неприфатлива жалбата на вдовица за заштита на правото на судење во
разумен рок кое се однесувало на постапката во која странка бил нејзиниот починат
сопруг. Сепак, кога постои лична и непосредна врска помеѓу директната жртва
(починатиот) и апликантот, Судот може да прифати жалба поднесена од вториот. Во овој
случај се работи за т.н. индиректна жртва (indirect victim). Така на пример, Судот
прифатил да постапува по жалба на сопруга на умрено лице во однос на член 2 од
Конвенцијата (види McCann and others, пресуда бр. 18984/91 од 27/09/1995); на внук на
умрено лице (види Ѕаса, пресуда бр.22495/93 од 02/09/1998), на сопруга на умрено лице
за заштита на неговиот углед (види Brudnicka and others, пресуда бр.54723/00 од
03/03/2005, каде сопругата се жалела на правото на непристрасен суд според член 6 од
Конвенцијата).
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Интересен пример од судската пракса е како Судот постапува по жалби на
содружниците, односно акционерите за права кои се однесуваат на трговските друштва.
Имајќи го предвид посебниот правен субјективитет на друштвата, став на Судот е дека
акционерите неможе да се сметаат за жртва на евентуална повреда на правата на
акционерското друштво (во спротивно би дошло до пробивање на корпоративниот сид
на друштвото, види Agrotexim and others, 14807/89 од 24/10/1995). Наспроти тоа, во
предметот Граберска, пресуда бр.6924/03 од 14/06/2007, Судот прифатил дека
единствениот сопственик може да има статус на жртва во однос на повредата на правото
на судење во разумен рок во врска со постапката во која странка било самото
претпријатие кое престанало да постои пред поднесувањето на жалбата до Судот.
Статусот на „жртва„ треба да постои во текот на целата постапка пред Судот.
Според судската пракса, „пресуда на домашниот суд која е во корист на апликантот, не е
по правило, доволна да доведе до губење на статусот на жртва, освен ако надлежните
органи признале, експлицитно или во суштина, и притоа понудиле соодветна
сатисфакција, дека била направена повреда на Конвенцијата„ (види Scordino, пресуда бр.
36813/97 од 29/03/2006). Во предметот Стојанов, пресуда бр. 34215/02 од 31/05/2007,
Судот не го прифатил аргументот на Владата дека апликантот нема статус на жртва
бидејќи со прераспоредувањето од едно на друго работно место, кое инаку и било
предмет на спор во домашната постапка, тој не претрпел материјална штета. Судот
утврдил дека иако на апликантот му бил исплатен надоместок поради
прераспоредувањето, судовите не признале, ниту понудиле сатисфакција поради долгото
траење на постапката. Од исти причини, Судот ги одбил аргументите на Владата за
отсуство на статус на жртва на апликантот во предметите Ивановска, пресуда бр.
10541/03 од 15/112007 и Сали, пресуда бр. 14349/03 од 05/07/2007 (Владата истакнала
дека законската затезна камата чиј износ го покрил целото времетраење на постапката
претставува факт поради кој апликантот го изгубил статусот на жртва). Намалувањето
на казната, во отсуство на признание од страна на државата, на повредата и соодветна
сатисфакција, исто така не претставува основ за губење на статусот жртва (види Eckle,
пресуда бр. 8130/78 од 15/07/1982).
2. Исцрпување на домашните правни лекови
Овој критериум, заедно со правилото дека жалбата треба да биде поднесена во
рок од шест месеци, претставуваат најзначајните и најшироко познатите критериуми за
прифатливост. Тоа е така затоа што овие критериуми на некој начин се надополнуваат
еден со друг, со оглед дека шест-месечниот рок зависи од тоа кои и какви правни лекови
постојат и треба да се исцрпат пред жалбата да се поднесе до Судот.
а) Цел на исцрпувањето на домашните правни лекови
Преку примената на овој критериум доаѓа до израз супсидијарниот карактер на
судската заштита која ја обезбедува Судот. Целта на овој критериум е прво да и се даде
можност на одговорната држава таа самата да ја исправи повредата или да спречи истата
да настане. Дури откако таква можност ќе и се даде на државата, апликантот може да
дојде во Стразбур и да бара судска заштита од Судот. Секако, тоа ќе важи само доколку
во државата постои ефикасен правен лек за наводната повреда на Конвенцијата (види
Akdivar, бр.21893/93 од 16/09/1993).
б) Кои правни лекови треба да бидат исцрпени?
Ова е клучното прашање кое веројатно си го поставува секој апликант пред да ја
достави својата жалба до Судот. Сепак, не може да се даде едноставен одговор кој би
важел универзално и би ги „покрил„ сите можни ситуации. Ова е така затоа што зависи
од ситуација до ситуација и за кое право од Конвенцијата станува збор. Сепак, постојат
одредени карактеристики кои правниот лек треба да ги исполнува за да би се барало
истиот да биде исцрпен пред апликантот да се обрати до Судот. Во секој случај, во
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почетната фаза од постапката, апликантот е тој кој треба да го убеди Судот дека ги
исцрпел потребните правни лекови во односната држава против која е насочена жалбата
(затоа и се бара од апликантот да наведе во формуларот кои правни лекови ги користел).
Правниот лек треба да постои (available), да биде директно достапен (directly
accessible) на апликантот и да е ефикасен (efficient)
Судот инсистира на употреба на правни лекови кои се „достапни не само
теоретски, туку и во практика. Без тоа тие нема да се сметаат за ефикасни„ (види Јашар,
одлука за прифатливост, бр. 69908/01 од 11/04/2006). Често пати, доколку Владата
истакне приговор за неисцрпување на домашните правни лекови, Судот може да побара
од неа да достави домашна судска пракса во поткрепа на таквото тврдење (во предметот
Здружение на граѓани “Радко„ и Паунковски, одлука за прифатливост, бр. 74651/01 од
08/07/2008, Судот го отфрлил приговорот на Владата дека апликантите не поднеле
уставна жалба пред Уставниот суд за заштита на нивното право на слобода на
здружување осврнувајќи се меѓу другото и на отсуството на судска пракса на Уставниот
суд за тоа прашање).
Треба да се исцрпуваат оние правни лекови кои се директно достапни на
апликантот. Тоа значи, употребата на тој лек да не зависи од дискрецијата на некое
друго лице или орган. Во предметот Димитровска, одлука за неприфатливост бр.
21466/03 од 30/09/2008, Судот утврдил дека барањето за заштита на законитоста не може
да се смета за ефикасен правен лек во парничната постапка со оглед на тоа што овој лек
претставува дискреционо право и зависи од наоѓањето на јавниот обвинител.
Следната карактеристика, која е всушност клучна во одредувањето кој лек треба
да се искористи е истиот да биде ефикасен. Според јуриспруденцијата на Судот,
ефикасен е оној лек кој може да ја санира повредата на која се повикува апликантот
(capable of providing redress) и да има разумни изгледи за успех (reasonable prospect of
success). При тоа, подеднакво ефикасни може да бидат како судските, така и управните
лекови кои може да ја санираат наводната повреда на апликантот. Од судската пракса:
Во предметот Атанасовиќ и други, пресуда бр. 13886/02, став 29-32, од
22/12/2005, Судот утврдил дека барањата за убрзување на постапката кои странката ги
поднесува до Претседателите на судовите, Републичкиот судски совет или други
државни органи не претставуваат ефикасен правен лек во однос на правото на судење во
разумен рок;
Во предметот Сулејманов, одлука за прифатливост, бр. 69875/01 од 18/09/2006,
Судот утврдил дека покренување дисциплинска или друга постапка внатре во рамки на
полицијата, во основа не претставува ефикасен правен лек во однос на наводите за
нечовечко постапување од страна на полицијата; истото се однесува и на покренување
постапка пред Народниот Правобранител или постапка во рамки на јавното
обвинителство заради неактивност на надлежниот заменик јавен обвинител (види Јашар,
одлука за прифатливост, бр. 69908/01 од 11/04/2006);
Во предметот Дабиќ, бр. 59995/00 од 03/07/2006, Судот утврдил дека барањето
за повторување на постапката во основа неможе да се смета за ефикасен правен лек;
Во предметот Здружение на граѓани “Радко„ и Паунковски, одлука за
прифатливост, бр. 74651/01 од 08/07/2008, Судот го отфрлил приговорот на Владата дека
апликантите не поднеле пред Уставниот суд уставна жалба во однос на правата од
членот 11 од Конвенцијата, утврдувајќи дека, дури и да постоела уставна надлежност на
тој суд да одлучува за тоа право, таквиот лек не би бил ефикасен во конкретниот
предмет со оглед на веќе донесената одлука на Уставниот суд со која ги прогласил
конститутивните акти на здружението за противуставни (поднесувањето уставна жалба
врз основа на член 110 став 3 од Уставот не би имала никакви разумни изгледи за
успех);
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Во предметот Граберска, пресуда бр. 6924/03 од 14/06/2007, Судот утврдил дека
редовната жалба не може да претставува ефикасен правен лек во однос на правото на
судење во разумен рок со оглед на тоа што второстепениот суд нема надлежност да
нареди убрзување на постапката, ниту да досуди правичен надоместок;
Во предметот Горгиевски, одлука за делумна прифатливост бр. 18002/02 од
10/04/2006, Судот нашол дека апликантот не ги исцрпел домашните правни лекови во
однос на неговата жалба за повреда на правото на презумпција на невиност настаната
наводно со изјави на државни функционери во медиумите пред истиот да биде
прогласен за виновен, поради тоа што не побарал надомест на штета, ниту повел
кривична постапка против истите;
Во предметот Шијакова и други, одлука за неприфатливост бр. 67914/01 од
06/03/2003, Судот го отфрлил жалбениот навод на апликантот дека истата била
дискриминирана наоѓајќи дека таа не поднела уставна жалба до Уставниот суд, кој
согласно членот 110 став 3 од Уставот, е надлежен да одлучува за прашања на
недискриминација.
в) Што во ситуација на плуралитет на правни лекови?
Судска пракса е дека „ако апликантот искористил правен лек кој очигледно е
ефикасен, не е должен да искористува и други правни лекови кои биле достапни, но
веројатно не би биле повеќе
успешни„ (види Џеладинов и други, одлука за
прифатливост, бр. 13252/02 од 06/03/2007). Во истиот предмет Судот нашол дека во
ситуација кога апликантот поднел кривична пријава пред јавниот обвинител за наводно
нечовечко постапување од страна на полицијата, истиот не бил должен да бара надомест
на штета во парнична постапка.
Во предметот Дабиќ, бр. 59995/00 од 03/07/2006, Судот утврдил дека во
ситуација кога апликантот поднел жалба против првостепената пресуда во парнична
постапка поради негово неприсуство на последното рочиште кога истата е донесена,
истиот немал обврска да бара враќање во поранешна состојба, иако таквиот лек, во
дадената ситуација, би можел да биде ефикасен.
г) Причините за повреда на Конвенцијата мора претходно да бидат
изнесени пред домашните органи
Исцрпувањето на правните лекови не се оценува само од строго формален
аспект, односно дали некој лек бил искористен како таков, туку се анализира дали
апликантот, во таквиот лек, ги изнел причините за повреда на некое право или слобода
од Конвенцијата кои подоцна се основа на неговата жалба пред Судот. Кажано поинаку,
Судот нема да разгледува еден жалбен навод кој не бил изнесен пред домашните органи,
дури иако апликантот, строго формално погледнато, ги исцрпел сите ефикасни домашни
правни лекови. При тоа, ваквиот жалбен навод не мора да биде изнесен експлицитно.
Доволно е истиот да биде изнесен имплицитно, односно во суштина, во согласност со
формалните услови и рокови утврдени во домашното право (види Cardot, пресуда
бр.11069/84 од 19/03/1991). Така на пример, нема да се смета дека апликантот ги исцрпел
правните лекови доколку Врховниот суд ја отфрлил неговата ревизија (која инаку би
била ефикасен правен лек) како неблаговремена. Мора да бидат исцрпени само оние
лекови кои се однесуваат на наводната повреда на Конвенцијата и истовремено се
достапни и ефикасни. Како илустрација:
Во предметот Бајрактаров, одлука за делумна неприфатливост, бр.34112/02 од
12/06/2006, Судот го отфрлил жалбениот навод на апликантот дека првостепениот судија
бил пристрасен поради тоа што порано работел заедно со Јавниот Правобранител (кој
бил странка во спорната постапка), со оглед на тоа што таа причина апликантот не ја
истакнал пред Претседателот на основниот суд пред кој барал изземање на тој ист
судија, но по други основи;
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Во предметот Стојановски, одлука за прифатливост, бр.1413/03 од 16/09/2008,
Судот го отфрлил жалбениот навод на апликантот, кој имал адвокат, дека немало
рочиште пред кривичниот совет кој одлучувал по предлогот на психијатриската
болница, во која апликантот бил сместен по одлука на суд, за замена на мерката
„задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа од затворен
тип„ во „задолжително психијатриско лекување на слобода„, со оглед на тоа што истиот
не бил истакнат во жалбата против решението на кривичниот совет.
3.

Жалбата да биде поднесена во рок од шест месеци

а) Цели на шест-месечниот рок
Овој критериум има повеќе цели:
а) го обезбедува принципот на правна сигурност - се воспоставува временска
граница до која одлуките на домашните органи може да бидат предмет на оцена од
страна на Судот. Со тоа се оневозможува неограничена евалуација на конечните одлуки;
б) се утврдува еден разумен период во кој потенцијалниот апликант ќе може да
се определи дали и под кој основ би поднел жалба;
в) го олеснува обезбедувањето докази релевантни за постапката пред Судот, чие
изведување со протек на подолг временски период би можело да биде отежнато.
б) Од кога почнува да тече шест-месечниот рок?
Шест-месечниот рок тече од конечната одлука донесена во процесот на
исцрпување на домашните правни лекови. При тоа, како правило се зема денот кога таа
одлука е донесена. Сепак, во државите каде постои систем на ex officio достава на
одлуките и судските пресуди, овој рок почнува да тече од приемот на таа пресуда од
апликантот или неговиот застапник, ако таков постоел во домашната постапка. При тоа,
значајно е да се истакне дека течењето на овој рок е врзано за оние правни лекови кои се
сметаат за ефикасни, во смисла на она што погоре беше кажано за правилото за
исцрпување на правните лекови. Доколку апликантот искористил лек кој не е ефикасен,
периодот изминат во врска со искористувањето на овој лек не го прекинува течењето на
шест-месечниот рок. Практично кажано, доколку апликантот поднесе иницијатива до
јавниот обвинител за подигање на барање за заштита на законитоста (кој во основа
неможе да се смета за ефикасен правен лек), перидот кој ќе измине додека јавниот
обвинител постапи по таквата иницијатива нема да го прекине течењето на рокот. Во
ваков случај рокот не почнува да тече од приемот на известувањето на јавниот
обвинител (дека нема основи за подигање на такво барање пред Врховниот суд), туку од
приемот на второстепената правосилна пресуда. Истото се однесува и на ситуациите
кога се исцрпува ревизија или барање за вонредно преиспитување на правосилна
пресуда кога истите се очигледно недозволени (на пример, кога вредноста на спорот не
го надминува законскиот минимум за поднесување ревизија или кога осуденото лице во
кривичната постапка не бил осуден на казна затвор-во однос на барањето за вонредно
преиспитување на правосилна пресуда). Тоа е така затоа што очигледно овие лекови во
тие ситуации не би биле ефикасни и поради тоа апликантот не бил должен истите да ги
исцрпува пред да поднесе жалба пред Судот.
Во отсуство на ефикасен правен лек за одредено право или слобода од
Конвенцијата, шест-месечниот рок тече од денот кога е сторена повредата или кога
апликантот дознал за истата. Од судската пракса: во предметите Атанасовиќ и други,
пресуда бр. 13886/02 од 22/12/2005 и Костовска, пресуда бр.44353/02 оф 15/06/2006,
Владата изнела став дека не постои ефикасен правен лек во однос на правото на судење
во разумен рок. Поради тоа, шест-месечниот рок за ова право, почнува да тече од
приемот на последната пресуда во постапката против која истото се поднесува (во
меѓувреме, со Законот за судови, е воведен правен лек за правото на судење во разумен
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рок, по чија ефикасност, Судот сеуште не се произнел). Сепак, треба да се знае дека
жалба во однос на правото на судење во разумен рок може да се поднесе и додека
домашната постапка сеуште трае.
в) Кој датум го прекинува течењето на рокот?
По правило, течењето на рокот го прекинува првиот поднесок на апликантот во
кој тој ја најавува својата намера да поднесе формално жалба и ја наведува природата на
жалбените наводи. Во однос на жалбените наводи кои не се наведени во првиот допис,
шест-месечниот рок почнува да тече од моментот кога тие ќе бидат по прв пат
поднесени до Судот. Како илустрација, во предметот Бочварска и Ќупев, одлука за
делумна прифатливост бр. 27865/02 од 06/11/2007, Судот ги отфрлил како неприфатливи
жалбените наводи на апликантот дека постапката била нефер и дека судијата бил
пристрасен поради тоа што тие наводи биле изнесени за прв пат во вториот допис на
апликантот, кој бил поднесен по истекот на шест-месечниот рок, иако во првиот допис
(поднесен навреме) апликантот се жалел на член 6 од Конвенцијата, но само во однос на
должината на извршната постапка.
Ниту доставувањето на судските одлуки против кои апликантот поднесува една
жалба, без да биде наведена природата на наводната повреда на Конвенцијата не е
доволно да го прекине течењето на рокот (види Божиновски, одлука за неприфатливост,
бр. 68368/01 од 01/02/2005). Како заклучок, рокот прекинува да тече за секој жалбен
навод одделно од моментот кога апликантот по прв пат ќе го изнесе тој навод пред
Судот.
4.

Неспојливост на жалбата со Конвенцијата

Концептот на неспојливост ја одредува надлежноста на Судот и има четири
аспекти:
а) Неспојливост ratione materiae (ја одредува стварната надлежност на Судот,
односно обемот на права и слободи за кои истиот е надлежен да одлучува);
б) Неспојливост ratione temporis (го одредува времето од кога државатапотписничка е одговорна за кршење на Конвенцијата);
в) Неспојливост ratione personae (се однесува на активната и пасивната
легитимација);
г) Неспојливост ratione loci (ги одредува границите на територијалната
одговорност на државата-потписничка).
4.1. Неспојливост: ratione materiae
Врз основа на овој критериум, Судот ќе ги отфрли жалбите кои:
- се однесуваат на права и слободи кои не се предвидени со Конвенцијата (право
на работа, право на плата или пензија во определен износ, право на возачка дозвола и
сл.) или
- кои не потпаѓаат под едно од правата и слободите предвидени со Конвенцијата
(членот 6 од Конвенцијата е неприменлив на постапки кои се однесуваат на обврската за
плаќање даноци, азил и протерување, стекнување државјанство итн.). Од судската
пракса:
Во предметот Бошкоски, одлука за неприфатливост бр. 11676/04 од 02/09/2004,
Судот утврдил дека правото на апликантот да се кандидира за Претседател на државата
не претставува право кое спаѓа во рамките на членот 3 од Протоколот 1 од
Конвенцијата. Исто така, постапките кои се однесуваат на избори третираат политички
права, а не „граѓански права и обврски„ поради што членот 6 од Конвенцијата е
неприменлив на овие спорови;
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Во предметот Коцарова, одлука за неприфатливост бр.37018/03 од 13/11/2006,
Судот утврдил дека членот 6 од Конвенцијата е неприменлив на постапка по барање за
повторување на постапката;
4.2. Неспојливост: ratione temporis
Овој критериум ја одредува временската граница од кога една државапотписничка може да се смета за одговорна за некаква повреда на Конвенцијата.
Правило е дека одредбите од Конвенцијата не ја обврзуваат државата за факти и настани
кои се случиле пред Конвенцијата да стапи во сила во однос на таа држава (види Blecic,
пресуда бр. 59532/00 од 08/03/2006).
Покомплексна е ситуацијата кога евентуалната повреда е еднократна и
настанала пред Конвенцијата да влезе во сила, а ефектите или последиците од истата се
чувствуваат и после тој датум. Се чини дека во таква ситуација клучно ќе биде да се
утврди времето кога настанала повредата, имајќи ги предвид фактите врзани за
повредата, зависно од тоа за кое право од Конвенцијата се работи. Ако актот или
одлуката со која е сторена наводната повреда настанале или се донесени пред
Конвенцијата да стапи во сила, жалбата ќе се смета за неспојлива ratione temporis.
Праксата е поинаква ако се работи за т.н. континуирани повреди, односно
повреди кои почнуваат пред Конвенцијата да стапи во сила и продолжуваат после овој
датум. Како пример за ваква континуирана повреда, во однос на правото на судење во
разумен рок, е постапка која почнала пред државата да ја ратификува Конвенцијата, но
продолжила и завршила после овој датум. Ставот на Судот е познат: иако Судот е
надлежен да го оценува само периодот кој следи после ратификацијата на Конвенцијата,
тој ќе земе предвид во која фаза се наоѓала постапката на датумот на ратификацијата
(види Личков, пресуда бр. 38202/02 од 28/09/2006).
4.3. Неспојливост: ratione personae
Согласно овој критериум:
- наводната повреда мора да биде сторена од држава-потписничка на
Конвенцијата (пасивна легитимација). Тоа значи дека една жалба неможе да биде
поднесена против држава која не ја ратификувала Конвенцијата или некој нејзин
протокол на кој се повикува апликантот, како и против меѓународна организација;
- жалбата не може да биде поднесена против приватни лица (правни или
физички) за кои државата-потписничка не е одговорна (жалбата би била неспојлива
ratione personae доколку е поднесена против адвокатот кој го застапувал апликантот во
домашната постапка (исклучок од ова правило би можел да биде доколку таквиот
адвокат бил поставен по службена должност од страна на домашниот суд); против
работодавецот и сл.
- жалбата би била неспојлива по овој основ ако е поднесена од лице кое не
потпаѓа под ниедна категорија од членот 34 од Конвенцијата или кое нема својство на
жртва (види погоре).
4.4. Неспојливост: ratione loci
Повредата на која се повикува апликантот мора да настанала на територија за
која е одговорна државата-потписничка против која се поднесува жалбата. При тоа,
прашањето на територијалната примена на Конвенцијата се одредува по принципот на
„ефективна контрола„ на една територија.
5.

Злоупотреба на правото да се поднесе жалба пред Судот

Судот може да ги прогласи за неприфатливи жалбите во кои апликантот
употребува навредлив јазик (види Duringer and others and Grunge, одлука бр. 61164/00 и
18589/02 од 04/02/2003; Stamoulakatos, одлука за неприфатливост бр. 27567/95 од
09/04/1997, жалбата била прогласена за неприфатлива поради навредливиот јазик кој
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апликантот го користел во однос на Владата и Владиниот агент); жалбите во кои
апликантот се повикува на фалсификувани документи; во кои свесно се пропушта да се
изнесат факти релевантни за одлучувањето (види Ал-Насхиф, пресуда бр.50963/99 од
20/06/2002); барања од т.н. парничари и сл.
6.

Жалба која е очигледно неоснована (manifestly ill-founded)

Една жалба ќе се смета за очигледно неоснована ако на пример:
- апликантот не достави доказ во поткрепа на своето тврдење за повреда на
некое право или слобода (unsubstantiated);
- кога фактите на предметот не укажуваат на постоење повреда (на пример, ако
оспорената постапка не траела доволно долго за да доведе до повреда на правото на
судење во разумен рок);
- ако актот или одлуката против која е поднесена жалбата претставуваат prima
facie интервенција од страна на одговорната држава, но истата може да се смета за
оправдана и во согласност со Конвенцијата (во предметот Трајковски, одлука за
неприфатливост бр. 53320/99 од 07/03/2002, Судот утврдил дека законите со кои
државата го определила начинот на користење на старите девизни штедни влогови
претставува интервенција во правата на апликантот од членот 1 од Протоколот 1 од
Конвенцијата, но дека истата била во јавен интерес-заштита на ликвидноста на банките
и монетарниот систем на државата, и била пропорционална).
- кога со жалбата се бара Судот да преиспита некоја одлука на домашните
органи како суд од повисока инстанца (т.н. жалба од четврта инстанца, fourth-instance
complaint). Не е мал бројот на предмети во кои апликантите се жалат на нефер судење, а
во суштина бараат Судот да оцени дали домашните судови одлучиле правилно. Во вакви
случаи, став на Судот е, по правило, дека тој не е суд од четврта инстанца, односно тој
не може да интервенира врз основа на жалбени наводи дека домашните судови
„погрешиле„. Од судската пракса:
„жалбените наводи на апликантот во однос на погрешно утврдената фактичка
состојба, погрешна оцена на доказите и неправилна примена на материјалното право се
очигледно неосновани, односно претставуваат жалбени наводи од четврта инстанца,
особено со оглед на тоа што се однесуваат на резултатот од постапката. Согласно
судската пракса, Судот не е надлежен да одлучува за грешки кои се однесуваат на
утврдувањето на фактите или примената на правото од домашните судови, освен ако со
тоа не се повредуваат права или слободи утврдени со Конвенцијата. Судот исто така
укажува дека не е негова надлежност, фактичката состојба утврдена од домашните
судови, да ја замени со своја оцена. Улогата на Судот е да оцени дали постапката во
целина, вклучувајќи го начинот на кој се изведени доказите, била „фер„ во смисла на
член 6 § 1 од Конвенцијата. Додека членот 6 од Конвенцијата го гарантира правото на
фер судење, тој не воспоставува никакви правила во однос на прифатливоста на
доказите и начинот на кој тие се оценуваат, како прашања кои се пред се предмет на
регулирање на домашната легислатива и домашните судови„ (види Димитриевски,
одлука за делумна прифатливост бр. 26602/02 од 09/05/2006).
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ПРЕГОВАРАЊЕ И МЕДИЈАТОРСТВОТО ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Во позитивните законски прописи кои ја регулираат кривичната материја во РМ,
меѓу кои главното место го завзема Законот за кривична постапка, законодавецот нема
предвидено одредби кои ќе го регулираат и разработат преговарањето и медијаторството
во кривичната постапка. Единствено препознавање на некој вид медијација или
преговарање во кривичната постапка, може да се препознае во содржината на одредбите
од член 154 и член 155 од ЗКП, кои не значат медијаторство во кривичната постапка во
класична смисла на поимот, туку предвидуваат можност Јавниот обвинител, во
согласност со оштетениот и секако со осомничениот еден кривично правен настан да го
разреши без истиот да биде процесуиран пред судот.
Одредбите од член 154 и член 155 од ЗКП, иако не претставуваат класично
преговарање и медијаторство, сепак се еден облик на постапување на Јавниот обвинител
по конкретна кривична пријава против конкретен сторител за конкретно кривично дело,
на начин со кој ќе се одбегне процесуирањето на кривичната пријава пред судот, а со тоа
процесно на побрз, поедноставен и поекономичен начин ќе го разреши кривично
правниот настан.
Така согласно член 154 се предвидува дека Јавниот обвинител може да го
одложи кривичното гонење под услов прво, да се работи за кривично дело за кое е
пропишана парична казна или казна затвор до три години (и секако за кривично дело за
кое гонењето се превзема по службена должност), второ, оштетениот да се согласи со
одложување на кривичното гонење и трето, осомничениот да е подготвен да се однесува
според упатствата на Јавниот обвинител во поглед на исполнување на определените
обврски со кои ќе се намалат или отстранат штетните последици од кривичното дело.
Ова се трите основни услови кои задолжително и кумулативно треба да бидат исполнети
за да може Јавниот обвинител да ја примени оваа одредба.
Доколку се исполнети горенаведените услови Јавниот обвинител имајќи го во
предвид карактерот на кривичното дело кое осомничениот го извршил и штетата
настапена од истото ќе се определи за една од обврските кои се наброени во одредбата
алтернативно. Во став 2 од истата одредба оставено е дискреционо право на Јавниот
обвинител, имајќи ги во предвид околностите кои се однесуваат на личноста на
осомничениот, посебно неговата економска и социјална положба, да определи рок во кој
ќе го задолжи осомничениот да ја исполни обврската која му ја определил. Во истата
одредба е предвидено дека доколку осомничениот таа обврска ја исполни Јавниот
обвинител ќе ја отфрли кривичната пријава, што значи и конечно правно разрешување
на конкретно кривично правен настан за кој понатака не може да се води кривична
постапка.
Имајќи ја во предвид ваквата содржина на член 154 се поставува прашањето
како Јавниот обвинител ќе определи кој кривично правен настан ќе го реши на овој
начин, имајќи во предвид дека во Кривичниот Законик е предвиден голем број на
кривични дела за кои е запретено со парична казна или со казна затвор до три години.
Секако, се оценува дека Јавниот обвинител пред се ќе треба да со особено внимание ја
оцени основаноста на кривичната пријава при тоа оценувајќи ги доказите кои се
приложени кон истата. Во најмала рака ќе треба да има доволно докази за основано
сомнение дека осомничениот го сторил кривичното дело, значи да се работи за сериозна
кривична пријава поткрепена со докази. Исто така, Јавниот обвинител од содржината на
кривичната пријава ќе може да заклучи дека конкретното осомничено лице е подобно за
соработка на план на примена на оваа одредба, односно дека тоа лице ќе може да
исполни една од обврските наброени во Законот. Од содржината на кривичната пријава
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ценејќи го начинот на кој е извршено кривичното дело, настапената штета и друго,
Јавниот обвинител ќе треба да оцени дека постои можност за согласност на оштетениот
за примена на оваа одредба.
Имајќи во предвид дека содржината на одредбата како ја изнел законодавацот
во самиот закон, истовремено не ја регулира и техничката страна, односно начинот на
кој ќе постапи Јавниот обвинител, досегашната пракса покажува дека истиот е потребно
да ги повика оштетениот и осомничениот, при тоа процесно не е ограничен дали тоа ќе
го направи со писмена покана, со телефонски повик или на друг начин и на истите да им
предложи примена на оваа одредба. Како да не се работи за преговарање и
медијаторство во вистинска смисла на зборот, токму приемот на поканата од страна на
осомничениот, со која е повикан да се јави пред Јавниот обвинител е моментот кога
бранителот може да се вклучи во постапката и на осомничениот кој се смета за виновен
за делото кое му се става на товар му го објасни значењето и поволноста од примена на
оваа одредба. Улогата на бранителот при примената на оваа одредба е пасивна, бидејќи
законот не предвидува можност во оваа фаза на постапката, бранителот на
осомничениот да му предложи на Јавниот обвинител примена на оваа одредба. Тоа е
така затоа што законот можноста за примена на оваа одредба му ја остава единствено на
Јавниот обвинител.
Доколку осомничениот и оштетениот се јават на поканата од Јавниот обвинител,
тој е должен, усмено да ги запознае со содржината на оваа одредба, да им ја образложи
оваа законска можност за разрешување на тој конкретен кривично правен настан без да
биде процесуиран во суд и пред се ќе побара согласност од оштетениот. Доколку постои
согласност и од страна на оштетениот и од страна на осомничениот потребно е таквата
согласност да биде нотирана во писмена форма, која Законот не ја определува, но која во
досегашната пракса најчесто е во форма на записник во кој децидно се внесува дека
оштетениот откако е запознаен за содржината на оваа одредба, согласен е истата Јавниот
обвинител да ја примени, односно согласен е против осомничениот да не се поведува
кривична постапка, доколку истиот постапи по обврските кои ќе му ги даде Јавниот
обвинител. Согласноста може да биде дадена и во форма на службена белешка или како
писмена изјава. Во истиот записник ќе се внесе и согласноста на осомничениот да ја
исполни обврската која што конкретно ќе му ја соопшти Јавниот обвинител и која исто
така ќе биде внесена во записникот. Во записникот секако ќе биде внесен и рокот во кој
осомничениот е должен да ја исполни обврската. Исполнувањето на обврската може да
биде определено да се изврши и на повеќе рати, но секако во рокот кој го определил
Јавниот обвинител, а секако, не во подолг рок од законски предвидениот рок од шест
месесци. Ваквиот записник или службена белешка ги потпишуваат осомничениот,
оштетениот и обвинителот кој постапува по предметот. Ако се работи за отстранување
или надоместување на штета ќе се определи конкретниот начин на кој штетата ќе се
отстрани, доколку се работи за некакво чинење, а доколку се работи за плаќање на
одреден паричен износ ќе се определи висината на износот и начинот на кој тој износ
осомничениот ќе му го плати на оштетениот. Доколку се работи за плаќање на
определен придонес од точка 2 од цитираната одредба, тогаш Јавниот обвинител ќе му ја
стави на располагање жиро сметката на Буџетот на Република Македонија или на
другата институција на осомничениот, на чија што сметка истиот ќе има обврска во
определениот рок да го изврши плаќањето. Доколку се работи за исполнување на
обврски во однос на издржувањето, исто така, конкретно ќе се определи кога и на кој
начин ќе се изврши плаќањето или другата обврска. Единствена обврска на бранителот
на осомничениот е да инсистира истиот да ја исполни превземената обврска во
определениот рок и да му укаже на осомничениот дека доколку тоа не го стори, Јавниот
обвинител ќе го продолжи кривичното гонење против него.
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По постигнување на горенаведената спогодба, Јавниот обвинител може да
донесе решение со кое ќе го одложи кривичното гонење, а во образложението на истото,
ќе ја наведе содржината од постигнатата согласност на записник и примерок од
решението ќе му достави на осомничениот.
Во став 2 од член 154 е предвидено дека Јавниот обвинител ќе ја отфрли
кривичната пријава, откако ќе констатира и ќе добие доказ од осомничениот дека
постапил по обврската за која се постигнала согласност.
Доколку осомничениот не постапи по обврската на Јавниот обвинител по
истекот на предвидениот рок, Јавниот обвинител ќе го продолжи кривичниот прогон
против истиот, како да воопшто не била постигната согласност.
Согласност од член 154 може да биде постигната и на главен претрес по
поднесен обвинителен предлог, при што судот на предлог на Јавниот обвинител, откако
ќе биде приложен доказ за исполнети обврски од страна на осомничениот ќе ја запре
постапката. Во пракса тоа најчесто се случува кога осомничениот и оштетениот по
покана на судот по претходен обвинителен предлог ќе дојдат во судот и оштетениот ќе
се произнесе дека постигнале согласност дека не сака осомничениот кривично да биде
гонет. Во ваква ситуација Јавниот обвинител може да ја примени одредбата од член 154
од ЗКП, и да го задолжи осомничениот со некоја од законските обврски, но сега во секој
случај рокот за исполнување на таа обврска ќе биде многу пократок, бидејќи веќе е
отворен судски предмет и не е препорачливо истиот да стои долго во судот без да се
постапува по него. Откако осомничениот ќе донесе доказ дека постапил, односно ја
исполнил обврската која ја предложил Јавниот обвинител, Јавниот обвинител на
записник ќе се откаже од понатамошно гонење, а судот ќе донесе решение со кое
постапката ќе биде запрена. Токму оваа законска одредба, нуди и можност бранителот
на осомничениот против кого веќе е поднесен обвинителен предлог, по кој е поведена и
кривична постапка, да настојува истата почесто да се применува во праксата. Сепак
примената на оваа одредба во пракса е можна само во случај кога обвинетиот пред
бранителот ќе признае дека го сторил делото кое му се става на товар со обвинителниот
предлог и ќе изрази подготвеност да ја отстрани предизвиканата штета. При примената
на оваа одредба треба да се има во предвид дека обвинетиот нема да биде регистриран
во казнената евиденција како сторител на кривично дело.
Согласно член 155 од ЗКП, Јавниот обвинител не е должен да превземе
кривично гонење, односно може да се откаже од гонењето, ако во Кривичниот Законик е
утврдено дека судот може сторителот на кривичното дело да го ослободи од казна, а
Јавниот обвинител, со оглед на конкретните околности на случајот оцени дека самата
пресуда без кривична санкција не е потребна, и ако во Кривичниот Законик за
кривичното дело е пропишана парична казна или казна затвор до три години, а
осомничениот поради вистинско каење го спречил настапувањето на штетените
последици или ја надоместил сета штета. Јавниот обвинител со оглед на конкретните
околности на случајот оцени дека кривичната санкција не би била основана. Примената
на оваа одредба можеби во класична смисла на зборот не претставува медијација, туку
извесен опортунитет во одлучувањето на Јавниот обвинител, кој само со оваа одредба во
Законот за кривична постапка на Република Македонија, може да биде применет
наспроти Начелото на законитост кое е едно од основните начела на кривичната
постапка према полнолетни сторители на кривични дела. Можеби оваа одредба би било
поправилно да се примени, откако ќе се превземат определени истражни дејствија во
текот на кои ќе се обезбедат докази, по однос на тоа на кој начин осомничениот пројавил
вистинско каење, односно го спречил настапувањето на штетните последици, односно ја
надоместил сета штета.
Сличен облик на медијација, може да се рече дека овозможува и одредбата од
член 156 од ЗКП, која можеби повеќе асоцира на спогодување од причина што
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претпоставува соработка, односно договарање на Јавниот обвинител со осомничениот,
но секако не претставува класично решавање на предмети по пат на медијација, ова во
толку повеќе ако се има во предвид дека по својата содржина е блиска и на институтот
на заштита на сведоци.
Во Законот за кривичната постапка на Република Македонија извесни елементи
на медијација можеби би можело да се рече дека содржат и одредбите од Глава од ЗКП,
која се однесува на донесување на пресуда без главен претрес според кои одредби
Јавниот обвинител може да му предложи на судот да донесе пресуда без држење на
главен претрес, при што предлогот треба да содржи една или повеќе конкретни санкции
или мерки, по кој предлог доколку се согласи судијата поединец ќе донесе пресуда со
која ќе изрече санкција или друга мерка или посебни мерки предложени од Јавниот
обвинител. Таквата пресуда покрај другото, што е важно од аспект на медијацијата ќе
содржи поука за обвинетиот дека има право во рок од осум дена од приемот на
пресудата да поднесе приговор. Во ваквиот случај неподнесувањето на приговорот од
страна на обвинетиот на донесената пресуда, значи негова согласност со донесената
пресуда, или практично едно посредно спогодување меѓу Јавниот обвинител и
обвинетиот.
Со практична примена на горенаведените решенија во важечкиот ЗКП и ако не
претставуваат класична медијација со нивната примена практично во голема мера се
намали бројот на обвинителните предлози поднесени до судовите, односно во голема
мера се намали бројот на судските предмети.
Праксата покажува дека Јавниот обвинител одредбата од член 154 најчесто ја
применува кај сторителите на кривичните дела од член 297, член 155, член 202 од
Кривичниот Законик, но и при настојувањето на Јавниот обвинител да дојде до примена
на оваа одредба, важно е да се напомене дека често пати се наидува на отпор од страна
на оштетените, бидејќи сметаат дека на тој начин осомничениот се привилегира и дека
ќе имаат проблем при надоместот на штетата, при што на истите треба да им се објасни
дека со донесувањето на решението за отфрлањето на кривичната пријава по овој основ
не го губат правото на надомест на штета, бидејќи во самото решение е констатирано
дека осомничениот го сторил кривичното дело за кое е пријавен. Исто така, на
осомничениот треба да му се објасни дека на овој начин признавајќи ја однапред вината
ги одбегнува евентуалните трошоци кои би се направиле во една судска постапка, а кои
би паднале на негов терет, дека во кривичната евиденција на МВР ќе стои решение за
отфрлање на кривичната пријава, односно ќе се води како неосудуван, што не е случај
доколку биде донесена правосилна судска пресуда со која е огласен виновен.
Како што е и погоре напоменато примената на цитираните одредби од член 154
од ЗКП, не претставува класичен пример за медијација во кривичната постапка, бидејќи
не ги содржи сите елементи на класичното спогодување, како што ги содржат законите
на повеќе европски земји. Медијацијата како начин на решавање на одредени кривични
случаи се очекува да биде предвидена со новиот Закон за кривична постапка, во кој ќе
биде регулирано за кои кривични дела ќе може да се применува, кој круг секако ќе биде
поголем од кругот на кривичните дела за кои може да се применува член 154 од ЗКП, ќе
биде регулиран начинот на водење на преговорите, што треба да опфати спогодбата,
формата на постигнатата спогодба, начинот на нејзиното верифицирање пред суд,
доколку истата подлежи на судска контрола, последици од постигнатата спогодба и
друго.
При ова, важно е да напоменеме дека во Република Македонија донесен е Закон
за медијација, но, сакам да нагласам дека истиот нема никаква примена во кривичната
постапка бидејќи се однесува само на граѓански, трговски, работни, потрошувачки и
други спорови во согласност со Закон, а не и на вонсудско решавање на кривичноправни
настани.
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СПОГОДУВАЊЕ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ
Терминот спогодување може да се дефинира како процес каде што обвинетиот и
обвинителот во кривичниот случај, изнаоѓаат взаемно прифатливо решение за случајот.
Ова решение е предмет на одобрување од страна на судот. Како и да е, судот не е
вклучен во било какви преговори кои што водат до постигнување на договор, и во
Соединетите Американски Држави ваквата вклученост е забранета.
Спогодувањето е неопходен елемент на кривично правниот систем на САД.
Општо земено, соодветно преговараните и структурирани спогодбени договори се
корисни и за обвинетите, и за владата и за судството. Во продолжение и јавноста има
корист од спогодувањето затоа што спогодбените договори резултираат со
зачувување/заштедување на јавните ресурси и со брза разрешница на кривичните
случаи. Спогодувањето е посебно корисно за обвинителите во случаите од областа на
организираниот криминал, затоа што спогодувањето може да резултира со крајно
корисна/непроценлива соработка со обвинетите во истрагата и да доведе до
подигнување на обвиненија против други членови на криминалната организација.
Адвокатите на одбраната гледаат на преговорите за постигнување на спогодба
како неопходен сегмент од кривично правниот систем. Најголемиот дел од пресудите во
САД се резултат на изјаснување на виновен, ова изјаснување произлегува од
преговорите или договорите помеѓу обвинителството и одбраната. Повеќето познавачи
од областа на кривичното право проценуваат дека дури и 90 проценти од пресудите за
кривичните дела се резултат на спогодба. Изјаснувањето за виновен е најчестиот метод
на осудување во сите области на судството во САД.
Осудувањето без судење ќе биде и најверојатно треба да продолжи да биде
најчест начин за решавање на случаите на кривични дела. Оваа претпоставка не се
заснова на барањето за експедитивност, туку на заклучокот дека одреден број на
вредности се опфатени во решавањето на многу кривични случаи за кои немало судење.
Спогодбата нуди начини/средства преку кои обвинетиот/ата може да ја признае вината и
да манифестира подготвеност да превеземе одговорност за своето однесување.
Спогодбите за помалите прекршоци овозможуваат изрекување на алтернативни
поправни мерки кои што се подобро прилагодени за постигнување на целите на
поправните мерки. Исто така спогодбите овозможуваат и давање на погодности на
обвинетите кои што соработувале или понудиле соработка во обвиненијата против други
обвинети лица.
Исто така, судењата сами по себе доведуваат до значителен приватен и јавен
трошок. Најголем дел од обвинителите и јавните правобранители работат со однапред
определени буџети, кои што можат да бидат многу исцрпени со подготовката и
презентацијата на случајот на судење. Во поголемиот број на случаи, адвокатите кои се
назначени од страна на судот се приватни бранители кои што го прифаќаат товарот на
одбраната, често пати со многу пониски цени , отколку бранителите кои имаат
сопствени приватни фирми, кои што често пати имаат максимални граници колку можат
да бидат платени, без разлика на времето потрошено за одбрана во случајот на
кривичното дело. Обвинетиот кој што приватно ангажира адвокат на сопствен трошок
може да потроши десетици дури и стотици илјади долари за случај кој што поминува низ
фазите на судењето и фазите после изрекувањето на пресудата. Често пати, правилната
презентација на случајот изискува и дополнителни трошоци освен оние за адвокат. Тоа
се трошоци за правни соработници, иследници и за вешти лица, кои во голема мера
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можат на влијаат на буџетот. Пресудата по судскиот процес, може да доведе до
дополнително јавно и приватно финансиско оптоварување во жалбената постапка. Затоа
и обвинителство и одбраната имаат взаемен интерес во решавањето на кривичната
постапка, под соодветни услови, во колку што е можно порана фаза од самиот процес.
Затоа договорната спогодба ја отстранува потребата од судење и попратните трошоци, ја
намалува несигурноста и им овозможува на вклучените страни некаква контрола врз
решението.
Судовите исто така имаат корист од спогодбеното преговарање. Додека
генерално судовите не се и не треба да бидат една од страните во преговорите за
постигнување на спогодба, преку прифаќање на спогодбеното преговарање и сериозно
сфаќање на преговорите за утврдување на пресудата, судовите ја охрабруваат раната и
брза разрешница на кривичните постапки. Оваа рана разрешница го намалува
притисокот врз пренатрупаниот распоред, ги заштедува јавните средства кои што инаку
би биле потрошени за судење со порота и ја промовира судската ефикасност.
Како дополнение на практичната неопходност и заштедувањето на ресурсите на
судството, обвинителството и на органите за спроведување на законот, спогодувањето е
оправдано и од други причини. Некои од тие причини искажани од страна на судовите
се:








Спогодбата дозволува брза разрешница на кривичната постапка со сите
придобивки кои што произлегуваат како резултат на конечното решение и се
избегнуваат одложувањата и несигурностите кои со себе ги носи судењето и
жалбената постапка ,
Спогодбата резултира со подобрена правичност, затоа што упатствата за
строгост во пресудите, можеби нема да ги земат во предвид специфичните
околности на обвинетиот,
Спогодбата го скратува временскиот период од обвинението до решението, на
овој начин ги зголемува можностите за рехабилитација на виновниците кога тие
на крајот ќе бидат осудени на затворска казна,
Од аспект на договорите за соработка, спогодувањето му служи на општото
добро, со тоа што и овозможува на владата да ги гони криминалците од повисок
калибар, кое не било возможно без информациите или без сведочењето на
соработниците на правдата,
Спогодувањето исто така ја намалува траумата кај жртвата и ја ослободува од
потребата да сведочи на судењето и да се соочи со обвинетиот. Исто така
осигурува дека постапката ќе се оконча брзо и дека обвинетиот ќе добие
некаков вид на казна која што во најголем број на случаи содржи и надокнада за
жртвата.

Чекори кон законски обврзувачка спогодба
1.
2.
3.
4.
5.
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Преговори помеѓу обвинителот и адвокатот на одбраната
Адвокатот го информира клиентот за условите на постигнатиот договор
Обвинетиот ги прифаќа условите после сеопфатна консултација со својот
бранител
Намерата за изјаснување за виновен се поднесува до судот и се закажува
рочиште
Ако обвинението е сериозно тогаш одделот за условно казнување ќе спроведе
истрага пред изрекување на казната

На рочиштето:
6.
7.

Судијата ќе побара од обвинителот да ги образложи фактите и доказите
Судијата ќе му постави низа прашања на обвинетиот (како би бил сигурен дека
обвинетиот се изјаснува за виновен свесно и доброволно)
8. Доколку судијата не е сигурен за ова тогаш тој/таа ќе ја одбие спогодбата.
9. Судијата потоа ќе го праша обвинетиот дали тој се изјаснува како виновен затоа
што тој е навистина виновен
10. Судијата ќе ја изрече договорената казна
11. Доколку судијата ја одбие договорената спогодба, по предметот ќе биде
закажано судење ( пред друг судија)
12. Странките можат да достигнат друга спогодба со различни услови од онаа која
што била одбиена од страна на судијата.

Алтернативно казнување
Како што беше претходно наведено, спогодбите исто така овозможуваат примена на
алтернативни казни наместо казната затвор. Овие казни се специфично прилагодени на
потребите за рехабилитација на обвинетиот.
Во повеќето јуриздикции на територијата на САД, судија може слободно да изрече било
која казна до максималната одредена со закон, освен ако законот не предвидува
специфична минимална казна, нешто што претставува растечки тренд во кривичниот
закон на САД. Имајќи го ова во предвид странките имаат слобода да бидат креативни во
одредувањето на казната преку процесот на договорно спогодување. Видови на
алтернативи кои што можат да бидат земени во предвид:








Случај кој што е во тек може да биде прекинат доколку обвинетиот одреден
временски период се согласи да се придржува кон специфични услови како што
се: плаќање на надоместок, да не биде повторно уапсен, да извршува општо
корисна работа и итн. Доколку обвинетиот не се придржува кон поставените
услови, случајот ќе биде поместен нанапред и ќе биде изречена пресуда.
Суспендирање на казната за одреден временски период под услов да обвинетиот
исполни одредени услови како што се: пријавување и успешно завршување на
програмата за рехабилитација од употреба на алкохол или дроги, да не биде
повторно уапсен, задржување на работното место, плаќање надоместок или
казна, посетување на психолошко советувалиште, исполнување на одреден број
на саати на општо корисна работа и итн. Доколку обвинетиот не се придржува
кон поставените услови, тогаш државата може да поднесе барање за
поместување на случајот и за изрекување на казна.
Ставање на обвинетиот под условен надзор за одреден временски период. Во
текот на овој период обвинетиот ќе биде надгледуван од страна на службеник за
условно казнување, кој што помеѓу останатото има право да му изврши личен
претрес на обвинетиот и да изврши претрес на неговото живеалиште во било
кое време без судска наредба, има право да му наложи ненајавено на обвинетиот
да се подвргне на тестирање за присуство на алкохол или дроги, да бара
обвинетиот да го задржи своето работно место и да посетува советувалиште.
Некои јуриздикции во САД имаат програми за пренасочување, посебно за
случаите во кои се вклучени малолетни лица и случаите поврзани со дрога.
Доколку случајот е пренасочен тоа значи дека кривично правниот систем го
предал случајот на лице кое што ќе биде задолжено за тој случај или на друга
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Ова се само неколку од видовите на алтернативни казни кои што се достапни во
Соединетите Американски Држави. Алтернативните казни се посебно фаворизирани
во ситуации каде што може да се идентификува општествен проблем кој што довел
до криминално однесување и во ситуации кога на обвинетиот ова му е прво
кривично дело.
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ПРАВНА ЕТИКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ
1.

Вовед

Правната етика се однесува на етичкиот кодекс кој раководи со однесувањето на
луѓето кои се занимаваат со право во принцип. Во однос на адвокатите на одбраната, во
многу држави како и во Македонија, соодветните Адвокатски комори имаат изготвено
соодветен кодекс на однесување, со цел да ги регулираат правните и моралните обврски
на адвокатите во однос на нивните клиенти, судовите, правната професија во принцип и
целата јавност. Овие правила, се изготвени врз база на обичаите и националните акти на
законодавството како Законот за Адвокатура до, понекогаш уставот.
Правната етика е заснована врз доверлив однос меѓу адвокатот и неговиот
клиент кој има за крајна цел да ја зголеми довербата кон правниот систем во целина а
истовремено да придонесува за негов развој. Идејата за правна етика е тесно поврзана со
професионалната одговорност, која бара практикување на правната професија според
највисоките стандарди. На крајот на краиштата, придржувањето до професионалната
етика и професионалните стандарди го заштитува адвокатот од прашања на одговорност
и дисциплински постапки и обвиненија.
Со оглед на тоа дека делот на правната етика е во експанзија, оваа глава ќе се
ограничи на одредени важни аспекти од правната професија, фокусирајки се на односот
адвокат-клиент кој покрива можни конфликти на интерес и прашања на доверливост. Ќе
биде даден осврт, покрај македонскиот закон за адвокатура и локалниот Кодекс на етика
и на Кодексот на однесување за европските адвокати и други релевантни меѓународни
инструменти 109 .
2. Однос адвокат – клиент
Односот меѓу адвокатот и неговиот клиент формира закрила за многу прашања
кои се поврзани со правната етика: се однесува, меѓу другото на прашањето на
независност, конфликт на интереси, доверливост и информации и, од страна на
клиентот, известување за професионално лошо однесување.
Англо-саксонското право ги создава должностите и обврските на адвокатот пред
сé од договорниот однос меѓу адвокатот и клиентот. Границите и степенот на фактичиот
мандат се поставени со договорот меѓу овие два субјекти. Сепак, покрај договорните
обврски, постапките на адвокатот секогаш ќе ја засегаат сликата која општеството ја
создава за правосудниот систем и предвидува должности и обврски пред се од
национална правна рамка, а не од фактичкиот договор.
Најважниот принцип за адвокатите во односот со нивниот клиент е должноста
да ги почитува и да им служи на интересите на клиентот на најдобар можен начин. Ова
укажува од една страна, дека адвокатот мора секогаш да биде добро подготвен и да
развива вештини преку постојано образуваање. Од друга страна, постоењето на можен
конфликт на интереси мора да се процени на самиот почеток на врската меѓу адвокатот
и клиентот.
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Од особено значење за САД се АБА Модел правила за професионално однесување, збир на професионални
стандарди кои ги пропишуваат правната етика и професионалната одговорност на адвокатите во САД, види
http://www.abanet.org/cpr/mrpc/mrpc_toc.html.
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Треба да се напомене колку лесно таквиот однос меѓу адвокатот и клиентот
може да се постигне. Ако потенцијален клиент ви постави некое правно прашање и ако
го одговорите или признаете дека ‘треба да проверам‘, односот меѓу клиентот и
адвокатот може лесно да се воспостави, кој носи создавање на свои должности и
одговорности.
Не секогаш има потреба од потпишување договор, да си пружите рака или да се
впуштите во било каков вид на формален договор бидејки односот адвокат-клиент може
да произлезе од однесувањето на странките, што е секако, прашање на приватно право.
2.1. Конфликт на интереси
Адвокатот му ја должи на својот клиент својата целосна лојалност. Конфликт на
интереси е состојба во која (некој од позиција на доверба) адвокатот има професионални
или приватни интереси.
Професионални врски
Класичен пример на конфликт на интереси е кога истиот адвокат, или истата
адвокатска канцеларија, ги застапува двете страни во една судска постапка. Следно,
проблем се јавува доколку адвокатот некогаш ја застапувал спротивната страна во
судска псотапка, а тоа може да е поврзано со сегашниот случај. Овие случаи се природно
многу често поврзани со граѓанско право но можат да претставуваат проблем и во
кривичните постапки:
Г-дин Ј, претставуван од адвокатот Х, беше осуден на 9 години и 6 месеци за
дела поврзани со дрога. Казната беше донесена врз основа на изјава од клучниот сведок
В, кој исто така беше претставуван од адвокатот Х во една претходна постапка.
Пресудата беше поништена од страна на Врховниот суд во Германија бидејки
обвинетиот не бил свесен за фактот дека клучниот сведок бил во минатото
застапуван од неговиот адвокат и дека постои можност за конфликт на
интереси. Врховниот суд исто така наведе дека судијата кој претседавал ги
водел двете постапки и исто така занемарил да го извести обвинетиот за таа
околност. Судењето беше вратено на првостепено ниво за повторно судење со
нов адвокат на одбраната.
Во најголемиот број земји, од адвокатите се бара со закон да проценат било
каков можен конфликт на интереси со потенцијалните клиенти. Ова нормално не
претставува проблем за самостоен адвокат туку е покомплицирано за големи
меѓународни адвокатски фирми, што доведува до формирање на нивни сопствени
оддели за конфликти, кои единствено ја проценуваат можноста од конфликт на интереси
во однос на потенцијалните клиенти.
Системите базирани на Англо-саксонското право му даваат на клиентот
дискреционо право да одлучи дали ќе го прифати конфликтот на интереси од страна на
адвокатот, додека пак европските континентални системи генерално одредуваат
поригорозен пристап: странките не можат да отпуштат адвокат од должност поради
можни конфликти на интереси бидејки забраната во однос на конфликт на интереси се
базира не на договорниот однос меѓу адвокатот и клиентот туку на позицијата на
адвокатот во самиот правен систем. Сепак, мандатот на адвокатот може да се формулира
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на специфичен начин со цел да се исклучи делот кој предизвикува можен конфликт на
интереси.
Како да се забележат конфликти кои вклучуваат повеќекратни интереси? 110
Дали работите за повеќе од една личност на една проблематика?
Дали повеќе од една личност чакаат на ваш совет? Ако да, за каков совет
се работи?
Ако некој дојде со роднина или пријател, дали роднината/пријателот
верува дека вие ги застапувате неговите/нејзините интереси на добар
начин?
Дали некој друг а не личноста засгената со дадената проблематика го
плаќа вашиот хонорар?
Дали ќе треба да чувате во тајност некоја информација од еден клиент што
е материјал за ваша презентација во тековниот случај?
За да се максимизираат интересите на еден клиент, дали интересите на
некој друг клинет (од минатото) ќе се компромитираат или ќе дојде до
негативно влијание врз нив?

Приватни врски
Имањето личен, финансиски, општествен или политички интерес во случај на
клиентот може негативино да влијае на пресудата и лојалноста на адвокатот и да го
спречи адвокатот да ги застапува најдобрите интереси за клиентот.
Ова особено важи за интимните врски меѓу адвокатите и клиентите, што
неодамна е признато од одредени Адвокатски асоцијации како проблематична ситуација
што доведе до промена на етичкиот кодекс: ‘Адвокатот не смее да има сексуални врски
со клиентот освен ако согласна сексуална врска не постоела меѓу нив кога односот
клиент-адвокат започнала. 111 ‘ Голем дел од правната заедница во многу земји потврди
дека остварувањето на врски вон заедничкиот работен однос е неетички.
Над ситуациите за често нееднаков однос меѓу адвокатот и клиентот што,
секако доведува до опасност од искористување, се појавува прашањето дали
адвокатската комора треба да го регулира приватниот живот на договорни возрасни
лица. Или дали интимниот однос меѓу адвокат и клиент се протега над приватната
поврзаност и ја засега сликата и репутацијата на правната професија како таква?
Моменталниот тренд на адвокатските асоцијации да усвојат релевантни правила во оваа
насока го потврдува вториот случај. Македонскиот етички кодекс не вклучува никакви
правила во оваа насока.
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Спореди http://www.practicepro.ca/practice/lawyerclient.asp.
Спореди Правило 1.8. (j) од Модел правила за професионално однесување, види забелешка 1.
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Како да се забележи конфликт поради личен интерес на адвокатот? 112

Можете ли да имате други лични интереси во случајот покрај разумниот
професионален хонорар?
Дали максимизирањето на вашиот интерес негативно ќе влијае на
интересот на клиентот? Ако да, не треба да се вклучувате во случајот.
Дали секогаш ќе бидете во можност да ги ставите интересите на клиентот на
прво место? Ако не, не треба да се вклучувате во случајот.

2.2. Доверливост
Потребата од доверливост се однесува на самата суштина на односот адвокатклиент бидејки со тоа се фромира главната основа: ‘Без сигурност за доверливост, не
може да има доверба. Доверливоста е според тоа примарно и основно право и должност
на адвокатот‘ 113 . Во спротивно, клиентот може да се двоуми дали да ги каже најбитните
информации, кои може да бидат засрамувачки или штетни, но кои се од особено значење
за адвокатот со цел да може да подготви ефективна одбрана.
Ова како такво, е наведено во член 17, параграф 1 од законот за адвокатура, кој
понатаму наведува во член 30 дека нарушување на доверливоста претставува особено
сериозно нарушување на правните обврски на правната професија што доведува до
дисциплински постапки. Ова е понатаму подвлечено во дел VI од Етичкиот кодекс за
адвокати кој го разработува ова прашање во делот ‘Професионална тајна‘.
Обврската за доверливост не познава временски граници и е на сила дури и по
смртта на соодветниот клиент. Таа е задолжителна за вработените кои работат за
адвокатот, вклучувајки ги и практикантите и службениците.
Принципот на доверливост се протега се до таму до каде што има основано
верување дека откривањето на информациите прво, ќе заштити од смрт или значителна
телесна штета и второ, ќе го заштити клиентот од извршување кривично дело или
измама каде што адвокатот е реално сигурен дека дејствата на клиентот ќе доведат до
значителна повреда на финансиските интереси или сопственост на друго лице и во
корист на што клиентот ги користел или ги користи услугите на адвокатот 114 .
Во секој случај, адвокатот не смее да го советува клиентот да се вклучува, или
да му помогне на клиентот, во однесување за кое адвокатот знае дека е кривично или
измама, туку адвокатот може да дискутира за правните последици од било кое дело со
клиентот и може да го советува или да му помогне на клиентот да направи напори на
добра воља за да се одреди валидноста, обемот, значењето или примената на законот 115 .
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Спореди http://www.practicepro.ca/practice/lawyerclient.asp.
Спореди член 2.3.1. од Кодексот за однесување на европските адвокати. Види исто така
http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/2006_code_enpdf1_1182240432.pdf на 08 Авг 2008. Овој
Кодекс исто така се однесува, преку член 1.4, и на македонските адвокати, иако Македонија има статус само на
земја набљудувач.
114
Спореди Правило 1.6.(b) 1 & 2.
115
Види Правило 1.2.(d) од АБА Модел правила
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Ослободување од обврската за доверливост
Оваа навидум јасна карактеристика на правната етика станува покомплексна
кога се разгледува детално. Разни европски земји ја земаат обврската на адвокатската
доверливост на различен начин, така што некои дозволуваат клиентот традиционално да
го ослободи адвокатот од потребата за доверливост додека пак други имаат построги
услови. Може да се направи разлика меѓу англо-саксонската и скандинавската правна
традиција која се фокусира на договорен однос меѓу адвокатот и неговиот клиент и
римската правна традиција која од друга страна, се заснова на професионалните
правила 116 . Според тоа, земјите со изразена римска правна традиција како Белгија и
Франција се потпираат на многу строги правила кои му оневозможуваат на адвокатот да
биде ослободен од обврската за доверливост. Други замји како Австрија, Германија и
особено ВБ имаат порелаксиран пристап кон ослободувањето на адвокатот од страна на
клиентот во однос на обврската за доверливост.
Македонскиот пристап се чини дека дозволува во член 21 од Етичкиот кодекс за
адвокати, адвокатот да биде ослободен од обврската за доверливост ако клиентот тоа го
дозволи изрично; во случај на сомнеж, адвокатската комора се чини дека има улога да
одлучува по однос на оддавање на информации 117 . Македонското право е многу нејасно
во овој контекст и според него адвокатот може теоретски зад грбот на неговиот клиент
да побара дозвола за ослободување од неговата обврска за доверливост – ова треба да се
разјасни бидејќи не му дава на адвокатот јасни насоки за оваа особено важна страна на
професијата.
Општо земено, треба да се наведе дека секое ослободување на адвокатот во
однос на неговата обврска за доверливост не треба автоматски да го ослободува
адвокатот од природната обврска да провери дали тоа ослободување е во најдобар
интерес на неговиот клиент, кој можеби не е во состојба да ги препознае сите можни
негативности кои може да резултираат од неговата одлука да го ослободи адвокатот од
обврската за доверливост.
Непочитување на принципот на доверливост
Многу европски земји се соочуваат со непочитување на принципот на
доверливост во последниве неколку години: ова е од особена важност за областа на
перење пари, при што од адвокатите често се бара да ги известат надлежните органи ако
се појават индикации кои може да доведат до сомнение дека се случиле дејства во однос
на перење на пари. Сепак, законодавството е прилично нејасно дали адвокатот е должен
да пријави сомнение кое веќе се наѕира или само можна појава на перење пари.
Ова исто така се однесува и на македонскиот закон кој во член 273 наведува
дека ‘адвокатот, освен кога е во улога на адвокат на одбраната (..) кој ќе овозможи
или нема да пријави перење на пари, имот или материјална добивка, за што тој/таа
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Португалија, на пример, ја вклучи оваа обврска за доверливост дури и во својот Устав. Спореди Hellwig, во
“Unterschiede der nationalen Berufsrechte”, во AnwBl 2002/4, на191.
Член 21: ‘Она што адвокатот го дознал од клиентот, и што е професионална тајна, тој може да ја
открие единствено во случај кога самиот клиент, недвосмислено, ќе го дозволи тоа, ако е во прилог на
одбраната како и во случај кога тој ќе побара и ќе добие соглсност од Адвокатска комора. Адвокатската
комора, при разгледувањето на такво барање од страна на адвокат, ќе ги процени сите постоечки
околности.‘ Особено втората реченица од овој параграф изгледа проблематично бидејки укажува дека
адвокатот може, теоретски, без или против вољата на клиентот да биде ослободен од неговата обврска за
доверливост ако Адвокатската комора одлучи така.
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дошол до сознание за време на вршење на своите овластувања, ќе биде казнет
со казна затвор од најмалку ти години‘.
Во минатото различни законодавства избирале различни методи за регулирање
на области кои се поврзани со доверливост. Во ВБ се бара адвокатите да ги известат
властите за сите можни случаи на перење пари од страна на нивните клиенти додека пак,
австрискиот и германскиот систем до неодамна им забрануваа на нивните адвокати да
известуваат за истото (тие само можеа, како последна истанца, да се откажат од своето
овластување): ова можеше да доведе до состоба во која германски адвокат кој работи во
Лондон, кој не пријавува можен случај на перење пари кај англиските власти да стане
подложен на обвинение според агнлиското право; од друга страна, доколку го пријави
случајот кај англиските власти, ќе го прекрши германскиот закон, кој, е применлив во
овој случај 118 .
Аспекти на доверливост
Непочитување на начелото за доверливост претставува казнено дело
Исклучокот “Идно кривично дело‘ им дозволува на адвокатите да откријат
информации неопходни да се спречи извршување на злочин од страна на
клиентот или трето лице
Клиентот треба да биде известен за доверливоста
Исто така во однос на семејството
Не е ограничена со време
До овој принцип мора да се придржуваат и вработените кај адвокатот
Право и обврска да одбие сведочење во суд (клиентот одлучува)
2.3. Други важни аспекти
Однесување и дејствување во судница
Пријавувањето на лошо однесување на други адвокати во адвокатскиот систем
на само-регулација е од особено значење. Адвокатите се во најдобра положба и да го
увидат и да го проценат професионалното лошо однесување и да и помогнат на
професионалната заедница да го санкционира истото. Јавната доверба во способноста
правната професија да ги регулира постапките на своите членови се намалува кога
адвокатите нема да пријават значителни непочитувања на правилата, или уште полошо,
кога ги прикриваат 119 .
Таквите лоши постапки не се секогаш до степен на класични груби
непочитувања на етичките норми како што е непочитување на принципот на
доверливост. Сегашната состојба во судовите во земјата се чини дека укажува на
присуството на активности
од двете страни, адвокатите да делуваат професионално и адвокатската комора да
спроведува соодветни санкции, придонесува до прилично извртена слика која општата
јавност ја прима за правната професија: честото непојавување во суд на адвокатите на
одбраната без претходно известување до судот, спротивната страна, а особено самиот
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Според член 4, Општиот договор за тарифи и трговија, адвокатот е должен да ги почитува професионалните
правила на земјата домаќин, како и на неговата матична земја. Европската унија се обидува да ги усогласи
различните законодавства преку Директиви (за перење пари на пр.); сепак, проблеми и понатаму са јавуваат во
случај адвокати вон ЕУ да соработуваат со оние во ЕУ.
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Според http://www.mass.gov/obcbbo/misconduct.htm.
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клиент на време претставува неетичко однесување кое понатаму води до непревземање
на последователни постапки од страна на судот или адвокатската комора. Отсуството на
почитување на овие крајно основни поставености на професионално однесување се
рефлектира на многу неповолен начин врз професијата во целост.
Исто така, пасивен адвокат на одбраната не смее по никој основ да ги застапува
интересите на неговиот клиент преку едноставно не превземање дејства или превземање
лоши дејства кои најдобро ги задоволуваат формалните барања на процедуралното
право.
Паричен аспект
Во многу земји, да се биде адвокат не се смета за бизнис, но за либерална
професија. Ова значи дека целта на работењето како адвокат не е првично да се
заработат што е можно повеќе пари, туку да му се служи на клиентот и да се допринесе
за спроведување на правадата преку работењето како адвокат. ‘Меѓународниот етички
кодекс‘ на ‘Меѓународната адвокатска комора‘ наведува во бр.17 дека ‘Адвокатите не
смеат никогаш да заборават дека на прво место не треба да го ставаат правото на
надомест за нивните услуги, туку интересот на клиентите и потребата за задоволување
на правдата‘. Овој принцип се рефлектира во бројни закони кои се однесуваат на
начинот на кој еден адвокат треба да се однесува кон финансискиот аспект.
Дури и ако финансиската добивка не е главната цел на неговата работа,
адвокатот мора да има предвид дека тој мора да заработи за живот преку надоместокот
што го наплаќа. На долгорочен план, тој е во можност да даде квалитетни правни услуги
ако надоместокот што го добива е соодветен на услугите кои ги дава. Ова не значи дека
адвокатот не треба да работи ‘pro bono’ или да ги понуди своите услуги по пониски цени
за одделни случаи. Но адвокатот треба да има предвид дека неговата работа мора да
биде финансиски исплатлив за да се обезбеди негова независност и квалитет во
работата.
Договор за надоместок за адвокатот
Пред сé, адвокатот ја нема целосната слобода да преговара за адвокатскиот
надомест со своите клиенти бидејки постојат правни граници во однос на сумата која
може да се наплати. Адвокатскиот надоместок е одреден во засебен закон. Адвокатскиот
надоместок наведен во овој закон е минималната сума. Тоа значи дека адвокатот во
принцип не е овластен да ги понуди своите услуги по цени пониски од пропишаните во
тој закон. Причината за ова правило е да се избегне конкуренција по ниски цени меѓу
адвокатите, бидејки адвокатите кои работат за нереално низок надоместок може да го
нарушат спроведувањето на правдата.
Од друга страна пак, адвокатот има право да се договори за повисок
адвокатскиот надоместок со својот клиент од оној предвиден со закон. Сепак, и тука
има ограничувања. Адвокатите немаат право да наплаќаат било какви суми. Напротив,
висината на надоместокот треба да биде пропорционална со услугите кои се нудат и
напорите кои адвокатот ги прави. Член 3.4.1 од ‘Кодекс на однесување на адвокатите во
европската унија‘ издаден од страна на ‘Совет на адвокатски и правни друштва во
европската унија‘ наведува дека адвокатскиот надоместок ‘треба да биде целосно јасен
за клиентот и треба да биде фер и разумен‘. Според ‘Меѓународен етички кодекс‘
издаден од ‘Меѓународна адвокатска асоцијација‘ ‘Договорот за адвокатскиот
надоместок (...) треба да биде разумен според сите околности на случајот‘.
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Адвокатот не мора да го прифати секој клиент; тој исто така не е должен да
работи врз основа на награда пропишана со закон. Тој ја има слободата да наплаќа
повисок надоместок и да одбие случај доколку не може да постигне договор со
клиентот. Сепак, ако веќе еднаш се согласил да го застапува клиентот, тој е должен да го
стори тоа на најдобар начин во однос на неговите способности, без оглед на тоа колку
пари клиентот му плаќа. Адвокатот не смее да прави разлика меѓу ‘клинети од прва
класа‘ кои плаќаат повеќе и ‘клиенти од втора класа‘ кои плаќаат помалку. Ако еден
адвокат застапува одреден клиент, квалитетот на правното застапување мора да биде
ист, без разлика дали адвокатот е назначен на случајот по службена должност, дали
работи за адвокатски надоместок или има договор со клиентот за повисок адвокатски
надоместок.
Адвокатот мора да е сигурен дека постигнал јасен договор во однос на
надоместокот за неговите услуги со својот клиент. Во случај адвокатот да е назначен на
одреден случај по службена должност, потребно е на клиентот да му се објасни дека
правното застапување е услуга за која тој ќе мора да плати. Тоа ќе помогне за
поставување на јасен однос меѓу клиентот и неговиот адвокат и помага при
избегнувањето на недоразбирања кои можат да ја нарушат довербата меѓу нив.
Препорачливо е тој договор да се направи во писмена форма.
Ако адвокатот наплаќа повеќе од висината на надоместокот предвиден со закон, тој
треба да му укаже за тоа на клиентот. Тој исто така треба да му објасни на клиентот, по
кој основ ќе наплати повеќе; постојат повеќе можности за тоа, на пример наплата по час,
еднократна наплата, наплата по ден во суд итн. Во случај адвокатот да има намера да
наплати дополнителна сума за своите соработници, правни истражувачи и сл., треба да
го извести клиентот и за тоа. Конечно, клиентот мора де е во позиција да увиди какви
финансиски должности ќе има во однос на правното застапување.
Сметката на адвокатот мора да биде транспарентна и разбирлива за клиентот.
Тоа значи дека клиентот треба да добие сметка поделена по ставки кои ќе објаснат која
сума е наплатена за која услуга. Покрај тоа што е етичка обврска, ова му помага на
клиентот да разбере зошто треба да му плати на адвокатот и следствено, да се избегнат
раправии околу надоместокот.
Плаќање од страна на трети лица
Во одредени случаи други лица а не клиентот, на пр., членови на семејството,
пријатели, колеги или работодавец ќе ги плати адвокатските трошоци. Може да постојат
различни причини за тоа; најважната е дека клиентот не е во можност да плати самиот.
Ова не е неетички. Сепак, адвокатот мора да има предвид дека тој треба да
работи во најдобар интерес на клиентот кој го застапува а не на лицето кое му плаќа.
Тој не треба да прима никакви сугестии во однос на начинот на кој ја води истрагата од
трети лица. Во тој контекст, адвокатот мора да има предвид дека може да има случаи во
кои лицата кои му плаќаат имаат сопствен интерес од исходот на постапката (на пример
тие самите се инволвирани во кривичното дело кое е предмет на расправа).
Правилата во однос на доверливост важат и за ваквите случаи. Според тоа,
адвокатот треба да се консултира со клиентот дали третите лица кои ги плаќаат
адвокатските надоместоци би сакал да бидат известувани за одреден развој на случајот
(како на пример состојбата на клиентот во притвор, развој на настаните во однос на
неговата работа или семејство). Адвокатот може единствено да пренесува информации
ако клиентот му го дозволи тоа. Со цел да се избегнат недоразбирањата и да се
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осигураат неговите интереси, ваквиот договор треба да биде во писмена форма и да биде
потпишан од страна на клиентот.
Понатаму, било каква информација која може да доведе до попречување на
правдата не смее, очигледно, да биде пренесена. Ова важи без оглед на согласноста од
страна на клиентот. Адвокатот не смее да открие било каква информација која води до
влијание врз доказите, заплашување на сведоци и сл. Одлуката за тоа кога станува збор
за ваков случај е на професионалната проценка на самиот адвокат. Исто така не треба ни
да се спомене дека адвокатот на одбраната не смее да пренесе никаква порака која може
да ја загрози постапката.
Пари од сомнително потекло
Адвокатот не смее да прими плаќање доколку е свесен или има причина да
верува дека парите се од криминално потекло. Ова претставува значителна
професионална штета за адвокатите на одбраната. Во многу земји, се водат бројни
истраги и судења против адвокати на одбраната по ова прашање. Колкав степен на ‘менс
реа‘ е точно потребен и које е стандардот за доказ е прашање на домашното
законодавство и предмет на промени. Непотребно е да се каже дека адвокатот треба да
биде свесен за ова прашање во интерес на правдата но и во свој личен интерес.
Плаќања во име на клиентот
Понекогаш, адвокатот ќе прими плаќање во име на својот клиент, на пример
кога застапува одредена жртва во својство на приватен обвинител и надомест за штетата
му се плаќа на неговиот клиент. Во тие случаи, адвокатот мора да е сигурен дека
неговите пари се одделени од парите кои тој ги прима од трети лица. ‘Меѓународниот
етички кодекс‘ наведува дека адвокатот мора да биде ‘најпрецизен и внимателен‘ во
однос на финасискиот аспект и дека тој ‘не треба никогаш да ги меша туѓите со своите
фондови и треба секогаш да биде во можност да ги врати парите кои ги има а се
наменети за други лица‘. (бр.15).
Клиентот треба да биде известен веднаш за приемот на било какви плаќања и
треба да се направи договор за извршување исплата на клиентот. Ако адвокатот има
намера да ја издвои адвокатската награда од ова плаќање, треба да е во договор со
клиентот за ова од претходно. Клиентот треба да добие сметка која назначува на
разбирлив начин која сума адвокатот ја одбил за своите услуги.
ДА и НЕ
НЕ
Не прифаќајте сомнителни пари
Не наплаќајте помалку од предвиденото
Не наплаќајте повеќе од предвиденото
Не ги мешајте вашите со парите на клиентот
ДА
Разговарајте околу наградата со клиентот
Направете јасни писмени договори
Делувајте само во интерес на вашиот клиент – без оглед на тоа кој ви плаќа
Третирајте ги сите клиенти еднакво – без оглед на тоа кој колку ви плаќа
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Содржината на ова издание не значи дека секогаш
ги одразува погледите или ставовите на
Набљудувачката Мисија на ОБСЕ во Скопје

138

