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КУС ПРЕГЛЕД НА ИЗВЕШТАЈПТ ПД „ПРПЕКТ ЗА НАБЉУДУВАОЕ НА
СУДСКИ ПРЕДМЕТИ ПД ПБЛАСТА НА КПРУПЦИЈАТА“ ЗА 2011 ГПДИНА
Извещтајпт кпј прпизлезе пд рамките на прпектпт „Прпграма за
набљудуваое на судски предмети вп врска сп кпрупцијата вп Република
Македпнија“ за 2011 гпдина е изгптвен пд Дпц. Д-р Дпрги Сламкпв
(наставник пп Казненп правп на Факултетпт за правни науки при
Еврппскипт Универзитет – Скппје).
Трудпт е спставен пд три дела, сппдветнп ппделени вп зависнпст
пд пращаоетп на пбрабптка, и тпа „Впвед и метпдплпгија на
истражуваоетп“, „Анализа на резултатите пд набљудуваоетп на
предметите пд пбласта на кпрупцијата вп 2011 гпдина“, а вп заврщнипт
дел се утврдени „Заклучпци и преппраки“.
1. Вп првипт дел - Впвед и метпдплпгија на истражуваоетп,
автпрпт, преку шетири тпшки ја утврдува рамката на истражуваоетп,
пднпснп метпдплпщкипт пристап пп кпј тпа е врщенп, какп и целите на
истптп. Првишнп автпрпт настпјува да гп дефинира ппимпт „кпрупција“
при щтп упптребува две дефиниции, пнаа на Витп Танци, и дефиницијата
на Светска банка, а вп прпдплжение ги ппределува етиплпщките и
фенпменплпщките карактеристики на ппјавата, упптребувајки кривишнпправен и криминплпщки пристап.
Автпрпт настпјува да ги ппредели кривишните дела щтп се вп
ппшест кпнтакт сп кпрупцијата и да ги наведе нивните карактеристики,
идентификувајќи ги какп индивидуалнп, преку ппсебен пбјект на защтита,
така и групнп, преку заеднишки пбјект на защтита. Ппсебнп внумание тпј
му ппсветува на метпдплпщкипт пристап каде щтп утврдува пдредени
слабпсти и преппрашува нашини за нивнп птстрануваое вп следните
истражуваоа. Спсема лпгишнп, вп пвпј дел автпрпт ги ппределува и
целите на истражуваоетп преку кпи настпјува да дпбие целпсна слика за
нашинпт на кпј судпвите се справуваат сп кпруптивните предмети,
пднпснп нивната ефикаснпст.
2. Втприпт дел - Анализа на резултатите пд набљудуваоетп на
предметите пд пбласта на кпрупцијата вп 2011 гпдина е сущтински, вп
негп се врщи фактишката анализа на ппдатпците дпбиени вп
истражуваоетп. Пвпј дел се спстпи пд десет тпшки преку кпи е
разрабптена целата кривишна ппстапка.
1

Прпект за набљудуваое на предмети пд пбласта на кпрупцијата

Вп негп се дава ппис за ппфатпт на истражуваоетп, пднпснп
ппместени се ппдатпци кпи наведуваат дека вп 2011 гпдина се
набљудувани 174 предмети сп 194 кривишни дела, при щтп вп свпјствп на
пбвинет се јавуваат 548 лица, на 528 набљудувани рпшищта пред 14
пснпвни судпви (Битпла, Велес, Кавадарци, Кпшани, Скппје I, Струмица,
Тетпвп, Штип, Пхрид, Гпстивар, Куманпвп, Струга, Прилеп и Негптинп. Сп
набљудуваоетп за 2011 гпдина се ппфатени 174 предмети сп 16 ппсебни
кривишни
дела:
Прптивзакпнскп
ппсредуваое,
Недпзвпленп
прпизвпдствп, Затајуваое, Непвластенп прпизвпдствп и пущтаое вп
прпмет наркптишни дрпги, психптрппни супстанции и прекурспри,
Фалсификуваое на службена исправа, Прпневера вп служба, Данпшнп
затајуваое, Злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое,
Незакпнитп влијание врз сведпци, Пщтетуваое или ппвластуваое на
дпверители, Фалсификуваое исправа, Злпстпрнишкп здружуваое, Лажен
стешај, Примаое ппткуп, Переое пари и други принпси пд казнивп делп и
Измама.
Автпрпт кпнстатира дека вп набљудуваните предмети кривишната
ппстапка најшестп се впдела за делата злпупптреба на службена пплпжба
и пвластуваое и измама, укажувајки дека таквата спстпјба се ппвтпрува
вп секпе гпдищнп истражуваое.
Гпдина

Пснпвни
судпви

Предмети

Кривишни
дела

Злпупптреба на
службена
пплпжба и
пвластуваое

2009
2010
2011

9
8
14

110
154
174

110
175
194

68
75
96

Измама

32
58
51

Ппнатаму автпрпт гп ппределува и прпфилпт на стпрителпт на
кпруптивнп кривишнп делппреку следните карактеристики:







живее вп градска средина;
на впзраст пд 46 – 55 гпдини;
македпнска наципналнпст;
сп заврщенп среднп или виспкп пбразпвание;
се јавува какп првппрестапник;
државјанин на Република Македпнија.
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Вп пвпј дел автпрпт дава и предлпзи за прпщируваое на идните
истражуваоа сп впведуваое на нпви критериуми, какп на пример: видпт
на рабптнптп местп и негпвптп влијание вп пднпс на кпрумпиранпста,
истпвременп укажувајќи дека решиси кај сите критериуми вп виспк
прпцент се среќава ппцијата „нема ппдатпк“, щтп дпведува дп таква
спстпјба заклушпците да се извлекуваат самп врз база на ппдатпците кпи
препстануваат пд пние кпи се дадени се на распплагаое, па затпа тпј
преппрашува вп следните истражуваоа да се влпжат наппри и да се
намали пваа ппјава.
За предистражната ппстапка автпрптп кпнстатира дека МВР има
дпминантната ппзиција при ппднесуваоетп на кривишните пријави (44%),
щтп прпизлегува пд негпвата пперативна ппставенпст, специфишните
рабптни пбврски, какп и ппгплемипт брпј врабптени вп негп. За
пптсетуваое, минатата гпдина придпнеспт на МВР вп ппднесуваоетп на
пријави беще 62 %. Пд друга страна се згплемува улпгата на Јавнипт
пбвинител вп иницираоетп на ппстапката, пднпснп пд минатпгпдищните
14 % истата се згплемила на 26 %. Ваквата спстпјба е ппздравена пд
страна на автпрпт, кпј ппада пд фактпт дека пд нпември 2012 гпдина ќе
ппшне имплементацијата на нпвипт ЗКП, каде меду другптп се предвидува
и изразена улпга на Јавнипт пбвинител, пспбенп преку спрпведуваоетп
на пбвинителската истрага. Истпвременп автпрпт утврдува дека
придпнеспт на инспекциските пргани при пткриваоетп на пвие дела е
незнашителен, ппради щтп преппрашува ппдпбруваое на нивните
капацитети пкплу идентификуваоетп на кпруптивните дела и нивнп
навременптп дпкументираое, бидејки таквата спстпјба дпведува дп
пренесуваое на тпварпт на пткриваое врз други пргани, какп и дп
згплемуваое на темната брпјка.
Вп делпт за истрагата автпрпт кпнстатира дека истата е спрпведена
вп 90 % пд предметите, дпдека вп 10 % пд предметите немалп истрага,
т.е. се пристапилп кпн неппсреднп пбвинуваое. Заклушува дека вп
набљудуваните
кпруптивни
предмети
дпминира
ппсреднптп
пбвинуваое, пднпснп се спрпведува истрагата какп прв стадиум вп
кривишната ппстапка, щтп би знашелп дека вп фазата на пткриваое
надлежните пргани не гп пбезбедуваат пптребнипт дпказен материјал и
квалитет, па дпказите треба да се прпнајдат вп фазата на истрага. Автпрпт
кпнстатира дека вп пплпвина пд предметите истрагата траела дп три
месеци, щтп е вп спгласнпст сп интенцијата на закпнпт, нп и сп некпи
принципи кпи бараат ефикаснпст на ппстапката, пвде ппсебнп се мисли
на бараоетп за судеое вп разумен рпк. Медутпа, вп 13 % пд предметите
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истрагата траела над 1 гпдина, за щтп тещкп мпже да се најде разумнп
пправдуваое.
Примената на ппсебните истражни мерки е незнашителна, вп
ппмалку пд 10% пд набљудуваните предмети, при тпа најшестп е
кпристена мерката следеое на кпмуникации, а кпнстатирана е и гплема
несразмернпст ппмеду пснпвните судпви вп пднпс на нивната
примена.Кпнстатацја на автпрпт е дека предметите сп вакви мерки
најмнпгу се среќаваат вп ПС Скппје 1. Автпрпт преппрашува да се ппшитува
нпрмата спдржана вп шл. 295 пд ЗКП сп кпја е ппределен временскипт
перипд пд ппднесуваое на пбвинителнипт акт дп закажуваоетп на
првптп рпшищте. Сппред ппдатпците пд набљудуваоетп самп вп 3% пд
предметите е ппстапенп спгласнп закпнпт, щтп пд свпја страна силнп
влијае врз ефикаснпста на ппстапката. Пттаму автпрпт заклушува дека
пдгпвпрнпста за спстпјбата треба да ја снпси претседателпт на судскипт
спвет.Именп,недппустивп е за секпј десетти предмет главнипт претрес да
се закажува пп една гпдина пд приемпт на пбвинениетп.
Вп ппглед на кпнтрплата на пбвинение, пригпвпр прптив
пбвинителен акт е ппднесен вп 17% пд предметите, најгплем дел пд нив
се пдбиени, а незнашителен дел е прифатен - спстпјба щтп се забележува
вп кпнтинуитет. Автпрпт заклушува дека пвпј ппдатпк пди вп прилпг на
рабптеоетп на јавнипт пбвинител, пднпснп пттука прпизлегува дека
јавнипт пбвинител изгптвува квалитетни пбвиненија, ппради щтп
пригпвприте се пдбиваат.
Мерките за пбезбедуваое присуствп на пбвинетипт вп текпт на
ппстапката се изрешени вп 37 пд вкупнп 174 предмети, а вп некпи пд
предметите се изрешени ппвеќе мерки пд ист или разлишен вид. Најшестп
е применувана мерката притвпр - вп 27 предмети, пред сѐ вп ппстапки
щтп се впделе за делата - злпупптреба на службена пплпжба и
пвластуваое, предвиденп и казнивп пп шлен 353 КЗ, и делптп
злпстпрнишкп здружуваое, шлен 394 КЗ. Впглавнп притвпрските предмети
се впделе пред ПС Скппје 1, притпа ппаснпста пд бегствп е најшеста
пришина за ппределуваое на мерката притвпр. Врз пснпва на ппдатпците
автпрпт преппрашува да се впди рестриктивна пплитика кпн
изрекуваоетп на притвпрпт. Именп, какп мерка за пбезбедуваое
присуствп на пбвинетипт таа е изрешена вп 27 пд набљудуваните
предмети, нп е применета за 47 % пд пбвинетите лица (пд вкупнп 548
пбвинети лица мерка притвпр е изрешена за 255 лица). Истражуваоетп
ущте еднащ ппкажа дека судиите мнпгу слабп ја применуваат мерката
4
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гаранција, самп вп 2 предмети, щтп птвара прпстпр за дискусија зпщтп,
кпи се пришините за таквипт став, дали немаат дпверба вп неа или е
нещтп другп вп пращаое.
Вп пднпс на главнипт претрес, автпрпт кпнстатира дека вп 91% пд
набљудуваните рпшищта расппредпт на ушесниците вп ппстапката е
спгласнп шл. 329 ЗКП, какп и тпа дека вп најгплем дел (76%), кпруптивните
предмети се спрпведуваат пред судски спвет пд еден судија и двајца
ппрптници.
Вп 6 % пд рпшищтата се суделп вп птсуствп на пбвинетипт, каде
најшестп какп пришина се јавува недпстапнпста на пбвинетипт (ппстпјат
важни пришини да му се суди вп птсуствп), ппреткп какп пришина се јавува
бегствптп на пбвинетипт.Автпрпт истакнува дека наведенипт ппдатпк не
би требалп да биде изненадувашки бидејки на 47% пд пбвинетите им е
изрешена мерката притвпр, щтп знаши таа гп пбезбедува присуствптп на
пбвинетите вп текпт на ппстапката, ппкрај тпа применети се и други
мерки за пбезбедуваое на присуствп - вп 37 предмети. Се преппрашува
судеоетп вп птсуствп да биде изврщенп самп вп исклушителни пкплнпсти
(ппаснпст пд застаренпст на гпнеое, губеое на дпкази) бидејки сп
неппсреднптп присуствп на пбвинетипт му се пвпзмпжува целпсен
преглед на судеоетп и придпнес вп градеоетп на пдбраната.
За пстваруваое на целите на ппстапката пптребнп е да биде
ппдгптвенглавнипт претрес, а предметпт да биде деталнп прпушен пд
страна на судешкипт судија.Вп текпт на судеоетп на странките треба да
им бидат исппшитувани сите закпнски права, нп вп истп време треба да се
спрешат пбидите за пдплгпвлекуваое на претреспт. За ппстигнуваое на
гпренаведените услпви пптребнп е судијата да има целпсна кпнтрпла
над предметпт, т.е. да биде судија меначер, сп щтп негпвптп ппведение
ќе има карактер на меначираое сп судскипт предмет. Всущнпст
запазуваоетп на принциппт за судеое вп разумен рпк се смета за еден
пд клушните елементи на дпбрипт судски меначмент. Пва гп пбврзува
судешкипт судија за навременп преземаое на прпцесните дејствија и
успещнп наспшуваое на прпцеспт.
Пришините за пдлагаое на рпшищте се разнпвидни, најшестп се
јавува птсуствп на пбвинетипт (25% или 138 пдлагаоа), вп средината се
пптребата пд прибавуваое на материјални дпкази (17 % или 93
пдлагаоа) и птсуствп на бранителпт (15% или 82 пдлагаоа). Најреткп какп
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пришини за пдлагаое на рпшищте се птсуствп на пщтетенипт (7% или 38
пдлагаоа) и птсуствп на јавнипт пбвинител (6 % или 32 пдлагаоа).
Пптребата пд пдмпр е најшеста пришина за прекин на главнипт
претрес (83% пд прекините). Се пптенцира дека ппдатпците за 2011
гпдина пп пднпс на тпшката - пришини за прекин на главен претрес, се
пппптимистишки вп сппредба сп пние за 2010 гпдина бидејки се
намалени прекините направени ппради прибавуваое на дпкази (пд 20%
на 6%), и главнп прекините се сведуваат на пптребата пд пдмпр.
Набљудуваоетп ппкажа незнашителна примена на мерките за
привременп пбезбедуваое и пдземаое на предмети и импт, т.е. самп вп
5% пд предметите е дпнесенп рещение за привременп пбезбедуваое
или пдземаое, щтп е навистина премалку бидејки пп дефиниција
кпруптивните дела се прптивправни ппведенија на влијание, сп
стекнуваое пгрпмни материјални средства. Ппради тпа се преппрашува
да се згплеми примената на мерките за привременп пбезбедуваое и
пдземаое на предмети и импт.Автпрпт пптенцира дека пвие ппдатпци
имаат негативен ефект вп справуваоетп сп кпрупцијата, именп, прганите
на прпгпн се пбврзани да ги иницираат, а судпвите мпра ппшестп да ги
применуваат привремените мерки бидејки имаат сущтинска улпга вп
реализираоетп на криминалната пплитика за пвпј вид криминалитет.
Вп пресудуваоетп на кпруптивните кривишни дела судпвите
главнп се пптпираат на исказпт на пбвинетипт и на исказите на
сведпците. Така, пд изведените дпказни средства, најгплем дел
припадаат на исказ на пбвинетипт - 25% и на исказ на сведпк - 22%.
Автпрпт истакнува дека карактерпт на кпруптивните дела, ппсебнп
најшестп изврщуваните – злпупптреба на службена пплпжба и
пвластуваое и измама, налага најзнашајнп местп вп дпкажуваоетп да
имаат писмените дпкументи и материјалните дпкази. Пптенцира дека е
пптребнп згплемуваое на нивната застапенпст, щтп знаши и ппгплема
ефикаснпст пд прганите на прпгпнпт вп пткриваоетп и пбезбедуваоетп
на пвие дпказни средства.
Вп 2011 гпдина, истп какп и претхпдната 2010 гпдина, сппред
ппдатпците пд набљудуваоетп, вп ниту еден предмет не е ппднесенп
бараое за вклушуваое вп прпграмата за защтита на сведпци, пднпснп не
се кпристи пвпј механизам за квалитетна защтита на сведпци, какп и за
дпкажуваое на правнп релевантните факти вп кпруптивните кривишни
дела. Пвпј ппдатпк не сппдветствува сп прирпдата на кпруптивните дела
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и пптребата пд пбезбедуваое на дпказен материјал, ниту пак ппдатпкпт
дека исказпт на сведпк е еднп пд најшестп кпристените дпказни средства.
Ваквата спстпјба налпжува дппплнителни истражуваоа за некпристеоетп
на квалитетната защтита на сведпците и спрабптниците на правдата.
Првпстепените судпви за предмети сп кпруптивни кривишни дела
вп најгплем дел имаат дпнесенп псудителни пресуди, пд каде мпже да се
кпнстатира успех на пбвинителите вп пднпс на аргументираоетп на
пбвинителните акти вп текпт на главнипт претрес. Акп наведенптп гп
ппврземе сп фактпт дека најгплемипт дел пд
пригпвприте на
пбвинителен акт биле пдбиени, следува заклушпкпт дека пбвинителите
биле на пптребнптп нивп. Автпрпт преппрашува да се задржи наспката
кпн ппстрпги санкции за стпрителите на кпруптивни кривишни дела,
имајќи ја предвид нивната прирпда. Именп, вп 2011 гпдина има
ппдпбруваое на пва ппле преку примената на ппдплгптрајни ефективни
казни затвпр и ппвиспки паришни казни. Медутпа, нащипт систем на
кривишни санкции е разнпвиден, щтп пвпзмпжува изрекуваое и на други
санкции, пред сѐ казни и алтернативни мерки за стпрителите на
кпруптивни дела.
Прпдплжува трендпт за намалуваое на брпјпт на пресуди щтп се
пбјавуваат веднащ, така вп 2009 гпдина пвпј брпј изнесуваще 53% пд
пресудите, вп 2010 гпдина - 33%, дпдека вп 2011 гпдина истипр е сведен
на 12%. Пд друга страна, прешекпруваое на закпнскипт рпк пд 3 дена има
дури вп 39% пд предметите (вп 2010 гпдина - 23%, дпдека вп 2009 гпдина
– 11%). Автпрпт истакнува дека станува збпр за кпнтинуиран негативен
тренд щтп мпра да се запре и преппрашува рабптите да се свртат вп
пбратна наспка, спгласнп закпнпт. Спсема лпгишнп, тпј гп ппставува
пращаоетп зпщтп е така, или зпщтп вп кпнтинуитет расте ваквптп
ппстапуваое. Пдгпвпрнпста ја лпцира кај судиите , барајки пдгпвпр - дали
се рабпти за презафатенпст, или пбемнпст и кпмплекснпст на
предметите, или е нещтп другп вп пращаое. Автпрпт истакнува дека сп
набљудуваоетп не се пбезбедениппдатпци ппврзани сп пвпј прпблем, нп
преппрашува вп следните истражуваоа да се ппсвети внимание на пва
пращаое. Автпрпт има забелещки и вп пднпс на неприменуваоетп на
прпщирената кпнфискација.Пд пваа мерка се пшекуваа знашајни
резултати вп сузбиваоетп на кпрупцијата, нп ппдатпците пд
набљудуваоата вп 2010 и 2011 гпдина ппкажуваат дека истата впппщтп
не се применува или примената е незнашителна. Примената на пваа
мерка бара ппзнашаен ангажман какп на судпт, така и на други пргани,
пред се финансиски, медутпа нејзината примена ќе пвпзмпжи ппдеталнп
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разгледуваое на предметпт и пдземаое на материјални дпбра пд трети
лица стекнати на криминален нашин. Автпрпт преппрашува нејзинп
применуваое заради испплнуваое на целите на казнуваоетп – какп
ппщтата, така и ппсебната.
Вп пднпс на стандардите за фер и правишнп судеое, автпрпт
ппсебнп внимание ппсветува на седеоетп вп разумен рпк, при щтп ја
пбразлага нпрмативната рамка вп нащетп закпнпдавствп, а пптпа
презентира ппдатпци дпбиени пд Врхпвнипт
суд на Република
Македпнија за ппстапуваоетп на пва институција пп ппднесените бараоа
за защтита на правптп на судеое вп разумен рпк вп 2011 гпдина, сп
ппсебен псврт на кривишната материја.
Пвде тпј ја истакнува тезата сппред кпја кплку е ппдплг
временскипт перипд пд изврщуваое на делптп дп дпнесуваое на
судската пдлука, тплку се ппслаби ефектите пд санкцијата. Наведува дека
кај кпрупцискипт криминалитет пткриваоетп на делптп временски не се
ппклппува сп мпментпт на изврщуваое на делптп, а кплкав ке биде
временскипт перипд зависи пд прпфесипналнпста и струшнпста на
прганите на пткриваоетп.
Вп ппглед на истражуваоетп,тпј заклушува дека знашаен дел пд
предметите сѐущте траат неприфатливп дплгп време, ппради щтп е
пптребнп да се преземат дппплнителни наппри за пресудуваое вп
ппкратпк временски перипд, пднпснп судеоетп вп разумен рпк, щтп
претставува имплементираое на еден пд пснпвните принципи на ЕКЧП.
Вп најгплем брпј пд слушаите, времетраеоетп на кривишната ппстапка вп
прв степен ппфаќа знашаен дел пд целпкупнипт перипд за даденипт
предмет иппради тпа треба да се настпјува негпвптп траеое да биде вп
ппкратпк перипд, нп притпа да не биде загрпзена целта на казнуваоетп.
3. Третипт дел пд Извещтајпт гп нпси наслпвпт - Заклучпци и
Преппраки. Вп пвпј дел автпрпт ги извлекува најзнашајните заклушпци
щтп прпизлегуваат пд истражуваоетп, настпјувајки да прпдре вп секпј
дел пд ппстапката, пднпснп наведува 22 заклушпка. Сп преппраките се
даваат наспки какп за ппдпбруваое на судската ефикаснпст вп
ппстапуваоетп сп кпруптивни предмети, така и за ппдпбруваое на
метпдплпщката рамка на следните истражуваоа. Вкупнп дадени се14
преппраки. На крајпт, автпрпт дава и преглед на кпристената литература.
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1. ВПВЕД И МЕТПДПЛПГИЈА НА ИСТРАЖУВАОЕТП
Прпектпт„ Набљудуваое на судски предмети пд пбласта на
кпрупцијата“вп Република Македпнија веќе шетврта гпдина се
спрпведува низ судпвите на Република Македпнија.1 Негпвата
реализација се базира на набљудуваое на ппределен брпј кпруптивни
предмети низ пснпвните судпви, врз пснпва на щтп се извлекуваат
заклушпци за ефикаснпста на надлежните пргани вп бпрбата прптив
кпрупцијата. Предмет на набљудуваое се судски ппстапки за тпшнп
ппределени кпруптивни кривишни дела, вп слушајпв - вкупнп 30 дела, щтп
прпизлегуваат пд псум глави на ппсебнипт дел пд КЗ, и тпа:

1

-

Кривични дела прптив избприте и гласаоетп ( ппткуп при избпри
и гласаое),

-

Кривични дела прптив здравјетп на лудетп ( непвластенп
прпизвпдствп и пущтаое вп прпмет наркптишни дрпги,
психптрппни супстанции и прекурспри),

-

Кривични дела прптив имптпт (Измама, Измамуваое на купуваши,
Непвластенп примаое ппдарпци, Лажен стешај, Предизвикуваое
стешај сп неспвеснп рабптеое, Злпупптреба на ппстапка за стешај,
Пщтетуваое или ппвластуваое на дпверители, Затајуваое),

-

Кривични дела прптив јавните финансии, платнипт прпмет и
стппанствптп (Переое пари и други принпси пд казнивп делп,
Измама при рабптеое сп хартии пд вреднпст и удели, Пддаваое и
непвластенп
прибавуваое
делпвна
тајна,
Недпзвпленп
прпизвпдствп, Данпшнп затајуваое),

-

Кривични дела прптив службената дплжнпст (Злпупптреба на
службена пплпжба и пвластуваое, Прпневера вп служба, Измама
вп служба, Ппслужуваое вп служба, Примаое на ппткуп, Даваое
на ппткуп, Прптивзакпнитп ппсредуваое, Прикриваое на пптеклп
на несразмернп стекнат импт, Пддаваое службена тајна,
Злпупптреба на државна, службена или впена тајна,
Фалсификуваое на службена исправа, Прптивзакпнита наплата
или исплата),

Сп истражуваоетп се ппфатени ппдатпци за перипдпт 01.01.2011 – 30.11.2011,
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-

Кривични дела прптив правпсудствптп (Незакпнитп влијание врз
сведпци),

-

Кривични дела прптив правнипт сппбраќај (Фалсификуваое
исправа) и

-

Кривични дела прптив јавнипт ред (Злпстпрнишкп здружуваое).

Заеднишка карактеристика на гпренаведените ппсебни кривишни
дела е нивната ппврзанпст сп кпрупцијата, т.е. сп упптребата на
материјални средства за ппстигнуваое на некпја незакпнска цел. Така,
кривишнптп делп - ппткуп при избпри и гласаое гп среќаваме вп групата
ппради знашеоетп на избпрнипт прпцес вп фпрмираоетп на власта, а сп
тпа и вп иднипт развитпк на државата. Избирашкптп правп е еднаквп и се
пстварува преку неппсредни и тајни избпри, сп щтп на граданите им се
пвпзмпжува слпбпднп да ја изразат свпјата вплја. Ппјавата на кпрупција
вп пвпј прпцес ќе знаши наспшуваое на гласаоетп вп ппределена наспка
за дпбиваое на пдредена кприст, сп щтп, какп индивидуалнптп гласаое,
така и целипт избпрен прпцес, се пдалешува пд свпјата цел.
Гплемите прпфити щтп ги стекнуваат криминалните прганизации
пд нелегалнптп прпизвпдствп и тргпвија сп наркптишни дрпги,
психптрппни супстанции и прекурспри е пришината ппради кпја делптп –
непвластенп прпизвпдствп и пущтаое вп прпмет наркптишни дрпги,
психптрппни супстанции и прекурспри е вграденп вп групата на
кпруптивни кривишни дела. Пвие прганизации за ппстигнуваое на
сппствената цел, а тпа е стекнуваое на пгрпмни прихпди, се служат сп
два инструменти, првипт е кпрупцијата, а втприпт е насилствп.
Наведените кривишни дела пд главата дела прптив имптпт
мпжеме да ги ппделиме на две групи, првите врзани за измамата,
втприте за стешајпт. Вп сущтината на измамата лежи спздаваоетп на
заблуда кај жртвата за ппстпеое на пдредени факти сп цел да се стекне
имптна кприст на незакпнски нашин или прптивправнп. Штетата пд
ваквптп ппведение е пспбенп шуствителна дпкплку ппгплем брпј на лица
се јавуваат какп жртви или пак станува збпр за щтета пд гплеми размери.
Кривишните дела вп врска сп стешај се внесени ппради пптребата за
ппстпеое на сигурнпст вп стппанскптп рабптеое, пднпснп за да се
пбезбеди сигурнпст дека ушесниците вп правните пднпси навременп ќе ги
испплнуваат нивните пбврски спрема дпверителите. Предизвикуваоетп
на лажен стешај, а ппсебнп злпупптребата на ппстапката за стешај имаат
10
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ппгплема тежина бидејки какп изврщител мпже да се јави стешаен
управник.
Вп развиените држави целпснптп или делумнптп неплаќаое на
данпк се смета за еднп пд пптещките кривишни дела. Сп таквптп
ппведение директнп се удира вп мпќта на државата за пстваруваое на
зацртаните екпнпмски пплитики, пднпснп вп функципнираоетп на
целипт систем. Ппследиците пд сите кпруптивни кривишни дела пд
групата дела прптив јавните финансии, платнипт прпмет и стппанствптп
се шуствителни вп екпнпмската пбласт. Би гп сппмнале делптп переое
пари и други принпси пд казнивп делп, сп кпе се настпјува да се спреши
прелеваоетп на паришни средства прпизлезени пд криминални
активнпсти вп легалнипт паришен прпмет. И ппкрај тпа щтп кај нас се
дпнесени ппвеќе прпписи за спрешуваое на пваа ппјава, за кпнтрпла на
движеоетп на парите, какп и ппстпеоетп на ппсебна институција кпја се
се занимава сп пва, сепак треба и ппнатаму да се рабпти на пва пращаое
ппради щтетните ппследици щтп прпизлегуваат пд делптп. Кај пваа група
на кривишни дела кпруптивнпста мпже да биде присутна вп спздаваоетп
на криминалните дпбра/паришни средства или вп нивнптп легализираое.
Кпга се збпрува за кпрупција и кпруптивни кривишни дела сигурнп
дека најпрвп се ппмислува на делата прптив службената дплжнпст,
пднпснп на делптп -злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое.
Службената пплпжба претставува нпрмативнп утврденп правп и
дплжнпст на пдреденп лице да презема пдредени дејствија пд јавен
карактер. Тпа се пвластуваоа утврдени сп акт и имаат фпрмален
карактер, а нивнптп неппшитуваое спздава щтета за пдреден субјект.
Пвие кривишни дела се мнпгу шуствителни на кпрупција бидејки ја ставаат
на тест сппспбнпста на нпсителпт на службената дплжнпст да пдплее на
предизвикпт да прпфитира за сметка на пбјективнптп и закпнскп
рабптеое. Тпкму делптп - злпупптреба на службена пплпжба и
пвластуваое се јавува какп најшестп изврщуванп кривишнп делп вп
набљудуваоетп за 2011 гпдина. Какп изразенп кпруптивни дела пд пваа
група би ги сппмнале - примаоетп на ппткуп и даваоетп на ппткуп. Пвасе
експлицитни дела каде се тргува сп службената пплпжба, изврщителпт на
делптп нема дилема пкплу негпвптп ппведение и свеснп прптивправнп
зарабптува за сметка на закпнскптп рабптеое.
Пд кривишните дела прптив правпсудствптп какп кпруптивнп се
смета - н езакпнитп влијание врз сведпци. Медутпа пва делп ппвеќе е вп
наспка на пстваруваое на бараоетп за утврдуваое на материјална
11
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вистина, пднпснп вп наспка на пвпзмпжуваое непрешенп сведпшеое
прптив лица щтп се изврщители на кпруптивни дела.
Пд групата кривишни дела прптив правнипт сппбраќај гп имаме
делптп – фалсификуваое исправа. Станува збпр за делп сп кпе се
загрпзува сигурнпста вп правнипт сппбраќај, пспбенп дпкплку станува
збпр за јавна исправа или службена книга, щтп самп пп себе ппдразбира
инвплвиранпст и на лицетп задплженп за впдеое на таквипт материјал.
Ппследнп, нп не најмалку знашајнп е делптп - злпстпрнишкп
здружуваое, пд групата на кривишни дела прптив јавнипт ред.
Злпстпрнишкптп здружуваое манифестира ппвиспк степен на ппаснпст
кпн ппщтите дпбра бидејки тпа е групација рещена да врщи кривишни
дела, пп дефиниција таа нема темппрален карактер туку е спздадена да
биде трајна и да се пствари щтп е мпжнп ппгплема криминална дпбивка.
При тпа, кпристи ппвеќе метпди на рабпта, а какп еден пд пснпвните е
кпрупцијата.
1.1. Кпрупција – ппим, причини и ппследици
Кпрупцијата е ппщтественп щтетна ппјава сп изразенп влијание
врз развпјпт на ппщтествптп. Ппследиците пд кпрупцијата се
далекусежни, именп, нејзинптп щиреое вп најмала рака претставува
„вирус“ сппспбен за блпкираое на рабптеоетп на владата, дискредитација на јавните институции и приватните кпмпании, щтп има
разурнувашки ефект врз шпвекпвите права, ппткппуваое на ппщтествптп
и негпвипт развпј, ппјава щтп мпра да се спреши и бпрбата прптив неа
треба да се впди вп сите фпрми. Бпрбата прптив кпрупцијата е сеппфатна
акција на ппщтествптп вп кпја треба да се вклушени сите пптенцијали;
владини и невладини, наципнални и медунарпдни, експертски и наушни,
сп щтп на превентивен, нп и репресивен план ќе се ппдпбри шувствптп за
пдгпвпрнпст на сите единки вп заедницата, а тпа е најгплема гаранција за
ппшитуваое на нашелптп на закпнитпст и владееоетп на правптп.
Какп ппщтественп щтетна ппјава, кпрупцијата е стара кплку и
државата, па така ущте старите Атиоани биле сппшени сп пвпј ппщтествен
прпблем и затпа имале збир на правила за нејзинп сузбиваое. Сп пвпј
прпблем се занимавал и Макијавели, при щтп ппд ппимпт кпрупција
ппдразбирал „квалитативнп назадуваое на власта“. Ппд ппимпт
кпрупција најшестп се ппдразбира прптивзакпнскп кпристеое на
ппщтествената пплпжба и мпќ за лишна кприст. Ппадајки пд силнптп
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влијание на егпизмпт мпжеме да кажеме дека вп пдредена смисла
шпвекпвата прирпда е ппдлпжна на кпрупција. Така, да се биде себишен и
агресивен дпвплнп е да се следат сппствените инстинкти, нп да се биде
мпрален и дпбар пптребнп е влпжуваое на пдредени наппри за да се
спвладат инстинктите. Живеејки вп прганизиранп ппщтествп, пспбенп
дпкплку изврщува пдредена ппзиција на мпќ и влијание, шпвек е излпжен
на мнпгу искущенија сп щтп ппаснпста пд кпрупција е примарна.
Меду ппшестп кпристените дефиниции за кпрупција е пнаа на Витп
Танци2. Сппред негп, кпрупција ппстпи дпкплку дпјде дп намернп
нарущуваое на принциппт на непристраснпст при нпсеоетп на пдлуки сп
цел присвпјуваое на пдредена ппгпднпст. Именп, врщеоетп на јавна
функција ппдразбира рабптеое вп интерес на ппщтествптп за
ппдпбруваое на живптните услпви и стандардпт на сите негпви шленпви,
тпа се функции вп пплитиката, екпнпмијата, здравствптп, пбразпваниетп,
безбеднпста и пстанатите пбласти на ппщтественп живееое. Врщеоетп
на пдредена јавна функција претставува дпбиена дпверба пд пстанатите
шленпви на заедницата дека на пбјективен и непристрасен нашин ќе ги
изврщувате дпверените права и пбврски. Медутпа, пваа дефиниција ја
ппфаќа нè самп кпрупцијата вп јавнипт туку и вп приватнипт сектпр, сп
щтп се ппстигнува екстензивнп спгледуваое на ппјавата.Крщеоетп на
принциппт на пбјективнпст и на непристраснпст, ја птвара врата за
кпрупција. Сппред дефиницијата на Танци тпа е свеснп и саканп, т.е.
смисленп прекрщуваое на непристраснпста вп пдлушуваоетп, умисла сп
цел за стекнуваое на пдредена ппгпднпст, кпја закпнски не му следи на
лицетп.
Мнпгу шестп за дефинираое на ппимпт кпрупција се кпристи и
дефиницијата изгптвена пд Светска банка3, сппред кпја кпрупцијата
претставува злпупптреба на јавни пвластуваоа за стекнуваое на
приватна кприст. Таа претставува и рестриктивен припд кпн испитуваое
на ппјавата бидејки се пгранишува самп на јавнипт сектпр, сп щтп ја
исклушува кпрупцијата вп приватнипт сектпр. Кпга се збпрува за
кпрупција пбишнп се мисли на прптивправнп пднесуваое вп јавнипт
сектпр, ппради тпа кпрупцијата вп приватнипт сектпр на некпј нашин е
ставена на страна, щтп не е вп ред бидејки реалнп ппстпи (пптребнп е

2

Vito Tanzi, Corruption around the world, International Monetary Fund Staff papers, Vol.45, No.4
December 1998, http://www.imf.org/external/Pubs/FT/staffp/1998/12-98/tanzi.htm
3
http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm
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ппгплемп внимание кпн пваа ппјава) и ги спздава истите щтетни
ппследици, какп и кпрупцијата вп јавнипт сектпр.
Врщеоетп на ппзиција на мпќ и пдлушуваое вп кпмбинација сп
егпизмпт и желбата за максимизираое на лишнптп бпгатеое,
прекрщувајки ги правните нпрми, е „дпбитна“ кпмбинација за влез вп
светпт на кпрупцијата. Кплку пва ппјава ќе биде реалнп присутна зависи и
пд нашинпт на функципнираое на целипт систем, т.е. дпкплку
ппщтествптп е мнпг кпрумпиранп тпгащ мнпгу пплеснп ќе се влегува вп
кпрупција бидејки системпт е слаб, пднпснп не ппстпи пдгпвпрнпст за
щтетната ппследица. Кпга се збпрува за систем, се мисли на сите
институции, нп вп преден план на пплицијата и другите инспектпрати
задплжени за примена на закпнпт, на јавнптп пбвинителствп –
предвпдникпт вп бпрбата прптив севкупнипт криминал, на судпвите (пд
сите степени) - щтп треба да ја изрешат санкцијата кпн стпрителпт на
кпруптивнптп делп, нп и да ги кпнфискуваат дпбрата стекнати на
криминален нашин, на пенитенцијарните институции –преку сппдветни
прпграми да ппстигнат респцијализација на псуденикпт и прпмена вп
негпвата свест (да заклуши дека криминалпт – кпрупцијата не е нашин на
живееое), на службите за ппстпенален третман – треба да гп вклппат вп
секпјдневнипт живпт на слпбпда, пднпснп да ппстигнат негпва адаптација
без криминалитет. Пва е дпста слпжен систем и дпкплку самп една алка
пд негп е дисфункципнална - „кпрумпирана“тпгащ пращаое на време е
кпга целипт систем ќе се „зарази“. Затпа градеоетп на силни и трајни
пплитики прптив кпрупција сп квалитетни институции за имплементација
е рещениетп за успещна бпрба прптив неа.
Сущтински гледанп, вп секпе ппщтествп ппстпи пдреден степен на
кпрупција, таа не мпже целпснп да се ппбеди, ниту е мпжнп да се
спздаде систем апсплутнп птппрен на кпрупција, нп мпжнп е преку низа
на мерки да се намали нејзинипт степен, т.е. да се премине пд виспка вп
ниска кпрумпиранпст. Вп ппщтествата сп низпк степен на кпрупција
припритет е спздаваое на нпва вреднпст, ппдпбруваое на
благпспстпјбата... Пд друга страна, ппщтествата сп виспк степен на
кпрупција не мпжат да се ппфалат сп спздаваое на нпви вреднпсти, кај
нив се врщи прераспределба на ппстпјната вреднпст, пднпснп таквите
ппщтества немаат перспектива.
Кпрупцијата има дплгптрајни ппследици пп ппщтествптп, тпа се
пред сѐ екпнпмски и спцијални ефекти щтп спздаваат безидејнпст вп
системпт и виспк степен на сирпмащтија. Практишнп таа дпведува дп
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раслпјуваое вп ппщтествптп, при щтп сирпмащните стануваат ущте
ппвеќе сирпмащни, а сп тпа спцијалните прпблеми стануваат тещкп
рещливи. Ппследиците пд кпрупцијата зависат пд видпвите на кпрупција
щтп дпминираат, нп притпа какп мнпгу ппасна се смета пна кпрупција
щтп пвпзмпжува дпнесуваое и примена на закпни и други прпписи
сппред лишните интереси на пдредени ппединци или групации.
1.2. Кпнтинуитет на прпектпт4
Прпектпт „Прпграма за набљудуваое на судски предмети вп врска
сп кпрупцијата вп Република Македпнија“ е заппшнат вп 2008 гпдина.
Сепак кпрените на прпектпт се јавуваат вп 2007 гпдина преку
щестмесешната пилпт фаза именувана какп „Прпценка на пптребата за
развпј на прпграма за набљудуваое на судските ппстапки вп врска сп
кпрупцијата вп Република Македпнија“ реализирана пд страна на
Кпалицијата „Сите за правишнп судеое“ вп спрабптка сп НВП
„Транспарентнпст – Нулта Кпрупција“.
Сп пилпт прпектпт изврщенп е ппределуваое на кривишните дела
вп врска сп кпрупцијата5(сп истражуваоетп за 2011 гпдина се ппфатени
30 ппсебни кривишни дела, т.е., ппкрај 24-те дела спдржани вп прпектпт
се вклушени и следните дела: Недпзвпленп прпизвпдствп, Затајуваое,
Непвластенп прпизвпдствп и пущтаое вп прпмет наркптишни дрпги,
психптрппни супстанции и прекурспри,
Данпшнп затајуваое,
Фалсификуваое исправа и Злпстпрнишкп здружуваое) спбрани се
емпирски материјали врз пснпва на кпи на ппврщина се јавуваат ппвеќе
прпблеми сп кпи се сппшуваат прганите на прпгпнпт при рабптеое на
предмети ппврзани сп кпрупција.

4

Вп 2011 гпдина се набљудувани 174 предмети сп 194 кривишни дела, каде вп свпјствп на пбвинет
се јавуваат 548 лица, на 528 набљудувани рпшищта пред 14 пснпвни судпви.
5
Сп дефиницијата за кпрупција спдржана вп рамките на прпектпт „Прпценка на пптребата за
развпј на прпграма за набљудуваое на судски ппстапки вп врска сп кпрупцијата вп Република
Македпнија“ ппфатени се 24 кривишни дела, и тпа: Ппткуп при избпри и гласаое, Измама,
Измамуваое на купуваши, Непвластенп примаое ппдарпци, Лажен стешај, Предизвикуваое стешај
сп неспвеснп рабптеое, Злпупптреба на ппстапка за стешај, Пщтетуваое или ппвластуваое на
дпверители, Переое пари и други принпси пд казнивп делп, Измама при рабптеое сп хартии пд
вреднпст и удели, Пддаваое и непвластенп прибавуваое делпвна тајна, Злпупптреба на службена
пплпжба и пвластуваое, Прпневера вп служба, Измама вп служба, Ппслужуваое вп служба,
Примаое на ппткуп, Даваое на ппткуп, Прптивзакпнитп ппсредуваое, Прикриваое на пптеклп на
несразмернп стекнат импт, Пддаваое службена тајна, Злпупптреба на државна, службена или
впена тајна, Фалсификуваое на службена исправа, Прптивзакпнска наплата или исплата и
Незакпнитп влијание врз сведпци.
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Ппвеќегпдищнипт кпнтинуитет на прпектпт пвпзмпжува
спздаваое на прпдлабпшена слика за спстпјбите на пва ппле, какп и за
сппспбнпстите на судствптп за справуваое сп кпруптивните предмети. Пд
знашеое е мпжнпста за креираое кпмпаративна анализа, сп кпја преку
сппредуваое на резултатите пд гпдищните извещтаи, ќе се забележи
прпгреспт вп рабптеоетп на судпвите вп предметите сп елементи на
кпрупција.
Гпдищните извещтаи заврщуваат сп заклушпци за кпнстатираната
спстпјба какп и преппраки за јакнеое на капацитетите на судствптп,
имајќи гп
предвид влијаниетп на кпрупцијата врз рабптата на
институциите. Всущнпст вп пвпј дел мпже да се забележи дали пп
пдредени пращаоа има напредпк или назадуваое вп сппредба сп
претхпдната гпдина, щтп самп пп себе преставува индикатпр за
преземаое на пдредени иницијативи за ппдпбруваое на спстпјбите.
1.3. Цели на истражуваоетп
Ппадајки пд щтетните ппследици на кпрупцијата, сп
истражуваоетп треба длабински да се прпдре вп пдвиваоетп на
кпруптивните судски предмети,пднпснп пд ппдатпците треба да се дпбие
јасна претстава за нивнипт тек, щтп самп пп себе ќе ни укаже дали има
пдредени слабпсти вп текпт на ппстапката и дпкплку пдгпвпрпт е
ппзитивен, ќе се пвпзмпжи истите да се нптираат сп щтп мнпгу пплеснп
ќе пристапиме кпн изнапдаое на сппдветни рещенија. Тпкму пва е една
пд целите на истражуваоетп, анализа на ппдатпците дпбиени сп
набљудуваоетп на судските предмети вп врска сп кпруптивните
кривишни дела. Ваквата анализа ќе пвпзмпжи групираое на ппдатпците
сппдветнп на стадиумпт пд ппстапката на кпј припадаат, сп щтп ущте
пппрецизнп би извлекле заклушпци пп пдделни пращаоа.
Утврдуваоетп на прпфилпт на псуденикпт на кпруптивнп кривишнп
делп ќе пвпзмпжи креираое на рещенија за надминуваое на спстпјбите
кпи еднп лице гп втурнуваат вп изврщуваое на кривишнп делп – вп
слушајпв кпруптивнп делп. Пд тие ппдатпци ќе се утврди најшестата
впзраст на стпрителите, степенпт на пбразпвание, дали истипт е
рецидивист, и слишни пкплнпсти. Пспбенп е знашајнп да се утврди кпја
рабптна ппзиција најшестп е вклушена вп изврщуваоетп на делата, при
тпа треба да се има предвид дека ппгплемипт дел на кпруптивни дела се
двпстрани, щтп знаши ппстпи систем на услуга – прптивуслуга.
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Деталната анализа на сите фази пд кривишната ппстапка е
следната цел на истражуваоетп. Вп низата би ја вклушиле и
предистрагата какп ппшетпк на целипт настан. Всущнпст, разгледуваоетп
на сите стадиуми ќе пвпзмпжи да имаме целпсен увид вп движеоетп на
предметпт сп щтп ќе ја следиме активнпста на сите субјекти, какп и
нашинпт на изврщуваое на закпнските пбврски. Пд мпментпт на
дпнесуваое на рещение за спрпведуваое на истрага дп мпментпт на
дпнесуваое на првпстепената пресуда има мнпжествп пд дејствија,
испреплетени меду себе, дпверени на субјектите щтп ушествуваат вп
ппстапката. Така тука спадаат ппднесуваоетпна пригпвпр на пбвинение,
прекинпт или пдлпжуваоетп на главнипт претрес, примената на
ппсебните истражни мерки или пак мерките за пбезбедуваое на
пбвинетипти пва се самп некпи пд дејствијата, кпи ги претставуваат самп
пснпвните пращаоа на кпи мпжат да се прикашат ущте пгрпмен брпј на
пптпращаоа пд кпи ќе мпже да се направи еден вистински мпзаик при
резимираоетп на целптп истражуваое. Ппстигнуваоетп на пваа цел бара
исклушив ангажман вп текпт на набљудуваоетп, пднпснпгплем пбем на
пращаоа и пптпращаоа, имајки предвид дека секпј предмет мпже да се
јават брпјни специфики, а сп тпа да се преземат прпцесни дејствија щтп
вп други предмети не би билп слушај. Анализата на времетраеоетп на
ппстапката, пднпснп ппшитуваоетп на правптп за судеое вп разумен рпк
е следната цел. Пптребнп е да се утврди перипдпт пд преземаоетп на
првите прпцесни дејствија па дп дпнесуваоетп на пресудата. Пва
пращаое заслужува внимание и пд аспект на улпгата на Врхпвнипт суд на
Република Македпнија вп защтитата на наведенптп граданскп правп.
Анализата на казнената пплитика на судпвите кпн стпрителите на
кпруптивни кривишни дела е пптребна сп цел да утврдиме какви санкции
им се изрекуваат на стпрителите на делата. Тврдиме дека кпрупцијата е
мнпгу щтетна ппјава щтп серипзнп гп разнищува системпт, па затпа
лпгишнп би билп да има ппсерипзен пдгпвпр и пд судпвите, какп вп пднпс
на санкции така и вп пднпс на мерки за пдземаое на прптивправнп
стекнатптп, т.е. кпнфискација и ппсебнп, прпщирена кпнфискација.
Ппадајки пд КЗ судпвите имаат щирпк инструментариум за
санкципнираое на стпрителите на пвие дела, нп секпгащ треба да се
избира пнаа мерка кпја има најдпбар ефект, какп вп пднпс на превенција
така и вп пднпс на задпвплуваое на правдата.
Секпја пд ппставените цели дава пдгпвпр за ппдрашјетп щтп гп
ппфаќа, а сп нивнптп ппврзуваое вп една целинаќе се пвпзмпжи градеое
на реална слика за актуелната спстпјба какп и предвидуваое на следните
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шекпри за ппдпбруваое на судската ефикаснпст, се разбира преку
ппшитуваое на гарантираните слпбпди и права.
1.4. Метпд на истражуваое
Секпе истражуваое се пптпира на упптреба на пдредени метпди,
щтп всущнпст гп претставуваат нашинпт на кпј се пристапува кпн пдреден
предмет на истражуваое. Метпдплпщки гледанп, истражуваоетп вп пвпј
слушај се спрпведе сп упптреба на два метпда: набљудуваое и
пращалник.
Набљудуваоетп какп метпд пвпзмпжува неппсреднп сетилнп
забележуваое пд страна на набљудувашпт. Тпа знаши директнп
регистрираое какп на главнипт настан/предмет на истражуваое, така и
на сппредните/прппратни ппјави. Вп реализацијата на истражуваоетп за
2011 гпдина пд страна на набљудувашите биле мпнитприрани вкупнп 528
рпшищта.
Втприпт метпд е пднапред ппдгптвен инструмент-пращалник,
спставен пд 64 пращаоа. Спдржината на пращалникпт ги ппфака сите
стадиуми на кривишната ппстапка и преку негпвата кпнцепција се
пвпзмпжува дпбиваое инфпрмации за ппсебните сегменти на предметпт
на истражуваое:











Пред кпј суд се впди предметпт, брпј на шленпвите на судскипт
спвет и име и презиме на претседателпт на спветпт,
Датум кпга се врщи набљудуваоетп, времетраеое на рпшищтетп,
какп и кпе рпшищте е пп ред за кпнкретнипт предмет,
Ппдатпци за пбвинетипт,
Кривишнптп делп и ппис на кпнкретнипт слушај за кпј се впди
ппстапката,
Интервалпт на стпруваоетп на кривишнптп делп, пд мпментпт на
изврщуваое на првите дејствија дп мпментпт кпга е пткриенп,
Дали е спрпведена истрага/ и дпкплку е, кплку време траела
истрагата,
Дали билп нареденп преземаое на ппсебни истражни мерки,
Кплку време ппминалп пд ппднесуваое на пбвинителнипт акт дп
закажуваое на првптп рпшищте/ дали пбвинетипт ппднел
пригпвпр на пбвинителнипт акт,
Дали е изврщена уредна дпстава на лицата шие присуствп е
пптребнп на главнипт претрес,
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Ппдатпци вп кплку слушаи се суди вп птсуствп или е издадена
наредба за приведуваое,
Дали се наредени мерки сп кпи се пбезбедува присуствп на
пбвинетипт,
Дали е изрешена мерка притвпр/ дпкплку е изрешена, на кпја
пснпва и времетраеоетп на притвпрпт,
Ппдатпци за главнипт претрес,
Пришини за пдлпжуваое и прекин на главнипт претрес,
Дали судпт изрекпл казна за бранителпт (или другп лице) кпе гп
навредувалп судпт или другп лице вп ппстапката,
Текпт на дпказната ппстапка пред судпт (сп акцент на сведпшеоетп
и вещташеоетп),
Ппдатпци за пресудата (кпга е пбјавена пресудата, видпт на
пресудата и на кривишната санкција, дали судпт пдлушил за
пдземаое на имптна кприст пднпснп изрекпл прпщирена
кпнфискација на импт),
Дали се исппшитувани стандардите за фер и правишнп судеое,
Кплку време ппминалп пд птппшнуваоетп на судската ппстапка дп
пбјавуваоетп на пресудата.

Пращалникпт е пппплнуван пд набљудувашитещтп неппсреднп
биле присутни на даденптп судеое кпи се вп улпга на интервјуираши, а
пдгпвприте се дпбиени пд судиите или пд судските служби. За
пдбележуваое е фактпт дека за знашаен брпј на пращаоата какп пдгпвпр
е кпристена фпрмулацијата „нема ппдатпк“, щтп вп гплема мера има
влијание при нпсеоетп на ппединешните заклушпци. Затпа се
преппрашува вп следните истражуваоа набљудувашите да имаат
ппактивна улпга какп би се спрешила пваа ппјава. Истп така, пптребнп е
пд страна на набљудувашите да се ппставуваат ппдетални пращаоа сп цел
да имаме ппдпбра слика за предметите, бидејки тпкму вп деталите на
предметпт ќе мпже да се лпцираат слабпстите или некпи преднпсти вп
ппстапуваоетп. Пд набљудувашите е пптребен активен пднпс какп за
пдгпвпр на фпрмулираните пращаоа, така и за пние щтп ќе се наметнат
при истражуваоетп, а кпи имаат сущтинскп влијание вп истптп.
Вп таа наспка, вп иднина, би требалп да се преиспитаат метпдите
на истражуваоетп, а би билп дпбрп да се направи интервју и сп судии
кривишари пд пние пснпвни судпви кпи имаат ппгплема пптпваренпст сп
кпруптивни предмети. Какп за пптсетуваое, истражуваоетп за 2010
гпдина кпристеще ппдатпци и пд неппсредни интервјуа сп судии пд
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пснпвните судпви,6дпдека за истражуваоетп пд 2011 гпдина не се
спрпведени интервјуа сп судии.
Сп цел да се утврди какп вп реалнпста се реализира защтитата на
правптп за судеое вп разумен рпк пд страна на Кпалицијата беще
ппднесенп бараое дп ВСРМ за дпбиваое на инфпрмација вп ппглед на
ппстапуваоетп пп бараоата за утврдуваое на ппвреда на правптп на
судеое вп разумен рпк за 2011 гпдина, сп ппсебен псврт на кривишнипт
дел. На бараоетп епдгпвпренп ппзитивнп и дпбиените ппдатпци се
кпментирани вп делпт за стандарди за фер и правишнп судеое.

6

Вп 2011 гпдина набљудуваоетп на судските предмети сп елементи на кпрупција се спрпведе вп
14 пснпвни судпви вп Република Македпнија, и тпа: Битпла, Велес, Кавадарци, Кпшани, Скппје I,
Струмица, Тетпвп, Штип, Пхрид, Гпстивар, Куманпвп, Струга, Прилеп и Негптинп. За сппредба, вп
вп 2010 гпдина беа ппфатени 8 пснпвни судпви, дпдека вп 2009 гпдина 9 пснпвни судпви.
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2. АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПД НАБЉУДУВАОЕТП НА ПРЕДМЕТИТЕ
ПД ПБЛАСТА НА КПРУПЦИЈАТА ВП 2011 ГПДИНА
Анализата на ппдатпците пд набљудуваоетп на судските
предмети вп пбласта на кпрупцијата за 2011 гпдина ппкажува
ппдпбруваое вп пдредени пбласти, нп истпвременп ппкажува слабпсти
вп ппдрашја каде претхпднп спстпјбите дпбиле ппзитивен правец.
Впглавнп, судските прпцеси се пдвивале вп присуствп на
пбвинетипт, каде тпј имал бранител, пред судски спвет пд еден судија и
двајца ппрптници. Се пптенцира ппгплемптп внимание щтп се ппсветува
на принциппт за судеое вп разумен рпк, нп сепак знашаен дел пд
предметите сѐущте траат неприфатливп дплгп време.
Вп сппредба сп минатата гпдина, вп 2011 гпдина судпвите
практикувале ппстрпги санкции спрема стпрителите на кпруптивни
кривишни дела, какп преку ппдплгптрајни ефективни казни затвпр, така и
преку ппвиспки изнпси на паришна казна (пстанатите санкции не се
применети).
Прпщирената кпнфискација и ппнатаму пстанува слаба тпшка, па
така, минатата гпдина мерката беще применета вп еден предмет, а вп
2011 гпдина, сппред ппдатпците пд набљудуваоетп, впппщтп не е
применета. Станува збпр за мнпгу знашаен инструмент прптив
незакпнскптп стекнуваое на материјални дпбра, кпј бара ппдлабинскп
анализираое на предметпт за да се спрешат разните трансакции за
прикриваое на криминалнп стекнатипт импт.
Извещтајпт на Еврппската Кпмисија за напредпкпт на Република
Македпнија вп 2011 гпдина,7 пптпшнп ппглавје 23 – Судствп и пснпвни
права, спдржи ппдатпци и преппраки за справуваое сп кпрупцијата.
Именп, сппред негп, ппстпи пдреден напредпк вп антикпрупциската
пплитика, преземени се дејствија пп Преппраките пд ГРЕКП вп врска сп
третипт круг на евалуација (финансираое на пплитишките партии, какп за
време на избпри, така и вп неизбпрни гпдини).
Ппкрај тпа, ЕК преппрашува дпнесуваое на Државна прпграма
2011-2015 за превенција и ппттиснуваое на кпрупцијата и Државна
прпграма за намалуваое на судирпт на интереси. Се преппрашува
7
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јакнеое на капацитетите на Државната кпмисија за спрешуваое на
кпрупцијата, Антикпрупциската единица вп рамките на Пдделпт за
прганизиран криминал при МВР и на Јавнптп правпбранителствп.
Вп Извещтајпт е истакнатп дека капацитетпт на судствптп да се
справи сп шувствителните слушаи на кпрупција на виспкп нивп е слаб,
дека судпвите за таквите слушаи применуваат благи казни, какп и дека
примената на мерката кпнфискацијата е незнашителна.
Се преппрашува спздаваое на кпнсплидирана статистика щтп ќе
спдржи ппдатпци за истрагата, гпнеоетп, пресудата и санкцијата, сп цел
да се има ппдпбра прегледнпст пкплу справуваоетп сп кпрупцијата, нп
иќе биде кприсна за градеое на идни стратегии.
2.1. Општи ппдатпци за набљудуваните предмети
Брпј на набљудувани предмети пп пснпвни судпви

ПС Битпла
ПС Велес

5%

20%

2%
5%

13%
6%

ПС Кавадарци
ПС Кпшани

ПС Куманпвп
ПС Пхрид

8%

6%
6%

6%
2%

ПС Гпстивар

ПС Скппје
ПС Струга
ПС Струмица

15%

ПС Тетпвп
3%
3%

ПС Штип

ПС Прилеп
ПС Негптинп

Вп текпт на 2011 гпдина набљудувашкипт тим на Кпалицијата
изврщи мпнитпринг врз кривишните ппстапки на 174 предмети за
кпруптивни кривишни дела щтп се прпцесуираа пред пснпвните судпви
вп Република Македпнија, щтп е за 20 предмети ппвеќе вп сппредба сп
претхпдната 2010 гпдина. Вп пднпс на нивната распределенпст пп
пснпвните судпви, мпже да се заклуши дека скпрп 50% пд набљудуваните
предмети птпадаат на Пснпвните судпви Скппје 1 (20%), Битпла (15%) и
Куманпвп (13%). Пстанатите судпви се вклушени сп ппмал прпцент,
пднпснп пд 2 дп 8 %. Мпже да се забележи дека за 2011 гпдина
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набљудуваоетп ппфаќа ппгплем брпј на предмети и на судпви, какп и
пдредена рамнпмерна ппфатенпст на истите. Така, вп набљудуваоетп за
2010 гпдина најгплем дел пд набљудуваните предмети птпадаа на
Пснпвнипт суд Битпла (33%), дпдека пстанатите беа ппмалку застапени.
Ваквата ппставенпст мпже да има влијание при нпсеоетп на заклушпците,
пднпснп тие да се базираат самп на рабптеоетп на некплку пснпвни
судпви, па затпа мпже да се каже дека ппдатпците пд набљудуваоетп за
2011 гпдина пвпзмпжуваат ппгплема репрезентативнпст пд
теритпријален аспект.
За кпе кривичнп делп се впди ппстапката
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254 Лажен стешај
357 Примаое ппткуп
273 Переое пари и други принпси …
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Вп текпт на истражуваоетп се набљудувани судски ппстапки вп
174 предмети и притпа за пдбележуваое е фактпт дека вп некпи пд
предметите ппстапката се впдела пп ппвеќе шленпви пд КЗ,8 па какп
резултат на тпа сп набљудуваоетп се ппфатени 194 кривишни дела.

8

Сп набљудуваоетп за 2011 гпдина се ппфатени 174 предмети сп 16 ппсебни кривишни
дела:Прптивзакпнскп ппсредуваое, Недпзвпленп прпизвпдствп, Затајуваое, Непвластенп
прпизвпдствп и пущтаое вп прпмет наркптишни дрпги, психптрппни супстанции и прекурспри,
Фалсификуваое на службена исправа, Прпневера вп служба, Данпшнп затајуваое, Злпупптреба на
службена пплпжба и пвластуваое, Незакпнитп влијание врз сведпци, Пщтетуваое или
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Вп пднпс на набљудуваните кривишни дела мпже да се кпнстатира
дека најмнпгу е застапенп кривишнптп делп пд шленпт 353 пд КЗ –
злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое, и тпа 96 пд вкупнп 194
дела се пднесуваат на пва делп, пднпснп, тпа е предмет на ппстапка
приближнп вп 50% пд набљудуваните предмети. Втпрптп местп му
припада на шлен 247 пд КЗ – пднпснп делптп измама, за кпе се впди
ппстапка вп 51 предмет (26%). Вп пстатпкпт пд набљудуваните предмети
се среќаваме сп други кривишни дела, нп вп мнпгу ппмал пбем. Така,
кривишните дела: переое пари и други принпси пд казнивп делп – шлен
273 и пщтетуваое или ппвластуваое на дпверители – шлен 257 се
спдржани вп псум предмети, делптп злпстпрнишкп здружуваое - шлен
394 пд КЗ е спдржанп вп щест предмети, кривишнптп делп примаое
ппткуп – шлен 357 пд КЗ е присутнп вп пет предмети, делата данпшнп
затајуваое – шлен 279 и прпневера вп служба – шлен 354 пд КЗ се
среќаваат вп шетири предмети. Пп два пати вп набљудуваните предмети
ги имаме кривишните дела фалсификуваое на службена исправа – шлен
361, фалсификуваое исправа – шлен 378, незакпнитп влијание врз
сведпци – шлен 368а и прптивзакпнскп ппсредуваое – шлен 359 пд КЗ.
Самп пп еднащ вп предметите се спдржани кривишните дела лажен стешај
– шлен 254, непвластенп прпизвпдствп и пущтаое вп прпмет на
наркптишни дрпги, психптрппни супстанции и прекурспри – шлен 215,
затајуваое - шлен 239 и недпзвпленп прпизвпдствп – шлен 276 пд КЗ.
Пд ппгпре кажанптп се забележува дека кривишните дела
злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое и измама имаат
дпминантна улпга, пднпснп пд вкупнп 194 кривишни дела за кпи се
впдела ппстапка тие ппфаќаат 147 дела, т.е., вп пкплу 75% пд предметите.
Дпкплку се направи кпмпарација сп резултатите пд истражуваоата
за претхпдните две гпдини,9 ќе се заклуши дека вп пднпс на
дпминантните кривишни дела за кпи се впдат ппстапките спстпјбата е
скпрп идентишна, па така, вп 2010 гпдина кривишните дела злпупптреба
на службена пплпжба и пвластуваое и измама пд вкупнп 175 кривишни
дела за кпи се впдела ппстапка ппфаќаат 133 дела или пд вкупнп 154
ппвластуваое на дпверители, Фалсификуваое исправа, Злпстпрнишкп здружуваое, Лажен стешај,
Примаое ппткуп, Переое пари и други принпси пд казнивп делп и Измама
9
Вп 2010 гпдина беа набљудувани 154 ппстапки (се пднесуваа на 17 кривишни дела) Судска
ефикаснпст вп справуваоетп сп кпрупцијата вп Република Македпнија, Кпалиција „Сите за
правишнп судеое“, Скппје јануари 2011 гпдина, стр. 12. Вп 2009 гпдина предмет на набљудуваое
беа 110 ппстапки (се пднесуваа самп на девет кривишни дела), Судска ефикаснпст вп
справуваоетп сп кпрупцијата вп Република Македпнија, Кпалиција „Сите за правишнп судеое“,
Скппје февруари 2010 гпдина, стр. 9
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набљудувани предмети се среќаваат вп 133 предмети. Слишна е
спстпјбата и вп 2009 гпдина, пднпснп пд вкупнп 110 ппстапки 68 за
предмет гп имале кривишнптп делп злпупптреба на службена пплпжба и
пвластуваое, дпдека 32 кривишнптп делп измама.
Гпдина

Пснпвни
судпви

Предмети

Кривични
дела

Злпупптреба на службена
пплпжба и пвластуваое

Измама

2009
2010
2011

9
8
14

110
154
174

110
175
194

68
75
96

32
58
51

Резултатите пд истражуваоата вп кпнтинуитет ппкажуваат дека
најшестп судската ппстапка за кпруптивните предмети се впди за делата
злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое и измама, сп
пптенцираое на првптп бидејки нивнипт сппднпс е скпрп 2 – 1. Делптп
злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое, шлен 353 КЗ, е „шистп
кпруптивнп делп“, тпа е делп прптив службената дплжнпст. Делптп мпже
да гп изврщи лице на кпе му се дадени некпи јавни пвластуваоа, кпе има
мпќ за пдлушуваое. Гплемата застапенпст на делптп вп рамките на
истражувашкипт примерпк нè впди кпн заклушпк дека кај нас нпсителите
на вакви пвластуваоа се ппд силен притиспк да ја злпупптребат свпјата
ппзиција за задпвплуваое на лишните материјални апетити, па пттука
прпизлегува и дека мпралнипт систем е на ппнискп нивп. Пва ппкажува
дека треба да се рабпти вп јавнпста и сп пние кпи ги врщат пвие функции,
сп цел да се сфати дека јавната функција е дплжнпст кпја има за цел да
рабпти и придпнесе впппдпбруваоетп на услпвите за живееое на целата
заедница. Пд друга страна виспкипт прпцент на ппстапки за пва делп
ппкажува дека прганите на прпгпнпт успещнп ги разпткриваат и
дпкументираат предметите, нп се ппјавува другп пптпращаое, т.е. дали
казнената пплитика е сппдветна за стпрителите на пва делп или дали
системпт ја испплнува генералната превенција.
Делптп измама, шлен 247 КЗ, вп секпе набљудуваое ја има втпрата
ппзиција на застапенпст вп судските предмети. Негпвипт изврщителски
круг е ппгплем, не се самп нпсителите на јавни пвластуваоа, а тпкму тпа
загрижува бидејки се спздава ппвиспк степен на несигурнпст вп
секпјдневните имптнп-правни пднпси. Ппследиците пд делптп се
пспбенп шувствителни дпкплку сп негпвптп изврщуваое ппгплем брпј на
лица бидат пщтетени или се пришини щтета пд знашителни размери.
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Предмети

КД

247 Измама

353 Злпупптреба на …

273 Переое пари …

279 Данпчнп затајуваое

357 Примаое ппткуп

354 Прпневера вп служба

254 Лажен стечај

361 Фалсификуваое на ...

394 Злпстпрничкп ...

215 Непвластенп ...

378 Фалсификуваое ...

239 Затајуваое

257 Пштетуваое или ...

276 Недпзвпленп ...

368а Незакпнитп влијание
врз сведпци

359 Прптивзакпнскп ...

За ппправаое на спстпјбите е пптребнп да се рабпти на
превентивен и репресивен план, пднпснп да се преземе ппщирпка
ппщтествена акција за заппзнаваое сп знашеоетп на дпбрата и
вреднпстите щтп се ппвредуваат преку изврщуваое на сппмнатите дела,
какп и, евентуалнп, запструваое на санкциите.

Гпстивар
Битпла
Велес
Кавадарци
Кпшани
Куманпвп
Пхрид
Скппје
Струга
Струмица
Тетпвп
Штип
Прилеп
Негптинп

5
26
11
3
14
23
8
34
4
9
11
11
10
5

5
26
11
3
15
23
8
50
4
9
11
14
10
5
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6
0
2
4
6
2
2
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3
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0
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0
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Пснпвен суд

Се наметнува пращаоетп щтп е сп пстанатите кпруптивни
кривишни дела?Зарем навистина тплку реткп се изврщуваат вп реалнипт
живпт, на пример, данпшнптп затајуваое, примаоетп на ппткуп или
прптивзакпнскптп ппсредуваое. Гплема е верпјатнпста дека за пвие дела
има виспка темна брпјка, нивнптп изврщуваое им пди вп прилпг на двете
страни, затпа треба да се мпбилизира пткривашката функција на
надлежните, нп не самп на МВР, туку и на другите инспекциски пргани
задплжени за спрпведуваое на закпните.
Сп ппмпщ на метпдите на анализа и кпмпарација мпже да се
направи детален преглед на
квалитативната и квантитативната
пптпваренпст на судпвите ппфатени сп набљудуваоетп. Така, пред ПС
Скппје 1 се набљудувани 34 предмети сп вкупнп 50 кривишни дела, пд
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нив, ппгплемипт дел или 24 се злпупптреба на службена пплпжба и
пвластуваое. Се забележува дека делптп измама, втпрп пп гплемина вп
набљудуваоетп, не е спдржанп вп ниту еден предмет пред ПС Скппје 1, а
пд друга страна, сите предмети ппврзани сп кривишнптп делп переое
пари и други принпси пд казнивп делп (псум) и злпстпрнишкп
здружуваое (щест) се впдени пред пвпј суд. Слишна е спстпјбата и сп
делата данпшнп затајуваое (три пд шетири предмети) и примаое ппткуп
(шетири пд пет предмети).
За разлика пд минатата гпдина, кпга ПС Битпла ппфаќаще најгплем
дел пд набљудуваните предмети, гпдинава негпвата застапенпст е
ппмала, пднпснп 26 предмети сп 26 кривишни дела. Пд нив, делптп
злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое е застапенп вп 13
предмети, дпдека за делптп измама се пдлушувалп вп 10 ппстапки. Пп
еднащ предмет на судска ппстапка биле делата: прпневера вп служба,
лажен стешај и пщтетуваое или ппвластуваое на дпверители. На истп
нивп се напда ПС Куманпвп, сп 23 предмети за истп тплку кривишни дела.
При тпа, за злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое се
пдлушувалп вп 13 предмети, дпдека за делптп измама вп 6 предмети.
Двата предмети за незакпнитп влијание врз сведпци се впдени тпкму
пред пвпј суд. Пп еднащ е впдена ппстапка за прпневера вп служба и
делптп фалсификуваое на службена исправа.
Втпрата група ја спшинуваат судпви кај кпи се набљудувани пд 14
дп 8 предмети. Предвпдник е ПС Кпшани, пред негп се мпнитприрани 14
предмети сп 15 кривишни дела, пд кпи 10 за злпупптреба на службена
пплпжба и пвластуваое и 3 за измама. Единственипт предмет сп делп
затајуваое е впден пред пвпј суд. Пред ПС Штип се набљудувани 11
предмети сп 14 кривишни дела, при тпа спднпспт на најшестите е 7 – 2 вп
пплза на злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое. Слишнп е кај
ПС Велес, каде щтп 11 предмети се впдени сп 11 кривишни дела, 8 се
злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое, дпдека 3 се измама.
Кај ПС Тетпвп се набљудувани 11 предмети сп 11 кривишни дела, нп пвде
мнпзинствптп гп имаат измамите – 6, наспрпти 4 злпупптреби, дпдека
еден предмет се впдел за делптп фалсификуваое на службена исправа.
Пред ПС Прилеп се мпнитприрани 10 предмети сп истп тплку кривишни
дела, пд нив, 6 се злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое, 2 се
измама и 2 се пщтетуваое или ппвластуваое на дпверители. ПС
Струмица е застапен сп 9 предмети и истп тплку кривишни дела.
Распределенпста меду главните дела е изеднашена, пднпснп пп 4 измами
и 4 злпупптреби на службена пплпжба и пвластуваое, какп и еднп делп
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примаое ппткуп. Групата заврщува сп ПС Пхрид сп набљудувани 8
предмети и 8 кривишни дела, пднпснп 6 дела измама, еднп делп
злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое
и еднп делп
пщтетуваое или ппвластуваое на дпверители.
Третата група ја спшинуваат некплку пснпвни судпви сп најмала
ппфатенпст вп набљудуваните предмети. ПС Негптинп е ппфатен сп 5
предмети и сите се пднесуваат за кривишнптп делп измама. Иста
застепенпст има ПС Гпстивар, нп кај негп 4 пд предметите се впдат за
делптп злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое и еден предмет
за делптп пщтетуваое или ппвластуваое на дпверители. Кај ПС Струга се
мпнитприрани 4 предмети сп 4 кривишни дела, и тпа, два предмети за
делптп измама, еден за злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое
и еден предмет за делптп прпневера вп служба. Ппследен вп низата е ПС
Кавадарци сп три набљудувани предмети, пд кпи два за делптп измама и
еден за делптп злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое.
Дпкплку ппдатпците за брпј на предмети и на кривишни дела ги
ппставиме на нивп на апелаципни ппдрашја тпгащ мпжеме да
кпнстатираме дека вп најгплемптп – скппскптп апелаципнп ппдрашје
биле набљудувани 76 предмети сп 92 кривишни дела (вп Пснпвните
судпви вп Скппје 1, Куманпвп, Велес, Негптинп и Кавадарци), вп
битплскптп апелаципнп ппдрашје е изврщенп набљудуваое на 48
предмети сп 48 кривишни дела (вп Пснпвните судпви вп Битпла, Пхрид,
Прилеп и Струга), вп щтипскптп апелаципнп ппдрашје се набљудувани 34
предмети сп 38 кривишни дела (Пснпвните судпви Штип, Струмица и
Кпшани), дпдека вп гпстиварскптп апелаципнп ппдрашје се набљудувани
најмалку предмети – 16 сп истп тплку кривишни дела (вп Пснпвните
судпви вп Гпстивар и Тетпвп).
Распределенпст на предмети пп апелациски ппдрачја
9%
19%

44%

Апелаципнп ппдрашје Скппје
Апелаципнп ппдрашје Битпла

Апелаципнп ппдрашје Штип

28%

Апелаципнп ппдрашје Гпстивар
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Прпцентуалнп изразенп ппгплем дел или 44 % пд предметите се
набљудувани пред пснпвни судпви щтп влегуваат вп склпп на
апелаципнптп ппдрашје Скппје, пп негп следи битплскптп апелаципнп
ппдрашје сп 28 % пд предметите, пптпа щтипскптп апелаципнп ппдрашје
сп 19 % пд предметите, најмал дел зафаќа апелаципнптп ппдрашје
Гпстивар сп 9 % пд набљудуваните предмети.
Тепретски гладанп, истражуваоетп за 2011 гпдина ппфаќа 30
ппсебни кривишни дела, т.е., ппкрај 24-те дела спдржани вп прпектпт
„Прпценка на пптребата за развпј на прпграма за набљудуваое на судски
ппстапки вп врска сп кпрупцијата вп Република Македпнија“ вклушени се
и следните дела: недпзвпленп прпизвпдствп, затајуваое, непвластенп
прпизвпдствп и пущтаое вп прпмет наркптишни дрпги, психптрппни
супстанции и прекурспри, данпшнп затајуваое, фалсификуваое исправа и
злпстпрнишкп здружуваое. Сепак, сп набљудуваоетп за 2011 гпдина се
ппфатени предмети сп 16 кпруптивни кривишни дела (вп текпт на
истражуваоетп набљудувашите ги регистрирале пвие дела вп судските
ппстапки, т.е. на набљудуваните рпшищта не се впдела ппстапка за некпе
пд пстанатите 14 ппсебни кпруптивни кривишни дела). Притпа се
кпнстатира апсплутна дпминација на две кпруптивни кривишни дела –
злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое и измама. Веќе е
сппменатп дека пд вкупнп 194 кривишни дела за кпи се впдела ппстапка,
тие ппфаќаат 147 дела или пд вкупнп 174 набљудувани предмети се
среќаваат вп 147 предмети. За пдбележуваое е фактпт дека ваквата
спстпјба вп гплема мера беще регистрирана и вп минатпгпдищнптп
истражуваое, пднпснп дпминираа делата злпупптреба на службена
пплпжба и пвластуваое и измама. Пттука мпжеме да заклушиме дека
пстанатите кпруптивни кривишни дела, ппфатени сп истражуваоетп, или
ппреткп се изврщуваат вп реалнпста или пак нашинпт на нивнптп
изврщуваое спздава тещкптии вп пбезбедуваоетп на дпказен материјал
неппхпден за утврдуваое на пдгпвпрнпста, щтп не би билп слушај сп
делата злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое и измама, или
прганите на прпгпнпт имаат капацитети за ппефикаснп справуваое самп
сп сппменатите две кпруптивни кривишни дела.
2.2. Карактеристики на стпрителите на кривични дела пд
пбласта на кпрупцијата
Сп истражуваоетп се набљудувани 174 предмети сп вкупнп 194
кпрупциски кривишни дела,кадевп свпјствп на пбвинет се јавуваат 896
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лица. Притпа, треба да се има предвид фактпт дека некпи лица се
пбвинети за две или ппвеќе кривишни дела.
Пбвинети лица пп кривични дела

0

50

100

150

200

394 Злпстпрнишкп здружуваое
368а Незакпнитп влијание врз сведпци
359 Прптивзакпнскп ппсредуваое
354 Прпневера вп служба
279 Данпшнп затајуваое
273 Переое пари и други принпси …
254 Лажен стешај
239 Затајуваое

250

300

350

400

378 Фалсификуваое исправа
361 Фалсификуваое на службена …
357 Примаое ппткуп
353 Злпупптреба на службена пплпжба …
276 Недпзвпленп прпизвпдствп
257 Пщтетуваое или ппвластуваое …
247 Измама
215 Непвластенп прпизвпдствп ...

За двете најшести дела, пднпснп за кривишнптп делп злпупптреба
на службена пплпжба и пвластуваое се пбвинети 350 лица, дпдека за
делптп измама се пбвинети 74 лица. Пптпа, 143 лица се пбвинети за
кривишнптп делп злпстпрнишкп здружуваое, щтп е спсема лпгишнп
ппадајки пд негпвипт карактер и закпнскп битие,Пва е мнпгу знашаен
ппдатпк бидејки вп истражувашкипт материјал пва делп е ппфатенп вп
самп 6 предмети, впдени пред ПС Скппје 1, т.е. гледанп пд перспнален
аспект, делптп е еднп пд ппшестите.Какп кпмпарација, за измама се
пбвинети 74 лица, нп вп 51 предмет. Слишна е спстпјбата и сп делптп
переое пари и други принпси пд казнивп делп – 82 пбвинети.Вп
набљудуваоетп пва делп е ппфатенп вп 8 предмети, нп кпмплекснпста на
изврщуваоетп бара вклушенпст на ппвеќе лица, па затпа сп секпе
детектираое на делптп на пбвинителна клупа ќе седнат ппвеќе лица.
Пд пстанатите, какп кривишни дела щтп ппфаќаат знашаен брпј
пбвинети би ги сппмнале делата примаое ппткуп – 69 пбвинети лица,
фалсификуваое исправа – 39 пбвинети, данпшнп затајуваое – 37
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пбвинети. Накраткп, брпјпт на пбвинети лица е 548, нп ппадајки пд фактпт
дека некпи пд нив се пбвинети за две или ппвеќе дела, прпизлегува дека
брпјпт на пбвинети е 896 лица. Ваквата спстпјба е резултат на ппстпеоетп
стек при изврщуваоетп на делптп, без пглед дали е идеален или реален,
щтп ущте ппвеќе гп згплемува казненипт материјал за пресудуваое.
Пд карактеристиките щтп гп ппределуваат прпфилпт на
стпрителите на кривишните дела пд пбласта на кпрупцијата,
истражуваоетп ги ппфаќа пращаоата за местптп на живееое, впзраста,
наципналнпста, државјанствптп, какп и нивнптп пбразпвание и
ппранещна псудуванпст. Сп цел да се дпбие пппрецизен прпфил на
стпрителпт на пвие дела вп наредните истражуваоа би билп
преппрашивп да се вклушат и други ппказатели какп на пример рабптнп
местп или мптивпт за изврщуваое на делптп, за да се види пд кпја
ппзиција се злпупптребува службената пплпжба и пвластуваое, пднпснп
се врщи измамата или другп кпруптивнп делп.
Местп на живееое на пбвинетите
52%
Градска средина
Рурална средина
43%

Нема Ппдатпк
5%

Ппадајки пд ппдатпците сп кпи распплага Кпалицијата, сппред
местп на живееое, стпрителите на кпруптивни кривишни дела најшестп ги
лпцираме вп градските средини (52% пд пбвинетите). Вп рурална
средина живеат самп 5% пд пбвинетите, дпдека за 43% пд пбвинетите
нема ппдатпк пп пваа пснпва. Така, пд вкупнп 548 пбвинети лица вп
Скппје живеат 82, пп негп следи низа на градпви сп интервал пд 17 дп 21
лице, тпа се: Битпла, Кпшани, Велес, Струмица, Тетпвп и Штип. Слишнп
какп и минатата гпдина, медунарпднипт елемент е незнашителен (4
пбвинети лица).
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300
18 – 25 гпдини

Впзраст на пбвинетите

250

26 – 35 гпдини

200

36 – 45 гпдини

150

46 – 55 гпдини

100

56 – 65 гпдини

50

над 66 гпдини
Нема ппдатпк

0
1

Ппдатпците за впзраста на пбвинетите вп гплема мера се
ппклппуваат сп пние за набљудуваоетп пд минатата гпдина. Така, вп
пднпс на пращаоетп за впзраста, иакп се застапени сите старпсни групи,
сепак вп најгплем прпцент какп стпрители на кпруптивни дела се јавуваат
лицата кпи припадаат на старпсната група пд 46 дп 55 гпдини (20 % или
109 лица). Вп средината се ппзиципнирани две групи, и тпа, пд 36 дп 45
гпдини (12 % или 64 лица) и пд 56 дп 65 гпдини (11% или 60 лица).
Најмалп ушествп имаат групата пд 18 дп 25 гпдини (2 %или 12 лица) и
групата над 66 гпдини (2 % или 13 лица). Треба да се пдбележи дека за
44% (239 лица) пд пбвинетите не е пбезбеден ппдатпк за впзраста. Пд
наведенптп мпже да се заклуши дека сппред набљудуваоетп, најшестп вп
свпјствп на пбвинети лица за кпруптивни кривишни дела се јавуваат лица
на впзраст пд 46 дп 55 гпдини. Пвпј ппдатпк се среќава вп извещтаите на
ппследните три набљудуваоа.
Наципналнпст на пбвинетите
19%
Македпнска

4%

Албанска

0%

Рпмска

9%

68%

32

Друга

Нема ппдатпк

Прпект за набљудуваое на предмети пд пбласта на кпрупцијата

Слишнп какп и минатата гпдина, сппред инфпрмациите сп кпи
распплага Кпалицијата најгплем дел пд пбвинетите за кпруптивни дела
пп наципналнпст се Македпнци (68 %). Пд албанска наципналнпст се 9 %
пд пбвинетите лица, дпдека пд пстанатите наципналнпсти се пкплу 4 %.
Треба да се има предвид фактпт дека за 19 % пд пбвинетите нема
ппдатпк за наципнална припаднпст.

Државјанствп на пбвинетите
20%
2%

Р.Македпнија

Другп
Нема ппдатпк
78%

Истражуваоетп ппкажува дека најгплем дел пд пбвинетите се
државјани на Република Македпнија (78 %), странскипт елемент е
незнашителен (2 %). Сепак за 20 % пд пбвинетите лица не е пбезбеден
ппдатпк за нивнптп државјанствп, щтп има влијание при нпсеоетп на
заклушпкпт пп пваа пснпва.

2%

Пбразпвание на пбвинетите
27%
Пснпвнп

42%

Среднп
Виспкп
Нема ппдатпк
29%

Вп ппглед на пбразпвната структура истражуваоетп ппкажа дека
пбвинетите сп пснпвнп пбразпвание имаат ппмала застапенпст (пд
минатпгпдищните 6 % се сведуваат на 2 %). Пд друга страна, пбвинетите
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сп среднп пбразпвание (27 %) и сп виспкп пбразпвание (29%) ги
задржуваат ппзициите щтп ги имаа вп претхпдните гпдини.
За
пдбележуваое е дека за 42 % пд пбвинетите нема ппдатпк за степенпт на
пбразпвание, щтп секакп влијае и на кпнешнипт заклушпк.
Ппранешна псудуванпст на пбвинетите

10%

ДА
50%

НЕ
40%
Нема ппдатпк

Сппред инфпрмациите сп кпи распплага Кпалицијата
рецидивизмпт не зазема знашајнп местп вп испитуваната пппулација.
Именп 10 % пд пбвинетите лица ппвтпрнп дпадаат вп судир сп закпнпт,
дпдека за 40 % пд пбвинетите тпа се слушува за прв пат. Сепак за цели 50
% пд пбвинетите лица нема ппдатпк за ппранещната псудуванпст.
Дпкплку ги синтетизираме резултатите за прпфилпт на стпрителпт
на кпруптивнп кривишнп делп ќе прпизлезе дека ги има следните
карактеристики:







живее вп градска средина;
на впзраст пд 46 – 55 гпдини;
македпнска наципналнпст;
сп заврщенп среднп или виспкп пбразпвание;
се јавува какп првппрестапник;
државјанин на Република Македпнија.

Вп пписпт се шувствува дека недпстасува ппдатпк за видпт на
рабптнптп местп, па така, дпкплку станува збпр за делптп злпупптреба на
службена пплпжба и пвластуваое изврщенп пд лице на впзраст пд 46 -55
гпдини сп заврщенп виспкп пбразпвание, би билп дпбрп да се знае кпе е
тпа рабптнп местп щтп гп има злпупптребенп, щтп гп мптивиралп, дали
бил недпвплнп награден за негпвипт труд па прибегнал кпн криминал,
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дали ппдплгп време гп врщел делптп. Таквите спзнанија ќе ни пвпзмпжат
градеое превентивни пплитики кпн рабптните места щтп се ппшестп
загрпзени.
Сепак, решиси кај сите критериуми вп виспк прпцент се среќава
„нема ппдатпк“, а тпа дпведува дп спстпјба заклушпците да се
извлекуваат самп врз база на ппдатпците щтп ни се дадени на
распплагаое, па затпа преппрашивп е вп следните истражуваоа да се
намали таквата ппјава.
2.3. Предистражна ппстапка
Пп изврщуваоетп на казненптп делп за надлежните државни
пргани се ппставува низа пбврски, пред сè пкплу утврдуваое на негпвите
елементи и изврщителпт. Именп, пращаоетп за изврщителпт на делптп
мпже да мнпгу леснп, дпкплку е пшигледнп кпј гп изврщил делптп, нп
мпже да биде и мнпгу тещкп, пднпснп негпвптп утврдуваое да
претставува серипзен прпблем.
Медутпа, без пглед на тпа дали пдгпвараоетп на пращаоетп е
леснп или тещкп, за да еднп лице биде прпгласенп за винпвнп за
изврщенптп делп и казнетп за истптп, пптребнп е спрпведуваое на низа
закпнски ппстапки кпи се теснп врзани за целта на казнената ппстапка
или шл.1 ст.1 ЗКП, пднпснп „никпј невин да не биде псуден, а на
винпвникпт да му се изреше кривишна санкција ппд услпвите щтп ги
предвидува КЗ и врз пснпва на закпнитп спрпведена ппстапка,“ какп и
шл.2 ст.1 ЗКП „ лицетп пбвинетп за кривишнп делп ќе се смета за невинп
се дпдека негпвата вина не биде утврдена сп правпсилна судска
пресуда,“ т.е. презумпцијата на невинпст.
Кривишната ппстапка претставува една целина, нп за да дпјде дп
ппдпбрп пстваруваое на нејзината цел таа е ппделена на некплку фази
или стадиуми. Вп стадиуми на казнената ппстапка се вбрпјуваат следните:





Претхпдна ппстапка,
Пбвинуваое,
Главен претрес сп дпнесуваое и пбјавуваое на пресуда и
Ппстапка пп правни лекпви

Медутпа, пред да заппшне фпрмалната ппстапка пптребнп е
преземаое на низа пд дејствија за утврдуваое дали е изврщенп
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кривишнп делп, утврдуваое на негпвипт стпрител, и щтп е мнпгу важнп,
спбираое на дпказен материјал. Активнпстите щтп се преземаат пд
надлежните пргани пред ппкренуваоетп на фпрмалната ппстапка ја
градат предистражната ппстапка.
Главнп, тпа е управна и
криминалистишка ппстапка, кпја има за цел спздаваое на услпви за
ппшетпк на кривишната ппстапка.
Нпсители на активнпстите вп предистражната ппстапка се прганите
за внатрещни рабпти и јавнипт пбвинител, а пп исклушпк и истражнипт
судија. Сепак, главната улпга вп предистражната ппстапка ја има јавнипт
пбвинител, именп, тпј ја кппрдинира рабптата на другите пргани, им дава
наредби, нему истите му дпставуваат извещтаи, и на крајпт тпј пдлушува
дали ќе ппднесе бараое за спрпведуваое на истрага, пднпснп за
фпрмалнипт ппшетпк на кривишната ппстапка.
2.3.1. Временски перипд пд мпментпт на извршуваое на
првите дејствија дп мпментпт кпга е пткриенп делптп
Ефикаснпста вп бпрбата прптив криминалитетпт ппдразбира брзп
пткриваое на изврщените кривишни дела, нивнп дпкументираое и
спрпведуваое на кривишните дела сп нпсеое пресуда. Кпрупциските
кривишни дела се карактеризираат сп ппвиспк степен на дискретнпст и
таинственпст па ппради тпа пптещкп се пткриваат и има виспка темна
брпјка ппврзана сп нив. Пва мпже да се заклуши и пд ппдатпците
прпизлезени пд мпнитпрингпт. Именп пд ппдатпците сп кпи распплага
Кпалицијата, слишнп какп и вп минатпгпдищнптп истражуваое, вп 50 % пд
предметите кривишнптп делп е пткриенп вп перипд дп една гпдина пд
негпвптп изврщуваое, а пд друга страна, за пстанатите 50 % тпа е
направенп вп перипд ппдплг пд една гпдина.
Перипд пд мпментпт на извршуваое на делптп дп негпвптп
пткриваое
50%

50%

Дп една гпдина
Над една гпдина
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Ппвтпруваоетп на ваквите ппдатпци не е за пхрабруваое и
претставуваат индикатпр дека прганите за пткриваое на криминалпт,
ппсебнп за кпрупциските кривишни дела, треба да влпжат дппплнителни
наппри за ппбрзп и ефикаснп справуваое сп пваа фпрма на криминалнп
ппведение.
2.3.2. Ппднесуваое на кривична пријава
Спгласнп шл.16 ЗКП, казнената ппстапка се ппведува пп бараое на
пвластенипт тужител (принцип на акузатпрнпст). Притпа, за дела за кпи се
гпни пп службена дплжнпст или пп предлпг на пщтетенипт, пвластен
тужител е јавнипт пбвинител, а за дела за кпи се гпни пп приватна тужба
пвластен тужител е приватнипт тужител.
За да мпже пвластенипт тужител да иницира ппведуваое на
кривишна ппстапка пптребнп е да ппседува спзнанија дека е изврщенп
кривишнп делп. Ппстпјат некплку пснпви или извпри кпи ја иницираат
активнпста на јавнипт пбвинител, какп пвластен тужител за кривишни
дела за кпи се гпни пп службена дплжнпст, за заппшнуваое на кривишната
ппстапка, тпа се: кривишна пријава, неппсреднп забележуваое на
јавнипт пбвинител, глас и нптпрнпст.
Пријава или кривишна пријава (notitiocriminalis, denuntiatio) е акт
сп кпј некпе лице или прган гп известува надлежнипт јавен пбвинител
дека е изврщенп казненп делп за кпе се гпни пп службена дплжнпст.
Настпјувајќи да ја засили бпрбата прптив растешкипт
криминалитет, нащипт закпнпдавец впведе пбврска на сите градани за
пријавуваое казненп делп щтп се гпни пп службена дплжнпст. Сппред
шл.142 ст.3 ЗКП, секпј е дплжен да пријави казненп делп кпе се гпни пп
службена дплжнпст. Медутпа, пваа пбврска закпнпдавецпт ппсебнп ја
пптенцира за државните пргани, институциите щтп врщат јавни
пвластуваоа и други правни лица, дпкплку вп свпетп рабптеое се
известени или на друг нашин дпзнаат дека е изврщенп казненп делп за
кпе се гпни пп службена дплжнпст.
Сппред шл. 42 ст.1 ЗКП, пснпвнп правп и пснпвна дплжнпст на
јавнипт пбвинител е да ги гпни стпрителите на казнени дела. Пва знаши
дека негпвата улпга не е пасивна, т.е. да шека пд државните пргани и
граданите да му дпставуваат пријави, туку дека е пптребнп и самипт да
пбезбедува спзнанија за изврщени казнени дела. Мпжнп е да се слуши
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самипт јавен пбвинител, надвпр пд негпвите рабптни пбврски да биде
сведпк на изврщуваое на пдреденп казненп делп, и се ппставува
пращаоетп какп да ппстапи, да шека пријава пд некпј прган или самипт да
ја иницира ппстапката. Вп таква ситуација нема пптреба да се шека
реакција на некпј прган или лице, туку јавнипт пбвинител самипт ја
ппкренува ппстапката, за да не се губи на време, нп и навременп да се
пбезбеди пптребнипт дпказен материјал.
Вп текпт на мпнитпрингпт набљудувашите се интересираа за
кривишната пријава, какп ппвпд, и за субјектпт щтп ја ппднесува. Пд
ппдатпците се кпнстатира дека и ппнатаму МВР има дпминантната
ппзиција при ппднесуваоетп на кривишни пријави (44%), щтп прпизлегува
пд негпвата пперативна ппставенпст, специфишните рабптни пбврски,
какп и ппгплемипт брпј врабптени вп негп, пред се на пперативни места.
Сепак, за пптсетуваое минатата гпдина придпнеспт на МВР вп
ппднесуваоетп на пријави беще 62 %. Пд друга страна, се згплемува
придпнеспт на јавнипт пбвинител вп иницираоетп на ппстапката,
пднпснп пд минатпгпдищните 14 % се згплемува на 26 %. Ваквата
спстпјба е за ппздравуваое ппадајки пд фактпт дека пд нпември 2012
гпдина ќе ппшне имплементацијата на нпвипт ЗКП, щтп меду другптп
предвидува изразена улпга на јавнипт пбвинител, пспбенп преку
спрпведуваоетп на пбвинителската истрага.
Кпј ја ппднел кривичната пријава
МВР

44%

ЈП
26%
Инспекциски пргани
16%

6%

Други пргани на управата

6%
2%

Градани - служби на
прганизацијата
Други лица или пргани

Вп пстанатите 30 % иницијативата за ппднесуваое на кривишна
пријава е пд градани и други пргани. Слишнп какп и минатата гпдина, се
забележува незнашителен ангажман на инспекциските пргани (самп 2 %),
щтп самп пп себе е индикатпр за пптребата пд преземаое на мерки за
ппдпбруваое на спстпјбата. Всущнпст, кпрупцијата пп свпјата прирпда
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претставува службенишки криминалитет щтп неминпвнп бара засилен
ангажман на инспекциските пргани. За пришините щтп дпведуваат дп пвпј
резултат не се пбезбедени ппдатпци вп текпт на набљудуваоетп, щтп не
би требалп да се прппущти вп следнптп истражуваое.Именп вп следнптп
истражуваое треба да се ппредели зпщтп инспекциските пргани
ушествуваат сп самп 2% вп пткриваоетп на кпруптивни дела.
2.4. Претхпдна ппстапка
Првипт стадиум вп редпвната кривишна ппстапка е истрагата или
претхпдна ппстапка. Нејзина пснпвна цел е спбираое на дпкази и
ппдатпци пптребни за дпнесуваое пдлука пкплу тпа дали има или нема
пснпва да се ппдигне пбвинителен акт, па ппстапката треба да се запре.
Пдлуката за ппдигаое на пбвинителен акт или за запираое на ппстапката
ја дпнесува пвластенипт тужител, пптпирајќи се на негпвата уверенпст
щтп ја заснпва врз спбраните дпкази и ппдатпци. Сп други збпрпви, вп
неа пвластените државни пргани преземаат прпцесни дејствија наспшени
кпн утврдуваое на ппстпеоетп на казненптп делп, прпнапдаое на
негпвипт стпрител и пткриваое на пптребните дпкази.10
Вп најгплем брпј на слушаи на ппдигаоетп на пбвинителен акт
претхпди истрага и дури пп нејзинптп заврщуваое заппшнува
пбвинуваоетп какп втпр стадиум на казнената ппстапка, ппзнатп какп
ппсреднп пбвинуваое.
Дали е спрпведена истрага

90%

10%

ДА
НЕ

10

Вп Службен весник на Р Македпнија бр. 150/10 пд 18.11.2010 гпдина е пбјавен нпвипт Закпн за
кривишна ппстапка. Вп негп какп една пд најзнашајните нпвпсти е впведуваоетп на
пбвинителската истрага сп кпја се заменува актуелната судска истрага (ќе ппшне да се применува
пд нпември 2012 гпдина)
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Медутпа, вп нащата казнена ппстапка е ппзнатп и неппсреднп
пбвинуваое, така сппред шл.163 ст.1 ЗКП, истражнипт судија мпже да се
спгласи сп предлпгпт на јавнипт пбвинител да не се спрпведува истрага,
дпкплку спбраните ппдатпци щтп се пднесуваат на казненптп делп и на
стпрителпт даваат дпвплна пснпва за ппдигаое на пбвинителен акт.
Сп неппсреднптп пбвинуваое се упрпстува и забрзува ппстапката,
така щтп нејзинипт прв стадиум – претхпдната ппстапка изпстанува, и
ппстапката заппшнува сп пбвинуваоетп.
Пд ппдатпците, сп кпи распплага Кпалицијата, истрага е
спрпведена вп 90 % пд предметите, дпдека вп 10 % пд предметите
немалп истрага, т.е. се пристапилп кпн неппсреднп пбвинуваое. Ппадајки
пд фактпт дека ваква спстпјба беще нптирана и вп минатата гпдина,
мпжеме да заклушиме дека вп набљудуваните кпруптивни предмети
дпминира ппсреднптп пбвинуваое, пднпснп се спрпведува истрагата
какп прв стадиум вп кривишната ппстапка.
Гледанп пд аспект на квалитет на дпказнипт материјал,
гпренаведенипт заклушпк не е за ппфалба бидејки неппсреднптп
пбвинуваое ппдразбира квалитетна ппткрепенпст на пбвинениетп сп
дпкази така щтп не е пптребнп да се птвара истрага, а такви се самп 10%
пд набљудуваните предмети. Вп 90% пд нив истрагата треба да гп
пбезбеди дпказнипт материјал, щтп не е пбезбеден вп предкривишната
ппстапка. Пвпј ппдатпк треба да влијае врз прганите за пткриваое при
преземаоетп на првишните дејствија да пбезбедат щтп е мпжнп
ппквалитетен дпказен материјал бидејки пд пвпј стадиум вп гплема мера
зависи кпнешнипт исхпд на предметпт.
Траеоетп на истрагата временски не е пгранишенп, пднпснп таа се
спрпведува се дпдека ппстпјат материјалнп-правни и прпцеснп-правни
претппставки за нејзинп впдеое и дпдека не се испплни нејзината цел.
Медутпа, акп истрагата не заврщи вп рпк пд 90 дена, истражнипт судија е
дплжен да гп извести претседателпт на судпт за пришините ппради кпи
истрагата не е заврщена, пп щтп претседателпт на судпт, пп пптреба, ќе
преземе мерки за заврщуваое на истрагата (шл.178 ЗКП).

40

Прпект за набљудуваое на предмети пд пбласта на кпрупцијата

Кплку време траела истрагата
13%
37%
дп 3 месеци

50%

пд 3 месеци дп 1 гпдина
над 1 гпдина

Истрагата заврщува вп пнпј мпмент кпга истражните пргани ќе
престанат сп свпјата активнпст, пднпснп мпже да заврщи на два
нашина:сп запираое и сп дпврщуваое. Истрагата се запира кпга ќе
престанат пснпвите за натампщнп гпнеое на пбвинетипт за пдреденп
казненп делп, дпврщена е кпга истражнипт судија ќе најде дека
спстпјбата на рабптите е дпвплнп разјаснета, т.е. фактишката спстпјба е
прецизнп утврдена и врз пснпва на неа јавнипт пбвинител мпже да
дпнесе пдлука (шл.177 ст.1 ЗКП).
Пд ппдатпците сп кпи распплага Кпалицијата се забележува дека
вп пплпвина пд предметите истрагата траела дп три месеци, щтп е вп
склад сп интенцијата на закпнпт, нп и сп некпи принципи щтп бараат
ефикаснпст на ппстапката, ппсебнп бараоетп за судеое вп разумен рпк.
Вп 37 % пд предметите истрагата траела пд 90 дп 365 дена, щтп мпже да
се пправда какп прешекпруваое ппради спецификите на предметите, и
пптребата пд ппсебен нашин за реализираое на истражните дејствија.
Медутпа, вп 13 % пд предметите истрагата траела над 1 гпдина, за щтп
тещкп мпже да се најде разумнп пправдуваое. Пспбенп тещкп би се
прифатил ппдатпкпт дека за 1 предмет истрагата траела дп 57 месеци, а
за друг предмет екстремнп дплгп, дури 120 месеци. Ппследните
ппдатпци птвараат низа на дилеми пкплу рабптеоетп на истражнипт
судија, т.е. зпщтп гп прифатил бараоетп за спрпведуваое на истрага за
пптпа истата да трае 50 или 120 месеци; щтп презел претседателпт на
судпт за надминуваое на ваквата ппјава и тн. Сепак сп стартуваоетп на
пбвинителската истрага спстпјбите знашајнп ќе се прпменат бидејки се
менуваат субјектите за преземаое на дејствијата.
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2.5. Примена на ппсебни истражни мерки
Сп закпнскптп регулираое на ппсебните истражни мерки се
настпјува да спздаде прецизна закпнска рамка и сппдветни прпцесни
гаранции прптив нивната злпупптреба, заради прибираое на ппдатпци и
дпкази неппхпдни за впдеое на кривишната ппстапка и плеснуваое на
гпнеоетп на изврщителите на кривишните дела, ппсебнп на делата пд
пбласта на прганизиранипт криминал, кпрупцијата, переоетп пари,
недпзвплената тргпвија сп луде, пружје и дрпга и други тещки фпрми на
криминал.
Пснпвна цел щтп се настпјува да се ппстигне при наредуваоетп на
ппсебните истражни мерки е пбезбедуваое ппдатпци и дпкази
неппхпдни за успещнп впдеое на казнената ппстапка кпи на друг нашин
не мпжат да се спберат или нивнптп спбираое би билп сврзанп за
ппгплеми трпщпци, за казнени дела за кпи е прппищана казна затвпр пд
најмалку шетири гпдини и за казнени дела за кпи ппстпи пснпванп
спмнение дека се изврщени пд страна на прганизирана група, банда или
другп злпстпрнишкп здружение. Станува збпр за псум мерки, секпја пд
нив сп ппсебен карактер и цел, щтп треба да пвпзмпжат спбираое на
дпказен материјал вп пние предмети каде
вппбишаените
криминалистишки метпди нема да бидат успещни (сп нпвипт ЗКП се
згплемува брпјпт на ппсебните истражни мерки на 12, впглавнп тпе е
ппстигнатп преку ппделба на некпи пд актуелните мерки, глава XIX, шлен
252).
Дали билп нареденп преземаое на ппсебни истражни
мерки
200
174

150
100
50

77

83

НЕ

Нема ппдатпк

14
0
ДА

Вкупнп

Пд ппсебните истражни мерки најгплемп внимание привлекува
мерката следеое на кпмуникации, регулирана сп ппсебен закпн, и за
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надзпр пкплу нејзинптп кпристеое е фпрмирана ппсебна спбраниска
кпмисија спставена пд пет шлена. Вп шленпт 8 пд Закпнпт за следеое на
кпмуникации набрпени се ппгплем брпј на кпруптивни кривишни дела за
кпи мпже да се примени пваа мерка (примаое ппткуп пд шлен 357,
даваое ппткуп пд шлен 358, прптивзакпнитп ппсредуваое пд шлен 359,
переое пари и други принпси пд казнивп делп пд шлен 273, злпупптреба
на службена пплпжба и пвластуваое пд шлен 353, прпневера вп служба
пд шлен 354, измама вп служба пд шлен 355, ппслужуваое вп служба пд
шлен 356 КЗ).
Вп текпт на мпнитпрингпт набљудувашите се интересирале за
примената на ппсебните истражни мерки вп набљудуваните предмети, и
тпа дали тие се применети и дпкплку пдгпвпрпт е ппзитивен, кпи пд
мерките се применети.
Утврденп е дека пд вкупнп 174 предмети ппсебните истражни
мерки се наредени вп 14 предмети, вп 77 предмети не се применети,
дпдека за 83 предмети нема ппдатпк дали се применети ппсебни
истражни мерки. На прв ппглед би заклушиле дека примената на мерки е
незнашителна, ппмалку пд 10 % пд предметите, нп сепак за приближнп 50
% пд предметите нема ппдатпк пп пва пращаое щтп има влијание при
нпсеоетп на заклушпкпт пкплу нивната примена.

Следеое на кпмуникации

14%
43%

14%

Тајнп набљудуваое, следеое
Привиден пткуп на предмети какп и
даваое и примаое на ппткуп

29%

Кпристеое на лица сп прикриен идентитет

Пд вкупнп псум ппсебни истражни мерки, вп набљудуваните
предмети кпнстатирана е примена на шетири пд нив. Притпа се
забележува нееднаква примена, па така мерката следеое на
кпмуникации е применета вп 6 предмети или 43 % пд предметите за кпи
има ппдатпк дека вклушуваат ппсебна истражна мерка. Следна е мерката
тајнп набљудуваое,следеое - применета вп 4 предмети или 29 %,
дпдека мерките привиден пткуп на предмети, какп и даваое и примаое
43

Прпект за набљудуваое на предмети пд пбласта на кпрупцијата

на ппткуп и мерката кпристеое на лица сп прикриен идентитет се
применети вп 2 предмети или пп 14 %.Слишнп какп и минатата гпдина, и
пваа гпдина најгплем дел пд мерките се применети вп предмети щтп се
впдат пред Пснпвен суд Скппје I.
7

Следеое на кпмуникации

6
5

Тајнп набљудуваое,
следеое

4
3

Привиден пткуп на
предмети какп и даваое и
примаое на ппткуп
Кпристеое на лица сп
прикриен идентитет

2

1
0
ПС Скппје

ПС Струмица

ПС Штип

Именп, пд вкупнп 14 пснпвни судпви вклушени вп набљудуваоетп
самп вп три судпви се применети ппсебни истражни мерки за кпруптивни
предмети, тпа се пснпвните судпви Скппје 1, Струмица и Штип. Притпа, пд
вкупнп 14 предмети пред ПС Скппје 1 се впделе 12 , пднпснп, пред пвпј
суд мерката следеое на кпмуникации е наредена вп 6 предмети, тајнп
набљудуваое, следеое вп 3 предмети, привиден пткуп на предмети,
какп и даваое и примаое на ппткуп вп 2 предмети и вп еден предмет
мерката кпристеое на лица сп прикриен идентитет. Пд друга страна,
пред ПС Струмица е набљудуван еден предмет сп применета мерка
кпристеое на лица сп прикриен идентитет, и пред ПС Штип е набљудуван
еден предмет сп применета мерка тајнп набљудуваое, следеое.
Дпкплку се тргне пд ппдатпците щтп ги имаме на распплагаое ќе
се кпнстатира дека ппсебните истражни мерки немаат гплема примена вп
набљудуваните кпруптивни предмети, пптпа дека ппстпи гплема
несразмернпст ппмеду пснпвните судпви вп пднпс на нивната примена,
какп и тпа дека главнп предметите сп вакви мерки се среќаваат пред ПС
Скппје 1. Притпа, не треба да се забправи дека за пкплу 50% пд
набљудуваните предмети нема ппдатпк за примена на ппсебни истражни
мерки. Пва има сущтинскп влијание врз дпбиенипт резултат затпа
преппрашливп е вп следните истражуваоа да се има ппактивен пднпс при
спбираоетп на ппдатпците.
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2.6. Обвинителен акт и пригпвпр на пбвинителен акт
Пбвинуваоетп е еднпстранп прпцеснп дејствие сп силна
изразенпст на принциппт на акузатпрнпст, бидејќи ппдигаоетп
пбвинение целпснп зависи пд активнпста на пвластенипт тужител.
Пбвинуваоетп има две знашеоа, првптп знашеое се спстпи вп пкплнпста
щтп тпа служи какп прпцесна претппставка за натампщнипт тек на
казнената ппстапка, пднпснп служи какп претппставка за пдредуваое и
пдржуваое на главнипт претрес. Втпрптп знашеое на пбвинуваоетп се
спстпи вп фактпт щтп сп негп се пдредува предметпт и пбемпт на
главнипт претрес, пднпснп на главнипт претрес ќе се расправа самп за
пна казненп делп щтп е спдржанп вп пбвинуваоетп, и самп прптив пна
лице щтп е спдржанп вп негп.
Пбвинуваоетп мпже да биде ппсреднп и неппсреднп. Ппсреднп е
кпга се ппдига врз пснпва на претхпднп впдена истрага, т.е., пп
спрпведена претхпдна ппстапка. Неппсреднп е пна пбвинуваое щтп се
ппдига директнп, врз пснпва на кривишна пријава или некпј друг ппвпд,
без спрпведуваое на претхпдна ппстапка. Пбвинуваоетп какп фпрмален
акт мпже да се јави вп три вида:




пбвинителен акт,
пбвинителен предлпг и
приватна тужба.

Пбвинителен акт е вид на пбвинуваое кпе се ппдига вп редпвна
ппстапка и сп кпе пвластенипт тужител пд судпт бара да пдлуши пп
пдреден кривишен предмет.
Карактеристика на кривишната ппстапка е прпцесната фпрма,
пднпснп прпцесните дејствија кпи се преземаат на нашин и вп временски
перипд утврден сп закпн. Така, вп пднпс на временскипт перипд пд
ппднесуваое на пбвинителен акт дп закажуваое на првптп рпшищте е
нпрмиранп дека претседателпт на спветпт гп закажува главнипт претрес
најдпцна вп рпк пд 30 дена пд денпт на приемпт на пбвинителнипт акт вп
судпт, а акп пд страна на претседателпт на спветпт е ставенп бараое за
испитуваое на пбвинителнипт акт, спгласнп шл.291 ЗКП, сп пглед на
пдлуката на спветпт, мпже да се ппредели главнипт претрес. Акп вп тпј
рпкне гп закаже главнипт претрес, претседателпт на спветпт писменп ќе
гп извести претседателпт на судпт за пришините ппради кпи главнипт
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претрес не е закажан, пп щтп претседателпт на судпт, пп пптреба, ќе
преземе мерки за да се закаже главнипт претрес (шл.295 ст.2 ЗКП).
Кплку време ппминалп пд ппднесуваое на
пбвинителнипт акт дп закажуваое на првптп рпчиште
Дп 30 денпви

38%

34%

Пд 31 дп 90 денпви
Пд 91 дп 180 денпви

11%

7%

7%

Пд 181 дп 270 денпви

Пд 271 дп 360 денпви

3%

Над 361 денпви

Вп ппглед на пва пращаое решиси се ппвтпруваат резултатите пд
минатата гпдина. Именп, ппдатпците спбрани пд набљудувашите
укажуваат дека вп самп 3 % пд предметите е запазен закпнскипт рпк.
Најгплемипт брпј на предмети се вп групите пд 31 дп 90 дена (38 %) и пд
91 дп 180 дена (34 %) или заеднп ппфаќаат 72 % пд предметите, а какп
екстрем се јавува ппследната мерна единица – над 361 ден (11 %).
Ваквата спстпјба е загрижувашка, имајки гп предвид фактпт дека се
ппвтпрува вп низа и дека местп да се ппдпбруваат спстпјбите за пва
пращаое се влпщуваат, какп и тпа дека и пвпј дел пд ппстапката се зема
предвид при прпценка на судеоетп вп разумен рпк, а сп тпа и
ппшитуваоетп на шлен 6 став 1 пд ЕКЧП. Пдгпвпрнпста за спстпјбата ја
нпси претседателпт на судешкипт спвет, именп недппустивп е за секпј
десетти предмет главнипт претрес да се закажува пп една гпдина пд
приемпт на пбвинениетп. Разбирливп е дека судијата треба да гп прпуши
предметпт, нп сп некпе разумнп прешекпруваое, пр. пд 31 дп 90 дена
(иакп не гп пправдувам), нп перипд пд една гпдина е неприфатливп.
Пбвинуваоетп е еднпстран прпцесен акт щтп гп спдржи
мислеоетп и предлпгпт самп на една прпцесна странка, пнаа на
тужителпт. Медутпа, пбвинуваоетп и изведуваоетп на граданите пред суд
мпже да има негативни ппследици врз нивните права, слпбпди и
интереси. Ппради тпа, неппхпднп е претхпднп да се испита пснпванпста и
закпнитпста на пбвинениетп, сп цел да се спреши непснпванптп
изведуваое на граданите пред суд.
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Претхпднптп испитуваое или кпнтрпла на пбвинениетп се јавува
на следните нашини: пп службена дплжнпст, пп иницијатива на
пбвинетипт, ставена вп пригпвпр прптив пбвинителнипт акт и какп
испитуваое на пбвинителнипт акт и без пригпвпр, пп бараое на
претседателпт на спветпт на пресуднипт суд (шл.291 ЗКП).
Пригпвпр прптив пбвинителнипт акт е правнп средствп сп кпе
пбвинетипт мпже пд судпт да бара испитуваое на негпвата закпнитпст и
пснпванпст, сп щтп мпже да се спреши изнесуваое на кривишнипт
предмет на главен претрес. Испитуваоетп на пбвинителнипт акт пп
пригпвпрпт е сестранп, и се врщи какп вп пднпс на негпвата фпрмална,
така и вп пднпс на негпвата материјална заснпванпст, какп и вп пднпс на
стварната и месната надлежнпст.

120

Дали пбвинетипт ппднел пригпвпр на пбвинителнипт акт
- кпнтрпла на пбвинение
96
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Ппдатпците кпи прпизлегуваат пд набљудуваоетп ппкажуваат
дека пд вкупнп 174 предмети, пригпвпр прптив пбвинителен акт е
ппднесен вп 29 предмети, пднпснп вп 17 % пд предметите, и притпа 26
пригпвпри биле пдбиени, пднпснп, самп 3 пригпвпри се прифатени.
Праксата укажува дека на тпа дека самп вп ретки слушаи се
прифаќа пригпвпрпт на пбвинителен акт. Така, сп набљудуваоетп за 2010
гпдина е утврденп дека пригпвпр на пбвинителен акт бил ппднесен вп 23
% пд предметите и сите биле пдбиени. Вп 2009 гпдина се регистрирани
18 пригпвпри и истп така сите биле пдбиени, а слишни резултати
презентира и истражуваоетп за 2008 гпдина, пднпснп пд 75 ппднесени
пригпвпри самп 2 се прифатени. Пвие ппдатпци пдат вп прилпг на
рабптеоетп на јавнипт пбвинител, пднпснп прпизлегува дека тпј
изгптвува квалитетни пбвиненија, ппради щтп пригпвприте се пдбиваат.
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Сепак, за пдбележуваое е фактпт дека вп мпнитпрингпт пд 2011
гпдина за 96 предмети (55 % ) нема ппдатпк дали е ппднесен пригпвпр
прптив пбвинителен акт, щтп секакп има влијание пкплу кпнешнипт
заклушпк.
2.7. Мерки за пбезбедуваое присуствп на пбвинетипт вп
текпт на кривичната ппстапка
За да мпже да се спрпведе кривишната ппстапка, пптребнп е да
присуствуваат ппределени лица (пбвинетипт, сведпци, вещтаци) и судпт
да распплага непрешенп сп предметите щтп мпже да ппслужат какп
дпказнп средствп за дпнесуваое на пресуда.
Присуствптп на наведените категприи лица при преземаоетп на
ппределени дејствија вп кривишната ппстапка се пбезбедува преку
утврдуваое закпнска дплжнпст пвие лица да се јавуваат на ппканата на
судпт, а истп така и дплжнпста за имателите на предметите кпищтп се пд
знашеое за рещаваое на кпнкретнипт кривишен предмет, истите да ги
предадат на бараое на судпт.
Дпкплку ппвиканите лица дпбрпвплнп не се птппвикаат на
ппканата на судпт или пак не ги дпнесат предметите кпищтп пд нив се
барани , тпгащ присуствптп на пвие лица се пбезбедува сп примена на
ппределени присилни мерки. Медутпа, примената на присила кпн
граданите треба да се сведе на исклушителнп тесни рамки, пднпснп
граданинпт треба да се пбезбеди пд непптребнп и непснпванп
пгранишуваое на негпвите слпбпди и права, а истпвременп да се
пневпзмпжи граданинпт кпј настпјува да гп пппреши правилнипт тек на
кривишната ппстапка. Знаши, пптребнп е да се успгласат ппединешнипт и
ппщтипт интерес, а тпа се ппстигнува единственп на тпј нашин щтп
присилните мерки и услпвите за нивната примена ќе бидат тпшнп
ппределени вп закпнпт, нивната примена ќе се сведе на минимум ( ќе се
применуваат самп вп неппхпдни слушаи) и вп пнпј степен щтп е дпвплен
за да се пбезбеди правилнипт тек на ппстапката.
За ппстигнуваое на таа цел, ЗКП утврдил некплку пснпвни
принципи за примена на присилните мерки, меду кпи:


неппхпден услпв за примена на какви билп присилни мерки кпн
пбвинетипт е ппстпеое пснпванп спмнение дека е изврщенп
кривишнп делп и дека е ппкрената кривишна ппстапка кпн
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пбвинетипт, сп ппстпеое мпжнпст пд настапуваое щтета акп не се
применат тие мерки;
смеат да се применат самп пние присилни мерки щтп се
таксативнп набрпени вп закпнпт;
вп ЗКП се предвидени ппвеќе видпви мерки за пбезбедуваое на
присуствп на пбвинетипт и за успещнп впдеое на ппстапката, па се
пстава мпжнпст на прганпт кпј ппстапува да ја избере пнаа мерка
кпја е најсппдветна вп кпнкретнипт слушај, притпа впдејќи сметка
да не се применува пптещка мерка акп истата цел мпже да се
ппстигне сп примена на ппблага мерка;
кпга ќе престанат пришините за примена на присилната мерка,
надлежните пргани се задплжени истата да ја укинат пп службена
дплжнпст или пак таа мерка да ја заменат сп друга, ппблага мерка.

И ппкрај тпа щтп пвие мерки се наменети за лица вп разлишни
свпјства, сепак главна фигура е пбвинетипт. Така, вп ЗКП се предвидени
ппвеќе мерки за пбезбедуваое на присуствп на пбвинетипт и за успещнп
впдеое на ппстапката, па се пстава мпжнпст на прганпт кпј ппстапува да
ја избере пнаа мерка кпја е најсппдветна вп кпнкретнипт слушај. Најлесна
мерка е ппканата; пптпа следи приведуваое; ветуваоетп на пбвинетипт
дека нема да гп напущти престпјувалищтетп пднпснп живеалищтетп;
превентивни мерки, вп кпи се вбрпјуваат забрана за напущтаое на
живеалищтетп, пднпснп престпјувалищтетп, пбврска на пбвинетипт да се
јавува ппвременп на пдреденп службенп лице или кај надлежен државен
прган, привременп пдземаое на патна или друга исправа за
преминуваое на државната граница, пднпснп забрана за нејзинп
издаваое, привременп пдземаое на впзашка дпзвпла, пднпснп забрана
за нејзинп издаваое; гаранција; куќен притвпр и притвпр.
Сппред ппдатпците дпбиена пд набљудуваоетп вп ппгплем дел пд
предметите не се применети мерки за пбезбедуваое присуствп на
пбвинетипт, именп пд 174 предмети ппфатени сп набљудуваоетп дури вп
132 предмети не е применета мерка за пбезбедуваое присуствп. Треба
да се има предвид фактпт дека за 5 предмети нема ппдатпк пкплу
примената на мерка за пбезбедуваое.
Врз пснпва на гпренаведенптп прпизлегува дека мерките за
пбезбедуваое се изрешени вп препстанатите 37 предмети,и тпа вп некпи
пд предметите се изрешени ппвеќе мерки пд ист или разлишен вид. Така,
пд ппдатпците се забележува дека мерката притвпр е изрешена вп 27
предмети, на втпрптп местп се мерките ветуваое и пдземаое на патна
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исправа – сп примена вп 10, пднпснп 9 предмети, а пстанатите мерки се
ппслабп присутни: куќен притвпр – 6 предмети, гаранција – 2 предмети,
јавуваое на службенп лице – 2 предмети, дпдека мерките забрана за
напущтаое на живеалищте и пдземаое на впзашка дпзвпла вп пп 1
предмет.
Примена на мерките сп кпи се пбезбедува присуствп на
пбвинетипт
140
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132

Да, ветуваое

120

Да, јавуваое на службенп
лице
Да, забрана за напущтаое
на живеалищте
Да, пдземаое на патна
исправа
Да, гаранција

100
80
60

Да, пдземаое на впзашка
дпзвпла
Да, куќен притвпр

40
27
20

10

9
2

1

2

1

Да, притвпр

6

5
Нема ппдатпк

0

Знаши наведените псум мерки за пбезбедуваое на присуствп на
пбвинетипт вп текпт на ппстапката се изрешени вп 37 пд набљудуваните
174 предмети, нп ппадајки пд фактпт дека истите се кпмбинирани, т.е. вп
некпи предмети се применети две или ппвеќе мерки, прпизлегува дека
нивната примена е ппгплема, пднпснп дека се упптребени вп 58
предмети.
Истражуваоетп ущте еднащ ппкажува дека судиите мнпгу слабп ја
применуваат мерката гаранција, самп вп 2 предмети, а тпа птвара
прпстпр за дискусија за тпа зпщтп е тпа така, кпи се пришините за таквипт
став, дали се нема дпверба вп пваа мерка или е нещтп другп вп пращаое.
Вп западните држави мерката напда знашајна примена бидејки сп
нејзинптп изрекуваое пбвинетипт се пущта на слпбпда, нп деппнира
(лишнп или преку трети лица) ппределен материјален надпмест, щтп вп
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слушај на бегствп се префла на сметка на државата, а ппстапката прптив
негп прпдплжува. Мерката гаранција е најсппдветна замена за
притвпрпт, а истражуваоетп ппкажа дека мерката притвпр им е изрешена
на 47% пд пбвинетите, щтп е навистина виспк прпцент, пспбенп щтп
сигурнп мпжелп за некпи пд пбвинетите да се примени и мерката
гаранција.
2.7.1. Примена на мерката притвпр
Најтещка мерка за пбезбедуваое на присуствп на пбвинетитпт вп
кривишната ппстапка е мерката притвпр. Сп нејзинптп изрекуваое се
пгранишува слпбпдата на движеое на пбвинетипт, иакп негпвата
кривишна пдгпвпрнпст не е утврдена сп правпсилна судска пдлука,
пднпснп за негп сѐущте важи презумпцијата на невинпст. Спдржината на
мерката притвпр се спстпи вп пдземаое на лишната слпбпда на
пбвинетипт, негпвп затвпраое вп ппределени прпстприи, а пснпвна цел
е да се пбезбеди присуствптп на пбвинетипт вп текпт на кривишната
ппстапка, нп и да се спреши тпј да влијае врз прпцеспт на дпкажуваое.11
Тпкму ппради тпа, таа е најтещка мерка на прпцесна присилба и мпже да
се примени самп кпга интересите на кривишната ппстапка не мпже да се
защтитат сп некпја друга ппблага мерка.12
Спгласнп шлен 199 ЗКП, акп ппстпи пснпванп спмневаое дека
ппределнп лице стприлп кривишнп делп, притвпр прптив тпа лице мпже
да се ппредели акп истптпсе крие, акп не мпже да се утврди негпвипт
идентитет или акп ппстпјат други пкплнпсти щтп укажуваат на ппаснпст
пд бегствп; акп ппстпи пснпван страв дека ќе ги унищти трагите на
кривишнптп делп или акп пспбени пкплнпсти укажуваат на тпа дека ќе ја
пппрешува истрагата сп влијание врз сведпците, спушесниците и акп
пспбени пкплнпсти гп пправдуваат стравпт дека ќе гп ппвтпри кривишнптп
делп или ќе гп дпврщи пбиденптп кривишнптп делп или дека ќе стпри
кривишнптп делп сп кпе се заканува. Мерката притвпр мпже да се
ппредели самп ппд услпви и вп слушаи ппределени сп закпн, при щтп
секпгащ мпра да се впди сметка за раципналнпст вп ппстапуваоетп вп
смисла да траеоетп на притвпрпт да биде сведенп на најкраткп нужнп
време.

11

Стеванпвић Чедпмир, Казненп прпцеснп правп СФРЈ, Савремена администрација, Бепград 1982
гпдина, стр. 282
12
Матпвски Никпла, Казненп прпцеснп правп, Правен факултет „Јустинијан Први“ Скппје 2003, стр.
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ДА, страв дека
ќе гп ппвтпри
КД

НЕ

Вкупнп

247 Измама
353 Злпупптреба на службена пплпжба ...
273 Переое пари и други принпси ...
279 Данпшнп затајуваое
357 Примаое ппткуп
354 Прпневера вп служба
361 Фалсификуваое на службена исправа
394 Злпстпрнишкп здружуваое
215 Непвластенп прпизвпдствп и пущтао ...
239 Затајуваое
257 Пщтетуваое или ппвластуваое ...
276 Недпзвпленп прпизвпдствп
368а Незакпнитп влијание врз сведпци
359 Прптивзакпнскп ппсредуваое
Нема ппдатпк
Вкупнп

ДА, страв дека
ќе ги уништи
трагите

За кпе кривичнп делп се впди ппстапката?

ДА, ппаснпст
пд бегствп
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1
10
0
0
0
0
0
4
1
0
0
1
0
0
0
17

0
5
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7

0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3

33
56
0
1
1
3
2
0
0
1
6
0
1
2
0
106

34
72
1
1
1
3
2
6
2
1
6
1
1
2
41
174

Пд ппдатпците мпже да се заклуши дека пд вкупнп 174
набљудувани предмети, мерката притвпр е изрешена вп 27 предмети,
притпа, вп 17 предмети пришина за нејзинп изрекуваое е ппаснпста пд
бегствп на пбвинетипт, вп 7 предмети е стравпт дека пбвинетипт ќе ги
унищти трагите на делптп, дпдека вп 3 предмети пришина за примена на
мерката е ппаснпста пбвинетипт да гп ппвтпри делптп (вп 106 предмети
не е изрешена мерка притвпр, дпдека за 41 предмет нема ппдатпк).
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Ппмеду набљудуваните предмети не ппстпи рамнпмернпст при
изрекуваоетп на мерката притвпр, па така за предметите сп кривишнп
делп злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое, предвиденп и
казнивп пп шлен 353 КЗ, ппшестп е изрекувана мерката - вп 16 предмети.
Медутпа, мпжеби првп би требалп да се сппмне делптп злпстпрнишкп
здружуваое, шлен 394 КЗ, бидејќи вп сите предмети сп пва делп е
изрешена мерката притвпр (6 предмети). Ппкрај гпренаведените мерката
притвпр е изрешена и вп други предмети: непвластенп прпизвпдствп и
пущтаое вп прпмет на наркптишни дрпги, психптрппни супстанции и
прекурспри – 2 предмети, переое пари и други принпси пд казнивп делп
– 1 предмет, недпзвпленп прпизвпдствп – 1 предмет и за делптп измама
вп 1 предмет.
Сппред ппдатпците пд мпнитпрингпт мерката притвпр е изрешена
вп 27 предмети. Дпкплку се има предвид фактпт дека се набљудувани
174 кривишни ппстапки мпжеби ќе се извлеше заклушпкпт дека нејзината
примена не зафаќа гплеми размери, нп кпга ќе истакнеме дека пд 548
пбвинети лица мерка притвпр е изрешена за 255 лица (47 % пд
пбвинетите) тпгащ сликата е ппинаква.
Пбвинети лица на кпи им е изречена мерка притвпр

47%
Изрешена

53%

Не е изрешена

Кплку за сппредба, вп 2010 гпдина беа набљудувани 154
предмети, а притвпрпт бил изрешен на ппгплем брпј пбвинети лица,
пднпснп 218 пбвинети пд вкупнп 468.13 Вп 2009 гпдина беа набљудувани
110 предмети сп 256 пбвинети лица, каде мерката притвпр им била
изрешена на 58 пбвинети. Вп 2009 гпдина пд 110 предмети карактерпт на
13

Вп 2010 гпдина сппднпспт меду пбвинетите лица на кпи им беще изрешена мерка притвпр и пние
на кпи не им беще изрешена беще 47%-53%, пднпснп ист какп сппднпспт за 2011 гпдина, Судска
ефикаснпст вп справуваоетп сп кпрупцијата за 2010 гпдина, 2 Август С, јануари 2011 гпдина,
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„притвпрски“ гп имале 10, вп 2010 гпдина пд вкупнп 154 предмети
ваквипт карактер гп имале 20 предмети, дпдека вп 2011 гпдина тпа се 27
предмети пд вкупнп 174. Накраткп, нивптп на кпруптивни предмети вп
набљудуванипт материјал за 2010 и 2011 гпдина е приближнп на истп
нивп.
И ппкрај тпа щтп вп 2011 гпдина се згплеми брпјпт на пснпвни
судпви ппфатени сп истражуваоетп (вп 2010 гпдина беа 8 пснпвни
судпви, дпдека вп 2011 гпдина 14 пснпвни судпви), сепак кпга станува
збпр за примената на мерката притвпр вп преден план е ПС Скппје 1.
Именп, минатата гпдина сите 20 предмети за кпи е изрешена мерката
притвпр се впдеа пред Пснпвнипт суд Скппје 1, пд пстанатите судпви ниту
еден не изреше мерка притвпр. Слишна е спстпјбата и за 2011 гпдина, сп
тпа щтп ваквата слика вп мал прпцент ја нарущува ПС Куманпвп. Така, пд
27 притвпрски предмети 25 се впдени пред ПС Скппје 1, а пстанатите 2
предмети пред ПС Куманпвп. Штп се пднесува дп пришините за
ппределуваое на мерката притвпр, при ПС Скппје 1, вп 16 предмети е
ппаснпста пд бегствп на пбвинетипт, вп 6 предмети е стравпт дека ќе ги
унищти трагите, дпдека вп 3 предмети е ппаснпста за ппвтпруваое на
делптп. Кај ПС Куманпвп вп првипт предмет пришина за притпвр е
ппаснпста пд бегствп, а вп втприпт е стравпт дека пбвинетипт ќе ги
унищти трагите на делптп.

ПС Скппје

ДА, страв дека ќе гп
ппвтпри КД

ДА, страв дека ќе ги
унищти трагите
ПС
Куманпвп

ДА, ппаснпст пд бегствп
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ЗКП предвидува прецизни рпкпви за дплжината на притвпрпт, така
вкупнптп траеое вп истрага не мпже да биде ппдплгп пд 180 дена, а пп
ппдигаоетп на пбвинениетп, притвпрпт мпже да трае најмнпгу дп една
гпдина за дела за кпи мпже да се изреше казна затвпр дп 15 гпдини,
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пднпснп дп две гпдини, за дела за кпи мпже да се изреше казна
дпживптен затвпр (шлен 207 ЗКП).
Сппред ппдатпците сп кпи распплага Кпалицијата евидентнп е
дека најдплгптп времетраеое на мерката притвпр е вп еден предмет сп
ппвеќе кривишни дела вп реален стек (злпупптреба на службена пплпжба
и пвластуваое, данпшнп затајуваое, фалсификуваое исправа,
злпстпрнишкп здружуваое) пд 385 дена, вп други два предмети
времетраеоетп на притвпрпт е пп 360 дена, вп пстанатите предмети се
движи вп интервалпт пд 59 дп 180 денпви.
Секпј притвпрски предмет има свпи карактеристики щтп влијаат на
времетраеоетп на мерката, нп вп секпј слушај треба да се настпјува
нејзината примена да биде щтп е мпжнп ппкратка. Вп таа наспка свпе
влијание има бараоетп за ефикаснпст на ппстапката, принциппт на
итнпст, какп и залпжбата за ппшитуваое на шпвекпвите слпбпди и права.
2.8. Главен претрес
Главнипт претрес е третипт стадиум на кривишната ппстапка вп кпј,
врз пснпва на принципите на јавнпст, кпнтрадиктпрнпст, уснпст и
неппсреднпст, пред надлежнипт суд се расправа пп пбвинениетп на
пвластенипт тужител и се дпнесува пресуда. Тпј има сущтинскп знашеое и
зазема централнп местп бидејќи сите пстанати стадиуми на кривишната
ппстапка се вп негпва функција, пднпснп сп пстваруваоетп на нивната
ппсебна цел се придпнесува кпн пстваруваое на целта на главнипт
претрес. Така, претхпдната ппстапка и пбвинуваоетп имаат за цел да
пбезбедат непрешенптп пдржуваое на главнипт претрес, дпдека фазата
на правни лекпви има за цел да ја кпнтрплира правилнпста на пдлуката
дпнесена на главнипт претрес.14
Тпј претставува дел пд првпстепената кривишна ппстапка вп кпј се
расправа за пснпванпста на кривишнп-правнптп бараое, спдржанп вп
пбвинениетп на пвластенипт тужител, какп и за кпн негп сппените
имптнп-правни бараоа, и за нив се изрекува пресуда.15 Иакп вп текпт на
главнипт претрес се преземаат брпјни и разнпвидни дејствија, сепак сите
тие претставуваат единствена и неразделна целина.Всущнпст главнипт
претрес е спставна кпмппнента на еден ппщирпк ппим ппзнат какп
14

Марина Панта, Кривишна ппстапка на СФРЈ, Култура Скппје 1979 гпд., стр.411
Vasiljević Tihomir, Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ, Savremena administracija, Beograd 1981
god, стр.531
15
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заседание. Именп, главнипт претрес зазема самп еден дел пд
заседаниетп на кривишнп-правнипт предмет, така пд птвпраоетп на
заседаниетп па се дп ппшетпкпт на главнипт претрес (заппшнува сп шитаое
на пбвинителнипт акт), се преземаат низа на прпцесни дејствија наспшени
кпн прпверка дали се испплнети претппставките за пдржуваое на главен
претрес, а пп негпвптп заврщуваое следи дпнесуваое и пбјавуваое на
пресудата, щтп е вп рамките на заседаниетп.
Пвпј стадиум е тристран прпцесен пднпс ппмеду судпт и странките,
сп тпшнп ппределени права и дплжнпсти на ушесниците, а негпвата
пснпвна цел се спстпи вп дпнесуваое на закпнита и правилна пдлука.
Главнипт претрес е стадиум щтп се пдвива пп претхпднп утврден
закпнски ред. Вп таа наспка ппстпјат прецизни правила за местптп и
улпгата на странките вп текпт на главнипт претрес, па така, спгласнп
шл.329 ЗКП, странките и сите присутни вп судницата гп дпшекуваат спветпт
стпејќи, пптпа, странките седат наспрпти претседателпт на спветпт, и тпа
пд негпвата лева страна пбвинетипт и негпвипт бранител, а пд негпвата
десна страна пвластенипт тужител, пщтетенипт и негпвипт пплнпмпщник.
Пбвинетипт, сведпците и вещтаците се спслущуваат не местп ппределенп
пд десната страна на претседателпт на спветпт, свртени кпн пбвинителпт
и пбвинетипт.
Дали расппредпт на учесниците вп ппстапката е
спгласнп чл. 329 ЗКП 16
91%
ДА

9%
НЕ

16

Пд страна на набљудувашите е изврщен мпнитпринг вп ппглед на
расппредпт на ушесниците вп ппстапката. Пд ппдатпците за заклушува
дека вп најгплем дел се ппшитува закпнската пдредба, пднпснп вп 91 %
16

Закпн за кривишна ппстапка (прешистен текст), Сл. Весник на Република Македпнија бр. 15/05
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пд набљудуваните рпшищта расппредпт е спгласнп закпн. Сепак вп 9 % пд
надгледуваните рпшищтата расппредпт не е закпнски, щтп сепак не е за
занемаруваое бидејки скпрп на секпе 10-тп рпшищте не е исппшитувана
пваа фпрмална пбврска на судпт.
За кривишната ппстапка пд есенцијалнп знашеое е да се пдреди кпј
суд е стварнп и меснп надлежен да ппстапува и пдлушува вп еден
кпнкретен кривишен предмет, бидејќи пд тпа вп гплема мера зависи
успещнпста вп бпрбата сп криминалпт, защтитата на пснпвните шпвекпви
права и слпбпди, асп тпа ќе се избегне непптребнптп и щтетнп
пдплгпвлекуваое на ппстапката. Притпа, ппределена е закпнската
пбврска на судпт, пп службена дплжнпст да внимава на свпјата
надлежнпст, и акп утврди дека е ненадлежен веднащ да се пгласи за
ненадлежен,а щтпм рещениетп за ненадлежнпст стане правпсилнп
предметпт да гп упати дп надлежнипт суд.
Стварната надлежнпст претставува сп закпн нпрмиранп правп и
дплжнпст на судпт вп кривишната ппстапка да превзема пдредени
прпцесни дејствија и да пресуди еднп кривишнп делп, сп пглед на
прирпдата на тпа делп.
Именп, спгласнп шл. 22 ЗКП, е ппределенп кај кпи кривишни дела
вп прв степен суди судија ппединец, а пак кај кпи кривишни дела
ппстапува судски спвет и пд кплку шленпви е спставен тпј спвет. Па така,
судија ппединец вп прв степен ппстапува и пдлушува самп кај пние
кривишни дела за кпи какп главна казна е предвидена паришна казна или
казна затвпр дп три гпдини. Вп кривишната ппстапка вп прв степен суди
спвет спставен пд двајца судии и трпјца судии ппрптници за пние
кривишни дела за кпи е предвидена казна затвпр вп траеое пд 15 гпдини
или казна дпживптен затвпр, дпдека пак, спветпт спставен пд еден
судија и двајца судии-ппрптници суди за кривишни дела за кпи е
прппищана ппблага казна. Знаши, ппстапуваоетп вп кривишната ппстапка
вп прв степен зависи пд тежината на стпренптп делп и казната
предвидена за стпрителпт на тпа делп. Уставпт на Република Македпнија
пдредува дека вп судеоетп ушествуваат и судии ппрптници кпга тпа е
утврденп сп закпн (шл. 103 ст. 3 УРМ).
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Спстав на судскипт спвет
15%

1+2

76%
9%

2+3
Нема шленпви

Ппадајки пд ппдатпците дпбиени сп набљудуваоетп мпже да се
кпнстатира дека ппвеќе пд три шетвртини пд предметите се впдени пред
судски спвет спставен пд еден прпфесипнален судија и двајца судии
ппрптници. Пптпа, 15 % пд предметите се впдени пред спвет спставен пд
двајца прпфесипнални судии и трпјца судии ппрптници, дпдека 9 % се
судени пд судија ппединец. Наведените ппдатпци решиси вп целпст ги
ппвтпруваат минатпгпдищните резултати щтп ни пвпзмпжува да
заклушиме дека вп најгплем дел кпруптивни предмети се прпцесуираат
пред судски спвет пд еден судија и двајца ппрптници.
Сп вклушуваоетп на судии ппрптници вп кривишните предмети се
настпјува да се наметне граданскипт фактпр вп пдлушуваоетп. Медутпа,
кривишните предмети бараат серипзна ппдгптвенпст на сите ушесници
(тужител, бранител), а ппсебнп на пние кпи ја врщат функцијата на
пресудуваое, бидејќи дпбрата на пбвинетипт пп кпи се ппсегнува
(слпбпдата, имптпт) пднпснп дпбрата на пщтетенипт (живпт, телп, импт и
слишнп) се мнпгу псетливи. Ппдгптвенпста ппдразбира специјална
едукација, искуствп, дппплнителни пбуки, семинари, спветуваоа, нещтп
щтп влегува вп рабптната кариера на прпфесипналнипт судија (би
требалп да се сппмне Академијата за пбука на судии и јавни пбвинители,
кпја има знашаен придпнес вп пстваруваое на наведената цел), ппради
тпа тпј е вистинскипт нпсител на пдлуките, дпдека ппрптниците
ушествуваат пд еден друг аспект вп судеоетп – градански.
Пдбраната претставува прпцесна активнпст на спрптивставуваое
на пбвинениетп, напплнп или делумнп пдрекуваое дека е изврщенп
кривишнп делп и на пдгпвпрнпста за негп, истакнуваое на аргументи сп
кпи се ппбива тезата на пбвинениетп, пднпснп пдбраната е збир пд пние
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дејства щтп вп ппстапката се преземаат сп цел да се изнесе сè щтп е вп
кприст на пбвинетипт. 17
Закпнпдавецпт предвидел дека пбвинетипт е најппвикан да ја
застапува и пбезбедува свпјата пдбрана, бидејќи пбвинениетп е наспшенп
прптив негп. Истп така, закпнпт ги задплжува и сите државни пргани щтп
ушествуваат вп кривишната ппстапка, вп билп кпја нејзина фаза, да се
ппгрижат целпснп и внимателнп да бидат разгледани и пценети сите
факти и дпкази и да се дпнесе закпнита и правилна пдлука (принцип на
бараое на материјалната вистина).Медутпа, ппкрај мпжнпста пбвинетипт
сам да ја застапува свпјата пдбрана, какп и дплжнпста за судпт и
пстанатите државни пргани (ппзнатп какп материјална пдбрана), закпнпт
предвидува и тн. фпрмална пдбрана, именп, тпа е мпжнпста, дејнпста на
пдбраната на пбвинетипт вп негпвп име да ја врщи негпвипт бранител.
Нп, закпнпт предвидел и ситуации кпга е неппхпднп пбвинетипт да биде
застапуван пд бранител, па така, акп тпј самипт не избере бранител,
тпгащ бранител ќе му биде назнашен пп службена дплжнпст, ппзнатп какп
пблигатпрна пдбрана.Сппред тпа, нащетп кривишнп закпнпдавствп
пдбраната ја квалификува на материјална и фпрмална (зависнп кпј ја
врщи), пднпснп факултативна и пблигатпрна (зависнп пд тпа дали ппстпи
пбврска за застапуваое пд страна на бранител).
Пблигатпрната пдбрана пбврзува пбвинетипт да има бранител
ущте при негпвптп првп испитуваое, истата е вп тесна врска сп
кпруптивните кривишни дела. Тпа се следните пкплнпсти: акп пбвинетипт
е нем, глув или несппспбен самипт успещнп да се брани, или акп прптив
негп се впди кривишна ппстапка за кривишнп делп за кпе вп закпнпт е
прппищана казна дпживптен затвпр. Вп пвие слушаи, пбвинетипт мпра да
има бранител вп целипт тек на кривишната ппстапка. Истп така,
пбвинетипт мпра да има свпј бранител акп прптив негп е ппределен
притвпр за време дпдека трае притвпрпт. Предвидена е пблигатпрна
пдбрана и вп слушај кпга ппстапката се впди за делп за кпе мпже да се
изреше казна затвпр вп траеое пд десет гпдини или пптещка казна, какп и
акп на пбвинетипт му се суди вп птсуствп.
Ппкрај факултативна и задплжителна пдбрана, ппстпи и тн.
пдбрана на бедни, и тпа вп слушај кпга нема услпви за задплжителна
пдбрана, а ппстапката се впди за кривишнп делп за кпе сп закпн е
прппищана казна затвпр над една гпдина, а при тпа, имптната спстпјба на
17

T. Vasiljevic, 1971, стр. 166
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пбвинетипт не му пвпзмпжува да има свпј бранител вп ппстапката. Тпгащ,
на бараое на пбвинетипт мпже да му се назнаши бранител, за шија
пдбрана трпщпците ги снпси државата.
Улпгата и задашата на бранителпт вп кривишната ппстапка е мпщне
знашајна, пспбенп акп се земе
предвид дека тпј има щирпки
пвластуваоа, бидејќи ги ппседува сите пние права щтп вп ппстапката ги
има и самипт пбвинет, нп истпвременп негпвата задаша е мнпгу
пдгпвпрна, бидејќи успехпт на пбвинетипт вп кривишната ппстапка, вп
гплема мера, зависи пд негпвата сппспбнпст да се спрптивстави на
пбвинениетп.
Дали пбвинетите имале бранител - правп на пдбрана

41%
ДА
59%

НЕ

Спрпведенптп набљудуваое ппкажа дека пд вкупнп 548 пбвинети,
кплку щтп се вп предметите ппфатени сп набљудуваоетп, 325 или 59 %
имале бранител, вклушувајќи ги и слушаите сп пблигатпрна пдбрана,
дпдека 223 или 41 % не гп искпристиле правптп на фпрмална пдбрана,
пднпснп немале бранител. Решиси ист сппднпст е забележан вп
минатпгпдищнптп истражуваое, т.е., 60 % - 40 % вп пплза на пбвинетите
щтп имале бранител.
Дпследната примена на принципите на кпнтрадиктпрнпст и
неппсреднпст налпжува на главнипт претрес задплжителнп да
присуствува пбвинетипт, т.е., негпвптп присуствп е претппставка за
пдржуваое на главнипт претрес. Сепак, вп исклушителни пкплнпсти, вп
редпвната ппстапка, на пбвинетипт мпже да му се суди вп птсуствп самп
акп тпј е вп бегствп или ппинаку не им е дпстапен на државните пргани, а
ппстпјат пспбенп важни пришини да му се суди иакп е птсутен. Рещение
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за судеое вп птсуствп на пбвинетипт дпнесува спветпт пп предлпг на
тужителпт (шл.316 ст.3 и 4 ЗКП).
Дали се суди вп птсуствп
94%

ДА

6%

НЕ

Набљудувашите пд Кпалицијата изврщиле мпнитпринг на 528
рпшищта, и евидентирале дека на најгплем дел пд нив пбвинетипт е
присутен. Всущнпст, вп 94 % пд набљудуваните рпшищта пбвинетипт е
присутен, щтп знаши има мпжнпст директнп и неппсреднп да ушествува вп
негпвата пдбрана, дпдека вп 6 % пд рпшищтата се суди вп птсуствп на
пбвинетипт. Вп пвие 6% пд рпшищтата, кпга се суделп вп птсуствп на
пбвинетипт, најшестп какп пришина се јавува недпстапнпста на пбвинетипт
(ппстпјат важни пришини да му се суди вп птсуствп), ппреткп какп
пришина се јавува бегствптп на пбвинетипт. Наведенипт сппднпс не би
требалп да биде изненадуваое бидејки на 47% пд пбвинетите им е
изрешена мерката притвпр, щтп знаши таа гп пбезбедува присуствптп на
пбвинетите вп текпт на ппстапката, ппкрај тпа се применети и други
мерки за пбезбедуваое на присуствп - вп 37 предмети.
За пстваруваое на целите на ппстапката пптребнп е главнипт
претрес да биде ппдгптвен, предметпт деталнп прпушен пд страна на
судешкипт судија, вп текпт на судеоетп на странките да им бидат
исппшитувани сите закпнски права, нп вп истп време да се спрешат
пбидите за пдплгпвлекуваое на претреспт. За ппстигнуваое на
гпренаведенптп пптребнп е судијата целпснп да има кпнтрпла над
предметпт, т.е. да биде судија меначер, сп щтп негпвите ппведенија ќе
имаат карактер на меначираое сп судскипт предмет. Всущнпст
запазуваоетп на принциппт за судеое вп разумен рпк се смета за еден
пд клушните елементи на дпбрипт судски меначмент. Пва гп пбврзува
судешкипт судија за навременп преземаое на прпцесните дејствија и
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успещнп наспшуваое на прпцеспт. На судските наппри за разумнп траеое
на ппстапката пбратнппрпппрципналнп делуваат пдлагаоетп и прекинпт
на главнипт претрес.


Пдлагаое на главнипт претрес

Пдлагаоетп е неппшнуваое на главнипт претрес вп пдреденипт
ден, туку вп некпј друг ден, или акп главнипт претрес веќе ппшнал, негпвп
запираое на ппдплгп време. Дпкплку пдлагаоетп на главнипт претрес
траелп ппдплгп пд 60 дена или акп главнипт претрес се пдржува пред
друг претседател на спветпт, тпгащ главнипт претрес мпра пднпвп да
ппшне и сите дпкази да се изведат ппвтпрнп.
Вп пснпви за пдлагаое на главнипт претрес се вбрпјуваат следните:
1. на главнипт претрес, щтп е закажан врз пснпва на пбвинителен
акт пд јавнипт пбвинител, не дпјде јавнипт пбвинител или лицетп кпе гп
заменува (шл.315 ст.1 ЗКП);
2. на главнипт претрес не дпјде пбвинетипт кпј е уреднп ппвикан,
а не ппстпи мпжнпст негпвптп дпведуваое веднащ присилнп да се
изврщи (шл.316 ст.1 ЗКП);
3. на главнипт претрес не дпјде бранителпт кпј е уреднп ппвикан
или акп бранителпт без пдпбрение гп напущти главнипт претрес, а не
ппстпи мпжнпст веднащ да се земе друг бранител без щтета за пдбраната
(шл.317 ЗКП),
4. вп извесни слушаи и недпадаоетп на ппвиканипт сведпк или
вещтак мпже да предизвика пдлагаое на главнипт претрес, дпкплку
негпвипт исказ има клушнп знашеое за рещаваое на правнп-релевантни
факти (шл.319 ЗКП).
5. акп вп текпт на главнипт претрес е пптребнп да се прибават
нпви дпкази (шл.321 ст.1 ЗКП);
6. акп вп текпт на главнипт претрес се утврди дека кај пбвинетипт
пп стпренптп казненп делп настапилп привременп дущевнп забплуваое
или привремена дущевна растрпенпст или
7. акп ппстпјат други прешки главнипт претрес да се спрпведе
успещнп.
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Пдлагаое на рпчишта пп ПС
44%

1%
5%

4%
8%

12%

12%

2%

3%
1%

2%

2%

1%

3%

ПС Гпстивар
ПС Битпла
ПС Велес
ПС Кавадарци
ПС Кпшани
ПС Куманпвп
ПС Пхрид
ПС Скппје
ПС Струга
ПС Струмица
ПС Тетпвп
ПС Штип
ПС Прилеп
ПС Негптинп

Набљудувашите
при
спрпведуваоетп
на
мпнитпрингпт
регистрирале 543 пдлагаоа на рпшищте, пд нив мнпзинствп има
Пснпвнипт суд Скппје 1 сп 241 пдлагаое или 44 %. Сп средищна
застапенпст се Пснпвнипт суд Куманпвп – 66 пдлагаоа или 12 % и
Пснпвнипт суд Битпла – 65 пдлагаоа или 12 %. Најмалку пдлагаоа имаат
судпвите вп Струга – 6 пдлпжени рпшищта, Негптинп – 5 пдлагаоа и
Кавадарци – 3 пдлпжени рпшищта или сите ушествуваат пп 1 % вп
вкупнипт прпцент на пдлагаоа на рпшищта.
Причини за пдлагаое на рпчиште
10%

10%

17%

7%
10%

15%

6%

25%

Птсуствп на ЈП
Птсуствп на бранителпт
Птсуствп на сведпци
Прибавуваое на материјални дпкзаи
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Пришините за пдлагаое на рпшищте се разнпвидни, најшестп се
јавува птсуствп на пбвинетипт (25% или 138 пдлагаоа), вп средината се
пптребата пд прибавуваое на материјални дпкази (17 % или 93
пдлагаоа) и птсуствп на бранителпт (15% или 82 пдлагаоа). Најреткп какп
пришини за пдлагаое на рпшищте се птсуствп на пщтетенипт (7% или 38
пдлагаоа) и птсуствп на јавнипт пбвинител (6 % или 32 пдлагаоа).
Дпкплку направиме сппредба сп минатата гпдина ќе се забележат
знашајни ппместуваоа кај пришините за пдлагаое на рпшищта, така
прибавуваоетп на материјални дпкази минатата гпдина заземаще 28%
дпдека гпдинава е сведен на 17% какп пришина за пдлагаое, ппвикуваое
на нпви сведпци (пд 26% е сведен на 10%), или птсуствп на сведпци (пд
17 % на 10%). Пд друга страна, птсуствп на пбвинетипт пд 12% ппраснаа
на 25% пд пдлпжените рпшищта, птсуствп на бранителпт пд 4 % на 15 %.


Прекин на главнипт претрес

Ппд прекинуваое на главнипт претрес се ппдразбира негпвп
запираое за ппкраткп време, нп не ппдплгп пд псум дена. Пришините щтп
дпведуваат дп прекин на главнипт претрес мпже да бидат разлишни, нп
сепак се делат вп две групи, пбишни и впнредни. Пбишнптп прекинуваое
гп пдредува претседателпт на спветпт, дпдека впнреднптп прекинуваое
настанува пп пдлука на спветпт. Вп пбишни пришини се сметаатпптребата
пд кратпк пдмпр вп текпт на главнипт претрес, какп и истекпт на
рабптнптп време. Впнредните пришини се ппвеќе, и тпа, прибавуваое на
ппределени дпкази, ппдгптвуваое на пбвинение, ппдгптвуваое на
пдбрана. Спгласнп шл.323 ст.2 ЗКП, прекинатипт главен претрес
прпдплжува таму каде щтп застанал, пред истипт спвет.
Причини за прекин на главнипт претрес
1%
10%

83%

6%

Пдмпр
Ппдгптвуваое на
пбвинениетп
Ппдгптвуваое на
пдбраната

Прибавуваое на
дпкази
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Вп текпт на мпнитпрингпт набљудувашите регистрирале 146
прекини на главен претрес, при тпа пптребата пд пдмпр се јавува какп
пришина вп 121 слушај или 83 % пд прекините, пптребата за ппдгптвуваое
на пдбраната вп 14 слушаи или 10 %, прибавуваоетп на дпкази вп 9
слушаи или 6 % и ппдгптвуваоетп на пбвинение вп 2 слушаи или 1 % пд
сите прекини на главен претрес. Акп направиме кпмпарација сп
резултатите пд минатата гпдина ќе се забележи дека пптребата за пдмпр,
какп пришина за прекин, пд минатпгпдищните 69 % се згплеми на 83 %,
дпдека прекинпт за прибавуваое на дпкази пд 20 % се намали на 6 %.
Ппдатпците за 2011 гпдина пп пднпс на тпшката - пришини за прекин на
главен претрес се пппптимистишки вп сппредба сп пние за 2010 гпдина
бидејки се намалени прекините ппради прибавуваое на дпкази, и вп
главнп се сведува на пптребата пд пдмпр.
Спгласнп шлен 219 пд ЗКП предметите щтп сппред КЗ треба да се
пдземат или щтп мпже да ппслужат какп дпказ вп кривишната ппстапка
привременп ќе се пдземат и ќе му се предадат на судпт или на друг нашин
ќе се пбезбеди нивнптп шуваое. Прпизлегува дека пва пдземаое на
предметите е самп привременп бидејќи дури пп заврщуваоетп на
кривишната ппстапка се пдлушува за тпа щтп ќе се слуши сп пдземените
предмети, пднпснп дали предметите кпнешнп ќе се пдземат, дали ќе се
унищтат или пак дали ќе му се вратат на лицетп пд кпгп биле пдземени.
Ппадајки пд материјалнипт закпн, привременп се пдземаат:
предметите щтп се упптребени или биле наменети за изврщуваое на
кривишнп делп или щтп настанале пд изврщуваоетп на кривишнп делп,
акп се сппственпст на изврщителпт. Ппкрај ппгпре сппменатите предмети,
мпже да се пдземат и сите пстанати предмети щтп мпже на билп кпј
нашин да ппслужат какп дпказ вп текпт на кривишната ппстапка, пднпснп
сите пние предмети щтп имаат важнпст за утврдуваое на правнпрелевантините факти пд знашеое за самата ппстапка, без пглед кпј е
нпсител на сппственпста.
Ппкрај пдземаое на ваквите предмети, судпт мпже да дпнесе
рещение за замрзнуваое на средства, сметки и фпндпви за кпи ппстпи
спмневаое дека претставуваат принпс пд изврщенп казненп делп (шл.
220 ст. 2 ЗКП), пднпснп привременп пбезбедуваое. Така, истражнипт
судија или спветпт сп рещение мпже да ппредели привременп
пбезбедуваое на импт или средства щтп се вп врска сп кривишнп делп.
Имптпт или средствата щтп се предмет на пбезбедуваое се ставаат ппд
надзпр на судпт. Ппд привременп пбезбедуваое на импт или средства се
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ппдразбира и привременп замрзнуваое, запленуваое, задржуваое на
фпндпви, банкарски сметки и финансиски трансакции или принпси пд
кривишнптп делп. Сп цел непрешенп изврщуваое на судскптп рещение за
привременп пбезбедуваое се исклушува мпжнпста пд ппвикуваое на
банкарска тајна, пднпснп никпј не мпже да се ппвика на неа.
Пд ппдатпците дпбиени пд набљудувашите се забележува
незнашителна примена на мерките за привременп пбезбедуваое и
пдземаое на предмети и импт.
Дали е дпнесенп решение за привременп пбезбедуваое и
пдземаое на предмети и импт
45%
ДА
НЕ
5%
50%

Нема ппдатпк

Пд вкупнп 174 набљудувани кпруптивни предмети самп вп 8
предмети или 5% е дпнесенп рещение за привременп пбезбедуваое или
пдземаое, вп 87 предмети или 50% не се дпнесени рещенија за примена
на некпја пд мерките за пбезбедуваое или пдземаое. Пвие ппдатпци се
ппразителни пспбенп акп се знае дека вп справуваоетп сп кпрупцијата,
прганите на прпгпн се пбврзани да ги иницираат, а судпвите мпра
ппшестп да ги применуваат привремените мерки бидејки имаат
сущтинска улпга вп реализираоетп на криминалната пплитика за пвпј вид
криминалитет.
Ваквата спстпјба треба да ја земеме сп пдредена дпза на резерва
бидејќи за 79 предмети или 45 % немаме ппдатпк дали е дпнесенп
рещение за примена на некпја пд мерките за пбезбедуваое или
пдземаое, пднпснп станува збпр за прпцент щтп мпже серипзнп да
влијае на целата слика.
Правнп релевантните факти вп кривишната ппстапка се утврдуваат
преку дпказни средства, а ппд тпј ппим ппдразбираме извпри пд кпи се
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дпбиваат дпказни пснпви.18 Сппред тпа, дпказните средства се извпри пд
кпи вп текпт на ппстапката се дпбиваат ппдатпци пднпснп се дпзнаваат
факти кпи се дпказен пснпв.19
Кај секпе ппединешнп кривишнп делп ппстпи ппсебен предмет на
дпкажуваое, а тпј пак ппдразбира, збир на факти кпи вп ппстапката се
утврдуваат сп дпкажуваое. Пттука, кпи дпказни средства ќе се упптребат
вп секпј ппединешен слушај, пред се, зависи пд пкплнпстите и
карактеристиките на слушајпт, каде судијата е тпј щтп ја дпнесува
пдлуката за тпа кпи дпказни средства ќе се упптребат, впдејќи сметка за
дплжнпста на судпт спвеснп да гп пцени секпј дпказ пдделнп и вп врскасп
другите дпкази, а дури пптпа да дпнесе заклушпк дали е дпкажан некпј
факт.
Исказ на пбвинет

11%

Исказ на пщтетен

22%

25%

Исказ на сведпци
10%
9%

Материјални дпкази
Писмени дпкази дпкументи
Вещт напд и мислеое на
вещтп лице
Други дпкази

20%

3%

Сппред ппдатпците дпбиени пд мпнитпрингпт се заклушува дека
пд 841 изведени дпказни средства најгплем дел припадаат на исказ на
пбвинетипт - 25 % и на исказ на сведпци - 22 %, веднащ дп нив се
писмените дпкази–дпкументи – 20%. Втпрата група дпказни средства ја
спшинуваат: исказ на пщтетен – 11 %, материјални дпкјази - 10 % и
вещташеое – 9 %. Самп 3 % пд изведените дпказни средства припадаат на
други дпкази.
Дпкплку направиме кпмпарација сп резултатите за пва пращаое
пд претхпдните две гпдини ќе кпнстатираме дека резултатите се
идентишни, пднпснп и вп 2010 гпдина и вп 2009 гпдина најшестп
18

Vasiljević Tihomir, Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ, Savremena administracija, Beograd 1981,
стр. 301,
19
Марина Панта, op.cit, стр. 225
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кпристени дпказни средства беа исказ на пбвинетипт и искази на
сведпците, а нивнипт заеднишки прпсек е пкплу 50 % пд изведените
дпказни средства. За разлика пд претхпдните две гпдини кпга
вещташеоетп имаще мнпгу мала примена (3-4 %), вп 2011 гпдина
забележува ппзнашајна примена, пднпснп 9 % пд дпказните средства.
Пд пва
мпже да се заклуши дека вп пресудуваоетп на
кпруптивните кривишни дела судпвите и ппнатаму, главнп, се пптпираат
на исказпт на пбвинетипт и на исказпт на сведпци. Исказпт на пбвинетипт
е дпказнп средствп сп кпе на пваа странка вп ппстапката и се пвпзмпжува
да ги изнесе свпите аргументи вп ппглед на настанпт, а сп тпа да му
ппмпгне на бранителпт вп креираоетп на пдбраната. Пд друга страна,
сведпк е физишкп лице кпе вп кривишната ппстапка се ппвикува пд страна
на судпт и кпе притпа е дплжнп да се јави на упатената ппкана, а за кпе е
верпјатнп дека ќе мпже да даде известуваое за кривишнптп делп, за
стпрителпт, какп и за други важни пкплнпсти, врз пснпва на негпвите
сетилни спзнанија за сите факти щтп се предмет на дпкажуваое.
Карактерпт на кпруптивните дела, ппсебнп најшестп изврщуваните
– злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое и измама, налага
најзнашајнп местп вп дпкажуваоетп да имаат писмените дпкументи и
материјалните дпкази. Исказпт на пбвинетипт е дпказнп средствп, нп
какп субјект вп ппстапката има пдредени прпцесни права, сп кпи треба да
биде заппзнаен ,а кпи гп разликуваат пд пстанатите ушесници. Писмените
дпкази – дпкументи ппфаќаат20% пд дпказните средства за 2011 гпдина
(вп 2010 гпдина – 17%), дпдека материјалните дпкази се застапени сп 10%
(вп 2010 гпдина – 17%). Пптребнп е згплемуваое на нивната застапенпст,
а тпа бара ппгплема ефикаснпст пд прганите на прпгпнпт вп пткриваоетп
и пбезбедуваоетп на пвие дпказни средства. Именп, писмените дпкази –
дпкументимпже да се прпнајдат вп ппгплемипт дел пд набљудуваните
кривишни дела – ппсебнп најшестите, злпупптреба на службена пплпжба и
пвластуваое и измама, имаат дејствие на изврщуваое щтп кпмппнира и
изгптвуваое на пдредени писмени акти (фалсификувани дпкументи) щтп
пптпа ќе бидат предмет на судскп дпкажуваое и утврдуваое на
пдгпвпрнпста. На слишна линија се и материјалните дпкази, тпа се трајни
сведпци за делптп, кпи и пп прптек на ппдплг временски перипд мпже да
ја ппкажат инкриминиранпста и пдгпвпрнпста за щтетнптп ппведение.
И ппкрај тпа щтп гпдинава се забележува ппзнашајна упптреба на
вещташеоетп какп дпказнп средствп, сепак тпа е сп минимален придпнес,
а тпа нè наведува на заклушпкпт дека вп гплема мера фактите се утврдени
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преку претхпдните дпказни средства па нема пптреба пд вещташеое или
пак серипзните финансиски издатпци за нивнп изврщуваое се пришина за
ппмалипт брпј на вещташеоа.
Сведпк е физишкп лице кпе вп кривишната ппстапка се ппвикува пд
страна на судпт и кпе притпа е дплжнп да се јави на упатената ппкана, а
за кпе е верпјатнп дека ќе мпже да даде известуваое за делптп, за
стпрителпт, какп и за други важни пкплнпсти, врз пснпва на негпвите
сетилни спзнанија за сите факти щтп се предмет на дпкажуваое.
Известуваоетп кпещтп гп дава сведпкпт вп кривишната ппстапка се
нарекува исказ на сведпк. Сп свпјпт исказ, сведпкпт ги пренесува на судпт
сите сппствени неппсредни спзнанија щтп ги пспзнал сп ппмпщ на
сетилата за вид и слух, а кпи се пднесуваат за пдреден кривишнп-правен
предмет.
Спгласнп шленпвите 241 и 243 став 2 ЗКП, сведпкпт не е дплжен да
пдгпвара на пдделни пращаоа акп е верпјатнп дека сп тпа би се излпжил
себеси или свпј близпк рпднина на тежпк срам, знашителна материјална
щтета или кривишнп гпнеое. За пва правп сведпкпт треба да буде
заппзнаен пд страна на претседателпт на спветпт, и истптп се внесува вп
записник.
Дали сведпкпт е ппучен за правптп да не пдгпвара на
пдделни прашаоа

85%

15%

ДА
НЕ

Вп врска сп пва, набљудувашите кпнстатирале дека вп 85% пд
предметите сведпците биле заппзнаени сп пва нивнп правп, дпдека вп
15% тпа не се слушилп. Слишнп какп и минатата гпдина ппдатпците
укажуваат дека судиите вп гплема мера ги ппшитуваат сппмнатите
шленпви пд ЗКП, нп спстпјбата треба и ппнатаму да се ппдпбрува бидејки
закпнпт бара апсплутнп ппшитуваое на нпрмите.
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Вп 96% пд рпшищтата на кпи се спслущувал сведпк дејствиетп се
преземалп вп присуствп на пбвинетипт, самп вп 4% пд рпшищтата
сведпкпт пдбивал да даде исказ вп негпвп присуствп. Притпа, вп 2/3 пд
слушаите, кпга сведпкпт пдбивал да даде исказ вп присуствп на
пбвинетипт, истипт не е привременп птстранет пд судницата, щтп самп пп
себе претставува еден негативен мпмент вп спрпведуваоетп на
наведенптп прпцеснп дејствие.
Сппред шл.293 ЗКП, кпга ппстпи ппаснпст да бидат излпжени на
заплащуваое, закана сп псвета или ппаснпст пп живптпт, здравјетп или
физишкипт интегритет или е пптребна нивна защтита вп текпт на
ппстапката, јавнипт пбвинител, пднпснп истражнипт судија, пднпснп
претседателпт на спветпт преземаат дејствија за пбезбедуваое на
ефикасна защтита на сведпците, на спрабптниците на правдата, на
жртвите дпкплку вп ппстапката се јавуваат какп сведпци. Така, сппред
ппдатпците пд набљудуваоетп вп 85 % пд рпшищтата сп сведпшеое не се
преземени мерки за защтита на сведпци, дпдека вп 15 % пд рпшищтата
тпа се слушилп. Вп наведените 15 % пд рпшищтата е спрпведен ппсебен
нашин на спслущуваое на сведпк, т.е., пбвинетипт и негпвипт бранител
имале мпжнпст да му ппставуваат пращаоа на сведпкпт преку судпт. Пвпј
нашин на спслущуваое е спгласнп шлен 293 ст.2 и 3 ЗКП, сппред кпј, за
защтита на пвие лица се спрпведува ппсебен нашин на испитуваое и
ушествуваое вп ппстапката, па вп таа смисла сведпкпт се спслущува самп
вп присуствп на јавнипт пбвинител и истражнипт судија, пднпснп
претседателпт на спветпт, на местп щтп гарантира защтита на негпвипт
идентитет, псвен акп вп спгласнпст сп сведпкпт спветпт ппинаку не
пдлуши, спслущуваоетп да се изврщи преку судпт или сп упптреба на
други технишки средства за кпмуникација.
Вп ЗКП е впведен ущте еден, сущтински нашин за защтита на
сведпк, тпа е преку вклушуваое вп прпграма за защтита на сведпци.
Бараое за вклушуваое вп прпграмата мпже да ппднесат надлежнипт
јавен пбвинител, истражнипт судија или претседателпт на спветпт дп
Јавнипт пбвинител на Република Македпнија. Дпкплку Јавнипт пбвинител
на Република Македпнија смета дека бараоетп е пснпванп тпгащ
ппднесува предлпг дп надлежнптп телп за дпнесуваое на пдлука за
вклушуваое вп прпграмата за защтита на сведпци (шл.294 ЗКП). Сепак, вп
2011 гпдина, истп какп и претхпдната 2010 гпдина, сппред ппдатпците пд
набљудуваоетп, вп ниту еден предмет не е ппднесенп бараое за
вклушуваое вп прпграмата за защтита на сведпци, пднпснп не се кпристи
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пвпј механизам за квалитетна защтита на сведпци, какп и за дпкажуваое
на правнп релевантните факти вп кпруптивните кривишни дела.
2.9. Пресуда и казнена пплитика
Најзнашајнипт акт щтп се дпнесува вп кривишната ппстапка е
пресудата. Именп, сите прпцесни активнпсти щтп се преземаат вп текпт
на ппстапката се наспшени кпн дпнесуваое на пресудата. Всущнпст,
пресудата е вид на пдлука сп кпја судпт заврщува пдреден кривишен
предмет. Таа какп акт на надлежен државен прган гп спдржи пдгпвпрпт
на пращаоетп дали пбвинетипт гп стприл делптп и дали е кривишнп
пдгпвпрен. На пресудата, и на пресудуваоетп, не мпже да се гледа самп
какп на рещаваое на еден кривишен предмет ппмеду странките, туку
треба да се гледа и какп на активнпст сп кпја се применува правптп вп
кпнкретни слушаи.
Знашеоетп на пресудата е ппвеќестранп, пднпснп не се исцрпува
самп вп нејзинипт ефект кпн лицата щтп се директнп засегнати пд
нејзината спдржина. Така, пп нејзинптп дпнесуваое и пбјавуваое, сп неа
се заппзнаваат сите градани и на тпј нашин истата влијае кпн јакнеоетп
или слабееоетп на специјалната и генералната превенција, па затпа, при
дпнесуваоетп на пресудата судпт не смее да пстави билп какпв прпстпр
за спмневаое дека закпнпт е нецелпснп или неправилнп применет, или
дека ппстпјат некпи други прппусти.
Пресудата се изрекува пп заврщуваое на главнипт претрес, именп,
тпгащ судскипт спвет се ппвлекува на спветуваое и гласаое (шл.362 ст.2
ЗКП). Спветуваоетп и гласаоетп е тајнп и за негп се впди ппсебен
записник вп кпј се ппищува текпт на спветуваоетп и резултатпт пд
гласаоетп.
Пресудата мпже да се пднесува самп на лицетп кпе е пбвинетп и
самп на делптп щтп е предмет на пбвинениетп спдржанп вп ппднесенипт,
пднпснп на главнипт претрес изменетипт или прпщиренипт пбвинителен
акт (шл.364 ст.1 ЗКП). Пднпспт ппмеду пресудата и пбвинениетп е такпв
щтп ппмеду нив мпра да ппстпи субјективен и пбјективен идентитет,
пднпснп пва е гаранција дека граданите мпже да бидат изведени пред
суд самп кпга е ппдигнатп пбвинение прптив нив и притпа мпже да бидат
гпнети самп за пна делп щтп е спдржанп вп пбвинениетп.
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Судпт ја заснпва пресудата самп врз фактите и дпказите щтп се
изнесени на главнипт претрес (шл.365 ст.1 ЗКП). Сппред тпа, секпј дпказ
щтп не бил изведен на главнипт претрес и кпј не бил ппдлпжен на
неппсреднп испитуваое пд страна на судпт, не мпже да служи какп
пснпва за дпнесуваое на пресуда.
Сппред инфпрмациите сп кпи распплага Кпалицијата пд
набљудувани 174 предмети на прв степен заврщени се 43 предмети.20
Пд нив, најмнпгу му припадаат на Пснпвнипт суд Битпла – 8 предмети
(минатата гпдина беа 16), пптпа на Пснпвнипт суд Кпшани – 6, Пснпвнипт
суд Скппје I и Пснпвнипт суд Струмица имаат пп 5 заврщени предмети, ПС
Штип - 4 предмети, дпдека пстанатите судпви се ппд пваа брпјка.

ПС Гпстивар

8

ПС Битпла

7

ПС Велес
6

ПС Кавадарци

5

ПС Кпшани

4

ПС Куманпвп

3

ПС Скппје
ПС Струга

2

ПС Струмица
1

ПС Тетпвп

0
Брпј на заврщени предмети

ПС Штип

Спгласнп шл.366 ст.1 ЗКП, ппстпјат три вида на пресуди, и тпа:




пресуда сп кпја пбвинениетп се пдбива (пдбивателна пресуда),
пресуда сп кпја пбвинетипт се пслпбпдува пд пбвинение
(пслпбпдителна пресуда)и
пресуда сп кпја пбвинетипт се пгласува за винпвен (псудителна
пресуда).

20

За сппредба минатата гпдина пд 154 набљудувани предмети, вп перипдпт за анализа, на прв
степен, беа заврщени 60 предмети,
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Пвие три вида на пресуди мпже да се ппделат на две групи:
фпрмални и материјални. Фпрмална пресуда е пнаа пресуда при шие
дпнесуваое судпт не се впущта вп расправаое на самипт сппр, т.е. не се
изјаснува за пснпванпста пднпснп непснпванпста на пбвинениетп, туку се
задржува на фпрмалните елементи и кпнстатира дека не ппстпјат
претппставки за да се впущти вп судеое на самипт предмет. За фпрмална
пресуда се смета пресудата сп кпја се пдбива пбвинениетп пднпснп
пдбивателната пресуда.

Пбвинетипт се
пгласува за винпвен

ПС Гпстивар
ПС Битпла
ПС Велес
ПС Кавадарци
ПС Кпшани
ПС Куманпвп
ПС Скппје
ПС Струмица
ПС Тетпвп
ПС Штип
ПС Негптинп

ВКУПНП
ВКУПНП СИТЕ
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Чл.276

ВКУПНП

Чл.257

ПС Битпла
ПС Кавадарци
ПС Кпшани
ПС Куманпвп
ПС Струмица
ПС Тетпвп
ПС Штип
ПС Прилеп

Чл.239

Пбвинетипт се
пслпбпдува

ПС Гпстивар
ПС Кпшани

Чл.394

Пбвинениетп се
пдбива
ВКУПНП

ПС пред кпј се впди
предметпт

Чл.353

Вид на пресуда за
пбвинетипт

Чл.247

За кпеКД се впди ппстапката

0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
4
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
6
10

0
1
1
1
0
0
2
0
0
2
1
6
1
0
2
0
3
1
3
3
0
0
0
13
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

Прпект за набљудуваое на предмети пд пбласта на кпрупцијата

Материјална е пнаа пресуда при шие дпнесуваое судпт се впущта
вп сущтинскп испитуваое на сппрпт, т.е. судпт пдлушува пп бараоетп
спдржанп вп пбвинениетп и вп зависнпст пд свпетп уверуваое мпже да
најде дека пбвинениетп е непснпванп и да гп пслпбпди пбвинетипт пд
пбвинениетп, или дека пбвинениетп е пснпванп ппради щтп пбвинетипт
гп прпгласува за винпвен и му пдредува санкција щтп треба да се
примени. Вп материјални пресуди се вбрпјуваат: пслпбпдителна и
псудителна пресуда. Пд вкупнп 43 првпстепенп пресудени предмети,
псудителна пресуда сп кпја пбвинетипт се пгласува за винпвен е
дпнесена вп 22 предмети, пслпбпдителна пресуда е дпнесена вп 11
предмети, вп 1 предмет имаме пдбивателна пресуда, притпа вп 9
предмети нема ппдатпк за видпт на пресудата.
Сппред ппдатпците сп кпи распплага Кпалицијата, сите пресуди
(пет) на ПС Скппје 1 се псудителни, кај ПС Битпла една пресуда е
псудителна, една е пслпбпдителна, нп за 6 негпви пресуди нема ппдатпк
за видпт на пресудата, дпдека при ПС Струмица и ПС Кпшани среќаваме
пп 4 псудителни пресуди и пп една пслпбпдителна.Ппкрај тпа,
единствената пдбивателна пресуда е дпнесена при ПС Кпшани. Вп пва
група би гп сппмнале и ПС Штип сп 4 пресуди, пд кпи 3 се пслпбпдителни
и една е псудителна.
Пстанатите судпви имаат ппмала застапенпст вп изрешените – 43
пресуди. Така, пп една псудителна пресуда имаат дпнесенп пснпвните
судпви вп Гпстивар, Кавадарци, Куманпвп, Тетпвп и Негптинп, дпдека ПС
Велес има 2 псудителни пресуди. Пд друга страна, пп една
пслпбпдителна пресуда имаат судпвите вп Кавадарци, Тетпвп и Прилеп,
ПС Куманпвп има 2 пслпбпдителни пресуди. Ппкрај тпа, би требалп да се
сппмне дека пд 9-те пресуди за кпи нема ппдатпк, две се на ПС Прилеп, а
една на ПС Струга.
Ппдатпците за видпт на пресуда ппкажуваат дека пбвинтелите щтп
ги застапувале пбвинителните акти при ПС Скппје 1, Струмица и Кпшани,
секпгащ или вп ппгплем дел, имале изгптвенп квалитетни пбвиненија.
Пва не мпже да се каже за пбвинителите при ПС Штип и Куманпвп, каде
се дпнесени ппвеќе пслпбпдителни пресуди. Преппрашивп е да се
ппдпбри квалитетпт на пбвинителните акти, ппткрепенпста сп дпказнипт
материјал, а дпбрп е щтп вп 2012 гпдина ќе се заппшне сп пбвинителската
истрага, па на тпј нашин пбвинителпт ќе има целпсна пдгпвпрнпст за
квалитетпт на дпказнипт материјал. Всущнпст, акп тврдиме дека судијата
меначира сп главнипт претрес, тпгащ мпжеме да кажеме дека
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пбвинителпт (ќе) меначира сп истрагата, негпвите сппспбнпсти за
пткриваое и искпристуваое на дпказите имаат (и ќе имаат) рещавашкп
влијание за видпт на судската пдлука.
Најгплем дел пд дпнесените пресуди, за кпи има ппдатпк, т.е. 20
се за делптп злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое,
предвиденп и казнивп пп шлен 353 КЗ. Пд нив 13 пресуди се псудителни,
6 се пслпбпдителни и една е пдбивателна. Пснпвните судпви Струмица,
Кпшани и Скппје 1 имаат дпнесенп пп 3 псудителни пресуди за пва делп,
ПС Велес има 2 псудителни пресуди, дпдека ПС Гпстивар и ПС Куманпвп
пп една псудителна пресуда. Пп 2 пслпбпдителни пресуди, за предмети
щтп се гпнеле пп шлен 353, имаат дпнесенп ПС Куманпвп и ПС Штип, пп
една пслпбпдителна пресуда имаат ПС Прилеп и ПС Битпла. Единствената
пдбивателна пресуда е дпнесена вп ппстапка пп шлен 353 пд страна на ПС
Кпшани. Десет пресуди се дпнесени за делптп измама, предвиденп и
казнивп пп шлен 247 пд КЗ, пд кпи 6 се псудителни, а 4 се пслпбпдителни.
Пваа спстпјба е спсема лпгишна ппадајки пд фактпт дека најгплем дел пд
набљудуваните 174 предмети се пднесуваа на делата измама и
злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое.
За делптп злпстпрнишкп здружуваое, предвиденп и казнивп пп
шлен 394 КЗ, е дпнесена една псудителна пресуда пд ПС Скппје 1. Истипт
суд ја има дпнесенп единствената пресуда за делптп недпзвпленп
прпизвпдствп, шлен 276 пд КЗ, истп така псудителна. ПС Кпшани има
дпнесенп една псудителна пресуда за делптп затајуваое, предвиденп и
казнивп пп шлен 239 пд КЗ, дпдека при ПС Штип е дпнесена една пресуда
за делптп пщтетуваое и ппвластуваое на дпверители, шлен 257 пд КЗ,
кпја е пслпбпдителна.
Сп 43-те првпстепенп пресудени предмети се ппфатени 123
пбвинети лица. Пд нив 85 лица или 69% сп првпстепена пресуда се
пгласени за винпвни, за 20 пбвинети лица или 16% е дпнесена
пслпбпдителна пресуда, дпдека за 5 пбвинети лица или 4% пбвинениетп
е пдбиенп. Сепак треба да се има предвид фактпт дека за 13 пбвинети
лица или 11 % нема ппдатпк за видпт на пресудата.
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Пбвинениетп се
пдбива

69%

Пбвинетипт се
пслпбпдува

11%

16%

4%

Пбвинетипт се
пгласува за
винпвен
Нема ппдатпк

Пд гпренаведенптп мпже да се заклуши дека првпстепените
судпви за предмети сп кпруптивни кривишни дела вп најгплем дел имаат
дпнесенп псудителни пресуди. Ваквипт заклушпк прпизлегува пп двете
пснпви, пд вкупнипт брпј на пресудени предмети, пднпснп 22 предмети
или 51% пд вкупнп 43 пресудени предмети заврщиле сп псудителна
пресуда или пп брпјпт на псудени лица, т.е. пд вкупнп 123 пбвинети лица
85 или 69% се прпгласени за винпвни.
Пп дпнесуваоетп пднпснп изрекуваоетп на пресудата, дпада
нејзинптп пбјавуваое, какп ппследнп прпцеснп дејствие щтп гп врщи
спветпт на заседаниетп.Пресудата се пбјавува веднащ пп нејзинптп
изрекуваое. Медутпа, акп судпт не е вп мпжнпст да ја изреше истипт ден
пп заврщуваоетп на главнипт претрес, тпј мпже да гп пдлпжи нејзинптп
пбјавуваое најмнпгу за три дена и притпа гп ппределува времетп и
местптп на пбјавуваоетп (шл.370 ст.1 ЗКП).
Претседателпт на спветпт ја пбјавува пресудата вп присуствп на
странките, нивните закпнски застапници, пплнпмпщници и бранителпт.
Медутпа, пбјавуваоетп на пресудата мпже да се изврщи и кпга странката,
закпнскипт застапник, пплнпмпщникпт или бранителпт не е присутен.
Спветпт мпже да нареди на пбвинетипт, кпј е птсутен, пресудата да му ја
спппщти уснп претседателпт на спветпт или пресудата самп да му се
дпстави (шл.370 ст.1 и 2 ЗКП).
Пбјавуваоетп на пресудата се врщи на тпј нашин щтп
претседателпт на спветпт јавнп ја шита веќе напищаната изрека и
накраткп ги спппщтува пришините на пресудата. При тпа сите присутни гп
слущаат шитаоетп на изреката на пресудата стпејќи (шл.370 ст.5 ЗКП). Пп
76

Прпект за набљудуваое на предмети пд пбласта на кпрупцијата

пбјавуваоетп на пресудата претседателпт на спветпт ќе ги ппуши
странките за правптп на жалба, какп и за правптп на пдгпвпр на жалба,
ппкрај тпа претседателпт на спветпт ќе ги предупреди странките дп
правпсилнптп пкпншуваое на ппстапката за секпја прпмена на адресата
да гп известат судпт.
Кпга е пбјавена пресудата
12%
33%

16%

Веднащ
Вп рпк пд 3 дена
Ппвеќе пд 3 дена

39%

Писменп ќе се дпстави

Пресудата била веднащ пбјавена самп вп 12 % пд пресудените
предмети (минатата гпдина беа 33%), вп 16% е пбјавена вп закпнскипт
рпк пд 3 дена, дпдека прешекпруваоетп на закпнскипт лимит гп има вп
дури 39% пд предметите (минатата гпдина беа 23%). Писмената дпстава
на пресудата се слушува вп 33% пд предметите (вп 2011 гпдина беа 22%).
Акп пвие ппдатпци ги кпмпарираме сп пние за 2009 гпдина тпгащ сликата
ќе биде дптплку пптещка, па така вп 2009 гпдина брпјпт на пресуди щтп
се веднащ пбјавени изнесува пкплу 53 %, дпдека брпјпт на пресуди щтп
се пбјавуваат пп ппвеќе пд 3 дена бил пкплу 11 %.
Загрижува ппдатпкпт щтп за 39 % пд пресудените предмети
пресудата е пбјавена пп три дена, прекрщувајки ја закпнската пдредба
(шл.370 ЗКП). Спсема лпгишнп се ппставува пращаоетп зпщтп е тпа така,
или зпщтп вп кпнтинуитет расте ваквптп ппстапуваое. Пдгпвпрнпста е кај
судијата, и мпже да лежи вп негпвата презафатенпст, или вп пбемнпста и
слпженпста на, нп не е склушена мпжнпста да е и нещтп другп вп
пращаое. Сп набљудуваоетп не се пбезбедени ппдатпци за пвпј
прпблем, нп се преппрашува вп следните истражуваоа да се ппсвети
внимание на пращаоетп. Ппадајки пд фактпт дека пдгпвпрнпста е
индивидуална,пптребнп е да се направи детален увид вп ппстапуваоетп
на пснпвните судпви, пднпснп да се утврди кпи пд нив придпнесуваат за
пвпј ппдатпк.
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5
5
4
4
3
3

2
2
1
1
0

Веднащ

Вп рпк пд 3 дена

Ппвеќе пд 3 дена

Писменп ќе се дпстави

Така, за разлика пд минатата гпдина кпга ПС Штип за сите
предмети веднащ ја имаще пбјавенп пресудата, пваа гпдина пди вп
спсема спрптивна наспка, пднпснп за 4-те предмети щтп ги има
пресуденп пдлуката ја пбјавил вп перипд ппдплг пд 3 дена. Слишна е
спстпјбата и сп ПС Кпшани, т.е. за 4 предмети щтп ги има пресуденп
пбјавуваоетп гп изврщил вп перипд ппдплг пд 3 дена, а за еден предмет
таа е дпставена писменп. Пвде треба да се приклуши ПС Скппје 1, кпј има
пресуденп 5 предмети – за 3 пд нив пбјавуваоетп на пдлуката е вп рпк
кпј надминува 3 дена. Би требалп да се сппмнат ПС Велес и ПС Негптинп,
именп тие имаат пресуденп пп еден предмет и за нив пбјавуваоетп на
пресудата е над 3 дена. Меду ппажурните за пва пращаое би ги сппмнале
ПС Битпла сп 2 пресуди пбјавени веднащ, една пбјавена вп рпк пд 3 дена,
нп и една пбјавена вп перипд ппдплг пд 3 дена, какп и ПС Тетпвп сп 2
пресуди, првата пбјавена веднащ, а втпрата вп рпк пд 3 дена. Писменптп
дпставуваое е најмнпгу присутнп кај ПС Струмица вп 5 предмети, и ПС
Битпла вп 4 предмети.
Кривишната санкција е инструмент на државата сп кпј настпјува да
гп защтити впсппставенипт систем на вреднпсти, ппединецпт и негпвата
пплпжба, државата какп целина и нејзините вреднпсти, щтп се изрекува
пд страна на судпт вп ппстапка утврдена сп закпн, сп кпја дпада дп
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пдземаое или пгранишуваое на пдредени слпбпди и права на стпрителпт
на кривишнптп делп.
Структурата на системпт на кривишни санкции, пднпснп кпи
видпви на кривишни санкции ќе ппстпјат зависи пд пптребите на
ппщтествптп за защтита на негпвите најважни вреднпсти, кпи пдат вп
наспка за негпвп ппстпјуваое и развпј.
Спгласнп шл. 4 КЗ македпнскипт систем на кривишни санкции гп
спшинуваат:





Казни,
Алтернативни мерки,
Мерки за безбеднпсти
Впспитни мерки.

Сите санкции имаат придпнес вп справуваоетп сп
криминалитетпт, притпа вп бпрбата прптив кпрупцијата пд ппсебнп
знашеое се казните, алтернативните мерки, какп и мерките за пленуваое
на имптна кприст прибавена сп изврщуваое на кривишнп делп. Вп шл.33
ст.1 КЗ стпи: „за кривишни дела на кривишнп пдгпвпрните стпрители мпже
да им се изрешат следниве казни:






затвпр;
паришнаказна;
забрана за врщеое прпфесија, дејнпст или дплжнпст;
забрана за управуваое сп мптпрнп впзилп и
прптеруваое странец пд земјата.

Вп иста наспка, спгласнп шл.48-а КЗ, на стпрителите на кривишни
дела мпже да им се изрешат следните алтернативни мерки:







услпвна псуда,
услпвна псуда сп защтитен надзпр,
ппщтпкприсна рабпта,
услпвнп прекинуваое на кривишната ппстапка,
судска пппмена и
куќен затвпр.
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Наведенп е дека сп 43-те првпстепени пресуди се ппфатени 123
пбвинети лица, притпа за 85 лица е дпнесена псудителна пресуда, за 20
лица е дпнесена пслпбпдителна пресуда, за 5 лица е пдбиенп
пбвинениетп, дпдека за 13 лица нема ппдатпк за видпт на пресудата.
Ефективна казна затвпр (вп месеци)
Месеци
Брпј на
казни
Гпдини

6

12 18 24 27 30 36 42 48 54 60 72 84 120 144 156 180

2

4

1

11

1

4

5

8

7

2

3

1

2

2

1

1

1

0,5 1,0 1,5 2,0 2,3 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 10,0 12,0 13,0 15,0

Пд 85 лица за кпи е дпнесена псудителна пресуда, ефективна
казна затвпр е изрешена на 56 лица. Најниската казна затвпр изнесува 6
месеци и им е изрешена на 2 лица, дпдека највиспката казна затвпр му е
изрешена на еднп лице вп траеое пд 180 месеци (минатата гпдина
највиспката казна затвпр изнесуваще 81 месец).

50%
дп 1 гпдина
11%

39%

пд 1 дп 3 гпдини
над 3 гпдини

Ефективна казна затвпр дп една гпдина им е изрешена на 6
псудени лица или 11% пд псудените на ефективна казна затвпр. На 22
лица или 39% им е изрешена ефективна казна затвпр вп траеое пд 1 дп 3
гпдини. Казна затвпр над 3 гпдини им е изрешена на 28 лица или 50% пд
псудените на ефективна казна затвпр, притпа, на еднп лицему е изрешена
казна затвпр вп траеое пд 156 месеци, а најдплгптрајната казна изнесува
180 месеци, изрешена на еднп лице. Дпкплку се направи сппредба сп
спстпјбата пд минатата гпдина ќе се забележат знашајни прпмени вп
прпцентуалната застапенпст на трите мерни вреднпсти. Така, вп 2010
гпдина на ефективна казна затвпр дп една гпдина беа псудени 43% пд
псудените на ефективна казна, пваа гпдина се 11%, пптпа, на казна затвпр
пд 1 дп 3 гпдини беа псудени 48% дпдека гпдинава се 39%, и за казна
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затвпр над 3 гпдини минатата гпдина беа псудени 9% дпдека вп 2011
гпдина се псудени 50% пд псудените на ефективна казна затвпр. Пд пвде
мпже да се заклуши дека вп 2011 гпдина судпвите изрекувале
ппдплгптрајни ефективни казни затвпр сппреденп сп 2010 гпдина, щтп
самп пп себе знаши ппсерипзна ппщтествена реакција на судпвите вп
бпрбата прптив кпрупцијата, сп ппсилнп изразени елементи на
специјална и генерална превенција.
Услпвна казна затвпр (вп месеци)
Месеци
Брпј на казни
Гпдини

6
15
0,5

8
2
0,7

12
4
1,0

19
1
1,6

24
5
2,0

36
1
3,0

48
1
4,0

Алтернативната мерка - услпвна псуда е изрешена на 29 лица и сп
неа им се дава мпжнпст за респцијализација преку впнинституципнален
треман, пднпснп вп заедницата. Сп услпвна псуда на стпрителпт на
кривишнп делп судпт му ја утврдува казната и истпвременп ппределува
дека таа нема да се изврщи акп псуденипт за времетп щтп ќе гп
ппределил судпт, а кпе не мпже да биде ппкраткп пд една ниту ппдплгп
пд пет гпдини (време за прпверуваое) не стпри нпвп кривишнп делп.

52%

20%

дп 6 месеци
пд 6 дп 12 месеци

21%

7%

пд 12 гп 24 месеци
над 24 месеци

Сппред ппдатпците пд мпнитпрингпт услпвната псуда најшестп е
изрекувана вп траеое дп 6 месеци, т.е., за 15 псуденици или 52% пд
вкупнп псудените на услпвна псуда. За 6 псуденици или 20,5%
времетраеоетп на услпвната псуда е пд 6 дп 12 месеци, за ист брпј на
псуденици траеоетп на услпвната псуда е пд 12 дп 24 месеци, дпдека за
2 псуденика или 7% пд целата пппулација на псуденици на услпвна псуда,
нејзинптп времетраеое е над 24 месеци, пднпснп за првипт е 36 месеци,
дпдека за втприпт е 48 месеци. Треба да се има предвид дека услпвна
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псуда мпже да се изреше кпга на стпрителпт му е утврдена казна затвпр
вп траеое дп две гпдини, пднпснп 24 месеци, щтп знаши дека за двајцата
псуденици ппстпи знашителнп птстапуваое пд нпрмативните рещенија и
вп тие слушаи требалп да се пристапи кпн некпја казна, какп пптежпк
пблик на санкција.

60%
дп 12 месеци
25%

10%

5%

пд 12 дп 24 месеци
пд 24 дп 36 месеци
над 36 месеци

Временскипт перипд на прпверуваое најшестп е 12 месеци (60%
пд псудениците на кпи им е изрешена услпвна псуда), за 25 %
прпверуваоетп е пд 12 дп 24 месеци, за 5% интервалпт е пд 24 дп 36
месеци, дпдека за 10% пд псудениците на кпи им е изрешена услпвна
псуда перипдпт на прпверуваое е пд 36 дп 48 месеци.
Паришна казна е изрешена на 17 лица, истата мпже да биде главна
или сппредна, щтп знаши дека вп некпи пд пресудените предмети на
псудениците истпвременп им биле ппределени затвпр и паришна казна.
За разлика пд минатата гпдина, вп 2011 гпдина се забележува
згплемуваое на изнпсите на паришна казна, щтп пди вп наспка сп
минатпгпдищните преппраки да се изрекуваат ппвиспки паришни казни,
ппадајки пд прирпдата на кпруптивните кривишни дела. Така, на три
псуденика им е изрешена паришна казна вп изнпс дп 20.000 денари, на 13
псуденика паришната казна е вп интервалпт пд 40.000 дп 45.000 денари,
највиспкипт изнпс на казната е 275.400 денари, изрешена на еден
псуденик.
Истп какп и минатата гпдина, и вп 2011 гпдина судпт впдел сметка
за засметуваое на времетп ппминатп вп притвпр вп рамките на
изрешената казна, вп спрптивнп би имале елементарнп неппшитуваое на
шпвекпвите слпбпди и права.
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Генералнп гледанп, вп сппредба сп минатата гпдина, вп 2011
гпдина судпвите практикувале ппстрпги санкции спрема стпрителите на
кпруптивни кривишни дела, какп преку ппдплгптрајни ефективни казни
затвпр, така и преку ппвиспки изнпси на паришна казна (пстанатите
санкции не се применети). Минатата гпдина една пд слабпстите беще
изрекуваоетп на релативнп ниски санкции спрема стпрителите на
кпруптивни дела, па вп 2011 гпдина на пва пращаое има знашајнп
ппдпбруваое, щтп самп пп себе знаши ппсерипзна ппщтествена реакција
на судпвите вп бпрбата прптив кпрупцијата, сп ппсилнп изразени
елементи на специјална и генерална превенција
Кпнфискација на импт и имптна кприст е фискална мерка сп кпја
се настпјува да се спреши збпгатуваое на лица преку криминал. Ппадајки
пд шлен 97 пд КЗ, никпј не смее да се стекне сп имптна кприст на
криминален нашин бидејќи сп тпа се рущат пснпвните екпнпмски
принципи щтп владеат вп еднп ппщтествп, а истп така и се загрпзуваат,
пднпснп ппвредуваат најзнашајните вреднпсти вп ппщтествптп. Сп
измените на КЗ (Сл. весник на Р Македпнија бр.114/09) вп шлен 98-а се
впведе -прпщирена кпнфискација, сп щтп се пвпзмпжува кпнфискуваое
на импт пд стпрителпт или трети лица стекнат вп перипд дп пет гпдини
пред изврщуваоетп на делптп, за пптещки кривишни дела (вп кпи
влегуваат и ппгплем дел пд кпрупциските дела ппфатени сп
истражуваоетп).
Пд ппдатпците сп кпи распплага Кпалицијата се забележува дека
за 26 псудени била применета мерката кпнфискација на импт стекнат на
криминален нашин. Пвпј ппдатпк е за ппздравуваое бидејки вп
сузбиваоетп на кпруптивните кривишни дела треба да се дејствува пп
системпт: мптив – кпнтрамптив. Именп, стекнуваоетп на материјалната
дпбивка е мптивпт за изврщуваое на кривишнптп делп, затпа
кпнфискацијата на импт, пдземаоетп на материјални вреднпсти треба да
гп претставува кпнтрамптивпт. На тпј нашин генералнп превентивнп се
дејствува, да се влијае вп свеста на граданите дека криминалнптп
ппведение не е исплативп.
Прпщирената кпнфискација и ппнатаму пстанува слаба тпшка, па
така, минатата гпдина мерката беще применета вп еден предмет, вп 2011
гпдина, сппред ппдатпците пд набљудуваоетп, впппщтп не е применета.
Станува збпр за мнпгу знашаен инструмент прптив незакпнскптп
стекнуваое на материјални дпбра, кпј бара ппдлабинскп анализираое на
предметпт за да се спрешат разните трансакции за прикриваое на
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криминалнп стекнатипт импт. Сетп пва бара ппгплеми наппри пд
судпвите при утврдуваоетп на фактишката спстпјба, щтп претставува
нивна закпнска пбврска, именп, еден пд пснпвните принципи на
кривишната ппстапка е бараоетп за утврдуваое на материјалната
вистина.
2.10.

Стандарди за фер и правичнп судеое

Правптп на судеое вп разумен рпк е правп на странката вп текпт
на ппстапка, судпт за нејзините права и пбврски пднпснп пп пбвинениетп
за кривишнп делп, да пдлуши без непптребни пдлпжуваоа. Всущнпст,
неразумните пдплгпвлекуваоа имплицираат недпстатпк на ефикаснпст
на правдата. Штетнпста пд дплгптрајната ппстапка пспбенп е присутна вп
кривишната пбласт (дпкплку е изрешена мерката притвпр). Правптп е
предвиденп сп Еврппската кпнвенција за защтита на шпвекпвите права и
пснпвните слпбпди, пд 1950 гпдина. Република Македпнија ја ратификува
Кпнвенцијата вп 1997 гпдина сп щтп прифати, ппмеду пстанатите, да гп
ппшитува и правптп за судеое вп разумен рпк.
Правптп за судеое вп разумен рпк е спдржанп вп шлен 6 пд
Кпнвенцијата, ппд наслпв “Правп на правишнп судеое“,при щтп вп став 1
е наведенп: “Секпј, при ппределуваое на негпвите градански права и
пбврски или кпга е кривишнп гпнет, има правп на правишнп и јавнп
судеое вп разумен рпк, пред независен и непристрасен трибунал...“.
Еврппскипт суд за шпвекпви права нема впсппставенп
квалитативни параметри за да се утврди разумнптп времетраеое на
ппстапката, за таа цел ппада пд „пспбените пкплнпсти“ на слушајпт вп
кпмбинација сп системските карактеристики на правнипт и судскипт
систем на засегнатата држава. Спдржината на „пспбени пкплнпсти“ ја
спшинуваат: слпженпста на слушајпт, ппвреденптп дпбрп на пщтетенптп
лице, придпнеспт на ппднпсителпт вп пдплгпвлекуваоетп на ппстапката,
придпнеспт на јавните пргани вп пдплгпвлекуваоетп на стадиумите на
ппстапката.
Вп нащетп закпнпдавствп защтитата на правптп на судеое вп
разумен рпк за прв пат е регулиранп сп Закпн за судпвите (Сл. весник на Р
Македпнија бр. 58/06). Именп, спгласнп пдредбите пд шленпвите 35 и 36
е предвиденп пп бараоета за защтита на правптп да пдлушува Врхпвнипт
суд на Република Македпнија. Сп дпнесуваоетп на Закпнпт за измени и
дппплнуваое на Закпнпт за судпвите (Сл. весник на Р Македпнија бр.
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35/08) ппсущтински и пппрецизнп се регулира защтитата на правптп на
судеое вп разумен рпк (шленпт 36 целпснп се менува и дппплнува, се
внесува нпв шлен 36-а). Сп измените на Закпнпт за судпвите пд 2010
гпдина се внесува нпв шлен 36-б, щтп гп регулира нашинпт на исплата на
надпместпкпт пд Судскипт бучет.
Нпвипт закпн за кривишна ппстапка (Сл. весник на Р Македпнија
бр. 150/10) ппсветува гплемп внимание на пва правп, па така шлен 6 гп
нпси наслпвпт “правп на судеое вп разумен рпк“. Спгласнп негпвите
пдредби, утврденп е дека лицетп прптив кпе се впди ппстапка има правп
вп разумен рпк да биде изведенп пред суд и да му биде суденп без
непправданп пдплжуваое. Ппкрај тпа, судпт е дплжен ппстапката да ја
спрпведе без пдплжуваое и да ја пневпзмпжи секпја злпупптреба на
правата кпи им припадаат на лицата кпи ушествуваат вп ппстапката.
Ппстапката за защтита на правптп на судеое вп разумен рпк пред
ВСРМ се спрпведува вп два степени, т.е. пред првпстепен спвет и пред
жалбен спвет. Тие се напдаат вп Пдделпт за защтита на правптп на
судеое вп разумен рпк, какп ппсебен пддел вп рамките на ВСРМ.21 Вп
надлежнпст на судиите пд Пдделпт за судеое вп разумен рпк при
Врхпвнипт суд на Република Македпнија е ппстапуваоетп и
пдлушуваоетп пп бараоата на странките и другите ушесници вп
ппстапката за ппвреда на правптп на судеое вп разумен рпк спгласнп
правилата и принципите утврдени сп Еврппската кпнвенција за шпвекпви
права и пснпвни слпбпди, тргнувајќи пд судската пракса на Еврппскипт
суд на шпвекпви права.
Сп цел да се утврди какп се реализира правптп вп реалнпста, пд
страна на Кпалицијата беще ппднесенп бараое дп Врхпвнипт суд на
Република Македпнија за дпбиваое на инфпрмација вп ппглед на
ппстапуваоетп пп бараоата за утврдуваое на ппвреда на правптп на
судеое вп разумен рпк за 2011 гпдина, сп ппсебен псврт на кривишнипт
дел.
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1

Пд дпбиените ппдатпци мпже да се кпнстатира дека за кривишната
пбласт нпвппримени се 59 бараоа, пднпснп заеднп сп нерещените пд
2010 гпдина вкупнп за рабпта биле 108 бараоа, при щтп се ппстапилп пп
92 пд нив.Пп 25 бараоа е утврдена ппвреда на правптп на судеое вп
разумен рпк,за 23 бараоа е утврден правишен надпместпк, дпдека за
пстанатите 2 уважени бараоа не е утврден надпместпк бидејки странката
не ппднела бараое, а судпт пдлушува вп рамките на ппставенптп бараое.
Ќе беще дпбрп да се види карактерпт на жалбите, т.е. кплку пд 267
жалби се пд кривишна пбласт, какп и висината на правишнипт надпместпк,
нп такви ппдатпци не беа дпставени, па пва би требалп да се има
предвид за следните истражуваоа.
Успещнптп справуваое сп кпрупцијата бара ефикасна судска
ппстапка, пднпснп ппстапките да траат вп разумен рпк, пред независен и
непристрасен суд. Времетраеоетп на судеоетп е знашаен индикатпр за
ефикаснпста на ппстапката за секпј предмет, ппсебнп за кпруптивни
предмети.Ппзната е тезата сппред кпја кплку е ппдплг временскипт
перипд пд изврщуваое на делптп дп дпнесуваое на судската пдлука,
тплку се ппслаби ефектите пд санкцијата. Кај кпрупцискипт криминалитет
пткриваоетп на делптп временски не се ппклппува сп мпментпт на
изврщуваое на делптп, а кплкав ке биде временскипт парипд зависи пд
прпфесипналнпста и струшнпста на прганите на пткриваоетп.
Анализата на ппдатпците за времетраеоетп на ппстапката
укажуваат на слишни резултати сп пние вп 2010 гпдина. Така, вп 2011
гпдина, 75% пд предметите биле првпстепенп заврщени вп перипд пд
86

Прпект за набљудуваое на предмети пд пбласта на кпрупцијата

една гпдина, дпдека за 25% пд нив ппстапката траела ппдплгп пд една
гпдина (за еден предмет ппстапката траела 29 месеци). Кплку за
сппредба, вп 2010 гпдина сппднпспт беще 80%-20% вп пплза на
предметите заврщени вп перипд дп една гпдина.
Времетраеое на ппстапката
25%

дп 6 месеци
25%
50%

пд 6 месеци дп 1 гпдина
над 1 гпдина

Сепак, прпцентпт на предмети каде ппстапката траела ппдплгп пд
една гпдина е гплем, па затпа пвпј ппдатпк треба да претставува ппттик
за првпстепените судпви да ги засилат напприте за ефикаснп и судеое вп
разумен рпк, бидејки ЕСЧП при пценуваоетп на ппвреда на правптп за
судеое вп разумен рпк гп зема предвид траеоетп на ппстапката вп сите
инстанци, щтп знаши придпнеспт на првпстепените судпви е дел пд
целината.
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3. ЗАКЛУЧПЦИ И ПРЕППРАКИ
3.1. Заклучпци
 Вп набљудуваните предмети кривишната ппстапка најшестп се
впдела за делата злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое и
измама. Пттаму мпжеме да заклушиме дека пстанатите кпруптивни
кривишни дела, ппфатени сп истражуваоетп, или ппреткп се изврщуваат
вп реалнпста или пак нашинпт на нивнптп изврщуваое спздава тещкптии
вп пбезбедуваоетп на дпказен материјал неппхпден за утврдуваое на
пдгпвпрнпста, щтп не би билп слушај сп делата злпупптреба на службена
пплпжба и пвластуваое и измама, или пак
 прганите на прпгпнпт имаат капацитети за ппефикаснп справуваое
самп сп сппменатите две кпруптивни кривишни дела.
 Стпрителпт на кпруптивнп кривишнп делп ги има следните
карактеристики:
 живее вп градска средина;
 на впзраст пд 46 – 55 гпдини;
 македпнска наципналнпст;
 сп заврщенп среднп или виспкп пбразпвание;
 се јавува какп првппрестапник;
 државјанин на Република Македпнија.
 МВР има дпминантната ппзиција при ппднесуваоетп на кривишни
пријави (44%), щтп прпизлегува пд негпвата пперативна ппставенпст,
специфишните рабптни пбврски, какп и ппради ппгплемипт брпј на
врабптени вп негп. Сепак, за пптсетуваое, минатата гпдина придпнеспт
на МВР вп ппднесуваоетп на пријави беще 62 %. Пд друга страна се
згплемува улпгата на јавнипт пбвинител вп иницираоетп на ппстапката,
пднпснп пд минатпгпдищните 14 % се згплемува на 26 %. Ваквата
спстпјба е за ппздравуваое акп се ппјде пд фактпт дека пд нпември 2012
гпдина ќе ппшне имплементацијата на нпвипт ЗКП, щтп меду другптп
предвидува и изразена улпга на јавнипт пбвинител, пспбенп преку
спрпведуваоетп на пбвинителската истрага.
 Истрага е спрпведена вп 90 % пд предметите, дпдека вп 10 % пд
предметите немалп истрага, т.е. се пристапилп кпн неппсреднп
пбвинуваое. Прпизлегува заклушпкпт дека вп набљудуваните кпруптивни
предмети дпминира ппсреднптп пбвинуваое, пднпснп истрагата се
спрпведува какп прв стадиум вп кривишната ппстапка.Пва би знашелп
дека вп фазата на пткриваое надлежните пргани не гп пбезбедуваат
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пптребнипт дпказен материјал – квалитет, па сега дпказите треба да се
прпнајдат вп фазата на истрагата.
 Вп пплпвина пд предметите истрагата траела дп три месеци, щтп е
вп спгласнпст сп интенцијата на закпнпт, нп и сп некпи принципи кпи
бараат ефикаснпст на ппстапката, ппсебнп бараоетп за судеое вп
разумен рпк. Медутпа, вп 13 % пд предметите истрагата траела над 1
гпдина, за щтп тещкп мпже да се најде разумнп пправдуваое.
 Примената на ппсебните истражни мерки е незнашителна, вп
ппмалку пд 10% пд набљудуваните предмети, а притпа најшестп е
кпристена мерката - следеое на кпмуникации,
ппстпи гплема
несразмернпст ппмеду пснпвните судпви вп пднпс на нивната примена,
главнп предметите сп вакви мерки се среќаваат пред ПС Скппје 1.
 Вп ЗКП е ппределен временскипт перипд пд ппднесуваое на
пбвинителнипт акт дп закажуваое на првптп рпшищте, а сп
набљудуваоетп е утврденп дека самп вп 3% пд предметите е ппстапенп
спгласнп закпн, вп 55% пд предметите ппстпи знашајнп прешекпруваое на
закпнскипт рпк.
 Пригпвпр прптив пбвинителен акт е ппднесен вп 17% пд
предметите, најгплем дел пд нив се пдбиени, незнашителен дел е
прифатен. Спстпјба щтп се забележува вп кпнтинуитет. Пва пди вп прилпг
на рабптеоетп на јавнипт пбвинител, пднпснп прпизлегува дека тпј
изгптвува квалитетни пбвиненија, ппради щтп пригпвприте се пдбиваат.
 Мерките за пбезбедуваое присуствп на пбвинетипт вп текпт на
ппстапката се изрешени вп 37 пд вкупнп 174 предмети, а вп некпи пд
предметите се изрешени ппвеќе мерки пд ист или разлишен вид. Најшестп
е применувана мерката притвпр - вп 27 предмети.
 Мерката притвпр најшестп е изрекувана вп ппстапки щтп се впделе
за делата - злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое,
предвиденп и казнивп пп шлен 353 КЗ, и делптп - злпстпрнишкп
здружуваое, шлен 394 КЗ. Пд вкупнп 548 пбвинети лица мерката притвпр
е изрешена за 255 лица (47% пд пбвинетите). Впглавнп, притвпрските
предмети се впделе пред ПС Скппје 1. Ппаснпста пд бегствп е најшестата
пришина за ппределуваое на мерката притвпр.
 Вп 91% пд набљудуваните рпшищта расппредпт на ушесниците вп
ппстапката е спгласнп шл. 329 ЗКП. Вп најгплем дел (76%), кпруптивните
предмети се прпцесуираат пред судски спвет пд еден судија и двајца
ппрптници.
 Пкплу 60% пд пбвинетите гп искпристиле правптп на фпрмална
пдбрана, пднпснп имале бранител вп текпт на кривишната ппстапка.
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 Вп 6 % пд рпшищтата се суделп вп птсуствп на пбвинетипт, најшестп
какп пришина се јавува недпстапнпста на пбвинетипт (ппстпјат важни
пришини да му се суди вп птсуствп), ппреткп какп пришина се јавува
бегствптп на пбвинетипт. Наведенипт ппдатпк не би требалп да биде
изненадуваое бидејки на 47% пд пбвинетите им е изрешена мерката
притвпр, щтп знаши таа гп пбезбедува присуствптп на пбвинетите вп текпт
на ппстапката, а ппкрај пваа,
применетисе и други мерки за
пбезбедуваое на присуствп - вп 37 предмети.
 Пришините за пдлагаое на рпшищте се разнпвидни, најшестп се
јавува птсуствп на пбвинетипт (25% или 138 пдлагаоа), вп средината се
пптребата пд прибавуваое на материјални дпкази (17 % или 93
пдлагаоа) и птсуствп на бранителпт (15% или 82 пдлагаоа). Најреткп какп
пришини за пдлагаое на рпшищте се птсуствп на пщтетенипт (7% или 38
пдлагаоа) и птсуствп на јавнипт пбвинител (6 % или 32 пдлагаоа).
 Пптребата пд пдмпр е најшеста пришина за прекин на главнипт
претрес (83% пд прекините). Ппдатпците за 2011 гпдина пп пднпс на
тпшката - пришини за прекин на главен претрес, се пппптимистишки вп
сппредба сп пние за 2010 гпдина бидејки се намалени прекините ппради
прибавуваое на дпкази (пд 20% на 6%), и главнп истите се сведуваат на
пптребата пд пдмпр.
 Се забележува незнашителна примена на мерките за привременп
пбезбедуваое и пдземаое на предмети и импт. Именп, пд вкупнп 174
набљудувани кпруптивни предмети самп вп 8 предмети или пкплу 5% е
дпнесенп рещение за привременп пбезбедуваое или пдземаое, щтп е
навистина премалку бидејки пп дефиниција кпруптивните дела се
прптивправни ппведенија на влијание, сп стекнуваое пгрпмни
материјални средства.
 Вп пресудуваоетп на кпруптивните кривишни дела судпвите и
ппнатаму главнпсе пптпираат на исказпт на пбвинетипт и на искази на
сведпци. Така, пд изведени дпказни средства најгплем дел припадаат на
исказ на пбвинетипт - 25% и на исказ на сведпк - 22%.
 Вп 2011 гпдина, истп какп и претхпдната 2010 гпдина, сппред
ппдатпците пд набљудуваоетп, вп ниту еден предмет не е ппднесенп
бараое за вклушуваое вп прпграмата за защтита на сведпци, пднпснп не
се кпристи пвпј механизам за квалитетна защтита на сведпци, какп и за
дпкажуваое на правнп релевантните факти вп кпруптивните кривишни
дела.
 Првпстепените судпви за предмети сп кпруптивни кривишни дела
вп најгплем дел имаат дпнесенп псудителни пресуди, пд каде мпже да се
кпнстатира успех на пбвинителите вп пднпс на аргументираоетп на
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пбвинителните акти вп текпт на главнипт претрес. Акп наведенптп гп
ппврземе сп фактпт дека најгплемипт дел пд
пригпвприте на
пбвинителен акт биле пдбиени, ќе прпизлезе заклушпкпт дека
пбвинителите биле на пптребнптп нивп.
 Прпдплжува трендпт за намалуваое на брпјпт на пресуди щтп се
пбјавуваат веднащ, па така вп 2009 гпдина беа 53% пд пресудите беа
пбјавени веднащ, вп 2010 гпдина тпј прпцент изнесува 33%, дпдека вп
2011 гпдина истипт се сведе на самп 12%. Пд друга страна,
прешекпруваое на закпнскипт рпк пд 3 дена има дури вп 39% пд
предметите (вп 2010 гпдина беа 23%, дпдека вп 2009 гпдина – 11%).
Станува збпр за кпнтинуиран негативен тренд щтп мпра да се запре и
рабптите да се свртат вп пбратна наспка, спгласнп закпнпт.
 Вп сппредба сп минатата гпдина, вп 2011 гпдина судпвите
практикувале ппстрпги санкции спрема стпрителите на кпруптивни
кривишни дела, какп преку ппдплгптрајни ефективни казни затвпр, така и
преку ппвиспки изнпси на паришна казна (пстанатите санкции не се
применети). Акп
минатата гпдина една пд слабпстите беще
изрекуваоетп на релативнп ниски санкции спрема стпрителите на
кпруптивни дела, вп 2011 гпдина пп пва пращаое има знашајнп
ппдпбруваое, щтп самп пп себе знаши ппсерипзна ппщтествена реакција
на судпвите вп бпрбата прптив кпрупцијата, сп ппсилнп изразени
елементи на специјална и генерална превенција.
 Прпщирената кпнфискација и ппнатаму пстанува слаба тпшка.Така,
минатата гпдина мерката беще применета вп самп еден предмет, дпдека
вп 2011 гпдина, сппред ппдатпците пд набљудуваоетп, истата впппщтп
не е применета. Станува збпр за мнпгу знашаен инструмент прптив
незакпнскптп стекнуваое на материјални дпбра, кпј бара ппдлабинскп
анализираое на предметпт за да се спрешат разните трансакции за
прикриваое на криминалнп стекнатипт импт.
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3.2. Преппраки
 За пстваруваое на целите на ппстапката пптребнп е главнипт
претрес да биде ппдгптвен, предметпт деталнп прпушен пд страна на
судешкипт судија, вп текпт на судеоетп на странките да им бидат
исппшитувани сите закпнски права, нп вп истп време да се спрешат
пбидите за пдплгпвлекуваое на претреспт. За ппстигнуваое на
гпренаведенптп пптребнп е судијата да има целпснакпнтрпла над
предметпт, т.е. да биде судија меначер, сп щтп негпвите ппведенија ќе
имаат карактер на меначираое сп судскипт предмет. Всущнпст
запазуваоетп на принциппт за судеое вп разумен рпк се смета за еден
пд клушните елементи на дпбрипт судски меначмент. Пва гп пбврзува
судешкипт судија за навременп преземаое на прпцесните дејствија и
успещнп наспшуваое на прпцеспт.
 И ппкрај тпа щтп вп 2011 гпдина се забележа ппдпбруваое на
спстпјбите, пптребнп е и ппнатаму да се рабпти на јакнеоетп на
капацитетите на ЈП какп би се згплемила негпвата активнпст вп пднпс на
пткриваоетп на кпруптивни кривишни дела. Истражуваоетп ппкажа дека
и ппнатаму нпсител на пвпј прпцес е МВР, нп и дека улпгата на ЈП е
ппдпбрена. Треба да се има предвид дека пд нпември 2012 гпдина
ппшнува примената на нпвипт ЗКП, а сп тпа и пбвинителската истрага.
 Да се ппдпбрат капацитетите на инспекциските пргани пкплу
идентификуваоетп на кпруптивните дела и навременптп дпкументираое, защтп нивнипт незнашителен
придпнес вп пткривашката
активнпст дпведува дп пренесуваое на тпварпт на пткриваое на други
пргани, какп и дп згплемуваое на темната брпјка.
 Истрагата е првипт стадиум на ппстапката щтп има сущтинскп
влијание за нејзинипт натампщен тек. Не треба да се пшекува истрагата да
даде пдгпвпр на сите пращаоа щтп се ппставуваат вп кпнкретнипт сппр,
туку самп да пвпзмпжи пдлука за натампщнипт тек на ппстапка, имајќи
предвид дека на главнипт претрес се утврдуваат сите пптребни факти.
Ппради тпа, пптребнп е да се зајакне тенденцијата за нејзинп
заврщуваое вп рпк пд 3 месеци.
 Да се впди рестриктивна пплитика вп пднпс на изрекуваоетп на
притвпрпт. Какп мерка за пбезбедуваое присуствп на пбвинетипт таа е
изрешена вп 27 пд набљудуваните предмети, нп е применета за 47 % пд
пбвинетите лица. Истражуваоетп ущте еднащ ппкажува дека судиите
мнпгу слабп ја применуваат мерката гаранција, самп вп 2 предмети, а тпа
птвара прпстпр за дискусија на тема - зпщтп, кпи се пришините за таквипт
став, дали немаат дпверба вп неа или е нещтп другп вп пращаое. Вп
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западните држави мерката напда знашајна примена бидејки сп нејзинптп
изрекуваое пбвинетипт се пущта на слпбпда нп деппнира (лишнп или
преку трети лица) ппределена материјална надпмест, щтп вп слушај на
бегствп се префла на сметка на државата, а ппстапката прптив негп
прпдплжува.
 Да се запре негативнипт тренд вп пднпс на времетп на пбјавуваое
на пресудата, защтп вп кпнтинуитет се забележува згплемуваое на
прпцентпт на пресуди кпи се пбјавуваат пп 3 дена, а разликата е пспбенп
изразена дпкплку направиме сппредба сп 2009 гпдина.
 Да се задржи наспката кпн ппстрпги санкции за стпрителите на
кпруптивни кривишни дела, имајќи ја предвид нивната прирпда. Именп,
вп 2011 гпдина има ппдпбруваое на пва ппле преку примената на
ппдплгптрајни ефективни казни затвпр и ппвиспки паришни казни.
Медутпа, нащипт систем на кривишни санкции е разнпвиден
и
пвпзмпжува изрекуваое и на други санкции, пред сѐ казни и
алтернативни мерки, за стпрителите на кпруптивни дела.
 Загрижува неприменуваоетп на прпщирената кпнфискација,
защтп пд пваа мерка се пшекуваа знашајни резултати вп сузбиваоетп на
кпрупцијата. Сепак ппдатпците пд набљудуваоата вп 2010 и 2011 гпдина
ппкажуваат дека истата впппщтп не се применува или примената е
незнашителна. Примената на пваа мерка бара ппзнашаен ангажман какп
на судпт, така и на други пргани, пред сѐ финансиски, медутпа нејзината
примена ќе пвпзмпжи ппдеталнп разгледуваое на предметпт и
пдземаое на материјални дпбра пд трети лица, стекнати на криминален
нашин. Затпа се преппрашува нејзинп применуваое, заради испплнуваое
на целите на казнуваоетп – какп ппщтата, така и ппсебната.
 Да се ппшитува нпрмата спдржана вп шл. 295 ЗКП сп кпја е
ппределен временскипт перипд пд ппднесуваоетп на пбвинителнипт акт
дп закажуваоетп на првптп рпшищте. Сппред ппдатпците пд
набљудуваоетп самп вп 3% пд предметите е ппстапенп спгласнп закпнпт,
щтп пд свпја страна силнп влијае врз ефикаснпста на ппстапката.
Пдгпвпрнпста за спстпјбата јанпси претседателпт на судешкипт спвет,
защтп е недппустивп за секпј десетти предмет главнипт претрес да се
закажува пп една гпдина пд приемпт на пбвинениетп.
 Судеоетп вп птсуствп да биде спрпведуванп самп вп исклушителни
пкплнпсти (ппаснпст пд застаренпст на гпнеое, губеое на дпкази)
бидејки сп неппсреднптп присуствп му се пвпзмпжува на пбвинетипт
целпсен преглед на судеоетп и придпнес вп градеоетп на пдбраната.
 Набљудуваоетп ппкажа незнашителна примена на мерките за
привременп пбезбедуваое и пдземаое на предмети и импт, т.е. самп вп
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5% пд предметите е дпнесенп рещение за привременп пбезбедуваое
или пдземаое, щтп е навистина премалку бидејки, пп дефиниција,
кпруптивните дела се прптивправни ппведенија на влијание, сп
стекнуваое пгрпмни материјални средства. Ппради тпа се преппрашува
да се згплеми примената на мерките за привременп пбезбедуваое и
пдземаое на предмети и импт. Пвие ппдатпци се ппразителни вп пднпс
на справуваоетп сп кпрупцијата, и прганите на прпгпн се пбврзани да ги
иницираат, а судпвите мпра ппшестп да ги применуваат привремените
мерки бидејки тие имаат сущтинска улпга вп реализираоетп на
криминалната пплитика за пвпј вид криминалитет.
 Знашаен дел пд предметите сѐущте траат неприфатливп дплгп
време, па затпа пптребнп е да се преземат дппплнителни наппри за
пресудуваое вп ппкратпк временски перипд, пднпснп судеоетп да се
пдвива вп разумен рпк, щтп претставува имплементираое на еден пд
пснпвните принципи на ЕКЧП. Вп најгплем брпј на слушаи времетраеоетп
на кривишната ппстапка вп прв степен ппфаќа знашаен дел пд
целпкупнипт перипд за даденипт предмет, па ппради тпа треба да се
настпјува негпвптп траеое да биде вп ппкратпк перипд, нп да се внимава
притпа да не биде загрпзена целта на казнуваоетп.
 Да се настпјува да се пбезбедат сппдветни финансиски средства за
изгптвуваое на вещти напди и мислеоа (защтп истите имаат гплемп
влијание за правилнп утврдуваое на фактишката спстпјба), сп щтп ќе има
ппшеста примена на вещташеоетп какп дпказнп средствп. Вп 2011 гпдина
се забележува згплемена примена на пва дпказнп средствп, нп сепак сп
минимален придпнес вп целината на дпказни средства.
 Карактерпт на кпруптивните дела, ппсебнп најшестп изврщуваните
– злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое и измама, налага
најзнашајнп местп вп дпкажуваоетп да имаат писмените дпкументи и
материјалните дпкази. Пптребнп е згплемуваое на нивната застапенпст,
а тпа бара ппгплема ефикаснпст пд прганите на прпгпнпт вп пткриваоетп
и пбезбедуваоетп на пвие дпказни средства.
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4. ИЗВАДПК ПД РЕЦЕНЗИЈАТА НА ПРПФ. Д-Р ЉУПЧП АРНАУДПВСКИ
Кпрупцијата е слпжена, кпмплексна ппјава кпја вп
криминплпщката и казненп правната фенпменплпгија се ппјавува какп
сампстпен пблик на криминалитет, нп и какп метпд за врщеое на
најслпжените негпви пблици. Затпа пд сущтинска важнпст е
метпдплпщкипт пристап кпј гп пдредува квалитетпт на дпбиените
резултати, длабпшината сп кпја се навлегува вп ппјавата щтп се
истражува, нејзините карактеристики и реализацијата на казненптп
ппстапуваое какп избран нашин за „справуваое” сп неа.
Истражуваоетп на кпрупцијата преку следеое на судските
прпцеси, прграмиранп е какп лпнгитудијалнп (истражуваоетп се
реализира вп кпнтинуитет вп текпт на ппвеќе гпдини). Тпгащ кпга е вп
пращаое пткриваоетп, прпгпнпт и пресудуваоетп на пвпј криминалитет
секпгащ дпбива вреднпст на свпјата егзактнпст и експликативнпст
бидејќи и активнпстите на прганите на прпгпнпт и прпмените вп
фенпменплпщките карактеристики на пвпј вид криминалитет се следат сп
динамика сп кпја тпј се ппјавува.
Трудпт ппд наслпв „Судската ефикаснпст вп справуваоетп сп
кпрупцијата вп Република Македпнија” пд автпртпт Прпф. Д-р Дпрди
Сламкпв, истражуваоетп гп претставува вп светлината на негпвите
предметни цели, а вреднуваоетп на дпбиените резултати пд
истражуваоетп ги претставува и пценува на кпректен нашин. Автпрпт дава
свпи гледищта и пценки, извлекува заклушпци и преппраки кпи
прпизлегуваат пд резултатите на спрпведенптп истражуваое и мпжат да
ги пдредат наспките на натампщнптп истражуваое на кпрупцијата вп
Македпнија. Автпрпт на извещтајпт на мпменти прави сппредуваоа на
резултатите пд 2010 гпдина и резултатите дпбиени вп 2011 гпдина,
пристап щтп гп збпгатува извещтајпт и пвпзмпжува ппјавата да се следи
вп нејзините прпмени и да пттаму се изведуваат заклушпци. Вака
ппдгптвенипт извещтај, има за цел да ги идентификува прпблемите щтп
се јавуваат кај судпвите, судиите и пвпј криминалитет ппсебнп, да укаже
на нивнипт карактер и врз база на тие укажуваоа да пристапи кпн
изгптвуваое на нпви прпекти преку кпи ќе се истражуваат истакнатите
прпблеми, ќе се анализира спстпјбата вп нащетп судствп вп пднпс на
негпвптп фукнципнираое какп независнп и сампстпјнп, а вп спгласнпст
сп медунарпдните стандарди за прпцесна правда. Автпрпт реалнп ги
искпристил и пбрабптил ппдрашјата пд истражуваоетп вп спгласнпст сп
квалитетпт и бпгатствптп на дпбиените резултати. Извещтајпт е пищуван
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сп ппзнаваое на прпблематиката, на јасен стил и јазик разбирлив за пнпј
кпј се кпристи сп негп.
Сп пглед на карактерпт на пваа анализа, целите и предметпт на
истражуваое, спдржината и нашинпт на кпј вп неа се расправа за
клушните прпблеми, рецензентпт предлага таа да се дпстави дп судпвите,
судиите и јавните пбвинители какп инфпрмација и спзнание за тпа какп
треба да се ппстапува вп иднина пп предметите пп кпи тие пдлушуваат,
пспбенп пд аспект на медунарпдните стандарди за прпцесната правда.
Прпф. д-р. Љупчп Арнаудпвски
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