
Правно мислење 
 

   
 
          I. Европската Конвенција за заштита на човековите слободи и права  е 
составен дел на правниот поредок на Република Македонија и истата непосредно се 
применува. За сите права и слободи кои се регулирани со Конвенцијата и чија 
заштита се остварува пред Европскиот суд за човекови права, судовите во 
Република Македонија непосредно ги применуваат неговите пресуди и согласно 
одредбите од Законот за кривичната постапка, во образложенијата на своите одлуки 
треба да се повикуваат на одлуките на Европскиот суд за човекови права.  
 
 II. Согласно пресудата на Европскиот суд за човекови права бр.17995/02 од 
5.4.2007 година, со која е утврдена повреда на правото на фер и правично судење и 
принципот на еднаквост на оружјата (средствата), утврдени во членот 6 став 1 од 
Конвенцијата, изразено како право на странките во постапката да предлагаат 
изведување на алтернативни експертски испитувања (вештачења) кои согласно член 
234 од ЗКП, ги вршат стручни установи во рамките на државен орган, судовите во 
Република Македонија во сите фази на постапката треба да овозможат 
рамноправност на странките, што значи секоја страна мора да добие разумна 
можност да го презентира својот случај под услови кои не ја ставаат во понеповолна 
положба наспроти спротивната страна. 
 
 

Образложение 
 

  
         Апелациониот суд Штип со писмо Су.бр.496/07 од 14.6.2007 година до 
Врховниот суд на Република Македонија - Оддел за казниви дела Скопје, побара 
мислење по пресудата на Европскиот суд за човекови права бр.17995/02 од 5.4.2007 
година, со оглед дека со истата е утврдено дека судовите во Република Македонија 
го повредиле членот 6 став 1 од Конвенцијата за заштита на човековите слободи и 
права, принципот на еднаквост на оружјата (средствата) и концептот на правично 
судење. 
 
           Со пресудата на Европскиот суд за човекови права е утврдено дека 
домашниот суд-Основниот суд Штип не бил тој што ја овластил Управата за 
криминалистичка техника при МВР да ја изврши анализата на афионскиот катран во 
согласност со членот 234 од Законот за кривичната постапка. Тоа го сторило 
Министерството кое побарало вешт наод за свои потреби, со цел да ја комплетира 
кривичната пријава поднесена до Јавниот обвинител. Според Европскиот суд за 
човекови права, Управа не може да се смета за експерт определен од страна на 
судот. Европскиот суд за човекови права во својата одлука, наведува дека принципот 
на еднаквост на оружјата (средствата) е дел од еден поширок концепт на правично 
судење во смисла на членот 6 став 1 на Конвенцијата за заштита на човековите 
слободи и права. Тоа подразбира фер баланс помеѓу странките; секоја страна мора 



да добие разумна можност да го презентира својот случај под услови кои не ја 
ставаат во понеповолна положба наспроти спротивната страна. Европскиот суд за 
човекови права смета дека овој принцип во конкретниот случај не бил применет, со 
оглед дека барањето на жалителот за алтернативно, експертско испитување било 
одбиено. Судот во својата пресуда, наведува дека постоеле одредени аргументи во 
однос на квалитетот за афионскиот катран. Апелациониот суд во второстепената 
постапка, направил претпоставка која не била заснована на вешто мислење. На 
жалителот не му било овозможено да го оспори вештото мислење на Управата, како 
доказ поднесен од страна на Јавниот обвинител. Жалителот бил лишен од можност 
да изнесе аргументи во своја одбрана, под истите услови како обвинителството. 
Според тоа, Судот смета дека има повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата за 
заштита на човековите слободи и права. 
 
  
           Правното мислење се потпира на правните основи кои произлегуваат од 
Уставот на Република Македонија. Според Амандман XXV од Уставот на Република 
Македонија, судската власт ја вршат судовите. Тие се самостојни и независни. 
Судовите судат врз основа на Уставот на Република Македонија, законите и 
меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Според член 118 
од Уставот на Република Македонија, меѓународните договори што се ратификувани 
во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се 
менуваат со закон. 
 
 

 
 
 


