
   Одделот за казниви дела на Врховниот суд на Република Македонија, 
составен од Претседателот на Судот Јово Вангеловски и судиите: Фатон 
Пачуку, д-р Драган Тумановски, Мила Камбовска, Невена Крцковска 
Малинковска и Ристо Катевеновски, врз основа на член 3 став 1, член 153 
и член 160 од Судскиот деловник (“Сл.весник на РМ“ бр.71/07), како и 
членовите 31, 34, 37 и 41 од Деловникот за работа на Врховниот суд на 
Република Македонија (“Сл.весник на РМ“ бр.13/98, 21/09), а во врска со 
примената на член 403 (Барање за заштита на законитоста) од Законот за 
кривичната постапка (“Сл.весник на РМ“ бр.15/97, измени и дополнувања 
бр.44/02 и бр.74/04, 15/05, 83/08, 67/09), на седницата одржана на ден 
1.03.2010 година, го донесе следното: 
  
  
  

П Р А В Н О    М И С Л Е Њ Е 
  
             
          Барање за заштита на законитоста на Јавниот обвинител на 
Република Македонија е дозволено против правосилна судска одлука 
(решение), донесено по барање за условен отпуст. 
  
  

    О б р а з л о ж е н и е 
  
            1.По постапување по предмет, по поднесено барање за заштита на 
законитоста од страна на Јавен обвинител на Република Македонија, 
против одлука - решение на кривичен совет на Основен суд и решение на 
Апелационен суд, по постапката - молба за условен отпуст, се постави 
дилемата дали барањето за заштита на законитоста на Јавниот 
обвинител на Република Македонија е дозволено или не. 
  
            2.Законот за кривичната постапка (основниот текст објавен во 
“Сл.весник на РМ“ бр.15/97) и измените и дополнувањата (објавени во 
“Сл.весник на РМ“ бр.44/02 и “Сл.весник на РМ“ бр.74/04), во глава ХХIV - 
Вонредни правни лекови, во делот 3 предвидено е барање за заштита на 
законитоста во членот 403 кој гласи: “Против правосилни судски одлуки и 
против судската практика што им претходела на тие правосилни одлуки, 
Јавниот обвинител на Република Македонија може да подигне барање за 
заштита на законитоста ако е повреден законот или меѓународен договор, 
ратификуван согласно со Уставот на Република Македонија“. 
  
            3.Законот за извршување на санкциите (“Сл.весник на РМ“ бр.2 од 
9.01.2006 година), во глава ХII точка 6, предвидува постапка за условен 
отпуст. Во членот 200 став 1 е нормирано дека молба за отпуштање по 
условен отпуст, под услови определени со закон, може да поднесе 
осуденото лице или неговиот брачен другар, роднина по крв во права 
линија, посвоител, посвоеник, брат, сестра и хранител. 
  
            Во членот 201 од Законот за извршување на санкциите е 
нормирано дека “За условно отпуштање на осуденото лице одлучува 



судот кој ја донел пресудата во прв степен во совет составен од тројца 
судии кој одлучува надвор од главен претрес“. 
  
            Во членот 205 од Законот за извршување на санкциите е 
нормирано дека “Против решението по молбата или предлогот за условен 
отпуст осуденото лице и надлежниот јавен обвинител имаат право на 
жалба во рок од 8 дена до повисокиот суд“. 
  
            4.Имено, ваквата дилема се постави, бидејќи Врховниот суд на 
Република Македонија донел решение Кзз.бр.11/2007 од 9.05.2007 
година, со кое барањето за заштита на законитоста на Јавниот обвинител 
на Република Македонија КОЗ.бр.430/06 од 14.07.2007 година, го отфрлил 
како недозволено. 
  
            Во своето образложение, Врховниот суд во Република Македонија 
наведува дека: 
  
            “Во конкретниот случај, барањето за заштита на законитоста како 
вонредно правно средство од Јавниот обвинител е подигнато против 
решение на суд, донесено во постапка на извршување на казната, односно 
по основ и процедура предвидени во Законот за извршување на санкциите 
(“Сл.весник на РМ“ бр.2 од 9.01.2006 година). 
  
            Понатаму, во решението е наведено дека: “Законот за кривичната 
постапка во глава ХХIV - Вонредни правни средства, во член 403 
предвидува дека против правосилни судски одлуки и против судска 
постапка што им претходела на тие одлуки, Јавниот обвинител на 
Република Македонија може да подигне барање за заштита на 
законитоста, ако е повреден законот или меѓународен договор, 
ратификуван согласно со Уставот на Република Македонија. 
  
            Оттука, во ваква правна состојба и законска регулатива, Јавниот 
обвинител на Република Македонија не може да вложи вакво вонредно 
правно средство од Законот за кривичната постапка и да истакнува 
повреда на законот или меѓународен договор, подведувајќи ги како 
повреда на Законот за кривичната постапка, како во случајот на член 355 
став 1 точка 11 од Законот за кривичната постапка, а повредата не 
претставува судска постапка, постапка што претходела на правосилната 
судска одлука. 
  
            Во самиот случај, барањето за заштита на законитоста не е 
подигнато против правосилна судска одлука на судот, ниту против 
судската постапка што претходела на таа одлука. Во постапката на 
извршување на санкциите, според Законот за извршување на санкциите 
(“Сл.весник на РМ“ бр.2 од 9.01.2006 година), заштита на правото на секоја 
правна состојба за која се одлучува по барањата на овластените лица по 
овој закон, се остварува само со редовно правно средство-жалба. 
  



            Како во случајот, барањето за заштита на законитоста на Јавниот 
обвинител е недозволено, Врховниот суд одлучи како во изреката на ова 
решение“. 
  
            5.Во конкретниот случај, се отвори дилемата дали Врховниот суд 
на Република Македонија ќе го задржи досегашниот (горецитиран став), 
или пак не.  
  
            6.Одделот за казниви дела на Врховниот суд на Република 
Македонија смета дека барање за заштита на законитоста како вонредно 
правно средство, Јавниот обвинител е овластен да поднесе без оглед чии 
права се загрозени, се со цел да се исправат или констатираат пропустите 
што пред првостепениот и второстепениот суд во постапката се 
направени, со оглед дека странките немаат право на вонредни правни 
средства за многу видови одлуки. Во случајот, се работи за правосилна 
судска одлука, искористено е правото на жалба, при што се исполнети 
условите од член 403 од Законот за кривичната постапка. Притоа, имајќи 
ги предвид и повредите од член 200 и член 201 од Законот за извршување 
на кривичните санкции, дозволено е барањето за заштита на законитоста 
и за условен отпуст. 
  
            Според Одделот за казниви дела на Врховниот суд на Република 
Македонија, овој правен лек обвинителот може да го користи во случаи на 
повреда на законот и пошироко од тоа, без разлика на тоа дали повредата 
имала влијание на донесената одлука или не. Општо земено, овој правен 
лек е објективизиран и самото постоење на повреда, се разбира да има 
правосилност на одлука, е доволен основ за покренување на барање за 
заштита на законитоста. Барање за заштита на законитоста може да се 
поднесе против сите одлуки (освен конечните одлуки кои и се донесени по 
повод барање за заштита на законитоста), донесени во редовна 
инстанциона постапка, како и против секоја постапка, но секогаш под 
услов да се работи за правосилно завршена постапка, во било кој стадиум 
на постапката. Барање за заштита на законитоста може да се поднесе 
како против судски одлуки, така и против судска постапка. Без значење е 
дали против тие одлуки биле дозволени редовни правни лекови и дали 
странките ја искористиле можноста за редовни правни лекови. Барање за 
заштита на законитоста може да се користи без разлика дали повредата 
на законот имала влијание на донесената одлука и дали таквата повреда 
на законот, може да биде повод за жалба. Кругот на повреди тука е многу 
поширок, отколку кај жалбата на пресуда или решение. 
  
            Под изразот “закон“ треба да се подразбира секој правен пропис на 
кој судот ја заснива својата одлука или постапка. Законот не мора да биде 
кривично правен, но мора да биде применет во кривичната одлука.  
  
            7.Одделот за казниви дела на Врховниот суд на Република 
Македонија смета дека при постоење на правосилна судска одлука-
решение на кривичниот совет на Основен суд и донесено второстепено 
решение на Апелационен суд, применет е Кривичниот законик во смисла 
на член 36 од КЗ, каде е нормиран институтот “условен отпуст“ и Законот 



за извршување на санкциите, во кој е определена постапката за условен 
отпуст во член 200 и 201. Тоа значи дека се исполнети условите од член 
403 од Законот за кривичната постапка, поради што барањето за заштита 
на законитоста на Јавниот обвинител е дозволено. 
  
  
                                                                             ОДДЕЛ ЗА КАЗНИВИ ДЕЛА 
  


