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“Задоцнетата правда е неправда”

William Ewart Gladstone
Поранешен премиер на Обединетото Кралство
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КОМПАРАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА

Извршно резиме 
Компаративната правна анализа за мерење на перформансите на 
јавните обвинители во Унгарија, Франција, Обединетото Кралство, 
Данска, Хрватска и Македонија е еден од клучните резултати во рамки 
на проектот „Креирање на матрица за мониторинг на перформансите 
на Јавното Обвинителство“ имплементиран од страна на Центарот за 
правни истражувања и анализи - ЦПИА и PwC Македонија, финансиран 
од UK aid преку Владата на Обединетото Кралство. Проектот има за цел 
да го поддржи македонскиот обвинителски систем во неговите напори 
да ја зголеми независноста, транспарентноста и ефикасноста преку 
изработка и имплементација на матрица за следење на перформансите 
(Матрица на мерење на перформанси - ММП) на обвинителскиот систем.  
Резултатите од овој проект ќе овозможи поддршка во имплементацијата 
на стратешките цели кои се дефинирани во Стратегијата за реформи 
на правосудниот сектор 2017-2022, како и приоритетите на Владата 
опишани во Програмата на Владата на Република Македонија 2017-2020.

Главната цел на оваа компаративна правна анализа е двојна: 

1. Да обезбеди увид во реформите во правосудниот сектор спроведени 
во Обединетото Кралство и во избраните земји членки на Европската 
Унија (ЕУ), со посебен акцент на мерење на перформансите на јавните 
обвинители; 

2. Да ги идентификува најдобрите европски и меѓународни практики 
и стандарди за оцена на перформансите на обвинителските системи и 
нивната потенцијална применливост во македонски контекст.

Анализата има за цел да ги постигне следните истражувачки цели: 

• Да обезбеди преглед на историските податоци за секоја земја и 
развојот на реформите во правосудниот сектор, со посебен акцент 
на обвинителството;
• Да утврди како секоја од избраните земји ги мери перформансите 
на јавните обвинители;
• Да изврши анализа на утврдената пракса за следење и оценување 
на перформансите во правосудниот сектор во секоја од избраните 
земји;
• Да го оцени нивото на соработка помеѓу јавните обвинители 
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и различни државни институции и улогата која тие ја имаат во 
процесот на реформи во правосудниот сектор;
• Да ја идентификува методологијата на резултатот од мерењето 
на перформансите на обвинителите во секоја од земјите; 
• Да ги идентификува позитивните и негативните аспекти на 
системот за мерење на перформансите на јавните обвинители во 
секоја од земјите; 
• Да ги утврди постојните достапни и признати меѓународни 
инструменти развиени за оцена на перформансите на јавните 
обвинители; 
• Да изврши анализа како овие европски и меѓународни практики 
и стандарди за оцена на перформансите можат да се применат во 
македонски контекст;

Компаративната правна анализа претставува одраз на неколку гледишта: 
дава детален приказ на различните механизми за мерење на успешноста 
во работата во рамки на различните кривично правни системи низ Европа, 
како и во други организации и институции на глобално ниво, меѓутоа, 
нуди и преглед на специфичностите во секоја од избраните држави, со 
сопствен, многу различен и единствен историјат, нудејќи многу повеќе 
информации за најдобрите стратегии што тие поединечно успеале да 
ги имплементираат во текот на процесот на евалуација, а особено при 
оценувањето на нивните јавно обвинителски системи. Главните наоди 
кои произлегуваат од анализата на селектираните Европски земји се 
следните: 

Унгарија нуди корисен модел на независно јавно обвинителство, кое е 
поставено да функционира целосно независно од политичката моќ, и со 
неспорно независен главен јавен обвинител (Генерален јавен обвинител). 
Сепак, законот кој го регулира статусот на јавните обвинители е 
екстремно крут во некои делови и тежок за изменување, што би можело 
да му остави на Генералниот јавен обвинител мала флексибилност при 
вршење на евалуација на вработените. Истовремено, Генералниот јавен 
обвинител има високо ниво на моќ слично на генерален извршител во 
позиција да врши овластувања како што се назначување, унапредување 
и дисциплина преку крути врски за директно линиско раководење. 

Франција веројатно не може да биде земена предвид како добар модел 
за организациона поставеност и функционирање на обвинителската 
служба за останатите држави. Постојат две главни причини за ова 
тврдење, каде првата е од теоретска, а втората од практична природа. 
Теоретскиот проблем кај францускиот систем е во тоа што обвинителите 
не се независни од политичката власт. Различните системи за оценка на 

КОМПАРАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА 
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работата на обвинителите отсекогаш биле развивани во контекст на овој 
фундаментален проблем. Практичниот проблем е тоа што извештаите од 
изминатите години прикажуваат една лоша слика на обвинителство што 
се наоѓа во криза.

Од друга страна, обвинителскиот систем на Обединетото Кралство 
обезбедува јасен модел што овозможува целосно функционирање 
независно од политичките сили, со независен главен обвинител (ДЈО) под 
индиректна министерска контрола, обезбедена преку ‘надзорот’ што го 
врши Главниот државен правозастапник. Ова е чист пример на систем на 
независна јавно обвинителска агенција што би можел да се примени и на 
други места.

Кога станува збор за Данска, може да се заклучи дека реформите во 
данското јавно обвинителство, истовремено со реформите во судскиот 
и полицискиот систем, доведоа до многу поедноставена структура за 
сервисите на јавното обвинителство, и обезбеди поттик за фокус на 
зајакнување на квалитетот и на продуктивноста. Оттука, данскиот 
систем за евалуација на перформансите на јавните обвинители е 
фокусиран на квалитет и низ призма на објективно и целисходно мерење 
на продуктивноста на истите. 

Во Хрватска сеуште преовладува перцепцијата дека Јавниот обвинител 
не е имун на политички влијанија. Новините за избор на Главен Јавен 
обвинител преку транспарентна постапка влеваат надеж за избор 
на независна личност која ќе ги спроведува надлежностите стручно, 
професионално и без политички притисоци. Ова секако ќе се рефлектира 
на целиот систем како и на идните мерења на перформансите на јавните 
обвинители.

Конечно, во случајот со Македонија, анализата укажува дека во моментов 
не постои релевантна методологија и воопшто воспоставен систем за 
објективно следење, мерење и евалуација на перформансите на јавните 
обвинители. Таков систем не само што би бил корисен за јасно утврдување 
на моменталните перформанси во рамки на јавно обвинителскиот 
систем, туку и за идентификување на потребите и слабостите, мерење 
на резултатите од имплементираните иницијативи и реформи како 
и за поттик на подобри идни перформанси во работењето на јавните 
обвинители.

Студијата покажува дека различните држави имаат применето различни 
модели за реформа и спроведено различни механизми за мерење на 
исходот на ваквите иницијативи за следење на работните резултати. Не 
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постои еден идеален модел што би можел да се примени во секоја држава, 
затоа што постојат голем број фактори што влијаат врз успешноста на 
различните мерки што се преземаат за подобрување на само еден или 
повеќе аспекти на кривично правниот систем. Освен тоа, Студијата 
покажува дека развојот на една објективна и доверлива национална 
алатка за мерење на успешноста и постигнатите резултати во рамки на 
јавно обвинителскиот систем, е навистина сложен процес. Таквиот процес 
бара учество и соработка меѓу различните компоненти во системот, 
вклучувајќи ги обвинителите, другите вработени во обвинителствата, 
судовите, полицијата, адвокатите и другите релевантни чинители во 
рамки на правосудната заедница. Досегашните искуства покажуваат 
дека таквите инструменти не можат успешно да бидат развиени, без 
активна вклученост и посветеност на овие клучни чинители и тоа уште 
во најраните фази на развојот на системот за следење и оценка на 
успешноста во работењето.

Дополнително,  Студијата укажува на фактот, дека во најголем број 
случаи, владите ги развиваат програмите и инструментите за оценка 
на успешноста во функционирањето на кривично правните системи, за 
потребите на планирање и следење на остварените резултати во рамки 
на кривично правниот систем, па така, обезбедувањето политичка 
непристрасност би можело да претставува доста голем предизвик. Од 
тие причини, една од основните обврски што треба да ја исполни секоја 
национална програма за следење и мерење на успешноста во кривично 
правната сфера, е обезбедување отчетност пред јавноста. Освен тоа, 
Студијата содржи и заклучок според кој, иако многу од европските јавно 
обвинителски системи не поседуваат соодветни капацитети и други 
ресурси што им се потребни за мерење на успешноста во работата и во 
одредени фази им е потребна дополнителна поддршка, сепак, останува 
неспорно, дека тие треба да ја преземат сопственоста и крајната 
одговорност за исходот на овој процес. 

Конечно, според оценките во Студијата, откако ќе се воспостави една 
функционална, објективна и доверлива национална алатка за мерење на 
успешноста и резултатите на јавно обвинителскиот систем, најголемиот 
преостанат предизвик, од аспект на водењето статистика во рамки на 
кривично правниот систем, е да се обезбеди негова постојана еволуција 
од аспект на статистичките производи што се нудат, како и задоволување 
на најитните потреби за информации на крајните корисници на 
податоците. Ваквите активности бараат соодветни мерки за градење на 
капацитетите, фокусирани врз клучните чинители во рамки на кривично 
правниот систем.
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1. Вовед 

1.1. Значењето на мерење на перформансите на 
обвинителскиот систем
 
Во правната доктрина и литература често се вели дека ’обвинителите 
играат клучна улога во системот на кривична правда’.1  Постои тенденција 
кај академците од областа на кривичното право на обвинителите да 
гледаат како на ’чувари во судницата’, додека на нивната функција - како 
’аналитичка’ или ’филтрирачка’ и на нивната улога - како ’мотор’ или 
’динамо’ во кривичниот процес.2 Овие изрази, иако површни, се сосема 
точни бидејќи ја истакнуваат главната улога на обвинителите како во 
истражната – или предистражна постапка, така и во и судската фаза од 
кривичната постапка.   

Јавните обвинители се доминантна сила во кривичните постапки на 
системите на прецедентното право и очигледно доминантна сила во 
правните системи засновани на строга поделба на овластувањата 
помеѓу судовите и јавните обвинителства за покренување на истрага и 
понатамошно гонење. Во едно модерно и демократско општество сосема 
е очигледно дека со ваква значајна кривично-правна институција и 
сите нејзини претставници, треба да управува принципот на владеење 
на правото. Оваа стара и опширна фраза не треба да се сфати само во 
строга смисла – која најчесто подразбира постоење достапна, јасна и 
конзистентна правна рамка на овластувањата; туку да се сфати и како 
должност за  воспоставување правни норми и принципи како граница 
за однесувањето на јавните обвинители во рамки на извршување 
на кривичното законодавство. Истото би било од клучно значење 
за одржување на неговиот легитимитет, довербата од јавноста, 
искоренување арбитрерно користење на власта и -во најмала рака- 
гарантирање на неговата способност да ги извршува своите основни 
функции и обврски во контекст на човековите права. Овој принцип на 
објективност вклучува неколку аспекти од обвинителските функции 
во кривичната постапка. Должноста на јавниот обвинител честопати е 

1  Видете, покрај другото,  “Европски насоки за етиката и однесувањето на јавните 
обвинители, усвоени од Конференцијата на јавниот обвинител на Европа на 31-ви 
мај 2015 година, во однос на Советот на Европа Rec (2000)19 за улогата на Јавното 
обвинителство во системот на кривична правда. 
2  Видете Tak, Методи за пренасочување користени од страна на Обвинителските служби 
во Холандија и другите западни земји, Годишен извештај на  UNAFEI 
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формулирана како услов тој да заземе објективен и непристрасен став 
во сите фази во кривичната постапка. Непристрасноста и независноста 
генерално се истакнуваат како клучна точка во принципот за 
објективноста на обвинителите. Накратко, сопствените професионални 
идеали на обвинителот и очекувањата на јавноста подразбираат услов 
според кој обвинителите треба да дејствуваат објективно, независно и 
совесно.3 

Оттука, еден од најзначајните чекори во оценувањето на перформансите 
во однос на поставените стандарди и принципи е постоење или 
развој на практични и објективни системи за оцена на перформансите 
на обвинителите - задача која е од огромно значење за добивање 
вистинска слика за состојбата во одредени обвинителски системи, како 
и подобрување на довербата на јавноста во целокупниот правосуден 
систем. 

1.2. Методологија
 
Во текот на процесот на изработка на оваа компаративна правна анализа, 
тимот од експерти користеше комбиниран аналитичко-синтетички 
пристап во однос на прибирање податоци, документација и анализа. 
Во текот на постапката за избор на пет европски земји, експертите го 
применија методот на студија и анализа на процесите за реформа во 
правосудниот сектор во Обединетото Кралство, долгогодишни земји-
членки на ЕУ (Франција, Данска), искуствата на поновите земји-членки 
на ЕУ (Унгарија), како и искуствата на најновите земји-членки на ЕУ 
(Хрватска). Македонија како земја-кандидат за членство во ЕУ треба 
да ги земе предвид искуствата од земјите – дел од Унијата, кои имаат 
различна историја и развој. Компаративниот метод беше применет 
при одредување на европски и меѓународни инструменти за мерење 
на перформансите на обвинителски системи. Компаративниот метод 
и методот на студија придонесуваат кон поширока перспектива и 
подетален увид во реформите на правосудниот сектор со посебен акцент 
на јавното обвинителство, воведени како резултат на специфичните 
потреби на земјите и развојот на нивните правни системи и обезбедуваат 

3  Видете “Некои аспекти од и перспективи за објективноста на јавното обвинителство 
согласно Обичајното право на ЕСЧП” од Герт Јохан Кјелби, Списание на Берген за 
кривично право и кривично правосудство, Том 3, издание 1, 2015 
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информации за позитивните и негативните страни како и пречките со 
кои се соочиле различни земји за време на планирањето и оценувањето 
на нивните обвинителски системи. Историскиот метод беше користен да 
обезбеди преглед на историјатот на обвинителските системи на секоја 
земја и развојот на реформите во правосудниот сектор. При анализата 
на тоа како секоја од избраните земји ги мери перформансите на јавните 
обвинители, како и утврдувањето на воспоставена пракса за следење на 
јавните обвинители во секој од правосудните сектори, беше применет 
дескриптивниот метод.

1.3. Тим на истражувачи 

Компаративната правна анализа беше подготвена од страна на тим 
составен од меѓународни и национални правни експерти со практично 
искуство во кривично-правните системите во селектираните земји. Тимот 
на истражувачи беше составен од следните експерти: Гордана Лажетиќ, 
Професор по кривична постапка на Правниот факултет „Јустинијан Први“- 
Универзитет Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје, Питер Гјортлер, поранешен 
судија во Високиот суд, адвокат во Данска и предавач на Универзитетот 
во Копенхаген и Правниот факултет во Рига, Адам Вајс, Директор на 
Европскиот центар за правата на ромите во Будимпешта и поранешен 
Директор за правни работи во AIRE центарот во Лондон, Аница Томшиќ 
Стојковска, Советник за правни работи на Народниот правобранител во 
Хрватска, Маја Каланоска, Правен експерт и адвокат во A. Jafar Ltd во 
Лондон - Обединето Кралство и Жарко Алексов, Тим лидер на програмата. 
Тимот на истражувачи беше потпомогнат од Елена Георгиевска, менаџер 
на проектот, како и од други истражувачи од PwC Македонија.
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2. Мерење на успешноста 
во работењето на Jавното 
обвинителство во Унгарија 

2.1. Општ преглед на историскиот развој на 
реформите во правосудниот сектор
 
Унгарското јавно обвинителство, согласно богатата историја достапна 
на неговата веб-страница4, датира од 1774 година, кога за прв пат е 
назначен Генерален јавен обвинител. Историјата на обвинителството 
ја следи бурната историја на Унгарија низ вековите, вклучувајќи го и 
воведвувањето на француски модел на систем на јавно обвинителство 
за време на Австро-унгарската империја, и срамната улога на јавните 
обвинители во наместените судења, кои се случувале особено во текот 
на 50-тите години од 20тиот век. 

Унгарија го напушти социјализмот во 1989, со донесување на 
привремениот Устав кој остана на сила до 2011 година. Уставот (пред 
и по 2011 година) изрично го назначува Генералниот Јавен обвинител 
да раководи со Јавното обвинителство. Некои аспекти од оваа улога, се 
непроменети во Унгарија уште од транзицијата од социјализмот, која се 
случи во 1989 година. Во главно, Генералниот Јавен обвинител, според 
сите верзии на Уставот на сила од почетокот на транзицијата:

• Не смее да биде член на политичка партија (ова се однесува и 
на другите јавни обвинители);
• Се предлага од страна на Претседателот, а неговиот избор се 
потврдува со двотретинско мнозинство во Парламентот, 
• Има обврска да поднесува годишни извештаи до Парламентот.

Во процесот на пристапување кон Европската Унија (ЕУ) (што се случи на 
1ви мај 2004 година), Унгарија ја зголеми моќта на јавното обвинителство 
преку измените на Законот за кривичната постапка, кој стапи на сила 
во 2003 година. Во 2009 година се воведоа измени со кои им се дозволи 
на јавните обвинители да постапуваат по пријави против истражните 
органи (на пример, против полицијата). Со овие измени исто така се 
формализираше врската помеѓу јавните обвинители и истражните 

4  Историјатот (на унгарски јазик) е достапен на http://ugyeszseg.hu/fooldal/ugyeszseg-
tortenete/.
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лица, на начин што на јавните обвинители им се даде зајакната моќ да 
раководат со истрагите.

Со Уставот од 2011 година, се смени и називот на државата од 
„Република Унгарија“ во „Унгарија“, a целта беше да се финализира 
транзицијата кон демократија. Во 2013 година, Уставот претрпе 
значајни, контраверзни измени. Се промени и текстот кој се 
однесуваше на Јавното обвинителство. Во Уставот од 1989, на Јавното 
обвинителство му беше дадена благородна задача на „обезбедување 
заштита на правата на луѓето, правните лица и заедниците, одржување 
на уставниот ред и... гонење согласно Законот на секое дело кое ги 
повредува или загрозува безбедноста и независноста на земјата“.5 Во 
2011 година, изменетиот текст гласи „да придонесе при раководењето 
со правдата преку спроведување на барањето на државата за казна. 
Јавното обвинителство ќе гони за сторени кривични дела, ќе презема 
дејствија против секое противзаконско дејствие или пропуштање, и ќе 
го подобри спречувањето на противзаконските дејствија”.6  Ваквиот 
текст беше пофален од страна на Венецијанската комисија, која 
забележа дека на јавните обвинители генерално не им е намалена 
обврската да ги заштитуваат човековите права.7  Во 2013 година, во 
изменетиот текст на Уставот е потенцирано дека Јавното обвинителство 
е „независно”.8 Генералниот јавен обвинител има мандат од девет 
години (во претходниот Устав, мандатот е 6 години) и, за разлика од 
другите обвинители, Генералниот јавен обвинител може да ја врши 
должноста и по исполнување на условите за старосна пензија. Законите 
кои се однесуваат на јавното обвинителство се носат со дво-третинско 
мнозинство во еднодомниот Парламент на Унгарија. Истиот кворум 
е неопходен за менување на Уставот, што значи дека (во теорија) 
менувањето на законите со кои се уредува јавното обвинителство во 
Унгарија е потешко. Во пракса, владејачката партија во Унгарија во 
моментот има дво-третинско мнозинство во Парламентот, што, барем за 
сега, го прави менувањето полесно. 

Во 2011 година, Парламентот со дво-третинско мнозинство донесе 
два закони со кои се регулира Јавното обвинителство. Првиот закон се 
однесува на воспоставувањето на Јавното обвинителство9  ја потенцира 

5  Целосниот превод на англиски јазик на Уставот од 1989 е достапен на https://
en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Republic_of_Hungary_(1989). 
6  Целосниот превод на англиски јазик на Уставот од 2011 е достапен на https://www.
constituteproject.org/constitution/Hungary_2011.pdf. 
7  CDL-AD(2011)016, Мислење за новиот Устав на Унгарија, пар. 111, достапен на https://
lapa.princeton.edu/hosteddocs/hungary/venice%20commission%20hungarian%20constitution.
pdf. 
8  Целосниот превод на англиски јазик на Уставот, согласно измените од 2013 е достапен 
на https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2013.pdf?lang=en.
9  Act CLXIII of 2011; превод на англиски јазик подготвен од страна на Венецијанската 
комисија е достапен на http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-REF(2012)015-e.   
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неговата независност, вклучително и буџетската независност. Со 
законот се поставуваат и повеќе услови за јавните обвинители во врска 
со нивните етички обврски (како што се забрана за примање на подароци 
и внимавање да се однесуваат согласно нивната професија дури и во 
приватниот живот). 

Вториот закон,10 со кој се регулира статусот на јавните обвинители, 
воведува подетални правила за избор на јавните обвинители и евалуација 
на нивната работа. Голем дел од овие одредби се разгледуваат подолу 
во текстот, бидејќи се поврзани со евалуацијата. Овој закон во целина 
многу повеќе наликува на договорен закон за работни односи за јавните 
обвинители, бидејќи регулира конкретни прашања од работните односи, 
кои вообичаено не се среќаваат во закони со квази-уставен статус.

2.2. Како Унгарија ги мери перформасите на јавните 
обвинители и на правоссудниот систем во генерална 
смисла

Законот од 2011 година, кој се однесува на статусот на јавните 
обвинители, содржи екстремно детални информации во однос на изборот 
и евалуацијата на јавните обвинители. Генералниот јавен обвинител е 
одговорен за избор на обвинителите, иако Генералниот обвинител 
добива мислење од страна на Советот на обвинители – тело избрано и 
составено од обвинителите. Генералниот јавен обвинител не е обврзан со 
мислењето на Советот. Со Законот од 2011 година се предвидува и оцена 
на работата на јавните обвинители. Доколку е ангажиран на определено 
време, јавниот обвинител добива оцена пред истекот на договорот, а за 
оние ангажирани на неопределено време, оценувањето е во рамките на 
првите три години од ангажманот, и потоа на секои осум години. Јавните 
обвинители можат да побараат да бидат оценувани почесто, а можни се 
и вонредни оценувања во случај на оправдани околности. Евалуацијата 
мора да се базира на потврдени факти. Законот точно ги наведува 
оцените кои јавните обвинители можат да ги добијат од евалуацијата:

a. одличен, соодветен за унапредување;

b. одличен и целосно подобен;  

c. подобен;  

d. подобен; неопходни се натамошни оценувања; или 

e. неподобен.  

10  Act CLXIV of 2011; превод на англиски јазик подготвен од страна на Венецијанската 
комисија е достапен на http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-REF(2012)016-e. 
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11  Венецијанската комисија ги критикуваше овие критериуми бидејќи не се доволно 
конкретни. CLD-AD(2012)008, Мислење, пар.72, достапно на http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2012)008-e. 
12    Списокот на извештаи кој почнува од 2009 година, е достапен на http://ugyeszseg.hu/
kozerdeku-adatok/orszaggyulesi-beszamolo/, вклучувајќи и извадоци на англиски јазик за 
извештаите од 2011 година.  

Законот од 2012 година исто така ги уредува и дисциплинските постапки 
против јавните обвинители. Постапките се опишани до најситен детал. 
Станува збор за процес кој се спроведува од линискиот менаџер 
на јавниот обвинител, со можност за жалба до Генералниот јавен 
обвинител, и следствено, жалба до суд. Критериумите за поведување на 
дисциплинска постапка се нејасни: согласно закон, јавните обвинители 
ќе одговараат дисциплински доколку „се виновни за повреда на своите 
службени обврски“ или за „нарушување или загрозување на угледот на 
својата професија со својот животен стил или однесување”.11

Со самиот Устав се предвидува и колективна евалуација на работата на 
Јавното обвинителство, преку обврската на Генералниот јавен обвинител 
за поднесување на годишен извештај до Парламентот. Овие извештаи 
се до 90-тина страници (во кои се вклучени и табели и графикони) 
и очигледно е потребно долго време да се состават: вообичаено, се 
доставуваат по истекот и на повеќе од шест месеци за претходната 
година. Така, извештајот за 2016 година не беше доставен сè до крајот на 
септември 2017 година, додека извештајот за 2017 година не е доставен 
до средината на јули 2018 година.

Со некои помали измени, извештаите12 ги опфаќаат следните елементи:

• Организацијата на јавното обвинителство;
• Активностите на јавните обвинители во областа на кривичното 
право;
• Активностите на јавните обвинители надвор од областа на 
кривичното право;
• Активностите на Генералниот јавен обвинител;
• Меѓународни односи и активности на Јавното обвинителство;
• Човечки ресурси;
• Комуникациски активности;
• Информатичка технологија;
• Финансии;
• Истражувачки активности на јавните обвинители и Националниот 
институт за Криминологија.
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Извештаите содржат детални квантитативни податоци за предмети, 
вклучувајќи ја не само работата на Јавното обвинителство, туку и работата 
на судовите (oсобено на кривичните судови). Од извештаите произлегува 
дека Јавното обвинителство особено сериозно ја сфаќа меѓународната 
соработка и со особено внимание ги следи пресудите на Европскиот 
суд за човекови права. Информациите кои се однесуваат на човечките 
ресурси исто така се базираат на податоци,  и се фокусираат на бројот на 
јавни обвинители, недостатоци, плати, и број на дисциплински постапки 
(вообичаено се околу 20 во една година, додека бројот на обвинители е 
околу 2.000). Интересен аспект на еден од поновите извештаи е дека во 
извештајот се наведени сите усмени и писмени прашања кои пратениците 
во Парламентот ги поставиле на Јавното обвинителство во текот на 
годината (но, не и одговорите – кои се објавуваат на веб-страницата 
на јавното обвинителство во моментот кога се одговорени). Особено е 
воочливо дека овие прашања (кои варираат од 50 до 100 во текот на една 
година) се поставуваат исклучиво од страна на пратеници кои припаѓаат 
на опозицијата, што посочува дека пратениците од владејачката партија 
не бараат одговорност од јавното обвинителство на овој начин.

Покрај годишните извештаи до Парламентот, Јавното обвинителство 
на својата веб страница објавува и детални статистички извештаи на 
годишна основа.
На својата веб страница, Јавното обвинителство има и активен дел за 
новости, со текстови и видеа кои се наменети за општата јавност.

2.3. Нивото на соработка помеѓу јавните обвинители 
и другите државни институции во процесот на 
реформирање на правосудниот сектор

Уште од 1981 година (речиси десет години пред транзицијата кон 
демократија), канцеларијата на Генералниот јавен обвинител и 
Врховниот суд на Унгарија беа сместени во иста зграда (Палата во 
Будимпешта која потекнува од раните години на дваесеттиот век, во која 
претходно биле сместени владините министерства). Блиските врски ја 
надминуваат симболиката на објектот: јавните обвинители во Унгарија 
имаат невообичаено високо ниво на пристап до правосудниот систем, кое 
се граничи со пречекорување на овластувањата. Конкретно, Законот од 
2011 година му дозволува на Генералниот јавен обвинител да присуствува 
на пленарните состаноци на Kúria, како советодавно лице.13 Со ова, на 
Генералниот јавен обвинител му се овозможува пристап до централниот 
форум за разгледување во рамките на правосудниот сектор на Унгарија. 
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Kúria-та не го сфаќа ова на ист начин. Во својата среднорочна стратегија 
од 2013 година, Kúria-та ги минимизираше односите со Генералниот 
јавен обвинител, фокусирајќи се главно на фактот дека делењето на 
една толку стара зграда со Генералниот јавен обвинител, ја отежнува 
работата на Kúria-та. (Постојат планови Kúria-та да се пресели во друга 
зграда). Во стратешкиот документ исто така се наведува дека „Законот 
во моментов не ја исклучува можноста дека Генералниот јавен обвинител 
и претставникот на Адвокатската комора треба да добијат покана за 
присуство на пленарните состаноци на судот“, истакнувајќи притоа 
дека такви покани би требало да се праќаат само кога се дискутираат 
релевантни прашања.14 

Генералниот јавен обвинител има уште една моќ која е невообичаена 
во контекст на компаративното право: Генералниот јавен обвинител 
може да иницира „постапка за усогласување“, во која Kúria-та треба да 
појасни одреден нејасен елемент од законот. Ова не претставува моќ 
со која може да се влијае врз правосудните реформи, туку моќ да се 
побара од Kúria-та да појасни одделни елементи од законите, особено 
кај оние од кои се произлезени различни гледишта на пониските судови. 
Kúria-та го покани Генералниот јавен обвинител да состави вовед15  кон 
„годишната книга“ (годишниот извештај) за 2016 година. Генералниот 
јавен обвинител силно се фокусираше на постапката за усогласување 
и нејзините историски корени, користејќи ја приликата да го опише 
судството и јавното обвинителство како „двата главни државни актери 
во  правниот систем“. Според зборовите на Генералниот јавен обвинител: 
„Владеењето на правото и неговото загарантирано функционирање 
се реализира заеднички помеѓу јавното обвинителство и Kúria-та, со 
меѓусебни консултации, особено за време на постапките за усогласување“.

Силната врска на јавното обвинителство со судството нема влијание врз 
судските реформи, но има врз толкувањето на самиот закон, особено 
бидејќи Генералниот јавен обвинител може да покрене постапка за 
усогласување пред Kúria-та заради појаснување на одреден дел од 
законот.

Се чини дека јавното обвинителство може да влијае врз судските реформи 

13  Ова исто така беше критикувано од страна на Венецијанската комисија. CLD-AD (2012)008 
(цитирана погоре), пар.28.
14  Стратешкиот документ, објавен во 2013, е достапен (на унгарски јазик) на http://
kuria-birosag.hu/sites/default/files/allamiprojekt/kuria_imprimaturahoz.pdf. Преводот на оваа 
реченица е извршен од страна на авторот на овој труд. 
15  Документот е достапен на англиски јазик на http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/
yearbook/yearbook_2016_foreword_peter_polt.pdf.   
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преку своето институционално влијание во Парламентот. Покрај обврската 
за доставување на годишен извештај до Парламентот, Законот од 2011 
година му дава право на Генералниот јавен обвинител да присуствува на 
седниците на Парламентот како советодавно лице. Ниту од годишните 
извештаи на Генералниот јавен обвинител до Парламентот, ниту од било 
кои други документи од Парламентот, не произлегува дека оваа моќ 
до сега била искористена за да влијае врз судските реформи; главното 
комуницирање со Парламентот е преку одговарањето на поединечните 
прашања поставени од страна на пратениците, и поднесувањето 
на барања за одземање на имунитетот на пратеници и други лица во 
одредени кривични постапки. Како што е споменато и претходно, 
годишниот извештај на Јавното обвинителство до Парламентот e преполн 
со статистики за работата на судовите, особено на кривичните судови. Ова 
претставува одлична можност за јавното обвинителство да ги прикаже 
проблемите во судскиот систем, кои би можеле да доведат до реформа. 
Нејасно е, на пример, до кој степен влијаело јавното обвинителство на 
реформите во 1997-ма година, кои доведоа до воведување на четврта 
инстанца под Kúria-та, основана за да ја олесни работата на Kúria-та, но 
токму тоа е тип на реформа за која би било сосема соодветно да биде 
консултирано јавното обвинителство.

Согласно системот кој се разви врз основа на Уставот од 2011 и 
неговите амандмани од 2013 година, најзначаен актер во судството и 
судските реформи е Претседателот на Националната канцеларија за 
правосудство, чија работа се надгледува од страна на Националниот 
совет за правда. Не постојат јасни докази дека овие две тела воопшто 
комуницират со Јавното обвинителство во врска со судските реформи. 
Напротив, видно од годишните извештаи на Националната канцеларија 
за правосудство, нивната главна соработка е во областа на обуки, 
тематски состаноци и одржување на просториите за користење од страна 
на јавното обвинителство. Само еден член на Националниот совет за 
правда има работено како јавен обвинител, а сегашниот претседател на 
Националната канцеларија за правосудството (и единствениот човек на 
таа позиција од нејзиното воведување) претходно бил судија, а не јавен 
обвинител.

Еден период, Генералниот јавен обвинител и Претседателот на 
националната канцеларија за правосудство имаа потенцијално 
преклопување и други проблеми во однос на моќта да влијаат врз 
преработените судови: со преодните одредби на Уставот од 2011 година, 
Генералниот јавен обвинител, со цел да обезбеди судење во разумен 
рок, можеше да побара кривичниот предмет да се префрли во друг суд 
со иста надлежност;16  Претседателот на националната канцеларија 

16  Ова е утврдено согласно член 11 § 4 од преодните одредби на Уставот од 2011 година.
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за правосудство ја имаше истата моќ, но за сите судови,17  и, согласно 
условите во преодните одредби, Претседателот на националната 
канцеларија за правосудство имаше приоритет пред Генералниот јавен 
обвинител. Овие овластувања наводно беа воведени за да се обезбеди 
соодветно функционирање на правосудството и да се одржи балансот 
по број на предмети по судовите, и во таа насока, има посредно 
влијание врз судските реформи. Конечно, овие овластувања се силно 
критикувани од страна на Венецијанската комисија, поради што беа и 
повлечени.18 

Нема никакви знаци дека јавното обвинителство играло некаква улога 
во некои од најголемите правни реформи во последните неколку години, 
а кои имаат значително влијание врз правосудството. Во 2013 година, 
Унгарија го донесе новиот Граѓански Законик кој воведе нови улоги за 
Јавното обвинителство во граѓанските постапки. Согласно годишните 
извештаи на јавното обвинителство, не произлегува дека јавното 
обвинителство имало значајна улога во овие реформи. 

Во последниве години, Унгарија се бори со предолго траење на 
постапките во граѓанските и кривичните предмети, што резултираше 
со зголемен бројот на пресуди од Европскиот суд за човекови права и 
зајакната постапка на надзор од страна на Комитетот на министри на 
Советот на Европа. На почетокот од 2018 година19 Унгарија го извести 
Советот на Министри дека новиот Граѓански законик стапи на сила на 
1ви јануари 2018 година, додека новиот Закон за кривична постапка ќе 
стапи на сила на 1ви јули 2018 година – двата закони се креирани со цел 
да ги забрзаат судските постапки. Неодамна, Унгарија го информираше 
Комитетот на Министри дека се подготвува Закон за надомест на штета 
како резултат на предолгото траење на судските постапки.20 Јавното 
обвинителство е силно вклучено во Законот за кривичната постапка. 
Согласно годишниот извештај на јавното обвинителство за 2016 година:

Во врска со подготвувањето на текстот за новиот Закон за 
кривична постапка, Министерот за правда назначи еден 
јавен обвинител за државен полномошник за стратешко 
насочување на оваа задача, и уште еден јавен обвинител 
за раководител на одделение. Дополнителни пет јавни 

17  Ова е вклучено во член 11 § 3 од истите преодни одредби наведени во претходната 
фуснота, како и во законот.  
18  Види CLD-AD(2012)008 (наведен погоре), пар.83-84.
19  DH-DD (2018)161, достапно на http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2018)161E. 
20  DH-DD (2018)689, достапно на http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2018)689E. 
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обвинители работеа под раководство на овие двајца јавни 
обвинители. Подготовката на текстот на новиот Закон за 
кривична постапка е зацртана како клучна задача за 2016 
година.21

 
Европскиот суд за човекови права во повеќе наврати констатираше дека 
Унгарија сторила повреди на Европската конвенција во други работи кои 
директно или индиректнo влијаат на Јавното обвинителство и судските 
реформи. Начинот на кој овие пресуди биле, или се изршуваат, дава 
одредена слика за тоа како јавните обвинители комуницираат со другите 
државни органи со цел постигнување на реформи во правосудниот 
сектор.

• Недостиг на ефикасни истраги во врска со малтретирање.  
Унгарија успеа да го убеди Комитетот на Министри на Советот на 
Европа дека се преземени доволно општи мерки низ пристапот 
кој ги вклучува јавните обвинители и Парламентот: Јавното 
обвинителство ја преведе соодветната пресуда и ја сподели до 
јавните обвинители, додека Парламентот го измени законот, на 
начин што ги задолжи јавните обвинители да обезбедат причини 
за своите одлуки по жалба, без оглед дали се однесува на 
постапка за поведување на истрага или отварање на можност 
за приватно гонење.22 Овој проблем е решен во рамките на 
уставниот режим пред 2011 година.

• Недостиг на ефикасни истраги во врска со полициска 
бруталност.  Во овие предмети, кои сè уште се под надзор, 
јавното обвинителство делува невообичаено отсутно од процесот 
на извршување. Документите доставени до Советот на Министри 
се фокусираат на обидот да се обезбеди дека полицијата го 
менува своето однесување, без да се даде било каква индикација 
на тоа што е направено да се обезбеди дека јавните обвинители 
ќе ја почитуваат својата обврска да спроведат ефикасна истрага 
во врска со полициска бруталност.23  

21 Овој текст се базира на англискиот превод на извештајот достапен на http://ugyeszseg.hu/
pdf/ogy_besz/ogy_beszamolo_2016_eng.pdf (со мали корекции извршени од страна на авторот 
на овој труд). 
22   Види Resolution CM/ResDH(2011)297, достапна на http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-108555. 
23 До сега има два извештаи од Унгарската Влада, едниот е поднесен во 2013 
година (DH-DD(2013)930, достапен на https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectID=09000016804a4405) и еден од 2018 година (DH-DD(2018)701, достапен на 
http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2018)161E. https://search.coe.int/cm/Pages/result_
details.aspx?ObjectId=09000016808c33b1). 
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• Доживотни казни со несоодветни одредби за ревизија.  
Ова е сè уште проблем, за што сведочи новиот предмет поднесен 
против Унгарија.24 Од извештаите кои Унгарија ги има доставено 
до Комитетот на министри, не произлегува никакво вклучување 
на јавното обвинителство во процесот на извршување.25

• Неуспех да се обезбеди заштита со постапката за заштита 
на сведоци. Eден предмет, кој Унгарските власти го третираат 
како изолиран случај, е сè уште под надзор. Не постои укажување 
дека јавното обвинителство е на било каков начин вклучено во 
неговата имплементација.26 

Сосема е можно јавното обвинителство да е вклучено зад кулисите.

2.4. Методологија и резултати од мерењето на 
перформансите на јавните обвинители

Парламентот на Унгарија воведе наложувачки систем за евалуација на 
индивидуалната работа на јавните обвинители, со систем на оцени кој 
може да биде даден и фокусиран на тоа дали јавните обвинители се 
соодветни за унапредување. Системот е втемелен во закон кој се менува 
со дво-третинско мнозинство во Парламентот (исто како и за измени на 
Уставот). Законот исто така содржи и особено ригидна дисциплинска 
постапка, иако со нејасни критериуми за тоа што е потребно за да 
постои одговорност која би предизвикала иницирање на дисциплинска 
постапка. На индивидуално ниво, системот изгледа изводлив, иако како 
единствен доказ за ова се извештаите на јавното обвинителство. 

Во однос на евалуирањто на Јавното обвинителство како целина, 
главниот механизам е уставно обврзувачкиот извештај, кој Генералниот 
јавен обвинител е должен да го доставува до Парламентот секоја 
година. Извештајот е преполн со податоци и се фокусира на статистички 
анализи. Како таков, не предизвикува поголеми реакции од страна на 
Парламентот.

Пратениците на опозицијата (по сè изгледа, никогаш пратениците 

24 Á.K. and I.K. v Hungary, број на апликација 35530/16, фактичката состојба е достапна на 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183697. 
25  Целосната листа на документи за извршување на овие пресуди може да се најде на 
http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-10897. Сосема е исправно да се третира како законски 
материјал, но не укажува на тоа која улога ја имало јавното обвинителство, доколку 
воопшто било вклучено, во наоѓањето на законското решение.  
26 Види DH-DD(2016)661, дoстапно на http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2016)661E.  
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од владејачката партија), често поставуваат прашања за јавното 
обвинителство, на што добиваат писмени одговори. Ова е понеформален 
и поспорадичен метод на евалуација на јавното обвинителство, кој се 
фокусира на поединечни случаи.

Резултатите од овие различни начини не се сосема јасни. Годишните 
извештаи се темелни, но оставаат впечаток на формалност, а малку 
информации се достапни за резултатите од поединечните евалуации 
на јавните обвинители. Можеби ова е нормално, предвид силната 
независност на улогата на јавното обвинителство и особено на 
Генералниот јавен обвинител.

2.5. Позитивни и негативни аспекти на системот на 
мерење на перформансите на јавните обвинители 

Уставната обврска за годишен извештај е неспорно позитивна мерка, 
бидејќи креира обврзувачка и многу јавна обврска за Генералниот јавен 
обвинител да извести за работењето на јавното обвинителство. Праксата 
на прилично долги извештаи со екстензивни статистички податоци е 
добар пример и ќе биде тешко да се напушти од наредните Генерални 
јавни обвинители. Недостигот на јасен краен рок за овие извештаи и 
фактот дека истите се поднесуваат дури во септември наредната 
година е некорисен и укажува на недостиг на авторитет од страна на 
Парламентот при барање на извештаи. Исто така, произлегува и недостиг 
на реакција од страна на Парламентот на овие извештаи, како и многу 
слаба реакција кон Јавното обвинителство генерално, со исклучок на 
прашањата од страна на пратениците од опозицијата. Ова укaжува на 
недостиг на надзор од страна на пратениците од владејачката партија. 

Системот за мерење на индивидуалната работа исто така има свои 
слабости и е тесно поврзан со унапредувањето. Системот на оценување 
е вклучен во закон, кој има уставен статус, што е невообичаено и 
најверојатно не му остава доволно флексибилност на Генералниот 
јавен обвинител. Законот за статусот на јавните обвинители од 2011 
година наликува на закон за работни односи (па дури и на Колективен 
договор) за јавното обвинителство, кој се занимава со безначајни 
детали, а претставува законски текст чија промена е идентично тешка 
како промената на Уставот. Ова потенцијално го става првенствено 
независниот Генерален јавен обвинител во недостиг на флексибилност 
да ја надгледува индивидуалната работа на јавните обвинители. 
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Дисциплинскиот систем повеќе потсетува на дисциплинска постапка 
за било кое работно место, управувано од линиски раководители, со 
жалба до „шефот“ (но, по тоа, и до судот). Ова можеби не е соодветно 
на статусот на јавните обвинители во уставниот поредок на Унгарија 
(или било која друга држава).

2.6. Унгарија: Заклучоци и препораки  

Унгарија нуди корисен модел на неспорно независно Јавно 
обвинителство, кое е поставено да функционира независно од 
политичката моќ, и со неспорно независен главен јавен обвинител 
(Генерален јавен обвинител). Тоа е, на некој начин, екстремен пример, 
бидејќи Генералниот јавен обвинител мора да биде избран со дво-
третинско мнозинство од еднодомниот Парламент, и сите закони кои 
се однесуваат на јавното обвинителство мораат да го добијат истото 
мнозинство, со што се ставени на исто ниво како и самиот Устав. 
Независноста на Генералниот јавен обвинител на Унгарија се зацврстува 
со долг, деветгодишен мандат, како и со фактот дека лицето може да 
ја врши оваа функција и по исполнување на услови за старосна пензија. 
Па така, дури и доколку една политичка партија има доволно пратеници 
да избере Генерален јавен обвинител без согласност од другите партии, 
истиот тој Генерален јавен обвинител ќе ја врши функцијата за време 
на најмалку два парламентарни избори (кои во Унгарија се случуваат на 
секои четири години).

Иако овој модел е корисен, постојат некои елементи кои одат предалеку. 
Законот кој го регулира статусот на јавните обвинители е екстремно 
крут во некои делови и тежок за менување, што би можело да му остави 
на Генералниот јавен обвинител мала флексибилност при вршење на 
евалуација на вработените. Истовремено, Генералниот јавен обвинител 
има високо ниво на моќ слично на генерален извршител во позиција 
да врши овластувања како што се назначување, унапредување и 
дисциплина преку крути врски со линиско раководење. Би можело да се 
извлече повеќе корист од советите кои функционираат во рамките на 
јавното обвинителство, со цел да се обезбеди заеднички, колегијален 
пристап.
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3.Мерење на успешноста 
во работењето на Јавното 
обвинителство на Франција 

3.1. Историски преглед и развој на реформите во 
правосудниот систем и јавното обвинителството 
 
Обвинителската улога во Франција постои уште од средниот век. 
Во својот говор одржан во 2006 година, еден обвинител на висока 
функција, посочи дека обвинителската функција се споменува уште во 
еден кралски декрет од 23ти март 1303 година.27  

Обвинителите во Франција се сметаат за “магистрати” (или поконкретно 
за “магистрати на обвинителството” или изразено на еден помалку 
формален начин, за “постојани [стоечки] магистрати”), наспроти 
судиите (кои се нарекуваат [седечки] “магистрати на седиште”). 
Обвинителите кои носат титула “Републички обвинител” постапуваат 
пред високите судови (tribunal de grand instance, а тоа се првостепените 
судови за граѓански и кривични предмети). Обвинителите што 
постапуваат по предмети пред апелационите судови или Касациониот 
суд (највисокиот граѓански и кривичен суд во Франција) се нарекуваат 
“Генерални обвинители” и тие се наоѓаат на повисока хиерархиска 
позиција. На самиот врв на оваа хиерархиска структура се наоѓа 
Министерот за правда (кој во Франција е познат и под називот 
Заштитник на жиговите). Во соопштението на француските државни 
органи наменето за општата јавност,28 е наведено дека обвинителите 
во основа имаат пет основни функции: кривично гонење и работење 
на кривични предмети во зависност од потребите и во согласност 
со владината кривична политика; извршување кривични санкции; 
посочување и спречување на било каква опасност насочена кон децата; 
интервенирање во одредени граѓански постапки, согласно законот 
со цел да се заштити јавниот ред и мир; и учество во креирањето 
на локални јавни политики во врска со безбедноста и спречувањето 
криминал.

27 Говорот можете да го погледнете на следнава интернет адреса: https://www.
courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55/jean_louis_8472.html?idprec=8470.
28 Документот можете да го погледнете на следнава интернет адреса: http://www.vie-
publique.fr/decouverte-institutions/justice/personnel-judiciaire/magistrats/qu-est-ce-que-parquet.
html.
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Обвинителската улога не е конкретно спомената во оригиналниот 
текст на Уставот на Петтата Република (усвоен во 1958 година). 
Статусот на обвинителите и другите магистрати (односно судиите) е 
регулиран со посебен законски акт од 22ри декември 1958 година, кој 
претставува суштински, односно системски закон. Текстот на овој закон 
со кој се дефинира улогата на обвинителите е кус: “Обвинителите се 
должни да постапуваат според упатствата и под контрола на нивните 
хиерархиски надредени лица и под раководство на Заштитникот на 
жиговите, односно Министерот за правда. Тие имаат целосна слобода 
да зборуваат во текот на судските рочишта”.29 Со истиот законски 
акт се воспоставува и систем за конкурентна проверка на знаењата 
за прием на Академијата за магистрати, како и минималните услови 
што кандидатите треба да ги исполнат за упис на истата (на пример, 
завршен правен факултет, француско државјанство), кои ги утврдува 
Министерот за правда. Самото назначување на овие функции го врши 
Претседателот на Републиката по претходен предлог од страна на 
Министерот за правда. Кандидатите за судски функции можат да 
бидат номинирани само врз основа на претходно мислење издадено 
од страна на Високиот совет за правосудство, како што е експлицитно 
пропишано и во самиот Устав (Член 65). Законскиот акт не предвидува 
никакви слични одредби или услови за обвинителите.
 
Оваа структура за избор и назначување на обвинителските функции 
во најголем дел се почитува и денес: хиерархиски систем за влез 
на Академијата по пат на конкурентна проверка на знаењата под 
надзор на Министерот за правда и натамошен избор, назначување 
и унапредување со одлука на Претседателот и одобрение од страна 
на Министерот за правда. Со тек на годините, целиот овој систем во 
одреден степен е дополнително усложнет, со цел, да се обезбеди 
дека кандидатите што ќе бидат назначени и унапредени навистина 
покажале особени вештини и добри остварувања и резултати, како при 
проверката на нивните знаења, така и во текот на нивното работење. 

Процесот на избор и назначување на обвинителите во голема мерка 
е сличен на оној што се применува при изборот и назначувањето на 
судиите. Истото коинцидира и со извршените измени на Уставот од 
1993 година. Во тоа време беа извршени измени и дополнувања на 
членот 65 од Уставот, со кои за прв пат се говори и за обвинителската 
функција и позиција. Овој член ја регулира работата на Високиот судски 
совет, кој постоел и пред овие измени и дополнувања и учествувал во 

29 Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs 
hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur 
parole est libre.
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процесот на избор и назначување на судиите (како што е претходно 
споменато). За прв пат, оваа институција всушност беше поделена на 
две посебни тела, при што, едното ќе биде одговорно за судиите, а 
другото за обвинителите. Телото одговорно за обвинителите ја добило 
задачата  да дава стручно мислење за предложените кандидати за 
избор на обвинителските функции (освен за обвинителските функции 
од највисоко ниво, за кои изборот го врши Комитетот на министри), како 
и мислење во врска со евентуалното дисциплинско санкционирање 
на поединечни обвинители. На овој начин, процесот на избор и 
назначување обвинители стана доста сличен со оној предвиден за 
судиите, со една важна разлика: Високиот совет за правосудство може 
да дава стручно мислење само во врска со изборот и назначувањата 
на обвинителите. Ситуацијата е малку поинаква кога станува збор 
за судиите: во однос на одредени судски позиции, Советот има 
овластување да предлага кандидати, а за сите други судски функции, 
Советот всушност ги одобрува предложените кандидати од страна 
на Претседателот. Тоа значи дека процесот на избор и назначување 
на обвинителските функции е под поголема директна контрола на 
Претседателот и Министерот за правда. 

Претседателот Никола Саркози учествуваше на изборите во 2007 година 
со изборна платформа, која, меѓу другото, вклучуваше и ветување за 
големи уставни реформи. По изборите беше основана “Комисија за 
разгледување и давање предлози за модернизација и ребалансирање 
на институциите на Петтата Република”. После три месеца работа, 
Комисијата го презентираше својот сеопфатен извештај под наслов 
“Подемократска Петта Република”.30 Покрај другото, извештајот 
содржел и предлог за воведување одредени нови права за граѓаните, 
вклучувајќи го и правото на еден потранспарентен правосуден систем, 
кој ќе гарантира поголема заштита на индивидуалните слободи. 
Иако на крајот таквата идеја била отфрлена, се размислувало и за 
воведување на нова службена функција: “Главен јавен обвинител на 
нацијата”. Извештајот содржи околу 600 зборови поврзани токму со 
ова прашање и истите заслужуваат внимание, имајќи предвид дека 
истите претставуваат резиме на дебатите во Франција од минатото и 
сегашноста, а во врска со обвинителската улога:31 

 Воведување на функцијата на Главен јавен обвинител на   
 нацијата?

30 Извештајот е достапен на Француски јазик на следнава интернет адреса: https://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000467267. 
31 Овој дел од Извештајот е преведен од страна на авторот на овој документ.  

КОМПАРАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА - ФРАНЦИЈА



33   

Како што неколку години се размислуваше на различни нивоа во 
рамки на правосудниот систем, воведувањето на позицијата на Главен 
јавен обвинител на нацијата беше насочено кон исполнување на две 
главни цели: зајакнување на конзистентноста на кривичното гонење, 
така што законите бидат применувани на еднаков начин насекаде низ 
националната територија; и ослободување на Чуварот на жиговите 
(Министерот за правда) од обврската да испраќа писмени “индивидуални 
упатства” за постапување до обвинителите, кои стануваат дел од 
предметните списи, која обврска, самата по себе го поттикнува сомнежот 
во однос на независноста на обвинителите – кои инаку се магистрати од 
политичките центри на моќ.

Никој не може да го оспори фактот дека врските помеѓу политичките 
центри на моќ и обвинителството се предмет на постојани дебати, а 
поделбата на одговорноста помеѓу Министерот за правда и обвинителите 
на Републиката не е дефинирана на јасен и ефикасен начин.  

Во основа, Министерот, кој има хиерархиско овластување и контрола 
над обвинителството, има моќ да ја насочува општата политика на 
кривично гонење и казнување. Меѓутоа, дополнително, на општите 
обвинители Министерот може да им дава и конкретни поединечни 
упатства, со насоки за поведување конкретни кривични постапки. Од 
1994 година наваму, ваквите упатства мораат да бидат во писмена 
форма и содржани во прилог на предметните списи. Законот за 
кривична постапка не содржи конкретни одредби во кои експлицитно 
се посочува дека Министерството има право да дава упатства за прекин 
на кривичното гонење, меѓутоа, законот не содржи ниту одредби со кои 
истото би се забранило.

Имајќи предвид дека законската рамка не е доволно јасна во овој дел, 
тогаш ни останува да се запрашаме на кој начин би можеле да ги увериме 
граѓаните дека законите ќе се применуваат на сите граѓани подеднакво 
и на ист начин. Според оние што се залагаа за конкретната идеја, со 
воведувањето на позицијата на Главен јавен обвинител на нацијата би 
се исполнила токму оваа цел, преку зајакнување на независноста на 
обвинителството од центрите на политичка моќ. Наоѓајќи се на самиот 
врв на хиерархијата, Главниот јавен обвинител на нацијата навистина 
би бил задолжен за спроведување на законите на целата територија на 
земјата. Истовремено, неговата положба би била статусно независна од 
Министерот за правда и обвинителите би одговарале за својата работа 
само пред овој еден човек. Неговиот избор и назначување би се вршеле 
по предлог на Владата, а потоа предложениот кандидат би се гласал во 
Собранието со дополнително одобрение од страна на Претседателот на 
Републиката.
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Комисијата беше сосема свесна за предностите што со себе ги носи 
воспоставувањето на една ваква позиција и соодветните овластувања, 
кои би имале позитивен ефект врз функционирањето на правосудниот 
систем. Истовремено, Комисијата беше подеднакво свесна за практичните 
и теоретски недостатоци што би произлегле од таквото решение. 
Знаејќи го сето ова, Комисијата беше на мислење дека овластувањата 
на Главниот јавен обвинител на нацијата би биле од таква природа и 
обем што неизбежно, граѓаните  ќе ги стави во една деликатна позиција 
во однос на власта. Под претпоставка дека Владата, во секој случај, и 
понатаму би одговарала пред Собранието во однос на дефинирањето и 
спроведувањето на општите параметри на политиките во кривичната 
сфера, тогаш би можело да се случи, по евентуална промена на власта 
или владејачкото мнозинство, од Главниот јавен обвинител на нацијата 
да спроведува кривично правни политики што ќе се разликуваат од 
оние за чие спроведување тој првично бил избран. Тогаш се поставува 
прашањето колкав би бил неговиот кредибилитет и авторитет во една 
таква ситуација? 
 
Над сè, Комисијата е на мислење дека во таа ситуација, Министерот за 
правда би сметал дека неговата/нејзината улога е многу намалена и дека 
на тој начин се зголемува ризикот, политиките во кривичната сфера да 
излезат вон контрола на претставниците на нацијата и на тој начин да 
делуваат како закана за единството на правосудниот систем. Комисијата 
смета дека Министерот за правда треба да ја задржи хиерархиската моќ 
над обвинителството, а според Комисијата таквиот став е во согласност 
со начинот на кој обвинителството се прифаќа и третира во Франција, 
од аспект дека практикувањето на овие овластувања од страна на некој 
претставник на извршната власт, кој за својата работа одговара пред 
Собранието, ја дава неопходната гаранција за демократска контрола 
над политиките во кривичната сфера што ги спроведува извршната 
власт; од тие причини, Комисијата не го прифати поднесениот предлог. 
Од тие причини, Комисијата одлучи на Претседателот на Републиката 
да не му предложи да започне со процесот за воведување на позицијата 
на Главен јавен обвинител на нацијата.

Овие неколку пасуси го прикажуваат високото ниво на критики упатени 
кон обвинителството во 2007 година, како и неуспешниот обид за 
ребалансирање на системот преку воспоставување на единствена и 
неполитичка функција на врвот на обвинителството.

Како резултат на сето ова, самата организациска поставеност на 
обвинителството и системот за избор и назначување на обвинителите 
не претрпе некои фундаментални измени во текот на големите 
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институционални реформи што се спроведоа при измените и 
дополнувањата на уставот на Франција во 2008 година. 

Во секој случај, сепак беа преземени одредени чекори насочени 
кон намалување на загриженоста поради евентуалното мешање на 
политиката во процесот на кривично гонење. На 25ти јули 2013 година 
беше усвоен посебен закон со кој на Министерот за правда му беше 
забрането да издава упатства и наредби во поединечни предмети. 
Обвинителите сега имаат целосна слобода и дискреционо право самите 
да одлучуваат кога ќе ги применат своите службени овластувања. 
Министерот за правда и понатаму е одговорен за креирање на општите 
владини политики во однос на борбата против криминалот, правејќи го 
истото и преку издавање општи упатства за работата на обвинителите.

На крајот на 2016 година беше усвоена нова легислатива, насочена 
кон модернизација на францускиот правосуден систем, како дел од 
проектот што имаше за цел воведување систем на правда кој целосно 
ќе одговара на 21виот век. Одреден дел од овој законодавен пакт 
содржеше и измени и дополнувања на указот од 22ри декември 1958 
година, со кој се регулира изборот и назначувањето на обвинителите (и 
другите магистрати). Една од измените беше и решението според кое, 
Комитетот на министри повеќе нема да ги бира некои од обвинителите 
на највисоките функции, туку истите ќе се избираат според 
нормалниот систем што се користи за сите останати обвинители (кој е 
потранспарентен). Со законските измени од 2016 година беа воведени 
и некои други промени од аспект на мерењето на остварувањата во 
работата, за кои има повеќе во продолжение на текстот.

3.2. Како Франција ги мери перформасите на јавните 
обвинители и на правоссудниот систем во генерална 
смисла

Постојат две институционални можности за оценка, истражување 
и санкционирање на поединечното однесување и постапките на 
обвинителите:

1. Дисциплинска постапка пред Високиот совет за правосудство.
2. Истрага од страна на Генералниот инспекторат за правда.

Одделот во рамки на Високиот совет за правосудство кој се бави со 
прашања поврзани со обвинителите поседува овластување, кое е 
прецизно пропишано во Уставот, да дава сопствено мислење во врска 
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со евентуалното преземање дисциплински мерки против обвинителите. 
Советот има можност да поведе дисциплинска постапка по иницијатива 
на Министерот за правда, на одредени судии и обвинители на повисоки 
позиции започнувајќи од 2008 година, на иницијатива на поединечни 
странки што поднеле жалба. Постапката е регулирана со законскиот 
акт од 22ри декември 1958 година и неговите дополнителни измени 
и дополнувања. Дисциплинските рочишта се вообичаено отворени 
за јавноста, меѓутоа, во зависност од околностите, јавноста може да 
биде и исклучена. Кога станува збор за судиите, Високиот совет за 
правосудство има овластување да изрекува санкции, но, во случајот на 
обвинителите, органот може да издава само мислења. Крајната одлука 
за евентуалното санкционирање на некој обвинител ја носи Министерот 
за правда, откако претходно ќе добие соодветно мислење од Советот. 
Сите одлуки во врска со судиите и обвинителите, започнувајќи од 50 
тите години на дваесетиот век па до денес, можат да се погледнат 
на интернет,32  Во објавените одлуки на веб страницата, имињата на 
засегнатите обвинители или судии се редактирани. Министерот за 
правда има право на засегнатиот обвинител привремено да му забрани 
да ги врши своите службени должности, доколку смета дека постојат 
околности поради кои би можело да се очекува обвинителот да биде 
дисциплински санкциониран, по претходна консултација со Советот. 
Обвинителите можат да побараат од Советот да даде сопствено 
мислење во однос на таквите одлуки, а Советот е должен истото да го 
стори без никакво одлагање.

На 1ви јануари 2017 година беше формиран Генералниот инспекторат 
за правда (“ГИП”), преку спојување на неколку различни агенции. И оваа 
институција, како што беше и случај со нејзиниот претходник, Генералниот 
инспекторат за правосудни служби (“ГИПС”), функционира во рамки на 
Министерството за правда и има овластувања да врши инспекциски 
надзор, да спроведува студии, да врши верификација, да дава совети 
и да врши оценување на работата на обвинителите во Франција, како 
и на сите други останати аспекти на францускиот правосуден систем. 
Како и неговиот претходник, ГИП не поседува сопствена веб страница 
или други елементи вообичаени за институциите со целосно независен 
институционален идентитет. Се чини дека неговата работа се состои 
од повремени ad hoc извештаи, изработени на барање  на Министерот 
за правда. Не постои конкретно место каде јавно се собираат и чуваат 
извештаите на Инспекторатот, меѓутоа, доколку извршите пребарување 
на општата веб страница “La Documentation Française” (каде можат да се 
пронајдат сите јавно достапни документи во Франција), ќе ги пронајдете 
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и извештаите на ГИП, доколку при пребарувањето го користите називот 
на оваа институција. Од самото основање на ГИП во 2017 година, таа 
има учествувано во изработката на само четири извештаи и сите тие се 
од ad hoc природа.
 
Фактот што обвинителскиот систем во Франција е познат по својата 
ригидна хиерархија и воспоставениот систем на унапредување, 
значи дека самиот систем на напредување во кариерата (односно, 
унапредувањето од пониското ниво на “Обвинител на Републиката” 
на ниво на високите судови, на повисоката функција на “Генерален 
обвинител” кој постапува во предмети пред апелационите судови), на 
обвинителите им дава можност нивните резултати и остварувања да 
бидат оценети, вон било каков контекст на евентуални обвинувања за 
лошо постапување. 

Кога станува збор за оценката на работата на обвинителство во Франција 
во целина, на веб страницата на Министерството за  правда можат да 
се принајдат некои необработени нумерички податоци, во врска со 
активностите во судовите низ Франција. Може да се избере било која 
година во периодот помеѓу 2004 и 2013 година и да се добијат податоци 
за учеството на различни органи и тела во постапките пред високите 
судови, вклучувајќи и податоци за обвинителството.33  Можат да се 
пронајдат и  извештаи што се однесуваат на некои од подоцнежните 
години.34  There is also a service called “Infostat Justice”, which publishes 
thematic statistical papers on a regular basis dealing with different themes.35  
Постои уште една дополнителна услуга, односно сервис, именуван 
како Инфостат правда (“Infostat Justice”), каде на редовна основа се 
објавуваат тематски статистички трудови и статии на различни теми. 
Извештаите на Инфостат правда се од квантитативна природа и се 
бават за најразлични теми, што значи дека истите не гарантираат 
можности за споредба низ времето. Голем број од тие документи даваат 
само еден општ преглед на активностите во рамки на обвинителствата 
и целокупниот правосуден систем.

Што се однесува до евентуалната квалитативна оценка на севкупното 
работење и успешноста на јавното обвинителство, се чини дека во 
тој дел не постои некоја системски пропишана пракса. Иако, барем 
теоретски, оваа улога би можел да ја преземе ГИП, изгледа дека тој не 
врши редовен инспекциски надзор врз било кој од различните аспекти 

33 Пребарувачот можете да го пронајдете на следнава интернет адреса: http://www.justice.
gouv.fr/statistiques.html.
34 Извештаите можат да се вчитаат на следнава интернет адреса: http://www.justice.gouv.fr/
statistiques-10054/.  
35  Mожете да го пронајдете на следнава интернет адреса://www.justice.gouv.fr/
statistiques-10054/infostats-justice-10057/.  
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на правосудниот систем. Неговите функции се повеќе од ad hoc карактер 
и реактивна природа.

Како дел од неодамнешните обиди на Франција за реформи 
во правосудниот сектор и како реакција на перцепцијата за 
преоптовареност на обвинителството, која владее меѓу различните 
чинители во системот, беа направени неколку ad hoc обиди за оценка 
на состојбите во обвинителството. Впечатокот е дека истите беа 
спорадични и не покажуваат некои поголеми знаци на континуитет. На 
пример, во 2012 година, една работна група објави извештај за работата 
на обвинителството.36 Во најголем дел, извештајот се однесувал на 
зголемениот обем на работа во обвинителствата, како резултат на 
измените во кривичното законодавство. Извештајот е објавен под 
заглавјето на Министерството за правда, меѓутоа, истиот не може да 
се пронајде на државниот веб сајт за јавно информирање во Франција 
(“La Documentation Française”), туку само на веб страницата на една 
од синдикалните организации на магистратите. Не е сосема јасно кој 
го изработил извештајот (а се чини дека истиот не бил ниту предмет 
на соодветна проверка и лектура). На самиот крај на извештајот 
се поместени и одредени препораки, според кои, Министерството 
би требало да развие соодветни алатки за оценка на работата на 
обвинителите.

Во месец ноември 2013 година, “Комисијата за модернизација на јавното 
обвинителство”, составена од 45 члена (меѓу нив и судии, обвинители, 
адвокати, судски персонал, академици и претставници од полицијата), 
изготви извештај д 126 страници под наслов “Повторна изградба на 
Обвинителството”.37 Овој извештај беше нарачан од Министерството за 
правда и објавен на јасен и во лесно достапен формат (на веб страницата 
“La Documentation Française” и на веб страницата на Министерството 
за правда) и дава една осудителна слика за предизвиците со кои 
се соочуваат обвинителите. Во извештајот, обвинителството е 
опишано како институција што се наоѓа во криза, а истата е воглавно 
карактеризирана како “криза на идентитет” од аспект на улогата што 
обвинителите ја имаат во Франција. Извештајот го потенцира огромниот 
јаз што постои помеѓу ограничените ресурси што им се на располагање 
на обвинителите и задачите што стојат пред нив. Извештајот претставува 
извонреден пример на соработка помеѓу најразличните чинители 
поврзани со работата на обвинителите и имајќи предвид дека станува 
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36 Извештајот ќе го пронајдете единствено на следнава интернет адреса: https://www.union-
syndicale-magistrats.org/web2/themes/fr/userfiles/fichier/publication/rapports/2012/rapport_gt_
parquet_mars2012.pdf (веб страницата на најголемиот синдикат на магистрати во Франција). 
37  Извештајот можете да го погледнете на следнава интернет страница: http://www.justice.
gouv.fr/publication/rapport_JLNadal_refonder_ministere_public.pdf.f. 
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збор за една поголема група, која имала на располагање само неколку 
месеци за работа, таа навистина успеала да изработи еден импресивен 
извештај. Извештајот содржи 67 конкретни предлози, групирани во 10 
општи области:

1. Гаранција за уставната независност на јавните обвинители.  
Главниот предлог е статусот на јавните обвинители да се подигне на 
истото ниво што го имаат и судиите, од аспект на нивното именување 
и дисциплина, истовремено оттргнувајќи ги од подреденоста и 
контролата што над нив ја има Министерот за правда. 

2. Поставување на јавното обвинителство во рамки на 
една поширока територијална рамка.  Во основа се работи 
за  усогласување на територијалното работење и надлежност на 
обвинителите со онаа на судовите и општо земено со севкупната 
администрација во Франција.
 
3. Обезбедување соодветни ресурси за јавните обвинители 
што одговараат на нивната улога.  Овој предлог се однесува 
на очигледно нашироко прифатениот став и мислење дека 
обвинителите имаат сè поголема одговорност, која не е попратена 
и со зголемување на ресурсите што им би стоеле на располагање.  

4. Повторно враќање на смислата и разбирливоста на 
политиките во кривичната сфера.  Овој предлог се однесува на 
оценката дека политиките во кривичната сфера се вон контрола, 
како резултат на пролиферацијата на нови закони и отсуство на 
визија.

5. Реафирмација на основната мисија на јавните обвинители.
Овој предлог се фокусира на потребата за повторно насочување на 
работата и активностите на јавните обвинители кон индивидуални 
предмети.

6. Зајакнување на овластувањата на јавните обвинители 
врз судската полиција.  Овие предлози имаат за цел, на јавните 
обвинители да им се обезбедат доволно дискрециони права и 
можности, самите да ги избираат методите и средствата што ќе се 
користат во текот на истрагите.

7. Повторно обмислување на процесот на истрага.  Комисијата 
даде одредени предлози за измени и дополнувања на Законот за 
кривична постапка, со цел, да се воведат повеќе права за одбраната 

КОМПАРАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА - ФРАНЦИЈА



40   

и одредени ограничувања во однос на обврската на обвинителите 
по предметите да постапуваат “во реално време”.
 
8. Да се добие информација и да се воспостави контрола врз 
трошоците на системот на кривична правда.  Со цел, подобро 
справување со трошоците, Комисијата предложи зголемување на 
обемот на оценките за финансиските последици врз буџетот при 
предлагањето измени во кривичната политика и подигање на свеста 
во врска со севкупните системски трошоци меѓу сите засегнати 
чинители во рамки на правосудниот систем.  

9. Модернизација на организацијата и лидерството во 
јавно обвинителските канцеларии.  Предлогот е да се воведат 
органограми и јасни и прецизни описи на работните места, со 
цел, многу појасно да се објаснат поединечните улоги во рамки на 
обвинителството.

10. Обновување на атрактивноста на јавно обвинителската 
функција и задачи.  Тука се работи за подигање на моралот меѓу 
обвинителите, кои инаку се преоптоварени со работа.

Постојат малку индикации што би укажувале на тоа дека предлозите 
од извештајот навистина резултирале со конкретни промени.  

Неповрзано со претходниот извештај и повторно во еден помалку 
достапен формат (достапен само преку веб страницата на синдикалната 
организација на магистратите и без соодветна јазична проверка и 
лектура), во 2014 година, Министерството за правда изработи еден 
кус извештај38 во врска со развојот на серија индикатори за мерење 
на работната оптовареност на магистратите (вклучувајќи ги судиите 
и обвинителите). Се чини дека истото е поврзано со извештајот 
од 2012 година споменат погоре во текстот. Според извештајот, 
работната група се состоела од претставници од ГИПС, практичари и 
претставници на синдикалните организации на магистратите, а со неа 
раководеле судија и јавен обвинител со високи функции. Оваа група 
била поделена на две подгрупи. Едната од нив била задолжена за 
прашањата поврзани со судиите, а другата со прашањата поврзани со 
обвинителите. Во извештајот се наведува следното:39 
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38 Извештајот ќе го пронајдете единствено на следнава интернет адреса: https://www.union-
syndicale-magistrats.org/web2/themes/fr/userfiles/fichier/publication/2014/gt_ctm24Juin14.pdf 
(веб страницата на најголемиот синдикат на магистрати во Франција).
39  Овој дел од Извештајот е преведен од страна на авторот на овој документ. 



41   

Подгрупата задолжена за јавните обвинители идентификувала пет 
работни области поврзани со активностите пред првостепените 
судови: кривични постапки (освен за малолетни лица), граѓански 
постапки (освен за малолетни лица), стопанско право, извршување 
на санкции и малолетничка правда (граѓански и кривични 
предмети). Биле дефинирани квантитативни индикатори и 
коефициенти за оценка на работата на обвинителите што 
постапуваат по малолетнички предмети (граѓански и кривични 
предмети), за обвинителите што работат предмети од стопанско 
право, за обвинителите што работат на кривични предмети (освен 
за малолетни лица), за обвинители што работат на граѓански 
предмети (освен за малолетни лица), како и за обвинителите 
што работат на извршување на санкции. Подгрупата ќе работи 
на исполнување на своите задолженија за време на состаноците, 
на кои ќе се разговара за работата и активностите на јавните 
обвинители во постапките пред високите судови, дежурните 
обвинители и обвинителите што постапуваат по предмети пред 
апелационите судови.

Веб страницата на синдикалната организација на магистратите содржи 
одредени линкови до некои дијаграми и табели каде се наведени 
индикаторите за работните остварувања на судиите и обвинителите, 
а се чини дека во одреден дел истите се од прелиминарна природа. 
Едностраниот дијаграм40 за обвинителите што постапуваат пред 
високите судови содржи различни квантитативни индикатори за 
сите пет претходно наведени работни области, а меѓу другото и за 
бројот на отворени предмети, бројот на завршени предмети и бројот 
на предмети во кои се искористени алтернативните можности во 
однос на кривичното гонење. Дијаграмот е само делумно пополнет. Со 
други зборови, работата во однос на подготовката на овој дијаграм 
не е целосно завршена, а доколку е, тогаш изгледа дека конечната 
верзија не е објавена во јавноста, освен делумната верзија, преставена 
од страна на синдикалната организација на магистратите, која 
учествувала во нејзината изработка.

Во 2011 година, Министерството за правда објави уште еден 
поединечен извештај во врска со извршувањето на кривичните санкции, 
во кој се говореше и за работата на обвинителите.41 Во 2015 година, 
најголемата синдикална организација на магистратите објави извештај 

40 Скенираниот документ можете да го погледнете на следнава интернет адреса: https://
www.union-syndicale-magistrats.org/web2/themes/fr/userfiles/fichier/publication/2015/charge_
travail_parquet.pdf.
41 Извештајот можете да го погледнете на следнава интернет адреса: http://www.justice.gouv.
fr/art_pix/rapport_sap_20110630_SAP.pdf. 
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кој имаше за цел надлежните органи да ги запознае со проблемот на 
преголемата работна оптовареност на магистратите (вклучувајќи ги 
и јавните обвинители). Насловот на извештајот беше “Страдањата на 
магистратите на работното место”.42

Она што претходно беше наведено во однос на следењето и 
оценувањето на работата на обвинителите е точно и применливо 
и во однос на целокупниот правосуден систем: постојат добри 
квантитативни податоци за работењето на судовите во Франција, 
меѓутоа, квалитативните оценки се вршат само на ad hoc основа 
и истите се недоследни. Видлива е јасната политичка заложба за 
воспоставување модерен правосуден систем, како дел од една модерна 
држава. Меѓутоа, постојат само мал број начини на кои би можело да 
се измери и потврди дали истото навистина се случува во пракса или 
не.

Со законските акти усвоени на крајот на 2016 година беа воведени две 
интересни новини во однос на следењето и оценувањето на работата 
на јавните обвинители, како дел од обидот да се креира правосуден 
систем што целосно ќе одговара на 21-иот век.

• Генералните обвинители (односно, оние што постапуваат пред 
апелационите судови), во рок од шест месеци по стапувањето 
на функција се должни “да ги дефинираат целите на своите 
работни активности”. Исто така, на секои две години, овие 
обвинители мораат да објавуваат и извештаи за нивните работни 
активности. Во продолжение е прикажан законскиот текст што 
ги регулира овие обврски:43 

Во рок од шест месеци по стапувањето на функција, Генералниот 
обвинител, согласно законските одредби со кои се дефинираат 
политиките на кривично гонење, е должен да ги дефинира целите на 
неговата/нејзината работна активност, а притоа, особено земајќи ги 
предвид извештаите за општото функционирање на неговата/нејзината 
обвинителска канцеларија и канцелариите што се под негова/нејзина 
надлежност, изработени од страна на Генералниот инспекторат за 
правосудство и неговиот претходник или пак од страна на Републичките 
обвинители под негова/нејзина надлежност.  На секои две години, 
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42 Извештајот можете да го погледнете на следнава интернет адреса: http://www.union-
syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/publication/livre_blanc_2015/livre_blanc_soufffance.
pdf#page=1&zoom=auto,-215,842. 
43 Овој дел од законскиот текст е преведен од страна на авторот на овој документ. Оваа 
конкретна одредба можете да ја најдете во Членот 38-1 од Указот од 22 декември 1958 
година, со измените и дополнувањата од 2016 година. 
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Генералниот обвинител е должен да изготви извештај за своите работни 
активности, за работата на јавните обвинители под негова/нејзина 
надлежност, како и за работењето на административните правосудни 
служби под негова/нејзина надлежност. При подготовката на овој 
извештај, Генералниот обвинител е должен подеднакво да ги земе 
предвид и извештаите на Генералниот инспекторат за правосудство 
што биле изготвени пред стапувањето на функција на Генералниот 
обвинител. Сите овие материјали се чуваат во личното досие а 
обвинителот.

Овие двогодишни извештаи се чини дека не се достапни за јавноста 
(иако сè уште не се поминати цели две години од усвојувањето на 
законот, па така можеби сè уште не постои ниту еден таков извештај) и 
не е јасно дали и на кој начин ќе се врши нивната оценка.

• Во рок од два месеца по стапувањето на функција, обвинителите 
(и судиите) се должни до својот директно хиерархиски надреден 
да достават сеопфатна, прецизна и искрена изјава во однос на 
нивните интереси, а истовремено треба да одржат и таканаречено 
“етичко интервју” со истиот надреден, со цел, да се разгледаат 
сите евентуални конфликти на интерес. Формиран е и таканаречен 
“етички совет” кој е задолжен за разрешување на евентуалните 
етички прашања што би можеле да се појават во текот на 
работата. На овој начин се создава јасен и ригорозен систем за 
расчистување на евентуалните конфликти на интереси. Постои и 
посебен список за она што се подразбира под “интерес”. Доколку 
дојде до било какви промени во нивните интереси, обвинителите 
(и судиите) се должни да ја ажурираат поднесената изјава, што 
понатаму се проследува и со дополнително интервју.

3.3. Ниво на соработка помеѓу јавните обвинители 
и другите државни институции во процесот на 
спроведување реформи во правосудниот сектор

Се чини дека не постои системски регулирана соработка помеѓу 
јавните обвинители и другите чинители во рамки на реформите 
на правосудниот сектор. Сепак, секогаш кога ќе се јават случајни 
можности под покровителство на Министерството за правда за вршење 
оценка на правосудниот систем генерално и поконкретно на работата 
на обвинителството, засегнатите страни покажуваат навистина 
импресивна способност за брза само организација и изработка на 
сеопфатна анализа на системот. Особено силен пример за ова е 
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претходно споменатиот извештај од 2013 година, на кој јавните 
обвинители работеа заедно со судиите, стручните теоретичари, 
правниците, полицијата и останатите, со цел, да се изготви една 
убедлива потврда за кризата со која се соочуваат обвинителите во 
Франција, како и да се даде серија на предлози и сугестии за можното 
надминување на истата. За жал, сите овие обиди во најголем дел се 
задржаа само на теоретско ниво. 

Постоењето на синдикални организации на магистратите во Франција 
(во кои можат да членуваат и обвинителите, во својство на “магистрати 
на обвинителството”), исто така, претставува една институционална 
платформа во рамки на која обвинителите можат да контактираат и 
соработуваат со останатите засегнати страни.

Вреди да се спомене уште нешто. Високиот совет за правосудство, 
како што беше спомнато претходно, се состои од две тела. Едното е 
одговорно за судиите, а другото за обвинителите. Уставот прецизно 
дефинира дека телото одговорно за судиите мора да има еден 
обвинител меѓу членовите, а телото одговорно за судиите треба да 
има еден обвинител. На овој начин се обезбедува структурно ниво 
на соработка во извршувањето на задолженијата на обете тела 
(утврдување на номинациите за судските и обвинителските функции 
и во однос на дисциплината). Уште една интересна карактеристика 
е фактот што кога телото одговорно за обвинителите спроведува 
дисциплински постапки, обвинителот што е член во телото одговорно 
за судиите учествува во неговата работа и обратно. Членот 65 од 
Уставот исто така содржи одредба во врска со пленарните состаноци 
на Високиот совет за правосудство:

Високиот совет за правосудство ќе одржува пленарни седници 
на кои ќе одговара на барањата за добивање мислење од 
Претседателот на Републиката во однос на примената на Членот 
64. На пленарните седници ќе дава мислења и за прашањата во 
врска со деонтологијата (етичкото постапување) на судиите или 
пак за било кое друго прашање поврзано со функционирањето 
на правосудниот систем, на барање на Министерот за правда. 
Пленарните седници се одржуваат во присуство на три од петте 
судии спомнати во вториот пасус, тројца од петте обвинители 
спомнати во третиот пасус, како и во присуство на Conseillerd’État, 
правниот советник и шесте истакнати граѓани посочени во 
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вториот пасус. Со седницата претседава Главниот претседател 
на Касациониот суд (Cour de cassation), кого може да го менува и 
Главниот јавен обвинител што постапува пред овој суд.44 

These plenary opinions are quite rare; only seven appear on the Council’s 
website,45 при што најстарото од нив потекнува од 2011 година, а 
последното е од 2014 година. Поголемиот број од нив се резултат на 
поднесените барања од страна на Министерот за правда, за добивање 
мислење за предмети што го привлекуваат вниманието на медиумите 
и општата јавност. Во секој случај, на обвинителите што се членови 
на Советот, оваа одредба им дава можност да го информираат 
Претседателот на Републиката и Министерот за правда за сите прашања 
што се важни за правосудните реформи. Започнувајќи од 2015 година, 
Советот изготвува и соопштенија за јавноста46 во сите ситуации на 
критика и напади врз правосудството, а меѓу другото и во однос на 
коментарите што наводно ги има дадено Претседателот Франсоа 
Холанд (а во меѓувреме ги нема демантирано), во кои правосудството 
го нарекува “институција на кукавичлук”, во рамки на која луѓето “се 
изгубени” и “се поигруваат со вредностите”. Едногласната реакција 
и јавното соопштение од Советот беа навистина остри. Имајќи го 
предвид нивниот статус на магистрати, обвинителите почувствуваа 
дека се мета на ваквите напади и се претпоставува дека обвинителите 
што се членови на Советот дале сопствен придонес во дефинирањето 
на одговорите кон ваквите обвинувања.

3.4. Методологија и резултати од мерењето на 
перформансите на јавните обвинители

Методологијата за мерење на поединечните остварувања и успешноста 
во работата на обвинителите се заснова на доста ригиден систем на 
проверки на знаењата и процедури за унапредување наменети за 
државните службеници. Воспоставен е и формален систем за решавање 
на проблемите поврзани со дисциплината, кој, што е доста интересно, 
во последните неколку години ги зема предвид и евентуалните поплаки 
и жалби поднесени од страна на засегнатите странки во постапките, а 

КОМПАРАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА - ФРАНЦИЈА

44 Преводот на овој дел од текстот е преземен од англиската верзија која можете да ја 
погледнете на веб страницата на Уставниот совет на Франција на следнава интернет 
адреса:http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/
constitution-of-4-october-1958.25742.html#TitleVIII. Зборовите “етичко постапување” беа 
додадени од авторот на овој документ за потребите на појаснување.
45 Можете да ги погледнете (на француски јазик) на следнава интернет адреса: http://www.
conseil-superieur-magistrature.fr/publications/avis-et-communiques/avis_de_la_formation_pleniere.
46 Истите можете да ги погледнете (на француски јазик) на следнава интернет адреса: 
http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/publications/avis-et-communiques/communiques_du_
conseil.
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во врска со ситуациите во кои тие сметаат дека постоело несоодветно 
постапување од страна на обвинителството. На општо ниво, во 
најголем дел, успешноста и резултатите на обвинителството се мерат 
преку бројки, со многу мало учество на квалитативни оценки. Дури и 
во ситуациите кога се врши било каков вид на квалитативна оценка, 
се чини дека тоа се прави како одговор на одредена идентификувана 
кризна состојба. Резултатите на таквите оценки е тешко да се оценат 
и да се видат; некои од нив се чини дека не се целосно завршени, 
додека главниот извештај од 2013 година се чини дека се чува на 
некоја полица, без да биде проследен со соодветна имплементација на 
наодите во истиот.

3.5. Позитивни и негативни аспекти на системот за 
мерење на перформансите на јавните обвинителите

Главната критика упатена кон обвинителството во Франција е дека 
истото не е независно од политичките притисоци: на крајот, сепак, 
обвинителите за својата работа одговараат пред Министерот за 
правда и не постои некоја посредничка “врвна обвинителска” фигура, 
односно личност. Ова има влијание и врз мерењето на резултатите 
и остварувањата. Точно е дека постои јасен и високо развиен, 
професионален систем за мерење и наградување на резултатите на 
поединечните обвинители, преку еден ригиден, хиерархиски систем, 
меѓутоа, не постои политички независна институција која би била 
задолжена за мерење и оценка на резултатите и остварувањата на 
обвинителската служба во целост. Генералниот инспекторат за 
правосудство би можел да ја преземе оваа улога доколку истиот ја 
поседува неопходната независност, меѓутоа, тоа денес не е случај.
 
Франција претставува добар референтен пример за земјите што 
имаат сличен систем, односно, каде не постои највисока обвинителска 
функција и обвинителите за својата работа одговараат пред Министерот 
за правда. Поконкретно, неодамнешното усвојување на легислативата 
според која Министерот за правда не смее да дава поединечни 
упатства за отпочнување или прекинување на кривичните постапки е 
добар пример за начинот на кој може да се ограничат овластувањата 
на Министерот. Обврската што ја имаат повисоките обвинители 
(“Генералните обвинители”) за дефинирање на нивните цели веднаш 
откако ќе стапат на функција и за изработување двогодишни извештаи 
за преземените работни активности ја креира неопходната рамка во 
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која обвинителите известуваат за нивните резултати и остварувања, 
наспроти претходно дефинираните цели.

Франција веројатно поседува и една од најформалните рамки за 
заштита од евентуални конфликти на интерес меѓу обвинителите, 
која предвидува сеопфатни, законски пропишани изјави за нивните 
интереси (кои веројатно се и доста единствени) и “етички интервјуа” 
помеѓу обвинителите и нивните надредени. Ова е систем кој може 
директно да биде преземен како таков и од други држави, без разлика 
на начинот на кој е организирано самото обвинителство.

Системот за дисциплинска одговорност на обвинителите во Франција 
е исто така доста робустен и вклучува и посебно тело во рамки на 
Високиот совет за правосудство, кој продуцира пракса што е јавно 
достапна за сите (со редактирани имиња). Фактот што странките 
во постапките, кои сметаат дека биле оштетени како резултат на 
несоодветното постапување од страна на обвинителите или судиите, 
можат да поднесуваат жалби до Високиот совет за правосудство, 
по основ на кои би можеле да се поведат и дисциплински постапки 
е единствено практично решение, кое гарантира дека обвинителите 
ќе чувствуваат поголема обврска за отчетност пред луѓето врз чии 
животи влијаат со своите одлуки и постапки.

3.6. Франција: Заклучоци и препораки  

Франција веројатно не може да биде оценета како добар модел за 
организациона поставеност и функционирање на обвинителската 
служба за останатите држави. Постојат две главни причини за ова 
тврдење, од кои првата е од теоретска, а втората од практична 
природа. Теоретскиот проблем кај францускиот систем е во тоа што 
обвинителите не се независни од политичката власт. Различните 
системи за оценка на работата на обвинителите отсекогаш биле 
развивани во контекст на овој фундаментален проблем. Практичниот 
проблем е тоа што извештаите од изминатите години прикажуваат 
една страшна слика на обвинителство што се наоѓа во криза; се чини 
веројатно дека доколку прашате било кој од обвинителите, дали 
системот во нивната земја би можел да послужи како модел за некоја 
друга држава, тие веројатно таквата идеја ќе ја оценат како смешна, 
имајќи ја предвид  огромната оптовареност на системот и чувството на 
“криза на идентитет” меѓу обвинителите. Во најголем дел, веројатно, 
ваквата оценка и состојба е резултат на недоволните инвестиции. 
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Според податоците од Европската унија, Франција се наоѓа на 22-
то место меѓу 28-те држави членки на ЕУ според процентот на БДП 
што се троши за потребите на правосудниот систем и на 24-то место 
според бројот на судии на 100,000 население.47 Обвинителите што се 
преоптоварени со работа не покажуваат голем ентузијазам во однос 
на неодамнешните реформи со кои им се става уште поголем товар, 
во однос на елиминацијата на евентуалните конфликти на интереси 
и обврската за оценување на сопствената успешност во работата. 
Најголемата лекција што може да се научи од француското искуство, 
е дека може да биде многу тешко “да се стори повеќе со помалку”; 
секој добар систем трпи негативни последици доколку не располага со 
доволно ресурси.

Во секој случај, постојат бројни аспекти од францускиот систем што 
би можеле да се применат на друго место. Како што беше спомнато, 
робусниот дисциплински систем и процесите за избегнување 
на евентуалните конфликти на интереси се корисни модели. 
Можноста за странките засегнати од несоодветното постапување на 
обвинителството да иницираат дисциплински постапки претставува 
зајакнувачки концепт, кој обезбедува отчетност меѓу обвинителите 
пред граѓаните кои трпат поради нивните одлуки и постапки. На едно 
општо ниво, концептот на францускиот уставен поредок, според кој 
обвинителите се магистрати, обезбедува повисоко ниво на почит за 
професијата (барем теоретски), а преку учеството на обвинителите во 
работата на Високиот совет за правосудство обезбедува и вклученост 
на обвинителите во надзорот врз функционирањето на севкупниот 
правосуден систем. Ова е пристап што веројатно би бил поздравен 
од голем број обвинители во другите земји и пристап, кој го олеснува 
учеството на обвинителите во правосудните реформи.
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47 Европска Комисија, “Семафор на правдата во ЕУ за 2017 година”, COM (2017) 
167 конечна верзија, достапна на следнава интернет адреса: https://ec.europa.eu/
commission/news/commission-publishes-2017-eu-justice-scoreboard-2017-apr-10_en. 
Податоците прикажани погоре во текстот се засноваат врз податоците за 2010, 2013, 
2014 и 2015 година.
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4. Мерење на успешноста 
во работењето на Jавното 
обвинителство во Обединетото 
Кралство  

4.1. Историски преглед и развојот на реформите 
во правосудниот сектор со посебен осврт врз 
обвинителството
 
Во Обединетото кралство постојат три подрачја на правна надлежност 
со одвоени, а сепак поврзани судски и правни системи: комбинираната 
надлежност на Англија и Велс и посебните територии на правна 
надлежност на Шкотска и на Северна Ирска. Овие три правосудни 
системи имаат развиено различен пристап кон креирањето политики 
во сферата на кривичната правда. Акцентот во овој документ, во 
основа е ставен врз развојот на реформите во кривично правниот 
сектор во рамки на најголемиот правосуден систем во Обединетото 
кралство, односно во Англија и Велс, кој покрива територија со околу 
педесет и шест (56) милиони население. 

Кривично правниот систем еволуирал низ еден навистина долг 
временски период и претставува  единствена мешавина на 
традиционални и модерни институции, агенции и процедури. На 
пример, еден од клучните модерни чинители во рамките на кривично 
правниот систем на Англија и Велс се Судиите на мирот, кои водат 
потекло уште од усвојувањето на Законот за судиите на мирот во 
1361 година48. Во 2018 година, иако предмет на претходни измени 
и дополнувања, законот и понатаму е на важност во Англија и Велс. 
Кралската обвинителна служба (КОС) работи паралелно со судиите на 
мирот, кои во модерно време вообичаено се нарекуваат “магистрати”49, 

48 Законот дефинирал кој има право да се квалификува и да работи како Судија на мирот, 
а ги регулирал и нивните должности и овластувања. Законот предвидувал “дека во 
секоја грофовија во Англија треба да биде назначен по еден Лорд, кој има задача да го 
одржува мирот, со тројца или четворица помошници од редот на најдостојните граѓани во 
грофовијата, со одредени знаења од правото, а заедно, тие ќе имаат право да спречуваат 
сторителите, бунтовниците и сите други престапници, како и да ги гонат, апсат, приведуваат 
и казнуваат во зависност од сторениот престап или дело; како и да ги ставаат во затвор и 
соодветно да ги казнуваат согласно законот и обичаите на кралството”, Закон за Судиите 
на мирот од 1361 година. Од тие причини, може да се каже дека карактеристиката на 
кривично правниот систем на Англија и Велс е дека истиот низ историјата, во процесот на 
одлучување за правдата во судовите, секогаш вклучувал и неуки лица, односно луѓе од 
локалната заедница од кои не се бара да имаат било какви правни квалификации. 
49 Називите “магистрат” и “судија на мирот” имаат исто значење, иако во денешно 
време првиот многу почесто се користи во народните медиуми, додека вториот назив се 
употребува само во поформален контекст.
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КОС е релативно нова агенција, основана во 1985 година, согласно 
Законот за кривично гонење на сторените дела од 1985 година. 

Законодавни реформи  

Ритамот на реформите во кривичното право во Англија и Велс бил 
особено спор, во најголем дел како резултат на комбинацијата на два 
фактори: 1. Влијателното присуство и застапеност на поголем број 
правници во обата дома на Парламентот50 и 2. Фактот што британската 
парламентарна пракса дозволувала преглед, анализа и дебата и на 
деталите, а не само на основните принципи содржани во предлог 
законите доставени на усвојување. Сè до 1900-те години, сите значајни 
реформи се соочувале со отпор што доаѓал или од страна на судството 
или од останатите практичари во рамки на правосудниот систем. 

Во 1833 година, Лордот Броугам, во тоа време на функција на Лорд 
канцелар, повел иницијатива за она што подоцна било познато како 
прв од трите проекти за кодификација на англиското кривично 
право51. Сепак, овие обиди се покажале како неуспешни и затоа, во 
Обединетото кралство не постои Кривичен законик. Еден судија има 
изјавено: “трансформацијата на непишаните правила во еден закон 
значи отфрлање на благословот на правилата кои овозможуваа 
флексибилна примена а ги поседуваме со векови”.

Изворите и толкувањето на кривичното право можат да се пронајдат 
во поединечните законски акти што ги носи Парламентот (законски 
извори) и одлуките донесени од различните судски органи, а особено 
Апелациониот суд (судска пракса). Законите содржат дефиниции за 
голем број од кривичните дела. Другиот основен извор на кривичното 
право е обичајното право, кое не произлегува од законодавството, 
туку од она што првично значело традиција и обичаи на народот, а 
подоцна се користело како основа за одлуките што судиите ги носеле 
во поединечните предмети. 

Историјата на законодавните реформи во оваа сфера може да послужи 
како објаснување за сè поголемиот интерес за кривичната правда 
во Англија и Велс. Во првите осумдесет години од дваесеттиот век, 

50 Новите закони што се поднесуваат во форма на предлози, мораат да бидат разгледани 
и прифатени како од страна на Долниот, така и од страна на Горниот дом на Парламентот, 
пред да бидат признати како закони усвоени од Парламентот.
51 Вториот проект, на иницијатива на Џејмс Фицџејмс Стивен (James Fitzjames Stephen), 
бил предмет на разгледување во Парламентот во периодот помеѓу 1877 и 1881 година; 
третиот проект, поведен по иницијатива на Законодавната комисија во 1967 година, е 
концепт чии основи и ден денес се сè уште предмет на континуирано разгледување и 
анализа.
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постоеја само четири закони под наслов Закон за кривична правда (од 
1925, 1948, 1967 и 1972 година). Законските измени и дополнувања 
зачестија со Законите за кривична правда од 1982, 1988, 1991, 1993 
и 1994 година, Законот за гонење кривични дела од 1985 година и 
значајните законски акти во кривичната сфера што понатаму секоја 
година беа усвојувани започнувајќи од 1994 година: Законот за 
кривична апелациона постапка од 1995 година, Законот за кривична 
постапка и истраги од 1996 година, Законот за кривични санкции од 
1997 година, Законот за криминал и нарушување на јавниот ред и 
мир од 1998 година и Законот за малолетничка правда и докази во 
кривични предмети од 1999 година. Во напорната работна 1999/2000 
година на Парламентот беа усвоени следните закони: Законот за 
овластувањата на кривичните судови (за кривично санкционирање), 
Законот за Инспекторатот на Кралската обвинителска служба, Законот 
за регулирање на истражните овластувања и Законот за кривична 
правда и судски служби.

Меѓу другото, членството на Обединетото  кралство во Европската 
унија претставуваше дополнителен притисок за спроведување 
реформи во земјата и тоа предизвика поголем степен на соработка 
и координација помеѓу различните правосудни системи, во обид да 
се контролира сè поприсутниот организиран криминал низ Европа 
и да се спроведат одредени заеднички реформи, како на пример 
измените што со себе ги донесе Европската конвенција за човекови 
права52. Во месец октомври 2000 година, Конвенцијата стапи во сила 
и во Обединетото кралство, а некои од законите усвоени во текот 
на парламентарната сезона од 1999/2000 година беа, со цел, да се 
обезбеди целосна усогласеност со Европската конвенција, особено во 
делот на овластувањата на полицијата за следење и набљудување.

Развој на Кралската обвинителска служба (КОС)    

Во Англија и Велс, сè до деветнаесеттиот век не постоеше јавна 
служба, која би имала за цел да се увери дека сторителите на кривични 
дела ќе бидат кривично гонети. На самите почетоци, модерното 
полициско работење и кривично правниот систем се потпираа и 
зависеа од активностите на поединечни лица, кои имаа огромни 
дискрециони права во утврдувањето дали и на кој начин, луѓето што 
се сметаат за сторители на кривични дела, ќе бидат кривично гонети 
и казнети.  Широко распространетите дискрециони права на сите 
учесници во кривично правниот систем беа драстично намалени во 
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осумнаесеттиот век. Со Законот за правдата на мидлсекс од 1792 беа 
формирани седум јавни канцеларии, со по шест платени полициски 
службеници во секоја од нив, кои поседуваа овластувања за лишување 
од слобода. Оттука потекнуваат модерните платени магистрати, 
односно модерните окружни судии, додека овластувањето за наплата 
на паричен надомест им беше одземено на сите судии во градовите. 
Како последица на овие реформи, полициската работа стана повеќе 
сфатена како професионална активност, а концептот според кој 
криминалот треба да се казнува систематично, а не само во зависност 
од желбата на жртвите и потенцијалните тужители, стана многу 
пошироко прифатен.

Платените, целосно организирани и дисциплинирани полициски 
сили во Лондон53 за првпат беа формирани во 1829 година и тие ја 
преземаа одговорноста за гонење на сторителите на кривични дела, 
со најмување на независни правни застапници и адвокати кои ги 
застапувале во постапките пред судовите. Сепак, во најголем дел, 
кривичното гонење било иницирано од страна на самите граѓани во 
својство на тужители, затоа што полицијата не поседувала специјални 
обвинителски овластувања или одговорност.

Со Законот за гонење на сторените кривични дела од 1879  година 
е формирана првата јавно обвинителска канцеларија во Англија, 
односно канцеларијата на Директорот на јавно обвинителство (ДЈО). 
Основната функција на ДЈО била да одлучи дали, во поголемиот број 
на особено предизвикувачки случаи ќе се гонат сторителите или не. 
Откако ќе била донесена ваквата одлука, кривичното гонење понатаму 
го преземале полициските сили или адвокатот на владината правна 
служба. Канцеларијата на ДЈО се сметала како ‘компромис помеѓу 
оние што сакале да се задржи англискиот несистематски пристап кон 
кривичното гонење и оние што сакале кривичното гонење генерално 
да биде структурирано и контролирано, како што се верувало дека е во 
најголемиот дел од Европа’.

Во 1970 година, Комитетот за правда,54 aкако резултат на нивните 
истражувања во врска со проблемите поврзани со современите 
пракси на кривично гонење, објави извештај во кој ги потенцираше 
опасностите од аспект на јавната перцепција и квалитетот на 
правдата, во ситуациите кога истиот полициски службеник одлучува 
дали сторителот ќе биде кривично обвинет, го квалификува стореното 
дело, постапува во својство на обвинител и ја презема улогата на  

53 Согласно Законот за градска полиција од 1829 година.
54 Британскиот оддел на Меѓународната комисија на правници.
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главен сведок во постапката. Извештајот на Сер Хенри Фишер во 1977 
година55 aпо случајот Конфеит56 и се поголемите јавни критики, беа 
причина за формирање на Кралската комисија за кривични постапки 
под претседателство на Сер Сирил Филипс во 1978 година, чија цел 
беше да изврши оценка на постапката за гонење на кривичните 
случаи. Нејзиниот конечен извештај, објавен во 1981 година, содржеше 
препораки за создавање целосно независна, национална обвинителска 
служба, која ќе биде задолжена за гонење на сите кривични дела 
во Англија и Велс,57 земајќи ги предвид следните основни елементи: 
‘(а) критиките дека здружувањето на улогите на водење истрага 
и кривично гонење значи давање преголема моќ и одговорност на 
само една организација; (б) посакуваното решение, од гледна точка 
на обезбедување доверба во јавноста и со цел да се обезбеди еден 
избалансиран кривично правен систем, каде постои одвоеност на 
функциите на водење истрага и кривично гонење; (в) недоследностите 
во политиките за кривично гонење низ земјата и загриженоста за 
големиот број предмети што наводно се гонат врз основа на недоволно 
количество докази; и (г) желбата за поголема отчетност и отвореност 
и постоење на општи стандарди за постапувањето на обвинителите’.

Законот за гонење на сторените кривични дела  беше донесен 
четири години подоцна, а со него се формираше Кралската 
обвинителска служба (КОС) – во основа една државна агенција – 
која започна со работа на 1 октомври 1986 година. Службата беше 
замислена како организација на национално ниво, со локални 
дискрециони овластувања и обезбедување на сите услуги на локално 
ниво. Тогашниот Директор на јавно обвинителство беше назначен 
за раководител на КОС. КОС беше задолжена да ги преземе сите 
случаи на кривично гонење58  што ќе бидат иницирани од полицијата 
и да ги советува полициските сили за различни прашања поврзани 
со сторените кривични дела. Службата имаше овластување да го 
прекинува кривичното гонење или пак да отфрла или менува одредени 
кривични обвиненија, иако полицијата и понатаму ја задржа можноста 
да спроведува истраги и да одлучува за видот на кривични пријави 
што ќе бидат поднесувани без мешање од страна на КОС. Првично, 
КОС беше организирана во 31 различни географски области, а секоја 
од нив раководена од страна на сопствен Главен кралски обвинител 
(ГКО).

55  Извештајот можете да го погледнете на следнава интернет адреса: https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228759/0090.pdf.
56 Р. против Леитон, Латимор и Салих (1975) 62 Кривична тужба R. 53.
57 Кралската комисија во врска со Кривичната постапка (КККП), Извештај (Cmnd 8092), 1981.
58 Со исклучок на кривичното гонење за одредени лесни кривични дела.  
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На почетокот на 1990-тите години, по една серија на судски предмети 
во кои беше констатирана погрешна примена на правото, како на 
пример предметот на Шесте обвинети од Бирмингем59 и Четворицата 
од Гилдфорд,60 беше формирана уште една Кралска комисија за 
кривична правда, која повторно ја разгледуваше можноста за давање 
на одредена улога на КОС во рамки на истрагите.

На почетокот, по нејзиното формирање, КОС беше соочена со критики 
од различни групации од сите гранки на кривично правниот процес, 
како на пример од страна на Здружението на полициски началници, 
Генералниот совет на Адвокатската комора и Здружението на 
магистрати. Во текот на 1990-тите години, КОС се соочуваше со низок 
број на осудителни пресуди, голем број на неуспешни и неефективни 
судски постапки и лоши искуства во делот на транспарентноста и 
јавната видливост на нејзиното работење. Во текот на овој период беше 
извршена реорганизација на КОС од 31 во 13 регионални канцеларии, 
што претставуваше потег за централизација кој го отежна меѓусебниот 
однос и соработката со локалните полициски сили.

Неуспешното функционирање на КОС во текот на првите десет години 
по нејзиното основање доведе до формално разгледување на работата 
на оваа организација. Во 1998 година, Сер Иан Глајдвел, поранешен 
Претседател на Апелациониот суд, го објави својот преглед во однос на 
работата на КОС, во кој понуди три основни препораки за подобрување 
на функционирањето на оваа релативно нова агенција61. Како прво, тој 
тврдел дека КОС е преоптоварена со случаи од помала вредност и 
значење и дека поголем дел од своите ресурси треба да ги насочи кон 
работата на посериозни кривични дела и предмети. Второ, тој посочил 
дека КОС и полицијата мораат да соработуваат, наместо да делуваат 
едни наспроти други. Конечно, тој го критикувал отсуството на 
соодветни електронски системи за раководење со предметите во рамки 
на КОС. Комисијата Глајдвел (1998) препорача формирање на Единици 
за кривична правда (ЕКП) во рамки на секоја поголема полициска 
станица, каде стручните лица од КОС и цивилните полициски лица 
ќе можат заеднички да работат на одредени предмети. Се верувало 
дека преку таквата заедничка лоцираност на исто место може да 
се подобри меѓусебниот однос помеѓу обвинителите и полицијата, а 
предметите да се подготвуваат побрзо и на поефикасен начин.

59  Р. против Меклкени, Хантер, Вокер, Калахан, Хил и Паувер (1991), Кривична тужба R. 287. 
60 Р. против Ен Мегвајер, Патрик Џозеф Мекгвајер, Вилијам Џон Смит, Винсент Мегвајер, 
Патрик Џозеф Пол Мекгвајер, Патрик Онил и Патрик Конлон (1991) 94 Кривична тужба R. 133.
61 Сер Иан Глајдвел, судија во пензија, Преглед на Кралската обвинителска служба: Извештај 
од јуни 1998 година, Cm 3960.
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Голем дел од стручната јавност била на мислење дека неуспехот на 
КОС да ги исполни ветувањата бил неизбежен, токму затоа што не 
биле спроведени подлабоки промени во рамки на системот: ‘Во систем 
каде обвинителот се вклучува во работа на предметот во момент 
кога целата ситуација  е веќе насочена во полза на обвинителството, 
спроведувањето на една објективна и независна оценка на судските 
списи што се очекува да биде сторено од страна на обвинителот, 
претставува обврска што е навистина тешко да биде реализирана’. 
Меѓутоа, со Законот за кривична правда од 2003 година беа воведени 
порадикални измени, кои беа знак на една значителна преориентација 
на англискиот обвинителски систем. Со Законот за кривична правда од 
2003 година беа имплементирани многу од измените што ги предложи 
апелациониот судија Аулд,62 со цел да се подобри ефективноста и 
ефикасноста на кривично правниот систем во Англија и Велс. Што се 
однесува до работата на обвинителството, апелациониот судија Аулд 
заклучил дека една од главните причини за прекин на постапките е и 
‘преамбициозноста’ на кривичните пријави на полицијата и неуспехот 
на КОС истите да ги коригира во најраните фази од постапката. Тој 
утврдил дека една од причините за тоа е фактот што полицијата е онаа 
што го иницира кривичното гонење, а на КОС ѝ преостанува само да 
го разгледа обвинението во една подоцнежна фаза и правејќи го тоа, 
да изврши една построга проверка од онаа што ја врши полицијата. 
За разрешување на овие проблеми, судијата Аулд предлага КОС да се 
вклучува многу порано во самиот процес, како и да добие соодветни 
овластувања за утврдување на кривичното обвинение и иницирање на 
кривичното гонење. Новата легислатива обезбедува нови, проширени 
овластувања за КОС и ДЈО63 со цел, да им се овозможи да ги извршуваат 
нивните нови функции предвидени со законот. Законот става акцент врз  
раните консултации помеѓу полициските истражители и ‘дежурните 
обвинители’ и ги олеснува пред да биде донесена одлуката во врска со 
кривичното обвинение.64 Во 2006 година, во целата земја беше воведен 
систем на подигање обвиненија и квалификација на делата согласно 
законот. Сепак, не постојат убедливи докази дека префрлањето 
на одговорноста за утврдување на обвиненијата на КОС доведе и 
до подобрување на квалитетот на одлуките за подигање кривични 
обвиненија.

62 Аулд, Р. Е. Преглед на кривичните судови во Англија и Велс; Извештај, Лондон: Канцеларија 
на Лордот Канцелар (Министер за правда), 2001 година.
63  На пример, овластувањето на ДЈКГ да издава упатства на службените лица за прифат за 
начинот на кој треба да се постапува со задржаните лица и она што полицијата треба да го 
стори за да им се олесни работата на обвинителите и носењето на одлуката за конкретното 
кривично обвинение. Првата верзија на упатствата на ДЈКГ беше објавена во месец мај 2004 
година, а втората во јануари 2005 година.
64 За подетална анализа на новата легислатива погледнете го трудот на И. Д. Браунли 
со наслов ‘Законска рамка за подигање обвиненија во Англија и Велс: Како до воедначен 
систем за кривично гонење’ (2004), Ревија на кривичното право, број 869. 
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КОС извршува пет (5) клучни задолженија: 1. Ја советува полицијата 
во однос на можностите за кривично гонење; 2. Ги разгледува 
предметите што полицијата ги предлага за кривично гонење; 3. Ги 
подготвува предметите за судска постапка и истите ги презентира 
пред надлежниот суд; 4. Обезбедува информации, помош и поддршка 
за жртвите и сведоците на обвинителството; и 5. Неговата главна улога 
за утврдување на кривичните обвиненија во посериозните и сложени 
случаи и давање совети на полицијата во текот на раните фази од 
истрагите.

Преструктуирање на КОС

Како резултат на извршената оценка на Глајдвел, КОС беше предмет 
и на втора реорганизација во период од пет години и овој пат бројот 
на регионални канцеларии беше зголемен од 13 на 42 и на тој начин, 
неговата географска и територијална организациска поставеност 
беше целосно усогласена со постоењето на 42-те полициски области 
на надлежност. Оваа промена беше направена, а такво беше и 
оправдувањето што во јавноста го даде самата КОС, со цел, “да се 
создаде служба која ќе биде заснована на поголема локална основа 
и на тој начин подобро структурирана за соработка со полицијата, во 
обезбедувањето на ефективен систем за кривичен прогон”65. И покрај 
тоа што се тврдеше дека идентичната територијална и географска 
организираност на службите значеше и подобрување на заедничкото 
работење и побрз и поефикасен кривично правосуден процес, во месец 
април 2011 година, откако претходно беше направена Сеопфатна 
анализа на работните трошоци во 2010 година и во најголем дел како 
резултат на оствареното значајно намалување на севкупните трошоци од 
25% во период од четири години, беше извршена и трета реорганизација 
на КОС, со одлука за повторна консолидација и намалување на бројот 
на територијални единици на претходните 13. Притоа, воопшто не беа 
спомнати претходните придобивки, наводно остварени како резултат 
на локализираната обвинителска структура, која беше усогласена со 
локалната територијална организација на полицијата. Од 1 април 2017 
година, КОС во Лондон се подели на две посебни единици, односно 
Северен Лондон и Јужен Лондон, со што вкупниот број на регионални 
канцеларии на КОС се зголеми на 14. 

65 Соопштение за јавност на Кралската обвинителска служба од 21 мај 1997 година.   
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4.2. На кој начин се мери успешноста во работата 
на јавните обвинители и генерално во рамки на 
правосудниот сектор во Обединетото Кралство

Надворешна отчетност

На 1ви октомври 2000 година беше формиран Инспекторатот на 
кралската обвинителска служба (ИКОС)66 како независен државен 
орган кој има задача да работи на континуираното подобрување на 
ефикасноста, ефективноста и правичноста на обвинителството преку 
процес на инспекција, оценување и идентификација на добрите 
практики. Законот за Инспекторат на кралската обвинителска служба од 
2000 година предвидува одредени овластувања за Главниот инспектор, 
имено, да врши инспекциски надзор врз работата на КОС, да поднесува 
извештаи во врска со било какви прашања поврзани со работата 
на КОС што ќе му бидат посочени од страна на Главниот државен 
правозастапник и да поднесува годишни извештаи до Главниот државен 
правозастапник во врска со функционирањето на службата. ИКОС врши 
и редовен инспекциски надзор и дополнителен инспекциски надзор 
врз работењето на територијалните канцеларии на КОС, а при некои од 
тие инспекциски посети, акцентот го става врз конкретни аспекти од 
работењето на КОС во тие области67. Освен тоа, се вршат и најразлични 
тематски инспекции, а некои од нив заедно со други инспекторати во 
рамки на кривично правниот систем. КОС ги разгледува наодите на 
ИКОС, објавува сопствени реакции и коментари во однос на истите и се 
обидува, на најсоодветен начин да ги спроведе добиените препораки.

Кралскиот главен инспектор на КОС е независен орган предвиден со 
закон и за својата работа тој одговара директно пред Главниот државен 
правозастапник и Главниот државен правобранител (како службени 
лица со највисоки функции согласно законот), како и пред Правосудната 
комисијата при Долниот дом на парламентот. Главниот државен 
правозастапник го назначува Кралскиот главен инспектор на Кралската 
обвинителска служба, но, во секој случај, таквото назначување е предмет 

66  Согласно Законот за Инспекторат на Кралската обвинителска служба од 2000 година.
67Во периодот од 2017 до 2018 година, ИКОС има спроведено инспекциски надзор за проверка 
на работата во следниве регионални канцеларии на КОС: Северозапад, Југоисток, Источна 
Англија, Западен Мидленд, Североисток од Темза и  Чилтерн. Дополнително беа спроведени 
и следниве тематски прегледи, контроли и заеднички инспекциски посети со Кралскиот 
полициски инспекторат, со објавување на соодветни извештаи: Операција на поединечна 
проверка на квалитетот на работењето на КОС – март 2018 година; Одговор на КОС во 
однос на Законот за модерно ропство од 2015 година – декември 2017 година; Контроли за 
внатрешни измами на КОС – ноември 2017 година; Правичност во работата: Споделување на 
неупотребените доказни материјали во предметите пред кралските судови – јули 2017 година; 
Живеење во страв: Полициски одговор и одговорот на КОС во однос на вознемирувањето, 
следењето и прогонувањето – јули 2017 година; Евидентирање на завршените предмети во 
рамки на СРП на КОС – мај 2017 година. Извештаите на ИКОС можете да ги погледнете на 
нивната веб страница на следнава интернет адреса: www.justiceinspectorates.gov.uk.
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на претходно разгледување и одобрување на седница на Правосудната 
комисијата при Долниот дом на парламентот68, Генерално, Главниот 
државен правозастапник нема да изврши формално назначување, сè 
додека не добие можност да го разгледа извештајот на Комисијата. 
Парламентот одобрува финансиски средства за работата на Главниот 
инспектор и самиот Инспекторат, преку посебна буџетска ставка, 
различна од онаа наменета за работата на КОС.  

Внатрешна отчетност  

КОС е организиран во 14 регионални канцеларии, а таканаречениот ‘КОС 
Директ’69 ја претставува 15-тата ‘виртуелна’ регионална канцеларија, 
при што, секоја канцеларија покрива од две до пет полициски области. 
На челото на секоја од овие 15 канцеларии на КОС се наоѓа Главен 
кралски обвинител (ГКО), а нему му помага Обласен бизнис менаџер. 
Начинот на кој КОС ја исполнува својата улога е дефиниран со два 
клучни документи: Кодексот за кралските обвинители и обвинителските 
Стандарди за квалитет во работата70. 
 

Индивидуални обвинители – Кралски обвинители 

Сите обвинители се вработуваат по пат на отворен конкурс. Кандидатите 
мораат да бидат дипломирани правници, меѓутоа, можат да бидат или 
адвокати (solicitors) или судски правни застапници (barristers). Кралските 
обвинители (КО) вообичаено се вработуваат на постојана основа 
согласно условите за вработување што се применливи и за останатите 
државни службеници. Иако сите вработувања на КО се прават во име на 
ДOJ, во пракса истите ги реализира КОС за регионалната канцеларија во 
која ќе се појави празно место. КО најпрво се назначуваат за двегодишен 
пробен период, по кој – доколку покажат задоволителни резултати – се 
поставуваат на позиција на Виши кралски обвинители (ВКО).

68  Одржувањето на таквите седници произлегува од препораките содржани во извештајот на 
Комитетот за врски насловен како Менување на билансот на состојба: Избраните комитети и 
извршната власт, објавен во 2000 година (HC 384, 2007-08). Иако првично таквата идеа била 
одбиена од Владата, во месец јули 2007 година, Зелената книга Управување со Британија 
содржела и предлог за избор на посебна комисија која би вршела проверка и разгледување 
на предложените кандидати за избор, на следниов начин: “...седницата не би била од 
обврзувачки карактер, меѓутоа, Министерот би ја носел одлуката за продолжување на 
постапката за избор, земајќи го предвид извештајот на [релевантната избрана] комисија. На 
седницата би се разгледувале одредени конкретни прашања, како на пример, погодноста и 
квалификуваноста на кандидатот за конкретната позиција, неговите или нејзините клучни 
приоритети и процесот што ќе се користи при изборот...” (HC 594, Прилог A, 2007-08).
69  Телефонска служба која функционира 24 часа во денот, а има за цел да обезбедува совети 
за полициските службеници во врска со поднесувањето кривични пријави и обвиненија вон 
редовното работно време.
70 Документите можете да ги погледнете на следнава интернет адреса: https://www.cps.gov.
uk/sites/default/files/documents/publications/cqs_oct_2014.pdf. 
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КОС поседува сопствен систем за годишно оценување на успешноста 
во работата. За секоја позиција и функција постојат конкретни 
квалитети и начини на однесување, со кои се опфаќа и правничката 
и раководната способност, наспроти кои се оценува успешноста во 
работата на обвинителите. Директно надредените раководители исто 
така, утврдуваат и лични работни цели за секој поединечен обвинител. 
Раководителите и обвинителите одржуваат заеднички средби на секои 
три месеци при што разговараат за дотогашниот напредок и идните 
работни цели, а на крајот на секој годишен циклус за известување се 
изработува детален извештај. Овој извештај понатаму се користи како 
основа за дефинирање на натамошните развојни потреби, шансите за 
унапредување и евентуалната финансиска награда во зависност од 
остварените резултати. Во 2014 година беа усвоени Стандардите за 
квалитет во работата (СКР) како замена за Основните стандарди за 
квалитет, а беа изготвени и Индивидуални оценки за квалитетот во 
работата (ИОКР) за да се процени усогласеноста со СКР, преку оценување 
на способноста за застапување и реализацијата на работните задачи, а не 
преку оценка на работата на конкретните предмети во целина. Акцентот 
е ставен на четирите клучни етапи од поединечната обвинителска 
работа на конкретни предмети: советување, подигање обвинение и 
преглед, напредок на предметот и презентација на случајот. ИОКР беа 
целосно воведени и применливи веќе на почетокот на деловната 2015-
2016 година. По извршената инспекција на ново воведената шема во 
2018 година, ИКОС спроведе јасни подобрувања во начинот на кој се 
мери и оценува успешноста во работата на поединечните обвинители 
согласно новиот систем за гаранција на квалитет. 

Индивидуална отчетност на обвинителите

КОС поседува хиерархиска структура, а индивидуалните обвинители 
вообичаено не се одлучуваат да се откажат од кривично гонење или пак 
да одбијат да гонат кривично, доколку таквата одлука не е резултат на 
одржани консултации и добиени насоки од нивните надредени. Меѓутоа, 
генерално, обвинителите го користат сопствениот професионален 
суд и искуство при носењето на одлуката за кривично гонење. Сепак, 
целта на внатрешните насоки е одредени одлуки да се носат на 
доволно високо и соодветно ниво. Општо земено, во тие ситуации, 
надлежниот обвинител ќе донесе првична одлука и потоа истата се 
праќа на разгледување и потврдување на повисоко хиерархиско ниво. 
Понекогаш, повисоките и поискусни обвинители се оние што мораат да 
работат на одредени конкретни предмети. Во одредени случаи, како на 
пример кога станува збор за сериозни случаи на измама, предметите се 
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испраќаат во централната канцеларија каде по истите ќе постапуваат 
специјализирани обвинители. Раководителите ја контролираат 
распределбата на предметите меѓу обвинителите и вршат првична 
проверка на нивните одлуки.

КОС има развиено сопствена дисциплинска политика,71 која бара 
постоење на транспарентен дисциплински систем. Доколку наводната 
повреда сторена од страна на обвинителот е всушност мал прекршок, 
случајот може да биде разрешен на неформален начин. Со обвинителот 
ќе разговара неговиот директно надреден. За ваквиот разговор не 
се изготвува записник, освен ако самиот обвинител не го побара тоа. 
Доколку случајот е посериозен, тогаш тврдењата за сторената повреда 
мораат да бидат подготвени во писмена форма и се спроведува 
формално интервју, во текот на кое, засегнатиот обвинител може да 
биде придружуван од страна на службено лице од синдикатот или 
“пријател”, а тоа може да биде некој колега или друго лице кое воопшто 
не работи во обвинителството. Средбата може да биде модерирана 
на локално ниво, меѓутоа, ако станува збор за многу сериозен случај, 
тогаш со средбата може да претседава и раководителот на Одделот 
за човечки ресурси. Засегнатиот обвинител може да изведува докази 
во потврда на сопствените тврдења. Доколку станува збор за доволно 
сериозен случај (и затоа не може да биде разрешен на неформален 
начин), тогаш, раководителот на Одделот за човечки ресурси, како 
службено лице што е овластено да разрешува било кој од вработените, 
може да посочи дека станува збор за сериозна повреда и во тој случај 
засегнатиот обвинител може да биде разрешен, дури и ако станува 
збор за негова или нејзина прва сторена повреда. На пример, доколку 
обвинителот има сторено кривично дело, истото би било оценето како 
сериозна повреда. Когаповредата нема да биде оценета како сериозен 
престап, тогаш засегнатиот обвинител би можел евентуално да биде 
разрешен само во случај на дополнителни повреди сторени во идниот 
период. Разрешениот обвинител, таквата одлука може да ја обжали 
пред КОС и/или пред Жалбената комисија за државни службеници, 
како орган што функционира вон КОС и е задолжен за разгледување 
на поднесените жалби од сите вработени што работеле во државните 
служби најмалку една година. Засегнатата служба и вработениот се 
должни своите тврдења и информации за случајот да ги достават во 
писмена форма и обете страни присуствуваат на закажаното рочиште 
за разгледување на спорот. Вработениот може да биде застапуван 
од претставник на синдикалната организација. Во секој случај, секој 
обвинител што ќе биде разрешен од функцијата  може да поднесе жалба 

71 Документот можете да го погледнете на следнава интернет адреса: http://www.
legalservicesboard.org.uk/what_we_do/regulation/pdf/annex18_disciplinary_policy.pdf.
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за неправично разрешување и пред Трибуналот за работни односи. Тоа 
е суд кој постапува по предмети за неправично разрешување и случаи 
на дискриминација во работните односи. Апелациониот суд, во еден 
случај каде еден од разрешените вработени невообичаено иницирал 
постапка за судска оценка на неговиот предмет, донел одлука со која 
го потврдил правото на КОС да ги разрешува обвинителите поради 
дисциплински причини72, и покрај тоа што во obiter dicta Судот посочил 
дека истото не се однесува на дисциплинските постапки во кои доаѓа 
до мешање во независноста и правото на обвинителите самостојно да ги 
носат стручните одлуки.

Главни кралски обвинители (ГКО)

ДЈО ги назначува Главните кралски обвинители. Според хиерархиското 
ниво на кое се наоѓаат, најголемиот дел од ГКО претставуваат дел од 
таканаречената Виша државна служба. Сите слободни работни места 
од овој ранг во рамки на државните служби, мораат да бидат соодветно 
огласени како во рамки, така и вон институциите на државната 
служба. За соодветната работа во нивната локална област, ГКО 
одговараат пред Главниот извршен раководител и ДЈО. Во моментот,/
Денес ваквата отчетност во основа се постигнува преку тромесечните 
регионални прегледи на резултатите и двогодишните прегледи на 
индивидуалните резултати на ГКО. ДЈО организира збирни состаноци 
со сите 14 ГКО, а таа организира и поединечни состаноци со ГКО во 
централната канцеларија или на локално ниво. ДЈО остварува средби 
со секој ГКО во просек по 4-6 пати во годината. Покрај останатото, една 
од причините што беше посочена како оправдување за намалување на 
бројот на ГКО од 42 на 13, беше дека на тој начин се зголемува надзорот 
и контролата што ДЈО го има врз работата на секој поединечен ГКО. 

Финансискиот надомест за ГКО вклучува и бонус структура поврзана со 
остварените резултати, при што секој ГКО што е дел од групата на 25% 
обвинители со најголем успех во работата има право на дополнителна 
награда во износ од 5-6% од бруто платата. Ваквиот бонус се исплаќа 
врз основа на извршената интерна оценка на успехот во работата на 
регионалната канцеларија, како и врз основа на степенот на задоволство 
на сведоците, спроведени анкети меѓу вработените и личниот придонес 
што ГКО го дава кон целокупниот корпоративен успех. Неуспехот во 
работата може подеднакво да го привлече вниманието на ДЈО. Работните 
договори на ГКО содржат и одредби поврзани со евентуалните лоши 

72 Р против Кралската обвинителска служба ex p Хог [1994] e Times, април 24, 1994 година. 
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резултати остварени на регионално ниво. Сепак, информациите по едно 
барање за размена на податоци во однос на политиките од 2012 година 
согласно Законот за слободен пристап до информации, покажуваат 
дека ниту еден ГКО во севкупната историја на 26 годишното постоење 
на КОС, досега не бил формално разрешен73.

Директор на јавно обвинителство (ДЈО)

Директорот за јавно обвинителство (ДЈО) е раководителот на КОС и тој 
е одговорен за раководење со службата и на крајот на краиштата, за 
секоја поединечна одлука во работата по индивидуалните предмети. Таа 
работи “под надзор” на Главниот државен правозастапник. Парламентот 
не врши директен надзор и контрола врз работењето на ДЈО. За својата 
работа, ДЈО одговара пред Главниот државен правозастапник74 кој 
има улога на посредник во нивните меѓусебни односи и одговара за 
работата на КОС пред Парламентот. Како и да е, Главниот државен 
правозастапник не е ниту административно, ниту раководно одговорен 
за функционирањето на КОС. Секој година, ДЈКО мора да достави 
општи извештај за работата на КОС за претходната година до Главниот 
државен правозастапник.75 Главниот државен правозастапник е 
должен да го објави извештајот и да достави примерок од истиот до 
Парламентот. Законот не предвидува формална обврска за ДЈО да се 
појави пред Парламентот и да дава отчет пред пратениците, иако во 
текот на изминатите неколку години истото стана доста вообичаено. 
На барање на Главниот државен правозастапник, ДЈО е должен да 
доставува и дополнителни извештаи во однос на конкретни прашања 
од негов интерес. ДЈО и Главниот државен правозастапник одржуваат 
редовни неделни состаноци, на кои разговараат за резултатите и 
успешноста во работата на КОС, како и за конкретни предмети по кои 
се постапува.

ДЈО го назначува Главниот државен правозастапник. Избраниот 
кандидат мора да поседува најмалку 10 годишно работно искуство како 
правник односно како судски адвокат (barrister) или адвокат (solicitor). 
Вообичаено, ДЈО се избира на одреден период со фиксен временски 
мандат (пет години). Изборот на ДЈО се прави преку јавен отворен оглас 

73 Размена на политики, Во јавен интерес; Реформа на Кралската обвинителска служба, 
2012, достапно на следнава интернет адреса:https://policyexchange.org.uk/wp-content/
uploads/2016/09/in-the-public-interest.pdf. 
74 Согласно Законот за кривично гонење на сторени дела од 1985 година, Поглавје 9. 
75 Годишниот работен и финансов извештај за 2017-2018 година (за периодот од месец 
април 2017 до март 2018 година) од 3 јули 2018 година можете да го погледнете 
на следнава интернет адреса: https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/
publications/CPS-Annual-Report-2017-18.pdf.

КОМПАРАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА - ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО



63   

и најчесто, тој се избира директно од редот на членовите на Комората 
на судски адвокати76. Општо земено, ДЈО се смета за независен орган, 
односно личност.

Надзор над работата на ДЈО и КОС – Улога на Парламентот

Главниот државен правозастапник за Англија и Велс врши директен 
надзор врз работата на КОС. Демократската отчетност за работата 
на обвинителството постои само на ниво на Главниот државен 
правозастапник – функцијата на ДЈО е предмет на назначување и не 
постои дефиниран парламентарен надзор и контрола над тој процес. 
Освен тоа, ДЈО во секое време може да биде разрешен од страна 
на Главниот државен правозастапник77. И покрај тоа што Главниот 
државен правозастапник има овластување да го разреши ДЈО, 
неговата позиција во голема мерка е независна од самиот Главниот 
државен правозастапник. Одлуките за поведување кривично гонење 
претставуваат речиси ексклузивно право кое му припаѓа на ДЈО и само 
во одредени исклучителни случаи, директорот би требало да побара 
согласност од Главниот државен правозастапник. Главниот државен 
правозастапник би се вклучил во дискусија за поединечни предмети 
со ДЈО, само доколку се работи за предмет што е исклучително важен 
за јавниот интерес.

Согласно потпишаниот работен протокол помеѓу Главниот државен 
правозастапник и обвинителските канцеларии, Главниот државен 
правозастапник може да го советува ДЈО во однос на “стратешките 
насоки” во кои треба да се движи КОС; може да се консултира со 
ДЈО во врска со евентуалните предлози за измени на Кодексот за 
кралските обвинители и да добива периодични извештаи од ДЈО во 
однос на функционирањето на КОС78.

76 Во времето на пишување на анализата, Директор на јавно обвинителство беше г-ѓата 
Алисон Саундерс, исто така судски адвокат, инаку КГО во регионалната канцеларија 
на КОС во Лондон и таа е првиот ДЈО назначен од редовите на веќе вработените 
обвинители во рамки на КОС.
77 Постојат одредени непотврдени информации, според кои, во времето на изработка 
на анализата, Директорот за јавно кривично гонење (ДЈКГ) наводно бил под притисок 
од Владата да поднесе оставка, поради серија на разни контроверзни случувања; Ве 
молиме погледнете на следниве интернет адреси: https://www.independent.co.uk/news/
uk/home-news/alison-saunders-public-prosecutions-dpp-leave-stand-down-cps-controversy-
rape-trials-a8284486.html;
https://www.theguardian.com/law/2018/apr/02/alison-saunders-quit-director-of-public-
prosecutions-cps.
78 Работен протокол помеѓу Главниот јавен обвинител и обвинителските канцеларии 
од месец јули 2009 година, достапен ан следнава интернет адреса: (http:// www.a 
orneygeneral.gov.uk/Publications/Documents/ Protocol%20between%20 the%20Attorney%20
General%20 and%20the%20Prosecuting%20 Departments.pdf).  
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Државната ревизорска канцеларија (ДРК) е независен 
парламентарен орган во Обединетото кралство, одговорен за вршење 
ревизија на работењето на централните владини служби и органи, 
владини агенции и јавни институции и тела што не се под директна 
контрола на министерствата. ДРК е одговорна пред Главниот државен 
финансиски ревизор кој е службено лице во рамки на Долниот дом 
на парламентот на Обединетото кралство и како таков одговара пред 
Комисијата за јавни финансии (КЈФ), инаку постојана комисија во рамки 
на Долниот дом на парламентот. Извештаите што ги изработува ДРК 
се предмет на разгледување од страна на КЈФ, а во одредени случаи 
истите можат да бидат предмет и на понатамошни истраги. Работата 
на ДРК е ориентирана во две главни насоки: Финансиски ревизии и 
ревизии за проверка на наменското трошење на јавните средства 
(РНТ). Во својот извештај под наслов Ефикасност во кривично правниот 
систем објавен на 1 март 2016 година79, меѓу другото, во наодите на 
ДРК се наведува и следното: 

Во 2014-2015 година, КОС има потрошено 21.5 милиони фунти за 
подготовка на предмети кои не завршиле со судење. Од овој износ, 
5.5 милиони фунти отпаѓаат на предмети што пропаднале поради 
‘причини лоцирани во обвинителството’, вклучувајќи ги и отсуствата 
на сведоците на обвинителството и некомплетност на судските списи.

Правосудната комисија на Обединетото кралство е легислативна 
комисија при Долниот парламентарен дом која врши анализа на 
политиките, административното работење и трошењето на јавните 
средства во Министерството за правда. Освен тоа, комисијата 
врши проверки и на работењето на кралските правосудни органи, 
Канцеларијата за борба против сериозни измами и Кралската 
обвинителска служба.

4.3. Ниво на соработка помеѓу јавните обвинители 
и другите државни институции во процесот на 
спроведувањето на реформите во правосудниот 
сектор

Одбор за кривична правда (ОКП) – Главните организации што се дел 
од кривично правниот систем во Англија и Велс се полициските сили, 
Кралската обвинителска служба, Кралските судови и трибунали, 
службите за помош на жртвите и сведоците, судиите и адвокатурата. 

79 Извештајот можете да го погледнете на следнава интернет адреса: https://www.nao.
org.uk/report/efficiency-in-the-criminal-justice-system.
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Системот во целина се координира преку националниот Одбор за 
кривична правда. За функционирањето на овој дел од системот, 
централната влада годишно троши околу 2 милијарди фунти, а во 
текот на годината завршно со месец септември 2015 година, судовите 
постапувале по околу 1.7 милиони предмети поврзани со  сторени 
кривични дела80.

Целта на Одборот за кривична правда е да обезбеди брза и сигурна 
правда, преку воведување различни подобрувања во рамки на 
системот. Покрај Министерот за правда кој претседава со ОКП, во 
одборот членуваат и Министерот за внатрешни работи и Главниот 
државен правозастапник, искусни претставници од правосудството 
и претставници од различните полициски служби, Кралската 
обвинителска служба и Кралските судови и трибунали. Членовите на 
одборот потекнуваат од сите различни делови на кривично правниот 
систем, со што истиот има целосен преглед над претстојните реформи. 
На овој начин се обезбедува дека секој поединечен дел од кривично 
правниот систем, вклучувајќи ја и КОС, како агенција со критична 
улога во рамки на кривично правниот систем, позиционирана помеѓу 
истражната улога на полицијата и пресудувачката улога на судовите, 
е отчетен и одговорен за реализацијата на овие реформи81 

Во месец мај 2016 година, Комисијата за јавни финансии (КЈФ) при 
Долниот парламентарен дом објави посебен извештај како резултат 
на анализата за ефикасноста на кривично правниот систем. Во 
извештајот објавен на 27 мај 2016 година се наведува: Кривично 
правниот систем се наоѓа на работ пред распаѓање... системот страда 
од премногу чести одлагања и неефикасност во работата. Анализата 
беше направена откако Државната ревизорска канцеларија утврди 
дека кривично правниот систем не испорачува соодветни резултати 
имајќи ги предвид финансиските средства што се трошат за таа 
цел, а при заедничкиот инспекциски надзор спроведен од страна на 
Кралскиот полициски инспекторат и Инспекторатот на Кралската  
обвинителска служба, беше утврдено дека 18.2% од одлуките на 
полицијата за подигање кривични обвиненија биле погрешни. КЈФ има 
објавено повеќе заклучоци и препораки, кои ОКП треба соодветно 
да ги спроведе. Утврдени се и следните наоди и препораки, за чија 
реализација се потребни конкретни активности од страна на КОС, во 

80 Комисија за јавни финансии при Долниот парламентарен дом, Прв извештај од 
седницата 2016-2017, 27/05/2016, достапен на следнава интернет адреса: https://
publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmpubacc/72/72.pdf.
81 Целосниот список на членовите на ОКП можете да го погледнете на следнава интернет 
адреса: https://www.gov.uk/government/groups/criminal-justice-board.
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соработка со останатите институции во рамки на кривично правниот 
систем:

 1. Наод: Кривично правниот систем не е доволно добар од 
аспект на поддршката што ја нуди за жртвите и сведоците.

Препорака: Министерството, заедно со останатите институции 
застапени во ОКП, мора да покаже сериозни промени и подобрувања 
во услугите што се нудат за жртвите и сведоците и после една година 
треба да поднесе извештај до Комисијата за остварениот напредок.

 2. Наод: Министерството недоволно и бавно ги идентификува 
проблематичните места во рамки на системот, а истото се однесува и 
на потребните активности што треба да се реализираат, со цел, да се 
решаваат идентификуваните проблеми.

Препорака: Министерството и КОС треба да имаат подобро разбирање 
за можните последици во случај на намалување на расположливите 
ресурси. Со тек на време, како резултат на намалувањето на средствата 
предвидени за правна помош, КОС се соочува со сè поголеми тешкотии 
во финансирањето на работата на обвинителите.

 3. Реформската програма82 е добредојдена, меѓутоа, 
вистинските придобивки од истата нема да бидат видливи уште 
четири години, а корисниците на системот не би требало да мораат да 
чекаат толку долго за да ги видат вистинските промени.

Препорака: Министерството и КОС треба да соработуваат со останатите 
членови на ОКП, така што до крајот на 2016 година да дефинираат 
и објават временски распоред на конкретните мерливи подобрувања 
што треба да се постигнат и до кога, во текот на следните четири 
години.

Локален одбор за кривична правда (ЛОКП) – помага во приближувањето 
на организациите од кривично правниот систем до нивото и областите 
на делување на полициските сили. Негови членови се Главниот кралски 
обвинител, Раководителот на службата за пробација, Началникот на 
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82 Реформската програма се состои од “амбициозните предлози за реформи во 
системот” на Министерството за правда и КОС, вклучувајќи и инвестиции во 
дигиталната технологија, така што системот нема повеќе толку многу да зависи 
од печатените документи, како и развој на нов дигитален систем за управување со 
предметите, што сите ќе го користат за подобро да управуваат со предметите и да се 
намалат одлагањата, како и да се изврши рационализација на времето и ресурсите на 
судовите, при што одредени предмети би се решавале дури и целосно вон судовите.
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полицијата и Директорот на судските служби. ЛОКП треба да работи во 
партнерство со останатите агенции, со цел, да се подобри ефикасноста 
и ефективноста на кривично правниот систем и  пристапот кон и 
третманот на жртвите и сведоците на криминал. Целта и визијата на 
ЛОКП е да се намалат стапката на криминал, предизвиканите штети 
и ризикот, преку зголемување на ефикасноста и кредибилитетот на 
кривично правниот систем. Првично, централната власт формираше 
вакви одбори во сите 43 региони и обезбеди соодветно финансирање 
за нивната работа. Сега, во најголемиот број грофовии во Англија, 
тие функционираат како партнерства на доброволна основа. Секој 
ГКО објавува годишен извештај во врска со работата во текот на 
фискалната година.

4.4. Методологија и резултати од мерењето на 
перформансите на обвинителствата

Методологијата за интерно мерење и оценка на успешноста во 
работењето меѓу обвинителите, по пат на административен надзор од 
страна на нивниот ГКО или пак доколку е потребно и од страна на ДЈО, 
беше опишана погоре во текстот (Поглавје 2). Внатрешниот систем 
за оценка на работата на поединечните обвинители се заснова врз 
еден доста ригиден систем на проверки на знаењата и напредување 
во кариерата во државната служба. Индивидуалните оценки за 
квалитетот во работата (ИОКР) беа дизајнирани, со цел, да се оцени 
придржувањето на индивидуалните обвинители кон стандардите 
на КОС за квалитетно работење по предмети и правно застапување 
и на тој начин да се обезбеди потребната рамка за подобрување 
на квалитетот на работа и услугите што ги нудат регионалните 
канцеларии. Воспоставен е и формален систем за справување со 
евентуалните дисциплински проблеми и разгледување на поднесените 
жалби и поплаки против службата. 

Кога станува збор за оценувањето на работата на КОС во целина 
и особено резултатите на ДЈО, кој, како раководител на КОС е 
индиректно оговорен за секоја донесена поединечна одлука, главниот 
механизам е законски предвидениот извештај што ИКОС треба да 
го доставува секоја година до Парламентот83. Главниот инспектор 
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83 Годишниот извештај за 2016-2017 година можете да го погледнете на следнава 
интернет адреса: https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmcpsi/wp-content/uploads/
sites/3/2017/07/HMCPSI_CIAR_2016-17_rpt.pdf.
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активно учествува во секојдневниот процес на инспекциски надзор.

Тематскиот инспекциски надзор што го врши ИКОС се докажа како 
ефективен начин за оценување на резултатите и давање препораки за 
подобрување на ефикасноста на КОС и на кривично правниот систем 
во целост. Пример за ова е заедничкиот извештај на Инспекторатот на 
кралската обвинителска служба и Кралскиот полициски инспекторат 
и Службата за борба против пожари и спасување, објавен во 2017 
година, во кој се говори за системските слабости во меѓусебното 
споделување информации помеѓу полицијата и КОС84.  Во извештајот, 
Главниот кралски инспектор Кевин Мекгинти го пишува следново: 

Отсуството на ефективно постапување во однос на споделувањето на 
доказните материјали има корозивен ефект врз кривично правниот 
систем. Тоа ги поткупува начелата за фер и правично судење што 
претставува темел на нашиот систем. Истото предизвикува одлагања 
на постапките и го зголемува стресот на кој се изложени сведоците, 
жртвите и обвинетите лица... Доколку навистина сакаме да се увериме 
дека полицијата и КОС целосно ги исполнуваат своите законски 
обврски за споделување, тогаш мора да дојде до одредени културни 
промени. Станува збор за премногу важно прашање и не смееме да 
дозволиме истото и понатаму да се одвива неуспешно. 

Правосудната комисија започна да го разгледува ова прашање во 
февруари 2018 година, а ДЈО се појави пред Комисијата на 5 јуни 2018 
година, за да одговара во врска со неколкуте случаи на несподелување 
податоци (со одбраната) за кои беше обвинета КОС, откако неколку 
важни и сериозни судења за силување завршија неуспешно. Во 
моментот на изработка на овој извештај, истрагата за овие случаи сè 
уште беше во тек.

Наодите на заедничката истрага од 2015 година на Кралскиот 
полициски инспекторат и Инспекторатот на кралската обвинителска 
служба, кои беа причина за иницирање на истрагата од страна на 
Комисијата за јавни финансии (КЈФ) при Долниот парламентарен дом, 

84 Според сегашниот систем, полициските службеници и обвинителите имаат обврска да 
ги споделуваат сите материјали и докази што би можеле да бидат од полза за одбраната 
пред започнувањето на судскиот процес. Сепак, обврската за овозможување итен увид 
во материјалите во случаите на силување и сексуални напади беше пропишана дури 
откако се утврди дека полициските детективи всушност не ги споделувале клучните 
докази што биле пронаоѓани во различните дигитални уреди, како што се мобилните 
телефони, таблетите и лаптоп компјутерите. 
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во врска со ефикасноста на кривично правниот систем, резултираа 
во серија заклучоци и наоди, како и препораки за подобрување на 
кривично правниот систем (подетално опишани во Поглавјето 3 
погоре во текстот), а сето тоа како резултат на независната оценка на 
успешноста во работењето на КОС од страна на ИКОС.

4.5. Позитивни и негативни аспекти на системот за 
мерење на перформансите на обвинителствата

Воспоставувањето внатрешни и надворешни мерки за обезбедување 
отчетност со сигурност претставува позитивен аспект на системот за 
мерење на успешноста во работата на обвинителите во Англија и Велс. 
Јасно е дека воведувањето на Индивидуалните оценки за квалитетот 
во работата (ИОКР), кои во 2015 година го заменија “едноставното 
штиклирање” што се користеше во претходниот систем85, претставува 
подобрување што меѓу другото беше потврдено и од страна на ИКОС86. 
Надворешниот инспекциски надзор што го врши ИКОС претставува 
дополнителна безбедносна мерка со која се потврдува дека ИОКР се 
спроведуваат на соодветен начин и дека навистина се постигнуваат 
подобрувања во сферата на советувањето, анализата и напредувањето 
на поединечните предмети по кои се постапува. Во месец март 2018 
година, ИКОС утврди дека оценката што КОС самата ја дава за 
квалитетот на својата работа е за 14.3% подобра од онаа што ја дал 
надлежниот инспектор.

Што се однесува до мерењето на севкупната успешност во работата 
на КОС, законската обврска за поднесување годишен извештај 
не само од страна на КОС87  туку уште поважно, од страна на друг 
независен орган како што е ИКОС88  очигледно претставува позитивна 
мерка, затоа што создава обврзувачка и многу јавна обврска за КОС 
соодветно да одговара за своето работење. КОС има обврска соодветно 
да реагира и одговори на сите прашања и проблеми што ќе бидат 
посочени од ИКОС89. Тематските извештаи изработени самостојно од 

85 Обезбедување квалитет во работата и следење на исполнувањето на стандардите за 
квалитет во работењето.  
86 Функционирање на Индивидуалните оценки за квалитет во работата во КОС од 
март 2018 година. Извештајот можете да го погледнете на следнава интернет адреса: 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmcpsi/wp.content/uploads/sites/3/2018/03/IQA_
thm_Mar18_rpt.pdf.
87 Согласно Законот за кривично гонење на сторени дела од 1985 година, Поглавје 9.
88 Согласно Законот за Инспекторат на Кралската обвинителска служба од 2000 година, 
Поглавје 2(2).
89 Реакциите и одговорите на КОС можете да ги погледнете на следнава интернет 
адреса: https://www.cps.gov.uk/inspectorate-responses.
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страна на ИКОС или пак во соработка со некои други инспекторати во 
рамки на кривично правниот систем (детално опишани во Поглавјата 
3 и 4  во текстот) се покажаа како ефективни мерки за потребите 
на оценување на работата на КОС, меѓутоа, посебни истраги се 
отвораат само доколку во рамки на КОС се идентификувани некои 
конкретни прашања што предизвикуваат загриженост. Освен тоа, 
иако инспекцискиот надзор се смета за мошне корисен, истиот сепак 
не доведе до некои фундаментални реформи во рамкина КОС.

КОС е значајна јавна служба за чие функционирање секоја година 
се трошат стотици милиони фунти90, и затоа истата не може да 
биде ослободена од обврската за демократски надзор и отчетност 
за својата работа. Демократската отчетност за обвинителството 
се реализира само на ниво на Главниот државен правозастапник, 
кој има ограничен опфат во однос на контролата на работата на 
КОС. Следствено, отчетноста на КОС пред Парламентот и општата 
јавност е минимална и како последица на тоа, ДЈО всушност е еден од 
најмоќните, а најмалку отчетни јавни функционери во јавната сфера. 
Системските анализи и проверки на работата на КОС се мошне ретки, 
а досега најобемната независна проверка и анализа – Оценката на 
Глајдвел – беше спроведена во 1998 година.

4.6. Обединето кралство: Заклучоци и препораки  

Подготовката на овој документ се одвиваше во исто време кога КОС се 
соочуваше со една голема криза, после низа контроверзни случувања 
и скандалот во кој беше откриено дека КОС соодветно не ја исполнува 
својата должност за целосно споделување на доказните материјали 
со адвокатите на одбраната (погледнете го Поглавјето 5  во текстот). 
Историската карактеристика на независност на јавното обвинителство 
од власта е под ризик и може да биде намалена поради непотврдените 
наводи дека ДЈО бил под притисок од Владата да се повлече од 
највисоката функција во Јавното обвинителство, на која одговара 
само пред Главниот државен правозастапник и Генералниот државен 
правобранител. Без разлика на ваквите наводи, обвинителскиот систем 
на Англија и Велс обезбедува јасен модел што овозможува целосно 

 90 Буџетот на КОС за 2012/2013 година изнесуваше 592 милиони фунти. 
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функционирање независно од политичките сили, со независен главен 
обвинител (ДЈО) под индиректна министерска контрола, обезбедена 
преку ‘надзорот’ што го врши Главниот државен правозастапник. Ова 
е чист пример на систем на независна јавно обвинителска агенција 
што би можел да се примени и на други места.

Стандардите за квалитет во работата, паралелно со стандардите за 
постапување по жалби и стандардите за вклучување на заедницата, 
како документи што ги дефинираат стандардите што јавноста 
може да очекува да бидат исполнети од КОС и се особено важни за 
да се обезбеди нејзината отчетност и одговорност, претставуваат 
дополнителни аспекти што би можеле да бидат употребени и 
применети како најдобра пракса. Секој од овие стандарди има јасно 
дефинирани параметри за квалитет што КОС треба да ги задоволи.

Уште еден аспект на јавно обвинителскиот систем во Англија и Велс што 
би можел да биде од корист и на друго место е законски предвиденото 
воспоставување на Инспекторатот на кралската обвинителска служба, 
кој се докажа како ефективно средство не само за следење и оценка 
на успешноста во работењето на КОС во целина, туку и за следење и 
оценка на работата на индивидуалните обвинители.
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5.Мерење на успешноста во 
работењето на Јавното 
обвинителство во Данска 

5.1. Историјат и развој на реформите во правосудниот 
систем и јавното обвинителство
 
Данскиот систем за јавно обвинителство се регулира со закон кој 
претставува процесен закон, и кој согласно законодавната традиција 
на Данска, повторно се донесува од страна на Парламентот како 
преформулиран пречистен текст, штом ќе се постигне одреден број на 
измени во законот, со што се гарантира кодификација во интерес на 
правната сигурност. Сличен пристап подоцна беше воведен и од страна 
на Европската унија (ЕУ).

Сегашната верзија на Процесниот законик датира од 2017 година91, а 
со оглед до сега веќе има 9 измени92, може да се очекува негово ново 
донесување. Не постои официјален превод на Законикот на англиски 
јазик, иако постојат преводи на претходните верзии, и од страна на 
трети лица одделни делови се веќе преведени.

Законикот се осврнува на структурата и процедурите на данскиот 
правосуден систем, вклучувајќи ги и граѓанската и кривичната 
постапка; административното право се третира како дел од граѓанското 
право, поради што во Данска не постои посебна управна постапка. Во 
однос на структурата, со Законикот се регулира институционалната 
надлежност на судовите, јавното обвинителство и полицијата.
Иако Законикот содржи посебни оддели за граѓанска и кривична 
постапка, структурата на судот е воедначена, односно судовите 
истовремено имаат надлежност и во граѓанската и во кривичната 
постапка. Поголемите судови можат да формираат посебни одделенија 
за граѓански и кривични работи, но судиите ќе ротираат низ двете 
одделенија и нема да можат да имаат кариерен развој само во една 
област.
Судскиот систем е составен од три нивоа – општински судови, виши 

91 Пречистен закон (Lovbekendtgørelse) 2017-09-22 No. 1101, Retsplejeloven
92 Согласно измените на закон 2017-12-26 бр. 1679, Закон 2017-12-26 бр. 1680, Закон 
2018-02-27 бр. 130, Закон 2018-05-23 бр. 503, Закон 2018-06-08 бр. 708, Закон 2018-06-
08 бр. 709, Закон 2018-06-08 бр. 710, Закон 2018-06-08 бр. 713, Закон 2018-06-08 бр. 
714 и Закон 2018-06-08 бр. 715
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судови и Врховниот суд. Данска нема Уставен суд, но во принцип, 
секој суд е овластен да одлучува за уставноста на законите усвоени 
од страна на Парламентот или други јавни овластени тела. Во пракса, 
општинските судови имаат тенденција да остават за таквите работи 
да се одлучува по жалба пред вишите судови и пред Врховниот суд.
Надвор од рамките на овој извештај, постои различно уредување за 
териториите на Фарските острови и Гренланд, кои се со проширено 
локално владеење, а за граѓанските постапки, дадено е дополнително 
овластување на посебниот Поморски и Трговски Суд. Во оваа насока, 
постојат и посебни судови за импичмент согласно член 59 од Уставот, 
како и за вонредно испитување на пресуди согласно член 1а од 
Процесниот законик.
Претходно, надлежноста за водење на граѓански и на кривични 
спорови во прв степен беше поделена помеѓу општинските и вишите 
судови, врз основа на опсегот на граѓанските тужби и карактерот 
на кривичните дела. Поради тоа, се јави потреба Врховниот суд да 
дејствува како редовен суд кој одлучува по жалби во предметите 
иницирани пред вишите судови, но и како вонреден суд кој одлучува 
по жалби во предметите иницирани пред општинските судови.
Данска најпрво претрпе значајни реформи во 1919 кои доведоа до 
институционална поделба помеѓу судовите и полицијата, а потоа и 
во 1972, кога бројот на општински судови беше значително намален, 
а територијалната надлежност беше усогласена со новиот систем 
на општини, со што се добија 102 општински судови кои сега беа 
надлежни за 277 општини, наместо како претходно, за 1090 општини.
Следните реформи настапија во 2007 година, и со нив бројот на 
општинските судови повторно се намали, овој пат на 24, кои ги 
покриваа општините кои беа намалени на 98. Во овој период, започна 
и голема реформа врз полицијата и јавното обвинителство, која беше 
спроведувана постепено во периодот од 2007 до 2010 година. За 
полицијата, оваа реформа значеше намалување на бројот на локални 
полициски станици и формирање на поголеми регионални полициски 
станици, што предизвика вжештени дискусии во насока на тоа дали 
овие регионални станици ќе можат навремено да одговорат на 
потребите кои се јавуваат.
За јавното обвинителство, на кое всушност  е насочен фокусот на 
овој извештај, главната цел на реформите од 2007 година, усвоена 
од Парламентот во 2006 година,93 беше воведување на организациски 
промени, со цел да се подобри надлежноста, стратегијата и мерењето 
на работењето. Основата за овој закон е поставена во Процесниот 
законик, кој беше изменет на начин што се отстрани поделбата на 
надлежности помеѓу општинските и вишите судови.

93 Закон за измена и дополнување (Lov om ændring ) 2006-06-08 бр. 538  
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Главната структура на обвинителството е утврдена со член 95, во 
кој е наведено дека јавните обвинители ќе бидат раководителите на 
полицијата, државните јавни обвинители и Главниот јавен обвинител 
– сите одговорни пред Министерот за правда, кој ја надгледува 
нивната работа. Понатаму, Министерот за правда, согласно член 103 од 
Процесниот законик, е надлежен за утврдување на бројот на државни 
јавни обвинители и распределувањето на задачи помеѓу нив. Се смета 
дека со ова се исполнети усоловите од член 62 од Уставот, согласно кој 
се утврдува дека спроведувањето на правдата е независно од извршната 
власт, бидејќи одредбата е содржана во поглавје кое ги уредува само 
судовите и нивните процедури.

Процесниот Законик понатаму во член 98 наведува дека Министерот 
за правда може да се вмеша во индивидуални случаи и да побара од 
било кој јавен обвинител да ја започне или да се повлече од постапката. 
За ваквата директна наредба, Министерот за правда мора најпрво да 
го извести Претседателот на парламентот, како и да ги образложи 
причините за истата. Процесниот законик не содржи посебни одредби за 
мерките кои би можеле да бидат преземени од страна на Претседателот 
на парламентот, но, како што е споменато и претходно, во данскиот 
судски систем постои посебен суд за импичмент, пред кој би се повела 
постапка во случај на злоупотреба на овластувањата од страна на 
Министерот за правда.

Во пракса, Главниот јавен обвинител е тој кој врши надзор над 
работењето на државните јавни обвинители согласно член 99 од 
Процесниот законик, исто како што раководните лица на полицијата, во 
случаите кога станува збор за гонење на кривични дела, се под надзор 
на државните јавни обвинители, согласно член 101. Против донесените 
одлуки може да се поднесе жалба до јавниот обвинител кој го врши 
надзорот, но не е дозволена понатамошна жалба до Министерот за 
правда, или доколку станува збор за раководни лица на полицијата – 
до Главниот јавен обвинител. Ова ограничување се однесува само на 
административните жалби, со оглед да пристапот до жалба во судска 
постапка не може да биде ограничен согласно принципите на правото 
на Европската унија, во рамките во кои се земаат предвид правата 
утврдени со законодавството на Европската унија.
 
Дополнително на надзорот, Главниот јавен обвинител ги застапува 
кривичните постапки пред Врховниот суд,  додека за жалбите поднесени 
согласно член 932 од Процесниот законик, неопходна е претходна 
согласност од Комитетот за процедурални дозволи. Оваа согласност 
се дава само за предмети со кои се утврдуваат правните принципи, 

КОМПАРАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА - ДАНСКА



75   

или во случаи кога жалбата е дозволена заради постоење на посебни 
околности. Како што е и погоре наведено, данскиот правосуден систем 
препознава и специјални судови за вонредно преиспитување на судски 
одлуки, до кои странките можат да се обратат за   кривични предмети. 

Согласно претходната поделба на надлежности, овластените лица за 
гонење на кривични дела во општинските судови биле под раководното 
лице на полицијата кај општинските полициски овластени лица, додека 
пак овластените лица за гонење во вишите судови биле под специјалните 
државни обвинители, секој од нив номиниран со територијална 
надлежност со која се покриваат сите региони во Данска, и еден 
дополнителен државен јавен обвинител со надлежност во предмети 
на сериозен економски криминал, кај кој се споени и истражните и 
процесните овластувања. 

Во главно, поделбата на надлежности не беше изменета сe` до реформите 
во 2007 година, но согласно член 686 од Процесниот законик, сега веќе 
сите кривични предмети мора да бидат иницирани пред општинските 
судови. Иако според ревидираните правила за граѓански предмети, кај 
кои согласно член 226, е дозволено општинските судови да го отстапат 
предметот до вишиот суд, за кривичните предмети не е предвидена 
ваква можност.

Државните јавни обвинители, генерално  преземаат само предмети 
по жалба; бројот на државни обвинители е намален на 2, секој со 
територијална надлежност која е соодветна на територијалната 
надлежност на двата виши суда, кои се лоцирани во градот Виборг 
за полуостровот Јутланд, и во Копенхаген за остатокот од копнена 
Данска. Дополнително, задржана е и позицијата на Јавниот обвинител 
за сериозен економски криминал.

Сепак, согласно член 101 од Процесниот законик, Главниот јавен 
обвинител може да одлучи одредени кривични предмети да бидат 
преземени од страна на државните јавни обвинители, иако одредбата 
истакнува дека тоа ќе се применува до наредното известување. Во 
пракса, Главниот јавен обвинител има издадено циркуларно известување 
во 2012 година94, со кое наведува дека одредени предмети кои се водат 
пред порота, треба да бидат преземени од страна на државните јавни 
обвинители.

Предметите во кои е вклучена порота се регулирани со член 686 од 
Процесниот законик  и тоа се предмети во кои може да се изрече казна 

94 Циркуларно известување 2012-12-18 бр. 9755 (интерен број: Известување бр. 3/2012 
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од над четири години затвор или сместување во душевна или друга 
институција, како и  предмети за  политички криминал. Последниот 
концепт не е дефиниран во Процесниот законик, но се применува во 
пракса, бидејќи со тесно толкување на одредбата може да се види 
дека таа не вклучува, на пример, терористички активности, но за овие 
активности најчесто може да се изрече казна од над 4 години затвор.

Неопходно е да се потенцира дека известувањето не значи само по себе 
дека државниот јавен обвинител ќе ги преземе овие случаи, туку само 
дека Главниот јавен обвинител може да даде таква наредба во одредени 
случаи. Тоа можат да бидат предмети кои вклучуваат меѓународно 
право или право на ЕУ, како и предмети на тероризам и други предмети 
обработени во одделите 12 и 13 на Кривичниот законик95, кои во пракса 
се третираат како политички случаи. Самото известување претпоставува 
соработка помеѓу раководните лица на полицијата и државниот јавен 
обвинител во овие случаи, доколку преземањето не било наредено од 
страна на Главниот јавен обвинител. 

Иако распределбата на надлежности се однесува на  раководните лица 
на полицијата, државниот јавен обвинител и Главниот јавен обвинител, 
Процесниот законик, во член 95, овозможува во концептот на јавни 
обвинители исто така да е вклучи и персонал кој ќе им помага на оние 
кои ги застапуваат предметите пред суд. Дополнително, со член 100 се 
предвидува дека на Главниот јавен обвинител ќе му помагаат еден или 
повеќе државни јавни обвинители со надлежност да застапуваат пред 
Врховниот суд.

Согласно член 104, раководното лице на полицијата може да назначи 
други лица да иницираат постапки пред општинските судови, што 
особено се користи со цел да се овластат полициски службеници да 
настапуваат како обвинители. Во оваа насока, член 100 предвидува дека 
Главниот јавен обвинител може да овласти други лица да иницираат 
постапки пред Врховниот суд, додека со член 103 се предвидува дека 
Главниот јавен обвинител може да назначи асистенти за државните јавни 
обвинители и може да овласти други лица да иницираат поединечни 
случаи пред вишиот суд.

Оттука, иако постои голема меѓусебна зависност помеѓу различните 
елементи на данското Јавно обвинителство, реформата од 2007-2010 
година во главно постигна поедноставена структура која им дозволува 
на различните актери во правосудниот систем да се концентрираат на 
своите главни цели. Сеопфатната главна цел за Јавното обвинителство, 

95 Пречистен текст на законот 2017-08-09 бр. 977 
 

КОМПАРАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА - ДАНСКА



77   

согласно член 96, останува да биде гонење на криминал во соработка со 
полицијата,  да обезбеди и брзо спроведувањена секој случај како и да 
избегне гoнење на невини лица.

За разлика од другите национални системи за кривично право, ниту 
Процесниот законик, ниту Кривичниот законик не им дозволува на 
јавните обвинители спогодбено да ги решаваат предметите, односно – 
да завршат предмет со потпишување на спогодба. Согласно член 82 од 
Кривичниот законик, само судовите можат при одлучувањето за нивото 
на казната, да ја имаат предвид соработката на виновната страна за 
време на истрагата.

Во секој случај, останува на Јавното обвинителство да одлучи кои 
предмети ќе бидат изведени пред суд врз основа на веројатноста за 
изрекување на осудителна пресуда  и врз основа на рационалното 
користење на расположливи ресурси, како од страна на јавните 
обвинители, така и од страна на полицијата.

5.2. Систем за мерење на перформансите на јавните 
обвинители 

Погоре наведените одредби од Процесниот законик и од Кривичниот 
законик не предвидуваат стандарди согласно кои би можело да се 
измери работењето на јавните обвинители. Сепак, како што е наведено, 
една од целите на реформите од 2007 до 2010 година, е да се постигне 
подобрување во надлежноста, стратегиите и мерењето на работењето 
на Јавното обвинителство.

Целите се дефинирани како зголемување на квалитетот на активностите 
на Јавното обвинителство, особено во однос на развојот на подготвеноста 
и споделувањето на информации. Понатаму, како цел е дадено и 
постигнувањето на ефикасност преку користење на модерни методи за 
насочување на развојот базиран на таргети и резултати, вклучително 
и оптимизација на постапките со фокус на раководењето  човечките 
ресурси/кадрите. Во рамките на новата идна структура, како приоритет 
беше воведено обезбедување на усогласеност на правните стандарди 
преку развивање на стратегии со фокус на прашања кои ги надминуваат 
овластувањата на поединечните надлежни органи.

Главниот јавен обвинител има централна задача за надзор над системот 
на Јавното обвинителство и како дел од оваа задача, Главниот јавен 
обвинител имаше централна улога во иницирање на мерки кои би се 
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вовеле за време на реформите од 2007 до 2010 година, и во следните 
години, кога продолжи развојот на сервисите на јавното обвинитество. 
Децентрализацијата исто така беше спомената како значаен аспект 
на реформите, како и интеграцијата на вработените во развојот на 
заеднички цели и политики.

Како резултат на сето ова, сервисите на Јавното обвинтелство сега 
склучија договор на една година со Министерството за правда, во однос 
на поставените таргети и резултатите кои треба да се постигнат во 
наредната година. За 2018 година се поставени следните таргети96:

Ефикасно процесирање на предмети
• Да се постигне во кривични постапки од аспект на сите вклучени 
надлежни органи
• Важност: 25%

Зголемен квалитет
• Да се постигне во кривичните постапки
• Важност: 25%

Зголемена продуктивност
• Да се постигне во Јавното обвинителство
• важност: 20 %

Надзор над кривични постапки
• Да се постигне во однос на полицијата и сериозниот криминал
• Важност: 15 %

Спроведување на добро однесување
• Да се постигне во јавниот сектор
• важност: 15 %

Таргетите, кои се наведуваат како стратешки маркери, се развиваат во 
периодот од 2007 до 2018 година. Тие беа објавувани во овој период, и 
можат да се забележат некои разлики помеѓу почетниот период од 2007 
до 2009 година, средишен период од 2011 до 2015 година и подоцнежен 
период од 2016 до 2018 година. 

Во почетниот период, за стратешки маркери беа земени квалитетот, 
ефикасноста и законитоста, со цел да се потенцира потребата Јавното 
обвинителство да се усогласи со барањата од реформите за периодот 
од  2007 до 2010 година. Овие стратешки маркери се развиваа во 
средишниот период така што го опфатија раководството, IT, методите 
на работа и комуникација, што можеби изгледа продолжување на 
работата од почетниот период, како и отварање кон по сеопфатен сет 

96 Договорот е достапен само на дански јазик: Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden 2018 
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на стратешки маркери за сработување на кривични предмети помеѓу 
различни надлежни органи.

Иако термините кои се користеа за стратешките маркери во почетниот 
и средишниот период повеќе не се среќаваат, прашањата кои истите 
ги покренаа се сè уште релевантни за компонентните маркери кои се 
дефинирани со секој стратешки маркер за подоцнежните години, а за 
кои повеќе ќе се зборува во главите подолу.
 

5.3. Практика на следење и евалуација на 
перформансите во правосудниот систем

Како дел од набљудувањето/следењето  и евалуациата на 
перформансите во правосудниот сектор, и Министерството за правда, 
и Јавното обвинителство, со поддршка од Главниот јавен обвинител, ги 
дефинираа визијата и мисијата, кои се објавени во годишните извештаи 
за таргетите и резултатите, споменати погоре во текстот.

Мисијата на Министерството за правда е дефинирана како:

• Обезбедување дека Данска е безбедно и сигурно општество
• Гарантирање дека се почитуваат основните принципи на 
правното општество

Со цел да ја постигне својата мисија, Министерството за правда ја 
дефинираше следната визија:

• Министерството треба да обезбеди висококвалитетно ниво на 
решавање на проблемите, со цел да може да биде поддршка при 
остварување на таргетите на Владата
• Министерството ќе дејствува како една група заедно со 
своите сервиси, со цел да обезбеди  сеопфатно разгледување на 
прашањата и ефикасност низ целата правна област
• Министерството треба да биде широкоглед партнер ориентиран/
насочен кон услуги, кој нуди соработка која е навремена и која е 
во корисен формат.

Врз основа на Визијата и Мисијата на Министерството за правда, јавното 
обвинителство и полицијата, како дел од групата на Министерството 
спомената погоре, заедно ги дефинираа своите мисија и визија.
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Мисијата на Јавното обвинителство и полицијата е дефинирана на 
следниот начин:

• Полицијата треба да обезбеди безбедност, сигурност ред и 
мир во општеството преку превентивни, помошни и извршни 
активности.
• Јавното обвинителство, заедно со полицијата, ќе обезбеди дека 
се бара одговорност од виновните лица, како и дека не се гонат 
невини лица.

Со цел да ги остварат  соодветните делови од мисијата, Јавното 
обвинителство и полицијата ја дефинираа  заедничката визија:

• Јавното обвинителство и полицијата обезбедуваат безбедност и 
сигурност
• Во соработка со другите надлежни јавни органи, Јавното 
обвинителство и полицијата обезбедуваат дека Данска е безбедна 
и сигурна држава.

Целта на претходно споменатите стратешки маркери, кои се креираат 
на годишно ниво, е да обезбедат реализација на вака дефинираните 
визија и мисија, со определена важност за секој маркер, како и 
поединечна важност на компонентите кои се обработуваат подолу, и 
кои ја формираат основата за мерењето на работењето.

За таа цел, Јавното обвинителство во 201197 издаде сет на водичи во 
однос на постигнувањето на квалитетот на спроведување на кривичните 
постапки. Беше потенцирано дека секогаш кога се воведуваат нови 
иницијативи како пилот проекти, неопходно е да се дефинираат точки 
на мерење, со цел потоа да може да се оцени дали ваквите иницијативи 
навистина довеле до било какво подобрување.

5.4. Соработката помеѓу јавните обвинители во 
правосудните реформи

Видно од  наведеното, една од визиите на Министерството за правда 
е целокупниот правосуден сектор да функционира како една група, со 
што ќе се обезбеди соработка која ги надминува пречките помеѓу сите 
надлежни органи во правосудниот сектор.

97 Документот е достапен само на дански јазик: Anklagemyndighedens Kvalitetsprogram 2011
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Групниот пристап е застапен во периодот на стратешки маркери од 2007 
до 2018 година, и тоа на начин што е даден како неформален наслов на 
првиот стратешки маркер за 2018 година кој се однесува на ефикасното 
процесирање на предмети од перспектива на сите вклучени органи.

Групниот пристап има поддршка и во законите, каде што со претходо 
цитираното циркуларно известување со број 9755 од 19.12.2012 година 
се бара соработката да претставува стандарден пристап кон посебните 
случаи кои се предмет на известувањето, и кои ќе останат во рамките 
на опсегот на работење на раководното лице на полицијата, но со 
поддршка од државниот јавен правобранител. Само во одредени случаи, 
утврдени од страна на Главниот јавен обвинител, процесот може да 
биде преземен од страна на државен јавен правобранител.

Сепак, законите сами по себе не предвидуваат дополнителна поддршка 
за соработка, и член 103 само предвидува дека Главниот јавен обвинител 
може да пренесе еден предмет од еден на друг државен јавен обвинител. 
Но при развојот на стратешките маркери, јавното обвинителство јасно 
даде приоритет на соработката и креираше, како примарна алатка, 
основа за консултации и споделување на информации.
Во рамките на консултативниот менаџмент, концептот на постојано 
напредување беше истакнат истовремено со имплементирањето на 
реформите во Јавното обвинителство. Како таргети на концептот на 
постојано напредување беа определени: креирање на ефикасен надзор 
на раководството и мотивација на работниците преку поставување на 
таргети, како што се гледа од компонентите на стратешките маркери 
наведени подолу.

Истовремено, концентрацијата на вработени во поголемите сервисни 
единици овозможи специјализација која не беше возможна во 
претходниот, децентрализиран модел. Согласно наведеното во 
годишниот извештај за 2010 година98, секој раководител на полиција 
сега има 5 специјализирани одделенија на обвинителство, со цел да 
обезбеди подобар квалитет при процесирањето на предметите.

Иако специјализацијата самата по себе не значи придонес кон 
соработка, ова е тесно поврзано со споделувањето на информации, 
каде се поддржа користењето на IT сервисите и креирањето на бази на 
податоци за сите вработени да имаат пристап до соодветни информации 
од праксата. Информациите додадени во базите на податоци се 

98 Документот е достапен само на дански јазик: Resultater 2010 
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проактивно потенцирани кај вработените во обвинителството преку 
користење на интранет.

Дополнително, преку оригинална политика за ограничено присуство 
во медиумите, Јавното обвинителство усвои отворена политика кон 
социјалните медиуми, препорачувајќи го присуството на јавните 
обвинители на медиуми како што е твитер, но исто така ја потенцираше 
потребата за одговорен пристап кон давање изјави на таквите медиуми. 
За специјализацијата, таквото присуство на медиумите самото по себе не 
е елемент за соработка, но со зголемена видливост на обвинителите, ја 
поддржува заедничката свест како прв чекор кон зголемена соработка.

На сличен начин, Јавното обвинителство во 2012 година издаде 
препорака за подобри стилови на пишување при обраќање кон 
граѓаните, со цел да се избегнат премногу бирократски и правни фрази, 
кои би можеле да ја отежнат ефективната комуникација. Ова всушност 
претставува продолжување на долгата традиција на преземање мерки 
против формалниот јазик, што претходно доведе до тоа, јавната 
администрација да престане да прави разлика помеѓу формалното и 
неформалното обраќање со личната заменка „ти“, која во принцип е 
останата да се користи во данскиот, како и во другите европски јазици, 
но која на иницијатива на јавната администрација, во пракса повеќе 
воопшто не се користи.

Конечно, годишните таргети и документите за резултати се креираат 
врз основа на заеднички напор за време на неколку работилници 
организирани низ Јавното обвинителство, каде што се дискутираат и 
дефинираат тежината на компонентите на стратешките маркери, со 
цел да се обезбеди дека стратешките маркери се заедничка цел а не 
наметнување од врвот кон дното, со што се овозможува и самиот систем 
на стратешки маркери да постане платформа за соработка.

Во 2009 година беше воведен систем, како практичен исход од 
соработката помеѓу правосудните органи, со цел да овозможи, 
рутинските судски расправи како што се продолжување на притвор, да 
се решаваат преку видео конференција од судот, наместо со физичко 
присуство на полицијата и на Јавното обвинителство, што всушност би 
довело до заштеда на време на сите вклучени страни.

На ова следеше дигитална комуникација помеѓу полицијата, 
обвинителството, адвокатите на одбраната и судот, согласно Договорот 

99 Документот е достапен само на дански јазик: Samarbejdsaftale mellem 
Domstolsstyrelsen og Rigsadvokaten og Rigspolitiet om afvikling af digitale 
hovedforhandlinger i straffesager 2017 
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 100 Документот е достапен само на дански јазик: Uddannelse 2018
 

за соработка склучен помеѓу органот за раководење со судот, 
Главниот јавен обвинител и Државниот раководител на полицијата во 
201799. Согласно овој договор, списите од предметите се доставуваат 
во дигитален формат од страна на обвинителството до судот и до 
бранителот, и за време на усната расправа, страните се повикуваат 
на дигиталните документи, кои можат да бидат и презентирани на AV 
опрема. Дигиталниот формат им овозможува на страните да пребаруваат 
по материјалите и да додаваат белешки.

Како дополнителна иницијатива во насока на поддршка на подобрување 
на квалитетот и на соработката, се јави воведувањето на основна 
едукација за нови јавни обвинители, наменета за лица кои се вработени 
помалку од три години, согласно наведеното во каталогот за 2018 
година100. 
Едукацијата е составена од 9(девет) модули, а секој модул трае три 
дена и ги покрива следните прашања:

•Улогата на јавниот обвинител и запознавање со добри судски 
работни методи
•Методологијата на јавниот обвинител во сооднос со добрите 
судски работни методи
•Кривичната постапка
•Судски рочишта
•Законитост и работа на полицијата
•Улогата на лицето што раководи со предметот
•Комуникации
•Организација
•Пракса

Покрај ваквата модуларна основна едукација за јавните обвинители, 
обвинителството обезбедува и пристап до основни обуки за не судски 
персонал, како и континуирани обуки за сите вработени, но со акцент 
на обуките за обвинители. Темите опфаќаат информации за заштита на 
лични податоци, сајбер криминал/криминал на компјутерски систем како 
и технички прашања како на пример, користење на докази базирани на 
ДНК. 
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5.5. Методологија и резултати од мерењето на 
перформансите на јавните обвинители

Веќе споменатите стратешки маркери за 2018 година вклучуваат и 
реализација на групната визија на Министерството за правда како прв 
таргет со назив – ефикасно процесирање на предмет, да биде постигнат 
во кривичните предмети, од перспектива на сите вклучени органи.

На овој таргет е доделена вредност од 25%, и понатаму е дефинирана 
со поседување на следниве компоненти:

Просечното време за процесирање на предметите во кои може да 
се изрече казна затвор, во 2019 година да се намали за 10%, што 
соодветствува на околу 30 дена, врз основа на статистиките од 2016 
година.

•Бидејќи таргетот треба да се постигне во 2019 година, нема 
соодветна вредност за 2018 година, но се очекува да има вредност 
од 10% во 2019 година.

Просечното време за процесирање од моментот на пресудата до 
започнувањето на отслужување на казната затвор да се намали за 15% 
во 2018, што соодветствува на околу 15 дена врз основа на статистиката 
од 2016 година.

•Таргетот е проценет на 5%

Просечното време за процесирање за полицијата и обвинителството во 
случаи на насилство, силување и оружје е во 2018 година да постигне 
75% од таргетот поставен во извештајот до Парламентот за 2017 година.

•Таргетот е проценет на 10%

Обвинителството треба да обезбеди дека бројот на предмети кои 
се завршени но немаат формално обвинение, во 2018 година да не 
го надмине бројот од 2017 година, освен случаите на сообраќајни 
прекршоци.

•Таргетот е проценет на 10%

Вториот таргет, кој се однесува на постигнување на подобар квалитет 
во кривичните постапки, исто така е проценет на 25%, и се дефинира 
преку следните компоненти:

Процентот на кривични предмети кои водат кон осудителни пресуди 
мора да се одржи во рамките на плус минис 5% од нивото во 2017 година.

•Таргетот е проценет на 7.5% 
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Времето за процесирање на барања за гонење мора да биде така 
определено  што регионалните државни обвинители ќе одлучат во рок 
од 60 дена за 80% од случаите

•Таргетот е проценет на 7.5% 

Извештаите за перење на пари мора да бидат проверени од страна на 
Секретаријатот за перење пари во рок од 2 дена, во 90% од случаите

• Таргетот е проценет на 5% 

Полицијата во соработка со Обвинителството ќе креира алатка за 
документирање, заради спроведување на новата санкција согласно 
член 79а од Кривичниот законик, кој забранува присуство на осудено 
лице во просторијата во која е извршено кривично дело со банди или 
криминал поврзан со дрога;

•Целта е проценета на 5% 

Третиот таргет, кој се однесува на постигнување на поголема 
продуктивност во обвинителството, со вредност од 20%, се состои од 
следниве компоненти:

Обвинителните служби на раководните лица на полицијата, во 2018 
година ќе ја зголемат продуктивноста за 6% во однос на резулатите од 
2015 година.

•Таргетот е проценет на 10% 

Обвинителните служби на регионалните државни јавни обвинители ќе ја 
зголемат продуктивноста во 2018 година за 6% во однос на резултатите 
од 2015 година.

•Таргетот е проценет на 5%

Државниот јавен обвинител за сериозен економски криминал во 2018 
година ќе ја зголеми својата продуктивност за 6% во однос на 

•Таргетот е проценет на 5%

Четвртиот таргет, кој се однесува на надзор над кривични постапки, кој 
треба да се постигне во однос на полицијата и сериозниот криминал, 
тежи 15%, и е составен од следниве компоненти:

Обвинителството ќе врши посебен надзор над предметите кои се во 
тек кај полицијата без прелиминарно обвинение, како и на  завршените 
предмети без подигнато обвинение согласно член 749 од Процесниот 
законик.

•Надзорот ќе идентификува број на предмети, години, процент, 
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тип, и други релевантни информации
•Овој таргет се проценува на 5% 

Обвинителството ќе врши посебен надзор на предметите кои се во тек 
кај полицијата со прелиминарно обвинение

•Надзорот ќе идентификува број на предмети, години за на 
старите 20% од предметите со прелиминарни обвиненија, но без 
подигнато обвинение, и процент на предмети со прелиминарно 
обвинение каде што е донесена одлука за формално обвинение 
во рок од 60 дена
•Овој таргет се проценува на 5% 

Обвинителството ќе врши посебен надзор над предметите во врска со 
насилство, силување и оружје.

•Надзорот ќе идентификува број на предмети во тек и траење 
на постапка, како и сите затворени предмети без обвинение, и 
предмети во кои обвинението е повлечено
•Овој таргет се проценува на 5% 

Петтиот и последен таргет, кој се однесува на имплементација на добро 
однесување во јавниот сектор, е проценет на 15%, и ги содржи следниве 
компоненти:

Обвинителството мора да развие план за имплементацијата/
спроведување на владините насоки за добро однесување во јавниот 
сектор пред први март 2018 година.

•Планот мора да потенцира посебни активности кои ќе бидат 
преземени за различни категории на персонал, со конкретно 
назначување на тоа кои ќе се сметаат за значајни резултати, и 
мора да биде имплементиран/спроведен  пред крајот на 2018 
година.
•Овој таргет е проценет на 5%

Главниот јавен обвинител мора пред 30ти март 2018 година да има 
развиена концепт нота за спроведување на анализа на клучните лица.

•Анализата на клучните лица мора да биде имплементирана/
спроведена најдоцна до 30ти јуни 2018 година, со осврт на 
започнување на соодветни иницијативи пред крајот на 2018 
година, врз основа на резултатите од 2018 година.
•Овој таргет е проценет на 10%

Прашањето како да се измери постигнувањето на таргетите е јасно 
за повеќето таргети, но недостига дополнително објаснување за 
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101 Извештајот е достапен само на дански јазик: Politiets og anklagemyndighedens årsrapport 2016
 

постигнувањето на третиот таргет, кој се однесува на зголемување на 
продуктивноста. Се прави споредба со резултатите од 2016 година, 
која е всушност и последната година за која е изготвен извештај за 
полицијата и Јавното обвинителство101.

За потребите на годишниот извештај, продуктивноста се мери така 
што бројот на проценети предмети се дели со вкупните трошоци 
за персоналот/кадрите, а како резултат се добиваат трошоците по 
предмет. Системот на процена го зема предвид и бројот на повреди 
во секој предмет, а вкупниот број на проценети предмети се добива со 
додавање на проценетите износи за бројот на формални обвиниенија и 
бројот на судски решенија, одлуки и пресуди.  

Резултатите за 2016 година покажаа 322.00 евра по проценет предмет 
кај Обвинителството на/и раководителот на полицијата, што претставува 
намалување за 4.1% во однос на 2015 година, со што се постигнува 
таргетот зацртан за 2016 година – зголемување на продуктивноста за 
2%. Од друга страна, нема резултати за државните обвинители, но е 
наведено дека резултатите во споредба со 2015 година се останати 
непроменети, што е констатирано како незадовлоително. Односно, 
таргетот во овој случај е само делумно постигнат.

5.6. Позитивни и негативни аспекти на системот за 
мерење на перформансите

Се очекува дискусија во однос на тоа колку е добро проценет овој модел 
како мерач на продуктивноста. За потребите на Извештајот за 2016 
година, се воведе нов модел на мерење, со неопходно усогласување на 
претходно дадените информации за периодот од 2013 до 2015 година, 
кои се вклучени во извештајот.

Сепак, покрај ваквите транзициски проблеми, прашањето не е дали 
резултатите за продуктивноста кои се предвидени како трошок по 
предмет, самите по себе се значајни информации, туку дали промените 
во овие информации со тек на време ќе имаат влијание кај нивоата 
на продуктивност, така што моделот не воведува однесување кое ги 
остварува само целите за кои е воведен, туку воведува и фактичко 
подобрување на продуктивноста.

Во секој случај, јасно е дека продуктивноста може да биде мерена само 
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во единици исход наспроти единици на внесување. Со овој модел, не се 
зема предвид само бројот на гонења, што би довело до преголем број 
на гонења и повреда на принципот на правна извесност, согласно кој 
задачата на обвинителството истовремено е да гони за кривични дела, 
но исто така да избегнува да гони невини лица.

Понатаму, со тоа што не се фокусира само на успешни пресуди, моделот 
избегнува да го поттикнува обвинителството да го ограничи своето 
работење само на предмети со можност за успех, што би довело до 
избегнување комплицираните случаи да бидат изведени пред правдата. 
Ако се земат предвид елементите што ги испитува тежинскиот модел, 
јасно произлегува дека севкупните активности и успешните активности 
го претставуваат најнеутралното мерење на исходот. 

Стратешките маркери не опфаќаат едно прашање, а тоа се последиците 
од исполнувањето, надминувањето или неисполнувањето на таргетите. 
Сепак, од изданието за стратешките маркери во 2011 година102  
произлегува дека исполнувањето на стратешките маркери е поврзано со 
Договорот за плата базирана на резултати, кој се склучува со Главниот 
јавен обвинител и со Државниот раководител на полицијата.

Дополнително на Договорот за плата, неисполнувањето на стратешките 
маркери ќе има посрамувачки ефект за самата институција, но 
дискутабилно е колку ваквиот ефект може да влијае мотивирачки. 
Во оваа насока, се потсетуваме дека реформата на Обвинителството 
е усвоена од страна на Парламентот, а стратешките маркери за 2018 
година изрично се однесуваат на извештаи за продуктивност кои 
Обвинителството имаше обврска да ги достави до Парламентот во 2017 
година.

Би можело да се претпостави дека како дополнение на механизмите за 
плата и посрамување, стратешките маркери и обврската да се исполнат 
критериумите наведени со нив, ќе имаат силен мотивирачки ефект, а 
во спротивно Парламентот би можел да размислува на нови законски 
иницијативи за постигнување на резултатите зацртани со стратешките 
маркери. 
Дополнително на мерењето по таргети зацртани со стратешките 
маркери, судовите беа вклучени во подиректно мерење на квалитетот 
на работата извршена од страна на јавните обвинители. Врз основа 
на пилот проект во 2012 година, се креираше прашалник за судии во 
општинските судови, со цел да се оцени работата на јавните обвинители 
кои излегуваат пред нив. Беше потенцирано дека евалуацијата не се 

102 Публикацијата е достапна само на дански јазик: Mål 2011
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однесува на поединечен јавен обвинител, туку се однесува генерално 
како евалуација на целото Јавно обвинителство, со цел да претставува 
основа за понатамошно подобрување на квалитетот. Иницијативата 
беше позитивно оценета со изјава од страна на данската Адвокатска 
комора и правното општество во 2014 година103.

5.7. Данска: заклучоци и препораки 

Кога станува збор за Јавното обвинителство,  од него сè уште се очекува 
да се вложи огромен труд во однос на комплицираните кривични 
предмети. Со стратешкиот документ усвоен во 2017 година104,  Јавното 
обвинителство заклучи дека е постигнат голем напредок во однос на 
постапувањето по обични случаи, но комплицираните случаи сè уште 
претставуваат процедурален предизвик.

Овој проблем беше потенциран и во стратешките маркери за 2016 
година, во кој беа вклучени таргети кои треба да бидат остварени 
од страна на државниот јавен обвинител за сериозен економски 
криминал, за кои се заклучи дека биле само делумно остварени.

Предлогот кој е даден во стратешкиот документ, е да се преземат 
понатамошни чекори за обезбедување на соработка помеѓу полицијата 
и Јавното обвинителство за целото време на водење на комплицирани 
случаи. Една инцијатива во оваа насока беше дигитализација на 
документите од кривичните предмети, што бараше голем временски 
период за развој, како и воведување на бази на податоци на знаења, 
кои ќе бидат на располагање на сите јавни обвинители кои работат на 
еден случај.

Стратешките маркери исто така можат да послужат како референтни 
точки за надзор кој би се одвивал помеѓу овластените лица во Јавното 
обвинителство, а стратешките документи ја потенцираат важноста од 
поврзување на надзорот, не само заради известување за резултатите, 
туку и за развој на нови иницијативи за подобрување на работењето 
на Јавното обвинителство.

103 Документот е достапен само на дански јазик: Dommere evaluerer anklagerens 
retsarbejde, Advokaten Nr. 3, 2014 
104 Документот е достапен само на дански јазик: Anklagemyndighedens 
virksomhedsstrategi 2017
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Со цел да поддржи такви иницијативи, стратешкиот документ 
предвидува децентрализација, односно унапредување на локалните 
иницијативи наместо да се очекува примена само на пристапот „од 
врвот надолу“ од страна на службите на Главниот јавен обвинител. 
Ваквите локални иницијативи би можеле да доведат до пилот проекти 
кои подоцна би можеле да се развијат во заеднички нови процедури 
за службите на Јавното обвинителство.

Пристапот на децентрализација ќе се применува и во однос на 
стратешките маркери, кои се користат за дефинирање на таргети 
кои треба да се постигнат од секој работник во службите на Јавното 
обвинителство, така што работењето истовремено ќе опфати 
и постигнување на зголемена продуктивност и задоволство на 
работното место. Ова ќе биде спроведено во широка соработка со 
другите правосудни органи, а особено со полицијата.

Врз основа на сето ова, може да се заклучи дека реформите во 
данските сервиси на Јавното обвинителство во периодот од 2007 до 
2010 година, истовремено со реформите во судскиот и полицискиот 
систем, доведоа до многу поедноставена структура за сервисите на 
Јавното обвинителство, и обезбедија поттик за фокус на зајакнување 
на квалитетот и на продуктивноста.

Овој фокус е наведен во годишните стратешки маркери и во 
понатамошното известување, до степен до кој биле остварени 
таргетите. Сепак, согласно утврденото во стратешките документи 
за 2017 година, останува уште многу работа во однос на развојот 
на квалитетот и продуктивноста, како и продолжување на работата 
започната со реформите од 2007 до 2010 година.
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6.Мерење на успешноста 
во работењето на Јавното 
обвинителство во Хрватска 

6.1. Историски развој на Јавно обвинителство во 
Република Хрватска 
 
Државната власт во Република Хрватска се дели на законодавна, 
извршна и судска власт. Властите меѓусебно соработуваат а при 
оваа соработка ја задржуваат независноста во своето работење. 
Правосудниот систем го сочинуваат судовите, Јавнто обвинителство 
(ЈО), Државниот судски совет и Државниот совет на обвинители (ДСО), 
Адвокатската Комора, Нотаријатот и Правосудната академија.

Улогата на Јавното обвинителство може да се согледа преку три 
функции: прогон на сторителите на кривични дела, заштита на имотот 
на Република Хрватска и поднесување правни средства за заштита на 
уставноста и законитоста. Основата на постапување произлегува од 
Уставот на Република Хрватска кој Јавното обвинителство го дефинира 
како независно судско тело105. На предлог на Владата на Р. Хрватска, 
Хрватскиот Парламент го именува Главниот Јавен обвинител за време 
од 4 години106.

Иако се смета дека Јавното обвинителство е воспоставено во 
Француските кривични процедури Ordonanse Louisa XIV од 1670 година, 
оваа институција за прв пат се споменува во Далматинско статутарно 
право107 од 1214 година. 

Развојот на институцијата може да се забележи уште во Кралството 
Југославија во 1938 година како државен орган на кој му било доверено 
застапувањето на државата во судски и управни постапки108.

105 Во согласност со член 125 став 1 од Уставот на Република Хрватска (пречистен 
текст), достапен на http://www.sabor.hr/ustav-republike-hrvatske 
106 Ibid., член 125 став 2 од Уставот на Република Хрватска
107 Korčulanski statut, Gl. XXVIII. starije i gl. XXXI. novije redakcije Korčulanskog statuta; 
Korčulanski statut,
Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine, (prijevod A. Cvitanić), Zagreb – Korčula,
MCMLXXXVII. 
108 Dr. sc. Dinka Šago i Rozana Domić: Uloga državnog odvjetnika u parničnom postupku 
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 50, 1/2013., str. 199.- 222.
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Во времето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(СФРЈ) постои поделба меѓу јавен обвинител и јавен правобранител. 
Институцијата Јавен правобранител е основана со сојузните и 
републичките закони на СФРЈ од 1952 година. Според законот на 
Сојузна Република Хрватска, Јавниот правобранител како застапник 
на одредена странка можел да учествува во парница по две основи. 
После осамостојувањето на Хрватска, Јавното правобранителство 
станало Државно правобранителство и неговата улога се ограничила 
на заштита на имотот на Република Хрватска.
Од осамостојувањето до 2000 година во Република Хрватска се 
применувал Законот за јавно обвинителство109. ЈО претставувало 
самостоен државен орган кој ги гонел сторителите на кривичните дела 
и вложувал правни средства за заштита на уставноста и законитоста.

Измените на Уставот на Република Хрватска во 2000 година предвидоа 
постоење на јавно обвинителство како самостојно и независно тело 
овластено да постапува против сторители на кривични дела, да 
презема работи за заштита на имотот на Републиката и да поднесува 
правни средства за заштита на уставноста и законитоста.

Новиот Закон за јавно обвинителство110 е донесен во 2009 година. Во 
него се уредени прашања за организацијата на ЈО, овластувањата 
на јавниот обвинител, неговите/нејзините заменици, изборот на 
членовите, надлежноста и работата на ДСО и други прашања111. 

Со Законот за Управа за сузбивање на корупција и организиран 
криминал (УСКОК) се воспостави Управата како посебно обвинителско 
тело надлежно за територијата на цела Хрватска за точно определени 
кривични дела.

Во жупаниските112 обвинителства во Осијек, Ријека, Сплит и Загреб, се 
основани специјализирани пододдели за работа на предмети за воени 
злосторства според Законот за примена на Статутот на меѓународниот 
кривичен суд и прогонот забкривични дела против меѓународното 
воено и хуманитарно право. Меѓутоа, поради недоволниот број на 

109 http://www.podaci.net/_gHRV/propis/Zakon_o_javnom/Z-jtuzil03v8934-9239.html
110 Хрватски: Zakon o državnom odvjetništvu, неофицијален превод на англиски - 
State Attorney’s Office Act / Извор на преводот: Правосудна Академија, достапен 
на хрватски на http://digured.srce.hr/arhiva/263/44262/narodne-novine.nn.hr/clanci/
sluzbeni/2009_07_76_1833.html 
111 Во период од 2009 до 2015 година донесени се 9 измени на Законот за државно 
обвинителство
112 Република Хрватска, политички и регионално е поделена на региони кои се 
нарекуваат жупании. Оттука, жупански државни обвинителства се подрачни 
(регионални) јавни обвинителства.   
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јавни обвинители со одлука на Главниот јавен обвинител (ГЈО) се 
доделуваат предмети во работа и на останатите ненадлежни жупаниски 
обвинителства.

Со заклучок на Хрватскиот парламент од 10.2.2006 година беше 
донесена Стратегијата за реформи на правосудниот систем во период од 
2006 до 2010 година, во која беа зацртани општите цели на реформата 
на правосудството и мерките кои треба да се имплементираат, 
со цел правосудството да се прилагоди за влез во ЕУ. Како цел е 
поставено создавање на ефикасен правосуден систем што подразбира 
реорганизација на судската и обвинителска мрежа113.

Стратегијата предвиде и воведување на модерна информатичка 
технологија, додека за Јавното обвинителство Стратегијата предвиде 
воведување на Систем за следење на предметите (CTS – Case Tracking 
System). 

Со измените на Уставот на Република Хрватска во 2010 година се 
воспоставија предуслови за дополнително јакнење на независноста 
на правосудството. Измените предвидоа дека Државниот совет на 
обвинители веќе не го бира Хрватскиот парламент, туку членовите ги 
бираат самите правосудни службеници на непосредни и тајни избори.

За развој на капацитетите на ЈО од посебно значење е воспоставувањето 
на Правосудната академија во 2006 година со регионални центри 
во Загреб, Сплит, Ријека, Осијек и Вараждин. Кон крајот на 2012 
година Хрватскиот Парламент донесе нова Стратегија за развој на 
правосудството за период од 2013 до 2018 година114. Во Стратегијата 
се наведува потреба од воспоставување на целосни услови за 
работа вклучувајќи ги материјалните услови, пополнување на 
административните места, како и донесување на сите прописи кои би 
требале да обезбедат исполнување на уставната улога на овие тела. 
Важен дел на реформите е и новиот Закон за кривична постапка од 2011 
година со кој се смени концептот на казнениот прогон, а со самото тоа и 
потребата од јакнење на улогата на јавните обвинители. Тоа би значело 
понатамошно капитално вложување, јакнење на материјалните и 
кадровските капацитети на  обвинителствата и усогласување со целиот 
систем. На таков начин би требало да се постигне ефикасност во 
работењето на Јавното обвинителство.

113 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3085.html
114 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3085.html
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ЈО е составено од вкупно 39 јавни обвинителства: Јавно обвинителство 
на Република Хрватска (ДОРХ115), Управа за сузбивање на корупција и 
организиран криминал (УСКОК), 15 жупаниски јавни обвинителства и 22 
општински јаавни обвинителства.

Со ЈО раководи и го застапува Главниот јавен обвинител. Главниот јавен 
Обвинител во исто време ги извршува и работите од надлежност на 
Државниот совет на обвинители и управува со него.

Внатрешната структура на ЈО опфаќа казнени и граѓанско-управни 
оддели, додека во ДОРХ има 4 оддели: Казнен оддел, Граѓанско управен 
оддел, Оддел за внатрешен надзор и Оддел за меѓународна помош и 
соработка.

ГЈО може во жупаниско или општинско јавно обвинителство да одреди 
основање на истражни оддели.

6.2. Сегашна состојба во Хрватска – трендови и развој 

Според последниот извештај на ДОРХ за 2017 година, кое е должно 
да го достави до Хрватскиот парламент, се наведува состојбата со 
пријавениот криминал, предметите кои се однесуваат на заштита на 
имотните интереси на Република Хрватска, како и преглед и состојба на 
кадарот во Јавното обвинителство.

Во однос на примени кривични пријави против познати сторители се 
бележи благ пад од 1,7% во однос на 2016 година, а во однос на кривични 
пријави против непознати сторители е евидентиран пад 2,2%. Најголем 
дел, односно 90.1% од кривичните пријави против непознати лица се 
однесува на кривични дела против имотот. Управата за сузбивање на 
корупцијата (УСКОК) во 2017 година примила 1481 пријава што е за 4,7% 
повеќе во однос на претходната година.
Според извештајот на ова тело и според решеноста на пријавите се 
покажува неговата ажурност, односно од вкупниот број решени се 75,1% 
од пријавите.  Се истакнува дека најголем дел од пријавите се решава 
во рок од три месеци од денот на уписот на кривичната пријава, односно 
во инструктивен рок од 6 месеци, со што според извештајот на ДОРХ по 
примените пријави се постапува ажурно и одлуките се донесуваат во 
предвидените рокови.

115 Од Хрватска скратеница DORH што во буквален превод значи Državnom odvjetništvu 
Republike Hrvatske. 
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Успешноста во работењето во 2017 година се огледа во следното: од 
вкупниот број на првостепени пресуди донесени против полнолетни 
лица 90,8% се осудителни, а во 13,8% од предметите изречени се 
затворски казни, во 9,2% од предметите - работа за општо добро на 
слобода, во 1,8% од предметите – парични казни и во 75,1% - условни 
осуди.

Во однос на успешноста и застапувањето во парнични предмети во 
кои една од страните е Република Хрватска во 2017 година, во 45% од 
предметите е добиен спорот, делумно е добиен спорот во 11%, а изгубен 
е спорот во 42,46% предмети.
Во 2017 година надлежните ЈО оствариле меѓународна правна помош 
во 718 кривични предмети, што во однос на 2013, година кога РХ стана 
членка на ЕУ, зголемувањето се забележува за 59,6%.

До крајот на 2017 година биле вработени 1754 лица од кои 613 
обвинителски службеници (раководни лица), 1014 службеници и 127 
технички персонал116. 

Меѓутоа, во изминатиот период беа донесени значајни измени на 
важечките закони и донесени се нови закони од областа на кривичното 
право117, што ја наметнува потребата од јакнење на капацитетите на 
ЈО и пополнување на бројот согласно систематизацијата на работни 
места. Така на пример, со измените на Законот за кривична постапка 
се воведува подолг временски рок за јавниот обвинител да ја доврши 
истрагата или да подигне обвинение, но воедно се зајакнува улога 
на судот во контролата на работата на јавниот обвинител во делот 
на почитувањето на роковите за завршување на истрагата односно 
подигнување на обвинение. 

Во 2017 година беа донесени значајни промени и во парничните 
постапки, па поаѓајќи од генералното определување на законодавецот 
да се скратат процедурите и забрзаат постапките, се очекува примената 
на овие прописи во пракса да бара дополнителни напори од замениците 
јавни обвинители со што би можеле во пропишаните рокови да ги 
прибават потребните податоци и преземат потребните дејствија. Во 
оваа насока ДОРХ нагласува дека има недостаток на вработени118. 

116 http://www.dorh.hr/dorh07062018
117 Закон за заштита од семејно насилство, Закон за изменување и допонување на 
Законот за казнена постапка, Закон за изменување на законот за заштита на сведоци, 
Законот за измени и дополнувања на Казнениот закон.
118 2017 – непотполнети биле 175 места или нешто повеќе од 1/5 од систематизираните 
места за заменици државни обвинители 
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За потребите од квалитетна примена на наведените закони ќе 
биде нужна стручна едукација за што е потребно да се обезбедат 
дополнителни средства.

Освен проблемот со недостаток на кадар, во извештајот на ДОРХ за 
2017 година, се потенцираат проблемите со неадекватни просторни 
капацитети во кои работат службениците, стара и дотраена опрема, 
особено опремата која се користи за снимање на докази. Од таа 
причина, веќе неколку години наназад Одборот за човекови права и 
Одборот за правосудство на Хрватскиот Парламент и предлагаат на 
Владата на Република Хрватска да ги зголеми средствата за работа, со 
што би се овозможиле адекватни услови кои ќе влијаат на квалитетното 
и навремено извршување на обврските.

За да може да се обезбеди квалитетно Јавно обвинителство на 06 
јули 2018 Хрватскиот парламент донесе нов Закон за државно 
обвинителство, кој ќе стапи на сила на 01 септември 2018 
година119.

Со овој закон се воведува нов начин на именување и разрешување на 
ГЈО согласно препораките во извештајот на 4тиот евалуациски круг 
на Групата земји против корупција (ГРЕКО) за Република Хрватска. 
Воедно, поцелосно се уредува постапувањето на граѓанско управните 
оддели на јавните обвинителства за  заштита на имотните права и 
интереси на Република Хрватска и разработени се начините на работа 
на јавното обвинителство.

Една од новините на новиот Закон за државно обвинителство е и изборот 
на Главниот јавен обвинител. Постапката за именување ја покренува 
ДОС со јавен повик најдоцна шест месеци пред истекот на мандатот 
или најдоцна 30 дена по престанувањето на должноста. Листата на 
кандидати се доставува до Владата, а Главниот јавен обвинител може 
да има најмногу два мандата. Со новиот закон детално се разработени 
начините на разрешување на Главниот јавен обвинител.

Во исто време, на 06 јули 2018 година е донесен нов Закон за државен 
совет на обвинители  кој на 01ви септември 2018 година ќе стапи на 
сила. Според одредбите на овој закон ДСО е самостојно и независно 
тело кое обезбедува самостојност и независност на ДОРХ. Советот го 
сочинуваат седум заменици јавни обвинители, двајца пратеници од 
кои еден од редовите на опозицијата и двајца професори по правни 

119 http://www.sabor.hr/-konacni-prijedlog-zakona-o-drzavnom-odvjetnistvu-
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науки. За изборот на членови предвидено е формирање на Комитет за 
избор, кандидатски и изборни одбори. Одлуката за избор се објавува 
во Службен весник (хрватски: Народне новине) и на интернет страната 
на Советот. Гласањето се спроведува пред изборни одбори по пат на 
тајно гласање. 

Во делокругот на ДОС спаѓа именувањето и разрешувањето на 
заменици јавни обвинители, именување и разрешување на жупаниски 
и општински јавни обвинители, водење на  постапки за дисциплинска 
одговорност, водење контрола на имотните картици, одлучување по 
приговори за оценките на извршување на обвинителската функција и 
друго.

Според новините на Законот за државниот  совет на јавни обвинители, 
одлуките и актите се објавуваат. Во одреден дел се ограничува мандатот 
на жупаниските и општинските јавни обвинители, а се воведува и 
нова дисциплинска одговорност во поглед на спроведувањето на 
прописите за заштита на личните податоци. По жалбите на одлуки за 
дисциплинска одговорност одлучува Врховниот суд на РХ.

Секако, измените на законите кои директно се однесуваат на ЈО не се 
доволни за да се исполнат целите на Стратегијата за реформите во 
правосудниот систем.

Во таа насока Министерството за правда информираше дека е во 
тек обезбедување на адекватни/соодветни просторни капацитети, 
додатни вработувања, унапредување на системот за континуирано 
стручно усовршување, воведување на можност за извршување на 
студентска пракса во ДО, како и продолжување на унапредувањето на 
информацискиот систем од фондовите на ЕУ ИПА 2012. Понатамошната 
компјутеризација за забрзување на работата на јавните обвинителства 
се планира да се финансира од Европскиот социјален фонд.

Воедно, реорганизацијата на мрежата на судови наметна потреба 
од измени во мрежата на јавни обвинителства која треба да биде 
усогласена. Рационализацијата на мрежата на општински и жупаниски 
обвинителства се спроведе во 2008, 2010 и 2015. година. Во овие 
процеси е намален бројот од 71 на 22 општински јавни обвинителства, 
како и од 21 на 15 жупаниски јавни обвинителства120. 

Во пакетот на реформски закони, кои ќе стапат на сила во септември 

120 Trenutna mreža državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj propisana
je Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (Narodne novine, broj 128/14).

 

КОМПАРАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА - ХРВАТСКА



98   

2018 година, е и мрежата на јавни обвинителства, така штo од 01 
септември 2018 година, покрај постојните 22 ќе се формираат три 
нови општински обвинителства (Меткович, Пазин и Винковци) и на тој 
начин ќе се овозможи подобра организација на работата и рамномерна 
искористеност на постојните ресурси.

6.3. Како Хрватска ги мери перформансите на 
обвинителството и на правосудниот сектор генерално  

Согласно Законот за јавни обвинителство121 ДОРХ има обврска да 
поднесува Годишен Извештај за состојбата и движењето на пријавениот 
криминал во претходната година, за предметите во врска со заштитата 
на имотните интереси на Републиката, како и состојбата со кадарот и 
организациската поставеност. 

Овој извештај се поднесува до Хрватскиот парламент што значи дека 
највисокото парламентарно тело спроведува индиректен надзор над 
работата на ДОРХ. Во годишниот извештај може да се предупреди на 
состојбите и делувањето на правосудниот систем, недостатоците во 
законодавството и внатрешната организација на ДОРХ и да се дадат 
предлози за унапредување на работата.

Хрватскиот парламент го зема предвид Извештајот на ДОРХ, а свое 
мислење доставува и Владата на Република Хрватска. Врз основа на 
чл.122 ст.2 на Деловникот за работа, Владата на РХ доставува мислења, 
ставови и предлози, во случај кога таа не е предлагач и должна е да ги 
достави до Парламентот и да предложи свои претставници. Хрватскиот 
парламент воедно може преку своите Одбори за човекови права и 
правосудство да предложи на Владата измени и дополнувања на закони 
со кои би се зголемила ефикасноста на ДОРХ.

Граѓаните може да се обратат до Министерството за правда со 
претставки за работата на судовите и јавни обвинителства. Во таа насока, 
Министерството за правда може да побара извештај од Главниот јавен 
обвинител. Министерството нема надлежност да влијае на донесување 
на судските одлуки, ниту да влијае на исходот на постапката која ја 
води надлежното јавни обвинителство

Државен совет на обвинители е посебно и независно тело. Тоа е 
самостојно надлежно за именување и разрешување на заменици на 

121 Zakonu o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 
72/13, 148/13, 33/15, 82/15).
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јавниот обвинител, именување и разрешување на жупаниските и 
општинските јавни обвинители, одлучува за дисциплинска одговорност 
на обвинителите и врши контрола на имотните картици на јавните 
обвинители и замениците.

Спроведувањето на надзорот, како внатрешен сегмент на  
обвинителството е еден од битните предуслови за успешно и квалитетно 
функционирање на истото во целина. 

Во таа смисла, ДОРХ има воспоставено Оддел за внатрешен надзор, во 
чиј делокруг на работење влегува надзорот над работата на пониските 
јавни обвинителства, водење на месечни и годишни статистики, како и 
грижата за стручното усовршување на јавните обвинители, замениците, 
советниците и другите вработени во обвинителскиот сервис. Освен 
редовни надзори се спроведуваат и вонредни надзори за работата на 
подрачните јавни обвинителства.

Поаѓајќи од хиерархиската поставеност, ДОРХ посебно врши надзор 
над жупаниските обвинителства, како и УСКОК. Воедно, ЈО годишно 
доставуваат извештаи до повисоките обвинителства при што се 
опфаќа бројот на примени, решени и нерешени предмети, преглед на 
структурата на казнени, граѓански и управни предмети, обвинителни 
акти, застапувања и правни лекови.

Надзорната функција освен преку директниот надзор се спроведува 
и преку работата на претставки на граѓани, било да се поднесени за 
работата на обвинителството генерално или за работата на конкретен 
предмет. Во најголем број на случаи подносители на претставки се 
оштетени лица од казнени/кривични дела, обвинети, подносители на 
кривични пријави и други граѓани незадоволни со текот или исходот 
на судските постапки. Претставките најчесто се поднесуваат до 
надлежното или повисокото обвинителство, до Министерството за 
правосудство, како и до други тела по писмен пат или директно. По 
доставената претставка се бара извештај за работата и постапувањето 
во конкретниот случај и по потреба се врши увид во предметот. За 
спроведениот надзор подносителот на претставката се известува по 
писмен пат, при што законски рок за доставување на известување 
за основаноста на претставката е од 15 до 30 дена, зависно дали 
се однесува на конкретен предмет или пак општо на работата 
на обвинителството. Воедно, дел од поднесените претставки се 
однесуваат на траењето на кривичната постапка, незадоволството од 
процесната положба, незадоволството од спроведување на поедини 
доказни работи. Во случаи кога е спроведен надзор заради утврдување 
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на основаноста на претставката, за сите воочени неправилности по 
писмен пат се известува заменикот јавен обвинител кој постапува во 
предметот и заклучоците се вложуваат во неговиот личен предмет 
заради следење на работата и оценување. Воедно, согласно Законот за 
кривична постапка на пониското обвинителство му се налага преземање 
на дејствија во пропишаните законски рокови.

Според Законот за јавно обвинителство и Деловникот за работа на 
јавното обвинителство е пропишано спроведување на редовни и 
вонредни надзори. Редовните надзори се спроведуваат еднаш во две 
години. Надзорот се спроведува и за време на оглас за преместување 
или за именување на место на јавен обвинител.

Вонредниот преглед се презема кога ќе се утврди дисфункционалноста во 
работата на јавните обвинителства, а со цел утврдување и отстранување 
на причините кои довеле до тоа. Се прегледува законитоста, ажурноста 
и уредноста во работата, а воедно се врши преглед и на работата на 
обвинителската управа и работата на писарницата.

Континуираното спроведување на надзорот овозможува стекнување на 
квалитетен увид во работата на поединечно ЈО, меѓутоа и во работата 
на конкретен обвинител. Тоа се зема предвид при предлагањето 
на именување на нови обвинители, нивно напредување, односно 
разрешување во оние случаи кога е тоа нужно заради правилно и 
законито спроведување на обвинителски должности. 

Меѓутоа, перцепцијата во медиумите и кај граѓаните е дека ЈО не 
е доволно ефикасно. Според одредени медиуми главен проблем во 
оваа институција е одливот на кадри како и малите примања кои ги 
следат платите на судиите. Воедно, медиумите потенцираат дека 
Владата години наназад не одобрува средства за вработување на нови 
обвинители што воедно се потенцира и во извештаите на ДОРХ кои се 
доставуваат до Хрватскиот парламент122. 

Граѓаните поднесуваат и претставки и до Народниот правобранител 
на РХ кој понатаму ги проследува до ГЈО. Во последниот извештај на 
НП е уочено дека ДОРХ не покренува/поведува постапки по службена 
должност кога постојат сознанија за можно полициско насилство, а  
постапката е поведена  откако оштетеното лице поднело кривична 
пријава. Во таа насока, иако Народниот правобранител нема надлежност 
да спроведува директен надзор врз работата на ЈО, сепак во Годишниот 

122 https://www.express.hr/top-news/novi-zbjeg-tuzitelja-iz-dorh-a-ostaje-pravosudna-
mla-14091
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извештај за 2017 година се дава препорака ДОРХ по службена должност 
да спроведува ефикасна истрага кога постојат наводи за можно 
полициско насилство123. 
Треба да се спомене и дека праксата на Европскиот суд за човекови 
права (ЕСЧП) упатува на неефикасна истрага и повреда на чл. 3 од 
Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) во одредени предмети 
кои се однесуваат против Република Хрватска124. 

6.4. Ниво на соработка помеѓу Јавно обвинителство 
и други државни институции во процесот на 
реформирање на правосудниот сектор 

Соработката на ЈО со полицијата и другите тела во откривањето на 
кривичните дела и нивните сторители како и во поглед на собирањето 
на релевантни податоци, факти и докази игра голема улога во неговата 
ефикасност. Најголем дел од почетното прибирање на докази го врши 
полицијата, особено поврзано со кривични истраги и откако ќе се 
утврди постоење на основано сомнение се известува обвинителството 
преку поднесување на кривична пријава.

Во мал дел на оние посложени предмети, надлежните обвинителства, 
посебно УСКОК и специјализираните оддели за воени злосторства сами 
спроведуваат надзори т.е. континуирано и непосредно ја надгледуваат 
и ја насочуваат работата на полицијата. Она што се очекува со 
стратегијата е поврзувањето на апликативните системи на полицијата, 
јавното обвинителство и судовите, како и доставување на предметите 
исклучиво во електронска форма. 

Според членот 88а од Законот за јавно обвинителство потребна е 
соработка на државните тела со јавното обвинителство во поглед 
на застапувањето на Република Хрватска пред судовите и управните 
тела. Државните тела се обврзани да именуваат координатори за 
соработка со обвинителство кои се должни навремено да доставуваат 
одговори на одредени тужбени наводи или предлози, документација 
со која располагаат, како и мислења за основаноста на одредени 
барања. На ваков начин се настојува што поквалитетно да се заштити 
имотот на републиката и нејзините имотни интереси. Во случајот 
на несоработка, ДОРХ треба да го извести челникот на надлежното 

123 http://ombudsman.hr/hr/izvjesca-2017/izvjesce-pp-2017/send/82-izvjesca-2017/1126-
izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2017-godinu 
124 Đurđević protiv Hrvatske iz 2011, Mađer protiv Hrvatske (2011.), V.D. protiv Hrvatske 
(2011.) i Mafalani protiv Hrvatske (2015.).
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тело (министерот) или Владата на Република Хрватска како и 
Министерството за правда.

Во извештајот на ДОРХ за 2017 година се нагласува дека е посебно 
интензивирана соработката со Царинската управа која по новиот Закон 
за концесија доби поголеми овластувања во следењето на наплатата, 
како и посебните контроли за неовластено користење на недвижности 
кои се или би требале да бидат предмет на концесија.

ЈО соработува и со Канцеларијата (Биро) на владиниот агент за 
застапување на државата пред Европскиот суд за човекови права во 
однос (ЕСЧП) на жалбите кои поединци или други држави ги доставуваат 
заради евентуална повреда на некое право од Европската конвенција за 
заштита на човековите права и основни слободи (ЕКЧП). ЈО обезбедуваа 
помош и соработка во подготовка на одговорите во поединечни 
предмети и доставува релевантна документација потребна за одбрана 
на Република Хрватска пред Европскиот суд за човекови права.

ЈО е член и на Стручниот совет за извршување на пресудите и одлуките 
на ЕСЧП; преку соработка со Одделот за извршување на пресуди и 
одлуки на ЕСЧП активно учествува во постапките за извршување, врши 
идентификација на причините поради кои дошло до повреда и предлага 
конкретни општи и индивидуални мерки на извршувањe.

Во Стратешкиот план за реформи во правосудството за 2017 до 2019 
година на Министерството за правда како основни цели се наведени:

- Јакнење на професионализмот и транспарентноста во 
правосудството
- Јакнење на ефикасноста на правосудството
- Јакнење на заштита на човековите права
- Ефикасно сузбивање на корупцијата и организираниот криминал

Легислативна реформа: Во насока на јакнење на ЈО во Стратегијата 
беше утврдено донесување на нов Закон за јавно обвинителство, кој во 
основа го менува начинот на избор на Главен јавен обвинител преку 
транспарентна постапка.

Јакнење на капацитетите: Во Стратегијата се потенцира и потребата 
од континуирана едукација и унапредувањето на системот за едукација 
во кој учествуваат и јавните обвинители.

Унапредување на информатички систем: Во рамките на проектот 
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Јакнење на капацитетите и ефикасноста на ДОРХ/УСKОК активностите се 
насочени кон зголемување на ефикасноста преку изградба на модерни, 
ефикасни и делотворни ИТ алатки.

Во рамките на стратешкиот план како посебна цел е борбата против 
корупцијата и организираниот криминал при што ДОРХ има една од 
клучните улоги.

Во оваа насока според Стратегијата, ДОРХ ќе треба да соработува со 
Владата на Република Хрватска како и надлежното Министерство за 
правосудство, а воедно да ги спроведува своите законски овластувања 
и да соработува со останатите тела како ефикасно би ја спроведувало 
својата функција. Тука најнапред се мисли на полицијата, но и на 
другите органи за откривање на казнени/кривични дела.

Врз основа на Стратегијата за реформи во правосудството е донесена 
одлука за назначување на одговорни лица за спроведување на 
реформите125, каде е назначено дека за унапредување на работата на 
Јавното обвинителство одговорен ќе биде помошникот министер во 
Управата за организација на правосудството, додека за спроведување 
на посебната цел која се однесува на борбата против корупцијата и 
организираниот криминал за период од 2015 до 2020 година надлежен 
ќе биде помошникот министер во Управата за европски работи, 
меѓународна и правосудна соработка.

Во новата Стратегија која го опфаќа периодот од 2018 до 2020 година126  
задржани се истите цели со посебна назнака на соработката со 
меѓународните тела имајќи предвид дека во 2020 година Хрватска ќе 
претседава со Советот на ЕУ.

Соработката на ДОРХ со останатите правосудни тела, Владата на РХ и 
Хрватскиот парламент се посебно значајни како би можеле да се мерат 
постигнувањата во реформата на правосудниот систем.

125 https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategije,%20planovi,%20
izvje%C5%A1%C4%87a/Planovi/Odluka%20o%20imenovanju%20odgovornih%20osoba%20
za%20provedbu%20Strate%C5%A1kog%20plana%20Ministarstva%20pravosu%C4%91a%20
2017%20do%202019.pdf
126 https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20
informacijama/Strateski%20plan%20Ministarstva%20pravosudja%20za%20razdoblje%20
2018_2020.pdf
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6.5. Методологија и резултати од мерење на 
перформансите на обвинителство

- Годишен извештај на ДОРХ – во овој извештај се дава приказ 
на ажурноста и ефикасноста во сите полиња поединечно, 
односно вкупниот број на решени кривични пријави, покренати 
обвиненија, донесени пресуди, застапувања во граѓански или 
управни постапки кога е во прашање имотот на РХ.
- Владата на РХ доставува Мислење за извештајот на ДОРХ и 
ја имплементира Стратегијата за реформи на правосудниот 
систем.
- Внатрешен надзор кој го спроведува ДОРХ врз основа на 
утврден годишен план или поднесена претставка, при што се 
контролира работата на јавните обвинители и истите може да 
бидат дисциплински казнети.

Спроведувањето на надзорот влијае во понатамошната кариера 
на јавните обвинители и нивните заменици, но може да покаже и 
слабости во функционирањето на целиот систем генерално и на тој 
начин да наметне потреба од менување или унапредување на јавно 
обвинителскиот систем.

Не постои систем на самоевалуација, ниту мерење на постапките на 
Државниот обвинител од страна на посебно мониторинг тело имајќи 
предвид дека сегашната уставна поставеност го декларира ДОРХ како 
самостојно и независно тело.

6.6. Позитивни и негативни аспекти од системското 
мерење на перформансите на Јавното обвинителство 

Генерално се уште постои јавна перцепција дека Јавното обвинителство 
не е независно од политички влијанија, но тоа се настојува да се 
надмине со реформските закони кои се донесоа во 2018 година и 
промените во начинот на изборот на ГЈО. 

Негативна перцепција се однесува и на тоа дека ДОРХ нема проактивна 
улога и дека се потпира на останатите органи, првенствено на 
полицијата. 
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Секако, во наредниот период ќе треба да се имаат во предвид и 
досегашните забелешки на ДОРХ кои се наведуваат во извештаите 
пред Хрватскиот парламент. Во последниот извештај за 2017 година 
се предлага:

- создавање на правни и материјални услови за вработување на 
потребниот број на службеници, како и технички персонал;
- едукација на странски јазици и воведување на континуирана 
едукација и усовршување на службениците во јавните 
обвинителства,
- обезбедување на адекватна опрема приоритетно за УСКОК 
како и за жупаниските јавни обвинителства
- додатно опремување на недостатокот на информатичка и 
комуникациска опрема 
- зголемување на финансиските средства за интелектуални 
услуги, за набавка на стручна литература и надоместоци за 
извршување на работите спроведувани во време на дежурства.

Досега се очекуваше поголема ажурност и ефикасност од ДОРХ без 
притоа да се обезбедат потребните човечки и материјални ресурси, 
што секако влијаеше на извршувањето на надлежностите кои ги 
има. До крајот на 2017 година не биле пополнети сите предвидени 
вработувања, но заложбите на Владата на РХ и Министерството за 
правда одат во насока на обезбедување на доволен број на човечки 
ресурси како еден од клучните мерки за спроведување на реформата 
на правосудниот систем.

6.7. Хрватска: Заклучоци и препораки  

Република Хрватска во изминатиот период ги започна реформите на 
правосудниот систем кои опфаќаат три компоненти: легислативни 
промени, стратегија за јакнење на капацитетите и информатичко 
усовршување.

Новините за избор на Главен јавен обвинител преку транспарентна 
постапка влеваат надеж за избор на независна личност која ќе ги 
спроведува надлежностите стручно, професионално и без политички 
притисоци. Меѓутоа и понатаму, имајќи го предвид новиот Закон за 
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јавно обвинителство, листата на кандидати кои ќе се пријавуваат на 
јавно објавен конкурс ќе се доставува до Владата што може да има 
одредени политички влијанија. 

И при донесувањето на пакетот реформски закони опозицијата 
реагираше дека измените се само од техничка, а не и од суштинска 
природа, односно дека и понатаму не се дава одговор на селективното 
постапување, поради тоа што  некои постапки одат брзо, а некои 
заглавуваат и се поставува прашање дали воопшто се спроведува 
борбата со организираниот криминал. Во таа насока, забелешките 
одат дека Државниот совет на обвинители не треба само да ги прима 
пријавите на распишаниот конкурс и да составува листа која подоцна 
ќе ја достави на Владата на РХ, туку дека треба да изготви и мислења 
за кандидатите, според кои ќе се води Владата127. 

Како заклучок, во делот на реформите на правосудниот систем е 
потребно ДОРХ навистина да се издигне како самостојно и независно 
тело согласно Уставот на РХ, а Владата е должна да му обезбеди  
како материјални, така и кадровски услови за спроведување на 
сите надлежности кои ги доби во изминатиот период, особено после 
промената на Законот за кривична постапка.

127 http://www.nacional.hr/oporba-tvrdi-da-ni-drugi-dio-vladina-pravosudnog-paketa-nije-
reformski/
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7.Мерење на перформансите 
на Јавно обвинителство во 
Република Македонија

7.1. Правна рамка за положбата, организацијата и 
надлежноста на Јавното обвинителство 

7.1.1. Уставна положба на Јавното обвинителство

Уставот на Република Македонија128 и Амандманот XXX на Уставот на 
Република Македонија од 2005 година ja дефинираат уставната положба на 
Јавното обвинителство во системот на власта и во правосудната сфера129. 
Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган кој ги гони 
сторителите на кривични дела и на други со закон утврдени казниви дела 
и врши и други работи утврдени со закон. Јавното обвинителство ги врши 
своите функции врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори 
ратификувани во согласност со Уставот коишто се дел од домашниот правен 
поредок. Уставот го дава основот за законско регулирање на надлежноста, 
основањето, укинувањето, организацијата и функционирањето на јавното 
обвинителство, што е материјата уредена со Закон за јавно обвинителство 
(во натамошниот текст: ЗЈО)130. Функцијата на јавното обвинителство ја 
вршат Јавниот обвинител на Република Македонија и јавните обвинители 
во основните и вишите јавни обвинителства и во јавното обвинителство на 
Република Македонија. 

Заради објективно и професионално вршење на функцијата, забрането 
е јавен обвинител да членува во политичка партија или да врши други 
јавни функции и професии. Воедно, Уставот изречно забранува политичко 
организирање и дејствување во Јавното обвинителство.

Во однос на изборот, Уставот поставува двоен систем на избор и 
разрешување. Собранието на Република Македонија, по прибавено 
мислење од Советот на јавните обвинители, го именува и разрешува 
Јавниот обвинител на Република Македонија, којшто според Уставот има 
мандат од 6 години со право повторно да биде именуван.

128 „Службен весник на Република Македонија“, бр. 52/1991. 
129 „Службен весник на Република Македонија“, бр. 107/2005.
130 „Службен весник на Република Македонија“, бр.150/2007 и 111/2008.
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Уставот содржи одредби и во однос на Советот на јавните обвинители. 
Неговата надлежност, составот, структурата, мандатот на неговите 
членови, како и основите и постапката за престанок и разрешување на 
член на Советот се уредуваат со Закон за Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија131. Согласно уставно определената надлежност, 
Советот на јавните обвинители ги избира јавните обвинители и тоа без 
ограничување на траењето на нивниот мандат, а надлежен е и за нивно 
разрешување.

Согласно основот содржан во Уставот на Република Македонија, при 
изборот на јавните обвинители мора да биде запазена соодветната и 
правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.
За разрешување на јавните обвинители одлучува Советот. Основите 
и постапката за престанок и разрешување на Јавниот обвинител на 
Република Македонија и јавните обвинители се уредени со законот за 
јавното обвинителство. 

Постои изречна одредба во однос на неспоивоста на функцијата Јавен 
обвинител на Република Македонија и јавен обвинител со членување 
во политичка партија или вршење на други јавни функции и професии 
утврдени со закон, а во исто време се забранува политичко организирање 
и дејствување во Јавното обвинителство.

Јавните обвинители немаат имунитет како уставна категорија, туку 
имаат само функционален имунитет којшто подразбира дека јавен 
обвинител не може да биде притворен ниту повикан на кривична 
одговорност за преземено дејствие, искажано мислење и донесување на 
одлука во вршењето на функцијата јавен обвинител, ниту против него 
може да се води постапка за надоместок на штета или друга постапка 
од страна на учесник во постапката кој е незадоволен од одлуката на 
јавниот обвинител.

7.1.2. Историски развој на јавнообвинителската 
организација и надлежност

Развојот на јавнообвинителската организација мина низ повеќе фази: 
првата започна со донесување на ЗЈО на РМ во 1992 година втората 
фаза беше во периодот од 1992 до 2004 година; третата фаза го 
опфати периодот од донесување на ЗЈО во 2004 година и траеше до 
донесување на ЗЈО во 2007 година; четвртата фаза започна во 2007 
година и сеуште е во тек. 

131 „Службен весник на Република Македонија“, бр.150/2007.
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Со ЗЈО од 1992 година било уредено основањето на јавните 
обвинителства, нивната организација и надлежност, подрачјата во кои 
постапуваат и седиштата на јавните обвинителства, како и условите 
и постапката за именување и разрешување на јавните обвинители 
и нивните заменици. Јавниот обвинител можел да има еден или 
повеќе заменици чиј број го определувало Собранието на Република 
Македонија. Сите јавни обвинители и нивните заменици ги именувало 
Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на РМ по 
прибавено мислење од Јавниот обвинител на Република Македонија за 
време од шест години, со можност за повторно именување. Функцијата 
јавен обвинител и заменик јавен обвинител била неспојлива со функција 
пратеник, односно одборник, како и со функциите во органите на 
Републиката, општините и градот Скопје и не можеле да вршат 
политичка функција и да членуваат во политичка партија или во друго 
политичко здружение. Системот на одговорност бил така поставен што 
јавните обвинители за својата работа и за работата на соодветното јавно 
обвинителство му одговарале на Собранието на Република Македонија, 
а замениците јавни обвинители на јавниот обвинител и на Собранието 
на Република Македонија. Јавните обвинители и замениците уживале 
имунитет. Со овој закон биле укинати воените обвинителства, кои 
пријавите и предметите требало да им ги предадат на понатамошно 
постапување на надлежните јавни обвинителства.

Според ЗЈО од 2004 година, Јавното обвинителство своите функции 
ги вршело врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори 
ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија. 
Според овој закон јавното обвинителство било организирано според 
принципите на хиерархија и субординација како Јавно обвинителство 
на Република Македонија, Вишо јавно обвинителство и Основни јавни 
обвинителства. Јавното обвинителство на Република Македонија е 
основано за целата територија на Република Македонија и постапува 
пред Врховниот суд. Трите виши јавни обвинителства во Битола, 
Скопје и Штип, постапувале пред апелационите судови, додека 22 
Основни јавни обвинителства постапувале пред еден или повеќе 
основни судови. Повисокото јавно обвинителство имало овластување 
да врши надзор над работата на пониските јавни обвинителства 
преку преглед на списите по предметите и на друг начин. Со овој 
закон за првпат во Јавното обвинителство на Република Македонија 
било основано Одделение за гонење на сторители на кривични дела 
од областа на организираниот криминал и корупцијата. Со овој закон 
заради спроведување на постапката за именување, разрешување 
и утврдување на одговорноста во извршувањето на функцијата на 
јавните обвинители и замениците јавни обвинители било предвидено и 
основање на Советот на јавните обвинители.

КОМПАРАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



110   

Во 2005 година бил донесен Амандманот ХХХ на Уставот на 
Република Македонија со кој беше пропишан нов начин на регулирање 
на прашањето на вршителите на функцијата на јавното обвинителство 
изземајќи ги замениците јавни обвинители од структурата на јавното 
обвинителство. Заради усогласување со Амандманите се наметнала 
потреба од донесување нов ЗЈО.

Со ЗЈО од 2007 година, што е сеуште во сила, беше формирано 
ново Вишо јавно обвинителство во Гостивар како резултат на 
формирањето на Апелационен суд во Гостивар и Одделението за 
гонење на сторители на кривични дела од областа на организираниот 
криминал и корупцијата прераснало во посебно Јавно обвинителство 
за постапување по предмети сврзани со организираниот криминал и 
корупцијата. Функцијата на јавен обвинител ја вршат јавен обвинител 
на јавното обвинителство и јавни обвинители во јавното обвинителство 
(нов термин за поранешните заменици на јавниот обвинител. 

Со Законот за кривичната постапка (ЗКП) од 2010 година,се 
зацврсти улогата на јавниот обвинител во борбата против сторителите 
на кривични дела кои се гонат по службена должност, јавниот 
обвинител доби раководна улога во претходната постапка, многу 
поголеми овластувања во странечки поставената кривична постапка, 
улога во спогодувањето за кривичната санкција, како и грижа за 
правата на жртвите на кривичните дела, особено за правата на 
ранливите категории жртви. Заради усогласување на ЗЈО со новите 
надлежности од ЗКП и заради јакнење на позицијата на јавното 
обвинителство  во тек е подготовка на нов ЗЈО (во натамошниот текст: 
предлог ЗЈО 2018).

Со цел за разрешување на политичката криза во Република Македонија, 
во 2015 година беше донесен Законот за јавно обвинителство за гонење 
на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 
незаконското следење на комуникациите (во натамошниот текст: СЈО). 
Со овој закон се воведе вонреден начин на организација, надлежност, 
избор и одговорност на СЈО согласно Договорот од Пржино, како 
политички договор што беше основа за формирање на СЈО. Со 
овој закон се уредуваат надлежноста, основањето, укинувањето, 
организацијата и функционирањето на СЈО, основите за именување 
и разрешување на јавниот обвинител и други прашања во врска со 
работата на ова обвинителство. Овој закон ќе биде во сила пет години 
од усвојување од страна на Собранието и може да се продолжува за 
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еднаш годишно со одлука донесена со двотретинско мнозинство од 
пратениците. Постои посебен начин за избор на Јавен обвинител кој 
раководи со СЈО. Имено, на предлог на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата во Собранието на Република Македонија, 
по претходна согласност на четирите политички партии со најголем 
број на пратеници во Собранието на Република Македонија, 
Советот по предлог на Собранието на Република Македонија, без 
објавување на јавен оглас, го избира јавниот обвинител, со мандат 
од четири години со право на повторен избор. Собранието ќе го 
утврди кандидатот за јавен обвинител со двотретинско мнозинство, 
вклучувајќи и мнозинство од гласовите на пратениците кои припаѓаат 
на заедниците кои не се мнозинство и ќе го поднесе до Советот на 
јавни обвинители на Република Македонија. Советот на јавните 
обвинители ќе го избере јавниот обвинител на седница на која се 
присутни најмалку 2/3 од вкупниот број на членови. СЈО се основа за 
целата територија на Република Македонија, со седиште во градот 
Скопје. Јавниот обвинител кој раководи со СЈО е овластен да презема 
дејствија и да застапува по предмети пред основните, апелационите 
судови и Врховниот суд на Република Македонија. Јавниот обвинител 
има целосна автономија во истражувањето и гонењето на кривични 
дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено 
следење на комуникациите извршено во периодот меѓу 2008 и 
2015 година, вклучително но не и ограничено на аудио снимки и 
транскрипти поднесени до Јавното обвинителство пред 15 јули 
2015 година. Ниту еден јавен обвинител во Јавното обвинителство 
на Република Македонија, вклучувајки го и Јавниот обвинител на 
Република Македонија, не може да влијае на неговата работа, или 
да бара извештаи поврзани со предмети од јавниот обвинител 
или јавните обвинители во рамките на СЈО. Јавниот обвинител на 
Република Македонија или друг јавен обвинител не може да презема 
истраги и гонење по предмети кои спаѓаат во надлежност на јавниот 
обвинител без негова писмена согласност. Јавниот обвинител на СЈО 
ќе биде одговорен за неговата работа пред Собранието на Република 
Македонија и пред Советот на јавни обвинители. По укинување на СЈО, 
јавните обвинители, административниот персонал и истражителите 
се упатуваат на работа во Јавното обвинителство на позиции со 
споредливи лични примања.
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7.2. Стратешки документи во однос на положбата на 
Јавното обвинителство

Спогодбата за стабилизација и асоцијација со Европските 
заедници и нивните земји-членки е правната рамка што ги регулира 
односите на Република Македонија со Европската унија133. Република 
Македонија ја потпиша Спогодбата на 9 април 2001 година, а таа стапи 
во сила на 1 април 2004 година. Во главата VII, што се однесува на Правда 
и внатрешни работи, посебно се нагласува јакнењето на институциите и 
владеењето на правото.

Една од целите на Националната стратегија за интеграција на РМ 
во ЕУ од 2004 година, беше развивање на европските стандарди во 
сферата на правдата и реформа на институциите заради обезбедување 
владеење на правото и доследно остварување на начелото за поделба 
на власта134. Во насоките за реформата на јавното обвинителство 
со оваа Стратегија се предвидело зајакнување на позицијата и 
овластувањата на Јавното обвинителство во гонењето на криминалот, 
како и јакнењето на неговите капацитети особено во сферата на 
гонењето на организираниот криминал и целосно инкорпорирање на 
Препораката (2000) 19 на Советот на европа во однос на улогата на 
јавното обвинителство во казено правниот систем135. Се воспостави 
Советот на јавните обвинители на РМ. Потребно било и унапредување на 
Кодексот на однесување на јавните обвинители. Се согледала потреба 
за зајакнување на капацитетите на јавното обвинителство  во борба 
против организираниот криминал и корупцијата со формирање нов 
оддел со ваква надлежност. Се укажало и на потребата за зајакнување 
на капацитетите на јавното  обвинителство во однос на регионалната 
соработка со други јавни обвинителства како и соработката со соодветни 
институции и асоцијации во земјите членки на ЕУ.

Во Стратегијата за реформа на правосудството од 2004 година,136 
како генерална цел е наведена изградба на функционален и ефикасен 
правосуден систем заснован врз европски правни стандарди. Во делот 
што се однесува на јавнообвинителната организација, нагласена е 
потребата за надградба на правната рамка за позицијата на јавното 
обвинителство во насока на обезбедување на нов начин на назначување 
на јавните обвинители, како и зголемување на ефикасноста во 

133 http://www.sep.gov.mk/data/file/SSA/SSA(1).pdf
134 https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/Nacionalna_strategija%2006.09.04.PDF.
135 Recommendation Rec (2000) 19 on the role of public prosecution in the criminal justice 
system, Committee of Ministers of the Council of Europe, 6 October 2000.
136 Влада на РМ, Министерство за правда, ноември 2004.
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извршувањето на неговата основна функција. Во делот на мерките и 
активностите за реформа на јавното обвинителство, биле вградени 
следниве решенија: траен мандат на замениците на јавните обвинители, 
формирање оддел за организиран криминал и корупција, нов начин 
на финансирање на јавнообвинителската организација и формирање 
на Советот на јавните обвинители. За натамошно унапредување на 
статусот на јавнообвинителската организација, во Стратегијата се 
укажало на следниве невралгични точки: кадровско доекипирање и 
материјално-техничка доизградба на јавното обвинителство, особено на 
Одделението за борба против организираниот криминал и корупцијата; 
имплементација на уставните и законските одредби за застапеноста 
на заедниците; едукација на јавните обвинители; системот за платите 
на јавните обвинители и нивните заменици; ИТ системот и апликација 
на софтверот во јавното обвинителство;  како и зајакнување на 
самостојноста и независноста на јавното обвинителство во врска со 
назначувањето на јавни обвинители преку зајакнување на позицијата 
на Советот на јавните обвинители.

Стратегијата за реформа на казненото право за периодот 2007-
2009 година,137 била донесена во мај 2007 година и имала за цел 
зајакнување и подобрување на казнено-правната рамка заради 
приближување на казнено – правниот систем до европските стандарди. 
Стратегијата предвиде суштествени системски промени на постојниот 
модел на домашната казнена постапка со цел за отстранување на 
сите дисфункционални елементи од неа. Ваквата цел се оствари со 
донесување на Законот за кривичната постапка во 2010 година, чијашто 
имплементација започна во декември 2013 година.

7.3. Основи за мерење на перформансите во Јавното 
обвинителство

Во ЗЈО од 2007 година пропишани се неколку основи за оцена на 
работата на јавното обвинителство: годишниот извештај за работа; 
основите за дисциплинска одговорност; вршењето надзор од 
повисокиот јавен обвините и внатрешната ревизија во ЈОРМ. Накратко 
ќе бидат презентирани предложените измени што се очекува да 
бидат дел од Предлог ЗЈО 2018 година и имаат за цел да ги зајакнат 
аспектите на професионалност и одговорност на јавните обвинители.

137 http://arhiva.vlada.mk/registar/files/strategija_kazneno.pdf.
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Годишниот извештај за работа. Секое јавно обвинителство 
изготвува годишен извештај за својата работа, а Јавното обвинителство 
на Република Македонија, изготвува единствен годишен извештај за 
работата на сите јавни обвинителства и за состојбата со криминалитетот 
во Република Македонија и го поднесува до Собранието на Република 
Македонија. Годишниот извештај се доставува на разгледување до 
Советот на јавни обвинители на Република Македонија, а за запознавање 
се доставува и до Владата на Република Македонија, Врховниот суд на 
Република Македонија и Министерството за правда. Со предлог ЗЈО 
2018, Јавниот обвинител на Република Македонија еднаш годишно 
ќе биде должен да поднесува извештај за примената на посебни 
истражни мерки (согласно содржина утврдена во ЗКП), до Собранието 
на Република Македонија.

Дисциплинска одговорност. Постапката за утврдување на одговорност 
на јавниот обвинител е уредена со посебен Правилник донесен од 
страна на Советот на јавните обвинители на Република Македонија на 
12.09.2008 година, а видовите дисциплински повреди и дисциплинските 
мерки што може да се изречат се пропишани со ЗЈО од 2007 година. 
Дисциплинските повреди може да бидат потешка дисциплинска повреда 
(потешка повреда на јавен ред и мир, потешка повреда и непочитување 
на честа и достоинството на странките и други учесници, недостојно 
однесување, повреда на начелото за недискриминација) и дисциплинска 
повреда (непристојно и недостојно однесување на јавно место, 
примање подароци и други погодности, вршење партиски и политички 
активности и др.). ЗЈО дефинира и што се подразбира под нестручно 
вршење на функцијата јавен обвинител (недоволна професионалност и 
стручност што влијае на квалитетот во работењето, непознавање или 
погрешна примена на законите, ратификуваните меѓународни договори 
и други прописи, неквалитетно изготвување на јавнообвинителски 
одлуки), а што под несовесно вршење на функцијата јавен обвинител 
(грубо повредување на нормите на Кодексот на јавните обвинители; 
незаконито, ненавремено или немарно вршење на функцијата јавен 
обвинител; пристрасен однос во постапувањето; неовластено издавање 
на класифицирани информации, податоци за обвинителски предмети и 
неоправдано одбивање или непостапување по упатствата). Во ЈОРМ е 
формиран и Етичкиот совет на јавните обвинители. 

Дисциплинските мерки се: писмена опомена; јавен укор; намалување 
на платата во висина од 15% до 30% од месечната плата на јавниот 
обвинител во траење од еден до шест месеца; суспензија и разрешување 
од функцијата јавен обвинител.
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Предлог ЗЈО 2018  внесува извесни измени во делот на дисциплинската 
одговорност. Повредите се дефинираат како лесни и тешки. Лесните се 
целосно редефинирани со оглед на фактот што постојните дисциплински 
повреди во ЗЈО се несоодветно конципирани. Во лесни повреди, меѓу 
другите, се предлага да бидат вклучени: неземање во работа на 
предмети според редоследот како ги примил; пропуштање или доцнење 
на судски расправи; непримерно или навредливо однесување спрема 
определени лица; неоправдано отсуство од работа во текот на работниот 
ден или непримерно однесување спрема колеги и вравотени во ЈОРМ. 
Редефинирани се и тешките повреди: пропуштил да бара изземање од 
предмети во кои постојат причини за негово изземање; без оправдани 
причини не постапували настапила застареност на кривичното 
гонење; оневозможува вршење на надзор во неговото работење од 
страна на повисокиот јавен обвинител и сл.). Под нестручно вршење 
на функцијата јавен обвинител, меѓу другото, се смета погрешно 
применување на закон и други прописи што имале за последица губење 
на процесните права на јавниот обвинител, нанесување на штета на 
странка или на друг учесник во постапката; пропуштање со што не го 
заштитил јавниот интерес; неквалитено изготвува јавнобвинителски 
одлуки констатирано со најмалку три   надзора од повисоките јавни 
обвинители и сл.). Под несовесно вршење на функција јавен обвинител 
се смета неажурно, незаконито врешење на функцијата, неовластено 
издавање на класифицирани информации односно непостапување по 
задолжителните упатства на повисокиот јавен обвинител.

Во однос на дисциплинските мерки, Предлог ЗЈО 2018 предвидува 
дека за лесни повреди може само две мерки: писмена опомена или 
намалување на платата  до 15% од месечната плата на јавниот обвинител 
во траење од еден до шест месеци. За тешка дисциплинска повреда 
или нестручно и несовесно работење може да се изречат две мерки: 
намалување на платата во висина од 15% до 30% од месечната плата на 
јавниот обвинител во траење од еден до шест месеци или разрешување.

Вршење надзор од вишо и ЈОРМ врз пониските обвинителства.  
Начинот на вршење на надзорот го пропишува Советот на јавни 
обвинители на Република Македонија со посебен Правилник. Повисокото 
јавно обвинителство врши надзор над работата и постапувањето по 
конкретни предмети на пониските јавни обвинителства. Надзор над 
работата и постапувањето по конкретни предмети на Основното 
јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција 
врши Јавното обвинителство на Република Македонија. Надзорот над 
работата и постапувањето по конкретни предмети се врши со цел за 
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утврдување на: недоволна професионалност и стручност; непознавање 
на законите, ратификуваните меѓународни договори и други прописи; 
погрешна примена на законите, ратификуваните меѓународни 
договори и други прописи; грубо повредување на нормите на Кодексот 
на јавните обвинители; незаконско, ненавремено или немарно вршење 
на функцијата јавен обвинител; пристрасен однос во постапувањето по 
предметите; потешка повреда на правата на странките и на другите 
учесници во постапката; и повреда на начелото на недискриминација 
по кој било основ.

Предлог ЗЈО 2018 пропишува надзорот да се врши врз основа на 
Правилник што ќе го донесува јавниот обвинител на РМ и надзорот 
го врзува за законито и  навремено вршење на јавнообвинителската 
функција. Измени има во  однос на надзорот врз ОЈО за организиран 
криминалитет, па наместо да го врши Јавниото обвинителство на РМ, 
надзорот е во надлежност на вишото јавно обвинителство Скопје и на 
јавниот обвинител на Република Македонија. Во однос на СЈО, надзор 
над законитото и навременото извршување на јавнообвинителската 
функција  во делот на прислушкуваните разговори согласно посебниот 
закон од Дговорот од Пржино, врши јавниот обвинител на Република 
Македонија. Во однос на другите надлежности што ќе ги има СЈО, 
надзор ќе вишото јавно обвинителство Скопје и Јавниот обвинител на 
Република Македонија.

Оттука, иако постојат повеќе параметри кои може да се земат како 
основа за мерење на перформансите на јавните обвинители, истите 
не се доволни за продуцирање на суштински и објективни податоци за 
евалуација на нивната работа. Во моментот не постои опсежен систем 
за објективно следење на перформансите на Јавното обвинителство. 
Помеѓу другите цели, Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 
за периодот 2017-2022 цели кон стимулирање на транспарентноста 
и отчетноста на правосудните институции, вклучително и Јавното 
обвинителство, како кон градење на систем за мониторинг и евалуација 
на правосудството. Таков систем би бил корисен не само за креирање 
на релевантни политики засновани на докази туку и за дефинирање 
на поефективни реформски мерки согласно меѓународно поставените 
стандарди.
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7.4. Релевантни аспекти во однос на перформансите 
на Јавното обвинителство 

7.4.1. Извештај на ЕК за Република Македонија за 2016 година

Во Извештајот на Европската комисија за состојбата во Република 
Македонија138 од 2016 година,  се оценува дека правосудниот 
систем на земјата има одредено ниво на подготвеност по процесот 
на уназадување којшто започнал во 2014 година. Определени 
достигнувања со реформскиот процес од претходната декада биле 
поткопани од постојаното политичко вмешување во работата на 
правосудството. Власта не манифестсирала доволно политичка волја 
за ефективно решавање на основните проблеми кои се наведени во 
„итните реформски приоритети“. Во однос на борбата против корупција, 
постигнато е одредено ниво на подготвеност, но корупцијата и натаму 
преовладува во многу области и претставува сериозен проблем.

ЕК укажува на следниве нужни чекори:

• да се деполитизираат системите за назначување и 
унапредување во пракса, не само во закон; 
• да обезбеди целосна поддршка и ресурси за Специјалното 
јавно обвинителство; 
• да се спроведе реформа на системот за дисциплински мерки и 
разрешување на судиите, во согласност со препораките на ЕУ и 
Венецијанската комисија; 
• да се развие сериозна стратегија за судска реформа и акциски 
план коишто ќе одговорат на преостанатите недостатоци на 
одржлив начин; 
• да се подобри стратешкото планирање, процената на 
потребите, управувањето и распределбата на ресурси во рамките 
на судството, вклучително и во рамки на Министерството за 
правда.

Во однос на изборот на членови во Судскиот совет на РМ и во Советот 
на јавните обвинители на РМ од страна на Собранието, ЕК изразила 
загриженост за заслугите и професионалното искуство на некои 
членови, како и постапувањето со професионалниот кадар.

138 https://www.sobranie.mk/content/%D0%9D%D0%A1%D0%95%D0%98/izveshtaj_na_
evropskata_komisija_za_republika_makedonija_2016_godina-mk2-raboten_prevod.pdf. 
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Советот на јавни обвинители сé уште нема свои сопствени буџетски 
средства, соодветна ИТ поддршка и кадар.

Работата на Специјалното јавно обвинителство (СЈО), основано во 
2015 година за да ги истражи предметите поврзани со скандалот 
со прислушувањето, продолжило да биде попречувана во пракса. 
Се инсистира дека на СЈО мора да му се дозволи да ги врши своите 
функции независно и мора да се создадат законски и институционални 
основи за да му се овозможи на Специјалниот обвинител непречено да 
работи.

Моментално, во државата има 280 јавни обвинители. Во 2015 година, 
Јавното обвинителство вработи 130 лица како нов помошен персонал, 
без јасно поставена стратегија. Бројот на вработени во Одделението 
за борба против сериозен и организиран криминал продолжува да 
се зголемува, со вработување на 10 нови лица. Во Основното јавно 
обвинителство за организиран криминал и корупција вработени се 
девет лица за поддршка во 2014 година и уште 13 во 2015 година. 
Просечниот број на јавни обвинители во 100,000 жители во Македонија 
е малку помал од Европскиот просек. Многу позначајна разлика е 
идентификувана во однос на бројот на помошниот персонал кој ја 
подржува работата на јавните одбвинители кој е помал од Европскиот 
просек139. 

Во 2016 година, буџетите на судовите и обвинителството се значително 
пониски од европскиот просек по глава на жител, додека бројот на 
судиите и судскиот персонал на 100.000 жители е значително повисок 
од европскиот просек, со што се поставуваат прашања во врска со 
ефикасноста и правилната распределба на ресурсите.

7.4.2. Согледувања и препораки од Групата искусни 
експерти на ЕК во однос на Јавното обвинителство

Групата на искусни експерти за системските прашања за владеење 
на правото поврзани со следењето на комуникациите откриени во 
пролетта 2015, утврди значајни недостатоци и идентификуваше 
пет невралгични сфери, во рамките на коишто посебна сфера 
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беа Судството и јавното обвинителство140. Според препораките, 
судската и јавнообвинителската служба треба да бидат способни да 
постапуваат на независен и непристрасен начин со што ќе се одбегне 
оставањето впечаток за постапување на селективен и небалансиран 
начин во определени случаи. Се воочило дека ппостои перцепција 
дека во некои области и особено во поглед на случаите за кои се 
смета дека имаат политичка димензија или кои се предмет на интерес 
на политичарите, вообичаените стандарди се ставаат настрана. 
Групата укажува на потребата за натамошни реформи, особено во 
врска со назначување, унапредувањето и разрешувањето на судии 
и јавни обвинители. Групата оценила дека постои доволен број 
високо квалификувани и обучени судии, јавни обвинители и судски 
службеници за ефикасно функционирање на правосудниот систем. 
Назначувањата и унапредувањата на судиите и обвинителите треба 
да бидат направено од страна на Судскиот совет и Советот на јавни 
обвинители според транспарентни и објективни критериуми коишто 
ќе бидат строго засновани врз системот на заслуги. Процедурите 
треба да бидат транспарентни и да бидат воспоставени со закон и не 
само со интерни правила.

Во вториот извештај на експертската група од 2017 година141 
констатиранo е дека влезот во судството и обвинителството, како 
и последователните назначувања и промоции, мора - да се базира 
на високи стандарди и заслуги, а не на политички размислувања. 
Канцеларијата на Специјалното јавно обвинителство покажува 
посветеност и компетентност, сепак ограничувањата и опструкциите 
на мандатот на СЈО го покренуваат прашањето за континуитетот што е 
од суштинско значење и треба да биде обезбедено преку правна рамка. 
Постојат индикации дека канцеларијата на СЈО не е расположена да 
побара поддршка или да нареди одредени истражни мерки од Одделот 
за организиран криминал или Секторот за специјални истражни мерки 
на полицијата, што може да се објасни со отсуство на убеденост дека 
полицијата е целосно ослободена од политичко влијание. Основното 

140 The former Yugoslav Republic of Macedonia: Recommendations of the Senior Experts’ 
Group on systemic Rule of Law issues relating to the communications interception revealed 
in Spring 2015, Brussels, 8 June 2015, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_ recommendations_ of_the_senior_
experts_group.pdf.
141 The Former Yugoslav Republic of Macedonia: Assessment and recommendations of the 
Senior Experts’ Group on systemic Rule of Law issues 2017, Brussels, 14 September 2017, 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/ sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_
systemic_rol_issues_for_publication.pdf.

КОМПАРАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



120   

јавно обвинителство за организиран криминал и корупција има 
квалитативен капацитет за спроведување истраги и гонења, но сепак 
тоа не е имуно на директни и индиректни надворешни влијанија при 
испитување на случаите на корупција. 

7.5. Следни стратешки чекори за реформа на јавното 
обвинителство

Согласно Стратегијата за реформа на правосудниот сектор за 
периодот 2017-2022 година постојат јасно дефинирани насоки за 
подобрување на системот на правосудство воопшто, а во тие рамки 
и на јавното обвинителство. Со цел за надминување на постојните 
недостатоци од нормативен и институционален карактер Стратегијата 
го има предвид основниот проблем за мешање на извршната власт и 
партизацијата како причина за назадувањето и нефункционалноста 
на правосудниот сектор во целина. Со Стратегијата се препорачува 
СЈОРМ да има примарна улога во изработката на политиките на 
полето на институционалното раководење и управување во јавните 
обвинителства, додека ЈОРМ да има примарна улога во изработката на 
политиките поврзани со примена на кривичното право и постапка од 
страна на јавните обвинителства.

Меѓу целите на Стратегијата се наведени следниве аспекти:

• отстранување од правниот поредок на законите со кои се 
загрозува самостојноста, независноста и непристрасноста на 
судиите и самостојноста на јавното обвинителство;

• преиспитање на судскиот систем и системот на јавното 
обвинителство од аспект на мрежата и надлежноста на 
институциите, нивната кадровска и материјална екипираност;

• создавање финансиски, персонални, информациски и 
други претпоставки, со ургентно зголемувања на буџетските 
вложувања, заради подигање на ефикасноста на судството и 
јавното обвинителство;

• нужно преиспитување на системот на оценување на 
квалитетот и ефикасноста на постапувањето на судиите и 
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јавните обвинители во контекст на заложбата системот за 
оценување да се заснова на нови објективни квантитативни и 
квалитативни критериуми и да се фокусира на професионални 
вештини способност, интегритет и искуство: професионална 
стручност (познавање на законот, способност за водење судски 
постапки, капацитет за пишување добро образложени пресуди), 
лична способност (способност за справување со доделениот 
број на предмети за постапување, способност за одлучување, 
отвореност за прифаќање на нови технологии), социјални 
вештини, односно способност за медијаторство и покажување 
почит кон странките и, како надополнување, како и поседување 
на лидерска способност и вештини;

• при унапредувањето на судијата и јавниот обвинител треба да 
бидат земени предвид должината на судскиот/обвинителскиот 
стаж, неговата оценка и сложеноста на предметите кои ги 
решава;

• дисциплинската одговорност на јавните обвинители е 
уредена со подзаконски акти и недостасуваат функционални 
и транспарентни механизми во однос на јасно дефинирање на 
основите за утврдување на одговорност, започнување и тек 
на постапката за утврдување на дисциплинска одговорност и 
пропорционалност на дисциплинските мерки;

• прилагодување на висината на буџетот на судовите и 
обвинителството со оглед на нивните реални потреби;

• функционален електронски систем за управување со 
предметите кој ќе овозможува електронска распределба со 
запазувањето на принципот на неизвесност. За системот за 
управување со предметите потребно е негова доследна примена 
и поголема ангажираност и волја од страна на јавните обвинители 
и јавнообвинителската служба, како и надополнување на 
техничките ресурси. Неговото реално ставање во употреба 
како и воведувањето на електронски систем за распределба 
ќе придонесе кон институционализирање на принципот на 
функционална (лична, процесна) независност на обвинителот;

• надминување на просторната неиздвоеност на јавните 
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обвинителства од судовите со нужно создавање на просторни 
услови за успешно извршување на работата на обвинителствата;

• потребно е да се раздвои системот за индивидуално оценување 
на обвинителите од системот за оценување на работата на 
обвинителството како институција, и да се регулира постапката 
за утврдување на дисциплинска повреда и на нестручно и 
несовесно вршење на функцијата на јавниот обвинител со 
Законот за јавно обвинителство;

• воспоставување меѓуинституционална оперативна соработка 
и синхронизација на работата на јавното обвинителство со 
другите органи што учествуваат во кривичен прогон, судовите, 
пенитенцијарните установи и АКРМ. 

7.6. Македонија: заклучоци и препораки

Врз основа на претходно наведените аспекти коишти недвојбено 
укажуваат на согледаните слабости, недоследности, недостатоци и 
проблеми со кои се соочува јавното обвинителство од повеќе аспекти, 
следниве препораки се наметнуваат како нужност:

• Во Македонија не постои релевантна методологија и воопшто 
воспоставен систем за сеопфатно следење, мерење и евалуација 
на перформансите на јавните обвинители. Таков систем не 
само што би бил корисен за јасно утврдување на моменталните 
перформанси во рамки на јавно обвинителскиот систем, туку 
и за идентификување на потребите и слабостите, мерење на 
резултатите од имплементираните иницијативи и реформи како 
и за поттик на подобри идни перформанси во работењето на 
јавните обвинители;

• дисциплинската одговорност да биде предмет на регулирање 
на законот, исто како и критериуми и постапка за оценување;

• зајакнување на интероперабилноста на државните органи а во 
тие рамки и на јавното обвинителство;
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• зајакнување на надзорот на вишите обвинителства во однос на 
пониските;

• нагласување на улогата и надлежноста на стручните колегиуми 
во јавното обвинителство;

• обезбедување соодветни просторни услови за смесетување на 
јавните обвинителства;

• кадровска екипираност со јавни обвинители и со стручен и 
технички кадар, 

• ставање во функција на ИТ системот за автоматска распределба 
на предметите. 
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8. Меѓународни инструменти 
и стандарди за мерење на 
успешноста во работењето на 
јавните обвинители

Давањето оценка за еден кривично правен систем може да претставува 
голем предизвик, особено кога не располагате со доволно квалитативни 
и квантитативни податоци за самиот систем, како и за проблемите 
и пречките со кои е соочен истиот, или пак за ресурсите што му се на 
располагање за следење и мерење на успешноста во работењето на 
различните сектори во рамки на кривично правниот систем per se. Оваа 
задача од исклучително значење, претставува голем предизвик не само 
за поединечните држави, кои континуирано се обидуваат да постигнат 
успех во соодветното мерење на остварените резултати во кривично 
правниот систем, туку подеднакво и за меѓународната заедница. 

Денес постојат бројни меѓународни институции и асоцијации кои 
нудат инструменти и извештаи во однос на следењето и мерењето на 
разнообразни аспекти поврзани со резултатите што се остваруваат во 
различни сегменти на кривично правните системи на државите, како 
на пример: Европската комисија за ефикасност на правдата (CEPEJ)142, 
Семафорот за правда на ЕУ143, Извештаите на ЕК за напредокот на 
државите кандидати за членство во ЕУ144, Европската мрежа на судски 
совети (ENCJ)145, Мрежата на Претседатели на Врховните судови во ЕУ 
(NPSJC)146, Асоцијацијата на Државни совети и Врховни управни судови на 
ЕУ (ACAEurope)147, Еуростат148, Индексот за владеењето на правото (ROLI)149 

142 Кратенката е на француски јазик и потекува од називот Commission Européenne pour l’Efficacité 
de la Justice.
143 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf
144 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en
145 ENCJ ги обединува сите национални институции во државите членки што се независни 
од извршната власт и законодавството и кои се задолжени да обезбедуваат поддршка за 
правосудството во процесот на независна распределба на правдата: https://www.encj.eu/.
146 NPSJC претставува форум преку кој на европските институции им се дава можност да 
бараат мислења од Врховните судови и служи за нивно приближување и поврзување, 
преку поттикнување на меѓусебните дискусии и споделување идеи: http://network-
presidents.eu/.
147 ACA-Europe се состои од Судот на правдата на ЕУ и Државните совети или Врховните 
управни судови на секоја од државите членки на ЕУ: http://www.aca-europe.eu/index.php/
en/.
148 Еуростат е статистичкиот завод на ЕУ: http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview.
149 https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/rule-law-index-reports/wjp-rule-law-index-
2017-2018-report
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на Светскиот мировен проект (WJP), Светската банка150, Обединетите 
нации151 и други.

Од практични причини, оваа анализа се фокусира само на неколку 
инструменти што се од поголемо значење и важност за мерењето на 
успешноста во работата на јавно обвинителските системи, поделени 
во две групи: 1. Европски и 2. Меѓународни.

8.1 Европски инструменти  

8.1.1 Европска комисија за ефикасност на правдата - CEPEJ

Приказната околу основањето на Европската комисија за ефикасност 
на правдата (CEPEJ) започна на крајот на 2002 година, на иницијатива на 
европските министри за правда, поведена при нивната средба одржана 
во Лондон (2000 година). Комитетот на министри при Советот на Европа 
сакаше да воспостави едно иновативно тело што ќе биде задолжено за 
подобрување на квалитетот и ефикасноста на европските правосудни 
системи и зајакнување на довербата што корисниците на судските 
услуги ја имаат во овие системи152.

CEPEJ работи на развивање конкретни мерки и средства за потребите 
на креаторите на политиките и практичарите од правосудната сфера, 
насочени кон следново: 

•Анализа на функционирањето на правосудните системи и 
насочување на јавните политики во сферата на правосудството;
•Зголемување на познавањата за временските рамки во 
правосудните системи и оптимизација на управувањето со 
времето во правосудните постапки;
•Унапредување на квалитетот на правосудниот систем за 
потребите на општата јавност;
• Олеснување на процесот на имплементација на европските 
стандарди во сферата на правдата;
•Нудење поддршка на државите членки во процесот на 
спроведување реформи.

150 http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/CriminalJusticeLegalNote.pdf
151 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS
EXTLAWJUSTINST/0,,contentMDK:23128050~menuPK 
:1990294~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:1974062,00.html 
152 https://www.coe.int/en/web/cepej/

КОМПАРАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА 



126   

CEPEJ дава свој придонес и преку нудењето специфична експертиза 
во рамки на дебатите во врска со функционирањето на правосудните 
системи, со цел, да овозможи форум за дискусија и давање предлози и 
да ги приближи самите корисници до нивните правосудни системи. Во 
Статутот на CEPEJ, акцентот е ставен врз споредбата на правосудните 
системи и размената на знаења во однос на нивното функционирање. 
Опфатот на оваа споредба е многу поширок и не се однесува ‘само’ на 
ефикасноста во потесната смисла на значење: акцентот е ставен врз 
квалитетот и ефективноста на правосудните системи. Со цел да ги 
исполни овие свои задолженија, CEPEJ врши постојана и редовна оценка 
на правосудните системи на државите членки на Советот на Европа.

На секои две години, CEPEJ објавува извештај за ефикасноста на 
правосудните системи, врз основа на статистичките показатели, 
доставени од соодветните експерти од сите држави членки на СЕ. 
Главната цел на статистичките податоци од правосудната сфера, е 
да помогнат во ефикасното функционирање на правосудниот систем 
и да придонесат кон соодветното насочување на јавните политики 
во правосудната сфера. Токму затоа, статистичките податоци од 
правосудството треба да им овозможат на креаторите на политиките и 
практичарите од правосудството, да добијат релевантни информации 
за остварените резултати во судовите и за квалитетот на правосудниот 
систем или поконкретно, за работната оптовареност на судовите, 
судиите и јавните обвинители, неопходното време за постапување 
по сите предмети, квалитетот на работа во судовите и ефективноста 
и продуктивноста на јавните обвинители, како и за човечките и 
финансиски ресурси што треба да бидат обезбедени за системот да 
може да се справи со тековниот обем на работа. Индикаторите за 
остварените резултати во работењето на јавното обвинителство што се 
вклучени во структурата за оценка се следниве: 

• Број на случаи во кои јавното обвинителство се откажало од 
кривично гонење, број на случаи во кои се изречени директни 
санкции, број на поведени постапки пред судовите и просечно 
времетраење на постапките во рамки на обвинителството;
• Вкупен број на јавни обвинители;
• Вкупен број на останати вработени во јавните обвинителства;
• Просечна плата на јавните обвинители;
• Буџет на јавното обвинителство;
• Број на предмети по кои е постапувано: број на отфрлени 
кривични пријави;
• Број на предмети по кои е постапувано: број на предмети во кои 
се изречени директни санкции;
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• Број на предмети по кои е постапувано: број на подигнати 
кривични обвиненија пред судовите;
• Просечно времетраење на постапките во рамки на 
обвинителството (од добивање кривична пријава до отфрлање 
на истата или откажување од кривично гонење, до изрекување 
санкции или поведување судска постапка).

И покрај тоа што извештаите на CEPEJ претставуваат релевантен 
ресурс, кој содржи важни индикатори за потребите на мерењето на 
успешноста во работењето на јавните обвинители, сепак станува збор 
за општи информации, имајќи предвид дека главниот акцент во истите 
е ставен врз судските реформи (на судовите) и поради тоа, не постои 
целосна анализа и оценка на бројни аспекти поврзани со работата и 
функционирањето на јавно обвинителскиот систем.

8.1.2. Семафор за правда на ЕУ – EU Justice Scoreboard 

Семафорот за правда на ЕУ е компаративна информативна алатка, 
која има за цел да им помага на ЕУ и нејзините држави членки во 
подобрувањето на ефективноста на нивните национални правосудни 
системи, преку обезбедување објективни, валидни и споредливи 
податоци во однос на повеќе различни индикатори што се релевантни 
за оценката на квалитетот, независноста и ефикасноста на 
правосудните системи во сите држави членки. Семафорот не дава 
севкупна и единствена класификација и оценка, туку нуди преглед 
на начинот на функционирање на сите овие правосудни системи, врз 
основа на различни индикатори што се од заеднички интерес за сите 
држави членки.

Семафорот не се обидува да промовира ниту еден конкретен вид на 
правосуден систем и сите држави членки ги третира на еднаков 
начин. Независноста, квалитетот и ефикасноста во функционирањето, 
се суштинските параметри на секој ефикасен правосуден систем, без 
разлика на кој модел на национален правосуден систем или правна 
традиција истите се однесуваат. Податоците за овие три параметри 
треба да се разгледуваат заеднички, затоа што сите овие три елементи 
се неопходни за ефективноста на еден правосуден систем и многу често, 
тие се и меѓусебно поврзани (секоја иницијатива за подобрување на еден 
од нив може да има влијание врз останатите). Во основа, Семафорот 
се фокусира врз граѓанските и стопанските парнични предмети, како 
и врз управните спорови, со цел, да им помогне на државите членки во 
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нивните напори да создадат опкружување што ќе биде податливо за 
инвестиции, водење бизнис и пријателски расположено кон граѓаните. 
Семафорот претставува една компаративна алатка, која се развива 
преку дијалог со државите членки и Европскиот парламент. Нејзината 
цел, е да ги идентификува суштинските параметри и карактеристики на 
ефективните правосудни системи153. 

Семафорот за правда на ЕУ (“Семафорот”) има развиено целосен преглед 
на најважните индикатори поврзани со независноста, ефикасноста и 
квалитетот на националните правосудни системи.

Семафорот нуди елементи што помагаат во оценката на квалитетот, 
независноста и ефикасноста на националните правосудни системи 
и на тој начин, има за цел да им помогне на државите членки да ја 
подобрат ефективноста на нивните национални правосудни системи. На 
овој начин се олеснува идентификацијата на слабостите и најдобрите 
практики и следењето на предизвиците и остварениот напредок. Во 
контекст на Европскиот семестар се спроведуваат оценки за конкретни 
земји, преку билатерален дијалог со националните власти и другите 
засегнати чинители. Ваквите оценки се засноваат и врз квалитативни 
анализи и ги земаат предвид карактеристиките на правниот систем 
и самиот контекст во кој се наоѓа засегнатата држава членка. Овие 
оценки можат да предизвикаат, Комисијата да му предложи на Советот, 
усвојување на конкретни препораки за подобрување на националниот 
правосуден систем во некоја од државите членки.

Ограничените аспекти на опфатот на Семафорот за правда на ЕУ се од 
двократна природа:

1. Извештаите директно и конкретно не се бават со прашањето 
на ефективноста на јавно обвинителските системи во рамки на ЕУ, 
туку со општата успешност и постигнатите резултати во рамки на 
нивните правосудни системи;

2. Извештаите во основа се фокусирани врз државите членки на 
ЕУ и како такви, нивната поширока применливост е ограничена, 
особено во однос на другите земји аспиранти за членство во ЕУ.

153 Погледнете на: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf
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154 https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/rule-law-index-reports/wjp-rule-law-
index-2017-2018-report

8.2 Меѓународни инструменти  

8.2.1 Индекс за владеење на правото на Светскиот мировен 
проект (WJP)

Индексот за владеењето на правото (ROLI)154  на Светскиот мировен 
проект (WJP) претставува единствена и сеопфатна збирка податоци, 
која во основа се потпира врз примарни податоци, преку кои се 
мери почитувањето на владеењето на правото во земјите, од гледна 
точка на обичните луѓе и нивните искуства. WJP употребува работна 
дефиниција за владеењето на правото, заснована врз четири 
универзални начела, кои произлегуваат од меѓународно прифатените 
стандарди. Владеењето на правото претставува систем, во рамки на 
кој се почитуваат следниве четири универзални начела:

1. Отчетност – Власта, како и сите приватни субјекти се отчетни и 
одговорни пред законот. 

2. Правичност на законите – Законите се јасни, јавно достапни, 
постојани и праведни; се применуваат еднакво за сите; ги штитат 
основните права, вклучувајќи го и правото на безбедност на секој 
човек и имотот, како и одредени суштински човекови права.

3. Транспарентна власт – Процесите преку кои се усвојуваат, 
применуваат и спроведуваат законите, мораат да бидат правични, 
ефикасни и достапни за јавноста. 

4. Лесно достапни и непристрасни механизми за решавање 
спорови – Примораздавањето на правдата мора да се врши навремено, 
од страна на стручни, етични и независни законски претставници и 
неутрални лица што се достапни на јавноста, а поседуваат соодветни 
ресурси за работа и се вистински претставници на заедниците на кои 
им служат.

Индексот за владеењето на правото на WJP претставува модел за 
владеењето на правото во 113 земји, нудејќи оценки и рангирање врз 
основа на осум фактори:

• ограничувања на владините овластувања;
• отсуство на корупција;
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• транспарентност и отвореност на власта;
• заштита на основните права;
• јавен ред и безбедност;
• спроведување на законите во пракса;
• правда во граѓанската сфера;
• правда во кривичната сфера.

Оценувањето и рангирањето на државите за потребите на Индексот 
за владеење на правото на WJP, е резултат на повеќе од 110,000 
анкетирани домаќинства и 3,000 анкетирани експерти во 113 различни 
држави. Индексот е наменет за една поширока публика во која, меѓу 
другите, вклучени се и креаторите на државните политики, граѓанските 
организации, научната фела, граѓаните и правните стручњаци. Овој 
вид дијагностичка алатка има за цел да ги идентификува јаките 
страни и слабостите во државата и да го поттикне развојот на оние 
политики, со кои се јакне владеењето на правото во земјите и преку 
нивните граници.

Индексот за владеење на правото на WJP врши проверка на 
придржувањето кон стандардите за владеење на правото, 
дефинирани со универзалните начела на WJP, преку еден сеопфатен 
и мултидимензионален комплет индикатори за резултатите, при што, 
секој од нив е одраз на некој од конкретните аспекти на овој сложен 
концепт. Меѓутоа, од аспект на прикажувањето на успехот во работата 
или резултатите на обвинителството во одредени држави, Индексот 
за владеењето на правото опфаќа само еден мал сегмент, во делот 
што се однесува на кривично правниот систем. Оттаму, Индексот per 
se, иако е признат како валиден инструмент за мерење на состојбите 
со владеењето на правото во 113 земји насекаде низ светот, тој сепак 
не обезбедува целосни податоци во однос на ефикасноста, квалитетот 
и ефективноста на јавно обвинителските системи во тие земји.

8.2.2 Индикатори за владеењето на правото на Обединетите 
нации

Индикаторите за владеењето на правото на Обединетите нации имаат 
за цел да ги мерат четирите главни димензии, во секој поединечен 
кластер на институции од кривично правниот систем: остварени 
резултати; интегритет, транспарентност и отчетност; третман на 
членовите на ранливите групи; и расположливите капацитети. 
Тие се доволно едноставни, за да можат да бидат протолкувани 
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155 http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/un_rule_of_law_
indicators.pdf 

и разбрани и од страна на претставниците на општата јавност, 
меѓутоа и доволно прецизни, за да им ги обезбедат неопходните 
информации на експертите и службените лица, што им се потребни 
за да ги утврдат областите во кои работењето и резултатите на 
полицијата, судскиот систем и казнено-поправните установи се 
подобруваат, стагнираат или пак во основа остануваат неизменети. 
Индикаторите за владеењето на правото на Обединетите нации, 
односно Прирачникот за имплементација и проектните алатки155, 
содржи 135 индикатори, групирани според три различни институции: 
полицијата (41 индикатор); судскиот систем (51 индикатор); и казнено 
поправните установи (43 индикатори). Јавно обвинителскиот систем 
е поместен во рамки на судскиот систем. Индикаторите за судскиот 
систем во целина се групирани во неколку групи, при што, секоја од 
нив е поврзана со една од четирите главни димензии на институцијата 
(во рамки на судскиот систем). Имајќи предвид дека постојат многу 
малку држави и законски надлештва во кои постојат утврдени 
индикатори што на систематски начин го адресираат прашањето на 
успешност во работењето на јавните обвинители, може да се каже 
дека најочигледните индикатори во тој дел се следниве:  

• Просечен број предмети по кои постапува еден обвинител;
• Просечен број предмети по кои постапува еден обвинител на 
апелациско ниво;
• Број на сработени предмети по обвинител во текот на една 
година;
• Број на предмети во кои е започната кривична постапка, а 
потоа обвинителството се откажало од понатамошно кривично 
гонење или ги отфрлило кривичните обвиненија;
• Процент на предмети во текот на годината, во кои обвинетите 
го признале делото, односно вината;
• Процент на предмети во текот на годината кои продолжиле со 
судење;
• Процент на предмети во текот на годината што завршиле со 
осудителна пресуда;
• Процент на предмети за кои се водела судска постапка, а на 
крајот завршила со ослободителна пресуда;
• Број на предмети во текот на годината, во кои обвинетите биле 
погрешно прогласени за виновни;
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• Процент на предмети што биле пренасочени од вообичаениот 
формален кривично правен процес (и истите индикатори 
поконкретно за малолетните сторители);
• Просечен износ на трошоци по сработен предмет во текот на 
одреден временски период, вообичаено една година.  

Индивидуалните индикатори се дизајнирани на начин, кој овозможува 
нивно самостојно оценување, меѓутоа, тие можат да бидат и 
комбинирани, така што да понудат збирни податоци на ниво на 
различни групи и за најважните елементи за секоја од институциите. 
Успешноста во работата, особено на јавните обвинители, се мери 
преку следново:

Доверба на јавноста, оценувајќи дали општата јавност верува 
дека судскиот систем е правичен и ефективен и дали ги почитува 
индивидуалните права на граѓаните;

Интегритет и независност, оценувајќи дали судовите/јавните 
обвинители ги кршат човековите права или пак ја злоупотребуваат 
својата функција и не се под никакво влијание од страна на политички 
или други приватни интереси (поткупување судии, јавни обвинители 
или друг судски кадар);

Транспарентност и отчетност, оценувајќи дали на јавноста ѝ 
се ставени на располагање релевантни информации во однос на 
активноста, процесите на одлучување, одлуките и искористувањето 
на расположливите ресурси од страна на судовите и дали судиите 
и јавните обвинители преземаат соодветна одговорност за своите 
постапки:

-Пристап на јавноста до кривичните судски постапки;
-Водење истраги во случај на несоодветно постапување од 
страна на обвинителите;
-Несоодветност во постапувањето на обвинителствата;
-Систем за следење на резултатите и успешноста на 
обвинителствата.

Постапување со членовите на ранливите групи, оценувајќи 
дали судството постапува на правичен начин и без дискриминација 
со ранливите лица, како што се на пример претставниците на 
малцинствата, децата на кои им е потребна заштита или се во 
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судир со законот, внатрешно раселените лица, барателите на азил, 
бегалците, повратниците, лицата без државјанство и лицата со 
душевни заболувања.

Капацитетот се мери преку оценка на материјалните ресурси (што 
покажува дали јавно обвинителската служба располага со неопходната 
инфраструктура и опрема што ѝ е потребна за извршување на 
функциите низ целата држава, како на пример: материјални ресурси 
за судовите, средства за заштита на вработените во судството, 
материјални ресурси за јавното обвинителство) и на човечките ресурси 
(што покажува дали судовите и јавното обвинителство поседуваат 
доволно кадри што се соодветно проверени, правично ангажирани 
и доволно наградени – со акцент врз: компетентноста (вештините 
и знаењата) на јавните обвинители, компетентноста (вештините и 
знаењата) на адвокатите на одбраната и финансискиот надомест за 
работата на јавните обвинители).
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9. Завршни заклучоци и 
препораки    

I. Постојат различни европски пристапи во однос на 
мерењето на успешноста во работењето на јавните 
обвинители   

Секоја европска земја што беше предмет на анализа има поинаков 
пристап, методологија и инструменти за мерење на успешноста на 
функционирањето на јавно обвинителскиот систем. И покрај тоа што 
одредени држави, се чини, покажуваат поголем успех во објективното 
оценување на генералните состојби во рамки на нивните јавно 
обвинителски и кривично правни системи, сите држави покажуваат 
одредени силни страни, но и слабости во извршувањето на оваа задача.

II. Развојот на посебно изработени алатки за оценка на 
успешноста во работењето е неопходен за потребите 
на вршење објективен и веродостоен надзор врз 
работата на јавните обвинителства

Програмите, стратегиите и алатките за мерење на успешноста 
на кривично правните системи во избраните европски држави, 
претставуваат одраз на нивното единствено историско, правно, 
социјално и културно наследство. Знаејќи го ова, едноставното 
препишување на начинот на примена на овие инструменти и методи 
во другите држави (како на пример во Македонија) не може да даде 
позитивни резултати. Најдобриот начин за пристапување кон оваа 
голема и важна задача, е да се изготви посебен инструмент по мерка, 
што ќе биде одраз на најдобрите европски стандарди и практики 
во мерењето на успешноста во работењето на јавните обвинители, 
а притоа, сепак, ќе ги земе предвид и историјата на земјата, како и 
нејзината правна и социјална традиција.
   

III. Активното учество на засегнатите страни во 
развивањето на соодветна алатка за оценка и мерење 
на успешноста се смета за елемент од суштинска 
важност

Развивањето објективна и веродостојна национална алатка за 
мерење на успешноста и резултатите на јавно обвинителскиот 
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систем, претставува сложен процес. Истиот бара учество и соработка 
меѓу повеќе различни компоненти на системот, вклучувајќи ги 
обвинителите, другите вработени во обвинителствата, судовите, 
полицијата, адвокатите и другите релевантни чинители од правната 
заедница. Искуствата покажуваат дека таквите инструменти не можат 
успешно да се развијат без активна вклученост и посветеност на овие 
клучни чинители, уште од најраната фаза на развојот на системот за 
следење и оценка на успешноста во работењето.

IV. Задржувањето на политичката неутралност и 
објективност е од пресудна важност 

Имајќи предвид дека во најголем број случаи, програмите и 
инструментите за оценка на кривично правните системи ги развиваат 
владите, за целите на планирање и следење на остварените резултати 
во функционирањето на кривично правните системи, воспоставувањето 
на политичка непристрасност би можело да се покаже како доста 
голем предизвик. Отчетноста пред јавноста е една од суштинските 
обврски што мора да биде задоволена, од страна на секоја национална 
програма за следење и мерење на успешноста и резултатите во рамки 
на кривично правниот систем. Оваа обврска не може ефективно да биде 
исполнета, доколку за таквиот инструмент се смета дека е поврзан 
и зависи од одредена политичка идеологија или пак е изложена на 
мешање од страна на владејачката гарнитура. Инструментот не само 
што мора да биде непристрасен, објективен и подеднакво важно 
веродостоен, туку мора да остава и таков впечаток и да биде оценет 
како таков. 

V. Сопственост над процесот за мерење на успешноста 
и резултатите на јавно обвинителските системи

Секој јавно обвинителски систем мора да биде во состојба да ги следи 
и мери постигнатите резултати на објективен начин. Ефективното 
раководење со овој процес бара и одреден степен на соодветни 
капацитети, за да се утврди дали поставените цели и задачи се 
остваруваат навремено и соодветно и дали расположливите ресурси се 
користат на ефикасен и ефективен начин. Колку е посложена самата 
организација, толку е поголема потребата за статистички и други 
релевантни информации. Иако повеќе европски јавно обвинителски 
системи не ги поседуваат неопходните капацитети и ресурси за 
мерење на успешноста во работата и во одредени фази им е потребна 
дополнителна поддршка, неспорно е дека истите, во најмала рака, 
треба да ја преземат сопственоста врз тој процес и одговорноста за 
истиот. 
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VI. Градењето на капацитетите на клучните 
чинители во рамки на јавно обвинителскиот систем е 
неопходност  

Откако еднаш ќе се воспостави функционален објективен и доверлив 
национален систем за мерење на успешноста и резултатите на 
јавното обвинителство, најголемиот суштински предизвик за кривично 
правниот статистички систем, е да ја обезбеди еволуцијата на 
соодветните податоци и извештаи што истиот ги нуди, како одговор 
на најитните потреби на неговите корисници. Главните оперативни 
потреби во оваа област го вклучуваат следното: соодветни капацитети 
за анализа на собраните податоци; воспоставување ефективна 
интеракција со еден поширок опсег на групи на клиенти; систем за 
планирање што ќе биде во можност идентификуваните потреби да ги 
преточи во конкретни проекти; и неопходните ресурси за остварување 
на посакуваните резултати. За успешно извршување на овие задачи, 
неопходно е да се градат капацитетите на клучните чинители во рамки 
на кривичниот правосуден систем (Јавното обвинителство, Советот на 
јавните обвинители, Министерството за правда и другите државни 
институции).
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