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 Сеси�ата се одржа на хибриден
начин, односно значителен дел од
членовите на Работната група беа во
салата на Клубот на пратеницие, а
другите членови учествуваа онла�н.  

Милева ЃУРОВСКА, Национален
кординатор на НКЕУ-МК истакна дека
ла�т мотив на сеси�ата беше об�авенот
нов Извешта� на Европската комиси�а
за Република Северна Македони�а ко�
повторно укажува на многу нерешени
прашaња од Поглав�ето 23 –

„Правосудство и основни права“ меѓу
кои се оние поврзани со спречување
и борбата против корупци�ата. Таа
истакна дека досегашниот интерес за
вклучување на стеххолдерите во
работењето на НКЕУ-МК придонесува
за демократизаци�а на евроинтегра-

цискиот процес поврзува�ќи ги инсти-

туциите на државата со граѓанските
иници�ативи, а истата е поддржана од
USAID и Slovak AID на кои срдечно им
се заблагодари. 

Во однос на темата таа истакна дека
мерката конфискаци�а на имот е
многу важна во спречувањето и
борбата против корупци�ата биде�ќи   

не�зиното отсуство во казнените
мерки може да �а испрати пораката
дека ресурсите стекнати преку
злоупотреба на �авните функции
можат непречено да бидат користени.

Во делот на воведните поздравни
излагања, на присутните им се обрати
Џулиан ВАСАЛО, заменик - шеф на
Делегаци�а на Европската Уни�а во
Северна Македони�а ко� се осврна на
Извешта�от за напредокот на РСМ
об�авен на 19.10.2021 г. истакнува�ќи ги
главните оцени на Европската Коми-

си�а, но нагласи и дека се очекува да
се направат повеќе напори од инсти-

туциите во насока на подобра коор-

динаци�а и ефикасност во борбата со
организираниот криминал, перењето
пари и финансиските кривични дела. 
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Според Васало „во дражвата постои
соодветна правна и институционална
рамка, но тоа не е доволно за да
за�акне правосудниот систем доколку
доследно не се спроведува закондав-

ството. Во поглед на борбата против
високата корупци�а постои извесен
напредок, но потребни се позасилени
напори во делот на перењето пари“

дополни Васало.

Н.Е. Хенрик МАРКУШ, амбасадор на
Република Словачка во Република
Северна Македони�а, се заблагодари
за присуството и работата на сите
експерти во оваа сфера и нагласи
дека РСМ прави многу наори во
евроинтеграциските процеси и дека
реформите првенствено се прават за
доброто на граѓаните, истакнува�ќи �а
сво�ата лична оцена и заложба за
почеток на преговарачкиот процес. 

Проф. д-р Никола ТУПАНЧЕСКИ во
воедните излагања за темата ги
изложи основните детерминанти на
правната природа на конфискаци�ата
и истакна дека на�важно е тоа какви
се резултатите од примената на
конфискаци�ата. Како дел од тимот ко�
работи на измените на Кривичниот
законик (КЗ) и Закон за кривичната
постапка (ЗКП) верува дека ќе се
отстранат правните нелогичности во
законите. 

То� оцени дека фактот дека во
државава во последниве десет години
во ниту еден град не е изречена
мерката конфискаци�а на имот, освен
во Скоп�е, говори дека нешто треба да
се менува во однос на ефикасноста на
постоечките практики. Според него
поважна е надградбата или инстру-

ментот проширена конфискаци�а, од-

носно да биде изречена конфискаци-

�ата без правосилна пресуда, ко�а
практично во Македони�а и да не е
изречена, иако постои од 2009

година. 

 



Според него, привременото одземање
и обезбедување на имот може да се
одреди до донесување првостепена
постапка, со утврдувањето на штета-

та, имотот иапроксимативните про-

ценки. Досегашната практика покаж-

ува несистематичност во финансиска
истрага ко�а не дава можност за
извршување на конфискаци�ата што е
придружена со многу други
недоследности. 

Фросина ТАСЕВСКА, Државен
советник за европски интеграции во
Министерство за правда на Републи-

ка Северна Македони�а нагласи дека
интензивно се работи на новиот КЗ и
негово усогласување со европските
директиви, на нов Закон за Канцела-

ри�ата за поврат на имотот (АРО), како
и на закон за утврдување на потекло
на имот, нов Закон за кривична
постапка и Законот за управување со
конфискуван имот во кривична и
прекршочна постапка. Оценката на ЕУ
е дека КЗ е во голема мера усогласен
со европските стандарди, но дека
фали примената на овие институти, 

особено за конфискаци�ата затоа што
сега има подобра правна рамка и
институции.

Ладислав МАЈЕРНИК, Шеф на
Секторот за меѓународно право и
европски работи при Канцелари�ата
на �авниот обвинител на Република
Словачка го започна своето излагање
со констатаци�ата дека износот на
одземени средства од организиран
криминал и во ЕУ е скромен во спо-

редба со огромните приходи кои се
генерирани од нелегални активности
и дека зголемувањето на конфискаци-

�ата ќе значи директна заштита на
економи�ата и ќе �а испрати клучната
порака дека криминалот не се
исплати. Според некои проценки, во
ЕУ годишно приходите од организи-

ран криминал достигнуваат околу 110

мили�арди евра, додека само околу
1.1% од нив се конфискуваат.  
Исто така нагласи дека правната
рамка во ЕУ за борба против перење-

то пари, финансирањето тероризам и
за полесен пристап на надлежните 

 
 



институции до финансиски информа-

ции е значително за�акната, па,

оттука, она што е клучно како следен
чекор е соодветна, правилна импле-

ментаци�а на таа рамка. 

Притоа, ги истакна уште еднаш
Стразбуршката и Варшавската кон-

венци�а, препораките на ФАТФ, Ди-

рективата (ЕУ) 2018/1673 за сузбивање
на перењето пари преку кривичното
право, Директивата 2014/42/ ЕУ за
замрзнување и конфискаци�а на
предметите и приносите од кривично
дело во ЕУ, Регулативата (ЕУ) 2018/

1805 за взаемно признавање на
наредбите за замрзнување и конфи-

скаци�а и други. То� нагласи дека
акцент треба да се стави на финанси-

ските истраги и соработката меѓу
државите во то� поглед. 

Ленче РИСТОСКА од Основното
�авно обвинителство Скоп�е во своето
излагање укажа на неконзистетната
правна рамка заради невозможност
во предистражна постапка да се
определат мерки за привремено 

обезбедување на имотноправно
барање заради  недореченост во
законот, дека во делот на истрагата
нив ги одредува суди�ата на
претходна постапка, но не е �асно ко�
е надлежен во времето кога ќе се
поднесе  обвинителен акт и кога се
оценува обвинителниот акт. 
Предложи да се дефинираат надле-

жности во сите фази од постапката за
да се острани опасноста од отуѓување
на имотот. Според неа законодаве-

цот, немал системски пристап и не се
водело сметка за ургентноста на
ситуаци�ата при предвидување на
роковите во законите. „Често кога
говориме за мерките за привремено
обезбедување на имотно побарува-

ње, велиме дека тие ги одобрува
Советот на главна расправа, меѓутоа
законодавецот тука не го користи
терминот главна расправа, туку го
користи терминот претрес што е еден
рецидив од претходното законодав-

ство.“ Мерките за привремено обез-
бедување не се добро регулирани,

првенственото право на намирување
останува отворено прашање итн. 

 
 



Истакна дека е предизвик прашање-

то дали да се води финансиска
истрага или само криминалиатичка
истрага нагласува�ќи го слабиот
капацитет на институциите. 

Бесир ДЕАРИ, Заменик - директор
на Управата за финансиска полици�а
(УФП), ги истакна надлежнпстите на
институци�ата и спомена дека финан-

сиските истраги се сложен процес за
ко� е потребно време и многу
капацитети со цел да се доби�ат
оперативни податоци за нелегално
стекнат имот. Ја спомна и релеватна-

тата стратеги�а и можноста предвиде-

на во неа за подобрување на УФП во
делот на капацитетите за финанси-

ските истраги. Според неговото гледи-

ште, донесувањето на Законот за
утврдување на потеклото на имот ќе
�а олесни работата на овие институ-

ции и ќе �а за�акне улогата на УФП.

Оља РИСТОВА од Основниот криви-

чен суд Скоп�е на почетокот на своето
излагање истакна дека според 

индексот на корупци�а на Transparen-

cy International, Северна Македони�а
�а дели позици�ата со на�лошо рангир-

аните зем�и во регионот. 

Притоа го постави прашањето дали
бро�от на поведени судски постапки
кореспондира со нивото на корупци�а
во Северна Македони�а? Таа нагласи
дека во суштина се работи за дела од
областа на економскиот криминал
каде судиите и обвинителите главно
се фокусирани на докажување на
кривичното дело. Во поглед на
предизвиците со кои се соочува судот
во постапките со конфискаци�а, таа
истакна дека обвинителот треба да
обезбеди докази дека е сторено
кривично дело и дека е прибавена
незаконита имотна корист – нешто
што во практиката не функционира.

Според неа, во 2020 година се
замрзнати сметките само во еден
случа�, додека во два случаи се
изречени привремени мерки за
забрана за користење, оттуѓување и
располагање со недвижен имот. 

 
 



Во три случаи на наводна корупци�а
со првостепена одлука, ко�а не е
правосилна се конфискувани пари и
луксузна стока, додека во 2021 година
во еден случа� е замрзнат движен и
недвижен имот и акции од
значителна вредност“, посочи
Ристова.

Фатон АСАНИ, директор на
Агенци�ата за управување со одземен
имот информираше дека Агенци�ата е
поефикасна последниот период и тоа
повеќекратно. Како проблем �а истак-

на неизвршливоста на голем бро�
изречени конфискации и нагласи
дека агенци�ата е последната алка во
синџирот кога станува збор за кон-

фискаци�ата и таа треба да е „изврши-

тел“ во процесот. Меѓутоа, многу
често во пресудите недостасуваат
точни и прецизни насоки во поглед
на тоа колку и што треба да се
конфискува во секо� конкретен случа�.
Посебен проблем се �авува во случа�
ако имотот е веќе (претходно) оптова-

рен со некакви хипотеки. 

Блажо ТРЕНДАФИЛОВ, Директор
на Управата за финансиско разуз-
навање истакна дека оваа инстутуци�а
треба да ги открие нелегалните
средства кои влегуваат во системот и
дека МАНИВАЛ ќе го оценува
македонскиот систем за спречување
на перење пари и финансирање
тероризам следната година. Според
него, оцената нема да биде висока
затоа што во делот на пресудувањето
и конфискаци�ата немаме добри
резултати, а тоа може да има тешки
последици по финансистиот систем
на државата. То� нагласи дека
Управата согласно своите надлежно-

сти може да поднесува иници�ативи
за замрзнување парични средства
дома и во странство (што во пракса се
случува), а главниот проблемот го
гледа во обвинителството и судство-

то. То� заклучи дека, иако обврската
на Управата е да ги открива не-

легалните финансиски средства што
влегуваат во системот, сепак тоа
треба да биде обврска и на приват-
ниот сектор (финансиските институ-

ции) ко� треба да известува за 

 сомнителни финансиски активности

 
 



 Дарко АВРАМОВСКИ, правен ис-
тражувач во Коалици�ата "Сите за
правично судење" го акцентираше
прашањето за учеството на трети
лица во постапките, какви права тие
имаат, дали може да изнаоѓаат и
предлагаат докази, прашањето на
утврдувањето на соодветниот надо-

мест што тие го дале, како и
прашањето за водењето на прошире-

на конфискаци�а ко�а би требало да се
предвиди за повеќе дела. Смета дека
роковите од 1 година (за обвинетиот)
или 2 години (за трети лица) да
презентираат докази за легалното
потекло на сво�от имот се
проблематични ако обинителот не
презентирал во истите рокови докази
во врка со делото или ако постапката
траела пократко, односно дали тоа би
значело и кратење на то� рок за
докажување на легалното потекло? 

Укажа и на неприоретизирање на
соци�алното искористување на
имотот ко� е одземен, односно дека
нема �асни насоки за што треба да се
искористат ваквите средства.

 Во последниот дел од сеси�ата,  проф.

д-р Александра ДЕАНОСКА
ТРЕНДАФИЛОВА го претстави
првичниот нацрт на препораките по
кои се дискутираше, односно се
расправаше по неколку тези и тоа:

дека е потребно да се унапреди
посто�ната правна рамка преку
усогласување на решени�ата од Кри-

вичниот законик и Законот за кри-

вичната постапка; да се работи на
координиран пристап во начинот и
методологи�ата за прибирање и обра-

ботка на податоците како и на
соодветно следење на примената на
конфискаци�ата и привременото
обезбедување предмети во еден ист
случа� низ сите фази на постапката
(истражна постапка, судска постапка,

постапка за извршување на конфис-
каци�ата и постапка за продажба или
искористување на конфискуваниот
имот); да се усво�ат потребните
подзаконски правни акти со кои ќе се
олесни постапувањето на институци-

ите и ќе придонесе да нема не�асно-

тии и дискрепанци во постапките; да
се спроведат специ�ализирани обуки
за судии и обвинители и претставни-

ци од институциите кои се надлежни
за финансиските истраги со запоз-
навање на добрите практики и
искуства што други држави ги имаат
на ово� план итн. 

 
 



 Во текот на дискуси�ата беше
соопштено дека за остварување на
поголема ефективност во имплемен-

тирање на мерката конфискаци�а е
подготвен Закон за потекло на имот
ко� се очекува да биде усвоен во
Собранието. Драфт-верзи�ата на
Законот предвидува конфискаци�а на
имот на сите кои нема да можат да го
докажат потеклото на имотот во
вредност од над 30 ил�ади евра што
бил стекнат претходната година, а то�
покра� за функционерите, ќе се
однесува и на сите граѓани.

На кра�от на сеси�ата, со оглед на
екстензивната и плодна дискуси�а,

беше одлучено во одреден временски
период по завршување на сеси�ата да
се формулираат и дополнителни
предлози кои несомнено произлегоа 

од расправата, па експертите во
повеќе наврати работеа на утврдува-

ње на конечниот текст на препораки-

те има�ќи ги предвид и знача�ните
дополнителни коментари кои групата
ги доби од словачкиот експерт, г-
динот Ладислав МАЈЕРНИК, ко� во
писмено доставените коментари и
предлози, укажа на важноста од
фокусирање на системот на казнена
правда кон афирмаци�а на �асна,

широко признаена и одржлива
политика на целосно одземање на
нелегално стекнатиот имот ко�
потекнува од кривично дело преку
целосно уважување на принципот на
„следење на парите“ како водечки
принцип.

 
 


