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ПРИСУСТВО НА ОБВИНЕТИОТ ВО КРИВИЧНА
ПОСТАПКА
-покана/

Член 145 од ЗКП

-мерки на претпазливост/Член 146-149 од ЗКП
-гаранција/Член 150-156 од ЗКП
-приведување/Член 157 од ЗКП
-лишување од слобода/Член 158 од ЗКП
-задржување/Член 159-162 од ЗКП
-краткотраен притвор/Член 170 од ЗКП

-куќен притвор/Член 163 од ЗКП

ПОКАНА
Член 145 од ЗКП
-Поканата ја упатува органот што ја води постапката,
-Повикувањето се врши со доставување во затворено
писмено која содржи назив на органот,име презиме на
лицето кое се повикува,кривичното дело кое му се става
на товар,место каде се повикува,ден и час кога треба да
дојде,својството во кое се повикува и предупредување
дека поради недоаѓање може да биде приведен,
-Должност на повиканото лице веднаш да го извести
органот што ја води постапката за евентуална промена
на адреса односно живеалиштето или престојувалиштето
и за тоа ќе се поучи при првото испитување односно при
доставувањето на обвинителен акт или приватна тужба,

Мерки на претпазливост
Член 146 од ЗКП
-Видови мерки за претпазливост-Забрана за напуштање на живеалиштето,односно престојувалиштето,
-Обврска на обвинетиот да се јавува повремено на определено службено лице или кај
надлежен државен орган,
-Привремено одземање на патна исправа или друга исправа за преминување на
државната граница,односно забрана за нејзино издавање,
-Привремено одземање на возачка дозвола односно забрана за нејзино издавање,
-Забрана за посетување на определено место или подрачје,
-Забрана за приближување или воспоставување, односно одржување контакти или
врски со одредени лица и
-Забрана за превземање определени работни активности кои се поврзани со кривично
дело.

Мерки на претпазливост
Член 146 од ЗКП
-Видови мерки за претпазливост-Мерките на претпазливост траат се додека постои потреба
а најдолго до правосилноста на пресудата,
-Судот по службена должност ја преиспитува оправданоста
на определената мерка за претпазливост и може да ја
укине ако оцени дека престанала потребата или повеќе
не постојат законски основи за примена на мерката,

-Мерките за претпазливост ги извршува полицијата или
друг надлежен орган каде што лицето треба да се јавува.
-Судот може во секое време да наложи проверка на
извршувањето и примената на мерките за претпазливост

ГАРАНЦИЈА
Член 150 од ЗКП

Судот на предлог на странките може да определи
гаранција против лице за кое е донесена Наредба за
спроведување на истражна постапка ако оцени дека
сторило кривично дело и кога постојат околности што:
1.Укажуваат на опасност од бекство или го оправдуваат
стравот дека обвинетиот ќе го повтори или доврши
кривичното дело или ќе го стори кривичното дело со кое
се заканува.
-Гаранцијата може да ја даде обвинетиот лично или за
обвинетиот гаранција може да даде некое друго лице,
-Висината на гаранцијата ја определува судот по службена
должност и таа секогаш гласи на паричен износ,
-При определување на гаранција судот може да определи
една или повеќе мерки на претпазливост со кој се
обезбедува присаство на обвинетиот

МЕНУВАЊЕ НА ВИСИНА НА
ГАРАНЦИЈА
• Веќе определена висина на гаранцијата
може да се промени во случај на
проширување на истражната постапка
како и доколку во текот на постапката се
дознаат дополнителни околности по однос
на имотната состојба на обвинетиот а кои
влијаат врз определувањето на висината
на гаранцијата.

УКИНУВАЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА
ГАРАНЦИЈА
-Гаранцијата му се враќа на лицето кое ја
положило ако е донесена ослободителна
пресуда или ако обвинението се одбива
или ако постапката е запрена,
-Гаранцијата се укинува дури кога осудениот
ќе почне да ја издржува казната,
-Положените сретства и предмети се враќаат
а хипотеката се симнува

ПРОПАЃАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА
-Положената гаранција ќе пропадне и на
обвинетиот ќе му се определи притвор ако:
-не дојде на уредно доставена покана и не го
оправда изостанокот,
-побегне,
-го повтори или доврши кривичното дело или
го стори кривичното дело со кое се заканува,
-положената гаранција пропаѓа и со решение се
одлучува положената гаранција да се внесе
во буџет на РМ.

ПРИВЕДУВАЊЕ
Член 157
-Наредба за приведување може да издаде судот ако
постојат основи за определување мерка притвор
од член 165 или ако веќе е донесено решение за
притвор или ако уредно повикан обвинет не дојде
а својот изостанок не го оправда или ако не
можело да се изврши уредно доставување на
покана а од околностите очигледно произлегува
дека обвинетиот го одбегнува приемот на
поканата,
-Наредбата за приведување ја извршува полицијата
и таа се издава во писмена форма.

ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА
Член 158
-Лишување од слобода без налог на суд ако лицето е
затечено во извршување на кривично дело за кое се гони
по службена должност или постои опасност од бекство за
што веднаш се известува полицијата,
-Правосудната полиција може без одлука на суд да лиши
од слобода лице за кое постојат основи на сомнение дека
сторило кривично дело за кое се гони по службена
должност само ако постои опасност од одлагање или некоја
од причините за определување мерка притвор по член 165
ст.1 но должна е веднаш а најдоцна во рок од 6-шест часа
од лишувањето од слобода да го изведе лицето пред
надлежен судија на предходна постапка и за тоа да го
извести ЈО

КУЌЕН ПРИТВОР
Член 163
-Ако има услови за определување на мерка притвор од член 165
ст.1 судот може на лицето да му определи мерка куќен
притвор,
-Судот може да дозволи одалечување од домот за одредено
време ако тоа е потребно заради лекување или посебни
околности поради кои можат да настапат последици штетни
по животот,здравјето или иимотот на лицето или на неговите
блиски,
-Забрана за одалечување од домот,
-Забрана за комуникација со лица или средства за комуникација,
-Опомените ќе бидат содржани во решението за определување
на мерка куќен притвор,
-Судот врши надзор над куќниот притвор а може надзорот да го
довери и на полицијата определувајќи го начинот на неговото
извршување.

