РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ
ПРАВНИ ЛЕКОВИ ВО
КРИВИЧНА ПОСТАПКА

РЕДОВЕН ПРАВЕН ЛЕК
o

Жалба на пресуда на второстепен суд

Против пресуда на второстепен суд е дозволена
жалба до судот што одлучува во трет степен, ако:
- Второстепен суд изрекол казна доживотен затвор,
или потврдил пресуда на првостепен суд со кој е
изречена таква казна
- Второстепен суд изрекол пресуда врз основа на
одржаната расправа и
- Второстепен суд ја преиначил пресудата на
првостепениот суд со која обвинетиот е ослободен од
обвинението и изрекол пресуда со која обвинетиот се
огласува за виновен


ВОНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ



Повторување на кривичната постапка



Барање за заштита на законитоста



Барање за вонредно преиспитување на
правосилна пресуда

ПОВТОРУВАЊЕ НА КРИВИЧНАТА
ПОСТАПКА
Цел на барањето за повторување на
кривичната постапка на правосилно
осудено лице:
1. Да биде ослободено или осудено по поблаг
закон
2. Да правосилно ослободено лице биде осудено,
или да лицето осудено по поблаг закон биде
осудено по построг
3. Да против лице према кое постапката е
правосилно запрена, истата продолжи и се
изрече пресуда
4. Да повторно се испита пресудата која била
заснована со кривично дело



ПРЕИНАЧИВАЊЕ НА ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА
БЕЗ ПОВТОРУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА










Во две или повеќе пресуди против ист осуден се изречени повеќе
казни, а не се применети одредбите за одмерување на единствена
казна за дела во стек
При изрекувањето на единствена казна со примена на одребите за
стек е земена за утврдена казната што е веќе опфатена во казната
изречена според одредбите за стек, во некоја поранешна пресуда
Кога по правосилноста на пресудата ќе се јават околности што ги
немало кога се изрекувала пресудата, или не биле познати иако
постоеле, а тие очигледно би довеле до поблага осуда

Правосилната пресуда со која за повеќе кривични дела е изречена
единствена казна не би можела да се изврши во еден дел поради
амнестија, помилување или од други причини
По правосилноста на пресудата со која обвинетиот е огласен за
виновен за продолжено кривично дело, се појават нови оштетени
лица, првостепениот суд ќе ја преиначи пресудата во делот за
имотноправното барање, а постапката се поведува по предлог на
оштетените во рок од 3 месеци од денот на дознавањето на пресудата

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КРИВИЧНАТА
ПОСТАПКА
 Ако

обвинителниот акт е одбиен како
неосниван или е отфрлен, или со
решение постапката е правосилно
запрена, по барање на јавен обвинител,
ако се поднесат нови докази врз основа
на кои судот може да се увери дека се
стекнале услови за повторно
поведување на кривичната постапка

ПОВТОРУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ВО КОРИСТ НА
ОСУДЕНИОТ












Се докаже дека пресудата е заснована врз лажна исправа, визуелно
тонска снимка, или врз лажен исказ на сведок, вештак или
преведувач

Се докаже дека до пресудата дошла преку кривично дело на судијата,
судијата поротник, или на лице кое ги вршело истражните дејствија
Се изнесат нови факти, или се поднесат нови докази што сами за себе
или во врска со пранешните докази се подобни да причинат
ослободување на лицето кое било осудено, или негова осуда според
поблаг кривичен закон
На некое лице за исто дело повеќе пати му е судено, или ако повеќе
лица се осудени поради исто дело што можело да го стори само едно
лице или некој од нив
Во случај на осуда за продолжено или за друго кривично дело, што
според законот опфаќа повеќе истовидни или повеќе разновидни
дејствија, се изнесат нови факти или се поднесат нови докази што
укажуваат дека осудениот не го сторил дејствието што е опфатено со
делото од осудата, а постоењето на овие факти би било од суштествено
влијание врз одмерување на постапката
Со правосилна одлука на ЕСЧП се утврди повреда на човековите
права и основни слободи во текот на постапката

ПОВТОРУВАЊЕ НА ПОСТАПКА НА ШТЕТА
НА ОСУДЕНИОТ



Пресуда со која обвинението е одбиено поради
стварна надлежност, јавниот обвинител може
да покрене постапка пред надлежен суд и
притоа да побара повторување на постапката

ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊЕ
ЗА ПОВТОРУВАЊЕ ЗА ПОСТАПКА

Странките во постапката и бранителот
 Лица во смисла на чл.411 ст.2 од ЗКП


ВИДОВИ НА ОДЛУКИ ПО БАРАЊЕТО ЗА
ПОВТОРУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

-

-

-

-

Барањето се отфрла ако:
Поднесено од неовластено лице
Нема законски услови за повторување на
постапката
Фактите и доказите врз кои се заснова
барањето биле предмет на оценка на судот,
при што е одбиено барањето со правосилно
решение
Фактите и доказите очигледно не се подобни,
врз основа на нив да се дозволи повторување
Подносителот на барањето не го уредил т.е. не
постапил согласно чл.452 ст.2 од ЗКП

ПОВТОРУВАЊЕ НА ПОСТАПКА НА ЛИЦЕ
СУДЕНО ВО ОТСУСТВО
Барањето се поднесува во рок од 1 година од
денот кога осудениот дознал за пресудата, со
која е осуден во отсуство
 Доколку против лицето осудено во отсуство, во
тек е постапка за екстрадиција и доколку
државата во која се наоѓа лицето бара
гаранции дека на лицето ќе му се дозволи
право на повторно судење во негово присуство


БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗАКОНИТОСТА
Правосилна судска одлука
 Повреда на Уставот на Р.М., Законот или
меѓународен договор ратификуван согласно
Уставот на Р.М.
 Јавниот обвинител на Р.М. надлежен за
поднесување на барањето


ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА БАРАЊЕТО ЗА ЗАШТИТА
НА ЗАКОНИТОСТА


-

-

Врховен суд на Р.М.
На седница
Известување на јавниот обвинител
Се испитуваат само повредите на законот на
кои се повикува подносителот
Beneficium cohaesionis
Забрана за менување на полошо

ОДЛУКИ НА СУДОТ
Со решение се отфрла
 Со пресуда:
- Се одбива како неосновано
- Се преиначува правосилната одлука
- Се укинува во целост или делумно


БАРАЊЕ ЗА ВОНРЕДНО ПРЕИСПИТУВАЊЕ
НА ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА


-

-

-

Услови за поднесување на барањето:
Казна затвор или малолетнички затвор од
најмалку 1 година
Рок од 30 дена од денот кога обвинетиот ја
примил правосилната пресуда
Да е искористен редовен правен лек
Не може против пресуда на ВС на Р.М.

ОСНОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА
БАРАЊЕТО





Поради повреда на КЗ на штета на осудениот од
чл.416 т.1, 2, 3 и 4 од ЗКП и поради на т.5 од чл.416
од ЗКП, ако пречекорувањето на овластувањето се
однесува на одлуката за казната, алтернативна
мерка, конфискација на имот и имотна корист,
одземање на предмети или одземање на имотна
корист
Поради повреда на одредбите предвидени во чл.415
ст.1 т.1, 5, 8, 9 и 10 од ЗКП
Поради повреда на правата на одбраната или
поради повреда на одредбите од кривичната
постапка, во жалбената постапка, ако таа повреда
влијаела или можела да влијае врз законито и
правилно донесување на пресудата, или врз
правото на обвинетиот на правично судење

ОДЛУКИ ПО БАРАЊЕТО
Врховен суд на Р.М.
- На седница
 Со решение се отфрла:
- Ненавремено
- Недозволено
 Со пресуда:
- Се одбива како неосновано
- Се преиначува правосилната одлука
- Се укинува во целост или делумно
- Се испитуваат само повредите на законот на кои се
повикува подносителот
- Beneficium cohaesionis
- Забрана за менување на полошо


ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО

