
Заклучоци од седници на кривичниот оддел за 2016 година 
 
 Во случај кога е поднесен одговор на жалба и во одговорот се бара 

надомест на трошоци за состав на одговорот, судот ќе ги досуди ако 
е одбиена жалбата. 

 При постапувањето по предметите за сторени прекршоци после 
донесувањето на новиот Закон за прекршоците (Сл.весник на РМ број 
124 од 23.07.2015 година), ќе се применува тој закон по неговото 
влегување во сила и објавување во службен весник на РМ, а 
ретроактивно ќе се применува во случаи кога законот е поблаг за 
сторителот на прекршокот.  

 Имотната корист се одзема од сторителот на кривичното дело во 
оној облик во кој е прибавена со извршување на кривичното дело, 
ако во тој облик кај него сеуште постои. Ако парите се претворени во 
предмети, сторителот ќе се задолжи да го плати паричниот износ кој 
одговара на прибавената имотна корист. 

 Ако судот оцени дека нема причини за решителните факти, или 
дадените причини се нејасни, пресудата ќе ја укине, нема да се врати 
на предметот на првостепениот суд за извиди. Во таа смисла кога во 
изводите на потврдите од казнена евиденција не постојат податоци 
кога пресудите станале правосилни, дали и кога казната е издржана, 
простена или застарена, што е од влијание за одлучувањето за видот 
и висината на санкцијата, тоа доведува до укинување на пресудата 
поради нејасност на пресудата во делот на причините за 
определување видот и одмерувањето на висината на кривичната 
санкција. 

 Одредбата од член 104 од ЗКП се однесува на трошоци кои се 
настанати по сопствена вина, кои што се точно определени во ставот 
1, а не на сите трошоци. За овие трошоци по сопствена вина во ставот 
3 е определено дека по жалбата против решението за овај вид на 
трошоци одлучува советот од член 25 став 5 од ЗКП. За сите останати 
трошоци за кои одлучува судот е определено во член 105 од ЗКП, кој 
упатува дека за жалбата одлучува второстепениот суд. 

 


