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За борбата со организираниот криминал и правната држава

1. Вовед - ерозија на правната држава
Д-р Гордан Калајџиев, Правен факултет „Јустинијан 
Први“, Скопје

Популистичката перцепција за борба против 
организираниот криминал по секоја цена 
претставува своевидна манипулација која значително 
се одразува врз општествената атмосфера, а особено 
врз развивањето на довербата во правната држава 
и владеењето на правото. Наместо еден сериозен 
пристап, соодветен на комплексноста на проблемот 
кога станува збор за криминалот и корупцијата, 
којшто сериозно би се зафатил со причините за овие 
социопатолошки појави, актуелната власт застапува 
авторитарни методи и политики кои наместо да ги 
штитат поединците, општеството и демократијата, 
сами по себе претставуваат сериозно загрозување 
на човековите права и на принципите на правната 
држава.1 Имено, искористувањето во политичките 
цели на борбата со организираниот криминал и 
корупцијата од страна на актуелната власт сериозно 
ја нарушува довербата во општествените реформи 

1 Види: C. L. BLAKESLEY, The Role and Impact of Constitutional-
ism, Constitutional Courts, and Supreme Courts on the Evolution 
and Development of Criminal Justice Systems, во: Comparative 
Criminal Justice Systems, 17 Nouvelles études pénales, 1998; S. 
BANDES, Taking Some Rights Too Seriously: The State Right to a 
Fair Trial, 60 Southern California Law Review, 1987, 1019.

За борбата со организираниот 
криминал и правната држава

Резултат на ваквите манипулации, кои значеа 
масовно користење на посебните истражни 
мерки и другите слични интрузивни методи и 
нивно искористување за политички цели, во 
суштина негативно се одразува врз довербата 
на граѓаните во институциите на системот и 
можностите за изградба на една вистинска 
правна држава.
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и внесува конфузија по однос на 
вредносните приоритети на Република 
Македонија како млада демократија.2 

Изминативе неколку години бевме 
сведоци на определена политика 
на власта, којашто упорно го 
фаворизираше факторот на ефикасност 
по секоја цена, запоставувајќи ги 
правно-државните гаранции кои би ја 
гарантирале законитоста во работењето 
на полицијата и на другите органи на 
државната власт кои имаат посебни 
овластувања. Ова придонесе во 
јавноста да се зацврсти една искривена 
слика за владеењето на правото и 
борбата со организираниот криминал.3 
Резултат на ваквите манипулации, 
кои значеа масовно користење на 
посебните истражни мерки и другите 

2 Види: A. V. ORLОVA, Organized Crime and the 
Rule of Law in the Russian Federation, Essex Hu-
man Rights Review, Vol. 2 No. 1, стр. 23.

3 Види: E. RIEHLE, Funktionstuchtige strafrechtsp-
flege contra strafprozessuale Garantien, KJ 1980, 
стр. 316; W. HASSEMER, Die Funktionstuchtig-
keit der Strafrechtspflege“ – ein neuer Rechtsbeg-
riff?, Strafverteidiger, Heft 6, 1982, стр. 275.

слични интрузивни методи и нивно 
искористување за политички цели, во 
суштина негативно се одразува врз 
довербата на граѓаните во институциите 
на системот и можностите за 
изградба на една вистинска правна 
држава. Ваквиот пристап не само што 
резултира со намалена доверба во 
владините политики насочени кон 
борба со криминалот и корупцијата, 
туку покажува дека власта впрочем 
не е подготвена, ниту пак е способна 
на трајна основа да ги решава 
проблемите во врска со причините 
за криминалитетот, како што се 
невработеноста, сиромаштијата и низа 
други сериозни општествени проблеми, 
па наместо репресијата да ја остави на 
последното место - ultima ratio, истата ја 
користи како примарен метод!  

2. Политички цели и последици по правната држава
Низа индикации и случаи 
придонесуваат за впечатокот дека 
демонстрацијата на сила има за цел 
да постигне повеќе политички цели, 
а пред сè да ги обесхрабри и да ги 
заплаши опозицијата, независните 
медиуми и критички настроените 
интелектуалци. Повеќе примери 
покажуваат дека кампањата насочена 
против организираниот криминал во 
повеќе пригоди е искористена за да 
се оправдаат определени внатрешни 

Упорното прикажување во медиумите 
на спроведувањето на наводните 
криминалци од страна на специјалци, 
дури и тогаш кога за тоа нема 
вистинска потреба, не само што 
претставува повреда на презумпцијата 
на невиност и што сериозно ја 
загрозува можноста обвинетите да 
добијат фер судење, туку служи и за 
испраќање јасна порака до сите други 
сегменти на општеството, коишто 
- на овој или на оној начин - имаат 
различни или критички ставови кон 
актуелната власт. 
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судири меѓу политичките и бизнис 
елитите.4 Заедно со некои други мерки, 
борбата против организираниот 
криминал се користи за да се востанови 
контрола врз Парламентот, локалните 
власти и медиумите.5 Во исто време, се 
обезбедуваат средства и се зголемува 
влијанието на Министерството за 
внатрешни работи, кое целава оваа 
кампања ја користи за сопствена 
промоција и за покажување на својата 
„цврста рака“, при што со силното 
присуство во медиумите настојува 
да остави впечаток дека полицијата 
и другите безбедносни служби се 
посветени и ефикасни во борбата со 
криминалот и корупцијата, истовремено 
сугерирајќи дека за крајниот 
неуспех на оваа борба се виновни 
Обвинителството, судството, медиумите 

4 Види: V. M. SERGEEV, Social Change, Legislation 
and Crime in the USSR and Russia, 36 Russian 
Politics and Law 3, 1998, стр. 19-26

5 ORLOVA, op. cit. стр. 24

и невладиниот сектор. Притоа, се 
изразува определена недоверба во овие 
институции, кои наводно го отапуваат 
острилото на оваа борба, со тоа што се 
залагаат за доследно спроведување на 
процедурите кои се злоупотребувани, 
со цел криминалците да ја избегнат 
правдата. Упорното прикажување 
во медиумите на спроведувањето на 
наводните криминалци од страна на 
специјалци, дури и тогаш кога за тоа 
нема вистинска потреба, не само што 
претставува повреда на презумпцијата 
на невиност и што сериозно ја загрозува 
можноста обвинетите да добијат фер 
судење, туку служи и за испраќање 
јасна порака до сите други сегменти 
на општеството, коишто - на овој или 
на оној начин - имаат различни или 
критички ставови кон актуелната власт. 

3. Политички мотивирани (монтирани) процеси
Како илустрација за ваквото еднострано 
сфаќање на владеењето на правото 
може да послужат неодамнешните 
случаи на апсење и затворање на повеќе 
познати претставници на политичката 
и на бизнис елитата, кои не се во љубов 
со актуелната власт, случаи што и се 
добро познати на македонската јавност. 
Оправдувањата дека секој што се 
огрешил пред законот мора да одговара, 
не можат да го отстранат впечатокот 
дека зад овие акции на полицијата стојат 
политички мотиви за пресметка со сите 
оние кои отворено ја критикуваат власта 

или, пак, финансиски ги поддржуваат 
опозициските партии или медиуми.

Определен кредибилитет има и тезата 
дека зад некои од овие судири во 
суштина стои и судир меѓу големите 
бизниси, како и судир помеѓу државата 
и приватните бизниси околу начелната 
доминација во домашната економија.6 

6 Ibid.

Случајот на Љубе Бошковски укажува 
на можни злоупотреби на посебните 
истражни техники и заштитата 
на сведоците за справување со 
политичките противници.
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Сè на сè, наместо борбата со 
организираниот криминал кај луѓето 
да влее доверба во институциите 
на државата и да ги ослободи од 
стравот од криминал, проблемот со 
криминалот и борбата против истиот 
се претворија во инструмент за 
застрашување на граѓаните, особено 
на оние кои на кој било начин не ја 
поддржуваат владејачката политичка 
структура. Притоа, независните 
медиуми, невладините организации и 
интелектуалците кои го поддржуваат 
јавниот дискурс и критичкото мислење, 
стануваат жртви на црно-белиот свет 
на политичките елити и го влечат 
„подебелиот крај“ бидејќи се помалку 
заштитени од отворените политички 
противници кои имаат легален или 
премолчлив имунитет. 

Случајот на Љубе Бошковски укажува 
на можни злоупотреби на посебните 
истражни техники и заштитата 
на сведоците за справување со 
политичките противници. Имено, иако 
овие мерки треба да се користат само 
во исклучителни ситуации и притоа 
да се води сметка за тоа истите да не 
се одразат врз правото на обвинетите 
за правично судење, овие мерки ќе 
се применуваат со цел да ја олеснат 
осудата на обвинетите, без да се води 
сметка за интересите на одбраната и за 
довербата на граѓаните во судовите и во 
системот на казнената правда во целина. 

Така, примената на посебните истражни 
мерки без посебна причина редовно се 
води како класифицирана информација, 
поради што јавноста се исклучува од 
судењето при изведувањето на овие 
докази, иако тоа не е предвидено 

во Законот за кривичната постапка. 
Навистина, јавноста може да се исклучи 
заради зачувување на државна или 
службена тајна, но според Законот 
за класифицирани информации 
класифицирањето на нешто како 
државна тајна или некој од другите 
степени на класифицираност е 
предвидено само заради државни 
интереси на безбедност и сл., а не за 
секоја посебна истражна мерка.7 Точно е 
и тоа дека податоците за лицата кои ги 
спровеле мерките се чуваат како тајна, 
но не и доказите што произлегле од 
истите. 

Исклучувањето на јавноста во секој 
случај во кој е применета посебна 
истражна мерка, наводно заради 
заштита на класифицираните 
информации, е изигрување на 
контролата на јавноста во овие процеси, 
во кои реално постои голем ризик дека 
се  политички „монтирани“. 

7 Законот за следење на комуникации 
предвидува класифицирање на податоците 
собрани со помош на ПИМ мерки, но и нивна 
декласификација во текот на постапката, со 
што истите не само што стануваат достапни за 
јавноста, туку и треба да се тестираат во однос 
на веродостојноста во една контрадикторна 
јавна постапка. 

Така, во случајот „заштитениот“ 
сведок можел да биде и т.н. „агент 
провокатор“, кој како метод на 
полициска клопка е незаконит според 
домашното и правото на Европската 
конвенција за човековите права. 
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Во дадениот случај, јавноста беше 
исклучена од главниот претрес токму 
кога се разгледуваа клучните докази 
прибавени со посебните истражни 
мерки, иако Законот не предвидува 
исклучување на јавноста заради 
изведување докази прибавени со 
овие мерки. Постапувајќи на ваков 
начин, судот ја лиши јавноста од 
можноста за увид во доказите на кои се 
темели обвинението. Исклучувањето 
на јавноста без соодветна легална 
поткрепа, кога се разгледуваат клучните 
докази за еден предмет, претставува 
процесна повреда на еден случај и 
повреда на правото на правично и 
јавно судење пред непристрасен суд, 
што е загарантирано со Уставот на РМ, 
Законот за судовите и ЗКП, но и со 
членот 6 од Европската конвенција за 
човековите права. 

На слична линија е и користењето 
на заштитените сведоци, на штета 
на правата на одбраната, со тоа што 
овие лесно се класифицираат како 
загрозени. Наместо судот да направи 
сè што може за сите докази да се 
презентираат и проверат на јавно 
судење во контрадикторна расправа, 
одбраната се лишува од можноста 
да ја испита нивната веродостојност 
и, воопшто, нивната улога во целиот 
случај. Испитувањето на „загрозениот“ 
сведок е спроведено со прикривање на 
неговиот лик и со мутирање на гласот, 
со што се оневозможува утврдувањето 
на неговиот идентитет, не само од 
страна на обвинетиот, туку и од страна 
на пошироката јавност. 

Така, во случајот „заштитениот“ сведок 
можел да биде и т.н. „агент провокатор“, 

кој како метод на полициска клопка е 
незаконит според домашното и правото 
на Европската конвенција за човековите 
права. 

Општ е впечатокот дека сведокот не 
бил сериозно загрозен за воопшто да 
биде заштитен во постапката,8 а особено 
е проблематичен начинот на заштита 
со непотребно „анонимизирање“ на 
сведокот, кој инаку неспорно му бил 
познат на обвинетиот, и неговото 
испитување. 

За еден сведок да стане заштитен, 
прво мора да се утврди дека неговата 
или безбедноста на неговото семејство 
е навистина сериозно загрозена. 
Се работи за сериозни закани од 
страна на мафијашки организации 
и сл. Ова е важно за да може да се 
оправда ограничувањето на правата 
на одбраната да се соочи лице в лице 
со сите сведоци кои ги товарат, за да 
може да се тестира нивниот исказ. Се 
работи за една од основните гаранции 
за фер судење. Затоа, судот мора да има 
рестриктивен пристап кон примената на 
посебните мерки, вклучувајќи и посебен 
начин на испитување заради заштита 
на сведокот, обидувајќи се колку што е 
можно да го компензира овој хендикеп 
за одбраната. 

Имено, во случај кога сведокот е познат 
за обвинетиот и за одбраната, нема 
никаква причина ниту пак логика 
тој да се испитува на посебен начин, 
со прикривање на ликот и на гласот, 
освен неосновано да ја оневозможи 

8 Не постои никакво образложение на 
решението сведокот да се третира како 
загрозен, ниту пак образложение за тоа каква  
опасност постои по сведокот.
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одбраната да има адекватна и доволна 
можност да го испита клучниот 
сведок против обвинетиот. Со ова е 
оневозможено одбраната да ја оспорува 
неговата веродостојност и неговата 
улога во случајот. Ова особено заради 
веројатноста истиот да постапувал 
како полициски информатор, прикриен 
агент, т.н. соработник на правдата или 
„агент провокатор“. 

Имено, доколку се покаже дека 
акцијата на полицијата имала ефект на 
поттикнување на обвинетиот да го стори 
делото за коешто е осуден, се оди преку 
допуштеното пасивно истражување на 
определена криминална активност. За 
жал, судот ваквите наводи не ги испитал 
на задоволителен начин, ниту пак и 
овозможил на одбраната да го стори 
истото.9 

Во таков случај, испитувањето на 
сведокот е важно за одбраната, за да се 

9 Teixeira de Castro v. Portugal (9 June 1998, 
Reports of Judgments and Decisions 1998-IV; Ma-
lininas v. Lithuania, no. 10071/04, §§ 34-35, 1 July 
2008; and Bykov v. Russia [GC], no. 4378/02, §§ 
88-93, 10 March 2009, Constantin and Stoian v. Ro-
mania,  Аpplications nos. 23782/06 and 46629/06) 
29 September 2009.

утврди улогата на лицето во настанот. 
Може да се работи за прикриен 
истражител (т.н. „прикриен агент“) кој 
може, но не мора, да биде полициски 
службеник, туку може да биде и 
полициски „информатор“, кој не смее да 
поттикнува на кривично дело, бидејќи 
тоа не е дозволено според нашиот закон 
и Европската конвенција за човековите 
права, т.н. „агент провокатор“. Имено, во 
овој случај прикриените истражители 
треба да имаат пасивна улога, што значи 
дека криминалната волја на сторителот 
треба да биде веќе оформена. Токму 
затоа многу внимателно треба да се 
разгледува начинот на спроведување 
на мерката од страна на прикриените 
истражители, бидејќи мерката може да 
се злоупотреби, така што преку активни 
дејствија на агентот ќе го поттикне 
лицето да го стори кривичното дело 
коешто инаку не би го сторило.

Имено, кога се работи за прикриен 
агент, нашиот закон и практиката 
на Европскиот суд во Стразбур се 
јасни дека тој треба да се заштитува 
многу порестриктивно во споредба со 
обичниот сведок, бидејќи се работи за 
лица кај кои ризикот е дел од работните 
задачи, но и заради тоа што треба да се 
види дали тие во случајот евентуално 
не се провокатори на дело кое 
осомничениот без нив никогаш не би го 
презел. Затоа, ова лице по правило треба 
да се појави на судењето, но не мора да 
го даде вистинското име или адреса, 
туку само да каже каде работи. 

Посебна категорија е т.н. „соработник 
на правдата“, кој е и самиот учесник 
во кривичното дело, но Законот го 
привилегира заради фаќање и осуда 

Случаите како овој на Љубе 
Бошковски, „Пајажина“ и други 
случаи со кои македонската јавност 
интензивно се занимаваше во 
изминативе дванаесет месеци, освен 
споменатиот проблем на политички 
мотивирани кривични гонења 
укажуваат и на низа други слабости на 
македонскиот казнено-правен систем. 
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на организаторите на една сериозна 
криминална организација. Во случајот 
„Бошковски“ може да се работи за 
која било од овие варијанти, поради 
што е важно да се утврди улогата на 
заштитениот сведок во целиот настан.

Случаите како овој на Љубе Бошковски, 
„Пајажина“ и други случаи со кои 
македонската јавност интензивно се 
занимаваше во изминативе дванаесет 
месеци, освен споменатиот проблем 
на политички мотивирани кривични 
гонења укажуваат и на низа други 
слабости на македонскиот казнено-
правен систем. Пред сè, судството и 
обвинителството не само што не успеаја 

да се докажат како контролори над 
полицијата и службите за безбедност, 
во смисла на гаранти на законитоста 
и човековите права на осомничените, 
туку напротив оставаат впечаток на 
безлични алки во бирократизираниот 
систем што не покажува голем респект 
кон човековите права. Обвинителството 
е сведено на своевидна адвокатска 
канцеларија на полицијата, неспособно 
самото да раководи со кривичните 
истраги. Доказ за ова е одбивањето на 
одговорноста обвинителството да ја 
преземе задачата за активно преземање 
на кривичните истраги.

4. Наместо заклучок 
Јавното обвинителство на Република 
Македонија, Советот на јавните 
обвинители и Министерството за 
правда, допрва ќе треба да одговорат 
на прaшањата зошто навремено 
не ги започнале подготовките за 
примена на новиот казнено-правен 
систем востановен со новиот Закон за 
кривичната постапка. Од друга страна, 
судовите ќе треба да објаснат зошто 
бројот на одбиени барања за претреси, 
притвори и посебни истражни мерки 
е незначителен и зошто не е усвоен 
речиси ниту еден приговор против 
обвинителниот акт. На јавноста, меѓу 
другото, ќе треба да и се даде одговор 
на тоа зошто притворите и судењата 
траат неразумно долго, со што се кршат 
презумцијата на невиност и основните 
права на обвинетите уште пред тие да 
бидат осудени.

Сите знаат дека притворот во 
Република Македонија е правило во 
сите медиумски експонирани случаи, 
што е уште еден аргумент што говори 
во прилог на наводно цврстата рака 
на извршната власт, од една страна, 
и неспособноста и пониженоста 
на судската власт во вршењето на 
нејзината уставна задача на заштита на 
човековите права и слободи. За волја 
на вистината, добрите познавачи на 
домашните состојби знаат дека една 
од најчестите причини за честото 
користење на мерката притвор 
лежи во слабата организација и во 
непрофесионалноста на самото 
судство. Имено, во најголем број случаи 
притворот се користи за судовите 
да можат да успеат да ја спроведат 
постапката, односно да обезбедат 
присуство на обвинетите и на нивните 
бранители. Но ова, за жал или за 
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среќа, не е легална основа за притвор и 
укажува на тоа дека самиот суд ги крши 
човековите права заради сопствената 
непрофесионалност и неорганизираност.

Една од главните причини за ваквите 
состојби е тоа што по осамостојувањето, 
процесот на востановување на правната 
држава и нејзините институции (со 
контрола врз полицијата/извршната 
власт) не беше изведен докрај, 
а Република Македонија, како и 
Русија и други земји во транзиција, 
неподготвена се качи на возот наречен 
„борба со организираниот криминал и 
корупцијата“, „меѓународен тероризам“ 
и сл., без да се востановат елементите 
на правната држава - контрола врз 
полицијата и тајната полиција од страна 
на независното судство, парламентот, 
независните медиуми и цивилниот 
сектор, општата и стручната јавност 
(науката). 

Сите знаат дека притворот во 
Република Македонија е правило во 
сите медиумски експонирани случаи, 
што е уште еден аргумент што говори 
во прилог на наводно цврстата рака 
на извршната власт, од една страна, 
и неспособноста и пониженоста 
на судската власт во вршењето на 
нејзината уставна задача на заштита 
на човековите права и слободи.
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