
Постапка за порамнување и посредување

11.07.2012

Одделот за казниви дела на Врховниот суд на Република Македонија, составен од
Претседателот на Судот Јово Вангеловски и судиите: д-р Драган Тумановски,
Невена Крцковска Малинковска, Ристо Катевеновски и Абдулаќим Саљиу, врз
основа на член 3 став 1, член 153 и член 160 од Судскиот деловник (“Сл.весник на
РМ“ бр.71/07), како и членовите 31, 34, 37 и 41 од Деловникот за работа на
Врховниот суд на Република Македонија (“Сл.весник на РМ“ бр.13/98, 21/09), а во
врска со примената на член 46 од Законот за прекршоците (“Службен весник на
РМ“ бр.62/06 и 51/11), на седницата одржана на ден 11.07.2012 година, го донесе
следното:

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ

Постапувајќи по законите во кои се пропишани прекршоци, а не се
пропишани постапките за порамнување и посредување, ќе се применуваат
одредбите од Законот за прекршоците, со кој е предвидена задолжителна
постапка за порамнување и посредување.

О б р а з л о ж е н и е

Целта на постапката за порамнување и посредување е постигнување на
согласност на сторителите на прекршоци и надлежните органи за отстранување
на штетните последици од сторениот прекршок и спречување на повторно
вршење на прекршоци, а најважната цел на овој институт е да се избегне водење
на прекршочна постапка пред надлежниот суд, односно прекршочниот орган.
Тенденцијата на законодавецот е да се намалат прекршочните предмети кои би ги
водел прекршочниот суд или прекршочниот орган. Порамнувањето и
посредувањето го извршуваат надлежните државни органи овластени за
поведување на прекршочна постапка, а во случајот со прекршоците предвидени
со Законот за шуми, Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, односно шумската полиција. Таа е должна да изврши
порамнување со сторителот на прекршокот, на начин предвиден со член 46 од
Законот за прекршоците, за тоа да сочини записник за порамнување и
посредување и заедно со другите списи да ги достави до надлежниот суд, односно

www.pravdiko.mk



прекршочниот орган, кои внимаваат дали е повредена постапката за
порамнување.

Основната цел на овој институт е намалување на бројот на судските
предмети. Судовите што ги враќале предметите на подносителот заради
порамнување правилно постапиле, бидејќи тоа го овозможува ставот 3 од член 46
од Законот за прекршоците. Доколку судовите сами би спровеле постапка за
порамнување, би го обремениле работењето во судовите и со тоа не би се
постигнала целта на овој институт.

Основните судови од подрачјето на Апелациониот суд Штип, правилно постапиле
кога прекршочните предмети ги вратиле на подносителот на барањето за
спроведување на постапка за порамнување и посредување, а исто така правилно
постапил и Апелациониот суд Штип, кој ги потврдил ваквите одлуки.

Во Врховниот суд на Република Македонија досега не е заведен предмет
за прекршоци од Законот за шуми, а по барање за заштита на законитоста, така
што нема одлука за вакви случаи, но постојат други прекршочни предмети од
други закони за кои е заземен став преку конкретни одлуки.
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