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Апстракт 

 Една од основните претпоставки за владеењето на правото, за практикувањето 

на демократијата во современите држави претставува избирачкото право. Избирачкото 

право, заедно со сите свои карактеристики, методи, техники на избирање, преставуваат 

услов без кои не може една земја да се декларира како демократска. Преку 

спроведувањето и почитувањето на избирачкото право се исполнуваат и двете страни 

на самата појава, легитимноста и легалноста. Легитимноста ја претставува согласноста 

на најголемиот дел од населението од гласачите со политиките кои се водат од страна 

владата, политиките кои се водат од страна на политичките партии кои се на власт. Од 

друга страна легалноста тесно се поврзува со правилното и законито одржување на 

изборите. Посебен проблем претставуваат изборните регуларности кои го попречуваат 

изборниот процес. Инкриминирањето на определени дејствија како кривични дела 

против изборите и гласањето во Кривичниот законик на Република Македонија се 

оправдува токму со значајноста на изборите како еден од најкарактеристичните 

преставници на демкоратија. 
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Особености на избирачкото право  

  

Избирачкото право од денешен аспект има неколку свои особености кои ја 

определуваат неговата содржина и суштина, како што се општоста, еднаквоста, 

непосредноста и тајноста на избирачкото право. 

Општоста на избирачкото право го означува правото на граѓаните да избираат и 

да бидат избрани во државните органи, ако се полнолетни граѓани и ако имаат деловна 

способност. Општото избирачко право опфаќа две компоненти: актвиното и пасивното 

избирачко право. Активното избирачко право е правото на граѓаните да избираат 

претставници во државната власт со исполнувањето на некои услови. Како што веќе 

кажавме за да може граѓанинот да го користи ова свое активно избирачко право мора 

да има навршено 18 годишна возраст, да има стекнато деловна способност. Додека пак 

од друга страна пасивното избирачко право го означувва правото на граѓаните да бидат 

бирани во државните органи, без разлика дали се работело за членови на совет на 

општината, за градоначалник, за претставници во парламентот, за претседател на 

државата и сл.1 

Еднаквоста на избирачкото право значи еднаква вредност на гласовите на 

членовите на избирачкото тело независно од нивната социјална положба, полова 

припадност, степенот на образование или кое било друго својство. Оваа особеност на 

избирачкото право најдобро се согледува преку начелото “еден човек – еден глас”. 

Еднаквоста на избирачкото право се однесува и на активното и на пасивното избирачко 

право. Па така во оваа смисла граѓаните се еднакви како во гласањето, така и во 

правото да бидат бирани во органите на државната власт.2  

Непосредноста на избирачкото право всушност означува дека граѓаните 

непосредно, директно ги избираат своите претставници во државните органи. Изборот 

се врши со гласање на граѓаните на избирачкото место врз основа на нивниот упис во 

избирачките списоци. Непосредноста на избирачкото право значи отсуство на чие било 

посредување меѓу граѓаните и изборот на нивните претставници. Оваа особеност на 

избирачкото право претставува непосредна примена на активното избирачко право во 

конкретен избор на одредена личност за народен претставник.  

                                                           
1
 Шкариќ, Светомир, “Уставно право”, Матица македонска, Скопје, 2006 год., стр. 383-384 

2
 Mill, John Stuart, “Izbrani politi;ci spisi”, Informator, Zagreb, 1989 год., стр. 99-101 



Тајноста на избирачкото право значи облик на гласање што обезбедува целосна 

анонимност. Овој облик на гласање на може да се контролира од државните органи, 

политичките партии или од други субјекти. Преку тајноста на самите избори се 

обезбедуваат две својства на изборите, и тоа, независноста на избирачите во гласањето 

и чесност на изборите. Само тајните избори море да се окарактеризираат како 

слободни и фер избори.  

 

Карактеристики на кривичните дела против изборите и гласањето 

  

 Во посебна глава од Кривичниот законик на Република Македонија се уредени 

и предвидени делата против изборите и гласањето кај нас. Овој сет на кривични дела 

прави своја внатрешна систематика, па така во овој дел спаѓаат следните кривични 

дела: спречување на избори и гласање, повреда на избирачкото право, повреда на 

слободата на определување на избирачите, злоупотреба на избирачкото право, поткуп 

при избори и гласање, повреда на тајноста на писмата, уништување на изборен 

материјал, изборна измама и злоупотреба на средставата за финансирање на изборната 

кампања.3 

Со инкриминирањето на кривичното дело спречување на избори и гласање 

(член 158 од КЗ) е направен обид да се изврши елиминирање на насилното спречување 

на изборите и гласањето. Делото го врши тој што со употреба на сила, сериозна закана 

или на друга начин оневозможува или спречува одржување на избори или гласање, или 

го оневозможува или спречува утврдувањето или објавувањето на резултатите од 

гласањето. Ако добро се анализира законското битие на ова дело ќе може да се 

забележи дека заштита оди подалеку за разлика од единственото и забранетото 

спречување на избори и гласање, туку напротив во законската инкриминација 

подведени се спречувањето, оневзоможувањето или спречувањето на резултатите од 

гласањето.  

Преку кривичното дело повреда на избирачкото право (член 159 од КЗ) се 

обезбедува заштита на активното и пасивното избирачко право, во делот каде што се 

врши заштита од дејствија на оневозможување на вршење на тоа право. Кај ова дело е 

                                                           
3
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карактеристично тоа што инкриминацијата е насочена кон самата изборна постапка, 

односно на постапката за евидентирање на кандидатите и на избирачите, каде што 

избирачот се лишува од правото да избира, да биде избран или да гласа.  

Повредата на слободата на определување на избирачите исто така е предвидено 

како кривично дело против изборите и гласањето кај нас во Република Македонија 

(член 160 од КЗ). Како објект на заштита кај ова кривично дело се јавува слободата на 

определување на избирачот која се изразува преку неговата можност да се кандидира 

или да не се кандидира, да излезе на избори и да гласа или да не излезе на избори и да 

не гласа, како и за кого ќе гласа. Заштитувањето на оваа слобода на определување на 

избирачите е неопходен услов да се обезбедат и спроведат слободни, фер и 

демократски избори во едно општество. Законското битие го определува вршењето на 

ова кривично дело како, тој што со употреба на сила, серизона закана, измама или на 

друг начин ќе присили или ќе спречи друг да ги врши, да не го врши или да го врши 

избирачкото право во определена смисла.  

Злоупотреба на избирачко право (член 161 од КЗ). Како објект на заштита кај 

ова кривично дело се појавува изборниот систем. Изборниот систем како целина може 

да функцинира и да ја претставува волјата на граѓаните и избирачите единствено ако 

само во гласањето учествуваат субјекти, лица кои имаат право да гласаат, или 

конкретно кај нас лицата кои имаат навршено 18 годишна возраст и кои се деловно 

способни. Самата инкриминација на ова кривично дело е претставена преку два облика 

и тоа, гласањето наместо друг или гласањето повеќе од еднаш, првиот облик, и 

земањето на учество на изборите или гласањето на лице кое знае дека нема избирачко 

право, вториот облик на оваа инкриминација.  

Со инкриминацијата поткуп при избори и гласање направено е инкриминирање 

и на активното и на пасивното поткупување (член 162 од КЗ). Активното поткупување 

се состои во нудење, давање или ветување подарок или друга лична корист на лице со 

избирачко право, со намера да се придобие да го врши, да не го врши или да го врши 

избирачкото право во определена смисла. Додека пак од друга страна пасивното 

поткупување го врши лице со избирачко право што ќе бара за себе или ќе прими 

подарок или друга корист за да го врши, да не го врши или да го врши избирачкото 

право во определена смисла. Како објект на заштита кај ова кривично дело е определен 



изборниот систем, кој по својата суштина бара непристрасно одлучување на граѓаните 

околу прашањата кои се поврзани со изборите и изборниот процес.  

Ако го имаме во предвид фактот дека гласањето треба да се одвива во потполна 

тајност, тогаш оправдана е инкриминацијата која се однесува на повредата на тајноста 

на гласањето (член 163 од КЗ). За да се одржат слободни, фер и демократски избори во 

една држава тајноста на самите избори мора да биде почитувана до крајни граници, 

тајноста претставува основна претпоставка за одржувањето на таквите избори. 

Заштитувањето на тајноста на изборите и гласањето се однесува на неколку аспекти, 

како што се заштита на резултатот на гласањето и заштитата на околноста како и за 

кого гласало лицето кое има избирачко право.  

Уништувањето на изборен материјал е предвидено исто така како кривично 

дело против изборите и гласањето (член 164 од КЗ). Смислата на оваа инкриминација е 

во заштитата, сигурноста и веродостојноста на изборниот материјал кои служи како 

доказ за легалноста на изборите или гласањето. Во делокругот на изборен материјал 

може да се подведат следните материјали кои непосредно се однесуваат на изборите и 

гласањето, исправа, книга или спис што служи за изборите или гласањето, избирачки 

список, гласачко ливче, записник на изборната комисија и др. 

Како објект на заштита кај кривичното дело изборна измама (член 165 од КЗ) се 

појавува изборниот систем, објективноста на изборниот процес што треба да гарантира 

изборна победа на оној што добил најмногу гласови, односно прогласување на 

вистнскиот мнозински резултат од гласањето за референдум, за што решавачки може 

да биде и еден единствен глас. Исто така преку оваа инкриминација се заштитува и 

самото избирачко право, што може да биде повредено со одземање на едно или повеќе 

гласачки ливчиња. Како последица на извршување на дејствијата кои го сочинуваат 

законското битие на ова крвично дело доаѓа до тешка повреда на изборниот систем и 

избирачкото право, лажирање на изборната победа, односно лажирање на резултатите 

за одржаниот референдум.  

Кривичниот закон го предвидува и делото Злоупотреба на средствата за 

финансирање на изборната кампања (член 165 - а). Организаторот на кампања кој нема 

да го пријави изворот на финансии, ќе го спречи надзорот над трошењето на 

средствата, нема да поднесе финснсиски извештај, ќе ги пречекоре законски 

дозволените ограничувања за висината на средствата, ќе користи недозволени средства 



ќе биде казнет со затвор од најмалку 5 години. Истата казна е наменета и за 

одговорното лице од правното лице донатор кое нема да ги пријави донациите, ќе 

обезбеди недозволени или повисоки од дозволените средства, нема да поднесе 

извештај или ќе даде лажни и непотполни информации за донациите и ќе го попречи 

надзорот над финансирањето на кампањата. Казна до 3 години затвор е предвидена и 

за оној кој што тајно ќе донира за туѓа изборна кампања или кампања за избори во кои 

самиот учествува со износ кој во поголема вредност го надминува законскиот 

максимум. Кога овие злоупотреби ќе ги стори правно лице предвидена е парична казна. 

Овие злоупотреби повлекуваат и забрана за вршење на професија, дејност или 

должност и забрана за користење на средства за финансирање на политички партии. 

 

Постапка за заштита на избирачкото право 

 

 Согласно Уставот на РМ секој граѓанин со наполнети 18 години живот 

стекнува избирачко право. Избирачкото право е еднакво, општо и непосредно и се 

остварува на слободни избори со тајно гласање. Никој не смее да го повика избирачот 

на одговорност заради гласањето, ниту пак од него да бара да каже за кого гласал или 

зошто не гласал.4 

Секој избирач на кого му е повредено избирачкото право во постапката на 

спроведување на гласањето може да поднесе приговор до Државната изборна комисија 

во рок од 24 часа од сторување на повредата. Исто така на избирач на кого му е 

повредено избирачкото право   во постапката за спроведување на гласањето во 

странство може да поднесе приговор до Државната изборна комисија   во рок од 24 

часа по брза пошта, а времето на поднесување на приговорот се смета од времето на 

предавањето на пратката. После примениот приговор Државната изборна комисија е 

должна во рок од 4 часа по приемот на приговорот да донесе одлука.  Приговорите се 

поднесуваат во писмена форма и содржат: место,  време,  опис  на  направената  

повреда,  сторителот  и  доказите  на  коиподносителот се повикува; име, презиме и 

потпис на подносителот на приговорот, односно на овластениот претставник и 

електронско сандаче за прием на писмена. 

                                                           
4
 Устав на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија, бр. 52/1991  



Приговорите можат да се поднесуваат и на посебни обрасци, пропишани од 

страна на Државната изборна комисија, објавени во “Службен весник на Република 

Македонија” и на интернет страницата на Државната изборна комисија.5 

Доколку приговорот се усвои врз основа на доказите наведени во приговорот, а 

утврдени од Државната изборна комисија ќе се донесе решение со кое се утврдува дека 

на избирачот му е повредено избирачкото право на начин што истото му е 

оневозможено да го оствари. Ако се утврди дека на избирачот му е повредено 

избирачкото право во врска или со одредено дејствие на избирачкиот одбор Државната 

изборна комисија со решение со кое одлучува по приговорот ќе го задолжи 

избирачкиот одбор да му овозможи на избирачот да го оствари своето избирачко право 

доколку процесот на гласање е во тек. 

Доколку избирачот не е задоволен од решението на Државната изборна 

комисија може против одлуката на првостепениот орган, односно Државната изборна 

комисија да  поднесе тужба до Управниот суд, во рок од 24 часа по приемот на 

решението.Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по приемот на 

тужбата со што може да ја потврди или преиначи одлуката. 

 

 

 Емпириски дел на трудот  

 

Научниот пристап кон проучувањето на кој било општествен проблем денес, не 

може да се замисли без користење на соодветни статистички методи.6 Се со цел да се 

согледаат реалните состојби во врска со кривичните дела против изборите и гласањето 

кај нас во Република Македонија ќе се направи соодветна анализа на публикациите на 

Државниот завод за статистика во делот кој се однесува за сторителите на токму овие 

кривични дела против изборите и гласањето. Треба да се потенцира фактот Државниот 

завод за статистика нема соодветна методологија за следење на сите кривични дела 

против изборите и гласање, па затоа се следат само кривичното дело, спречување на 

избори и гласање (член 158 од КЗ) и кривичното дело, повреда на избирачкото право 

(член 159 од КЗ), сите други кривични дела од оваа глава од Кривичниот законик кои 
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се однесуваат на изборите и гласањето се подведени во делот останати. Потребно е 

хронолошко преставување на движењето на овие кривични дела низ годините за да се 

извлечат определени заклучоци за појавата која е предмет на наш интерес. Во оваа 

смисла ќе бидат разгледувани публикациите на Државниот завод за статисика на 

Република Македонија и тоа, Сторители на кривични дела во 2010 година, Сторители 

на кривични дела во 2011 година, Сторители на кривични дела во 2012 година и 

Сторители на кривични дела во 2013 година. Времената рамка е срочена по овој 

принцип од причина што за 2014 година Заводот за статистика се уште нема 

публикувано соодветен извештај.  

Табела 1 

Сторители на кривични дела против изборите и гласањето по години7 

Кривични дела 

против изборите и 

гласањето 

2010 2011 2012 2013 Вкупно 

Број на пријавени 

сторители 

55 7 13 38 113 

 

Анализата на бројките во табелата број 1 укажува на различни движења на 

кривичните дела против изборите и гласањето кај нас во Република Македонија од 

година во година. Така највисоки бројки имаме во 2010 и 2013 година. Додека најниска 

бројка во 2011 година од само 7 сторители на овие кривични дела. Не треба посебно да 

се нагласува фактот дека помалата бројка говори за подемократски, пофер и 

посолободни избори и обратно.  
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       Табела 2 

Сторители на кривични дела против изборите и гласањето според 

внатрешната систематика8 

 

Кривични дела 

против 

изборите и 

гласањето 

2010 2011 2012 2013 Вкупно 

Спречување на 

избори и 

гласање 

52 2 10 19 83 

Повреда на 

избирачко 

право 

3 4 1 1 9 

Останати 0 1 2 18 21 

 

Од анализираните статистички податоци кои се однесуваат на кривичните дела 

против изборите и гласањето во табела број 2 се доаѓа до заклучок дека кривичното 

дела спречување на избори и гласање е најчесто кривично дело кое се случува во 

реалноста или со бројка од 83 пријавени сторители за ова кривично дело. Многу мал 

дел отпаѓа на кривичното дело повреда на избирачкото право, само 9 пријавени 

сторители, додека пак во категоријата останатите бројката изнесува 21.  
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Заклучок  

 

Легалното спроведување на изборите и на изборниот процес значи регуларност 

на самите избори. Регуларноста претпоставува дека изборите ќе се одвиваат во 

согласност со Уставот и законите кои ја регулираат предметната материја. 

Легитимноста како категорија зависи токму од регуларноста на изборите. Регуларноста 

на изборите е показател за владеењето на правото во една земја, за остварениот степен 

на демократија, како и за степенот на цивилизираноста на еден народ.  

За да се спроведат регуларни избори треба да се исполнат неколку 

претпоставки, како што се, органите кои се надлежни за спроведување на изборите и 

гласањето да постапуваат професионално и во согласност со законот, да се развие 

свеста кај гласачите за значајноста на изборите како демократски процес во една 

држава, остварување на максимална правна заштита на избирачкото право, постоењето 

на силна правна рамка која ја уредува оваа материја, дефинирање и определување на 

дејствија што значат повреда на изборите и гласањето и нивно инкриминирање во 

Кривичниот зкаоник на Република Македонија.  

Сторувањето на кривичните дела против изборите и гласањето самите по себе 

говорат за сериозноста и негативните импликации кои ги предизвикуваат. Останува на 

джавата преку својот законодавец да ја заострува казнено – правната реакција против 

овие сторители на кривични дела против изборите и гласањето, како и да ја разгледа 

можноста некои останати дејствија да ги инкриминира како дела со кои се повредуваат 

изборите и гласањето се со цел да се зголеми казнено – правната заштита на изборите и 

на изборниот процес. Казнено – правната заштита исто така неопходно бара и 

постоење на функцинално јавно обвинителство, професионална полиција и секако 

независно и непристрасно судство.  
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