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Абстракт 

Разгледувањето и анализата на помилувањето и амнестијата како казнено – правни 

институти во контекст на ресторативната правда се неопходни ако се имаат предвид 

последиците кои ги предизвикуваат самите по себе, како и субјетите кои се 

заинтересирани за примената на истите, како што се сторителите на кривичните дела, 

општеството во целина, како и жртвите на кривичните дела. 

 Интересите на сите овие субјекти во општеството мораат да бидат усогласени, па 

токму затоа при примената на некој од овие два институти мора да се постапува со 

огромна внимателност и сериозност, во спротивно нивната употреба и примена може да 

значи злоупотреба, како и изигрување и избегнување на правдата, за лица за кои постои 

основано сомение дека сториле кривични дела, лица кои серизоно ги прекршиле 

законските норми и прописи.  

Клучни зборови: амнестија, помилување, ресторативна правда, акт на милост, 

ослободување од кривично гонење. 
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1. Поимно определување на аболицијата 

 

Правниот институт аболиција одсекогаш привлекувал големо внимание на 

целокупната стручна и останата јавност. Имајќи ги во предвид правните последици кои 

настануваат како резултат на користењето на овој правен институт, тогаш јасна станува 

потребата за негово изучување и анализирање, како и бројните различни мислења и 

ставови кои настануваат околу истиот. Набљудувано во една историска генеза, 

аболицијата како правен институт се употребувала уште во стариот век, правниот систем 

на Вавилон, во правните системи на античка Грција, правниот систем на стариот Рим, 

преку средниот век, па се до денес.  

Преку примената на аболицијата, всушност државата го истакнува правото на 

милост кон сторителите на кривичните дела, како и правото истото да биде искористено 

во определени ситуации. Откажувањето од државното право на казнување е застапено во 

кривично – правните законодавства уште од најрани времиња. Промените кои настануваат 

во општествените односи и општественото уредување преку појавата на парламентарните 

системи и надживување на монархиите како облици на државно уредување, доведуваат до 

појавување на два засебни правни институти кои можат да се подведат под широкиот 

поим на аболиција и тоа, амнестијата, која се донесувава во форма на закон од страна на 

законодавното тело, со која на поименично неопределн круг на лица им се дава 

ослободување од гонење или потполно или делумно ослободување од извршување на 

казната, им се заменува изречената казна со поблага, им се определува бришење на 

осудата или им се укинува определена правна последица од осудата, додека пак од друга 

страна помилувањето се дефинира како правен институт преку кој на поименично 

определено лице му се дава ослободување од гонење или потполно или делумно 

осободување од извршување на казната, му се заменува изречената со поблага казна или 

со алтернативна мерка или му се определува бришење на осудата или му се укинува, 

односно му се определува покусо траење на определена правна последица.  

Етимолошки, теминот “аболиција”, води потекло од латинскиот јазик и истиот 

означува укинување, или поништување во општа смисла, додека пак во правна смисла 
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преку овој поим се означува ослободувањето од кривичното гонење, односно 

суспендирањето на кривичното гонење.1 Аболицијата или како што гласи латинскиот 

назив во оригинал “abolere”, се дефинира  како ослободување од кривично гонење на лице 

за кое постои основано сомение дека сторило кривично дело.2 Самиот термин на 

аболиција всушност имлицира и го потенцира фактот на “изостанување на пресудата”, 

односно недонесување на правосилна пресуда во кривична постапка за некое лице. 

Поради фактот дека терминот на “аболиција”, е широк поим и истиот ги опфаќа и 

амнестијата и помилувањето како акти на мислост на државата во овој дел истите 

паралено ќе бидат анализирани со сите нивни карактеристики и особености.  

 

2. Амнестијата како правен институт 

 

Амнестијата се дефинира како акт кој се донесува од страна на законодавното тело, во 

форма на закон со чија помош на поименично неопределен круг лица им се дава 

ослободување од гонење или потполно или делумно ослободување од извршување на 

казната, или им се заменува изречената казна со поблага, или им се определува бришење 

на осудата или им се укинува определена правна последица од осудата.3  

За институтот на амнестија и помилување и нивната примена во законодавствата на 

старите држави е карактерстично тоа што истите не познавале поделаба на овие два 

институти, терминолошки како што е денес, туку и двата термини упатувале на фактот на 

ослободувањето од кривичното гонење, иако во практиката бил прифатен терминот на 

помилување.  

Од историски аспект правниот институт на помилувањето се сретнува многу одамна, 

уште во првите правни извори на државните организации. Истиот низ историјата е 

                                                           
1
 Kлајн, И., Шипка, М.,  “Велики речник страних речи и израза”, Нови Сад, 2010, стр.60   

2
 Георгиев, А., “Речник на правни поими”, Институт за истражување и европски студии, Битола, 2015, стр. 8 

3
 Член 113 од Кривичен законик, „Сл. весник на Република Македонија бр. 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 

19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 
166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 41/2014, 115/2014, 132/2014, 160/2014, 199/2014, 
196/2015 



4 

 

карактеристичен за законодавствата на Стара Грција, Вавилон, Рим и останати. Правните 

последици од примената на овој институт тогаш и денес не се разликуваат, и истите се 

однесуваат на ослободувањето од гонење, единствената разлика е во фактот што денес 

амнестијата претставува акт од општа природа со чија помош се амнестираат поименично 

неопределен круг на лица, додека истата во минатото се применувала како акт за 

ослободување од гонење за некои лица за точно определени кривични дела.  

Овој пристап кој бил прифатен во минатото за конкретна примена на помилувањето за 

определени кривични дела се потврдува и преку Хамурабиевиот законик, така во оваа 

смисла истиот законик како казна за жената која направила прељуба пропишува смртна 

казна со нејзино фрлање во вода, но сепак нејзиниот маж има право истата да ја помилува, 

право доколку биде искорстено имплицира и право на кралот за понатамошно 

помилување на љубовникот.4 

Откажувањето од државното право на казнување се сретнува и во законодавството на 

државите од Стара Грција, конкретно во Атинската држава. Ова право на откажување од 

кривично гонење, атињаните го нарекувале амнестија. За амнестијата како акт на мислост 

кој се користи за откажување од државното право на казнување говори и Платон, истиот 

смета дека владетелот е тој кој единствениот го има ова право, за простување на казните. 

Откажувањето на кривичното гонење се сретнува и во римското право, со таа напомена 

дека истото на почетокот можело да биде дадено само од страна на Сенатот, додека пак во 

времето на принципатот истото било давано од страна единствено на принцепсот.5  

Во текот на средниот век правото на откажување од државно гонење доживува некои 

промени пред се кои се однесуваат на кругот на лицата кои можат да го донесат и 

практикуваат, а не промени кои се однесуваат на правните последици од истото. Во 

средниот век со зачетоците на парламентарната демократија и воведувањето на 

праламентите, истите добиваат можност за користење на ова право.  

Согласно наведената дефиниција на амнестијата може да се согледаат елементите на 

истата преку кои се определува суштината на овој правен институт. Амнестијата може да 

                                                           
4
 The Code of Hammurabi, 1760 BC 

5
 Rašić, M., “Povijest i primjena kaznenopravnih instituta pomilovanja i amnestije”, Zagreb, 2013, str.2   
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има облик на аболирање или ослободување од казнено гонење, или пак амнестијата може 

да претставува интервенирање во веќе изречена казна, преку бришење на самата осуда или 

бришење на траењето на определена правна последици на осудата. Првиот облик на 

амнестирање или ослободувањето на казненото гонење, аболирањето претставува 

процесна пречка за преземање на било какви дејствија во рамките на кривична постапка 

против сторителите на делата кои се опфатени со конкретниот закон за амнестија. Така, 

доколку биде донесен ваков закон против овие лица не се поведува казнена постапка, а во 

ситуациите кога таа е поведена истата се запира во моментот на влегување во сила на 

законот за амнестија. Додека пак од друга страна вториот облик на амнестирање, 

интервенирањето во веќе изречена казна всушност значи корегирање на овие казни преку 

разни модалитети, како што се потполното или делумното ослободување од извршување 

на казната, или заменување на изречената казна со поблага, бришењето на осудата, како и 

предвремениот престанок на правните последици од осудата.6 

Постојат теоретичари кои сметаат дека амнестијата како акт на милост на државата и 

откажување од државното гонење на казнување е дискутабилна и истата претставува 

квазисудско овластување на законодавниот дом. Оваа определба за квазисудско 

овлстување ја оправдуваат преку фактот што со амнестијата не се навлегува во 

правосилноста на пресудата, ниту пак се брише пресудата.7  

Надлежен орган за давање и донесување на акт на амнестија во Република Македонија 

е Собранието како законодавен орган, токму затоа и актот со кој се дава амнестијата се 

донесува во форма на закон. Што се однесува до Република Македонија, податоците 

укажуваат на тоа дека од осамостојувањето на државата па се до денес општата амнестија 

е применета четири пати. Првиот Закон за амнестија е донесен во 1991 година со кој се 

врши амнестирање на 907 лица, од кои некои имале статус на затвореници, додека пак дел 

од нив биле осудени со правосилни пресуди, но истите не започнале со издржување на 

ефективните затворски казни. Следниот Закон за амнестија се донесува во текот на 1999 

година кој според својата содржина и природа е порестриктивен од причина што истиот 

предвидувал ослободување од казна за многу помала категорија на лица, за разлика од 

                                                           
6
 Камбовски, В., “Казнено право – општ дел”, 2-ри Август, Скопје, стр. 795-796 

7
 Шкариќ, С., “Уставно право”, Матица македонска, 2006, стр. 505 
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Законот за амнестија кој е донесен во 1991 година. Како лица кои се ослободуваат од 

казнено гонење согласно овој закон се сторителите на кривични дела со кои била 

предзвикана верска, национална и расна омраза. Третиот Закон за амнестија се донесува 

во 2001 година како последица на донесувањето на Охридкиот рамковен договор. Со овој 

закон се предвидува ослободување од гонење, запирање на судските постапки и 

ослободување на затворениците кои се поврзани со војната од 2001 година. 

Во 2003 година и со ревизијата од 2004 година, бил донесен четвртиот Закон за амнестија, 

кој ги опфатил граѓаните кои ја одбегнувале воената обврска неодговарањето на поканата 

за служење во армијата и самоволно оддалечување од вооружените сили.8 

 

3. Помилувањето како правен институт 

 

Помилувањето по својата правна природа има еднакво дејство и предзивикува исти 

правни последици како и амнестијата, со определени разлики и специфичности. 

Помилувањето претставува акт на милост со кој на поименично определено лице му се 

дава ослободување од гонење или потполно или делумно ослободување од извршување на 

казната, му се заменува изречената казна со поблага казна или со алтернативна мерка или 

му се определува бришење на осудата или му се укинува, односно му се определува 

покусо траење на определена правна последица. Исто така помилувањето може да се 

примени за укинување или покусо траење на казните забрана за вршење професија, 

дејност или должност, забрана на управување со моторно возило на сторителите кои се 

возачи по занимање и протерување странец од земјата.9  

Како надлежен за давање на помилување во Република Македонија е Претседателот на 

Републиката, кој истата ја дава во форма на решение. Постапката за помилување е 

утврдена со Законот за помилување и истата може да се поведе по службена должност, 

                                                           
8
 Стојановски, В.,  „СДСМ, ДУИ И ДПА ќе ја изгласаат амнестијата?“, Фокус, број 1053, 11.1022015, стр. 10-

13 
9
 Член 114 од Кривичен законик, „Сл. весник на Република Македонија бр. 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 

19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 
166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 41/2014, 115/2014, 132/2014, 160/2014, 199/2014, 
196/2015 
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како и по барање – молба на осудениот. Актот на помилување претставува инструмент на 

правдата и токму затоа истото треба рационално да биде користено, секогаш мора да се 

потпира на соодветно и разумно објаснување и образложение. Помилувањето кое се дава 

по барање – молба на осудениот не е проблематично и дискутабилно од причина што се 

работи за лица за кое веќе е донесена пресуда за конкретно кривично дело, додека пак кај 

помилувањето кое се дава по службена должност во вид на аболиција истото не зависи од 

волјата на помилуваниот, и на неговиот грб засекогаш останува сомнежот дека е сторител 

на кривично дело, без можност неговата невиност да биде потвредна со судска пресуда.  

За потребите на постапката на помилување како работно тело на Претседателот на 

Републиката функционира Комисијата за помилување. Комисијата за помилување е 

составена од девет членови, од кои еден е претседател на комисијата. Комисијата за 

помилување работи на седници кои ги свикува Претседателот на Комисијата по сопствена 

иницијатива и врз основа на заклучокот на Комисијата. Комисијата на седницата ја 

разгледува поединечно секоја молба за помилување и дава мислење по сите предлози што 

ги поднел министерот за правда и по предлозите за помилување што ги поднел по 

службена должност. Своето мислење Комисијата го утврдува со мнозинство гласови од 

присутните членови. При подготвувањето на предлозите Комисијата се води по следните 

критериуми: 

• природата, видот и тежината на извршеното кривично дело; 

•  личноста на осудениот и неговиот поранешен  живот, поведението на 

осуденото лице по осудата и за време на издржувањето на казната, односот 

спрема извршеното кривично дело, поранешната осудуваност, постигнатиот 

степен на ресоцијализација, возраста и здравствената состојба на осудениот и 

неговите семејни прилики; 

• влијанието на актот за помилување врз средината од каде што го извршил 

кривичното дело; 

• возраста на извршителите на кривични дела; 

• за осудените жени се зема предвид дали се тоа мајки на малолетни и 

незгрижени деца. 

  



8 

 

Предлозите и мислењата членовите на Комисијата ги доставуваат до Претседателот 

на Република Македонија кој ја донесува конечната одлука. Претседателот на Република 

Македонија дава помилување на поединечно определени лица за кривични дела 

предвидени со законите на Република Македонија, согласно со одредбите на Кривичниот 

закон и одредбите на Законот за помилување. 
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Заклучни согледувања 

 

 

Амнестијата и помилувањето преставуваат институти на кривично правното 

законодавство кои мора рационално да се применуваат од причина што преку нивната 

примена се засегаат повеќе старни во општеството. Самата природа на овие правни 

институти е хибридна и комплексна. За нив не е заинтересирано само кривичното 

законодавство, туку и политиката, моралот, верата, со други зборови заедницата во 

целина.   

Анализата на помилувањето и на амнестијата укажува на нормативното уредување на 

овие институти во контекст на ресторативната правда во општеството, во кое треба да се 

постигне рамнотежа и усогласеност помеѓу сите засегнати страни. Примената на овие 

правни инстути доведува до суспендирање на можноста за применување на казна за 

определени сторители на кривични дела. Иако се врши суспендирање на централната 

категорија на кривичното законодавство – казната, сепак треба во предвид да се имаат и 

определени позитивни страни кои ги носат со себе и ги предзивикуваат помилувањето и 

амнестијата.  

За во иднина при евентуалната приемна на овие кривично – правни институти секогаш 

треба да се има во предвид фактот дека се работи за институти кои влијаат на општествто 

во целина, па токму затоа истите треба да бидат користени во согласност со законските 

прописи, како и по направена соодветна анализа за нивно користење, пред се од страна на 

органите кои се надлежни за истите. Амнестирањето по својата правна суштина 

претставува интерференција на законодавната во судската власта, додека пак од друга 

страна помилувањето претставува интерференција на извршната во судската власт.  
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