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Методолошки објаснувања

Извори и методи за прибирање на податоците

Статистиката на правосудството се темели на податоците што се прибираат од редовните статистички 
истражувања за сторителите на кривични дела. Други извори на податоци се: Министерството за правда, Адвокатската 
комора на Република Македонија и Уставниот суд на Република Македонија.

Опфат

Опфатот на криминалитетот како општествено негативна појава е целосен бидејќи со статистичките 
истражувања се опфаќаат сите полнолетни и малолетни сторители на кривични дела против кои е поведена постапка 
од надлежен орган (основно јавно обвинителство или основен суд), до донесувањето на правосилна пресуда.

Единици на проучување се сторителите на кривични дела. Тоа се полнолетни или малолетни лица кои 
извршиле кривични дела како извршители, соизвршители, поттикнувачи или како помагачи.

Дефиниции

Полнолетни сторители на кривични дела се лица кои во времето на извршувањето на делото имале навршено 
18 години возраст, против кои постапката по кривичната пријава и претходната постапка правосилно е завршена. 
Терминот се однесува и на обвинети и на осудени лица против кои кривичната постапка правосилно е завршена. 

Малолетни сторители се лица кои во времето на извршувањето на кривичното дело имале навршено 14 
години, но не навршиле 18 години, лица против кои постапката по кривичната пријава не е поведена (отфрлена 
пријава) или подготвителната постапка е запрена, против кои е поднесен предлог за изречување на казна-мерка, 
кривичната постапка пред советот за малолетници е запрена и против кои се изречени казни.

Податоците за обвинети полнолетни лица се однесуваат на сите полнолетни лица против кои во судот 
е поднесен обвинителен акт, обвинителен предлог против кого кривичната постапка правосилно е завршена со 
одлука на судот со која: постапката е запрена или обвинението е отфрлено, сторителот е ослободен од обвинението, 
обвинението е одбиено, изречена е мерка на безбедност, без изречување на казна или сторителот е прогласен за 
виновен.

Податоците за обвинети малолетни лица се однесуваат само на оние малолетници против кои кривичната 
постапка поведена пред советот за малолетници е правосилно завршена со одлука со која е запрена постапката или е 
изречена казна во односната година.

 Осудени полнолетни лица се полнолетни лица прогласени виновни и против кои се изречени казни. За 
кривични дела на кривично одговорните сторители може да им се изречат следниве казни: затвор, парична казна, 
забрана за вршење професија, дејност или должност, забрана за управување со моторно возило и протерување на 
странец од земјата.

Спрема кривично одговорните сторители може да се применат и алтернативни мерки само кога се исполнети 
определени законски предуслови и одредби. На сторителите на кривичните дела може да им се изречат следниве 
алтернативни мерки: условна осуда, условна осуда со заштитен надзор, условно прекинување на кривичната постапка, 
општокорисна работа, судска опомена и куќен затвор.

Податоците за осудените лица за кривични дела се однесуваат на сите полнолетни и малолетни лица осудени 
со правосилна судска одлука на основните судови. 

Осудени малолетни лица се малолетни лица, сторители на кривични дела, на кои им се изречени санкции-
малолетнички затвор и воспитни мерки (укор, упатување во дисциплински центар за малолетници, засилен надзор 
од страна на родителите, посвоителот или старателот, засилен надзор во друго семејство и засилен надзор од страна 
на социјалниот орган).
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Notes on methodology

Sources and methods of data collection  

Statistics on the judiciary are based on data collected through regular statistical surveys on the number of perpetrators 
of criminal offences. Other data sources are: the Ministry of Justice, the Bar Association of Macedonia and the Constitutional 
Court of the Republic of Macedonia.

Scope

The coverage of crime as a negative social phenomenon is complete, since statistical surveys cover all adult and 
juvenile perpetrators of criminal offences who are subject of a relevant procedure by the competent authority (Basic Public 
Prosecutor's Office or a Court of Original Jurisdiction) until the passing of an effective judgment. 

Units of observation are perpetrators of criminal offences. They are adults or juveniles who have committed criminal 
offences as direct perpetrators, accomplices, instigators or assistants.

Definitions

Adult perpetrators of criminal offences are persons who, at the time of perpetration of the criminal offence, have 
reached 18 years of age, against whom proceedings based on the criminal charges and previous proceedings have been 
concluded. The term also refers to indicted and convicted persons against whom criminal proceedings have been concluded.

Juvenile perpetrators of criminal offences are persons who have reached, at the time of perpetration of the criminal 
offence, the age of 14, but not yet the age of 18, persons against whom criminal proceedings have not been initiated (the 
charges have been dropped), or the committal proceedings have been terminated, or a proposal for sentencing a penal 
sanction has been filed, as well as persons against whom the proceedings before the juvenile council have been terminated 
and against whom sanctions have been pronounced. 

The data on accused adult perpetrators refer to all persons against whom, after an indictment, charges have been 
brought and the criminal proceedings have been effectively completed with a valid court decision, whereby the proceedings 
have been terminated or the indictment has been rejected and the perpetrator acquitted, the indictment has been rejected, a 
security measure has been pronounced, without pronouncing a sentence, or the perpetrator has been found guilty.

Data on accused juvenile perpetrators refer only to juveniles against whom criminal proceedings through a juvenile 
council have been concluded with a valid court decision, whereby the legal proceedings have been terminated by the council 
or a penal measure has been imposed (juvenile imprisonment or corrective measures). 

Convicted adults are adult persons who have been found guilty as charged and against whom punishments have been 
imposed. The criminally accountable persons can be sentenced as follows for the crimes they have committed: imprisonment, 
fine, a ban from performing their profession, activity or duty and expulsion of a foreigner from the country. Alternative 
measures may be applied to convicted perpetrators only when certain legal pre-conditions and provisions are met. The 
following alternative measures may be applied to perpetrators of crimes: probation, probation with a protective supervision, 
probationary suspension of the criminal procedure, community service, court reprimand and house arrest.

The data on persons convicted for criminal offences refer to all adults and juveniles convicted by an effective court 
judgment of the courts of original jurisdiction. 

Convicted juvenile persons are perpetrators of criminal offences against whom penal measures have been imposed - 
juvenile imprisonment or educational measures (rebuke, referral to a disciplinary center for juveniles, measures of intensified 
supervision by parents, by the adoptive parent or by the guardian, intensified supervision in another family and intensified 
supervision by the social agency).
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T-05.1: Пријавени и обвинети  полнолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2012 T-05.1: Reported and accused adult perpetrators by type of criminal offence and decision, 2012

  Групи на кривични дела против: / Type of crime against   

вкупно животот и 
телото

слободите и 
правата на 

човекот и 
граѓанинот

честа и 
угледот

половата 
слобода и 
половиот 

морал

имотот јавните 
финансии, 

платниот промет 
и стопанството

правниот 
сообраќај

безбедноста 
на јавниот 
сообраќај

вооружените 
сили

јавниот ред други групи 
на кривични 

дела и вон 
Кривичниот 

законик

  Total  Life and body  The freedoms 
and rights of 
humans and 

citizens

Honour and 
reputation

 Sexual 
freedom 

and sexual 
morality

Property  Public finances, 
payment 

operations and the 
economy

 Legal 
transactions

Traffic safety The armed 
forces

The public 
order

Other crimes 
and those 

outside 
Criminal Law

  

Кривични пријави  31 860  1 122   407   11   109  22 292   493   517  2 846   8  1 075  2 980 Criminal charges

Познати сторители  15 480  1 100   389   11   99  6 506   435   510  2 665   7  1 043  2 715 Known perpetrators 

Исход од постапката Result of proceedings

Отфрлена пријава  4 385   269   135   11   13  1 597   53   224   894 -   153  1 036 Complaints dismissed

Прекината истрага   103   3   2 -   1   61   2   2   1 -   7   24 Investigations suspended

Запрена истрага   641   57   18 -   7   309   41   22   19   3   35   130 Investigations halted

Поднесен обвинителен акт-предлог  10 351   771   234 -   78  4 539   339   262  1 751   4   848  1 525 Indictment

Непознати сторители  16 380   22   18 -   10  15 786   58   7   181   1   32   265 Unknown perpetrators 

Обвинети  11 311  1 311   330   468   54  4 263   285   454  1 724   4   691  1 727 Indicted persons

Исход од кривичната постапка Result of proceedings

Запрена постапка  1 311   308   70   237   2   317   43   47   79 -   23   185 Investigation terminated

Ослободени од обвинение   406   36   14   55   3   106   15   16   19 -   17   125 Charges dropped

Обвинението е одбиено   531   80   23   35   2   181   15   17   31 -   47   100 Charges rejected

Изречена мерка на безбедност без 
изречување на казна

  21   6 - - -   7  -   2 - -   3   3 Security measure prior to 
sentencing

 Прогласени за виновни  9 042   881   223   141   47  3 652   212   372  1 595   4   601  1 314 Convicted persons

T-05.2: Пријавени и обвинети  малолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2012 T-05.2: Reported and accused juvenile perpetrators by type of criminal offence and decision, 2012

  Групи на кривични дела против: / Type of crime against   

вкупно животот и телото слободите и 
правата на човекот 

и граѓанинот

половата слобода 
и половиот морал

имотот правниот 
сообраќај

безбедноста 
на јавниот 
сообраќај

јавниот ред други групи на 
кривични дела и 
вон Кривичниот 

законик

  

Total  Life and body  The freedoms and 
rights of humans 

and citizens

 Sexual freedom 
and sexual morality

Property  Legal 
transactions

Traffic safety The public 
order

Other crimes and 
those outside 
Criminal Law

Кривични пријави 1 001 60 6 10 773 1 50 52   49 Criminal charges

Исход од постапката Result of proceedings

Постапката не е поведена 169   4   1   5 141 - 10 2   6 No action taken

Подготвителната постапка е запрена 93   6 - - 78 - - 6   3 Committal proceedings terminated

Поднесен предлог за изречување на казна-
мерка

739   50   5   5 554   1 40 44   40 Penalties prescribed

Обвинети   778   58   3   11   597   1   28   50   30 Indicted persons

Исход од кривичната постапка Result of proceedings

Запрена постапка пред советот   221   15   2   3   187 -   2   7   5 Investigation terminated by juvenile court

Одлука за примена на мерка на безбедност   1 - - -   1 - - - - Security measures

 Одлука за изречување на казна-воспитна 
мерка

  556   43   1   8   409   1   26   43   25 Punishment and correctional measures
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T-05.1: Пријавени и обвинети  полнолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2012 T-05.1: Reported and accused adult perpetrators by type of criminal offence and decision, 2012

  Групи на кривични дела против: / Type of crime against   

вкупно животот и 
телото

слободите и 
правата на 

човекот и 
граѓанинот

честа и 
угледот

половата 
слобода и 
половиот 

морал

имотот јавните 
финансии, 

платниот промет 
и стопанството

правниот 
сообраќај

безбедноста 
на јавниот 
сообраќај

вооружените 
сили

јавниот ред други групи 
на кривични 

дела и вон 
Кривичниот 

законик

  Total  Life and body  The freedoms 
and rights of 
humans and 

citizens

Honour and 
reputation

 Sexual 
freedom 

and sexual 
morality

Property  Public finances, 
payment 

operations and the 
economy

 Legal 
transactions

Traffic safety The armed 
forces

The public 
order

Other crimes 
and those 

outside 
Criminal Law

  

Кривични пријави  31 860  1 122   407   11   109  22 292   493   517  2 846   8  1 075  2 980 Criminal charges

Познати сторители  15 480  1 100   389   11   99  6 506   435   510  2 665   7  1 043  2 715 Known perpetrators 

Исход од постапката Result of proceedings

Отфрлена пријава  4 385   269   135   11   13  1 597   53   224   894 -   153  1 036 Complaints dismissed

Прекината истрага   103   3   2 -   1   61   2   2   1 -   7   24 Investigations suspended

Запрена истрага   641   57   18 -   7   309   41   22   19   3   35   130 Investigations halted

Поднесен обвинителен акт-предлог  10 351   771   234 -   78  4 539   339   262  1 751   4   848  1 525 Indictment

Непознати сторители  16 380   22   18 -   10  15 786   58   7   181   1   32   265 Unknown perpetrators 

Обвинети  11 311  1 311   330   468   54  4 263   285   454  1 724   4   691  1 727 Indicted persons

Исход од кривичната постапка Result of proceedings

Запрена постапка  1 311   308   70   237   2   317   43   47   79 -   23   185 Investigation terminated

Ослободени од обвинение   406   36   14   55   3   106   15   16   19 -   17   125 Charges dropped

Обвинението е одбиено   531   80   23   35   2   181   15   17   31 -   47   100 Charges rejected

Изречена мерка на безбедност без 
изречување на казна

  21   6 - - -   7  -   2 - -   3   3 Security measure prior to 
sentencing

 Прогласени за виновни  9 042   881   223   141   47  3 652   212   372  1 595   4   601  1 314 Convicted persons

T-05.2: Пријавени и обвинети  малолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2012 T-05.2: Reported and accused juvenile perpetrators by type of criminal offence and decision, 2012

  Групи на кривични дела против: / Type of crime against   

вкупно животот и телото слободите и 
правата на човекот 

и граѓанинот

половата слобода 
и половиот морал

имотот правниот 
сообраќај

безбедноста 
на јавниот 
сообраќај

јавниот ред други групи на 
кривични дела и 
вон Кривичниот 

законик

  

Total  Life and body  The freedoms and 
rights of humans 

and citizens

 Sexual freedom 
and sexual morality

Property  Legal 
transactions

Traffic safety The public 
order

Other crimes and 
those outside 
Criminal Law

Кривични пријави 1 001 60 6 10 773 1 50 52   49 Criminal charges

Исход од постапката Result of proceedings

Постапката не е поведена 169   4   1   5 141 - 10 2   6 No action taken

Подготвителната постапка е запрена 93   6 - - 78 - - 6   3 Committal proceedings terminated

Поднесен предлог за изречување на казна-
мерка

739   50   5   5 554   1 40 44   40 Penalties prescribed

Обвинети   778   58   3   11   597   1   28   50   30 Indicted persons

Исход од кривичната постапка Result of proceedings

Запрена постапка пред советот   221   15   2   3   187 -   2   7   5 Investigation terminated by juvenile court

Одлука за примена на мерка на безбедност   1 - - -   1 - - - - Security measures

 Одлука за изречување на казна-воспитна 
мерка

  556   43   1   8   409   1   26   43   25 Punishment and correctional measures
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T-05.3: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2012 T-05.3: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2012

Групи на кривични дела против: / Type of crime against

вкупно животот и 
телото

слободите и 
правата на 

човекот и 
граѓанинот

честа и 
угледот

половата 
слобода и 
половиот 

морал

имотот јавните 
финансии, 

платниот промет 
и стопанството

правниот 
сообраќај

безбедноста 
на јавниот 
сообраќај

вооружените 

сили

јавниот  ред други групи 
на кривични 

дела и вон 
Кривичниот 

законик

Total  Life and 
body

 The 
freedoms 

and rights of 
humans and 

citizens

"Honour  
and 

reputation"

 Sexual 
freedom 

and sexual 
morality

Property  Public finances, 
payment 

operations and 
the economy

Legal  
transactions

Traffic 
safety

The  
armed  
forces

The   
public order

Other crimes 
and those 

outside 
Criminal Law

Вкупно  9 042   881   223   141   47  3 652   212   372  1 595   4   601  1 314 Total

Главна казна  5 230   508   102   109   37  2 202   78   88  1 145   1   274   686 Main penalty

Затвор  2 807   223   36   1   37  1 604   34   69   95   1   212   495 Prison sentences

Доживотен затвор   1   1 - - - - - - - - - - Life imprisonment

Затвор од 20 години   2   1 - - - - - - - -   1 - Imprisonment of 20 years 

Над 10 до 15 години   27   12 - -   2   4   2 - - - -   7 Over 10 to 15 years

Над 5 до 10 години   74   9 - -   6   20   3 - - -   5   31 Over 5 to 10 years

Над 3 до 5 години   114   8 - -   11   38   1 -   1 -   25   30 Over 3 to 5 years

Над 2 до 3 години   157   10   1 -   6   83   1   2   2   1   24   27 Over 2 to 3 years

Над 1 до 2 години   480   15   3 -   4   330   4   10   7 -   27   80 Over 1 to 2 years  

Над 6 до 12 месеци   746   40   5 -   6   459   9   10   29 -   51   137 Over 6 to 12 months

До 6 месеци  1 206   127   27   1   2   670   14   47   56 -   79   183 Up to 6 months

Парична казна  2 423   285   66   108 -   598   44   19  1 050 -   62   191    Fines

До 5000 денари   8   4 - - -   3 - -   1 - - - Up to 5000 denars

Од 5001 до 10000 денари   215   35   13   32 -   56   2   2   51 -   1   23 5001 - 10000 denars

Од 10001 до 30000 денари  1 162   161   22   44 -   267   12   8   526 -   26   96 10001 - 30000 denars

Над 30000 денари  1 038   85   31   32 -   272   30   9   472 -   35   72 Over 30000 denars

Вкупно изречени алтернативни мерки  3 565   367   120   28   8  1 414   83   274   358   3   316   594 Total - Alternative measures

Условна осуда - затвор  3 319   316   106   8   8  1 376   82   271   280   3   308   561 Probation - imprisonment 

Условна осуда - парична казна   114   26   8   8 -   24   1   2   30 -   1   14 Probation - fine

Судска опомена   130   25   6   12 -   14 -   1   47 -   7   18 Court reprimand

Општокорисна работа   2 - - - - - - -   1 - -   1 Community service

Поранешни осудувања  1 239   93   35   10   7   701   33   30   60 -   78   192 Previous convictions

За истовидни дела   517   25   15   5   3   352   8   9   16 -   17   67 For similar offences

За други дела   510   47   12   4   2   221   21   17   38 -   49   99 For other offences

 За истовидни и други дела   212   21   8   1   2   128   4   4   6 -   12   26 For similar and other offences
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05. Правосудство
05. Administration of justice

T-05.3: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2012 T-05.3: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2012

Групи на кривични дела против: / Type of crime against

вкупно животот и 
телото

слободите и 
правата на 

човекот и 
граѓанинот

честа и 
угледот

половата 
слобода и 
половиот 

морал

имотот јавните 
финансии, 

платниот промет 
и стопанството

правниот 
сообраќај

безбедноста 
на јавниот 
сообраќај

вооружените 

сили

јавниот  ред други групи 
на кривични 

дела и вон 
Кривичниот 

законик

Total  Life and 
body

 The 
freedoms 

and rights of 
humans and 

citizens

"Honour  
and 

reputation"

 Sexual 
freedom 

and sexual 
morality

Property  Public finances, 
payment 

operations and 
the economy

Legal  
transactions

Traffic 
safety

The  
armed  
forces

The   
public order

Other crimes 
and those 

outside 
Criminal Law

Вкупно  9 042   881   223   141   47  3 652   212   372  1 595   4   601  1 314 Total

Главна казна  5 230   508   102   109   37  2 202   78   88  1 145   1   274   686 Main penalty

Затвор  2 807   223   36   1   37  1 604   34   69   95   1   212   495 Prison sentences

Доживотен затвор   1   1 - - - - - - - - - - Life imprisonment

Затвор од 20 години   2   1 - - - - - - - -   1 - Imprisonment of 20 years 

Над 10 до 15 години   27   12 - -   2   4   2 - - - -   7 Over 10 to 15 years

Над 5 до 10 години   74   9 - -   6   20   3 - - -   5   31 Over 5 to 10 years

Над 3 до 5 години   114   8 - -   11   38   1 -   1 -   25   30 Over 3 to 5 years

Над 2 до 3 години   157   10   1 -   6   83   1   2   2   1   24   27 Over 2 to 3 years

Над 1 до 2 години   480   15   3 -   4   330   4   10   7 -   27   80 Over 1 to 2 years  

Над 6 до 12 месеци   746   40   5 -   6   459   9   10   29 -   51   137 Over 6 to 12 months

До 6 месеци  1 206   127   27   1   2   670   14   47   56 -   79   183 Up to 6 months

Парична казна  2 423   285   66   108 -   598   44   19  1 050 -   62   191    Fines

До 5000 денари   8   4 - - -   3 - -   1 - - - Up to 5000 denars

Од 5001 до 10000 денари   215   35   13   32 -   56   2   2   51 -   1   23 5001 - 10000 denars

Од 10001 до 30000 денари  1 162   161   22   44 -   267   12   8   526 -   26   96 10001 - 30000 denars

Над 30000 денари  1 038   85   31   32 -   272   30   9   472 -   35   72 Over 30000 denars

Вкупно изречени алтернативни мерки  3 565   367   120   28   8  1 414   83   274   358   3   316   594 Total - Alternative measures

Условна осуда - затвор  3 319   316   106   8   8  1 376   82   271   280   3   308   561 Probation - imprisonment 

Условна осуда - парична казна   114   26   8   8 -   24   1   2   30 -   1   14 Probation - fine

Судска опомена   130   25   6   12 -   14 -   1   47 -   7   18 Court reprimand

Општокорисна работа   2 - - - - - - -   1 - -   1 Community service

Поранешни осудувања  1 239   93   35   10   7   701   33   30   60 -   78   192 Previous convictions

За истовидни дела   517   25   15   5   3   352   8   9   16 -   17   67 For similar offences

За други дела   510   47   12   4   2   221   21   17   38 -   49   99 For other offences

 За истовидни и други дела   212   21   8   1   2   128   4   4   6 -   12   26 For similar and other offences
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05. Правосудство
05. Administration of justice

G-05.1: Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела според годината на извршување 
на делото
G-05.1: Reported, accused and convicted adult perpetrators of criminal offences, by year of committing the crime

G-05.2: Пријавени, обвинети и осудени малолетни сторители на кривични дела според годината на извршување 
на делото
G-05.2: Reported, accused and convicted juvenile perpetrators of criminal offences, by year of committing the crime
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05. Правосудство
05. Administration of justice

G-05.3: Осудени полнолетни сторители на кривични дела според изречената казна во 2012 година

G-05.3: Convicted adult perpetrators of criminal offences according to the pronounced sentence, 2012 
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05. Правосудство
05. Administration of justice

T-05.4: Осудени малолетни лица според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2012 T-05.4: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2012

Групи на кривични дела против: / Type of crime against

вкупно животот и 
телото

слободите и 
правата на 

човекот и 
граѓанинот

честа и угледот половата слобода 
и половиот морал

имотот правниот 
сообраќај

безбедноста 
на јавниот 
сообраќај

јавниот ред други групи на 
кривични дела и 
вон Кривичниот 

законик

Total "Life  
and body"

The freedoms 
and rights of 
humans and 

citizens

Honour and 
reputation

Sexual freedom and 
sexual morality

Property Legal  
transactions

Traffic  
safety

The  
public  
order

Other crimes and 
those outside  
Criminal Law

Вкупно 556 43 1 - 8 409 1 26 43 25  Total

Малолетнички затвор 7 - - - - 7 - - - - Juvenile imprisonment

До 10 години - - - - - - - - - - Up to 10 years

Над 8 до 10 години - - - - - - - - - - Over 8 to 10 years

Над 5 до 8 години - - - - - - - - - - Over 5 to 8 years

Над 3 до 5 години 1 - - - - 1 - - - - Over 3 to 5 years

Над 2 до 3 години 1 - - - - 1 - - - - Over 2 to 3 years

До 2 години 5 - - - - 5 - - - - Up to 2 years

Воспитни мерки 549 43 1 - 8 402 1 26 43 25 Educational measures

Укор 57 6 1 - 1 40 1 4 2 2 Rebuke

Упатување во дисциплински центар за 
малолетници

- - - - - - - - - - Referral to a disciplinary centre for juveniles

Мерки на засилен надзор од родител-
старател

298 23 - - 2 222 - 18 20 13 Measures of intensified supervision by the 
parents or the guardian

Засилен надзор во друго семејство - - - - - - - - - - Intensified supervision in another family

Засилен надзор од органот на 
старателство

173 13 - - 5 122 - 4 19 10 Intensified supervision by the social agency

Упатување во воспитна установа 2 - - - - 2 - - - - Referral to a correctional institution

Упатување во воспитно-поправен дом 19 1 - - - 16 - - 2 - Referral to a reformatory

Мерки на безбедност - - - - - - - - - - Security measures

Поранешни осудувања 80 1 - - - 77 - - 2 - Previous convictions

За истовидни дела 71 - - - - 69 - - 2 - For similar offences

За други дела 3 - - - - 3 - - - - For other offences

 За истовидни и други дела 6 1 - - - 5 - - - - For similar and other offences
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05. Правосудство
05. Administration of justice

T-05.4: Осудени малолетни лица според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2012 T-05.4: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2012

Групи на кривични дела против: / Type of crime against

вкупно животот и 
телото

слободите и 
правата на 

човекот и 
граѓанинот

честа и угледот половата слобода 
и половиот морал

имотот правниот 
сообраќај

безбедноста 
на јавниот 
сообраќај

јавниот ред други групи на 
кривични дела и 
вон Кривичниот 

законик

Total "Life  
and body"

The freedoms 
and rights of 
humans and 

citizens

Honour and 
reputation

Sexual freedom and 
sexual morality

Property Legal  
transactions

Traffic  
safety

The  
public  
order

Other crimes and 
those outside  
Criminal Law

Вкупно 556 43 1 - 8 409 1 26 43 25  Total

Малолетнички затвор 7 - - - - 7 - - - - Juvenile imprisonment

До 10 години - - - - - - - - - - Up to 10 years

Над 8 до 10 години - - - - - - - - - - Over 8 to 10 years

Над 5 до 8 години - - - - - - - - - - Over 5 to 8 years

Над 3 до 5 години 1 - - - - 1 - - - - Over 3 to 5 years

Над 2 до 3 години 1 - - - - 1 - - - - Over 2 to 3 years

До 2 години 5 - - - - 5 - - - - Up to 2 years

Воспитни мерки 549 43 1 - 8 402 1 26 43 25 Educational measures

Укор 57 6 1 - 1 40 1 4 2 2 Rebuke

Упатување во дисциплински центар за 
малолетници

- - - - - - - - - - Referral to a disciplinary centre for juveniles

Мерки на засилен надзор од родител-
старател

298 23 - - 2 222 - 18 20 13 Measures of intensified supervision by the 
parents or the guardian

Засилен надзор во друго семејство - - - - - - - - - - Intensified supervision in another family

Засилен надзор од органот на 
старателство

173 13 - - 5 122 - 4 19 10 Intensified supervision by the social agency

Упатување во воспитна установа 2 - - - - 2 - - - - Referral to a correctional institution

Упатување во воспитно-поправен дом 19 1 - - - 16 - - 2 - Referral to a reformatory

Мерки на безбедност - - - - - - - - - - Security measures

Поранешни осудувања 80 1 - - - 77 - - 2 - Previous convictions

За истовидни дела 71 - - - - 69 - - 2 - For similar offences

За други дела 3 - - - - 3 - - - - For other offences

 За истовидни и други дела 6 1 - - - 5 - - - - For similar and other offences
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05. Правосудство
05. Administration of justice

T-05.5: Пријавени полнолетни лица според групите на кривични дела

T-05.5: Reported adult perpetrators by type of criminal offence 

 2008 2009 2010 2011 2012  

Вкупно  26 409  30 404  30 004  31 284 31 860 Total

Кривични дела против животот и телото                  982   937   982  1 024  1 122 Crimes against life and body

Кривични дела против слободите и 
правата на човекот и граѓанинот

  296   410   500   357   407 Crimes against the freedoms and 
rights of humans and citizens

Кривични дела против честа и угледот                  12   8   10   12   11 Crimes against honour and reputation

Кривични дела против половата слобода 
и половиот морал    

  86   123   109   83   109 Crimes against sexual freedom and 
sexual morality

Кривични дела против бракот, 
семејството и младината   

  350   395   514   459   444 Crimes against marriage, family and 
youth

Кривични дела против јавните финансии, 
платниот промет и стопанството 

  596   543   620   472   493 Crimes against public finances, 
payment operations and the economy

Кривични дела против имотот    16 207  20 205  19 846  21 956 22 292 Crimes against property

Кривични дела против општата сигурност 
на луѓето и имотот 

  450   481   399   376   380 Crimes against the general safety of 
people and property

Кривични дела против безбедноста во 
јавниот сообраќај   

 3 167  3 064  2 834  2 898 2 846 Crimes against traffic safety

Кривични дела против правосудството              307   360   400   337   340 Crimes against the administration of 
justice

Кривични дела против државата                                15   2 -   6   13 Crimes against the state

Кривични дела против службената 
должност

 1 112  1 061  1 067   825   843 Crimes against official duty

Останати кривични дела  2 535  2 645  2 641  2 435 2 514 Other crimes

Кривични дела предвидени со посебни 
закони  

  294   170   82   44   46 Crimes envisaged by special laws

T-05.6: Пријавени малолетни лица според групите на кривични дела

T-05.6: Reported juveniles by type of criminal offence

 2008 2009 2010 2011 2012  

Вкупно  1 355  1 519  1 244  1 163 1001 Total

Кривични дела против животот и 
телото

  84   103   107   88 60 Crimes against life and body

Кривични дела против слободите и 
правата на човекот и граѓанинот

  7   2   2   1 6 Crimes against the freedoms and rights 
of humans and citizens

Кривични дела против честа и угледот   1   1   4 - 1 Crimes against honour and reputation

Кривични дела против половата 
слобода и половиот морал

  18   17   24   14 10 Crimes against sexual freedom and 
sexual morality

Кривични дела против бракот, 
семејството и младината

  4   1   2   3 2 Crimes against marriage, family and 
youth

Кривични дела против јавните 
финансии, платниот промет и 
стопанството

  21   12   14   14 10 Crimes against public finances, payment 
operations and the economy

Кривични дела против имотот  1 023  1 192   937   917 773 Crimes against property

Кривични дела против безбедноста на 
јавниот сообраќај

  77   1   61   43 50 Crimes against traffic safety 

Кривични дела против правосудството   12   10   3   2 6 Crimes against the administration of 
justice

Останати кривични дела   105   180   88   81   83 Other crimes

Кривични дела предвидени со 
посебни закони

  3 -   2 - - Crimes envisaged by special laws
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05. Правосудство
05. Administration of justice

T-05.7: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела

T-05.7: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence

 2008 2009 2010 2011 2012  

Вкупно  9 503  9 801  9 172  9 810  9 042 Total

Кривични дела против животот и телото                  835   905   872   945   881 Crimes against life and body

Кривични дела против слободите и 
правата на човекот и граѓанинот

  173   185   217   240   223 Crimes against the freedoms and rights 
of humans and citizens

Кривични дела против честа и угледот                  166   186   181   169   141 Crimes against honour and reputation

Кривични дела против половата слобода 
и половиот морал    

  92   65   54   54   47 Crimes against sexual freedom and 
sexual morality

Кривични дела против бракот, 
семејството и младината   

  272   255   272   317   305 Crimes against marriage, family and 
youth

Кривични дела против јавните финансии, 
платниот промет и стопанството 

  251   204   203   240   212 Crimes against public finances, payment 
operations and the economy

Кривични дела против имотот    3 770  3 952  3 613  3 850  3 652 Crimes against property

Кривични дела против општата сигурност 
на луѓето и имотот 

  124   134   100   126   125 Crimes against the general safety of 
people and property

Кривични дела против безбедноста во 
јавниот сообраќај   

 1 885  1 903  1 764  1 770  1 595 Crimes against traffic safety

Кривични дела против правосудството              107   141   132   137   153 Crimes against the administration of 
justice

Кривични дела против државата                              - -   1 -   1 Crimes against the state

Кривични дела против службената 
должност

  175   167   142   133   150 Crimes against official duty

Останати кривични дела  1 526  1 602  1 544  1 785 1 537 Other crimes

Кривични дела предвидени со посебни 
закони  

  127   102   77   44   20 Crimes envisaged by special laws

T-05.8: Осудени малолетни лица според групите на кривични дела

T-05.8: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence

 2008 2009 2010 2011 2012  

Вкупно 715 748 547 722 556 Total

Кривични дела против животот и телото 44 49 59 79 43 Crimes against life and body

Кривични дела против слободите и 
правата на човекот и граѓанинот

2 4 1 5 1 Crimes against the freedoms and rights 
of humans and citizens

Кривични дела против честа и угледот - 1 - 2 - Crimes against honour and reputation

Кривични дела против половата слобода и 
половиот морал

16 14 7 12 8 Crimes against sexual freedom and 
sexual morality

Кривични дела против бракот, семејството 
и младината

- - 1 1 - Crimes against marriage, family and 
youth

Кривични дела против јавните финансии, 
платниот промет и стопанството

6 4 13 7 9 Crimes against public finances, 
payment operations and the economy

Кривични дела против имотот 529 547 403 513 409 Crimes against property

Кривични дела против безбедноста на 
јавниот сообраќај

50 46 35 39 26 Crimes against traffic safety

Кривични дела против правосудството 2 - 1 3 2 Crimes against the administration of 
justice

Останати кривични дела 66 83 27 61 58 Other crimes
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T-05.9: Судови од општа надлежност

T-05.9: Courts of general jurisdiction

Судови/Courts Судии/Judges

вкупно врховен виш 
управен

управен апела-
циски

основни вкупно врховен виш 
управен

управен апела-
циски

основни

Total Supreme Higher 
adminis-

trative

Adminis-
trative

Appel- 
late 

Courts 
of first 

instance

Total Supreme Higher 
adminis-

trative

Adminis-
trative

Appel- 
late 

Courts 
of first 

instance

2006   31   1 - -   3   27   728   22 - -   82   624

2007   33   1 -   1   4   27   607   19 -   18   82   488

2008   33   1 -   1   4   27   659   20 -   22   89   528

2009   33   1 -   1   4   27   655   22 -   24   94   515

2010   33   1 -   1   4   27   668   24 -   24   105   515

2011   34   1   1   1   4   27   685   23   13   30   109   510

2012   34   1   1   1   4   27   668   20   11   29   105   503

Извор: Министерство за правда

Source: Ministry of Justice
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T-05.10: Начин на решавање на предметите и одлучување во Уставниот суд на Република Македонија

T-05.10: Manner of case solving and decision making in the Constitutional Court of the Republic of Macedonia

 2012  

Вкупно 239 Total   

Одлуки за укинување 23 Decisions for repealing

Одлуки за поништување 5 Decisions for revoking

Одлука за одбивање 6 Decision for refusing

Одлука за утврдување - Decision for determining

Решенија за неповедување постапка 102 Decision for not initiating a procedure

Решенија за отфрлање на иницијативата/барањето 95 Decision for rejecting the initiative/the request

Решенија за запирање постапка 2 Decision for ending a procedure

По чл. 16, 13 и 15 од Деловникот на Судот 6 According to articles 16, 13 and 15 of the Rules of 
Procedure of the Court

Предмети решени на друг начин - Cases solved in another way

Извор: Уставен суд на Република Македонија

Source: Constitutional Court of the Republic of Macedonia

T-05.11: Структура на предметите во работа, според видот на надлежноста на Уставниот суд                                                            
на Република Македонија
T-05.11:Structure of cases by type of competence of the Constitutional Court of the Republic of Macedonia

  2012

Вкупно 246 Total  

Оценка на уставноста и законитоста 205 Assessment of the constitutionality and legality

Барања за заштита на слободите и правата 25 Requests for protection of freedom and rights

Судир на надлежности - Competence collision 

Одговорност на Претседателот на Републиката - Responsibility of the President of the Republic

Оценување на уставноста на програмите и статутите 
на политичките партии и здруженијата на граѓани

16 Assessment of the constitutionality of programmes and 
statutes of political parties and civil associations

Други надлежности на Уставниот суд - Other competences of the Constitutional Court

Извор: Уставен суд на Република Македонија

Source: Ministry of Justice
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T-05.12: Адвокати и адвокатски приправници

T-05.12: Lawyers and law clerks

2008 2009 2010 2011 2012

Вкупно Total сé all  2 917  2 393  2 347  2 297  2 471

жени females  1 391   950   872   815   992

мажи males  1 526  1 443  1 475  1 482  1 479

Адвокати Lawyers сé all  1 899  2 017  2 101   196   203

жени females   735   719   727   88   98

мажи males  1 164  1 298  1 374   108   105

Адвокатски 
приправници

Law 
clerks

сé all   963   351   220   256   279

жени females   620   212   129   148   154

мажи males   343   139   91   108   125

Адвокатски стручни 
соработници

Junior 
lawyers

сé all   55   25   26   36   40

жени females   36   19   16   25   30

мажи males   19   6   10   11   10

Извор: Адвокатска комора на Македонија

Source: Bar Association of the Republic of Macedonia
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