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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.28 од 06.02.2014 година

Член 1
Во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96,
80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008,
114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13 и 82/13), во членот 39
ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:
„(3) Oдмерувањето на казната судот го врши согласно со Правилникот за начинот
на одмерување на казните кој го донесува претседателот на Врховниот суд на
Република Македонија, по претходно мислење од Јавниот обвинител на Република
Македонија и Адвокатската комора на Република Македонија.
(4) Кога судот одмерува казна ќе има предвид дали кривичното дело е сторено во
поврат, a посебно ќе има предвид дали поранешното дело е од ист вид како и
новото дело, дали се работи за продолжено кривично дело и дали постои
исклучително висок степен на противправност што во корелација со другите
околности под кои е сторено кривичното дело го оправдува изрекувањето на
построга санкција.“
Член 2
Членот 40 се менува и гласи:
„Судот може на сторителот да му одмери казна под границата пропишана со
закон, во рамките предвидени во членот 41 од овој закон или да примени поблаг
вид на казна во случај:
1) кога изрекува казна по поднесен предлог на спогодба за признавање на вина
склучена меѓу јавниот обвинител и обвинетиот и
2) кога обвинетиот ја признае вината на главната расправа согласно со одредбите
од Законот за кривичната постапка.“
Член 3
Правилникот од членот 1 од овој законик претседателот на Врховниот суд
Република Македонија ќе го донесе и ќе го објави во „Службен весник
Република Македонија” во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила
овој закон.
Правилникот од членот 1 од овој законик ќе започне да се применува 30 ден
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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