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РЕКОНСТРУКЦИЈА, КРИМИНАЛИСТИЧКИ  ЕКСПЕРИМЕНТ 

И СИТУАЦИОНО ВЕШТАЧЕЊЕ ПРИ ИСТРАЖУВАЊЕ НА 

СООБРАЌАЈНА НЕСРЕЌА1 
 

АПСТРАКТ 

 
Реконструкцијата на настанот, криминалистичкиот експеримент и ситуационото 

вештачење претставува интегрален дел на системот од доказни дејствија што се 

применуваат во рамките криминалистичкото постапување при истражната и кривичната 

постапка со цел за ефикасно и ефективно истражување, расветлување и докажување на 

кривичниот настан т.е. сообраќајна несреќа.  

 

1. Законски основи и поим на увид, доказ, реконструкција, 

вештачење и криминалистички експеримент 

 

   Во текот на кривичната постапка (низ единствениот процес на предистражната 

постапка и истрагата) правнорелевантни факти се утврдуваат преку  доказни 

средства (media probandi), под што подразбираме извори од кои се добиваат 

доказните основи, а тоа се: сведоци, вештаци, увид и реконструкција, признание и 

материјални докази.  

     Согласно Законот за кривична постапка (чл.230 ЗКП) увид се презема кога за 

утврдување или разјаснување на некаков важен факт вопостапката е потребно 

непосредно забележување. Од криминалистички аспект, увидот е процесно регулиран 

систем на криминалистичко-тактички и технички дејствија, при чие обавување со 

непосредно сетилно забележување (или со помош на “продожеток на сетилата” – технички 

помагала лупа и др.) и со изучување на материјалните објекти со помош на верзиите кои се 

планираат (врз основа на методите на индукција, дедукција, генерализација, апстаракција, 

компарација, анализа и синтеза) и проверуваат паралелно со увидот (неговиот тек) се врши 

фиксирање на целокупната ситуација на лице местото како материјално – идеален систем 

(состојба, обележја, својства и меѓусебните врски и односи на доказните информации), во 

неговата непроменета, орегинална состојба и манифестирани облици заради разјаснување 

на структурата на кривичниот – криминалниот настан.2 Мислиме дека наведената 

дефиниција за увидот е посеопфатна и поцелисходна, бидејќи на ситематски начин и 

попрецизно ги  опфаќа и потенцира сите суштински мерки и активности при неговата 

реализација (инегријајќи го процесниот и криминалистичкиот аспект и нивните цели). 
     Доказите низ  трудовите од областа на кривично процесното право се дефинираат како: 

збир на основи или образложенија кои зборуваат за вистинитоста или сигурноста на некои 

важни факти во постапката (Марковиќ, 1921:4); факти за вистинитоста или невистинитоста 

на спорната фактичка состојба (Димитријевиќ,1981:184); факти врз основа на кои се 

утврдува постоење или непостоење на спорни правно релевантни и други факти кои се 

утврдуваат во кривичната постапка (Милошевиќ, Стевановиќ1977:206); факти врз основа 

на кои од надлежниот орган се утврдува постоење или не постоење на факти чие 

утврдување во кривичната постапка е неопходно (Бејатовиќ,2003:326);. Во суштина   

доказот  содржи два елементи: доказни основи и доказни средства. Доказна основа 

(probatio, argumentum, причина) е веќе познат, утврден факт врз чија основа се заклучува 

за вистинитоста на другиот факт што треба да се утврдува во конкретниот случај и што 

 
1 Мургоски.Б, Предавње, ФБ.2011/12; 
2 Види: В.Бодинелиќ. Криминалистика, Откривање и докажување, Том-1, Скопје,1985, стр.474; исто, Липовац,К,Безбедност 

саобраќаја, Службени лист,СРЈ,2008; 
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е предмет на докажување . Доказни средства (medija probandi, instrumentum) се извори од 

кои во текот на казнената постапка се добиваат податоци, односно факти кои се доказна 

основа.3 Под поимот факт подразбираме со мислено сетилна дејност, утврдено 

објективно-реално постоење на одредена работа, појава, процес, случување, особина или 

однос, кој во основа е секогаш делумен, посебен и апстракно-конкретен.4 

    Согласно Законот за кривична постапка (чл.231 од ЗКП) реконструкцијата на 

настанот се врши заради проверување на изведените докази или утврдување на 

фактите. Во таа смисла, судот може да определи реконструкција на настанот на 

сообраќајната несреќа, која се врши така што ќе се повторат дејствијата или 

ситуациите во условите под кои според изведените докази се одиграл настанот. 

Ако во исказите на одделни сведоци или обвинети дејствијата или ситуациите се 

различно прикажани, реконструкцијата на настанот, по правило, посебно ќе се 

изврши со секој од нив. Реконструкцијата не смее да се врши на начин со кој се 

навредува јавниот морал или се доведува во опасност животот или здравјето на 

луѓето. При реконструкцијата, може по поптреба, повторно да се изведат одделни 

докази. Поради тоа што реконструкцијата представува посебен облик на увид, 

значи дека и за неа важат сите оние одредби од Законот кои се однесуваат на 

увидот, одсем, доколку некои од нив при реконструкцијата не би можеле да се 

применат поради самата природа на реконструкцијата ( чл.231 ст.2 и 3 од ЗКП). 

      Согласно Законот за кривична постапка (чл.233 од ЗКП) вештачењето се 

определува кога за утврдување или за оценка на некој важен факт во постапката 

треба да се прибави наод и мислење од лице што располага со потребно стручно 

знаење. 
       Криминалистичкиот (истражниот - судскиот) експеримент5  претставува 

самостојно процесно дејствие што се состои во спроведување опитни мерки, проби, 

тестирања и испитувања со кои определени нови факти и околности од структурата на 

сообраќајната несреќа,  плански се воведуваат и менуваат за да нагледно се види ефектот 

од таквите експериментални интервенции, со цел да се проверат постојните и да се соберат 

нови докази. При тоа, се проверува и утврдува која појава мора да и претходи на 

настанатата утврдена последица. Преку вршењето експеримент нагледно се демонстрира 

неможноста или можноста од постоење на определени околности, така што спроведените 

опити во разни варијации овозможуваат да се спознаат и да се утврдат закономерностите 

во развојот на испитуваната сообраќајна несреќа.  Со воведувањето нови околности во 

фактичкиот “мозаик” на кривичниот настан т.е на сообраќајната несреќа се утврдуваат 

последиците што тие ги произведуваат и врз основа на тоа се донесуваат релевантни 

заклучоци. Доколку, на пример, времето е битен фактор во конкретен случај, 

експериментот се спроведува така што се варираат динамиката и брзината на одвивањето 

на дејствието, се набљудува добиениот ефект и се споредува со критичниот што настанал 

при сообраќајната несреќа.6  

     Експеримент може да се врши во сите етапи од криминалистичкото постапување, и тоа 

почнувајќи уште од т.н. прв оперативен зафат, кога се спроведува непосредно по увидот, 

потоа во рамките на истражната дејност, како и на главниот претрес. Тој може да биде 

едноставен и да се темели на околности што секој може да ги провери, меѓутоа, постојат и 

бројни технички и научни експерименти што делумно мора да се спроведуваат и во 

 
3 Види повеќе: Н.Матовски, Г.Л.Бужаровска и Г.Калајџиев, Казнено процесно право, Скопје,2009,стр.205-246;). 
4 Види, Шешиќ,Б. Општа методологија, научна књига, Београд,1974, ст.273:. 
5 Види: Vodinelic,V, idr. Saobracajna kriminalistika, Beograd,1986, str,193-200; Ангелески, М, 

Криминалистика, Скопје,1993, стр.28-30; 
6 Симоновиќ, Б., Криминалистика (2004), Крагујевац, 325. 
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лабораторија.7 Во суштина, експериментот се засновува врз компаративниот метод 

(споредување сличности и разлики), додека добиениот заклучок се изведува преку методот 

на аналогија (сличност).  

 

1.1. Сличности и разлики помеѓу експериментот и другите процесни дејствија 
 

     Без сомнение, и покрај тоа што криминалистичкиот експеримент има допирни точки и 

сличности со други процесни дејствија (со увидот, со криминалистичката реконструкција 

итн.), сепак тој според  содржината и другите карактеристики се издвојува како 

самостојно доказно дејствие првенствено поради тоа што како таков се диференцира 

според објектот на набљудување и истражување8.  

     Така на пример, за разлика од увидот, со кој се изучуваат само материјални извори на 

докази, при што тактички и технички се третира затечената фактичка ситуација во 

неизменета состојба, преку спроведувањето експеримент не се проучуваат само 

материјалните, туку и „идеалните“ извори на докази (искази на оштетен, сведок и на 

обвинет), при што плански се воведуваат нови околности за да се види нивното значење за 

„составувањето“ на мозаикот на кривичниот настан. Тоа значи дека за разлика од увидот, 

во чии рамки се фиксираат и се проучуваат непроменети материјални објекти, во случаите 

кога станува збор за вршење експеримент се спроведуваат разновидни опити со свесно и 

планирано воведување нови промени за да се согледа нивното значење за причинско - 

последичната закономерност на појавувањето и егзистирањето на кривичен настан т.е. 

сообраќајната несреќа што се истражува (што  значи, после тие проби се согледува 

ефектот од таквите експериментални интервенции). 

     Без разлика на тоа што во определени случаи кога тоа го наметнува определена 

тактичка ситуација, криминалистичката реконструкција се јавува како одделен тактички 

начин на спроведување не само на увид (впрочем, таа се темели врз претходно 

проучување на квалитетен материјал фиксиран во рамките на увидот), туку и на други 

процесни дејствија (сослушување сведок, испитување обвинет итн.), сепак 

реконструкцијата како самостојно доказно дејствие се „изборила“ за соодветно место во 

системот на процесни дејствија, разликувајќи се од секое од нив. 

     Аналогно на ова, криминалистичката реконструкција се разликува и од 

криминалистичкиот експеримент.  Така на пример, за разлика од реконструкцијата, која 

претставува „обновување“, односно имитирање на ситуацијата на местото на кривичниот 

настан или на некои околности и предмети од таа состојба, како и имитирање на некои 

елементи од дејствието на извршување, со сите предмети што таму фигурирале во 

моментот на извршувањето, со corpora delicti и траги, онака како што сето тоа се наоѓало 

во моментот на извршувањето на криминалното дејствие за да може да биде слично на 

оригиналната ситуација, при вршењето истражен увид е битно криминалистот да се меша 

во нештата и да го набљудува резултатот од својата интервенција. Тоа мешање заправо се 

врши преку експериментирање! Кај имитирањето гледаш тоа да биде копија на 

оригиналот. Колку што тоа е поверно, толку реконструкцијата е поуспешна. Кај 

истражниот експеримент околностите и фактите плански се менуваат со опити во разни 

варијации.9 

      Исто така, криминалистичкиот експеримент се разликува и од вештачењето. Имено, во 

рамките на експериментот не се вршат експертизни истражувања, додека при 

спроведувањето определени експертизи може да се примени соодветен експериментален 

 
7  Водинелиќ, В., Криминалистика (1984), Београд, 411. 

 
8 Види: Ангелески,М, Криминалистички експеримент,Факултет за безбедност,Годишник,2009; 
9 Водинелиќ, В., Криминалистика – откривање и докажување (1985), Скопје, 570.  
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метод или опит. Покрај ова, за спроведување криминалистички експеримент не се 

потребни специјални знаења (како што е тоа случај со вештачењето), а текот на дејствието 

и добиените резултати се очигледни за сите  учесници во експериментот10. 

                                                     

               2. Причини и видови на сообраќајни несреќи 

       

        До податоци за сообраќајната несреќа и евентуалната вина може да се дојде на 

два начини: првиот начин e преку вршењето на  увид на самото лице место и се 

состои од компетентно и квалитетно пронаоѓање и обезбедување на персонални 

докази (од учесници и сведоци ) и материјални докази ( со релативно пасивното 

фиксирање на лице местото, трагите и предметите од сообраќајната несреќа); 

вториот начин е преку вршење на реконструкција на настанот и 

криминалистичкиот (истражниот – судскиот) експеримент на сообраќајната 

несреќа. Според резултатите од истражувањата11 (од анализирани вкупно 9.716 

сообраќајни несреќи), просечно, како најчести грешки (причини) за нивното 

настанување се следниве: пречекорување на ограничувањата за брзината на 

движење на моторните возила 3.185 (32,78%); непочитување на правилата за 

првенство на минување 1.556 (16,01%); поради грешките на пешаците, јавачи, 

терачи на стока 1.199 (12,34%); недржење на страна и правец на движење 789 

(8,12%); од неправилно свртување и возење наназад 762 (7,84%); возење под 

дејство на алкохол 672 (6,91%); престигнување и заобиколување 554 (5,70%); 

искуство на возачот 363 (3,73%); психофизичка состојба на возачот 238  (2,44%); 

техничка состојба на возилото 156 (1,60%); запирање и паркирање 99 (1,05%); 

непрописно растојание и разминување 84 (0,86%); состојбата на патот и околината 

31 (0,31%); останати грешки 26 (0,26%). При тоа, според видовите и начинот на 

случување, забележителна е следнава дистрибуција: соборување и газење на пешак 

37,90%, судар од спротивен правец на движење 21,18%, судар во ист правец на 

движење 12,40%, судар од бочна страна 11,70%, излетување на возило од пат 

11,61%, удар во објект на патот 5,19%, удар во застанато паркирано возило 3,62%, 

неправилно превезување на возило на пат 2,42%, паралелно возење 0,56% и 

соборување на стока 0,23%. 

   Податоците недвосмислено укажуваат на висок степен на непочитување на 

сообраќајните правила и прописи, како и недоволно развиеност на сообраќајно-

техничка култура и дисциплина кај учесниците во патниот сообраќај. 

 

3. Реконструкција на сообраќајна несреќа 

        

       Реконструкцијата на сообраќајните несреќи е од големо значење затоа што 

чести се случаите кога целосното разјаснување на настанот не е можно само со 

вршењето на увидот и преземањето на останатите оперативно - тактички мерки. 

Реконструкцијата има своја просторно - временска ситуираност и претставува база 

за логичкото промислување на причинската состојба, врз основа на увидниот 

материјал, исказите на сведоците и учесниците во сообраќајната несреќа.  

 
10 Види: Аверјанова и др., Сп. труд, 637. 
11 Види: Б.Мургоски, Полицијата и безбедноста во сообраќајот (докторска дисертација), Факултет за 

безбедност – Скопје, 2003, стр.149—152; 



 5 

      Имено, заради проверување на изведените докази или утврдување на факти што 

се од значење за разјаснување на предметите, органот кој ја води постапката може 

да одреди реконструкција на настанот, која се врши така што ќе се повторат 

дејствата или ситуациите во услови под кои според изведените докази се одиграл 

настанот. Во нашиот случај реконструкцијата на настанот би се состоела во 

вештачко повторување на целиот тек на сообраќајната несреќа или на одделни 

нејзини фази со учествување на сите учесници и сведоци во несреќата и под такви 

услови (што послични) на оние што постоеле во критичното време. За разлика од 

некои автори, кои сметаат дека реконструкцијата не може да биде самостојно 

истражно дејство, сепак, сме наклонети кон мислењето на Водинелиќ и Марковиќ 

кои имаат позитивен став по ова прашање. 
      Во процесот на рассветлување на несреќата со бегство на некој од учесниците, 

без оглед на исказите на евентуални сведоци – очевидци и оштетениот, 

реконструкцијата секогаш претставува неопходна проверка и дополнување на 

увидот со нови елементи, кои не беа познати до откривањето на одбегнатото 

возило, односно одбегнатиот учесник на настанот. Секако грешките што се 

направени при вршењето увид со реконструкцијата не е можно да се поправат. 

Всушност, исправна реконструкција е можно да се изврши само врз основа на 

квалитетен увид. Но, и покрај тоа поради многуте непознати факти во моментот на 

вршењњето увид дури со реконструкција на незгодата по пронаоѓањето на 

одбегнатото возило одбегнатиот учесник е можно да се стекне целосна слика на 

настанот. Во таа пригода конечно се утврдува механизмот на настанувањето и 

текот на незгодата, се врши проверка на исказот на одбегнатиот учесник на 

настанот и евентуалните сведоци како и на одделни наоди и мислења на вештаците. 
     Иако, всушност, претставува завршен чин на доказната постапка, 

реконструкцијата на сообраќајната незгода може да послужи и како основа за 

пронаоѓање нови материјални докази ситуационо вештачење и истражен 

експеримент. 
     Тактичките правила бараат реконструкција секогаш да се изведува во што е 

можно во послични услови на оние што постоеле во време на незгодата (видливост, 

време на денот, атмосферски услови) како и да се обезбеди присуство на 

обвинетиот, неговиот бранител, оштетениот или негов застапник евентуални 

сведоци, јавниот обвинител, криминалистичкиот техничар, вештаците и други лица 

чие присуство би можело да биде корисно. Кога реконстукцијата се врши врз 

основа на исказите на учесниците и сведоците тие мораат да ја заземат токму онаа 

положба што ја заземале во моментот на незгодата. Но, таквата реконструкција има 

мала доказана вредност бидејки со неа всушност се заменува увидот. При 

реконструкцијата, практика е на местото каде што се наоѓало настраданото лице во 

соодветна положба да се постави кукла во потребна големина или пак со цртеж да 

се означи положбата на жртвата. За изведената реконструкција се составува 

записник чиј составен дел претставува и фотодокументација на реконструкцијата. 

Поради подобри можности за прикажување на динамиката на одделни фази на 

реконструкцијата покрај класичните фотоапарати денес се повеќе се користи и 

видео техника. 
Реконструкцијата на механизмот и текот на незгодата мора секогаш да се 

врши врз основа на целокупната ситуација која постоела на местото на настанот во 
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критичниот момент, а не само врз основа на утврдените траги, бидејки тие самите 

за себе не се доволни за правилно изведување на овие дејства. Имено, 

сообраќајната незгода е диманичен настан кој е составен од повеќе последователни 

фази кои само заедно сочинуваат целина. Затоа реконструкцијата на незгода 

претставува повторување на таа динамика во целост или делумно (но и тогаш со 

уважуање на целината, па барем во мислите). Меѓутоа, реконструкцијата на 

незгода е постапка која е обратна на нејзиниот тек, се движи од последиците (траги 

и предмети) кон претпоставената причина, од статика кон динамика. Во 

причински-последичниот синџир возило - човек – пат - повреда (смрт) лежи 

одговорот на прашањето што предизвикало незгода. Во реконструкцијата на 

почетната ситуација на незгодата се тргнува од оние точки на кои се нашле 

учесниците на настанот во моментот на воочување на опасноста кога донеле 

одлука за паралелно дејство или пропуштиле да го сторат тоа. Врз основа на 

местото, положбата, видот и обликот на трагите од настанот, се реконструира 

механизмот на настанот и се изведуваат заклучоци за постапките на учесникот, 

евентуалните технички недостатоци на возилото и реагираето на возачот. Имајки 

предвид дека во нашиот случај се работи реконструкција на сообраќајна незгода со 

бегство на учесникот  од местото на настанот, сметаме дека во неа неизоставно 

мораат  да учествуваат и вештаци чиј делокруг на работа е во врска со прашањата 

поради кои се врши реконструкција. Впрочем и ЗКП предвидува дека на 

реконструкцијата на настанот може да се повика и вештак ако неговото присуство 

би било од корист за давање наод и мислење. 
Со поврзувањето на одделни траги на возилото со телесните повреди на 

настраданото лице се реконструира фазата на контакт на возилото со настраданото 

лице и се изведувааат заклучоци за начинот, редоследот и времето на настанување 

на повредите. Притоа од посебно значење е да се има предвид дека и трагите на 

облеката секогаш кореспондираат со повредите на телото на настраданото лице 

што се заедно укажува на видот, насоката и силината на дејствувањето на силата 

која ги предизвика. Со реконстукцијата треба да се даде одговор на прашањето 

дали и каква врска постои помеѓу определен дел од возилото ошетувањата на 

облеката и повредите на телото на настраданото лице. Во барањето на овој одговор 

може да се тргне како од едниот крај, така и од другиот крај. 
Водинелиќ12 разликува дури пет типови реконструкција на сообраќајни 

несреќи. Еден тип реконструкција се врши пред самиот увид, а заради 

воспоставање на првобитната состојба на самото место на настанот поради 

промените што настанале пред доаѓањето на екипата за увид. Вториот тип 

претставува реконструкција на текот на незгодата, која се врши непосредно по 

увидот. Имено, кога немало сведоци-очевидци, а настраданото лице е усмртено, 

тешко повредено или од друга причина не е способно за давање изјава, фактичката 

состојба се реконструира само врз основа на состојбата и трагите на самото место. 

Третиот тип реконструкција се врши, исто така, непосредно по увидот, а заради 

проверување на изјавата на оштетениот кој како и сведоците често нуди свое 

логично заклучување под фирма забележување. Тогаш само објективна и сестрана 

реконструкција може да овозможи утврдување на вистината. Четвртиот тип 

реконструкција се врши уште во динамичката фаза на увидот или непосредно по 

 
12 Водинелиќ, цит.труд; 
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него, а се состои во пробно возење заради утврдување на брзината или исправноста 

на возилата што учествувале во незгодата. Дури петтиот тип во вистинска смисла 

на тој збор претставува воспоставување (во тој момент) на непостојана состојба на 

местото на незгодата по правило по повеќе дни, недели, месеци или дури и години. 

     Ваквата реконструкција се врши врз основа на  елаборатите за уводот 

(записници, извештаи за трагите, скици и фотодокументација) резултатите од 

извршените вештачења евентуално уште видливите траги од настанот и исказите на 

учесниците и сведоците, а под услови какви што биле во времето кога се случила 

незгодата. Меѓутоа, бидејќи исказите на сведоците и учесниците особено на оној 

што дополнително е откриен, бидејки побегнал од местото на настанот речиси 

секогаш се разминуваат, неопходно е вршење на посебни реконструкции според 

исказот на секој од учесниците, односно од сведоците. Во таа пригода низ 

посматрањето и анализирањето на настанот од наводното стојалиште на секој од 

учесниците и сведоците излегува на видело чиј приказ треба да се прифати. Секоја 

од овие реконструкции и одделни се фотодокументира за подоцна, па и на главниот 

претрес да се овозможи вршење критичка анализа - објективната реконструкција на 

несреќа наспроти приказите на учесниците и други сведоци на настанот. 

Ако за увидот кај незгода со бегство на учесникот од местото на настанот 

рековме дека тој истовремено е и своевидна проверка на исправноста на сите 

дотогаш поставени верзии и преземени дејства во склопот на мерките од прв зафат 

во откривањето и пронаоѓањето на одбегнатиот учесник на незгодата, тогаш може 

да се каже дека реконструкцијата на незгодата претставува проверка на квалитеот 

на самиот увид и на исправност на сите поставени верзии за причината и текот на 

незгодата како и за одбегнатиот учесник и неговата улога во настанот. 
 

4. Истражен експеримент 

    4. 1. Поим и суштина на криминалистичкиот експеримент 

     Експеримент13 може да се спроведува заради проверка на верзија за механизмот на 

кривичното дело, за причините и условите од развојот на кривичниот настан, за 

настанувањето на определен факт или околност што се проверува итн.(на пример: вршење 

опит за тоа дали сведок можел да види и да препознае човек при ограничена видливост; 

дали сведок можел да слушне разговор воден во соседна просторија; дали сторител можел 

сам да фалсификува банкнота; дали може да се однесе украден телевизор или друг плен 

низ определен отвор во ѕид итн.).14 

Експеримент може да се врши во сите етапи од криминалистичкото постапување, и 

тоа почнувајќи уште од т.н. прв оперативен зафат, кога се спроведува непосредно по 

увидот, потоа во рамките на истражната дејност, како и на главниот претрес. 

Експериментот може да биде едноставен и да се темели на околности што секој 

може да ги провери, меѓутоа, постојат и бројни технички и научни експерименти што 

делумно мора да се спроведуваат и во лабораторија.15  

Експериментот се засновува врз компаративниот метод (споредување сличности и 

разлики), додека добиениот заклучок се изведува преку методот на аналогија (сличност). 

 
13 Поимот експеримент има латинско потекло (experimentum) и означува: опит, проба. Види: Вујаклија, М., 

Лексикон страних израза (1986), Просвета, Београд, 263; Димитровски, Т. и др., Речник на македонскиот јазик 

(1961), Скопје, 169. 
14 Пошироко види: Аверјанова, Т. В., Белкин, Р. С., Корухов, Ј. Г., Росинскаја, Е. Р., Криминалистика (2004) , 

Москва, 635. 
15 4 Водинелиќ, В., Криминалистика (1984), Београд, 411. 
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Преку експериментот се проверуваат постојните и се собираат нови докази што ги 

потврдуваат закономерностите на кривичниот настан што се истражува. 

Многу често реконструкцијата се комбинира и со истражниот експеримент 

кој претставува свесно и планско воведување нови факти во текот на 

реконструкцијата на незгодата заради утврдување на нивните последици. Меѓутоа, 

не е реткост ни истражниот експеримент да се изведува како составен дел на 

одделни вештачења па и на динамичката фаза на увидот. Ова посебно се однесува 

на сообраќајно-криминалистичко вештачење, како што е на пример, одредувањето 

на долната граница на брзината на лизнување на возилото во конкретни услови. Во 

однос на увидот, истражниот експеримент се разликува според објектот на 

набљудување: кај увидот тоа се материјалните димензии на кривичниот настан во 

затечениот вид додека кај истражниот експеримент тоа го претставуваат нови 

појави. Од друга страна, додека кај експериментот се планира воведување на 

утврдени, неутврдени, проверени и непроверени претпоставки и околности во 

структурата на настанот за да се утврди какво дејство тие ќе произведат, дотогаш 

реконструкцијата претставува имитирање на првобитната состојба на самото место 

или само на некои негови околности и елементи односно дејства на извршување и 

тоа се сите предмети и траги што тука фигурираа во моментот на незгодата. 
Се согласуваме со Водинелиќ кој наведува дека кај сообраќајните незгоди 

истражниот експеримент најчесто се презема заради утврдување: 1) дали било 

можно да види нешто (определено лице, возило, сообраќаен знак, светло на 

семафорот, предмет, настан и сл.) при кои услови и под кои околности што 

постоеле на местото на настанот во критичното време; 2) дали во тие услови и 

околности било можно да се слушнат определени звуци (шум на мотор, звучен 

сигнал на возило кое се приближува); 3) дали по определени услови било можно да 

се изврши определено дејство (на пример, да се избегне налетување врз 

велосипедист кој ненадејно воскреснал пред возилото или какви биле можностите 

дадената делница да се мине за определено време итн.); 4) како се одвивала 

незгодата во целост или во определена фаза (на пример, утврдување на ситуацијата 

во моментот на незгодата заради отстранување на дилемата околу механизмот на 

судирот помеѓу возилото и мотористот); 5) можностите за настанување на некој 

настан и начинот на негово избегнување; 6) за да се изврши споредување на 

конечните резултати од увидот и реконструкцијата на настанот (на пример, 

проверување на трагите и предметите за незгодата со нивно варирање); 7) за да се 

проверат верзиите што настанале во кривичната постапка за текот и причините на 

незгодата, како и за однесувањето на одбегнатиот учесник на настанот; 8) каков 

бил механизмот на настанувањето на одделни траги; 9) должината на сопирачкиот 

пат при определена брзина на возење и во сосема определена ситуација; 10) брзина 

на движењето на одбегнатото возило врз основа на исказот на фатениот возач, 

оштетениот и сведокот; 11) видното поле во ретровизорот; 12) можностите за 

заслепување на возачот на одбегнатото возило во дадените околности; 13) 
можностите за препознавање на определен објект и оценка на настанот (на пример 

лице кое лежи на патот); 14) времето потребно возилото или пешакот под 

определени услови да го минат патот помеѓу одделни точки на патот; 15) 
можностите за оставање на разни траги (на пример од одбегнатото возило на 

одделни објекти или обратно); 16) со кој дел од возилото беше остварен контакт со 
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друго превозно средство настраданото лице или друга пречка на правецот на 

движењето; 17) исправноста на состојбата на одделни технички системи на 

возилото (во мирување и движење); 18) професионалните оспособености на 

возачот за вршење на определени работи, дејства и вештини; 19) можностите за 

вршење определен маневар со возилото (скршнување, свртување, престигнување, 

разминување итн.); 20) можностите за спонтано отворање на вратата од возилото и 

испаднување од него. 
Се разбира, резултатите од истражниот експеримент мораат секогаш да 

посматрааат во склопот на сите други докази. Повеќето автори, со кои исто така се 

согласуваме, истражните експерименти ги делат на: оние со кои се утврдува 

постоењето или непостоењето на некој факт или околност и на оние со кои се 

утврдува содржината на самиот факт или процесот на неговото настанување. 
 

5.  Ситуационо вештачење 

 

 Ситуационото вештачење претставува криминалистичко вештачење кое се 

спроведува на местото на настанот во која пригода се утврдува целината на 

материјалната ситуација која постои на самото место, а не само изолирана трага 

или предмет. 
 Се смета дека ситуационото вештачење неизоставно треба да се врши во 

следниве случаи: 1) ако за решение на клучни прашања е важно да се анализира 

целокупната ситуација на самото место, а не само одделно изолирани стварни 

докази (траги и предмети); 2) ако е неопходно да се изврши испитување на 

заемните врски меѓу трагите и предметите на самото место; 3) ако технички не е 

можно на криминалистичката лабораторија да  се достават материјални докази од 

самото место (поради гломазност, кршливост, подложност на уништување итн.); 
Повеќето автори сметаат дека ситуационото вештачење треба да се врши 

уште при увидот во неговата динамична фаза, бидејќи со него во добра мера може 

да се превладее и отстрани информациониот дефицит кој настанува со примената 

само на традиционалните доказни дејства. Покрај тоа, Алексиќ и Миловановиќ 

наведуваат дека се повеќе се чувствува потребата специјалните знаења да се 

користат не само во фазата на оценување на доказите, туку и при трагањето по 

носителите на доказни информации со криминалистичко обезбедување на самото 

место и фиксирање на трагите, како и при спроведувањето на оперативно –
тактичка дејност. 
    Меѓутоа, кога се во прашање сообраќајни несреќи со бегство на учесникот од 

местото на настанот потребата од ситуационо вештачење се појавува и при 

реконструкција на настанот која се врши по откривањето и пронаоѓањето на 

одбегнатиот учесник. Имено, тогаш за ситуационото вештачење има многу 

елементи кои при увидот нужно недостигаа (на пример, одбегнатото возило со 

траги од незгодата) со што се создадени предуслови тоа да биде квалитетно и 

потполно, а првенствено да придонесе за објаснување и разбирање на причините, 

текот и механизмот на сите фази на настанот. 
    Сметаме дека реконструкцијата на сообраќајната незгода со бегство на возачот е 

последна (и прва) пригода со ситуационото вештачење да се пополнат оние 

празнини кои останале од увидот, како и да се откријат нови материјални докази 
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кои можат битно да придонесат за утврдување на постоењето на кривично дело и 

одговорност. Нема сомневање дека тука постои законитост доколку 

информациониот дефицит е поголем, дотолку потребата до ситуациона експертиза 

е поголема. Врз основа на личното долгогодишно искуство на вештак за 

трасологија, сметам дека никогаш не треба да се пропушти шансата при 

реконструкцијата на настанот кај ваквите незгоди да се изврши и ситуационо 

вештачење, кое ќе се потпира и врз сите претходни испитувања и вештачења на 

трагите и ќе поприми и вид на комплексно вештачење. Ова дотолку ќе биде 

потребно доколку такво вештачење веќе е вршено во текот на увидот. 

 
6. Основни тактички правила за спроведување                                        

криминалистички експеримент 

 

Текот и содржината на опитните дејствија се во корелација со видот и 

задачите на секој експеримент одделно. Идеја водилка на раководителот на 

експериментот при изборот на најсоодветна тактика на спроведување на ова 

процесно дејствие е прибирањето релевантна доказна информација за 

истражуваниот кривичен настан што се проверува целосно или делумно. Во 

определени случаи е неминовно токму преку вршење експеримент да се откријат и 

да се проверат некои околности од одвивањето на кривичниот настан. 

При вршењето експеримент се постапува по следниве тактички правила:16 

1) раководителот мора точно да ја знае структурата на кривичниот настан со 

сите составни елементи. Криминалистот првин мисловно ја креира сликата за 

целоста на кривичниот настан, по што вештачки ја обновува во стварноста преку 

реконструирање на местото на настанот. Најодзади се реконструира кривичниот 

настан со експериментирање; 

2) раководителот планира кои околности (утврдени или неутврдени, 

проверени или непроверени, претпоставени и нови) ќе ги воведе во структурата на 

кривичниот настан, со цел да согледа какво дејство тие ќе произведат. При ова се 

внимава да се внесат само оние околности што постоеле во моментот на 

извршувањето на кривичното дело или оние околности што раководителот на 

експериментот планирал да ги воведе; 

 3) околностите се менуваат една по една. Преку одделно менување 

(варирање) на претходни појави се издвојуваат оние што се значајни. Незначајните 

отпаѓаат согласно методот на елиминација; 

4) со експериментот се утврдуваат и проверуваат сите оние факти што на 

криминалистот кој што раководи со спроведувањето на ова дејствие му 

овозможуваат да потврди или да отфрли определена верзија. Фактот што служи за 

потврдување или отфрлање определена верзија се вика круцијален факт (crux = 

патоказ); 

5) едно исто опитно дејствие повеќепати се повторува заради добивање 

закономерни резултати што ќе значат  исклучување на какви било случајни 

резултати, односно за стекнување целосна убеденост во објективноста на 

добиените резултати; 

 
16  Според: Водинелиќ, В., Криминалистика (1984), 410-411 (кој ги разработил првите четири правила); 

Аверјанова и др., Исто, 644-645. 
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6) експериментот се изведува во ситуација што е слична или максимално 

приближна на онаа во која што се одвивал проверуваниот кривичен настан. 

Најзгодно е експериментот да се спроведе на местото каде што се случил 

кривичниот настан и во приближно исти или  слични темпорални и климатски и 

други услови; 

7) при изведувањето на експериментот се користат средства, материјали и 

реквизити што имаат принципиелно важно значење; 

8) експериментот, главно, се спроведува во неколку етапи, така што на 

лицата што учествуваат во него им овозможува целосен увид во содржината, 

редоследот и во добиените резултати од секое опитно дејствие. Тоа, наедно, 

овозможува попластично доловување на механизмот на кривичниот настан; 

9) експеримент се врши само доколку тој не е опасен за животот и здравјето 

на луѓето, чиј морален интегритет не смее да биде нарушен.17 

 

6.1. Фиксирање на резултатите од експериментот 

 

Текот на спроведувањето на експериментот и добиените опитни резултати 

се фиксираат во записник. Во записникот како значаен извор на доказни 

информации на класичен начин (текстуално) се бележат добиените резултати што 

се сетилен одраз на она што виделе и слушнале учесниците во експериментот. 18 

Записникот има три дела: воведен, описен и завршен. 

Воведниот дел од записникот за спроведен експеримент ги содржи 

следниве податоци: датум и место на спроведување на експериментот; време на 

отпочнување на дејствието; име и презиме на раководителот на експериментот; 

број на кривичниот предмет; лични податоци (име и презиме) на лицата во чие 

присуство се врши експериментот (оштетен, сведоци, обвинител, криминалистички 

техничари или други експерти); правен основ и цел на експериментот 

(конкретизирање на обликот на сетилната проверка: можност, односно неможност 

за гледање или слушање и др.). 

Во описниот дел од записникот подробно се опишуваат и се презентираат 

сите подготвителни и спроведени експериментални дејствија, односно сите опити и 

проби. Ваквиот приод, впрочем, произлегува од суштината на криминалистичкиот 

експеримент, кој се состои од вршење разни проби во повеќе варијации, при што се 

проверуваат и проучуваат сите можни промени и експериментални варијанти. 

На почетокот од описниот дел на записникот се внесуваат податоци за 

местото и времето на спроведувањето на експериментот, како и податоци за 

користените научни и технички средства. 

Потоа се опишуваат содржината, редоследот и повеќекратното 

спроведување на опитните дејствија; се наведуваат податоци за тоа кој ги спровел 

овие дејствија и во какви временски и други услови (при што се запишува во што 

се состоеле промените). 

 
17 Доколку експериментите се опасни за животот и здравјето на човекот; доколку се долготрајни, неудобни или 

неестетски (на пример, излагање на голо тело), тогаш како фигурант ќе се користи кукла во облека на оштетен. 

(Водинелиќ, В. и др., Саобраќајна криминалистика , 205). 
18 Ангелески.М, Криминалистика,1993, Скопје; Годишник, 2009 стр.57-68; 
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Најодзади во описниот дел од записникот одделно и исцрпно се опишува 

секој опит и негов добиен резултат (со наведување податоци за тоа кога, каде и 

како „актерите“ се вклучени во опитите). 

Доколку се налага потреба од дополнителни лабораториски истражувања 

на некои од добиените материјални промени, се наведува каде тие се испратени и 

на кого се однесуваат. Резултатите од тие истражувања служат за завршна 

оценка на проверуваната појава.19 

Во завршниот дел од записникот се упатува на видовите техничко 

документирање на експериментот (фотографирање, видео - фиксирање, графичко 

фиксирање итн.), кои претставуваат составен дел на записникот како основен 

процесен документ за протоколирање. Потоа се наведуваат изјави и евентуални 

забелешки на присутните учесници, како и податоци за времето на завршување на 

експериментот. Трагите и предметите што фигурирале во експериментот (тогаш 

создадени или таму од порано се наоѓале) детално се опишуваат. Записникот 

првин го потпишуваат сведоците, а дури потоа раководителот на 

експериментот. 

 

7. Доказна вредност на криминалистичкиот експеримент 

 

За оценување на доказната вредност на резултатите од криминалистичкиот 

експеримент се земаат предвид повеќе параметри: условите во кои се спровел 

експериментот; валидноста на добиените резултати; заклучоците изведени врз 

основа на добиените резултати и можноста за нивно користење во понатамошниот 

тек на доказната постапка итн. 

 Експериментот со заклучоци изведени врз основа на утврдени негативни 

(одречни) околности има многу посложена доказна вредност од опит вршен врз 

основа на позитивни (потврдни) околности. Кога, на пример, сведок тврдел дека 

слушнал или видел ова или она, а резултатите од истражниот (судскиот) 

експеримент тоа го негираат, може да се донесе сосема категоричен заклучок за 

неточноста и невистинитоста на тој исказ. Меѓутоа, кога експериментот ја 

потврдува можноста за гледање или слушање под дадените околности, врз основа 

на тоа не може категорично да се заклучи дека така и било.20 Оттаму произлегува и 

различното (поголемо или помало) доказно значење на негативниот и позитивниот 

суд за можноста од настанување на определена спорна околност. Постигнатиот 

негативен резултат на експериментот има посилна доказна вредност за разлика од 

оној со позитивен резултат. 
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