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Самиот развој на општеството по себе не не доведува до поголема благосостојба на 

човекот, напротив тој е исправен пред уште поголем предизвик да се справи со 

придобивките кои ги носи новото време. Се јавува потреба некои дејствија да ги 

класифицираме во групата на нови форми на насилнички криминалитет од причина што 

тие се карактеристика на поновото време. Тука можеме да ги сместиме: насилството кај 

организираниот криминал, семејното насилство и спортскиот хулиганизам. 

 

            Насилство кај организираниот криминал 

Интересот на криминлогијта за феноменот на организираниот криминал може да се 

согледа во тоа што тој во секојдневниот живот и во социјалните односи меѓу луѓето 

внесува страв, несигурност, неизвесност, ја менува психологијата на луѓето, го менува 

моралот и етиката на луѓето, ја менува социо - психологијата на луѓето во насока на 

неизбирање на средства и методи за брзо и лесно збогатување без чесна работа, слабеење 

на довербата меѓу луѓето и меѓусебното почитување. Организираниот криминал 

претставува еден од најконтроверзните поими со кои се оперира во општествените науки, 

поим околу кој се плете тајна мистика уште од неговото појавување. Најкомплетна 

дефиниција за организираниот криминал е дефиницијата на Конфенцијата на Обединетите 

нации против транснационалниот организиран криминалитет.1 Поимот организиран 

криминалитет е дефиниран на следниов начин : Организирана криминална група, 

структуирана од три или повеќе лица, организирана трајно да делува во криминалната 
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област со цела да изврши едно или повеќе сериозни кривични дела идентификувани, 

одредени со конвенцијта.  

Од нашите автори, Арнаудовски дава добра дефиниција на организираниот 

криминалитет преку потенцирање на конститутивните елементи на криминалната 

организација. Според него тоа се следниве елементи: трајна, централизирана криминална 

организација, хиерархиски поставена, со внатрешна поделба на работите, планско и 

систематско занимавање со криминалитетот, конспиративноста, затвореноста, 

внатрешната дисциплина, развиениот систем на јатаци, високиот степен на покорност и 

верност, инфилтрирањето во државните и стопанските институции и во политичките 

партии по пат на создавање на “персонална унија”, со цел да се воспостави монопол врз 

криминалната бранша, интернационализација и користење на современите средства на 

комуникација и мобилност.2  

Слична дефиниција на организираниот криминалитет дава и Камбовски, 

дефиниција во која можат да се препознаат веќе посочените карактеристики на 

организираниот криминал. Здружение заради извршување казнени дела од страна на 

злосторничко здружение заради остварување профит или моќ со употреба на насилство 

или со користење посебна положба во општеството, со намалување на ризикот преку 

вклучување во легални економски, политички и други активности и со однапред одреден 

ситем на заштита од гонење.3  

Кога сакаме да зборуваме за опфатноста на организираниот криминалитет, т.е. за 

неговите области на делување се соочуваме со тешкотии, од причина што неговото поле 

на дејствување е многу широко и комлексно. Така тука можеме да ги сместиме: трговијата 

со луѓе, трговија и шверц со оружје, проституција, комар, рекет, изнудување, 

фалсификување пари, перење пари, поткуп, корупција, искористување здраствени 

фондови, осигурителни измами, убиства, телесно повредување, разбојништва, изнуди и 

многу други. Оваа листа со дела кои можеме да ги подведеме под феноменот на 

организиран криминалитет не е конечна, затоа што како што веќе кажавме неговиот 
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предмет и неговата област на делување е многу широка и разновидна. Конкретно кога 

зборуваме за насилството кај организираниот криминалитет во Република Македонија 

можеме да кажеме дека кај нас овој вид криминалитет зема голем замав и се појавува во 

некои карактеристични облици. За организиран криминалитет со елементи на насилство 

кај нас станува збор тогаш кога имаме извршување на кривични дела на организиран 

начин, како што е организирано извршување на убиства, телесно повредување и друго 

насилство врз животот и телото, разбојништва, разбојнички кражби, уцени, изнуди, дела 

на толпата, грабнување, рекетарство и други сродни дела. 

Можеме да заклучиме дека организираниот криминалитет кај нас не се 

манифестира во мафијашки тип, ниту пак е присутен генералниот концепт на 

корумпирана политика која што има влијание врз меѓународните односи. Кај нас 

организираниот криминалитет најчесто е непосредно поврзан меѓу политичките и бизнис 

елити, а поретко меѓу политичките и бизнис елити, од една страна и криминалното 

подземје, од друга страна.  Криминалното поле на делување на институционалниот 

организиран криминалите во Република Македонија најмногу беше насочено кон 

приватизацијата, а во одредени сфери сеуште е насочено кон јавните набавки, илегалното 

финансирање на политичките партии, криумчарењето на недозволени стоки и сл. Тоа 

значи дека во Република Македонија најдоминантен облик е организираниот финансиски 

криминалитет, секако присутно е и организираното извршување на убиства, изнуди, 

разбојништва, но во многу помала мера. 

 

           Семејно насилство 

Кога е во прашање насилството во семејството, би требало да се тргне од 

основните функции на семејството: раѓање, заштита, воспитување, оразование, грижа, 

економско обезбедување. Во врска со (не)остварувањето на овие функции се раѓа и 

насилството. Прво, во сексуалниот однос и несаканото дете, насилството над жената во 

сексуалните односи, неразбирање и нетрпение во кое мажот ја малтретира жената и ја тепа 

до убиство, алкохолизам во семејството и тепање. Второ е насилството во врска со 

насилството: “ќотекот е излезен од рајот” и децата се воспитуваат со ќотек. Трето е 
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насилствот врз децата и неговата економска злоупотреба. Односите помеѓу членовите на 

семејството, често ги карактеризираат сите видови на злоупотреби и насилство. Жртви се 

децата, своите родители, брачните другари, поранешните брачни другари, како и други 

лица што живеат заедно, а не се во крвна или брачна врска. 

Под семејно насилство се подразбира малтретирање, грубо навредување, 

загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко или 

физичко насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв 

спрема брачен другар, родители или деца или други лица што живеат во брачна или 

вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и спрема поранешен брачен другар 

или лица што се наоѓаат во блиски лични односи.4 Врз основа на оваа дефиниција може да 

се издвојат посебните видови на насилство кои што постојат во рамките на семејството. 

Во прв ред доаѓа насилството од интимниот партнер, потоа насилството врз децата и 

насилството врз стари (родителите). Кога се зборува за насилството од интимниот партнер 

тука пред се се мисли на насилството кое што е извршено од страна на мажот врз жената, 

бидејќи жените многу почесто се жртви на семјено насилство, но не значи и дека не е 

можна и обратната ситуација во која мажите стануваат жртви.  

Препораката Пре(2002)5 на Советот на Европа за заштита на жените од насилсто ја 

утврдува следнава дефиниција: насилството врз жените треба да се сфати како било кој 

акт на полово - бизарно насилство, кое резултира со, или најверојатно ќе резултира со 

физичка, сексуална или психолошка повреда или страдање на жените, вклучувајќи закани 

или слични акти, принуда или насилно лишување од слобода, без разлика дали се случува 

во јавниот или приватниот живот.5  

Конкртено кога се зборува за насилството од интимниот партнер во Република 

Македонија може да се забележи дека најчеста жртва на овој вид на насилство е жената.  

Насилството над жената од интимниот партнер, долго се сметало како дел од 

традиционалниот фолклор во Македонија и јавно е толерирано. Жената е создадена да 

раѓа деца и да се грижи за потребите на домот, односно на мажот, а тој има право да се 
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5
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однесува така како што сака да се однесува, затоа што е машко. Тепањето, сексуалната 

злоупотреба, психичкото и економското насилство се табу тема во сите социјални и 

културни средини, без разлика на економското ниво на развој на едно општество. Затоа 

откривањето на облиците на насилничко однесување, како и подигањето на свесноста за 

постоење на насилство се приоритетни задачи на разни иснтитуции и организации, како и 

на медиумите.  

Насилството врз децата или злоупотребата на деца е глобален проблем кој е 

длабоко вкоренет во културната, економската и општествената практика. Насекаде се 

известува за чедоморство, сакатење, напуштање и други форми на физичко или сексуално 

насилство врз децата. Под злоупотреба на деца начесто се подразбира брутално физичко 

казнување, сексуално искористување, сурово занемарување на егзистенцијалните и 

психичките потреби, вклучувајќи го и семејното насилство. Злоупотребата на стари лица 

од страна на нивните роднини или на други негователи се повеќе се јавува како тежок 

социјален проблем. Тоа исто така, е проблем што може да продолжи во земјите со голем 

број постаро население. Како и кај злоупотребата на децата, и кај старите лица е присутна 

физичка, сексуална и психичка злоупотреба и запоставување. Постарите луѓе, особено се 

подложени на економска злоупотреба, кога нивните роднини и други негователи ги 

злоупотребуваат нивните финансиски средства и имотот.6 

Семејното насилство е идентификувано како специфичен проблем во Република 

Македонија, особено во овој транзиционен и посттранзиционен период. Семејното 

насилство не се следи организирано, нема редовно евидентирање, а статистичките 

податоци, главно се сведени на број на пријавени случаи во полиција и социјалните 

служби. Најчесто насилството се открива при бракоразводни парници, убиства, кога 

жената е жртва на брачниот партнер или кога жената го убива својот маж за да се одбрани 

себе и децата. Црната бројка на жени жртви на семејно насилство, речиси и воопшто не 

може да се следи затоа што најголемиот број жени не ги пријавуваат случаите на 

насилничко однесување врз нив.  Во 2004 година, за првпат, се регулираше проблемот на 

семејното насилство како во граѓанското, така и во казненото законодавство, со што се 
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 Љубица, Чонева, Семејното насилство над детето, Годишник на Институтот за социолошки и политичко-
правни истражувања, Скопје, 1999, стр. 25-26 
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обезбеди сообразност со меѓународните стандарди и препораки во оваа сфера, кои  

налагаа воведување на сеопфатни законски решенија, односно инкриминирање на 

семејното насилство и воведување на привремени мерки за заштита на жртвите на истото. 

Со измените на Кривичниот законик од март 2004 година беше воведена казненоправна 

заштита на жртвите на семејно насилство. Со нив за прв пат се дефинираше семејното 

насилство, и истото стана предмет на инкриминизација, преку инкорпорирање на 

соодветни решенија во веќе постоечките кривични дела содржани во овој закон. Целта на 

казненоправната заштита беше санкционирање на насилното однесување во рамките на 

семејството, односно да  се даде до знаење дека таквото однесување е недозволиво и дека 

истото ќе биде подложно на соодветни санкции. Со ова, семејното насилство се издигнува 

на степен на општествено зло кое заслужува официјална реакција. Главна карактеристика 

на казненоправниот систем е построгата казнена политика во однос на семејното 

насилство. Таа се манифестира во пропишаните построги казни за кривичните дела што се 

сторени при вршење на семејно насилство и гонењето на овие кривични дела по службена 

должност. На овој начин, согласно со застапеноста, природата и последиците, семејното 

насилство се издвојува од останатите видови криминал. Поаѓајки од фактот дека 

семејството е основната општествена клетка  во чии рамки сигурноста на сите нејзини 

членови мора да биде загарантирана, повеќе од оправдано е построгото санкционирање на 

поведението на оние членови на семејството кои ќе сторат насилство врз лица кои се дел 

од нивното семејство или семејна заедница, односно врз лица со кои се во блиски лични 

односи. Отстапување од построгото санкционирање на кривичните дела кои го регулираат 

семејното насилство постои во ситуација кога жртвата на семејно насилство ќе повреди 

насилникот, односно ќе посегне по неговиот живот. Кога ваквите кривични дела се 

сторени како последица на семејно насилство, сторителите на овие кривични дела 

(жртвите на семејно насилство) се подложни на поблаго санкционирање - за разлика од 

основното дело. Семејното насилство не е предвидено како едно посебно кривично дело, 

туку се санкционира преку инкриминирање на негови поединечни облици под 

постоечките кривични дела.  

Оттука: 

• физичкото насилство се санкционира со кривични дела против животот и телото; 
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• психолошкото насилство се санкционира со кривични дела против слободите и 

правата на човекот; и 

• сексуалното насилство се санкционира со кривични дела против половата слобода 

и половиот морал. 

И покрај ваквата казнено правна рамка на семејното насилство тоа кај нас се уште 

се застапено. Неговата застапеност е резултат на онаа традиционална догма дека се она 

што се случува во семејството, останува во семејството, па затоа органите на прогонот 

имаат огромни потешкотии при откривање на случаите на семејното насилство. Речиси 

сите земји во светот се уште се соочени со проблемот на неможноста да се определи 

бројот на жртвите на криминалитетот воопшто, а особено на жените што се јавуваат како 

негови жртви. Кај овој вид насилство карактеристично е што постои висока темана бројка, 

која се создава како резултат на стравот и срамот на жртвите да го пријават насилството, а 

и на неподготвеноста на нашите органи да се справат со семејното насилство. 

Специфичноста на односот помеѓу сторителот и жртвата се причина за големата темна 

бројка кај овие дела и за нивното неказнување. Доколку се запрашаме дали овој вид на 

насилство е застапен само во послабо развиените земји, одговорот е негативен бидиејќи и 

во високо развиените земји забележана е негова присутност. Насилството во семејството 

се одржува на исто ниво и во економски развиените земји, и покрај определени промени 

во секојдневните активности на жените, кои се продукт на нивната економска 

еманципација.  Како резултат од тоа, оправдано може да се претпостави дека насилството 

во семејството се манифестира во секоја заедница, без оглед на разликите во степенот на 

општествено -економската развиеност, бидејќи постои константно влијание на исти социо 

- економски и психолошки фактори.  

 

 Спортски хулиганизам  

Спортските настани, за жал, се помалку се место за спортско навивање и бодрење 

на својот клуб, а се повеќе можност за изразување на навивачки страсти преку 

нагласување националистички чувства, меѓусебни провоцирања, испишување пароли со 

непријателска и навредлива содржина, демонстрација на насилство искажано со 
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демолирање на спортските арени, уништување технички и материјални средства на 

објектите каке се одржува некоја спортска манифестација, но и манифестирање насилство 

спрема граѓаните на улиците во градовите, вандалско уништување на продавници, јавни 

објекти, возила и други цивилизирани вредности. 

Сигурноста е една од фундаменталните потреби на граѓаните на секоја држава и 

интегрален дел на квалитетното живеење. Поради тоа, елиминирање на предусловите за 

создавање на негативни појави во форма на насилство преку кое се изразува, расизам и 

национализам во државата вклучувајќи ги и оние на спортските терени претставуваат и 

сериозен облик на кршење на човековите права. Хулиганствто како појава се јавува во 

Англија, земја со кралска историја и со верски премрежја и тоа, највеќе поради судир на 

протестанско – католичките предрасуди. Зборот “хилиганизам” е од англиско потекло и 

претставува прекар за лондонскиот криминален свет од ирско потекло, кон преминот во 

овој век.7 

Спортскиот хулиганизам, како израз со неслужбено потекло, го изведуваме од 

претходниот поим, како концепт кој доминира на спортските натпревари, а кој е во 

причинско последична врска со предизвикување нереди од страна на навивачите. Во 

литературата и во практиката изразот “спортски хулиганизам” содржи такви форми на 

социо - патолошки однесувања, како што се нарушувања на јавниот ред и мир, нагласено 

агресивно однесување, поседување опасни орудија подобни за напад, вклучително и 

огнено оружје, вандализам и сл. На овој план Република Македонија  не е исклучок  и 

овие појави за жал не се непознати и за нашата држава, така што организирани групи 

предизвикуваат вакви негативни појави  на спортските  терени и кај нас. Ова значи  покрај 

другото и сериозно загрозување на животите и безбедноста на инволвираните лица кои 

најчесто се малолетните, а за што сме сведоци дека на спортските настани, но и надвор од 

нив голем број завршиле со тешки повреди и со смрт. Ова исто така  значи и  загрозување 

на сигурноста и безбедност и на општата популација. Доколку сакаме историски да го 

лоцираме појавувањето на насилството и агресивното однесување на спортските 

манифестации кај нас треба да тргнеме од осамостојувањето во деведесетите години.  

                                                           
7
 Allan, Sloan, Nogometni huliganizam, Izbor 1-2, Zagreb, 1990,  стр. 36 
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Со осамостојувањето на Република Македонија како независна држава, почнува 

процесот на основање на спортските сојузи, според старата терминологија, односно 

денешни федерации, кои имаа обврска да ги организираат натпреварувањата или 

манифестации во пооделни спортови. Односно кон крајот на 90-те години, почнува 

експанзивно да се формираат навивачки групи, кои во прв план го имаат бодрењето, т.е. 

подржувањето на својот клуб, но да не заборавиме во исто време и се главни организатори 

(промотори), на насилство и агресија на спортските манифестации.  Од деведесетите 

години па наваму, евидентни се се почести судари помеѓу разбеснетите навивачи и 

полициските сили кај нас. Во контекстот на ова треба да се каже дека голем дел од 

спортските натпревари, поради опасноста од насилство за време на спортскиот натпревар, 

се прогласени за “натпревари од висок ризик”, со што се губи смислта за спортот и 

спортското натпреварување.8  

Во нашето постојано законодавство (кривичното и прекршочното) хулиганството 

не само што не е дефинирано туку тоа, воопшто не постои како правен поим. Во законот 

за пречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари, за 

спортското хулиганство употребена е формулација “насилство и недостојно однесување 

на спортски натпревари”, под што се подразбира:  

• поседување или конзумирање на алкохолни пијалаци или опојни дроги, поседување 

на пиротехнички средства, оружје и други средства погодни за нанесување повреди или за 

предизвикување на насилство од страна на лица кои доаѓаат на спортските натпревари, во 

временски период од два часа пред почетокот до два часа по завршување на спортскиот 

натпревар; 

• внесување и употреба во спортските објекти на алкохолни пијалаци, опојни дроги, 

пиротехнички средства, оружје и други средства погодни за нанесување 

повреди или за предизвикување на насилство; 

                                                           
8
 Методија, Ангелески,  Карактеристики на насилничките и агресивните однесување на спортските 
натпревари и правци на општествена превенција,  Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 
1999/2000, стр. 96 



10 

 

• внесување и истакнување на транспаренти, знамиња и други предмети со текст, 

слика, знак или други обележја, како и пеење на песни или дофрлување на пораки кои 

предизвикуваат и поттикнуваат омраза или насилство врз основа на расна, национална и 

верска припадност или врз основа на други особини; 

• фрлање предмети во натпреварувачкиот простор или во гледалиштето, со што 

може да се загрози животот, физичкиот интегритет на лицата или имотот, палење и 

фрлање на пиротехнички средства, палење на навивачките реквизити, знамиња на други 

држави, знаме на друг клуб и други предмети, повикување, поттикнување и учествување 

во тепачка или напад на спортисти, гледачи, редари, службени лица, организатори на 

натпреварот и други учесници во спортските натпревари, физичка пресметка меѓу 

учесниците на спортските натпревари, недозволено влегување во натпреварувачкиот 

простор од страна на гледачите 

• оштетување или уништување на спортскиот инвентар и други делови од 

спортскиот објект, како и на превозните средства при доаѓање, за време и после 

одржување на спортскиот натпревар, во временски период од два часа пред почетокот до 

два часа по завршување на спортскиот натпревар. 

Интенцијата на законот иако е токму спречување на насилството на спортските 

терени не можеме многу да се пофалиме со постигнатите резултати на терен, па така 

додека спортот ни тоне поради апатијата на народните избраници и спортските 

институции, поради беспарицата на спонзорите и непрофесионализмот на спортистите, 

вандалите од трибините дивеат, уништувајќи ги тешко здобиените материјални добра и 

угледот на државата. Единствено решение е засилување репресијата спрема извршителите 

на овој вид на насилство, а и конечно време е веќе да се разгледа и можноста ова 

насилничко однесување на спортските терени да го инкриминираме како кривично дело. 

Свесни сме дека целосно не можеме да го искорениме насилството во спортот, но со едно 

добро законодавно решение и со подигнување на свеста на самите навивачи и играчи во 

одредена мера ќе успееме да  ги постигнеме вистинските вредности на спортот. 
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