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Воведни напомени 

 

Дефинирањето на криминалитетот на насилство во криминолошката литература 

претставува огромен проблем. Овој проблем настанува како резултат на тешкотијата при 

одредувањето на предметот на овој вид криминалитет, т.е. криминлозите имаат различни 

критериуми и ставови за тоа кои дела и однесувања можат да се подведат под  

криминалитетот на насилство. Различноста во ставовите допринесува за постоење на 

многу дефиниции кои го определуваат овој вид криминалитет, но сите автори се согласни 

во едно дека основа на криминалитетот на насилство е токму самото насилство, 

агресијата, примената на физичка или психичка сила. 

Бачиќ во својот обид да го дефинира насилничкото однесување смета дека тоа  

претставува примена на физичка или психичка сила, било да се работи за постапки со кои 

се сака жртвата да се присили на нешто, било без таа намера, но секогаш мора да се 

работи за агресивност од поголем интензитет. Поимот опфаќа физичка агресивност 

спрема одредена личност, т.е. примена на физичка сила спрема физичкиот интегритет на 

друг, напад кој донесува повреда или загрозување на животот или телото, тешки 

малтертирања од физичка природа. Насилството може да биде и со психичка присилба, 

потешко психичко малтертирање, предизвикување трајно и посилно чувство на лична 

несигурност, вознемиреност.1  

Бошковиќ дефинирајќи го насилничкото однесување ја потенцира само физичката 

агресивност, физичкото насилство. “Насилството претставува дрска и безобѕирна примена 
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на физичка сила, противправно загрозување на човечкот интегритет и други јавни добра и 

општествени вредности.”2 

Жаја посматрајќи ги општите обележја на насилничкото однесување  дошол до 

заклучок дека сите насилнички однесувања имаат единствено, општо обележје кое 

меѓусебно ги поврзува. “Во сите насилнички однесувања последицата е оштетување на 

жртвата на која со физичка сила и се нанесува физичка или психичка болка, со помал или 

поголем интензитет, што може да доведе до уништување на животот на жртвата.”3   

Од македонските автори слична дефиниција дава и Кралев кој смета дека во 

основата на секое насилничко одесување се наоѓа агресивноста. Според него 

криминалитетот на насилство претставува посебен тип, облик на криминалитет. “Тоа што 

ги поврзува кривичните дела со елементи на насилство е пројавувањето на агресивност, 

односно агресивно поведение на сторителите спрема жртвите во различни варијанти и со 

различен интензите.”4  

Самата дефиниција го одредува општественото значење на криминалитетот на 

насилство. Општеството почнува да се грижи за овој вид криминалитет од моментот кога 

истиот почнува да врши многу негативни влијанија врз поединците и заедницата во 

целина, кога како резултат на применувањето на криминалитетот на насилство кај 

поединците доаѓа до морално и духовно пропаѓање, кога тие стравуваат за својата 

безбедност и сигурност. Интересот на криминлогијата за овој вид криминалитет е одреден 

не толку се недокнадивоста на штетата, туку поради фактот што со него се загрозува 

широк круг на луѓе, ја намалува сигурноста на луѓето во живеењето и работата, создава 

чувство на несигурност, анксиозност што долго трае и преминува во патологија. За 

значењето и интересот на криминологијата за криминалитетот на насилство зборува и 

Сулејманов кој доаѓа до заклучок дека насилството станува составен дел на многу 

кривични дела. 
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Тој смета дека значењето и интересот на криминологијата за криминалитетот на 

насилство се зголемува со фактот што насилството стана составен дел на многу видови 

криминалитет и на тој начин со неговата примена на тие видови криминалитет им дава 

феноменолошки карактеристики што го чинат тешки и сложени и за откривање и за 

спречување, бидејќи секогаш носител на насилството е човекот наоружан со многу опасни 

современи средства.5 

Може да се заклучи дека кривичните дела со елементи на насилство кои се 

извршуваат преку организирани форми и начини на дејствување предизвикуваат посебен 

интерес на општествената заедница поради специфичната општествена опасност и тежина, 

со оглед дека со нив се зафаќа во најсуптилните вредности како што се животот на 

човекот, неговиот телесен интегритет и материјалните добра што ги поседува, како и 

поради другите последици што ги предизвикуваат – општествени, социјални, економски, 

итн. 

 

 Типологија на криминалитет на насилство 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Типологијата на криминалитетот воопшто претставува сложен научен проблем кој 

бара голем ангажман од страна на криминолозите. Типологијата како процес кој се 

случува во рамките на криминологијата пред се е од значење за детектирање на 

феноменологијата на криминалитетот и откривањето на неговите појавни форми. Не може 

да се негира значењето на типологијата и за одредувањето на етиолошките 

карактеристики на криминалитетот, но во овој дел во етиологијата таа не е од голема 

помош на криминлозите. 

Конкретно во нашиот случај типологијата на криминалитетот на насилство треба 

да ни помогне да го одредиме предметот на нашето истражување и да поставиме рамка во 

која ќе се движат нашите размислувања и анализи. Без правилно одредување на предметот 

на криминалитетот на насилство не ќе можеме да дадеме научна елаборација на истиот. 
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Мораме да го потенцираме и фактот дека скоро и да не постои криминалитет без елементи 

на насилство па затоа во одредувањето на предметот ќе имаме проблеми и ќе мораме 

конкретно да одредиме кои дејствија и делување можеме да ги подведеме под поимот – 

криминалитет на насилство во Република Македонија. За да почнеме да се запознаваме со 

проблемот ќе презентираме некои гледишта на автори кои на различен начин го 

одредуваат предметот на овој вид криминалитет како би можеле да извлечеме паралела за 

тоа кој дела кај нас би требало да се подведат под крималитетот на насилство. Различни 

автори во однос на овој вид криминалитет пристапуваат на различен начин. Така некои 

автори сметаа дека криминалитетот на насилство ги опфаќа: умислените убиства, 

телесните повреди, чедоморствата, разбојништво, изнуда, сексулни деликти, лишување од 

слобода, абортусите, изнудата и сл. Сепак може да се каже дека постои согласност околу 

тоа дека криминалитетот на насилство претставуваат умислените убиства, умислените 

повреди, разбојништвото, сексуалните деликти со насилство и присила. “Шепаровиќ во 

рамките на овој вид криминалитет ги вбројува кривичните дела против животот и телото и 

сексуалните деликти, противправното лишување од слобода, злоупотребата на положбата, 

разбојништвото, спречувањето на службеното лице во вршење на должноста, 

насилничкото однесување на јавно место.”6  Ставот кој го презентира Шепарвиќ за 

криминалитетот на наслиство можеме да кажеме дека е многу блиску до одредување на 

предметот на овој вид криминалитет, бидејќи тој во своите размислување ги подведува и 

насилсничките однесувања на јавно место, т.е. прекршоците против јавниот ред и мир со 

елементи на насилство кои секако треба да бидат предмет на обратботка.  

Земајќи ги во предвид ставовите на советските криминолози и Шепаровиќ 

изнесени претходно сметаме дека при дефинирањето на криминалитетот на насилство 

треба да се тргне пред се од кривично - правните норми, односно конкретните кривични 

дела кои во своето битие го содржат насилството, или се остваруваат со насилство и 

секако прекршоците против јавниот ред и мир со елементи на насилство. Така може да се 

заклучи дека кон типологијата на криминалитетот на насилство се употрбуваат различни 

критериуми: кривично – правни, криминлошки, психолошки и други, критериуми кои ќе 

ни помогмат да го одредиме предметот на овој вид криминалитет. Во разгледувањето на 
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феноменолошките карактеристики и нивните сторители, се земаат во вид кривично - 

правните и криминлошките критериуми. Врз основа на овие критериуми слободно 

можеме да кажеме дека следниве групации на кривични дела од Кривичниот законик на 

Република Македонија најблиску и ја отсликуваат суштината на криминалитетот на 

насилство кај нас:7  

- Кривични дела против животот и телото; 

- Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот; 

- Кривични дела против имотот;  

- Кривични дела против јавниот ред; 

 

Типологија на жртви на криминалитетот на насилство 

 

Под поимот на жртва се подразбира секое физичко или правно лице чиишто добра, 

права, вредности и интереси биле непосредно загрозени, оштетени или уништени со 

криминално поведение. Типологијата на жртвите е, исто така, значајно прашање што се 

зафаќа во речиси сите истражувања од областа на виктимологијата. Типологиите на 

жртвите се засноваат врз иста постапка како и создавањето на типологиите на 

престапниците.  

Со определен тип не се опфаќа индивидуата, ни групи на поединци, туку комлекс 

од карактеристики што се заеднички за бројни поедници кои секогаш се наоѓаат во 

определена корелација со останатите нивни меѓусебни различни карактеристики. Притоа 

секоја поединечна индивидуа е претставник на типот. Карактеристиките на различните 

типови не мора меѓусебно да се исклучуваат, туку една индивидуа може истовремено или 

сукцесивно да им припаѓа на разни типови (мешовит тип).8  
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Во литературата се присутни повеќе класификации на жртвите на криминалитетот 

на насилство засновани според најразлични критериуми.  

Една од таквите е и типологијата на хрватскиот автор Шепаровиќ според која 

жртвите се групираат на: волеви или доброволни жртви (жртви кои бараат врз нив да се 

изврши кривично дело: евтаназија, абортус и сл., како и некои видови на самоубиство), 

непознати жртви (жртви кои не го пријавуваат злосторството), небрежни жртви (жртви 

кои се однесуваат неодговорно спрема сопствената сигурност), симулирачки жртви (кои, 

всушност и не се жртви, туку се подносители на лажни пријави од најразлични мотиви) и 

жртви на кривично дело во обид (жртви кои не ја претрпеле планираната штета).9  

Од нашите автори интересна е типологијата што ја дава Сулејманов, бидејќи 

преферира поделба на жртвите што се врзуваат за некое од конкретните насилнички дела. 

Неговите истражувања во овој поглед се најзначајни за откривањето на карактеристиките 

на жртвите на кривичното дело убиство. Тој при одредување на жртвите тргнува од 

следниве кретируми: 

• Предиспозициите што ги прават лицата поподложни да станат жртви на 

убиства (пол, возраст, занимање, алкохолизираност) 

• Интерперсоналните односи меѓу сторителот и жртвата на убиства може да 

се посматраат од следниве апекти (карактерот на поврзаноста, критериумот 

на социјалната припадност, национална припадност, критериум општествен 

углед) 

• Интерперсоналните односи меѓу убиецот и жртвата, што му претходат на 

извршеното дело и вектимогените предиспозиции на жртвата, учествуваат 

во криминогенезата на убиствата и создаваат три различни предкриминални 

ситуации и типови на жртви (предиспозиции кои сторителот го 

поттикнуваат на акција – определена жртва, предиспозиции што жртвата ја 

прават попривлечна во очите на злосторникот - одбрана жртва, 

предиспозиции што го смалуваат отпорот на жртвата – случајна жртва).10  
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Определувањето на типовите на жртви на криминалитетот на насилство е од 

значење за определување на некои од феноменолошките карактеристики на сторителите 

на насилничките дела. Преку однесувањето на жртвата ние посредно можеме да 

заклучиме за определен сторител на насилничкото дело, па затоа воспоставување на 

соодветна методологија за истражување на жртвите на насилничките кривични дела е 

повеќе од потребна. Кај нас, за жал, не се прават вакви истражување, но во иднина 

потребо е да се изгради методологија и да се создадат инструменти за оваа проблематика. 

 

Темна бројка на криминалитетот на насилство 

 

Современото општество кое е заинтересирано за борба против криминалитетот од 

сите видови, настојувањата за негово осознавање преку феноменологијата и причините 

кои доведуваат до пораст на криминалитетот, продирањето во сферата на криминалитетот 

кој останал неоткриен и неговите сторители неказнети, или продирањето во т.н. “темна 

бројка” на криминалитетот има се поголемо значење од аспект на негово успешно 

сузбивање и спречување. “Под поимот темна бројка на криминалитетот се подразбираат 

кривичните дела што воопшто не им се познати на јавните власти, бројот на оние што се 

познати, но од различни причини не е покрената кривична постапка и бројот на оние каде 

е покрената кривична постапка, но не дошло до пресудување.”11   

Темната бројка на криминалитетот не е еднаква кај сите видови на кривични дела. 

Кај едни таа е многу мала додека кај други видови на кривични дела може да биде 

изразито висока. Тоа е резултат на феноменолошките карактеристики на секој вид на 

криминалитет: времето, начинот на сторување, општествената опасност, односот 

криминалец – жртва, односот кривично дело – оштетен, карактеристиките на сторителот и 

на оштетениот итн.12  
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Всушност темната бројка на криминалитетот претставува однос меѓу вкупно 

сторените кривични дела и оние што и се познати на полицијата. Интересирањето на 

криминологијата за темната бројка на криминалитетот е од етиолошки и феноменолошки 

карактер.  

Да се утврди “темната бројка” на криминалитетот значи да се добијат целосни 

сознанија за реалниот криминалитет. И самата околност и постоечките сознанија дека и 

темната бројка на криминалитетот се разликува по различни периоди, во вкупниот 

криминалитет и во рамките на одделни негови видови, создава голем број проблеми околу 

добивањето точни сознанија за криминалитетот.13   

Со овој општ поим е опфатен и криминалитетот на насилство. Секојдневната појава 

и забележување на насилство предизвика една нова чуствителност и ранливост на нашето 

општество кон изблиците на суровото насилство. “За разлика од порано, насилството сега 

се јавува како феноменолошка карактеристика на многу видови криминалитет, што го 

прави потежок, многу потешко се открива и е потежок за проучување.”14  Токму поради 

фактот што насилството се јавува кај повеќе видови криминалитет и темната бројка е една 

од спецификите на тој криминалитет. Треба да се имаат предвид повеќе фактори кои 

придонесуваат темната бројка да биде висока и потешка за откривање. Како главни 

причинители кој допринесуваат темната бројка на криминалитетот на насилство кај нас да 

биде многу висока се следните: стравот на жртвите да го пријават стореното дело, 

договорите кои ги постигнуваат жртвите и сторителите, срамот да се пријави дело на 

насилство поради страв од етикетирање и сигматизирање од заедницата, неажурноста на 

органите на прогонот, нивната непрофесионалност, умешноста на сторителите да го 

прикријат своето дело и многу други. Високата темана бројка на криминалитетот на 

насилство кај нас е доказ за неможноста на правосудните органи да се справат со овој вид 

криминалитет, исто така постоењето на оваа темна бројка допринесува нашите граѓани да 

се чуствуваат небезбедно, несигурно. Колку оваа темна бројка на криминалитетот на 

насилство е поголема толку е помала довербата на граѓаните во органите кои се 
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и кривично право, Скопје, бр. 4, Скопје, 1995, стр.733 
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стр. 95 



задолжени да ја гарантираат нивната безбедност и сигурност, тие се наоѓаат во обратно – 

пропорционален однос. 
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