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Апстракт 

Потребата за инкриминирање на семејното насилство од страна на државата има своја оправданост, која се 

состои во фактот да се гарантира сигурноста на секој поединец, како и заштитата на неговиот телесен и морален 

интегритет. Инкриминирањето на семејното насилство во Република Македонија е направено преку негова опфатеност 

во рамките на Кривичниот законик на државата, во различни кривични дела. Во рамките на сетот на кривични дела кои 

може да се подведат под семејното насилство во Република Македонија, посебно внимание привлекува кривичното дело 

Убиство при вршење на семејно насилство. Предмет на овој труд е определувањето и анализирањето на законското 

битие на Убиството при вршење на семејно насилство, како би се определиле сите карактеристики на ова тешко 

кривично дело.  
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Abstract 

The need for incriminating domestic violence by the state has its own justification, which is consisted in ensuring the 

security of each individual, as well as the protection of his physical and moral integrity. Incrimination of domestic violence in 

Republic of Macedonia has been done through its coverage within the Criminal Law of the State in various criminal acts. Within 

the set of crimes that can be brought under domestic violence in the Republic of Macedonia, special attention is drawn to the 

criminal act Murder during execution of domestic violence. The subject of this paper work is the determination and analysis of 

the legal being of the Murder during execution of domestic violence, in order to determine all the characteristics of this serious 

criminal act. 
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1. Оправданост за инкриминација на убиството при вршење на семејно насилство 

Инкриминирањето на семејното насилство оди дотаму што не го зема во предвид фактот дека овој 

вид на насилство се случува во рамките на семејството, во една приватна сфера, која е забранета за 

останатите лица. Токму сериозноста на последиците доведува до инкриминирање на овие дејствија и 

навлегување во таа приватна сфера во рамките на семејството. Со ова доволно се покажува ставот на самата 

држава за проблемот на семејното насилство кај нас, како и за потребата од негово казнено правно 

уредување, односно инкриминирање во рамките на Кривичниот законик на Република Македонија.
1
 Исто 

така и меѓународните документи кои се однесуваат на семејното насилство и истото го третираат како тежок 

насилнички криминалитет и флагрантно кршење на човековите слободи и права, доведуваат до обврска за 

државите истото да го инкриминираат.
2
 

За оправданоста на навлегување во оваа приватна сфера говори и судската пракса на Европскиот 

суд за човекови права во случајот Bevacqua and S. v. Bulgaria.
3
 Непостапувањето од страна на институциите, 

конкретно од страна на судот на Бугарија, во овој предмет и третирањето на семејното насилство како 

“приватна работа”, е утврдено од страна на Европскиот суд за човекови права дека истото претставува 

повреда на одредбите од Европската конвенција за заштита на човековите слободи и права, односно 

постапувањето на овој начин од судот не е во согласност и се коси со обврската на државата да го заштити 

семејниот живот на жената, односно тужителката во конкретниот спор.
4
 

Карактеристично за казнено правната заштита од семејно насилство во Република Македонија е тоа 

што не постои посебна инкриминација на кривично дело семејно насилство, туку законодавецот се решил за 

пристап на инкриминирање на семејното насилство во рамките на различни кривични дела од Кривичниот 

законик на Република Македонија.  

Ваквиот пристап на казнено правна уреденост на семејното насилство го потенцира и Мирчева, 

според која не може да се зборува за едно единствено дело на семејно насилство, туку единствено може да 

се работи за кривични дела кои се сторуваат и извршуваат во контекст на семејното насилство.
5
 Актите и 

дејствијата кои што значат сторување на семејно насилство се инкриминирани во повеќе кривични дела од 

Кривичниот законик, во кои како квалификаторен елемент се зема во предвид односот кој го имаат 

сторителот на делото и жртвата, однос кој укажува на интимност и блискост. 

За прв пат во Република Македонија семејното насилство е инкриминирано со измените и 

дополнувањата на Кривичниот законик од 2004 година, препознавајќи го семејното насилство како проблем 

на целото општество, за кој е неопходна реакција од страна на државата.
6
  

Кривичните дела кои по своите појавни облици може да се подведат под широкиот поим на семејно 

насилство, оставаат огромни и штетни последици, како по жртвата, така и по општеството во целина, па 

токму затоа државата при инкриминирањето на овие кривични дела прифаќа пристап преку кој применува 

посторги казни за истите дела, земајќи го како квалификаторен елемент, токму фактот дека делото се 

случило во рамките на семејството при вршењето на семејното насилство.  

Оваа строгост на казнување на сторителите на кривичните дела на семејното насилство е утврдена и 

во Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство на Република Македонија за 

периодот 2012 – 2015 година, според која кај процесуирањето на овие дела е прифатен и имплементиран 
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принципот на официјалност, принципот на преземање на кривично гонење кон сторителите на овие 

кривични дела по службена должност.
7
 

 

2. Казнено – правна заштита од семејно насилство 

Инкриминациите за семејното насилство од Кривичниот законик на Република Македонија, ги 

заштитуваат жртвите од различни видови на семејно насилство, имајќи ги во предвид начините на 

сторување на семејното насилство, последиците кои настануваат како резултат на тоа семејно насилство, 

како и лицата кои се појавуваат како сторители на овие кривични дела. Така, во оваа смисла може да се 

зборува за казнено правна заштита од физичко семејно насилство, казнено правна заштита од психичко 

семејно насилство и казнено правна заштита од сексуално семејно насилство. Во предметот на семејното 

насилство, во контекст на обезбедувањето на казнено правната заштита во државата може да се подведат 

следните кривични дела:  првата група: убиство од член 123 ст. 2 од КЗ, убиство на миг од член 125 од КЗ, 

телесна повреда од член 130 ст. 2 од КЗ, тешка телесна повреда од член 131 ст. 2 од КЗ и загрозување со 

опасно орудие при тепачка или караница од член 133 од КЗ, како дела со кои се остварува казнено правна 

заштита од физичкото семејно насилство, втората група: присилба од член 139 ст. 2 од КЗ, противправно 

лишување од слобода од член 140 ст. 2 од КЗ и загрозување на сигурноста од член 144 ст. 2 од КЗ, како дела 

со кои се остварува казнено правна заштита од психичко семејно насилство, третата група: силување од член 

186 од КЗ, обљуба врз немоќно лице од член 187 ст. 4 од КЗ, полов напад врз дете од член 188 ст. 1 од КЗ и 

посредување при вршење на проституција од член 191 ст. 3 од КЗ, како дела со кои се остварува казнено 

правна заштита од сексуалното семејно насилство.
8
 

 

3. Убиство при вршење на семејно насилство 

 Кривичното дело убиство од член 123 ст. 2, кое што е определено како убиство при вршење на 

семејно насилство по своите особености претставува тешко или квалифицирано убиство. Дефинирањето на 

овој вид на квалифицирано убиство може да се направи преку аналогија од дефиницијата за основното дело 

на убиство, според која убиството е определено како лишување од живот на некое друго лице. Што се 

однесува пак до убиството кое што се случува при вршење на семејно насилство треба да се има во предвид 

дека истото се случува во рамките на семејството. Со оваа инкриминација се заштитува животот на човекот, 

како објект на заштита, кој што е неприкосновен и за истиот постои апсолутна заштита. 

Камбовски укажува на фактот дека за да постои квалифицирано или тешко убиство, најпрво мора 

некое лице да биде лишено од живот, како воопшто би се работело за убиство, и да постојат такви 

околности кои законски се определени и го подигнуваат степенот на неправото, како и степенот на вина на 

сторителот на ваквиот вид на убиство. Со оглед на овие околности за сторителот се пропишуваат потешки 

казни за разлика од основното дело на убиство.
9
 Според Stojanovic и Peric за извршувањето на тешките, 

квалифицираните облици на убиства кај сторителот мора да постои директна умисла за извршување на 

делото, иако треба да се има во предвид фактот дека истите дела можат да бидат извршени и со евентуална 

умисла.
10

 Atanackovic тешките или квалифицирани убиства  ги определува како убиства во кои некое лице се 

лишува од живот, исто како и кај обичните убиства, со таа разлика што кај овој вид на убиства постојат 

определени квалификаторни околности, кои допринесуваат овие дела да се сметаат за тешки.
11

 Поделбата на 
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обични убиства, квалифицирани убиства и привилегирани убиства според Babic и Markovic, настанува како 

резултат што лишувањето на некое лице не може да се подведе единствено под едно кривично дело на 

убиство, па затоа е потребно внатрешна систематизација, опфаќајќи ги различните видови на убиства.
12

  

Каневчев смета дека постојат две околности според кои убиството при вршење на семејно 

насилство може да се квалификува, како тешко или квалифицирано убиство, и тоа, првата околност, според 

која извршувањето на ваквиот вид на убиство се извршува по претходно малтретирање кое што подолго 

време се повторувало и кое што добило системска природа, навредување на личноста, загрозување на 

нејзината сигурност, телесно повредување, полово насилство, психичко насилство, физичко насилство 

спрема жртвата, и како резултат на сите овие дејствија се создало чувство на несигурност, страв и 

загрозување, и втората околноста, е онаа која се однесува на лицата кои се појавуваат како сторители на ова 

дело и лицата кои се пасивни субјекти на истото, односно дека се работи за лица кои се наоѓаат во семејни 

или други блиски односи.
13

 

Слично и Камбовски наведува два услови кои што мораат да бидат исполнети за кривичното дело 

убиство при вршење на семејно насилство да биде квалификувано како тешко квалифицирано убиство. 

Условите кој тој ги наведува се од субјективна природа и објективна природа. Субјективната природа 

укажува на односот на блискост кој што е воспоставен помеѓу сторителот на делото и помеѓу жртвата, 

додека пак објективната природа укажува на оние дејствија кои значат и можат да се подведат под широкиот 

поим на семејно насилство, како начини на сторување на ова кривично дело.
14

 

Како што може да се забележи за да постои кривичното дело убиство при вршење на семејно 

насилство потребно е да бидат исполнети неколку елементи, треба истото да биде извршено во рамките на 

семејството како една затворена општествена група, сторувањето на ваквото дело предизвикува чувство на 

несигурност, страв, загрозување. Како извршители на ова кривично дело и како жртви на истото може да се 

појават сите лица кои живаат во рамките на семејството. Токму оваа околност, дека овој вид на убиство се 

извршува во рамките на семејството, допринесува истото да биде квалификувано, како тешко, односно 

кавлифицирано убиство.  

Согласно тежината на кривичното дело Кривичниот законик на Република Македонија предвидува 

казна затвор за сторителот на делото од најмалку 10 години или доживотен затвор, што во компарација со 

казната за основниот облик на кривичното дело убиство може да се забележи дека тука, кај убиството при 

вршење на семејно насилство, казните се многу повисоки и построги.
15

  

 

4. Криминолошки карактеристики на убиството при вршење на семејно насилство 

 

За потребите на определување на криминолошките карактеристики на било кој вид на криминалитет, 

вклучително и за кривичното дело на убиство при вршење на семејно насилство, потребно е анализирање и 

одредување на неколку важни аспекти, и тоа, определување на феноменолошките карактеристики на 

сторителите на кривичното дело на убиство при вршење на семејно насилство, определување на причините 

кои доведуваат до сторување на кривичното дело на убиство при вршење на семејно насилство, односно 

определување на етиолошкиот аспект и секако на крај, превенцијата од ова кривично дело. Овие три 

аспекти, на феноменологија, етиологија и превенција треба да дадат приказ на сите криминолошки 

карактеристики на убиството при вршење на семејно насилство, како квалифициран вид на убиство.  

                                                           
12

 Babic, M., Markovic, I. (2005). Krivicno pravo – posebni deo. Banja Luka: Univerziteta u Banja Luka, Pravni fakultet. 
13

 Каневчев, М. (2015). Квалифицирани (тешки) убиства.  Скопје: Здружение за кривично право и криминологија. Нов 

ЗКП – правичен баланс меѓу ефективноста на кривичниот прогон и ефективна одбрана, Македонска ревија за казнено 

право и криминологија, , година 22, бр. 1, стр. 4. 
14

 Камбовски, В. (2011). Коментар на кривичниот законик на Република Македонија. Скопје: Клуб Матица. 
15

 Член 123 ст. 2 од  Кривичен законик, „Сл. весник на Република Македонија бр. 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 

19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 

82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 41/2014, 115/2014, 132/2014, 160/2014, 199/2014, 196/2015, 226/2015, 97/2017. 

 



Феноменолошкиот аспект на кривичното дело на убиство при вршење на семејно насилство, односно 

феноменолошките карактеристики на сторителите на ова кривично дело најдобро може да се согледаат 

преку определување на обемот на ова кривично дело, различното учество на половите во извршувањето на 

истото, старосната граница на сторителите, стекнатите образовни квалификации на сторителите, нивната 

национална припадност, утврдување на повторот, како и структурата на изречените санкции против 

сторителите на кривичното дело на убиство при вршење на семејно насилство. За добивање на комплетна 

слика за феноменолошките карактеристики на сторителите на кривичното дело на убиство при вршење на 

семејно насилство, потребно е да се користат определени статистички податоци, кои преку нивно 

анализирање треба да дадат одговор на сите претходно поставени прашања. Како основа на утврдување на 

сите овие феноменолошки карактеристики на сторителите на кривичното дело на убиство при вршење на 

семејно насилство во Република Македонија, искористени се определени статистички податоци 

публикувани од страна на Државниот завод за статистика на Република Македонија,
16

 во публикациите под 

наслов “Сторители на кривични дела”, за соодветни години. Временскиот период во кои се следени и 

анализирани сите овие податоци изнесува десет години, односно почнувајќи од 2008 година, па се до 2017 

година.
17

  

Треба да го потенцираме фактот, дека при истражувањето на овие феноменолошки карактеристики на 

сторителите на кривичното дело на убиство при вршење на семејно насилство, кај нас во Република 

Македонија постои една потешкотија, односно публикациите кои се однесуваат на Сторители на кривични 

дела според нивната методологија не обработуваат податоци кои директно се однесуваат на кривичното 

дело на убиство при вршење на семејно насилство, туку податоците се однесуваат на сите видови на 

убиство, согласно нивната законска инкриминација без оглед дали се работи за обичен облик на убиство, 

привилегиран облик на убиство или пак се работи за квалифициран облик на убиство. Без оглед на оваа 

недоследност во методолошкото истражување на убиството при вршење на семејно насилство, сепак ќе се 

обидеме преку севкупна анализа на убиството во контекст на неговата обработка во овие публикации да ги 

определиме феноменолошките карактеристики на сторителите на кривичното дело на убиство при вршење 

на семејно насилство.  

Обемот на кривичното дело на убиство во Република Македонија, за периодот од 2008 година до 2017 

година, односно бројот на пријавени, обвинети и осудени лица покажува различни бројки во дадени 

околности. Во оваа смисла може да се тврди дека и обемот на кривичното дело на убиство при вршење на 

семејно насилство во Република Македонија покажува разлечни тенденции на движење во различен период. 

Генералниот заклучок во однос на околноста на пријавените лица за сторување на кривичното дело убиство, 

односно пријавените лица за сторување на кривичното дело на убиство при вршење на семејно насилство во 

државата е дека од година во година се забележува тенденција на опаѓање на оваа бројка. Вкупната бројка 

на пријавени лица како сторители на кривичното дело на убиство за дадениот период од десет години 

изнесува 660 лица. Во рамките на оваа бројка од 660 лица, дел од лицата имаат статус на пријавени лица 

како сторители на кривичното дело на убиство при вршење на семејно насилство. Бројката на обвинети лица 

за кривично дело на убиство, односно за кривично дело на убиство при вршење на семејно насилство е 

директна последица на бројот на пријавените лица за ова кривично дело, па така од поголем број на 

пријавени лица се добива и поголем број на обвинети лица за ова кривично дело и обратно. Од вкупната 

бројка на 660 лица кои се пријавени како сторители на кривично дело на убиство, 406 лица се обвинети за 

ова кривично дело во дадениот период. На крај од вкупната бројка на пријавени соторители и обвинети 

сторители за кривичното дело на убиство во Република Македонија во периодот од 2008 година до 2017 

година, 338 лица се осудени за ова кривично дело. Преку ова анализирање на обемот на кривичното дело на 

убиство, најдобро може да се дојде до заклучок и за обемот на кривичното дело на убиство при вршење на 

семејно насилство.  

Следна значајна феноменолошка карактеристика на сторителите на кривичното дело на убиство при 

вршење на семејно насилство е нивниот пол. Преку анализирање на податоците кои директно се однесуваат 

на кривичното дело на убиство, се доаѓа до заклучок дека во принцип како сторители на ова кривично дело 

се јавуваат лица кои се од машки пол. Преку ова се потврдува општоприфатената теза во криминолошката 
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литература, дека криминалитетот и деликвенцијата се “машка работа”.
18

 Оваа теза се потврдува и преку 

статистички податоци, за анализираниот период, па така од вкупната бројка на 338 лица кои се осудени за 

кривично дело на убиство во Република Македонија, дури 321 лице се од машки пол, а само 17 лица се од 

женски пол, или процентуално машките лица се појавуваат дури во 95 % како сторители на кривично дело 

на убиство, за разлика од женските лица кои учествуваат со 5% во вкупниот процент на сторители на ова 

кривично дело.   

Кога се испитува возраста на сторителите на кривичното дело убиство во Република Македонија, треба 

да се има во предвид дека моменталната методологија на Државниот завод за статистика, посебно не ја 

обработува оваа феноменолошка карактеристика. Токму поради оваа недоследност, во истражувањето на 

старосната граница на сторителите на ова кривично дело ќе бидат искористени вкупните бројки за 

сторители на кривичните дела против животот и телото во една целина, како би можеле од општите 

податоци да извлечеме определена паралела, за кривичното дело убиство. Оваа недоследност освен за 

истражувањето на возраста на сторителот на кривичното дело убиство, се однесува и на образованието, 

националната припадност, како и претходната осудуваност како феноменолошки карактеристки на ова 

кривично дело. Според податоците на Државниот завод за статистика, како најчести сторители на кривични 

дела против животот и  телото во Република Македонија, од аспект на возраста на сторителите, отпаѓа на 

старосната групација од 30 - 39 години и старосната групација од 40 – 49 години. Овие бојки иако самите по 

себе се однесуваат на сите кривични дела против животот и телото, сепак од истите може да се извлечат 

некои заклучоци и паралели кои се однесуваат и на кривичното дело на убиство при вршење на семејно 

насилство во Република Македонија. Повисокиот степен на образование е во обратна пропорционална врска 

со можноста некое лице да се појави како сторител на кривичното дело убиство. Оваа феноменолошка 

карактеристика се утврдува директно преку најзина анализа која ги покрива сите кривични дела против 

животот и телото, вклучително и на кривичното дело на убиство, односно на кривичното дело на убиство 

при вршење на семејно насилство. Во најголемиот дел од лицата кои се појавуваат како сторители на 

кривични дела против животот и телото, односно како сторители на кривично дело убиство, вклучително и 

кривично дело на убиство при вршење на семејно насилство, се лица кои или имаат завршено средно 

образование или лица кои имаат завршено само основно образование. Кога се анализира националната 

припадност на сторителите на кривичните дела против животот и телото, односно националната припадност 

на сторителите на кривичното дело на убиство при вршење на семејно насилство, секогаш во предвид треба 

да ја имаме структурата на севкупното население во Република Македонија. Во оваа смисла македонците се 

појавуваат како најчести сторители на кривични дела против животот и телото, односно како најчести 

сторители на кривично дело убиство при вршење на семејно насилство. Ова трвдење е сосема оправдано ако 

се има во предвид фактот дека токму македонците се најбројно население во вкупниот број на лица кои 

живеат во државата. Феноменолошката карактеристика за претходната осудуваност на сторителите на 

кривичното дело на убиство при вршење на семејно насилство, исто така се истражува и анализира на еден 

индиректен начин преку вкупните бројки кои се однесуваат на лицата кои се претходно осудувани за 

кривични дела против животот и телото. Повторот кај кривичното дело на убиство при вршење на семејно 

насилство, прикажано преку сторување на истовидни или други кривични дела е само доказ за 

неуспешноста на казнената политика на државата во однос на овие дела и обратно. Во контекст на 

определувањето на видот на изречените санкции против сторителите на кривичното дело на убиство при 

вршење на семејно насилство, треба да си има во предвид фактот дека за сторувањето на ова кривично дело 

предвидена е казна затвор. Околу определување на видот на казната не постојат некој нејаснотии, додека 

пак во определување на висината на казната влијаат различни околности, но сепак во предвид треба да се 

има најниската законска граница на казната затвор при извршување на кривичното дело на убиство при 

вршење на семејно насилство, односно најмалку 10 години казна затвор.  

Сите овие презентирани податоци се однесуваат директно на кривичното дело на убиство, без разлика 

на неговиот облик, па токму и затоа постои определена потешкотија при определување на феноменолошките 

карактеристики на сторителите на кривичното дело на убиство при вршење на семејно насилство. Во иднина 

потребно е воспоставување на соодветна методологија за истражување и следење и на ова кривично дело 

како би можеле да добиеме комплетна слика за истото. Иако овие презентирани податоци треба да се земат 

со определена резерва од причина што директно не се однесуваат на убиството при вршење на семејно 
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насилство, сепак претставуваат добра основа за извлекување на некои општи и посебни заклучоци во однос 

на предметната појава која се истражува.  

Етиолошкото определување на кривичното дело на убиство при вршење на семејно насилство, треба 

да ни даде одговор за тоа кои се причините кои доведуваат до сторување на ова кривично дело. 

Етиолошкото изучување на криминалитетот воопшто, односно етиолошкото изучување на убиствата како 

кривични дела доведува до создавање на определени криминогени фактори кои се од значење за 

извршување на самото дело, односно криминогени фактори кои ги претставуваат причините за извршување 

на кривичното дело убиство. Како најприфатена класификација на криминогените фактори во 

криминолошката литература се смета онаа на Тард, според кој истите може да се поделат на криминогени 

фактори кои се од егзогена природа или пак надворешни фактори, како и криминогени фактори кои се од 

ендогена природа, односно внатрешни лични фактори.
19

 Егзогените фактори кои доведуваат до сторување 

на криминалитет, односно кои доведуваат до извршување на кривично дело на убиство при вршење на 

семејно насилство, се фактори кои што влијаат однадвор, односно фактори кои се од надворешна природа. 

Надворешните околности во даден момент се главните виновници за определувањето и оформување на овие 

егзогени фактори. По својата содржина овои фактори се од објективна природа, токму поради фактот што 

истите влијаат од надвор. Во рамките на овие егзогени фактори може да се категоризираат, општествените 

состојби, состојбите на поединецот и неговата поставеност во рамките на општеството, потоа степенот на 

стекантата школска подготовка, медиумите, влијанието на определени деструктивни групации, слободното 

време на поединецот и сл. Динамичноста на самото општество, постојаните промени кои се случуваат во 

него, се главна причина и за голем број на лица да не можат да се прилагодат на сите овие промени, па 

токму поради тоа истите се решаваат за практикување на различни криминални поведенија, вклучително и 

за сторување на кривично дело на убиство при вршење на семејно насилство. Состојбите кои настануваат и 

опстојуваат во рамките на семејната заедница исто така може да влијаат врз поединецот во насока на 

извршување на кривични дела, во насока на извршување убиства. Семејството се дефинира како 

универзална институција која е од општествен карактер, во чии рамки се остваруваат определени цели и 

функции. Целите и функциите се од генерички карактер, односно се од општа природа.
20

 Слободно може да 

се тврди дека семејствата кои што не се целосни, семјествата во кои има нарушени меѓучовечки односи, 

семејствата во кои има присуство на социо – патолошки појави, семејствата во кои има присутство на 

агресија и насилство и сл., извршуваат влијание во насока на практикување на криминалитет. За врската 

помеѓу образованието на поединецот и сторувањето на криминалитетот, веќе говоревме во делот на 

определување на феноменолошките карактеристики на сторителите на кривичното дело на убиство при 

вршење на семејно насилство. Образованието на поединецот преставува криминоген фактор по исклучок, 

односно во ретки ситуации. Печатот, телевизијата, радиото, филмот, интернетот, видео игрите нажалост 

пренесуваат и емитуваат и содржини кои што се насилни, односно однесувања кои во некои случаи може да 

бидат поттик за поединецот за идентификување со истите. Влијанието на улицата, влијанието на 

социјалните групации со кои поединцот остварува секојдневна комуникација и дружење исто така 

преставува фактор од егзогена природа кој може да влије врз него да изврши некое кривично дело, 

вклучително и кривично дело на убиство при вршење на семејно насилство. Неможноста за организирање на 

слободното време на поединецот, исто така преставува криминоген фактор, кој може да се подведе под 

групата на криминогени фактори кои се егзогена природа. За разлика од егозгените фактори кои дејствуваат 

од надвор и се од објективна природа и кои влијаат за сотрување на криминалитет, односно кои влијаат за 

сторување на кривично дело убиство при вршење на семејно насилство, криминогените фактори кои се од 

ендогена природа се лични фактори, односно субјективни фактори и се поврзуваат директно со поединецот 

кој се појавува како сторител на некое кривично дело, па и како сторител на кривично дело на убиство при 

вршење на семејно насилство. Во вкупното определување на криминогените ендогени фактори кои влијаат 

за сторување на кривично дело на убиство при вршење на семејно насилство можеме да зборуваме за 

интелектот на поединецот, мотивот поради кои го извршил убиството, неговата емоционална стабилност, 

односно неговата емоционална нестабилност, личноста на сторителот на кривичното дело на убиство при 

вршење на семејно насилство, неговиот ментален склоп, како и изразениот темперамент. Кога се зборува за 

интелегенцијата како криминоген фактор кој е од едногена природа општоприфатен е заклучокот дека 

истата не може да има пресудно значење во тоа дали некое лице ќе се појави како сторител на некое 
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кривично дело или не.
21

 Внатрешните состојби на поединецот, сето она што се наоѓа во внатрешноста на 

поединецот кои прават негово активирање во определена насока може да се подведат под мотивите за 

сторување на некое кривично дело, односно под мотивите за сторување на кривично дело на убиство при 

вршење на семејно насилство. Емоционалната стабилност на поединецот всушност говори за неговата 

можност да се носи со различни ситуации во дадени моменти, односно неговата можност да размислува и да 

делува трезвено и разумно како не би дошло до сторување на некое несакано дејствие. Личноста на 

поединецот како сторител на кривично дело на убиство при вршење на семејно насилство треба да се 

проценува во секој случај поединечно, од проста причина што не може да се зборува за еден општ, 

генерален профил на личност на семеен убиец. Отстапувањата од металниот склоп, односно неговото 

нарушување може да претставува основа за негово третирање на причина за сторување на криминалитет, 

додека пак темпераментот на поединецот директно се поврзува со неговата можност на еден успешен начин 

да управува со своите емоции кои што можат да бидат од различна природа.  

Во вкупното определување на криминолошките карактеристики на убиството при вршење на 

семејно насилство, покрај феноменолошките карактеристики на сторителите на ова кривично дело и покрај 

етиологијата за неговото сторување, од посебно значење секако е и превенцијата од истото.  

Пред донесувањето на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство во текот на 

2014 година,
22 

семејното насилство кај нас во државата од аспект на негово спречување, превенирање и 

намалување беше соодветно уредено во Законот за семејство на Република Македонија,
23 

Законот за 

социјална заштита на Република Македонија
24

 и Кривичниот законик на Република Македонија,
25 

како 

основни законски прописи кои ја покриваат оваа материја. Секој од овие законски прописи покриваат 

аспекти во контекст на семејното насилство кај нас, и тоа, Законот за семејство се однесува на граѓанско – 

правниот систем на заштита од семејното насилство во Република Македонија, Законот за социјална 

заштита ги покрива мерките и формите кои значат остварување на овој вид на заштита и Кривичниот 

законик кој се однесува на казнено правната заштита од феноменот на семејно насилство.  

Законот за семејство на Република Македонија,
26 

се до донесувањето на Законот за превенција, 

спречување и заштита од семејно насилство на Република Македонија уредуваше материја која се однесува 

на граѓанско правната заштита од семејното насилство, пред се ги предвидуваше соодветните механизми за 

заштита од семејно насилство, преку мерки за заштита од овој вид на насилство. Своевремено со Законот за 

семејство се утврдуваа надлежностите на органите на државата кои се најповикани да дејствуваат во насока 

на сузбивање, спречување и заштита на жртвите од семејно насилство, како и надлежностите на 

невладините организации кои се наоѓаат во широкиот систем на субјекти кои ја обезбедуваат оваа заштита, 

конкретната помош која се предвидува за жртвите на семејно насилство, начините на обезбедување на 

поддршка на лицата кои биле жртви на насилство и нивно повторно интегрирање во општеството, пре 

земањето на конкретни мерки за спречување на практикување на насилство кое што веќе еднаш се случило, 

како и изрекувањето на привремените мерки за заштита од семејно насилство, како и извршувањето на овој 

вид на мерки. Законот за семејство, овој вид на заштита, превенирање и спречување на семејно насилство ја 

обезбедува преку два аспекти, првиот аспект, е оној преку кои се предвидува примена на мерки за заштита 

од семејно насилство и вториот аспект, е оној преку кој се предвидува примена на приврмени мерки за 

заштита од семејно насилство.  
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Формите и начините на заштита на жртвите од семејно насилство се воспоставуваат со Законот за 

социјална заштита на Република Македонија,
27

 пред се со истиот закон се предвидува формирање на Центар 

за лица кои се жртви на семејно насилство. Смислата на постоењето на овој Центар за лица кои се жртви на 

семејно насилство, е токму нивното интервентно згрижување. Исто така Законот за социјална заштита 

предвидува и сет на социјални услуги кои се обезбедуваат во насока на спречувањето, превенирањето и 

заштитата од семејното насилство, пред се од институциите и здруженијата кои се вклучени во овој сектор.  

Кривичниот законик на Република Македонија ја предвидува казнено правната заштита од семејното 

насилство кај нас во државата.
28 

Феноменот на семејно насилство кај нас во државата за прв пат од казнено 

правен аспект е регулиран во измените и дополнувањата на Кривичниот законик на Република Македонија 

од 2004 година, кога во рамките на овој закон се предвидуваат определени кривични дела кои по начините 

на своето извршување, лицата кои ги извршуваат и последиците кои настануваат значат сторување на 

семејно насилство.
29 

Со овие изменувања и дополнувања на основниот текст на Кривичниот законик, 

своевремено се очекувало да се озбезбеди засилена заштита на жртвите од семејно насилство во државата.
30 

Како што може да се забележи Република Македонија се решила за пристап преку кој не се предвидува едно 

единствено кривично дело на семејно насилство, туку законодавецот се решил во рамките на веќе 

постоечките кривични дела да предвиди казнување за истите во ситуациите кога се случуваат во рамките на 

семејството. За разлика од Република Македонија во Република Србија е прифатен пристапот во кој во 

рамките на Кривичниот законик се предвидува едно кривично дело на семејно насилство или “Nasilje u 

porodici”, од член 194 од Кривичниот законик на Република Србија.
31

 

Во компарирањето на овие два пристапи се доаѓа до определи заклучоци за нивна оправданост или 

неоправданост, но сепак пристапот кој што е прифатен во Република Македонија е поиздржан од причина 

што се предвидува широк круг на дејствија кои што можат да се подведат под семејното насилство, додека 

пак пристапот кој е прифатен во Република Србија, може да се разгледува рестриктивно од аспект на 

дејствијата што значат исполнување на феноменот на семејното насилство. Сепак во крајна линија кои 

дејствија ќе бидат определени како сторување на семејно насилство зависи од неколку фактори, и тоа, 

лицата кои го извршуваат насилството, последиците кои настануваат, начините на извршување на 

насилството, како и ставовите на судската пракса во однос на овие кривични дела.  

Не негирајќи ги достигнувањата на правната рамка и легислатива на Република Македонија во однос на 

превенирањето, заштитата и спречувањето на семејното насилство во текот на 2014 година се донесе нов 

Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство во Република Македонија.
32 

Донесувањето 

на ваквиот закон е резултат на следењето на практиките и трендовите во останатите европски земји во однос 

на уредувањето на оваа материја да биде уредена со посебен закон, како и потребата да се понудат нови 

механизми, концепти и начини на сузбивањето на семејното насилство во земјата.  

Како основна цел за донесувањето на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно 

насилство е воспоставувањето на сеопфатна правна рамка и легислатива, преку која се очекува да се 

обезбеди системско унапредување на состојбите во насока на заштитата на семејното насилство во 

Република Македонија. Ова унапредување е единствено можно само преку интегративен пристап и 
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постојана координираност на најповиканите државни институции и невладините организации во насока на 

сузбивање на оваа општествено негативна појава.
33 

 

Ваквата цел на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство може да биде 

остварена преку превземањето на низа мерки и активности во областа на заштитата на семејното насилство 

во Република Македонија, па така своевремено преку донесувањето на закон од ваков тип се очекуваше да 

се превземат следните активности: 

- Превземање на сет на мерки и активности преку кои се очекува да се обезбеди што поголема 

превенција од семејно насилство, да се обезбедат механизми за полесно препознавање на ваквите 

дејствија во општеството, и во крајна линија да се обезбеди тенденција на намалување на овој вид 

на насилство во државата, 

- Предвидени се мерки на заштита од семејно насилство и привремени мерки за заштита од семејно 

насилство, како механизми со кои се обезбедува двојно ниво на заштита од семејното насилство во 

државата. Воспоставувањето на ваквиот вид на мерки може да се разгледува од две страни, првата 

страна, е онаа преку која се очекува да се намалат последиците кои настануваат од овој вид на 

насилство во државата, и втората страна, е онаа преку која се очекува во иднина да се спречуваат 

ваквите дејствија на семејно насилство. Ова влијание врз последиците од семејното насилство и 

неговото несторување во иднина се прави со помош на мерките на заштита и привремените мерки 

на заштита од семејно насилство, соодветно, 

- Преку законот се очекува да се обезбеди високо ниво на соработка помеѓу сите владини и 

невладини организации кои делуваат во насока на превенирање од семејното насилство, соработка 

помеѓу професионалните структури кои постапуваат во рамките на случаите за откривање и 

процесурање на семејното насилство, со посебен акцент на активното вклучување на невладиниот и 

граѓанскиот сектор во активностите за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, 

- Интегративноста претпоставува и постојано следење на состојбите на теренот, се со цел да се 

изврши унапредување на системот за превенирање, спречување и заштита од семејното насилство 

во државата.  

Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство предвидува неколку начела преку 

кои би требало да се остварат неговите цели, од аспект на намалување и превенирање на семејното 

насилство во државата. Така законот укажува на потребата од максималното почитување на достоинстовото 

на жртвите на семејното насилство, како и на нивниот интегритет. Потребата за максимално почитување на 

достинството и интегритетот на жртвите на семејното насилство се оправдува со фактот што преку 

дејствијата на семејно насилство грубо се кршат човековите права и слободи, па едно вакво законско 

нормирано начело според кое овие дејствија се квалифицираат како повреда на основните човекови слободи 

и права е неопходно. Како останати начела преку кои се очекува да се овозможи што е можно полесно 

остварување на целите на законот, се начелата на итност на постапувањето од страна на надлежните 

институции, начелото на одговорност за превземањето односно на непревземањето на некои од дејствијата 

во насока на спречување на семејното насилство, начелото на секторско поврзување и постапување, како и 

начелото на постојана координираност помеѓу субјектите кои се надлежни.  

Основниот текст на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство е донесен во 

2014 година.
34 

Основниот законски текст во два наврати е изменуван и дополнуван во текот на 2015 година, 

првото изменување и дополнување на основниот законски текст е направено во месец март 2015 година,
35 

а 

второто изменување и дополнување е направено во месец септември 2015 година.
36 

Првото изменување и 

дополнување на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство се однесува на 

доуредување на постапувањето на Центарот за социјални работи за заштита од семејно насилство, 

конкретно кога Центарот има сознанија дека е сторено семејно насилство од страна на лице кое поседува 
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огнено оружје, додека пак второто изменување и дополнување на основниот текст на законот се однесува на 

утврдување на прекршочната одговорност за лицата кои сториле прекршок од Законот за превенција, 

спречување и заштита од семејно насилство.  

Структурално Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство е составен од општи 

одредби и девет засебни делови, во кои на соодветен начин се уредуваат прашањата од областа на 

заштитата, превенирањето и сузбивањето на семејното насилство во Република Македонија. Како засебни 

делови во кои што непосредно се уредува материјата од областа на заштита на семејното насилство се 

следните, првиот дел кој се однесува на превенцијата од семејното насилство во државата, мерките за 

заштита од семејното насилство се опфатени во вториот дел на законот, третиот дел се однесува на 

предвиденост на привремените мерки за заштита од семејно насилство, изрекувањето на привремените 

мерки за заштита од семејно насилство се опфатени во четвртиот дел на законот, петтиот дел на законот ја 

опфаќа областа на извршувањето на привремените мерки за заштита од семејното насилство, следниот, 

шестиот дел на законот се осврнува на потребата на мултисекторска соработка во насока на спречување на 

оваа општествено негативна појава, седмиот дел се однесува на спроведувањето на надзорот на овој закон, 

прекршочните одредби се предвидени во осмиот дел на законот и последниот дел ги опфаќа одредбите кои 

се од преоден и завршен карактер.  

Општите одредби на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство регулираат 

прашања преку кои се определува предметот на самиот закон, целта на законот, дефинирање на основните 

поими од областа на семејното насилство, определување на кругот на надлежни органи кои постапуваат во 

согласност со овој закон, начелата на законот, пријавувањето на семејно насилство, интегративните 

политики, како и формирањето на посебно тело кое треба да функционира во насока на превенирање и 

сузбивање на овој вид на насилство во државата. 

Предметот на законот е определен повеќестрано се со цел да се опфатат повеќе аспекти кои непсоредно 

се однесуваат на заштитата од семејното насилство, така во оваа смисла се предвидува и утврдува одговорно 

и должно постапување на државните институции и здруженијата кои дејствуваат во насока на сузбивањето 

на оваа појава, како и тоа дека се пропишува нивна меѓусебна соработка и координација.
37

 

Како основна цел на законот е определена онаа преку која се очекува да се оствари максимална заштита 

на жртвите од семејното насилство и тоа преку сет на мерки и активности, за да се обезбеди почитување на 

човековото достоинство и човековиот интегритет, да се обезбедат услови за неприменување на 

дискриминацијата и да се обезбедат услови за создавање на родова еднаквост, при што секогаш мораат во 

предвид да се имаат најдобрите можни интереси на жртвата.
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Поимното определување на самиот поим на семејно насилство и останатите поими кои се дел од 

феноменот на семејно насилство, во овој дел нема да бидат разгледувани и презентирани од причина што во 

теоретскиот дел тие веќе беа разработени.  

Поради комплексноста на појавата на семејното насилство и последиците кои настануваат како резултат 

на истото предвидени се низа од државни институции, како и невалдини здруженија кои треба да обезбедат 

превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Во низата на државни институции кои се надлежни 

да постапуваат, се определени следните, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за 

внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука, Министерството 

за правда, единиците на локалната самоуправа, институциите кои вршат дејност од областа на социјалната 

заштита, детската заштита, внатрешните работи, здравството, вработувањето и образованието, судот е 

определен како орган кој е надлежен да ги изрекува привремените мерки за заштита од семејно насилство со 
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 Член 1 од Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, Сл. Весник на Република Македонија, бр. 

138/2014, 33/2015, 150/2015. 
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 Член 2 од Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, Сл. Весник на Република Македонија, бр. 

138/2014, 33/2015, 150/2015. 



што се затвора кругот на државни институции кои постапуваат за превенција, спречување и заштита од 

семејно насилство.
39

 

Законот детектирајќи ги децата како ранлива категорија на лица кои се жртви на семејно насилство и 

лицата кои се жртви на семејно насилство, а кои не се способни сами да се грижат за себе си, предвидел 

посебна заштита за истите.  

Секое сознание за семејно насилство мора да биде пријавено на надлежните институции. Постојат два 

начини на пријавување на семејно насилство, пријавување од граѓани и пријавување од страна на службени 

лица. Како надлежни институции на кои може да им се пријави семејното насилство од страна на граѓаните 

се определени полициските станици, Центрите за социјална работа, здруженијата кои работат во областа на 

заштитата од семејно насилство, како и пријавувањето преку посебно воспоставената СОС линија, токму за 

таа намена. Од друга страна, службените лица својата пријава за семејно насилство можат да ја поднесат до 

полициските станици и Центрите за социјална работа.
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Согасно законот се формира национално координативно тело кое е составено од  претставници од 

надлежните министерства и значајните граѓански здруженија, како тело кое е надлежно да ги спроведува 

интегративните политики од областа на превенцијата, спречувањето и заштитата од семејното насилство.  

Општиот заклучок од донесувањето на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно 

насилство е дека со него се прават првични обиди во една единствена правна рамка да се уредат прашањата 

кои се однесуваат на превенирањето, спречувањето и заштитата од семејното насилство во Република 

Македонија, но сепак треба да се има во предвид фактот дека со истиот не се зимаат во предвид определен 

број на суштински прашања кои се однесуваат на оваа заштита.  

Како основен предуслов за успешно остварување на превенцијата и заштитата од семејното насилство 

во земјата секако се институционалните капацитети наменети за овие потреби, капацитети кои не можат 

многу да се пофалат со својата кадровска и стручна опременост, како и со нивниот капацитет. Серизноста со 

семејното насилство во Република Македонија е крената на ниво на социјален проблем, па токму затоа и 

истиот треба да добие и сериозен пристап, мерките кои се донесени и предвидени во рамките на законот не 

треба да останат само на хартија и да бидат неприменливи, туку напротив, треба да се обезбедат финансиски 

средства како би се овозможило успешно спроведување на самиот закон.  

Друг проблем кој призлегува од законот е тоа што тој единствено предвидува посебна заштита за децата 

кои се жртви на семејно насилство и лицата кои се жртви на семејно насилство, а не се во состојба сами да 

се грижат за себе си, а не предвидува посеба заштита на жените жртви на семејно насилство, туку напротив 

нивната заштита е опфатена и предвидена во рамките на целокупниот концепт на заштита. Ако се има во 

предвид фактот дека во Република Македонија доста е голем бројот на случаи во кои како жртви се 

појавуваат жените, во иднина би можело да се размисли во насока на обезбедување на таа посебна заштита 

на жените жртви на семејно насилство и давање на статус на ранлива категорија на жртви на семејното 

насилство. Ова препознавање на жените како посебна категорија на жртви на семејното насилство е 

предвидена и како обврска во Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и заштита од сите форми на 

насилство врз жените и домашно насилство.
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 Член 5 – 6 од Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, Сл. Весник на Република Македонија, 

бр. 138/2014, 33/2015, 150/2015. 
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 Член 12 -13 од Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, Сл. Весник на Република 

Македонија, бр. 138/2014, 33/2015, 150/2015. 
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 Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, No. 210, Council of Europe, 2011. 



 

5. Заклучок  

Сторувањето на било кое кривично дело има трајни и штетни последици, како за жртвата на самото 

кривично тело, така и за целокупното општество. Овие последици кај кривичното дело “Убиство”, 

конкретно кај кривичното дело Убиство при вршење на семејно насилство, се ненадоместливи, од проста 

причина што со дејствијата на истото се одзема животот на едно лице, како нешто кое што е 

неприкосновено и апсолутно заштитено.  

Посебна квалификаторна околност која што го определува “Убиството при вршење на семејно 

насилство”, како тешко, односно како квалифицирано кривично дело, е токму фактот што истото се случува 

во рамките на едно семејство, се случува во рамките на една средина која по природа на нештата треба да 

биде хармонична, идилична, пријатна. Изразената деструктивност и штетноста на последиците од 

сторувањето на ова кривично дело, треба да претставуваат дополнителен мотив за целокупниот систем, за во 

претходна фаза да се преземат соодветни мерки за негово сузбивање и превенирање.  
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