
          

 

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА НА ПСИХИЧКОТО СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 

 

Доц. д-р Марјан Габеров 

Европски Универзитет – Скопје 

Август, 2021 год. 

 

 

Апстракт 

Видовите на семејно насилство најчесто се определуваат врз основа на некои 

критериуми преку кои се прави класификација и категоризација на видовите на овој вид на 

насилство. Како основни критериуми кои се земаат во предвид за определувањето на видот 

на семејното насилство се начините и модалитетите на сторување на семејното насилство, 

како и последиците за жртвата на семејното насилство. Па така, согласно различните 

начини на сторување на семејното насилство и различните последици кои настануваат како 

резултат на истото, неговите видови можат да бидат физичко насилство, психичко 

насилство и сексуално насилство. 

Основна цел на трудот е да ги презентира и анализира карактеристиките на 

психичкото семејно насилство, се со цел да се осознаат неговите феноменолошки 

карактеристики. Како предмет на трудот се поставува анализирањето на инкриминациите 

кои го определуваат предметот на психичкото семејно насилство. 
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ВОВЕД 

 

Психичкото семејно насилство кое се појавува во семејството според начините на 

извршување и според последиците кои ги предизвикува привлекува големо внимание 

воопшто. Слично како и кај физичкото насилство во рамките на семејството и кај овој вид 

на насилство, се сретнуваат определени карактеристични манифестации и дејствија преку 

кои се исполнува истото.  

Психичкото насилство во литературата уште е познато како емоционално насилство. 

Главна карактеристика на овој вид на насилство е тоа што се нарушува благосостојбата на 

едно лице како резултат на преземените дејствија од страна на сторителот на психичкото 

насилство, при што се прави потполно и целосно деградирање на личноста на жртвата, 

преку постојани навреди на релација сторител на психичко насилство и жртва на психичко 

насилство. Неколку однесувања  се сметаат како типични за овој вид на семејно психичко 

насилство: контролата на жртвата на семејно насилство, целосна изолација на жртвата, 

постојана љубомора, постојано омаловажување и понижување на жртвата во затворен или 

отворен круг на луѓе, постојано заплашување, сериозни закани за повредување на жртвата 

или повредување на неа блиски лица.1 

Согласно законското определување овој вид на насилство се дефинира како секое 

однесување со употреба на присилба, заплашување или закана, кое предизвикува чувство 

на страв, загрозеност, вознемиреност или повреда на достоинството и психичкиот 

интегритет на личноста.2 

Карактеристики на психичкото семејно насилство 

Карактеристичните однесувања кои значат исполнување на психичкото семејно 

насилство може да се анализираат посебно. Така, во оваа смисла контролата која се 

спроведува врз жртвата на семејното психичко насилство може да биде од најразлична 

природа (контролирање на слободата на движење на жртвата, контролирање на лицата со 

                                                           
1 Водич за СОС консултација на жртви на семејно насилство, Кризен центар – Надеж, Скопје, 2011. 
2 Член 3 ст. 1 т. 15 од Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, Сл. Весник на 

Република Северна Македонија, бр. 24/2021. 



кои жртвата стапува или би стапувала во иднина во контакт и со кои би комуницирала, 

ограниченост за раполагање на нејзиниот финасиски буџет и предизвикување на потполна 

економска зависност од сторителот на семејното насилство). 

Изолацијата на жртвата на психичкото семејно насилство исто така може да се 

одвива во неколку насоки, пред се се врши изолирање на жртвата од нејзините членови на 

семејството, изолирање во поглед на пријателите и познаниците на жртвата, постојано 

негодување за лицата за кои жртвата изразува интерес и желба да се дружи и нивно 

постојано омаловажување, оневозможување на извршување на работни активности надвор 

од домот и сл. Љубомората која се практикува во рамките на овој вид на насилство значи 

предизвикување на тешки последици по психичкото здравје на жртвите на семејното 

насилство. Емоционалните и психичките маки на жртвата може да се согледаат преку 

постојаната критика на жртвата, постојано негодување за правењето на работите, викање, 

подсмев и сл. Сериозните закани за повреди кои се  однесуваат на жртвата или на неа 

блиските лица исто така во голема мерка влијаат на нарушување на психичкото здравје на 

жртвите.3  

Карактеристично за психичкото семејно насилство е тоа што преку неговите 

дејствија се предизвикуваат емоционални нарушувања на психичкото здравје на жртвата на 

семејното насилство, како и постојани психички маки и страдања на жртвата. Се поставува 

прашањето како да се препознае овој вид на семејно насилство, како да се препознае 

психичкото семејно насилство. За разлика од физичкото насилство каде што може да се 

забележат конкретни траги на повредување и насилство, кај психичкото насилство трагите 

од истото не се видливи, па затоа битно е да се знаат начините врз основа на кои тоа може 

да се препознае. Сите претходно наведени дејствија значат исполнување на битието на 

психичкото насилство во рамките на семејството.  

Во еден генерален заклучок за овој вид на насилство е тоа дека жртвата на истото е 

постојано изложена на огромен степен на љубомора од страна на членот на семејството, 

всушност преку постојаната љубомора длабоко се навлегува во интимата на жртвата. За 

                                                           
3 Груевска - Дракулевски, А: Семејното насилство во Република Македонија, Превенција и заштита од сите форми на 

насилство врз жените и домашно насилство – Истанбулска Конвенција. Скопје: Македонска ревија за казнено право и 

криминологија, Здружение за кривично право и криминологија, година 20, бр. 1., 2013. 



ваквиот вид на семејно насилство е карактеристично тоа што се врши постојано 

проверување на мобилниот телефон на жртвата, проверување на разговорите на жртвата, 

кругот на лица со кои се дружи, со еден збор целокупното живеење. Класичен пример за 

ова би било кога жртвата како резултат на насилничките дејствија на насилникот кои се од 

психичка природа мора да се врати веднаш дома по завршените обврски (работа - дома), да 

има оправдување на секое напуштање на домот, оправдување за секоја средба со други 

лица. Жртвата како резултат на овие дејствија е принудена да ги докажува кои се нејзините 

пријатели, роднини, бидејќи насилникот во сите од нив гледа потенцијална закана. 

Насилникот по своите карактеристики во основа е љубоморен и посесивен и истиот смета 

дека со ваквите дејствија на деструкција на емоциите ја изјавува и докажува својата љубов, 

кон жртвата на семејното насилство, што секако во пракса не е така. Жртвата на психичкото 

семејно насилство се наоѓа постојано во стресна состојба, плашејќи се да не погреши нешто, 

како не би предизвикала бес, лутина, критика и сл. Истата е обврзана и принудена постојано 

да ги докажува своите квалитети, својата наклонетост, својата доверба, верноста, но сепак 

на крај насилникот во никој случај не е задоволен со ваквото однесување на жртвата.  

Најважно за откривањето на овој вид на насилство е тоа жртвата или некое друго 

лице навреме да ги увиди знаците на психичкото насилство. Жртвата мора да верува на 

своите чувства. Па така, доколку во рамките на семејството е присутна таква атмосфера на 

постојано загушување на односите, постојано ограничување, а притоа вие се чувствувате 

контролирано, измамено, изманипулирано, немоќно, а притоа истите вакви чувства 

постојано се повторуваат, тогаш сигурно сте станале жртва на психичко или емоционално 

насилство. Ваквиот тип на односи е неспоив со начинот на функционирање на семејствата, 

и истиот е болен, деструктивен, нездрав, застрашувачки и напнат.  

Инкриминираност на дејствија на психичкото семејно насилство 

Инкриминациите на психичкото насилство во рамките на семејното насилство се 

опфатени во главата на кривични дела против слободите и правата на човекот. Како 

кривични дела кои се сметаат за психичко насилство во рамките на семејното насилство 

според Кривичниот законик на Република Северна Македонија се следните: кривичното 

дело присилба од член 139 ст. 2 од КЗ, кривичното дело противправно лишување од слобода 

од член 140 ст. 2 од КЗ и кривичното дело загрозување на сигурноста од член 144 ст. 2 од 



КЗ. Овие три кривични дела ја сочинуваат суштината на психичкото семејно насилство кое 

се сторува во рамките на семејното насилство воопшто.  

Се со цел да се согледаат карактеристичните дејствија на извршување на овој вид на 

насилство и последиците кои настануваат како резултат на истото во овој дел ќе биде 

презентиран пример од судска пракса, конкретно за кривичното дело загрозување на 

сигурноста од член 144 ст. 2 од Кривичниот законик на Република Северна Македонија, 

кривично дело за кое што кажавме дека се подведува под поимот и предметот на психичко 

насилство во рамките на семејството. Примерот кој ќе биде даден врз основа на пресудата, 

ќе се осврне само на описот на дејствието на кривичното дело, со посебно анонимизирање 

и заштита на имињата и презимињата на лицата од пресудата.  

“...На 11.04.2013 година, во 10,00 часот, при вршење семејно насилство, преку 

телефон и ја загрозил сигурноста на неговата мајка оштетената _________. од село 

________., на начин што и упатил сериозни закани со зборовите: „Рацете ќе ти ги скинам, 

еве сега сум со тракторот, ќе дојдам во ________ и ќе те обесам“, од кои закани оштетената 

постојано чувствувала загрозеност и страв по нејзиниот живот. 

Со што обвинетиот сторил кривично дело „Загрозување на сигурноста“ од член 144 

став 2 во врска со став 1 од Кривичниот законик па согласно овие одредби и одредбите од 

членовите 32, 33, 34, 35, 39, 40, 48, 48-а, 49 и 50 од Кривичниот Законик, МУ СЕ ИЗРЕКУВА 

АЛТЕРНАТИВНА МЕРКА…”4 

Како што може да се забележи од примерот се работи за семејно насилство и тоа 

психичко семејно насилство на релација син – мајка, при што е запазен кругот на лицата 

кои се појавуваат во секој вид на семејно насилство, потоа начинот на извршување укажува 

на тоа дека делото е извршено со упатување на сериозни закани кон жртвата, како и 

последиците од самото дело кои се изразуваат во предизвикувањето на страв кај жртвата и 

постојаното чувство на загрозеност за својот живот.  

 

Присилба од член 139 ст. 2 од Кривичниот законик  

                                                           
4 Пресуда на Основниот Суд Битола, К бр. 550/13 од 18.10.2013 година. 



 

Казнено правната заштита на жртвите од психичко семејно насилство е предвидена 

во дел од кривичните дела кои се категоризирани во глава XV од Кривичниот законик на 

Република Северна Македонија под наслов, “кривични дела против слободите и правата на 

човекот и граѓанинот”. Како кривични дела кои го определуваат предметот на психичкото 

семејно насилство, се следните, кривичното дело присилба од член 139 ст. 2 од КЗ, 

кривичното дело противправно лишување од слобода од член 140 ст. 2 од КЗ и кривичното 

дело загрозување на сигурноста од член 144 ст. 2 од КЗ.  

Законското битие на кривичното дело присилба при вршење на семејно насилство се 

исполнува преку употребување на сила или сериозна закана се со цел некое лице да се 

присили нешто да стори, нешто да не стори или да трпи, при што како извршители и жртви 

на ова кривично дело се јавуваат лицата во рамките на семејството. Овој облик на присилба 

кој се извршува во рамките на семејството, претставува квалифициран облик на основното 

дело на присилба. Квалификаторната околност е токму онаа, според која ова дело се 

извршува при вршење на семејно насилство.  

Со оваа инкриминација се заштитува слободата на одлучување на човекот, всушност 

се заштитува слободата на одлучување на лицата кои се жртви на психичко семејно 

насилство.  

Силата и заканата претставуваат основни елементи на законското битие на 

кривичното дело присилба при вршење на семејно насилство. Користејќи ја силата во 

контекст на извршување на психичко семејно насилство, значи нејзина примена во насока 

жртвата да се присили нешто да направи, нешто да трпи или нешто да не направи. 

Камбовски силата ја определува како физичка и психичка, при што со физичката сила се 

дејствува во насока на свртување на волјата на жртвата во правец кој е посакуван за 

извршителот на делото, додека пак со психичката сила, се исклучува секакво волево 

постапување на жртвата, како резултат на истата. Додека пак ставањето во изглед на некое 

зло ги опфаќа дејствијата на заканување кон некое лице.5 

Противправно лишување од слобода од член 140 ст. 2 Кривичниот законик  

                                                           
5 Камбовски, В: Казнено право – посебен дел. Скопје: Просветно дело АД Скопје, 2003. 



 

Со инкриминацијата од член 140 ст. 2 од Кривичниот законик на Република Северна 

Македонија се заштитува слободата на движење на едно лице. Според Актон слободата 

претставува вредност на човекот и на цивилизацијата и истата е највисок закон во државата, 

закон кој би можел да се ограничи единствено со некоја друга повисока слобода.6 Шкариќ 

истакнува дека не е доволно само уставно нормирање на слободата како цивилизациска 

вредност, туку потребно е и нејзино остварување, преку конкретно почитување на 

човековите слободи и права, почитување кое доведува до зголемена демократија во 

земјата.7 

Ова кривично дело како едно од кривичните дела во делата на психичкото семејно 

насилство го извршува оној кој некое друго лице ќе го затвори, ќе го држи затворен или на 

некој друг начин ќе му ја ограничи или одземе слободата на движење. По своите 

карактеристики ова кривично дело претставува квалифициран облик на основниот облик на 

кривичното дело противправно лишување од слобода од член 140 ст. 1 од Кривичниот 

законик.  

Насилникот на семејното насилство го сторува ова кривично дело на начин што 

жртвата на истото ја затвора и тоа против нејзината волја, или пак ја држи затворена преку 

примена на насилство, како и фактот дека применува други начини за затворање или 

држење на жртвата на семејното насилство. Под овие други начини на извршување на ова 

кривично дело може да се подведат на пример, одземањето на средствата за превоз на 

жртвата со што и се ограничува нејзината слобода на движење или пак забраната за 

дружење со определени блиски лица и пријатели и сл.8 

Во контекст на извршувањето на кривичното дело на противправно лишување од 

слобода при вршење на семејно насилство, се поставува прашање дали актите на родителите 

со кои тие им ја ограничуваат слободата на движење на своите деца поради воспитни 

причини може да се сметаат за семејно насилство, односно да се сметаат за психичко 

                                                           
6 Актон, Џ: Историја на слободата. Скопје: Слобода, 2001. 
7 Шкариќ, С: Уставно право. Скопје: Матица Македонска, 2006. 
8 Прирачник за постапување на судовите во постапките за заштита од семејно насилство,  Здружение за еманципација, 

солидарност и еднаквост на жените, 2015. 



семејно насилство. Одговорот на ова прашање е даден од страна на Европскиот суд за 

човекови права, преку неговата судска пракса, во која е утврдено дека ограничувањето на 

слободата за време на извршувањето на воени должности и ограничувањето на слободата 

која произлегува од извршување на родителско право не може да се сметаат за 

противправни и истите не претставуваат сторување на семејно насилство.9  

 

Загрозување на сигурноста од член 144 ст. 2 од Кривичниот законик 

 

 Со кривичното дело загрозување на сигурноста од член 144 ст. 2 од Кривичниот законик 

на Република Северна Македонија се затвора кругот на дела кои може да се подведат под 

поимот на психичко семејно насилство, од аспект на казнено правната заштита.  

Кривичното дело загрозување на сигурноста при вршење на семејно насилство го 

извршува насилникот кој што ќе изврши загрозување на сигурноста на лицето кое што е 

жртва на ова дело и тоа со упатување на сериозна закана дека ќе нападне врз неговиот живот 

или тело или врз животот и телото на некое лице кое што нему му е блиско. За да се исполни 

инкриминацијата на кривичното дело загрозување на сигурноста од член 144 ст. 2 од 

Кривичниот законик, значајно е со дејствијата на насилникот, кај жртвата на семејното 

насилство да се предизвикаат чувства на страв и несигурност.  

Како објект на заштита на кривичното дело загрозување на сигурноста при вршење на 

семејно насилство е определена заштитата на човековиот мир и спокојство, конкретно 

заштитата на мирот и спокојството на лицето кое што се јавува како жртва на ова кривично 

дело. Со оглед на фактот дека делото се извршува во рамките на семејството, кругот на лица 

кои може да се јават како извршители и жртви на делото се само оние лица кои се наоѓаат 

во семејни односи или лични блиски односи.  

 

 

                                                           
9 http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 



 

 

 

 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Психичкото семејно насилство во практиката покажува голема зачестеност, заедно 

со физичкото семејно насилство. Карактеристично за психичкото семејно насилство е тоа 

што со него се загрозува душевното здравје и благосостојба на еден член на семејството и 

истото најчесто се третира како индикатор за некои други видови на семејно насилство. 

Психичкото семејно насилство, конкретно дејствијата кои се преземаат во рамките на овој 

вид на семејно насилство предизвикуваат чувство на страв, загрозеност, вознемиреност или 

повреда на достоинството на жртвата, како и повреда на интегритетот на жртвата. За 

разлика од физичкото семејно насилство кое кај жртвата остава видливи последици кои се 

манифестираат како повредување на физичкиот интегритет, кај психичкото семејно 

насилство настануваат последици за менталното здравје и благосостојбата на жртвата. 

Преку психичкото семејно насилство се нарушува независноста и самодовербата на 

жртвата, се со цел да се оствари контрола врз неа од страна на насилникот.  
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