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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. Карактеристично за казнено 

правната заштита од семејно насилство во Република Северна 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 Северна Македонија.  

Главна цел на трудот е презентацијата на казнено правната заштита од физичкото 

семејно насилство со посебен осврт на кривичните дела телесна повреда и тешка телесна 

повреда. Предметот на трудот посебно е насочен кон анализирањето на законските битија 

на овие кривични дела пред се во делот на инкриминирањето на физичкото семејно 

насилство.  
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CRIMINAL LEGAL PROTECTION FROM PHYSICAL DOMESTIC VIOLENCE, 

WITH SPECIAL EMPHASIS OF CRIMES BODY INJURY AND SERIOUS BODY 

INJURY 

 

Abstract 

The need for incrimination of domestic violence by the state has its justification, which 

consists in guaranteeing the safety of each individual, as well as the protection of his physical 

and moral integrity. Characteristic for the criminal legal protection from domestic violence in the 

North Macedonia is that there is no special incrimination of domestic crime, but the legislator 

decided to approach the incrimination of domestic violence within various crimes under the 

Criminal Code of the North Macedonia. 

The main goal of the paper is the presentation of the criminal legal protection from 

physical domestic violence with special reference to the criminal offenses of physical injury and 

serious physical injury. The subject of the paper is especially focused on the analysis of the legal 

entities of these crimes, primarily in the area of incrimination of physical domestic violence. 

Keywords: family, violence, bodily injury, victims, incrimination. 

 

Вовед 

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. 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 државата 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 Северна 



Македонија.1 Исто така и меѓународните документи кои се однесуваат на семејното 

насилство 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 

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.3 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 Северна 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.4  

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 кои применува посторги казни за истите дела, 

земајќи го како квалифкаторен елемент, токму фактот дека делото се случило во рамките 

на семејството при вршењето на семејното насилство.  

Кривичното дело телесна повреда и кривичното дела тешка телесна повреда се 

таков вид на инкриминации кои се категоризирани во рамките на кривичните дела против 

животот и телото. Кривичните дела против животот и телото според нивните 

                                                           
1 Мирчева, С.: Инкриминацијата на семејно насилство и полициската практика во Република Македонија. 

Скопје: Годишник на полициската академија, Полициска Академија – Скопје. 2007. 
2 Markovic, I.: Primjena odredbe o nasilju u porodici u Republici Srpskoj. Beograd: Temida. 2003. 
3 Мирчева, С.: Анализа на националната легислатива и идентификување на основните области кои треба 

да се усогласат со одредбите на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против 

насилството врз жените и домашното насилство – CAHVIO. Скопје: УНДП. 2011. 
4 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Сл. Весник на Република Северна 

Македонија, бр. 19/2004 



карактеристики и особености со кои се одлукиваат се најелементарниот облик на 

криминалитет, гледано од социолошка и криминолошка смисла. За овие крвични дела 

важи констатацијата дека претставуваат основа на казненото право, нема да згрешиме ако 

кажеме дека без овие дела против животот и телото казненото право нема да постои, иако 

оваа констатација е доста рестриктивна. Карактеристично кај крвичните дела против 

животот и телото е тоа што се забележува присуство на биолошкиот момент, па затоа ако 

се сака да се продре во нивната внатрешност неопходно е запознавање со човековиот 

агресивитет и човековата агресивност. Кај овие кривични дела забележителен е 

ретрибуитивниот елемент, одмазадата, човековата одбрандбена моќ и желбата за заштита 

на секој поединец. 

 

Телесна повреда од член 130 ст. 2 од Кривичниот законик 

 

Телесното повредување кое што се случува во рамките на семејството, при 

вршењето на семејното насилство е инкриминирано во кривичното дело телесна повреда 

од член 130 ст. 2 од КЗ. Преку оваа инкриминација се заштитува телесниот интегритет на 

жртвите од физичко семејно насилство. Овој облик на делото претставува кавлифициран 

облик од причина што во него се вклучени околности по кои тој се разликува од 

основниот облик на делото, фактот што делото се извршува во рамките на семејството. 

Карактеристично за овој вид на кривично дело од аспект на остварување на казнено 

правната заштита е тоа што кривичното гонење зависи од волјата на жртвата.  

Законското битие на основниот облик на кривичното дело телесна повреда од член 

130 од КЗ е определено алтернативно  како телесно повредување на некое лице од страна 

на друго лице или како нарушување на здравјето на некое друго лице од страна на друго 

лице.5 Доведувајќи ја во контекст на семејното насилство, телесната повреда се случува во 

рамките на семејство, исто алтернативно, како телесно повредување на некое лице од 

семејството или како нарушување на здравјето на некое лице од семејството.  

                                                           
5 Кривичен законик, „Сл. весник на Република Северна 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, 248/2018. 



Во рамките на тој затворен круг на лица во кои се извршува ова кривично дело, во 

рамките на семејството како општествена група од затворен тип, како извршители и жртви 

на истото може да се појават лица кои се наоѓаат во семејни или блиски лични односи во 

рамките на едно семејство.  

Како би можеле да ја определиме феноменолошката страна на кривичното дело 

телесна повреда ќе презентираме случај од практика. Во продолжение следи случај од 

полицискиот билтен на Секторот за внатрешни работи на градот Струмица, според кој е 

поднесена кривична пријава за телесна повреда при вршење на семејно насилство. 

“Дваесетгодишно момче од ова село се скарал со седуманесетгодишната сопруга и ја 

удирал по главата и телото нанесувајќи и телесни повреди во пределот на вратот и левото 

око. Девојката во текот на месец февруари неколку пати била малтретирана и бркана од 

домот, а против сопругот е поднесена пријава за телесна повреда при вршење на семејно 

насилство.”6 

Ако се има во предвид фактот дека објектот на заштита претставува поим кој што е 

определен генерички,7, поим преку кој на еден апстрактен начин се заштитува некое 

правно добро, некоја вредност во општеството или некој интерес,8  може да се заклучи 

дека објектот на заштита кај кривичното дело на телесна повреда од член 130 ст. 2 од КЗ 

претставува категорија која што е вредносно определена, и преку истиот се заштитува 

телесниот интегритет на жртвата на семејното насилство, со дејствијата на извршување на 

ова дело. 

При определувањето на тоа што се подразбира под поимот телесно повредување и 

нарушување на здравјето, Камбовски се определил за пристап, во кој за телесно 

повредување се смета секое повредување кое што бара минимално лекување и нега, 

имплицирајќи на лесноста на телесно повредување, додека пак за нарушување на 

здравјето го определува во иста насока како нарушување преку кое се изразува состојба 

                                                           
6 https://mvr.gov.mk/dnevni-bilteni 
7 Марјановиќ. Ѓ.: Македонско кривично право – општ дел. Скопје: Просветно дело АД. 2003. 
8 Камбовски, В.: Казнено право – општ дел. Скопје: 2-ри Август – Штип. 2006. 



која бара нега или лекување, која може да биде од краткотраен или подолготраен 

карактер.9 

 

Тешка телесна повреда од член 131 ст. 2 од Кривичниот законик  

 

Тешката телесна повреда од член 131 ст. 2 од Кривичниот законик покрива 

дејствија кои можат да се подведат под физичкото семејно насилство, и тоа дејствија кои 

значат тешко телесно повредување или дејствија кои значат тешко нарушување на 

здравјето, и тоа во рамките на семејството.  

Анализата на законското бите на делото тешка телесна повреда од член 131 ст. 2 од 

Кривичниот законик кое претставува физичко семејно насилство укажува на фактот дека 

истото е определено преку наведување на последиците од извршување на истото. Слично 

како и кај телесната повреда при вршењето на семејното насилство и кај тешката телесна 

повреда, можно е алтернативно извршување на истата, преку тешко повредување или 

преку тешко нарушување на здравјето на некое лице. Со оваа инкриминација се заштитува 

телесниот и физичкиот интегритет на човекот, пред се се заштитува интегритетот на 

лицето кое е жртва на овој вид на физичко семејно насилство.  

Тешката телесна повреда при вршење на семејно насилство од член 131 ст. 2 од 

Кривичниот законик по своите обележја и карактеристики претставува дело кое што е 

квалифицирано и тешко, па и затоа за истото е предвидена потешка казна. 

Квалификацијата на делото е резултат токму на околноста дека истото се случува во 

рамките на семејството, при извршување на семејно насилство.  

Законодавецот исто така предвидува и превилегиран облик на основното дело на 

тешка телесна повреда, во член 131 ст. 6 од Кривичниот законик. Така во оваа смисла е 

предвидено извршување на тешка телесна повреда на миг, која настанала како резултат на 

последици на семејно насилство. Доведувањето на сторителот на физичко семејно 

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



насилство во состојба на силна раздразнетост, во афектна состојба е основна причина за 

привилегирање на овој облик.  

Се поставува прашањето кои дејствија и акти можат да бидат окарактеризирани 

како тешко телесно повредување на некое лице, а кои како тешко нарушување на 

здравјето. Заземан е став и од страна на судската практика и од страна на стручна 

литература според кои како дејствија и акти кои можат да се подведат под поимот на 

тешка телесна повреда се следните: нанесување на скршеници на жртвата, повредување на 

некој витален орган од организмот на жртвата, скршеници на ребрата, нарушувања во 

респираторниот систем, потешко повредување на слухот на жртвата и сл., со таа напомена 

дека сите овие нарушувања на здравјето или повредувања се случуваат во рамките на 

семејството, и токму затоа се квалификувани и како сторување на физичко семејно 

насилство.  

Чести се случаите на извршување на ова кривично дело во практиката, на тешката 

телесна повреда при вршењето на семејно насилство, преку кои може да се согледаат 

различните начини на сторување на ова дело. 

“Од страна на Секторот за внатрешни работи на град Скопје поднесена е кривична 

пријава поради основано сомение дека е извршено кривично дело “тешка телесна повреда 

при вршење на семејно насилство”, од страна на лицето М.И. Осомничениот на 4 –ти овој 

месец во својот семеен дом во алкохолизирана состојба физички ја нападна својата 

сопруга при што удирајќи ја со тупаници и клоци по главата и телото и давејќи ја со 

рацете  околу вратот и нанел тешки телесни повреди, притоа заканувајќи и се дека ќе ја 

убие ако настанот го пријави во полиција.”10 

Како што може да се види од потенцираниот случај истиот ги исполнува сите 

елементи според кои може да биде квалификуван како тешка телесна повреда при вршење 

на семејно насилство. Прво, случајот се случува во рамките на семејството, помеѓу 

сопругот и сопругата, што како извршител и жртва на делото се лица кои живеат во 

рамките на семејството, второ, превземени се конретни дејствија од страна на 

извршителот на делото со што тешко се нарушува здравјето на жртвата, како дејствија 

                                                           
10 https://mvr.gov.mk/dnevni-bilteni 



преку кои се исполнува законското битие на ова кривично дело и трето, со конкретните 

закани од страна на извршителот, кај жртвата е предизвикано чувство на страв, 

несигурност и загрозување.  

 

 

Заклучок 

Во рамките на семејството како најчест вид на семејно насилство кој се пратикува 

се издвојува физичкото семејно насилство. Се работи за специфичен облик на семејно 

насилство, односно насилство кое се манифестира со телесно повредување на жртвата. 

Овој вид на семејно насилство се исполнува преку различни дејствија кои подразбираат 

преземање на физичка сила, преку кои доаѓа до нарушување на здравјето на жртвата на 

семејното насилство.  Телесната повреда и тешката телесна повреда се типични 

инкриминации кои се случуваат во рамките на физичкото семејно насилство. 

Инкриминирањето на дејствијата на телесно повредување и тешко телесно повредување 

во Кривичниот законик на Република Северна Македонија претставуваат соодветна 

основа за успешна казнено правна заштита од физичкото семејно насилство.  
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