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Современи облици на криминалитет 

 

Апстракт: Криминалитетот претставува многу сложена и динамична општествено 

негативна појава која е прилагодлива на општествените движења и промени. 

Криминалитетот е збирен поим на различни по вид и тежина криминални, антисоцијални, 

асоцијални и деликвентни поведенија на поединци и групи со кои се повредуваат 

сигурноста, имотот на граѓаните и државата. Поновите облици на криминалитет 

претставуваат сериозна закана и ризик за безбедноста. Неговите сторители не бираат 

средства и методи за реализирање на криминалната цел. Посебно место има 

високотехнолошкиот криминалитет и последиците кои произлегуваат од него. 

Познавањето на современите облици на криминалитет е во функција на градење подобра 

безбедносна инфраструктура за превентивно - репресивна борба. Тука, од големо значење 

е и заложбата на меѓународната заедница за остварување на поголема соработка меѓу 

државите во откривањето и докажувањето на современите облици на криминалитет. 

Клучни зборови: криминалитет, штета, поведение, вредности, слободи и права. 

 

Modern forms of crime 

 

Abstract: Crime represents a very complex and dynamic social negative occurrence adjustable 

to social movements and changes. Crime is a summarized term of different by type and severity 

criminal, anti-social, asocial and delinquent conducts of individuals and groups that damage 

safety and property of citizens and the country. Newer forms of crime represent serious treat and 

risk for safety. Its doers don’t choose means and methods to realize their criminal goal. Special 

place is given to highly technological crime and the consequences deriving from it. The 

recognizing of modern forms of crime is in function of building of a better safety infrastructure 

for preventive – repressive fight. Here, big significance is also given to the commitment of the 

international community to accomplish larger cooperation between countries in discovering and 

asserting of modern forms of crime. 

Key words: crime, damage, conduct, values, freedoms and rights.  

 

1.Вовед 

 

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

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

придобивките кои ги носи новото време. Новото современо време носи повеќе облици на 

криминалитет, односно модифицирање на постојните криминални дејствија. Такви се 

:организираниот криминал, професионалниот криминал, концептот на криминал "белата 

јака", насилство кај организираниот криминал, перење на пари, Борбата против трговијата 

со дрога и Прекурсори, Трговија со луѓе, екотероризам и други. 

 

 



2. Поим за криминалитет 

 Криминалитетот претставува општествена појава која го опфака вкупниот збир на 

кривични дела на одреден простор во одредено време.
1
 Поимот произлегува од латинскиот 

збор „krimen“, што значи злосторство. Под поимот криминалитет се подразбираат сите 

активности што ги загрозуваат и повредуваат богатствата, односите, вредностите и 

интересите на личноста и на општеството, додека пак кривично-правните прописи на една 

земја се сметаат за кривични дела за одреден временски период. Кривичното дело, 

претставува човечко однесување што е забрането со закон и за кое следува кривична 

санкција.
2
 Тоа ги загрозува основните вредности во едно општество и тоа своjство се вика 

општествена опасност. Криминалитетот како општествена појава која во крајна 

консеквенца е условена од нивото и развитокот на општествено-економските односи и 

услови на едно општество, претставува конкретен израз на отуѓеноста на човековата 

личност во различни облици и во различни сфери на општествено-економската база и 

надградба. Како класно условена општествена појава и израз на спротивностите што се 

јавуваат во развитокот на општеството, целосно е потврден општествениот интерес за 

криминалитетот.
3
 Според Милутиновиќ (1988)3 , кој се смета за криминолошки пионер на 

Балканот, криминалитетот се состои од кривични дела кои се детерминирани како дела со 

кои се кршат нормите на кривичниот закон од страна на лица.  

Од друга страна, Сингеровата (1994) дефиниција го опфаќа збирот од сите фактори 

за вршење криминалитет, како индивидуалниот, така и криминалитетот како општествена 

појава. Во секој случај, деликвенцијата претставува однесување на човекот кое без оглед 

на тоа дали е опфатено со кривичниот закон, е во спротивност со однесувањето што од 

општеството е секојдневно очекувано. Под криминалитет се подразбира вкупност од сите 

деликти кои се случуваат во одреден период на некое подрачје.  

Сличен пристап има и Младенович (1982) , кој смета дека кон оваа проблематика 

треба да се пристапи низ две димензии, односно криминалитетот да се сфати како 

општествена појава, а кривичните дела и нивните извршители како поединечни појави. 

Хорватиќ (1981) исто така поаѓа од сличниот став дека криминалитетот има „две лица“, 

односно дека криминалитетот не е само вкупност од забранети казниви однесувања 

одредени во кривичниот закон за одредена територија во одредено време, туку исто така е 

и масовна општествена појава и поединечно однесување на некои членови на 

општествената заедница во одреден простор и во одредено време.  

Поимот криминал е латински збор што значи злосторство. Активностите 

проследени со криминалитетот се дејства што се забранети со закон. Тоа се дејства што го 

загрозуваат имотот, интегритетот на личноста и вредностите во општествената заедница. 

Тоа се дејствија чие ширење може да го загрози функционирањето на општеството. 

Криминални дејствија се: имотни деликти, собраќајни прекршоци, крвни деликти, 

морални престапи, економски прекршоци, политички престапи. Кривичните дела не се 

разликуваат само според нивниот вид, туку и според мотивот, Во тој контекст се 

разликуваат убиство од користољубие, убиство на дете при породување , политичко 

убиство и др. Вообичаено, сторителот на криминал е физичко лице, но во некои 

надлежности и во некои морални средини, правните лица исто така се сметаат за способни 
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да вршат криминални дела. Една нормативна дефиниција го смета криминалот за 

девијантно однесување кое ги крши постоечките норми (види правна норма) – културните 

стандарди кои пропишуваат како нормално треба да се однесуваат луѓето. Овој пристап 

смета дека сложената реалност којашто го опкружува концептот за криминалното дел бара 

да се сфати како променливите општествени, политички, психолошки и економски услови 

може да влијаат врз тековните дефиниции за криминалното дело и врз формата на 

правните одговори, одговорите на спроведувањето закон и казнените одговори од страна 

на општеството. Оваа структурална реалност продолжува да се менува често 

предизвикувајќи несогласувања.  

 

 

2.1. Организиран криминал 

 

Тргнувајќи од дефиницијата дека организираниот криминал претставува посебен облик 

на професионален криминал, кој се развил нарочно во развиените земји во 20-тиот век, и 

кој е се по присатен во земјите на транзицијата кои немале или истиот не го чувствувале 

со таков интензитет како последните години ( крајот на деведесетите), сега се забележува 

неговото присуство во сите свери на општественото живеење и претставува опасна и 

реална закана за понатамошниот развој на демократските односи бидејќи прави обид да ги 

зафати сите свери на младото демократско општество и да раководи со него како и со 

неговиот развој. Организираниот криминал е релативно нов феномен во Република 

Македонија. Порастот на транснационални криминални организации на глобално ниво, 

безбедносните проблеми во регионот, проследени со ембарга, напоредно со внатрешните 

транзициони проблеми, беа факторите кои сериозно влијаеа врз појавата на 

организираниот криминал. Истовремено, поради својата географска положба, Република 

Македонија е подложна на прекуграничен криминал.  

 

2.2. Насилство кај организираниот криминал 

 

 Интересот на криминологијата за феноменот на организираниот криминал може да се 

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

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

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

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

на довербата меѓу луѓето и меѓусебното почитување. 
4
Организираниот криминал 

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

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

Под семејно насилство се подразбира малтретирање, грубо навредување, загрозување на 

сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко или физичко насилство со 

кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв спрема брачен другар, 

родители или деца или други лица што живеат во брачна или вонбрачна заедница или 

заедничко домаќинство, како и спрема поранешен брачен другар или лица што се наоѓаат 
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во блиски лични односи.
5
 Врз основа на оваа дефиниција може да се издвојат посебните 

видови на насилство кои што постојат во рамките на семејството. Во прв ред доаѓа 

насилството од интимниот партнер, потоа насилството врз децата и насилството врз стари 

(родителите). Кога се зборува за насилството од интимниот партнер тука пред се се мисли 

на насилството кое што е извршено од страна на мажот врз жената, бидејќи жените многу 

почесто се жртви на семјено насилство, но не значи и дека не е можна и обратната 

ситуација во која мажите стануваат жртви. Препораката на Советот на Европа за заштита 

на жените од насилсто ја утврдува следнава дефиниција: насилството врз жените треба да 

се сфати како било кој акт на полово - бизарно насилство, кое резултира со, или 

најверојатно ќе резултира со физичка, сексуална или психолошка повреда или страдање на 

жените, вклучувајќи закани или слични акти, принуда или насилно лишување од слобода, 

без разлика дали се случува во јавниот или приватниот живот. 
6
 

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

вкоренет во културната, економската и општествената практика. Насекаде се известува за 

чедоморство, сакатење, напуштање и други форми на физичко или сексуално насилство 

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

сексуално искористување, сурово занемарување на егзистенцијалните и психичките 

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

нивните роднини или на други негователи се повеќе се јавува како тежок социјален 

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

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

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

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

злоупотребуваат нивните финансиски средства и имотот.  

 

 Семејното насилство е идентификувано како специфичен проблем во Република 

Македонија, особено во овој транзиционен и посттранзиционен период. Семејното 

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

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

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

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

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

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

насилничко однесување врз нив. 

 

2.3. Професионален криминал 

 

Професионалниот криминал се состои во вршење на различни видови на прекршоци, 

обично имот како постојана окупација, кој служи како извор на постојан или привремен. 

Професионалниот риминал опфаќа кражба, измама, фалсификат, проституција, жртви на 

трговија со дрога и слично. Кривичните дела во рамките на професионални криминал се 

вршат брзо умешно и вешто со голема физичка способност за маневрирање, што го прави 
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тешко за да се открие професионалниот криминалец. Професионалните криминалци 

создаваат големи парични приходи кои може да се "специјализирани" само за остварување 

на одредени кривични дела. За професионални криминалци еволуирале преференции и 

навики за криминално однесување, без да чувствува грижа на совеста. 

Професионални криминалци се регрутираат за легитимни услуги, од признати интерес. 

Тие се карактеризираат со висок професионализам, совршенство на методи, динамика и 

прилагодување. 

Според Reklesu постои поделба на професионални криминалци во три категории: 

 ситни престапници кои извршиле злосторства без насилство. Се карактеризираат со 

вештини и смиреноста во текот на извршувањето на кривични дела. 

 професионалци, измамниците, кои прекршоци направиле преку измама на одделни 

лица и имплементација на разни техники  

 Тешки криминалци, тие се карактеризираат со употреба на насилство, со користење 

на оружје, кога тие немаат друг начин да се постигне кривична постапка. 

Професионален криминал се манифестира во две форми: како кривично дело, "белата 

јака", како организираниот криминал. 

  

2. 3.1. Концептот на криминал "белата јака" 
Како посебна форма на професионална криминал "бела јака криминал" е прв дефиниран и 

опишан од страна на американски криминолог Едвин Сатерленд. Сатерленд ја дефинира 

оваа форма на криминал, како кривични дела извршени од страна на лица со висок углед и 

социјален статус на окупацијата. Кривична бела јака вклучува измама во деловното 

работење, берзите, сомнителни трансакции, нелегалната трговија трансакции и меници, 

лажни фактури, осигурителна измама, измама во врска со затајување на поразот, директни 

и индиректни форми на корупција и слично. Овој вид на криминал е особено општествено 

опасен, бидејќи необјавување на неказнување на сторителите навредува општествениот 

морал. Исто така, овој вид на криминал создава посилна социјалната неорганизираност.  

 

2.4 Перење пари 

Перење пари во најопшта смисла е процес на прикривање на потеклото на парите или 

имотот стекнат со криминални активности, односно прикривање на вистинската природа и 

извор на пари, и пренос со цел да ги сокрие своето илегално потекло или стекнување, 

поседување или користење на имот.. Со други зборови, за перење пари се нарекува и т.н.. 

"Валкани" пари или материјална добивка кои се добиени по пат на извршување на 

кривични дела или други нелегални активности. Вклучувањето на такви пари во 

редовните парични текови претставува единствена закана за финансискиот систем и ги 

носи во особено неповолна и дискриминаторски позицијата на оние кои работат легално.  

 

Стратегијата за борба против перењето на пари многу важно место му дава на 

органите на прогонот и судството во земјата. Може да се каже дека ефикасноста на 

спротивставување на оваа форма на криминал во потполност зависи токму од ефикасноста 

во откривањето и гонењето на ова кривично дело од страна на судските органи на една 

земја. Во овој поглед постои полн спектар на доста сложени и деликатни прашања, како 

што се утврдување на потеклото на пари, начинот на нејзиното криење, потребата да се 

утврди постоењето на претходни кривични дела, односот на претходните дела и дела на 

перење пари. 



Во секој случај, потребно е обвинителството да нуди некои докази дека тие пари 

или имот имаат потекло од криминална активност.  

 

2.5. Борбата против трговијата со дрога и Прекурсори  

Злоупотребата на дрога - дрога и хемикалии кои се користат за создавање на 

глобален безбедносен проблем во модерниот свет, бара унапредување на меѓувладината 

соработка. 

Зголемување на обемот на злоупотреба на дрога доведе до зајакнување на свеста 

дека е потребно да се преземе акција на меѓународно ниво, особено преку работата на ОН 

и други меѓународни и невладини организации.
7
 Најважните меѓународни акти кои го 

регулираат прашањето на наркотиците и спречување на нивното користење се следниве 

конвенции: Конвенцијата за наркотични дроги, Конвенцијата за психотропни супстанции, 

Протоколот за измена на Единствената конвенција за опојни дроги, Декларацијата за 

контрола на трговијата и злоупотребата на опојни дроги и психотропни супстанци и 

Конвенцијата за борба против недозволената трговија со дроги и психотропни супстанци.
8
 

 

2.6. Трговија со луѓе 

Процесот на реализација на трговија со луѓе се карактеризира со различни 

кривични дела, и од страна на организирани криминални групи и од страна на самите 

жртви. Во зависност од одредена фаза процес, најчесто станува збор за кривични дела од 

областа на општиот криминал, иако присутна е и криминализацијата во областа на 

економијата.
9
 Меѓу нив се издвојуваат и кривични дела за измама, фалсификување, 

незаконски приведување, нелегално преминување на државната граница и криумчарење 

на луѓе, различни форми на кражба, посредување во вршење проституција, ширење на 

заразни болести и ХИВ инфекцијата, силување, тешка телесна повреда, убиства, грабежи, 

уцени, изнуда, перење пари, даночно затајување, мито и така натаму. 

Во пракса, се среќаваме со следните фази на процесот на трговија со луѓе: Фаза 

потекло - регрутирање на жртвите; Фаза дестинации за контроли и експлоатација на 

жртвите. Секоја од овие фази се карактеризира со голем број на кривични дела. Ако на 

пример, работата се врши во текот на фазата на транзит, тогаш е многу тешко да се утврди 

местото на спроведување на истрагата, што го прави доста тешко.
10

 Организираните 

криминални групи или поединците кои се вклучени во овој "бизнис криминал" се свесни 

дека ризикот од страна на оваа криминална активност не е толку висока. 

 

2.7. Екотероризам 

Крајот на дваесеттиот и почетокот на дваесет и првиот век во современата политика и 

политичка теорија многу значајно место зазема терминот "војна против теророт". Во текот 
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на последните децении на минатиот век тероризмот стана повеќе брутален и почесто, 

страдаат невините жртви на актуелните политички цели.
11

 

Историјата на модерна индустриската цивилизација се идентификува како постојана 

зголемена експлоатација на природните ресурси, како и на растителни и животински 

видови. Сепак, расте свеста за катастрофалните последици од нарушување на еколошката 

рамнотежа. Постојано се преземаат повеќе методи за борба за заштита на природата, 

меѓутоа тоа не е доволно бидејчи се работи само на пропаганда на нов квалитет на 

животот, пост-материјалистичка вредности, хипи комуни и анархо кои живеат надвор од 

капиталистички цивилизација.
12

 Второ, политичкиот систем е премногу бавен и 

рамнодушен да се задоволат еколошките интереси на мал број на луѓе.
13

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Криминалитетот го обележуваат две битни карактеристики и тоа: неговата 

индивидуалност (кривичното дело и неговиот извршител) како и вкупноста на таквите 

поединечни појави на одреден простор во одредено време, со кое се карактеризира 

неговата масовност. Исто така, криминалитетот како социолошки феномен има свој 

негативен карактер, од што се имплицира  задолжителна реакција на заедницата низ 

правосудниот систем, со што му се придава социолошка димензија. Новото современо 

време носи повеќе облици на криминалитет, односно модифицирање на постојните 

криминални дејствија. Такви се :организираниот криминал, професионалниот криминал, 

концептот на криминал "белата јака", насилство кај организираниот криминал, перење на 

пари, борбата против трговијата со дрога и Прекурсори, трговија со луѓе, екотероризам и 

други.Криминалитетот претставува општествена појава која го опфака вкупниот збир на 

кривични дела на одреден простор во одредено време. Поимот произлегува од латинскиот 

збор „krimen“, што значи злосторство. Под поимот криминалитет се подразбираат сите 

активности што ги загрозуваат и повредуваат богатствата, односите, вредностите и 

интересите на личноста и на општеството, додека пак кривично-правните прописи на една 

земја се сметаат за кривични дела за одреден временски период. Кривичното дело, 

претставува човечко однесување што е забрането со закон и за кое следува кривична 

санкција. Тоа ги загрозува основните вредности во едно општество и тоа своjство се вика 

општествена опасност. Криминалитетот како општествена појава која во крајна 

консеквенца е условена од нивото и развитокот на општествено-економските односи и 

услови на едно општество, претставува конкретен израз на отуѓеноста на човековата 

личност во различни облици и во различни сфери на општествено-економската база и 

надградба. Како класно условена општествена појава и израз на спротивностите што се 

јавуваат во развитокот на општеството, целосно е потврден општествениот интерес за 

криминалитетот. 
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