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Апстракт: Имотните деликти сочинуваа посебна групација на кривични дела со 

посебна криминална етиологија и феноменологија. Нивната опасност произлегува од 

зачестеноста, инволвираноста на млади лица со извршување пред се на кражби од 

најразличен вид. Исто така, за истакнување е последицата од имотните деликти која се 

состои во материјална штета која во различни случаи се движи до значителна имотна 

корист. Дотолку повеќе што имотните деликти во основа значат повреда на имотот на 

граѓаните и правните лица и нивните права. Но, позначајно е да се истакне дека овие 

деликти ја јакнат несигурноста на граѓаните затоа што криминалците со влегување во 

нивните домови испраќаат порака со која се загрозува и нивната лична безбедност. 

Држава превзема мерки и активности за заштита на имотот која опфаќа не само мерки 

на   граѓанското право, туку и низ репресивниот апарат преку примената на кривична 

санкција само кога има повреда или загрозување на имотот. Оваа заштита ги опфаќа 

умислените повреди или загрозувањата на имотот, а само во ретки случаи и 

небрежните.   

Клучни зборови: кражба, тешка кражба, разбојништва штета, опасност, индикатори. 

 

Вовед 

 Заштита на имотот и сопственоста воопшто е издигната на национално и 

меѓународно ниво. Во секоја држава постојат инструменти за гарантирање на имотот и 

имотните права на граѓаните со норми кои се дел од највисоките државни акти. Во 

член 26 од Уставот на Република Македонија, се гарантира неповредливоста на домот. 

Правото на неповредливост на домот може да биде ограничено единствено со судска 

одлука кога е во прашање откривање или спречување, на кривични дела или заштита 

на здравјето на луѓето. Во член 8 од овој акт, каде се наброени темелните уставни 

вредности се наведува и правната заштита на сопственоста.
1
   

 На меѓународно ниво, во Протоколот 1 кон Европската конвенцијата за заштита 

на човековите права, е предвидено дека “Секое физичко или правно лице има право на 

мирно уживање на својот имот. Никој не може да биде лишен од својот имот, освен во 

                                                           
1
 Устав на Република Македпнија, ЈП Службен весник на РМ, Скппје, 2011 гпдина, стр. 11-15. 



јавен интерес и под услови предвидени со закон и со општите принципи на 

меѓународното право.„ Претходните одредби не навлегуваат во правото на државите да 

донесуваат закони кои ги сметаат за неопходни за регулирање на користењето на 

имотот согласно општиот интерес или заради сигурно плаќање на данокот, другите 

придонеси и парични казни.„
2
 

 Поимот сопственост е интерпретиран автономно и пошироко за целите на 

Европската конвенција.
3
 Во таа смисла, поимот вклучува и интереси кои не спаѓаат во 

рамките на опсегот на имотот во правните системи на државите, кои пристапиле кон 

Европската конвенција за човекови права . Всушност, согласно јуриспруденцијата на 

судот, поимот на сопственост не е ограничен само на подвижни предмети и 

недвижности, туку исто така може да опфати и  нематеријални права, како што се 

правата на социјална заштита или правото на извршување на правосилна пресуда 

донесена во корист на странката (Petrushko против Русија, став 27 - Судот често 

испитува неуспешно извршени пресуди од страна на домашните судови во врска со 

член 6 и член 1 од Протокол 1 од ЕКЧП ) .  

 Неспорно е дека имотните деликти опфаќаат посебна групација на кривични 

дела со исти или слични криминалистички карактеристики и како такви се опфатени во 

посебна глава во Кривичниот законик на Република Македонија.  

 За нив е важно да се наведе дека  имаат посебна криминална етиологија и 

феноменологија која е од големо значење за нивно превенирање и сузбивање. Колку и 

да изгледаат различни, имотните деликти поради природата на мотивот на 

извршителот (користољубие) се сродни според субјективните причини. Според 

поедини особености на обликот тие се специфични, во комбинација со објективно - 

субјективни елементи.
4
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1.Кривично - правен аспект на имотните деликти во македонското материјално 

казнено законодавство 

  

 Казненото право не оперира во сферата на заштита на имотот со сопствени, 

оригинерни поими, туку се надоврзува на регулативата на овие односи во рамките на 

имотното право.
5
  Така, нашето казнено право, согласно уставната позиција на 

сопственоста, обезбедува подетнаква заштита на сите облици на сопственост.
6

 Делата од главата против имотот се извршуваат со одземање, со намера 

противправно присвојување, заради владение и задржување, а други се против имотот 

и имотните права и интереси. Овие кривични дела меѓусебно се разликуваат според 

хетерогениот модус операнди, локус операнди, инструментум операнди, но според 

последиците, умислата, намера на извршителот и друго. 

 Во нашиот Кривичен законик имотните дела се сместени во дваесет и третата 

глава и се насловени како "Кривични дела против имотот". Во нив спаѓаат кивично 

дело Кражба пропишано во член 235 од Кривичниот Законик; Тешка Кражба 

пропишана во членот 236, Разбојништво член 237, Затајување член 239, Одземање туѓи 

предмети член 241, Оштетување туѓи предмети член 243, Оштетување туѓи права член 

244, Бесправно градење член 244-а, Незаконито вселување член 246, Измама член 

247,248,249,249-а, Осигурителна измама член 250, Оштетување и неовластено 

навлегување во компјутерски систем член 251, Правење и внесување на компјутерски 

вируси член 251-а, Компјутерска измама член 251-б, Злоупотреба на довербата член 

252, Неовластено примање подароци член 253, Лажен стечај член 254, Предизвикување 

стечај со несовесно работење член 255, Злоупотреба на постапката за стечај член 256, 

Оштетување или повластување на доверители член 257, Изнуда член 258, Уцена член 
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259, Лихварство член 260, Прикривање член 261, Делотворно каење член 262, Гонење 

за дела меѓу блиски сродници член 263. 

 По своето субјективно битие се умислени. Казненото право не го инкриминира 

небрежното посегање по туѓиот имот. Субјективната страна на повеќето дела е 

збогатена со посебна намера: за прибавување противправна имотна корист, за 

присвојување или оштетување. Намерата тука е субјективен елемент на 

противправноста, што ќе рече дека без таква намера делото не постои. Притоа, делата 

што во своето битие го имаат овој елемент не се исклучително егоистички, туку и 

алтруистички дела: намерата е насочена кон прибавување на имотна корист не само за 

себе, туку и за друг.
7
 

 Согласно одредбите на Кривичниот законик на РМ, објект на кражбата може да 

биде само подвижен предмет кој согласно својата природа може да се одземе од 

владение на друг. Поимот подвижен предмет во кривичноправна смисла има пошироко 

значење од определениот во граѓанското право како матична правна гранка каде се 

врши основната поделба на подвижни и неподвижни предмети .Од тука може да 

заклучиме дека предмет на извршување на делото може да биде секој предмет од 

материјална природа кој зазема одреден простор, без оглед во каква агрегатна состојба 

е (течна цврста или гасовита). 

 За да биде остварен основниот облик на кривичното дело тешка кражба 

потребно е да се остварат два квалификаторни обележја од кои едното се состои на 

просторот на кој се врши кражбата а другиот на начинот на кој се врши 

кражбата,потребно е кражбата да е извршена во затворен простор а одземањето да е 

извршено со обивање или провалување на затворениот простор.Затворениот простор 

во кривично правна смисла е оној простор кој за време на извршување на кражбата е 

затворен на таков начин каде што јасно се гледа намера на корисникот на просторот да 

го обезбеди, односно заштити одредениот простор, така што во овој простор воопшто 

да неможе да се влезе без обивање или провалување. 
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1.1.Феноменолошки облици на одделни имотни деликти 

а) Кривично дело кражба 

 Кривичното дело Кражба во нашиот закон е пропишано со член 235 од КЗ и 

истиот гласи:  (1)Тој што од друг ќе одземе туѓ подвижен предмет со намера 

противправно да го присвои ке се казни со парична казна или со затвор до три години, 

(2) Ако вредноста на украдениот предмет е помала и сторителот одел кон тоа да 

присвои предмет од таква вредностке се казни со парична казна или со затвор од една 

година. (3) Со казната од ставот(1) на овој член ке се казни и сторителот што ке одземе 

од туѓа шума дрвја чие количество е поголемо од еден кубен метар со намера за 

противправно присвојување. (4) Обидот од ставовите (1),(2)и(3) на овој член е казнив. 

(5)Гонењето за делото од ставот (2) на овој член се презема по приватна тужба.
8
 Во 

став(1) одреден е основниот облик на кражба, како одземање од друг туѓ подвижен 

предмет со намера да го присвои, да прибави за себе или за друг противправна имотна 

корист.Ова истовремено е и општ поим на кражба. 

 Квалификувани или потешки облици на кражбата пропишани се во член 236 од 

КЗ, а привилигираниот облик во членот 238. 

 Кражбата е најтипично дело во кривичните дела против имотот ова затоа што 

имотот првенствено се заштитува од одземање на предмети заради присвојување, што 

е и предмет на заштита на оваа инкриминација  како кривично дело, кражбата се 

состои во одземање на туѓ подвижен предмет од владение на друго лице со намера за 

негово противправно присвојување. Извршител на кривично дело може да биде секој, а 

објект на ова кривично дело е туѓ подвижен предмет и намерата на сторителот за себе 

или за друг, со присвојување на предметот да прибави противправна имотна корист. 

Основно обележје на ова кривично дело се: објект на делото туѓ подвижен предмет, 

дејствие на одземање и намера на сторителот да прибави за себе или за друг 

противправна имотна корист.  

 Формалниот деликт е од типот на затворени битија, на кој му припаѓаат и 

делата на невредност на дејствието опишани како материјални деликти, но кај кои по 

пат на телеолошко толкување под описот на дејствието на извршување не може да се 
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подведе пропуштањето или кое било друго сторување! Такво е делото кражба (чл. 235 

КЗМ) и сите други дела против имотот што за дејствие на извршување го имаат 

одземањето (туѓ предмет!); делото не може да биде извршено со пропуштање, на 

пример, да се врати предметот до кој сторителот случајно дошол (не е кражба, туку 

затајување од чл. 239 ст. 5 задржување на туѓо залутано куче што самото влегло во 

дворот на сторителот)!
9
 

 Извршувањето на кражбата може да биде проследено со некој други посебни 

околности како што се поголема или помала вредност на одземениот предмет,начинот 

на кој се извшува кражбата време на извршување на кражбата и др. Овие околности 

влијаат за делото да биде во полесен или потежок облик,тие се основ за законско 

одредувањена кражбата на: обична пропишана во член 235 и тешка член 236.Па така 

обичната кражба е одземање туѓ подвижен предмет за себе или друг противправна 

имотна корист, каде немало некоја посебна околност за делото да се квалификува како 

тешка кражба. 

 Објектот на кражбата може да биде смао предмет кој што е подвижен, телесен и 

туѓ. Подвижен предмет е оној што по својата природа може да се одземе од владение 

на друг, поимот подвижен предмет во кривичноправна смисла има пошироко  значење 

од определениот во граѓанското право како матична правна гранка каде се врши 

основната поделба на подвижни и неподвижни предмети. Од тука може да заклучиме 

дека предмет предмет на извршување на делото може да биде секој предмет од 

материјална природа кој зазема одреден простор, без оглед во каква агрегатна состојба 

е(течна цврста или гасовита). Во кривично правна смисла како предмет се смета секоја 

произведена или собрана енергија за давање светлост,топлина, како и телефонски 

импулси. Кражбата со произведена, собрана енергија или телефонски импулси е можна 

само ако се остварени главните обележја на ова дело, одземање со намера на 

прибавување противправна имотна корист за себе или за друг. Според тоа потребни се 

одредени дејствија од сторителот за одземање на овие добра како на 

пример:доведување на струја надвор од својот струјомер, неовластено приклучување 

на туѓ струјомер, дирекно приклучување на електричен вод, оневозможување да се 

регистрира потрошената електрична енергија, или кај одземање на телефонски 

импулси, дејствие на приклучување на туѓ телефон или да се оневозможи 
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регистрирање на телефонски импулси, и слично. Во оваа смисла со Законот за  измена 

и дополнување на Кривичниот Законик
10

 воведено е ново кривично дело во член 235-а 

-Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас со кое дело се  

или кое дело предвидува казна затвор до 3 години и парична казна за секој оној што со 

приклучување без согласност на соодветниот оператор на системот, со преземање 

предуред за мерење, со отстранување, онеспособување, премостување, промени и 

слично ракување со уред за мерење или на друг начин неовластено ќе користи 

електрична енергија, топлинска енергија или природен гас, со намера за себе или за 

друг да прибави имотна корист.    Предмет на кражбата исто така може да биде и оној 

предмет со чије одземање може да се прибави имотна корист,таа корист може да 

произлезе од самата вредност на предметот на пример: пари, уметнички слики, злато,и 

сл.но предмет на кражба можат да бидат и предмети кои немаат економска вредност, 

но со нивна употреба може да се оствари некоја имотна корист. 

 Во битието на кривичното дело е содржано дејствието на одземање на туѓ 

подвижен предмет. Имено основно обележје на ова кривично дело е дејствието на 

извршување, а тоа е противправното  одземање.  

 Во однос на вината потребна е умисла што се состои во свест дека се одзема туѓ 

предмет од владение на друго лице. Одземањето на туѓи подвижни предмети е 

кривично дело кражба само кога се врши со намера да се присвои противправна 

имотна корист.Намерата за противправно присвојување е субјективен елемент на 

противправноста без тој елемент не постои кривично дело кражба туку кривично дело 

одземање на туѓи предмети од член 241 . Меѓутоа намерата за присвојување не мора да 

е поттикната од побуди за стекнување на имотна корист, таа може да се состои во 

прибавување на некоја афективна вредност, одземање заради одмазда или од други 

побуди.Ова е суштествена разлика во дефинирањето на кражбата низ годините во 

кривичниот законик каде порано обележје на делото било сторителот"со неговото 

присвојување да прибави за себе или за друг противправна имотна корист".  

   б) Кривично дело тешка кражба 
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 Тешка кражба претставува посебен, квалификуван облик на кражба. При тоа за 

нејзиното постоење потребно е да во поглед на дејствието на извршување објектот и 

намерата на сторителот да се остварени обележја на кривично дело кражба.Она што 

обичната кражба ја прави тешка кражба, тоа се околностите под кои се врши делото. 

Тие околности може да се однесуваат на начинот на извршување на делото, на пр. 

кражба извршена со кршење или со провалување во затворени простории, потоа под 

околности што ја прават кражбата тешка може да биде посебна опасност на сторителот 

на пр. кражба извршена од повеќе лица кои се здружиле за вршење кражба или кои со 

себе имале оружје или опасно орудие за напад или одбрана. Користење на посебна 

ситуација за извршување на делото исто така може обичната кражба да ја направи 

тешка кражба како на пр. кражба извршена за време на пожари, поплави или слични 

непогоди и кражба извршена со искористување на некој или неволја на 

друг.Специфичноста на предметот кој е објект на кражба исто така може кражбата да 

ја претвори во кривично дело, тешка кражба-пример. кражба на културни добра или 

археолошки наоди, а исто така и вредноста на украдените предмети. Доколку при 

извршување на кражба постоеле некои од наведените квалификаторни околности, 

сторителот ќе одговара само за едно дело-тешка кражба, а различните облици на 

тешката кражба се земаат како алтернативно одредени дејствија на извршување на ова 

дело. Така на пример постои само една тешка кражба ако предметот го украло лице кое 

со себе имало оружје наменето за напад или за одбрана или ако повеќе лица кои се 

здружиле за вршење кражба, извршиле кражба со искористување на немоќ или неволја 

на некое лице. 

1) Кражба извршена со кршење или провалување во затворени простории, со 

совладување препреки на друг начин совладување на поголеми пречки, што е 

пропишано со член 236 ст.1 т. 1 од Кривичниот Законик. 

 За овој облик на тешка кражба карактеристични се две околности: одземањето 

на туѓите подвижни предмети да се врши во затворен простор и тоа да се прави со 

обивање или провалување на просторот. Затворениот простор, во овој облик на 

кривично дело, се смета за секој простор во кој неможе слободно да се влезе, туку е 

неопходно предходно да бидат отстранети препреките чија цел е затворање на истиот 

простор. Ова затварање може да се изврши на различни начини: со заклучување, со 

ставање катанец, со подигнување на висок ѕид или високи огради и слично, а 

просторот мора да биде затворен од сите страни. така на пример за затворен простор не 



се смета замјиште кое е заградено само од една страна, приземна зграда чија врата е 

заклучена а прозорите се отворени, зграда чиј главен влез е затворен а вратата од 

споредниот влез останала отворена и слично. Пречките поради кои некој простор го 

прават затворен треба да се такви да пробивањето во просторот да се оствари само со 

нивно совладување или отстранување, при што се претпоставува дека станува збор за 

поголеми пречки и дека за нивно отстранување е потребно делување на сторителот. 

Ниската ограда која може да се прескокне или ретката ограда низ која сторителот може 

да се протне, не се смета за затворен простор. Симболичното затварање, исто така не го 

прави просторот затворен како на пример куфер кој е врзан со капак, поштарски пакет, 

картонска кутија и сл. затворениот простор може да биде неподвижен ( зграда, 

земјиште) или подвижен (каса,автомобил), може да се наоѓа под земја , на земја или 

над земја.Во законот како затворени простори се наведени затворени згради,соби,како 

и ормани,кои се најчести места за извршување на овој вид тешка кражба. Тоа можат да 

бидат и други затворени простори како на пр. заклучени автомобили, 

автобуси,чамци,куфери,викенд куќи, магацини и сл. 

 Кражбата треба да се врши со обивање или провалување на затворен простор. 

Во одредување на поимот на овие начини на извршување на кражба постојат различни 

сфаќања во теоријата на кривичното право а и во судската пракса во тој поглед не е 

еднинствена. Според едно сфаќање обивањето е насилно влегување во затворен 

простор со употреба на физичка сила за отстранување на препреките, тоа би постоело 

доколку на пример во некоја зграда се влезе со пробивање на вратата, пробивање на 

прозор, копање на отвор во ѕидот, обивање катанец на куфер, насилно отварање на 

брава на каса и сл. Основно е отстранувањето на препреките да се врши со употреба на 

сила, без оглед на тоа дали во затворениот простор се влегува преку местото кое е 

наменето за влегување. Провалувањето исто така претставува влегување во затворен 

простор, но без отстранување на препреките, без повреда на нивниот состав 

(вовлекување преку некој отвор,прескокнување преку ѕид,отклучување на врата и 

слично) според ова сфаќање провалувањето би постоело и кога туѓиот затворен 

простор се отвори со оригиналниот клуч до кој се дошло на нелегален начин. 

 Друг аспект е оној според кој во содржајна смисла нема разлика помеѓу 

обивање и провалување. Под двата поима се подразбира насилно совладување на 

затворениот простор пред кој се вршат овие дела. Обивање е насилно совладување на 

затворениот простор кој е наменет за сместување и чување на одредени предмети како 



каси,куфери,ормани и сл. Провалување е насилно влегување во затворен простор како 

згради,чамци,оградени земјишта,затворени дворови и др. Исто така провалување може 

да се оствари со насилно отстранување на препреките, но тоа опфаќа друг случај на 

пробивање во просторот како употреба на лажен клуч, или вистинскиот клуч до кој се 

дошло на неовластен начин, прескокнување,качување и др. Според тоа за 

провалувањата се сметаат сите облици на неовластени влегувања во затворен простор, 

без разлика дали се врши со употреба на сила или повреда на препреките, односно 

нивно совладување на друг начин,со намера на тој начин да се дојде до туѓите 

неподвижни предмети. 

 в)Кражба извршена со совладување поголеми прeчки предвиден со член 236 

ст.1 т.1 

 Овој облик на тешка кражба ги опфаќа оние случаи кога сторителот мора да 

совлада поголеми препреки за да дојде до објектот кој е предмет на кражба, а тоа се 

прави на начин кој не се смета за кршење или провалување на затворен простор во 

предходно наведената смисла.Таков случај е на пример кога предметот се наоѓа на 

тешко достапно место, така што до него може тешко да се дојде и сторителот мора да 

вложи посебни напори за да го одземе(качување на кров на високи згради или објекти, 

совладување водни препреки,предходно исклучување на струја и др.)Иако овој облик 

на кражба е квалификуван по начинот на извршување, повеќе укажува на 

карактеристиките на личноста на сторителот, неговата упорност и покрај големите 

препреки да изврши кражба. 

г) Кражба извршена од страна на повеќе лица кои се здружиле за вршење на кражба, 

што е предвидено со член 236 ст.1 т.2  

 Кај овој вид облик на тешка кражба спорно е колку лица треба да учесвуваат во 

извршување на делото за да стане збор за повеќе лица. Поимот повеќе по правило 

означува најмалку три или повеќе лица. Друг услов за постоење на делото е кога 

сторителите се здружени за вршење кражба, а исполнет е кога помеѓу два или повеќе 

сторители на кражбата постоел предходен договор да се извршат поголем бројна 

кражби кои не се индивидуално одредени ни по време ни по место, односно начинот на 

извршување.При тоа немора да станува збор за трајно здружување за вршење кражба 

за да постои дело доволно е да е извршена само една кражба, која немора да резултира 



од предходен договор за вршење на кражба. Неопходно е повеќе лица да учествуваат 

во кражбата, а не само да се договориле за ова дело. 

д) Кражбата извршена на дрзок начин е пропишана со членот 236 ст.1 т.3 во овој случај 

станува збор за кражба која по својот интензитет видно отскокнува од просечната 

мерка на дрскоста како одраз на интензивна злосторничка енергија за совладување на 

постоечките препреки за извршување на кражбата.Дрскоста во извршување на 

кражбатасе изразува пред се преку упорноста и безобзирноста на сторителот во 

извршувањето, неговата спремност при голем ризик да изврши такво дело или да 

искористи ситуација кога најмалку се очекува да може да се изврши кражбата , таков 

вид кражба е извлекување на новчаник од заден џеб во гужва, во тој случај не се 

работи за дрска кражба, но во случај новчаникот да се одземе од внатрешниот џеб со 

сечење на потставата на капутот или кога сторителот ја злоупотребува довербата на 

жртвата и за време додека разговара со истата го извлекува новчаникот од џебот тогаш 

постои овој облик на кражба- дрска кражба. 

ѓ)Кражба извршена од лица кои со себе имаат оружје или опасно орудие заради напад 

или одбрана е пропишана во член 236 ст1 т.4 од Кривичниот Законик. Под опасно 

орудие притоа се подразбира секој предмет кој е предвиден за напад или одбрана, 

односно секој предмет со кој може телесно дас е повреди интегритетот на друго лице 

на пр. тоа може да биде ниж,скалпер,алатка или алат, и сл.Оружјето може да биде 

ладно-нож или огнено-пиштол, пушка и сл.За време на извшување на делото оружјето 

или опасното орудие треба да се наоѓа кај сторителот и да е наменето за напад или 

одбрана поврзана со кражбата.Овој облик на тешка кражба не би постоел ако 

сторителот редовно со себе носи оружје или опасно орудие на пр. службено лице што 

носи револвер или дрвосечач што носи секира.За постоење на делото не е потребно 

оружјето или опаснотоп орудие да биде употребено ,доволно е сторителот да го ниосел 

со себе со таква намера,бидејќи ако дојде до тоа сторителот на делото да го употреби 

оружјето или опасното орудие со таквите дејствија сторителот може да изврши друго 

кривично дело на пр. разбојништво или разбојничка кражба или пак може да се работи 

за стек на овој облик на кривично дело тешка кражба со некое кривично дело против 

животот и телото.таков случај постои кога на пр.сторителот со употреба на огнено 

оружје или орудие при извршување на кражбата на оштетениот му нанесе и тешка 

телесна повреда или телесна повреда.Ако за време на извршување на кражбата 

учествуваат повеќе лица, доволно е еден од нив да има во себе оружје или орудие за 



напад или одбрана, во тој случај и останатите учесници на делото ќе одговараат за овој 

облик на тешка кражба ако оваа околност била опфатена со нивната умисла. 

е)Кражба извршена за време на пожар, поплава или слична несреќа е пропишана во 

член 236 ст.1 т.5 од Кривичниот Законик. Под нескреќа во смисла на оваа одредба се 

подразбира ситуаација во која постои опасност за животот на луѓето и за нивниот 

имот, таа ситуација може да биде природна појава која е предизвикана со дејствување 

на елементарни непогоди на пр. пожари,поплави,земјотреси и сл. на овие непогоди 

човекот нема никакво влијание. Но под несреќа може да се подразбере и состојба која е 

предизвикана од некое човечко дејствување какио на пример сообраќајна несреќа во 

воздушниот,железничкиот или во патниот сообраќај во кој несреќи не се оштетени 

само сообраќајните средства, туку оштетени се и луѓето, кои остануваат потполно 

незаштитени од кражби, што укажуваат на значително зголемена општествена 

опасност од кражба извршена под тие околности, бидејќи повредените патници и 

сообраќајниот персонал останал без заштита. За да постои овој облик на тешка кражба 

истата треба да е извршена за време на несреќата па поради тоа таа е и временски 

ограничена и овој облик на тешка кражба може да се изврши од настанување на 

несреќата па се до повторно воспоставување на редовната состојба, односно се додека 

не се воспостави нормална заштита и обезбедување на имотот од кражба 

ж) во членот 236 ст.1 т.6 од Кривичниот Законик како посебен обик на тешка кражба 

пропишано е облик на извршување на делото со искористување на немоќта или 

несреќата на друг.Кога се зборува за немоќ се мисли на физичка или психичка немоќ 

која ја оневозможува  жртвата да превземе мерки за заштита на предметите од кражба 

или немоќ за спречување на друг да ги одземе предметите, немќта може да постои 

поради болест, телесна повреда или инвалидност на жртвата, несвесност и заради 

други околности како на пр. тешка емотивна состојба поради ожалостеност или страв. 

Кога зборуваме за болест и повреди како причина на немоќ во смисла на оваа одредба 

доаѓаат во предвид само оние повреди и болести кои кај оштетениот,односно жртвата 

предизвикуваат неподвижност и врзаност за кревет како што се парализа, скршеници 

на нозете, скршеница на кичма и сл. 

 За да постои овој облик на кривичното дело потребно е сторителот да ја 

искористи немоќта на оштетениот и на тој начин да ги одзима предметите, значи да ја 

искористи таа специфична околност што оштетениот не е во можност да го заштити 



својот имот и да го спречи сторителот да ја изврши кражбата кое нешто би го сторил 

во нормални прилики. 

 Под несреќа се подразбира таква ситуација каде што се смалува шансата 

оштетениот да се заштити од кражбата, односно му се овозможува на другото лице да 

ја искористи таквата околност во извршување кражба.Несреќата може да биде 

предизвикана од разни фактори, кои може да бидат од материјална, здравствена или од 

друга природа, но во секој случај со неа се намалува можноста на оштетениот да го 

заштити својот подвижен имот, а кои околности ги искористува сторителот на делото 

искористувајќи ја настанатата ситуација.На пр. во несреќа се наоѓа лице кое патува при 

тоа му е се украдени сите пари или лице кое нема можност болниот член на 

семејството итно да го пренесе до болница. Ваквите ситуации негативно влијаат на 

спремноста и на можноста на оштетениот да го заштити својот имот од кражба. 

8)Со најновите измени на Кривичниот Законик во членот 236 ст.2 и ст.3 пропишана е 

потешка казна за сторителите на кривичните дела во зависност од вредноста на 

одземените предмети, па така во ст.2 се однесува на предмети од значителна вредност 

за која кражба е пропишана затворска казна од 1 до 10 години, а во ст.3 пропишана е 

затворска казна од 3 до 10 години за одземање на предмети чија вредност е од големи 

размери.Овие два квалифукувани облици на кривичното дело тешка кражба исто како 

и основниот облик на кривичното дело кражба имаат вредносни обележја и 

определување на точната квалификација за извршителот на делото зависи од вредноста 

на украдениот предмет. За определување на поимот значителна вредност односно 

вредност од големи размери,законодавецот точно ги пропишал мерилата за да се 

утврдат овие вредности, па така во членот 122 од КЗ во кој е дефинирано значењето на 

изразите на овој закон во ст.35 е дефиниран поимот значителна имотна корист, при 

што е наведено дека под овој поим се подразбира корист, вредност или штета што 

одговара на износот на 50 просечни месечни плати во Републиката во времето на 

извшување на  делото.За да се определи оваа вредност во пари според ваквата 

дефиниција потребно е да се знае колкава е просечната месечна плата во Р.М. во време 

на извршување на делото.Заводот за статистика на Р.М. секој месец во согласност со 

промената на вредноста на просечната месечна плата во Македонија ги ажурира и 

јавно ги објавува овие податоци. За постоење на кривично дело тешка кражба од ст.3 

од КЗ кој бара вредноста на одземените предмети да е од големи размери, а чија 

дефиниција е пропишана во член 122 ст.36 , според која за постоење на ваква вредност 



се бара износ од над 250 просечни месечни плати во републиката во време на 

извршување на делото , и во овој случај паричната сума се добива како во предходниот 

пример откако просечната месечна плата во Р.М. во време на извршување на делото ке 

се помножи со 250, па секоја вредност корист или штета, што го надминува добиениот 

износ ќе може да се подведе под ст.3 од член 236 од КЗ. Овој облик на кривични дела 

ретко се сретнува во праксата бидејќи се работи за енормно високи вредности на 

одземените предмети. 

з) Најтежок облик од кривичното дело тешка кражба а имајќи ја предвид пропишаната 

казна затвор од најмалку 4 години е пропишана за ст.4 и се однесува на  и е определен 

со оглед на украдениот предмет кој треба да е добро под привремена заштита, 

културно наследство, природна реткост или уред или друг предмет од посебно значење 

за сигурноста на луѓето и имотот и сигурноста на јавниот сообраќај или објект на јавни 

инсталации или предмет во општа употреба.Сосема е разбирливо од кои причини 

закониодавецот на овие предмети им дал посебна заштита, бидејќи се од посебно 

значење, па така природните реткости и културното наследство имаат неприценливо 

значење за секоја држава,одземањето на уреди или други предмети од посебно значење 

за сигурноста на луѓето и имотот и сигурноста на јавниот сообраќај, со нивното 

одземање би можеле да настанат несогледливи последици за животот на поширок круг 

на луѓе.Предмет на заштита е културното наследство кое потекнува од било која земја. 

ѕ) Во ст.5 од членот 236 пропишан е еднинствениот привилегиран односто поблаг 

облик на кривичното дело тешка кражба а тоа зависи пред се од вредноста на 

украдениот предмет и намерата на сторителот да присвои предмет од таква вредност. 

во овој случај законодавецот пропишал дека ако вредноста на украдениот предмет е 

помала сторителот би можел да биде казнет со парична казна или со казна затвор од 3 

години, поимот на помала вредност исто така е дефиниран во член 122 ст.33 во кој се 

наведува дека под помала имотна корист, вредност или штета се подразбира корист, 

вредност или штета што одговара на износот на службено објавена една половона 

просечна месечна плата во стопанството во Р.М. во време на извршување на делото, па 

така за месец февруари 2013 година кога просечната плата во Р.М. била 20.910,00 



денари под ваква вредност би се сметал секој предмет кој би имал вредност помала од 

10.455,00 денари.
11

 

 

2.Статистички податоци за динамиката и структурата на кривичните дела против 

имотот 

 Статистиката на Министерството за внатрешни работи на Република 

Македониија, покажување дека јадрото на општиот криминал го сочинуваат 

кривичните дела против имотот, а меѓу нив најзастапени се тешките кражби, кражбите 

и разбојништвата. Во периодот од 2001 до 2010 година, освен 2005-тата година, бројот 

на тешките кражби е во постојан пораст, додека имотните деликти проследени со 

насилство, односно разбојништвата до 2004 година бележат пораст кој својот 

максимум го достигнува во 2004 година кога се регистрирани 758 разбојништва. Во 

2005 година е прекинат овој негативен тренд со намалување од 12% кое продолжува и 

во 2006 година, а во наредните години состојбата е променлива и се карактеризира со 

благо намалување или зголемување на овие дела.
12

 

               Табела бр. 1 Преглед на кривични дела против  имотот 2001-2010 година, Извор:   

МВР  на РМ 
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         Дијаграм бр. 1. Преглед на тешка кражба  и разбпјништва (пријавени и реализирани). Извпр 

МВР на РМ. 



 

 

 За одбележување е фактот дека овој криминалитет е посебна карактеристика и 

на малолетничкиот криминалитет во нашата држава. Така, според податоците во 

извештајот за малолетничкиот криминалитет за 2013 година може да се потврди дека 

според видот на криминалот, 98% од малолетничкиот криминал во 2013 година е од 

областа на класичниот криминал, односно 1.531 дело припаѓаат на оваа област. Во 

рамките пак на овој криминал, малолетниците, вообичаено најчесто вршат имотни 

деликти, а во 2013 година нивниот број изнесува 1.337. Тука во прв ред се застапени  

тешките кражби-929, а се на исто ниво со минатата година. Нешто повеќе од една 

третина се извршени на подрачје на СВР Скопје-470 дела, а  најмалку на подрачје на 

СВР Тетово-36 дела. Овие дела малолетниците најчесто ги вршеле организирано, 

односно во група составена од малолетни и полнолетни лица, кои со употреба на 

физичка сила и погодни предмети провалувале најчесто во патнички и товарни возила, 

потоа во куќи, објекти во изградба, викендици, гаражи, подруми и сл., при што 

одземале акумулатори, гориво, мобилни телефони, бакарни и железни предмети, 



техничка стока, помали износи на парични средства, а поретко и накит. Целта на 

вршење на овие дела е противправно стекнување со имотна корист, па од тие причини 

украдените предмети најчесто ги продавале на отпадите за откуп на старо железо или 

пак на други лица кои за продадените предмети им давале паричен износ помал од 

реалниот. Во овој контекст можеме да ја споменеме шестчлена група, во која 

членувале двајца малолетници, која на подрачје на Скопје, извршила 17 тешки кражби 

во патнички возила, викендици, подруми и други помошни простории, при што 

одземале разни метални предмети во вкупна вредност од 527.700 денари кои ги 

продавале на откупни пунктови за старо железо, потоа на скопско подрачје е 

карактеристичен парот составен од малолетник и полнолетен, кои извршиле 14 тешки 

кражби на велосипеди, а од страна на тричлена група, во која имало двајца 

малолетници се извршени и 11 тешки кражби во куќи, станови и продавници, од каде 

се одземани техничка стока и прехранбени продукти во вредност од 312.460 денари. На 

подрачје на Радовиш, оперираше тричлена група, составена од лица од Струмица, 

Радовиш и Штип, која изврши 13 тешки кражби, две одземање моторно возило и едно 

дело оштетување туѓи предмети, стекнувајќи се со проитвправна имотна корист од 

391.758 денари, а едно од лицата е пријавено и за силување.  

 Најмногу кривични дела извршени од малолетниците, или 45% се регистрирани 

на подрачје на СВР Скопје, а за разлика од лани бележиме зголемување на 

малолетните криминалци од 30%. 

Табела бр. 2 Преглед на територијална распределност на малолетничкиот криминалитет, Извор: 

  МВР  на РМ 

 

Заклучок 



 Имотните деликти се најчест облик на криминалитет во Република Македонија. 

Постојат бројни индикатори за овој заклучок: во квантитативна смисла процентот на 

учество на имотни деликти во вкупниот криминалитет го има најголемото учество 

според полициската, обвинителстата и судската статистика; имотните деликти ги 

вршат пред се сторители кои се одликуваат со својата младост, уште од најрана возрас; 

штетните последици; се поголем е бројот на оштетени итн. Кривичното право во 

изминатиот покажува чувствителност за оваа општествено негативна појава и согласно 

новите појавни облици истото беше подложно на радикални измени со воведување на 

нови инкриминации  од една страна и зголемување на висината на казните од друга 

страна како еден репресивен одговор на оваа појава. 

 Овие заклучни сознанија ја наметнуваат потребата од континуирано 

истражување на етиологијата на овој криминалитет со интензивно вклучување на 

академската заедница. Само на тој начин науката може да понуди решенија кои ќе 

бидат во функција на редуцирање на имотните деликти, кон делување превентивно, 

наспроти нагласеното репресивно.  
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