
КРИМИНАЛ ОД ОМРАЗА  
 

Што претставува криминалот од омраза? 
 
 Криминал мотивиран од нетолеранција кон одредени групи во општеството, 
заснован на предрсуди.  
 Поради фактот што кривичните дела од омраза  претставуваат закана за 
безбедноста на поединците и истите можат да доведат до конфликти и  насилство 
од поширок размер, како и поради можноста тие да бидат закана за националната и 
меѓународната безбедност, подготвени сме да преземаме активности со цел 
справување со овој вид на криминал.  
 
 За да го постигнеме тоа секако ни е потребна Ваша помош.  
 

• Во Република Македонија во Кривичниот Законик содржана е одредба 
која предвидува изрекување на построга казна за секое кривично дело 
извршено со мотив заснован на предрасуди. 

 
      (чл.39, став 5)  
 

Oваа одредба ги вклучува следните заштитени карактеристики: 
- пол, раса, боја на кожа, род, припадност кон маргинализирана група, 

етничка припадност, вероисповед, политичка припадност и ментални или 
физички пречки во развојот. 

 
чл.137 Повреда на рамноправноста на граѓаните  

-  (1) Тој што врз основа на разлика на подот, расата, бојата на кожата, 
националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, 
имотната и општествената положба, јазикот или друго лично својство или 
околност, ќе му одземе или ограничи права на човекот и граѓанинот, 
утврдени со Уставот, закон или со ратификуван меѓународен договор или 
кој врз основа на овие разлики им дава на граѓаните повластици 
спротивни на Уставот, закон или ратификуван меѓународен договор, ќе 
се казни со затвор од три месеци до три години. 

 
Чл.144 Загрозување на сигурноста        

- (4) Тој што по пат на информатички систем ќе се закани дека ќе стори 
кривично дело за кое е пропишана казна затвор од пет години или 
потешка казна против некое лице поради неговата припадност кон 
определена национална етничка или расна група или верска определба 
ќе се казни со казна затвор од една до пет години. 

 
Член 319 Предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и 
                 нетрпеливост 

- (1) Тој што со присилба, малтретирање, загрозување на сигурноста, 
излагање на подбив на националните, етничките или верските симболи, 
со оштетување туѓи предмети, со сквернавење споменици, гробови или 
на друг начин ќе предизвика или ќе разгори национална, расна или 
верска омраза, раздор или нетрпеливост, ќе се казни со затвор од една 
до пет години. 

 



Член 394-г  Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на  
                    компјутерски систем  

- (1) Тој што преку компјутерски систем во јавноста шири расистички и 
ксенофобичен пишан материјал, слика или друга репрезентација на 
идеја или теорија која помага, промовира или поттикнува омраза, 
дискриминација или насилство, против кое било лице или група, врз 
основа на раса, боја на кожа, национално или етничко потекло, како и 
верско уверување, ќе се казни со затвор од една до пет години. 

 
Член 417  Расна и друга дискриминација  

- (1) Тој што врз основа на разлика на раса, боја на кожа, националност 
или етничко потекло ги повредува основните човекови права и слободи 
признати од страна на меѓународната заедница, ќе се казни со затвор од 
шест месеци до пет години. 

 
 
 Полицијата е една од клучните алки од системот задолжени за 
идентификување и докажување на делата прдизвикани од омраза, во кој се  
вклучени сите негативни поведенија на лицата кои се мотивирани или имаат за цел 
да ги извршат делата предизвикани од омраза. 
 
 Какви  се придобивките од справување со криминалот од омраза:   
 
 Повеќекратни   

- препознавањето и следењето овозможува избегнување на сериозни 
инциденти и инциденти од широки размери, 

- казнувањето на криминалот од омраза ја подобрува довербата на 
засегнатите заедници, 

- подобрените односи доведуваат до поуспешни истраги.                   
 


