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1. Правното уредување на семејното насилство во Р. Македонија de lege lata 

 

       Општествената положба на семејството е детерминирана од пошироките 

општествено-економски состојби кои се присутни во конкретниот општествен систем.  

Самиот термин „семејно насилство“ во нашето општество срамежливо почнува да се 

пробива во последните неколку години од дваесеттиот век. Промовирањето на 

семејното насилство започнува во 1994 година, меѓутоа без превземени посебни мерки 

во однос на таа проблематика, можеби поради тоа што кај нас сеуште постои 

скептицизам, во мешањето на трети лица во рамките на семејството, а првите 

активности на невладиниот сектор се насочени кон препознавање на феноменот во 

јавноста и кон непосредна помош и поддршка на жените-жртви и нивните деца. 

Проблемот на семејното насилство во Република Македонија го губи карактерот на 

приватна работа на семејството и табуизирана тема со измената во националната 

легислатива. Правниот систем на Р.М. го уредува семејното насилство, двострано, од 

една страна врз основа на Законот за семејство, како граѓанско правна заштита, а од 

друга страна, од Кривичниот законик, како казнено правна заштита. Карактеристика на 

постоечките решенија, како во граѓанското така и во казненото законодавство е 

нивната усогласеност со меѓународните стандарди и препораки за оваа сфера, кои 

налагаат воведување сеопфатни законски решенија односно инкриминирање на 

семејното насилство и воведување привремени мерки за заштита на неговите жртви.1 

Системот за заштита од семејно насилство во нашата земја го сочинуваат две 

компоненти: едниот од нив е системот кој ги обезбедува мерките за заштита и вториот 

                                                             
1   Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство, прирачник, Здружение за 
еманципација, солидарност, и еднаквост на жените на Р.М. – ЕСЕ, Скопје, 2010, стр. 8. 



е правниот систем за заштита.2 Од правниот систем понатаму како што можеме да 

видиме и од сликата подолу, произлегуваат казнено-правниот и граѓанско-правниот 

систем. Основна карактеристика на праниот систем за заштита е комплементарноста и 

неисклучивоста на решенијата што се нудат преку одделните правни системи 

(казненоправниот и граѓанскоправниот).3  

 

 

 

За правните норми да бидат успешни потребна е нивна имплементација, а за да 

дојде до тоа, потребна е јасна едноставно искажана норма, која би ја разбрал и 

најпростиот човек за да може да ја примени, што сметам дека се јавува како проблем 

во нашиот правен систем. Така што ниту еден од системите нема дадено целосна 

заштита на жртвите на семејното насилство. Впрочем поради тоа, и меѓународните 

стандарди пропишале нивна интеракција и неисклучивост.4 Позитивна карактеристика 

на нашите нормативни решенија е поврзувањето на двата система граѓанскоправниот и 

казненоправниот - што е во согласност со меѓународните стандарди, со други зборови, 

                                                             
2 Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство, op. cit., 
стр. 37.    
3 Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство, прирачник, op. cit., стр. 9. 
4 Ibidem. 



инкриминирањето не го исклучува користењето на привремените мерки за заштита, но 

и обратно.5  

      А. Казнено правна рамка  

Со измените на Кривичниот законик од март 2004 година беше воведена 

заштита на жртвите на семејно насилство. Со нив за првпат се дефинира семејното 

насилство и тоа стана предмет на инкриминизација преку инкорпорирање соодвени 

решенија во веќе постоечките кривични дела содржани во овој закон.6 Семејното 

насилство не е регулирано како едно посебно кривично дело, туку е инкриминирано во 

рамките на постоечките кривични дела во казненото законодавство, со тоа што за него 

се пропишани построги казни и гонење по службена должност, имено, семејното 

насилство се издвојува како посебен вид на криминал. Така што кривичните дела за 

семејно насилство во Кривичниот законик не се дел од кривичните дела за заштита на 

бракот и семејството. Дефинирајќи го семејното насилство според КЗ на Р.М., под него 

се подразбира малтретирање, групо навредување, загрозување на сигурноста, телесно 

повредување, полово или друго психичко или физичко насилство со кое се 

предизвикува чувство на несигурност, заргозување 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 пто се 

наоѓаат во блиски лични односи.7 Семејното насилство се одредува како збир на 

однесувања со цел да се воспостави контрола над другите преку примена на сила, 

застрашување и манипулирање. Со кривичните дела против животот и телото, 

санкционирани се лишувањето од живот, оштетувањето или нарушувањето на 

телесниот интегритет, или предизвикувањето телесно или душевно заболување8, што 

подразбира телесна повреда9 или тешка телесна повреда10, односно физички облик на 

насилство, што се манифестира и при семејно насилство, како под вид на насилство и 

посебно кривично дело.11 Исто така, тој што друг ќе лиши од живот на миг, доведен 

без своја вина во состојба на силна раздразнетост со напад или со тешко навредување 
                                                             
5 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 2008  - 2011  ГОДИНА, op. 
cit., стр. 15. 
6 Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство, прирачник, op. cit., стр. 11. 
7
Кривичен законик („Службен весник на Република 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 и 135/2011), член.122, ст.21 
8 Ibid, член.131, ст.6 
9 Ibid, член 130, ст.2 
10 Ibid, член 131, ст.2 
11 Ibid, член.123, ст.2,алинеја 2  



или како последица на семејно насилство од страна на убиениот, ќе се казни со затвор 

од една до пет години, односно во КЗ е регулирано убиството на миг при семејно 

насилство.12 А, преку кривичните дела присилба13, противправно лишување од 

слобода
14 и загрозување на сигурноста15, санкционирани се облиците на психолошкото 

насилство, а сексуалното насилство се санкционира преку кривичните дела силување16, 

обљуба без немоќно лице17, полов напад врз дете18 и посредување во вршење 

проституција
19 

            Значајно за семејното насилство е да се спомене фактот дека во Кривилниот 

законик постои инкриминација на семејното насилство, што значи дека силувањето во 

брак е казниво и тоа се гони по службена должност. Меѓутоа, иако тоа постои, е многу 

тешо да се докаже.   

Стереотипот за семејното насилство како тривијално, ситно дело, инхерентно на 

секое семејство, е директно спротивен со резултатите добиени од многу странски и 

домашни виктимолошки истражувања дека жртвите на семејно насилство се 

подложени на многу поголемо насилство од жртвите на друг вид на насилнички 

криминал.20 Како што кажавме семејното насилство не е нова појава, постои 

отсекогаш, и претпоставува залоупотреба на моќ во релации кои се темелат на 

нееднаквост. Казнено-правниот систем на заштита – чијашто цел е санкционирање на 

насилното однесување што се случува во рамките на семејството и построгата казнена 

политика, односно преку пропишаните построги казни преку пропишаните построги 

казни за кривичните дела што се сторени при вршење на семејно насилство.21 Со ова, 

семејното насилство се издигнува на степен на општесвено зло кое заслужува 

официјална реакција.22 Казнено- правниот систем на заштита од семејно насиство во Р. 

Македонија го спроведуваат јавните обвинителства и кривичните судови на 

Р.Македонија. Првичната заштита се остварува со поднесување записник за прием на 

кривичната пријава до Министерството за внатрешни работи или до надлежното 

                                                             
12 Ibid, член. 123  
13 Ibid, член.139, ст.2 
14 Ibid, член.140, ст.2 
15 Ibid, член.144, ст.2 
16 Ibid, член.186 
17 Ibid, член.187 
18Ibid,  член.188, ст.2 
19 Ibid, член.191, ст.4 
20 Види кај  Чачева, В., Фришчиќ,Ј., Мишев, С., Живот во сенка, ЕСЕ.Скопје, 2007, стр.  17. 
21 Практикум за постапување во случаи на семејно насилство, Академија за судии и јавни обвинители, 
Скопје, 2012, стр. 13. 
22 Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство, op. cit., 
стр. 11. 



Основно јавно обвинителство што, во рамките на своите законски овластувања, 

мериторно одлучува и иницира постапка пред надлежен кривичен суд.23 

Б. Семејно правна рамка     

   Семејното насилство кај нас, покрај кривично правниот аспект, во 2004 година се 

здобива и со семејно правниот аспект. Кога, впрочем за прв пат семејното насилство е 

регулирано во оваа сфера, воведени се низа  поединечни мерки на заштита. Тоа значи 

дека државата преку надлежните институции според законски пропишаната постапка 

може да навлезе во приватноста на семејсвото и да интервенира во случај на нарушени 

односи и насилство во бракот и семејството. Во таа смисла, центарот за социјални 

работи и невладините организации кои работат на полето на искоренување и на 

превенција на семејното насилство, добија законска можност за градење на 

неопходниот координативен систем на заштита.24 Покрај поединечно предвидените 

мерки во законот, дадена е можност  да се да се преземат и сите други мерки кои ќе 

послужат за остварување на  заштита на жртвата. При регулирањето на семејното 

насилство се тргнува од следниве законски претпоставки: 

� дека лицата кои живеат во брак, односно семејство се должни меѓусебно да се 

почитуваат, помагаат и заштитуваат; 

� дека се забранува секаков вид на насилство меѓу членовите на семејството, без 

оглед на пол и возраст. 

         Законот за изменување и дополнување на Законот за семејство, под семејно 

насилство смета однесување на член на семејството кој со примена на сила, закана и 

заплашување врши телесни повреди, емоционална и сексуална злоупотреба и 

материјално, сексуално или работно искористување  на друг член од семејството.25  

Како насилство, според Законот за семејство, се смета однесување сторено: од едниот 

брачен другар, врз другиот брачен другар, кои живеат или живееле во брачна или 

вонбрачна заедница или во кој било вид заедница како семејство или ако имаат 

заедничко дете; помеѓу браќа и сестри, полубраќа и полусестри; над дете; над 

постарите членови на семејството и над лица, членови на семејството лија деловна 

                                                             
23 Практикум за постапување во случаи на семејно насилство, op. cit., стр. 13. 
24
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 2008  - 2011  ГОДИНА, op. 

cit., стр. 15. 
25 Закон за семејство "Сл.Весник на Р.Македонија"бр.80/1992,9/1996, 38/2004, 33/2006 и 84/2008, член 
94-б, пречистен текст 2008 година. 



способност е делумна или целосно одземена.26 Централното место во Законот за 

семејство во однос на заштита од семејно насилство, им припаѓа на Привремените 

мерки за заштита на жртвите на семејното насилство, кои имаат за цел непосредна и 

итна заштита на жртвата. Во случаи на сериозна повреда или серија од инциденти 

придружени со зголемен интензитет, привремените мерки за заштита и кривично 

гонење заедно, можат да постигнат најефикасни резултати.27 Во Законот за семејство 

се предвидени низа мерки на заштита на жртвите на семејно насилство, односно 

привремените мерки за заштита кои ги изрекува судот. За нивно неспроведување од 

страна на службено лице или лице задолжено од страна на судот, е предвидена 

кривична одговорност. Обезбедување на сигурност и заштита на жртвата од идно 

насилство, односно  помош за надминување на последиците од доживеаното 

насилство, како и создавање на услови за нејзина интеграција во социјалната средина, 

се основните услови кои треба да се задоволат при преземањето на мерките за заштита. 

Вообичаено овие мерки, покрај за жртвата, значат обезбедување на сигурност и 

заштита за останатите членови на семејството, кои се јавуваат во улога на секундарни 

жртви.28 Таквите мерки, овозможуваат задоволување на различни видови потреби за 

заштита, независно дали се работи за нивно индивидуално или кумулативно 

изрекување.29 Основна карактеристика на таквите привремени мерки е тоа по потреба 

да обезбедат непосредна и брза помош за жртвата, а може да имаат забранувачки   и 

императивен  карактер. Привремени мерки за заштита што може да се изречат од 

страна на судот: 

  Во процесот на понатамошно следење на имплементацијата на законските 

решенија, особно во делот на семејното законодавство, Министерството за труд и 

социјална политика, здруженија на граѓани кои работат на ова поле и други релевантни 

институции, идентификуваа потреба од понатамошни измени и дополнувања во  

Законот за семејство. Имено, со измените на Законот за семејство во 2006 година, се 

утврди мандатот на релевантните министерства во делот на извршувањето на 

Привремените мерки за  заштита.30 Покрај овие измени и дополнувања, а со цел 

                                                             
26 Ibidem. 
27 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 2008  - 2011  ГОДИНА, op. 
cit., стр. 13. 
28Ibid., стр. 14. 
29 Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство, op. cit., 
стр. 11. 
30 Закон за семејство "Сл.Весник на Р.Македонија"бр.80/1992,9/1996, 38/2004, 33/2006, член 281-е 



унифицирана и сеопфатна имплементација на Законот, како и заради хармонизирање 

со меѓународните стандарди на ова поле, Министерството за труд и социјална 

политика, во соработка со релевантни граѓански организации31, во 2007 година 

подготви предлог за измени и дополнувања на Законот за семејство.32 Во 2007 година, 

заради операционализација на дел од законските решенија од Законот за семејство и 

унапредување на подзаконската регулатива, се донесе Правилник за начинот на 

спроведување и следење на изречените мерки за заштита на семејството и лицата 

жртви на семејно насилство преземени од центарот за социјална работа и за начинот на 

следење на привремените мерки изречени од судот. Со последните измени и 

дополнувања, во 2008 година се обезбеди усогласување на дефиницијата на семејното 

насилство со Кривичниот законик; можност на здруженијата на граѓани да 

обезбедуваат мерки за заштита на жртвите на семејно насилство, должност за 

известување на сите институции кои преземаат дејствија на заштита од семејно 

насилство до надлежниот центар за социјална работа во рок од 72 часа.33 Воедно, со 

измените се дава дополнителна можност на жртвата, освен посредно преку центарот за 

социјална работа, сама непосредно да поднесе предлог до судот за изрекување на 

привремена мерка за заштита.34 За разлика од казнено-правниот систем на заштита,  

граѓанско-правната заштита на жртвите треба да обезбеди сигурност и заштита на 

жртвите од идно насилство, како и да создаде услови за нивна интеракција во 

социјалната средина. Надлежни институции што го реализираат граѓанско-правниот 

систем на заштита се центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни 

работи, Министерството за здравство, образовните институции, невладиниот сектор и 

граѓанскиот суд.35 

В. Меѓународна правна рамка 

 Основна карактеристика на Уставниот систем на  Р.Македонија е нејзиниот 

граѓански концепт, кој се базира на идејата за самостојност и права на индивидуите, 

така што гарантира широк спектар на човекови слободи и права. Основните човекови 

                                                             
31 Акција Здруженска и Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Република 
Македонија- ЕСЕ 
32 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 2008 - 2011  ГОДИНА, op. 
cit., str. 17. 
33 Закон за семејство "Сл.Весник на Р.Македонија"бр.80/1992,9/1996, 38/2004, 33/2006 и 84/2008, член 
94-г 
34 Ibid., член 94 ж 
35 Практикум за постапување во случаи на семејно насилство, op. cit., стр. 13. 



права и слободи признати со меѓународното право, се основни вредности на уставниот 

систем на Република Македонија. Правната положба и статусот на жените во 

Република Македонија освен со Уставот, се регулирани и со меѓународни договори 

кои Република Македонија ги има потпишано и ратификувано, а кои согласно со член 

118 од Уставот на Република Македоонија се составен дел на нашиот поредок.36 

Државите потписнички на меѓународни документи за заштита на човековите права37 

имаат обврска да ги усогласат своите законодавства со овие документи, а со тоа да 

осигураат еднакви права за жените и мажите, затоа што правото на еднаквост 

претставува човеково право и основа за социјална правда. Оттука, секоја држава 

потписничка има обврска на жените и мажите да им осигура живот без 

дискирминација. Во сферата на меѓународното регулирање за справување со семејното 

насилство, од огромно значење е усвојувањето на Конвенцијата за елиминирање на 

сите форми на дискриминација врз жените на Обединетите нации38, која на сеопфатен 

начин ги елаборира клучните прашања за елиминирање на дискриминацијата на 

жената и предвидува цели и мерки кои државите треба да ги преземат за нејзино 

надминување. Овој меѓународен документ претставува прв универзален инструмент, 

кој предвидува преземање на сеопфатни мерки за промовирање на принципот на 

родова еднаквост во политичкиот и во јавниот живот, образованието, вработувањето и 

правата од работен однос, здравствена заштита и правата од областа на 

репродуктивното здравје, стопанскиот и општествениот живот, еднаквоста пред 

законот, бракот и семејните односи, стекнување, менување или задржување на 

државјанството, а посветува и посебно внимание на проблемите на жената во 

руралните средини. Но, имплицитно не го регулира семејното насилство, па затоа во 

1992 година Комитетот усвоил Препорака 19- Насилство врз жените, која експлицитно 

утврдува дека забраната за половата дискриминација го вклучува и насилството врз 

жените. Во неа е предвидена обврска државите да ги преземаат сите неопходни мерки 

за елиминирање на овој вид насилсво, вклучувајќи соодветни законски решенија во 

казненото и граѓанското законодавство, превентивни мерки, како што се информирање 

                                                             
36 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 2008  - 2011  ГОДИНА, op. 
cit., стр. 16. 
37 Таква е: Декларацијата за правата на човекот, донесена при ООН во 1948 година: сите луѓе (жени, 
деца, мажи) имаат право на живот без насилство: - Сите луѓе се раѓаат слободни и еднакви со свое 
достоинство и права; - Никој не смее да биде подложен на малтретирање или на груб, безчовечки и 
понижувачки начин да му биде загрозено достоинството. 
38 Конвенцијата е усвоена во 1979, а стапила на сила во 1981 година.Заклучно со 2 ноември 2006 година 
оваа Конвенција ја ратификувале 185 држави. 



на јавноста и едукативни семинари и кампањи и преземање мерки за заштита, односно 

обезбедување помош и заштита на самите жртви. Задолжителноста во почитувањето на 

нивните одредби и оживотворувањето на стандардите предвидени во неа, е 

олицетворение во механизмот за отчетност на државите, односно поднесувањето на 

редовни извештаи до Комитетот за елиминирање на дискриминацијата на жената. 

Значењето на Конвенцијата го засилува Факултативниот протокол39, со што се 

овозможува поднесување и разгледување на тужби на поединци и групи на граѓани за 

заштита на нивните права од срана на Комитетот.40  Ваков вид на заштита жените може 

да побараат и пред неколкудруги тела на ОН, односно пред Комисијата за статусот на 

жените, Специјалниот известувач за насилство врз жените, Комитетот за ловекови 

права, Комисијата за ловекови права и Комитетот против тортура.41 

 Република Македонија за прв пат поднесе извештај во врска со Конвенцијата за 

елиминација на сите форми на дискриминација врз жената на 25 јануари 2006 година. 

На оваа сесија нашата држава го поднесе и презентираше комбинираниот иницијален, 

втор и трет периодичен извештај, при што следеше донесувањето на заклучните 

препораки на Комитетот во однос на истиот. Оцената за прогресот и напредокот во 

сферата на унапредувањето на положбата на жената и односите меѓу половите од 

страна на Комитетот, преточени во Заклучните согледувања и препораки, се всушност 

препораките и приоритетите на кои државата мора да обрне внимание и да преземе 

чекори за нивно надминување, при што Комитетот за нашата држава препорача:42 

државата да му даде приоритет на воведувањето сеопфатни мерки против сите видови 

семејно насилство над жените, вклучително и семејното насилство, дефинирајќи го 

таквото насилство како форма на дискриминација и повреда на правата на жените 

утврдени до Конвенцијата, задоволен од чекорот напред кој е направен со преземените 

законски мерки во борбата против семејното насилство над жените вклучително и 

промените од 2004 година. Смета дека државата треба дополнително да ја елаборира и 

да ја спроведе легислативата на насилството над жените со цел да обезбеди ефективно 
                                                             
39 Факултативниот протокол стапи на сила 2000 година и заклучно со 2 февруари 2007 година го 
ратификувале 85 држави. 
40 И тоа, тужба може да се поднесе поради: недостапен и неефикасен правен систем, непропишано  
законско решение, како и неоправдано долга постапка за заштита, како исклучоци од општото правило, 
при што за поднесување на ваква тужба до Комитетите на ОН, најнапред треба да бидат исцрпени 
решенијата предвидени со домашното законодавство. 
41 Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство, op. cit., 
стр. 9. 
42 препораките се однесуваат со однос на полето на семејното насилство и се однесуваат за законската 
регулатива заклучно со јули 2004 година и фактичката состојба заклучно со крајот на  2004 година. 



гонење и санкционирање на прекршоците и соодветна заштита и помош на жртвите. 

Покрај отчетноста пред Комитетот за елиминација на сите форми на дискриминација 

врз жената, а во врска со Конвенцијата за елиминација на сите форми на 

дискриминација врз жената, нашата држава пооднесува извештај и пред Специјалниот 

известувач за насилство над жените, Комитетот за економски, социјални и културни 

права и Комитетот против тортура. 

 Исто така од големо значење на меѓународно ниво, за семејното насилство 

односно третирањето на насилството врз жените е Декларацијата за елиминација на 

насилство над жените.43 Таа го демонстрира консензусот постигнат на меѓународно 

ниво, според кој, насилството врз жените, семејното насилство, претставува кршење на 

женските човекови права и го оневозможува и ограничува нивното уживање. 

Понатамошни чекори на меѓународно ниво за справување и совладување на семејното 

насилство се: Пекиншката платформа за акција, Декларацијата на Генералното 

собрание од 2000 година, Програма за работа (2002-2006) на Комисијата за статусот на 

жените, Декларацијата на оваа Комисија од 2005 година, како и воспоставените врски 

меѓу Пекиншката платформа и Милениумските развојни цели. За значењето на овој 

проблем и за потребата од негово правилно разбирање и градење на стратегии за 

справување, доволно говори неговата пропишаност меѓународни документи, и на 

глобално и на регионално ниво како што се: Европската конвенција за заштита на 

човековите права и основни слободи; Европската социјална повелба; Европската 

конвенција против тортура; Препорака 1450, од 2000 година на Советот на Европа, 

Препорака 1582, од 2002 година на Советот на Европа и Препораката 5 од 2002 година 

на Советот на Европа.  

 За актуелноста и потребата од заедничка координирана акција на сите 

релевантни чинители во оваа сфера, доволно говори континуираната заложба на 

меѓународните организации за сузбивање и превенирање на појавата, како и на 

меѓународно, така и на национално ниво. Пример за ваква акција се, впрочем, и 

Меѓународните денови на посветеност на борбата против насилството врз жените на 

Обединетите нации и Кампањата на Советот на Европа.44  Додека пак, иманентно дело 

за таквите заложби е  Конвенцијата за превенција и борба со насилство врз жената и 

                                                             
43 Усвоена е 1993, со резолуција на Генералното собрание на ОН. 
44 25 ноември е прогласен за Меѓународниот ден за борба против насилство над жените 



семејното насилство45 , усвоена од Комитетот на министри на Советот на Европа  на 7 

април 2011 година, чии цели се заштита на жените од сите форми на насилство, 

придонесување кон елиминација на сите форми на нивна дискриминација и 

промовирање суштинска еднаквост меѓу жените и мажите, меѓународна соработка и 

интегриран пристап за елиминација на насилството врз жените и семејното насилство. 

Република Македонија го поддржа донесувањето на Конвенцијата, бидејќи нејзините 

одредби соодветствуваат со заложбите на Националната стратегија за превенција и 

борба против семејното насилство. На 25 мај, 2012 година, македонската Влада донесе 

одлука да се потпише Конвенцијата. При тоа, во насока на нејзина ратификација, со 

поддршка на канцеларијата на УНДП беше направена Анализа на степенот на 

усогласеност на Конвенцијата со законодавството на земјата. Министерот на 

министерството за труд и социјална политика, кое е клучно за успехот на борбата 

против семејното насилство, смета дека ратификацијата на Конвенцијата ќе придонесе 

за унапредување на националното законодавство за спречување и заштита од 

насилство, ќе овозможи воспоставување координација на вклучените субјекти во 

системот за заштита и превенција, ќе се унапреди кривично правната заштита, 

унапредување на системот со програми за ресоцијализација на жртвите, на нивно 

економско зајакнување.46 Со нејзинито ратификување од страна на Собранието на Р.М. 

таа ќе стане цел од нашето законодавство, ќе биде потребно усогласување на нашите 

закони со неа, би го имале може да се каже врвот постигнат на меѓународно ниво, како 

правна рамка кај нас, но, колку таа ќе биде успешно инкриминирана во нашата 

праксата, зависи најмногу од институционалната рамка која ќе ги спроведува 

правилата. 

 

2. Правното уредување на семејното насилство во Р. Македонија de legе  ferenda 

 

А. Потреба од специјален закон за регулирање на семејното насилство 

 

Република Македонија не располага со посебен закон за заштита од семејното 

насилство. Ваквиот општествен феномен со негативен предзнак во нашата држава е 

инкриминиран во рамките на постоечките кривични дела, со таа разлика што построго 

                                                             
45 Подетално во: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 
domestic violence, Istanbul, 2011. 
46 Подетално: http://kurir.mk/makedonija/vesti/45497-Makedonija-vodi-borba-protiv-semejnoto-nasilstvo 
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се казнувани извршителите на овие дела доколку тие биле насочени врз член на 

семејството. Во Република Македонија, со дополнувањата на Законот за семејството се 

вметнуваат одредби кои се однесуваат на семејното насилство, но сеуште не се 

евидентирани посериозни  настојувања во насока на оформување на посебен кодекс на 

правни правила кои би го регулирале семејното насилство, во целост. Се прошишуваат, 

но не како посебни членови, одредби за оваа проблематика, како што видовме и во 

Законот за социјална заштита, Законот за здравствена заштита, Законот за бесплатна 

правна помош и се зема како правна рамка, на семејното насилство и Законот за 

еднакви можности на мажите и жените. Во Законот за еднакви можности за мажите и 

жените не се споменува насилството врз жените и семејното насилство како форма на 

дискриминација на жените, воопшто тоа и не дефинира, што претставува родовата 

дискриминација. Како последица на ваквата законска недореченост, кај нас, меѓу 

населението не постои свест дека насилството врз жените е родова дискриминација, 

поради што, кај нас не се евидентирани случаи на родова дискриминација. И покрај 

дамнешната ратификација на Конвенцијата во 1994 година, кај нас,  не постои ниту 

еден случај на директна примена на Конвенцијата при донесување на судска пресуда 

од страна на македонскиот судски систем. Очигледно постои вакум помеѓу донесените 

законски правила и нивната имплементација, односно нивното применување, т.е. 

искористување од страна на вурнелабилните лица од областа на семејното насилство. 

Знаеме, дека законското правило треба да биде јасно и недвосмислено, за разлика од 

моменталното уредување на семејното насилство, при што законските права и обврски 

кои произлегуваат од ваквиот однос, треба да се извлекуваат од повеќе закони, да се 

сфакаат по автоматизам, односно, на некој начин тоа бара добро познавање на 

целокупната законска рамка. Па, поради тоа, не сите во владиниот и граѓанскиот 

сектор се задоволни со сегашното решение. Постојат иницијативи за промена во 

постоечката легислатива и наместо инкриминирање на семејното насилство во 

постоечките кривични дела, самиот акт на семејно насилство да се инкриминира како 

посебно кривично дело. Во последно време, се појавуваат предлози за креирање на 

посебен закон, или создавање на посебна кодификација за семејното насилство.47 

Во таа насока води неодамна потпишаната европската Конвенцијата за 

превенција и борба со насилство спрема жената и домашното насилство, која носи 

многу новини и обврски, Македонија со тоа се обврза на жените жртви на семејно 

                                                             
47 Мирјана Догмановиќ, Снежана Чичевалиева, Анализа од националниот извештај за семејното 
насилство во Република Македонија, Скопје, септември 2008. 



насилство, но и на родово насилство (само затоа што се жени), да им обезбеди правни 

лекови не само против сторителот, туку и против државните органи кои не ја 

исполниле својата должност за преземање неопходни превентивни или заштитни мерки 

од насилството. Ратификацијата на Конвенцијата ќе придонесе за унапредување на 

националното законодавство за спречување и заштита од насилство, ќе овозможи 

воспоставување координација на вклучените субјекти во системот за заштита и 

превенција, ќе се унапреди кривично правната заштита, унапредување на системот со 

програми за ресоцијализација на жртвите, на нивно економско зајакнување. 

Од друга страна пак, покрај потребата од законско средување на нормите за 

уредување на семејното насилство, тоа би придонело за полесно разбирање и секако 

полесна примена, како и побрзо отварање на жртвите, кога подостапни би им биле 

нивните права и можности.  Со конзистентното спојување на сите законски одредби 

кои го третираат семејното насилство во еден правен документ ќе се доближи правото 

посветено на оваа семејно-правна проблематика до пошироката популација, и на тој 

начин ќе се охрабрат во поголема мера да го пријават малтретирањето кај надлежните 

државни институции. Сметаме дека донесувањето на посебен Закон за заштита од 

семејното насилство, би придонело за зголемувањето на свеста кај општата популација 

за штетноста на ваквата појава и за сериозноста на ваквите противправни дејствија ги 

предизвикуваат во општествениот поредок. 

Видовме, а и алармантен став е дека во семејното насилство постои 

интергенерациското пренесување на моделот на насилничко однесување во рамките на 

бракот, кои младите подоцна ќе ги оформат или пак во самиот модел на однесување во 

бракот или во текот на разводот, а тоа пред се ќе зависи од нивото на брачно насилство 

кое било манифестирано од минатата генерација, од тенденцијата за брачна 

посветеност и степенот на толеранција на насилството која се пренесува, како и од 

изборот на брачниот другар со кој лицето во чие семејство било манифестирано 

насилничко однесување ќе склучи брак, а воедно и од должината на браковите кои 

траат доволно долго за да влијаат на однесувањето на децата. Ваквиот начин на 

однесување на младите, а и застапниците на хипотезата дека „Насилството раѓа 

насилство“ алармираат дека мора да се усвои сеопфатна и ефикасна правна регулатива  

во правец на спречување на понатамошото егзистирање на семејното насилство и 

пренесување на истото како модел на научено однесување на идните поколенија. 

Посебниот закон ќе значи хармонизација на нашето законодавство со 

законодавствата на другите европски држави кои ги сместија одредбите посветени на 



семејното насилство во посебен кодекс и ќе овозможи појасно согледување на 

актуелната државно-правна позиција на Република Македонија во однос на 

настојувањата за донесување на ефикасна легислатива за заштита на жртвите од 

семејното насилство. 

Аргументите за донесување на посебен Закон за семејно насилство се 

многубројни, бидејќи се работи за една специфична материја, со која надлежните 

институции, треба да навлезат во приватноста на едно семејство и обратно, лицата 

жртви на семејно насилство потребно е да се отворат пред јавноста, за приватни, 

интимни односи со склоп на семејството, па донесувањето на една таква кодификација, 

би му помогнала на двете страни, и на институциите и на инволвираните во 

насилничкиот семеен однос. Тоа, пред се поради фактот, што нашиот народ, се плаши 

од осудување од средината во која живее, па со самото тоа, несака да ја искаже својата 

приватност, најмалку пред луѓе од невладин сектор кои исто така се од нивната 

средина, пред се од страв да не бидат кажани т.е. 'оговарани'. 

Таквиот законодавен потфат несомнено би претставувал двигател во насока на 

ефикасно и непристрасно постапување на надлежните институции, афирматор на 

правата на ефективна правна заштита на жртвите на семејното насилство, правна рамка 

за работа на Националното координативно тело, како и полесна 'комерцијализација' на 

проблемот со семејното насилство, при што секој би се информирал за правата и 

обврските со таквиот однос. 

 

Б. Зајакнување на целосната јавна администрација 

 

Поради значењето на проблемот и последиците кои ги предизвикува сите 

општествени актери и сите институционални механизми треба безрезервно да се 

ангажираат во борбата за спречување на семејното насилство, од кое се погодени 

најслабите и најмалите членови на заедницата. Кај нас сеуште се присутни остатоци од 

поранешните режими т.н. „нишај врата-земај плата“ на државните служби во 

постапувањето, воопшто, а уште помалце по случаите на семејно насилство поради 

стрикно неопределената содржина што треба да ја почитуваат. Но, постепено се 

чувствуваат трагите од реформата во институциите.48 Имплементирањето на посебен 

законски акт посветен на споменатата семејно-правна проблематика би претставувал 
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моќен потсетник за нивната одговорност во насока на спречувањето и сузбивањето на 

оваа штетна општествена појава, поради тоа што колку –толку законите, сепак повеќе 

се почитуваат и од страна на институциите и од страна на граѓаните. Можеби 

најзначајната придобивка од самото донесување на посебна законска регулатива 

посветена на актите на семејно насилство ќе претставува обезбедувањето на  полесен и 

поедноставен пристап до ефикасна правна заштита на жртвите на семејно насилство. 

И покрај досегашната поголема институционална активност на полето на семејното 

насилство, спроведена со Националната старатегија за борба против семејно насилство 

2008-2011, сепак реалноста потврдува дека само мал број на случаи на семејно 

насилство се пријавуваат до надлежните инстанци, дека жртвите стравуваат да поведат 

кривична постапка против сторителот (плашејќи се  од одмазда, или поради 

економската  зависност од сторителот), и дека општо земено казните кои им се 

изрекуваат на сторителите се преблаги. Во случај на семејно насилство, најчесто 

најповолната резултанта е покренување на бракоразводно барање со појаснување дека 

околностите на заедничкиот живот се неподносливи. Значи, најлошото што може да му 

се случи на насилникот е да го напушти сопругата и со себе да ги поведе децата. 

Невладините организации во Република Македонија потенцираат дека нашите закони 

честопати потајно го фаворизираат сторителот на насилството, дозволувајќи тој да 

продолжи да живее во семејната куќа која што била во негова сопственост пред 

склучувањето на бракот, притоа ставајќи ги во многу понеповолна положба неговата 

сопруга и децата, кои се принудени да го напуштат живеалиштето и сами да се 

снаоѓаат во новонастаната ситуација. Европскиот суд за човекови права нагласува дека 

во случаите на семејно насилство правата на  сторителите не може да имаат приоритет 

пред човековите права на жртвите,  пред се не смее да се дозволи истите да се испречат 

пред неприкосновеното право на живот и правото на физички и ментален интегритет. 

Во контекст на ова, во елаборарираниот случај Опуз против Турција,49 Судот нагласува 

дека во извесни случаи мешањето на националните власти во приватниот или 

семејниот живот на поединците би можело да биде потребно, со цел да се заштити 

здравјето и правата на другите или за да се спречи извршувањето на кривични дела. 

Европскиот суд за човекови права донесува одлуки поради прекршување на 

Европската Конвенција за човекови права поради тоа што властите не ги презеле 
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неопходните мерки сторителот на насилството соодветно да се казни, како и поради 

неуспех да се воспостави и примени систем за казнување на сторителот и за заштита на 

жртвите на семејното насилство.50 Проблематично е и тоа, што во повеќе наврати 

полицијата на пријавените случаи на семејно насилство реагира со тужба за 

нарушување на јавниот ред и мир упатена истовремено и до насилникот и до жртвата 

на семејното насилство. Факт е дека со навлегување во приватниот дел на семејството, 

и санкционирањето на лицата вовлечени во односот на насилството се остварува 

јавниот интерес, на тој начин што се смирува нередот во општествената заедница. Но, 

самото прифаќањето на концепцијата дека делата од семејно насилство се гонат со цел 

заштита на јавен интерес, потребно е да се продлабочи суштината на поимот јавен 

интерес и да се стави акцент на заштита пред се на жртвата, а потоа на јавниот интерес 

поради кој институцијата е должна да превзема активности. Тоа е така, затоа што 

ваквите односи во состав на едно семејство се деликатна појава, на која треба да му се 

пристапи сеопфатно. 

Ситуацијата во поглед на игнорантскиот став спрема семејното насилство не е ниту 

малку подобра во здравствениот сектор. Во правните акти посветени на 

функционирањето на здравствениот сектор не се споменува семејното насилство. Исто 

така, кога станува збор за здравствената нега која им се укажува на жртвите, не постои 

механизам на контрола и  евиденција кој укажува дека истата е на задоволително ниво 

и е подеднакно достапна на сите жртви на семејно насилство, од проста причина што 

во здравствените установи нема вработени лица задолжени и соодветно обучени за 

постапување со преживеаните жртви на семејно насилство. 

Со новата Конвенција, која што треба да биде ратификувана од страна на 

нашата држава, потребно е постоење на повеќе шалтер центри за прифаќање на жени - 

жртви на семејно насилство, за прифаќање на нивните деца - сведоци, лесно достапни 

центри за упатување на жртви на силување или сексуално насилство заради 

обезбедување медицинско и форензичко испитување, за поддршка при траума на 

жртвите. Државата ќе треба да најде начин за економско зајакнување и независност на 

жената жртва на насилство, ќе треба да и помогне по траумите полесно да најде работа. 

За разлика од сега, ќе треба да ги третира и специфичните потреби на децата-жртви. 

Македонија мора да создаде инструменти за борба против насилство врз жената и 

против семејно насилство. Но, и за заштита и поддршка на жртвите, какви што досега 
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немало. Државите потписнички на Конвенцијата се обврзуваат да одвојуваат пари за 

борба против насилството врз жената, за еднаквост меѓу мажот и жената и за јакнење 

на жената и да ги поддржуваат невладините организации кои се на фронтот против 

овој вид насилство.51  

Со самото, ратификување на оваа Конвенција, потребно е да се направат низа 

законски измени во регулативата, па овој момент го сметам за погоден за донесување 

на посебен Закон за семејно насилство, кој ќе биде усогласен со меѓународните 

документи и би претствувал некој вид кодификација на правната рамка за семејното 

насилство. Донесувањето на посебен закон ќе имплицира и поголем ангажман на 

правосудството и на извршните органи во преземањето на превентивни активности и 

на репресивни дејствија во справувањето на семејното насилство.  

Посебната кодификација би претставувала и стабилна подлога за донесување на 

бројни позаконски акти на сите одговорни општествени субјекти со кои поблиску ќе се 

определат задолженијата на сите сектори и ќе се подобри координацијата меѓу нив. 

Воведувањето на одделна правна регулатива посветена на семејното насилство ќе 

стави акцент на потребата од континуирана обука на соодветни кадри задолжени во 

најмала рака  за препознавање и за пријавување на семејното насилство во рамките на 

своето секојдневно работење, а особено на оние, назначени за директно постапување 

со жртвите на семејното насилство и со насилниците. 

Евентуалното донесување на Закон за заштита од семејно насилство би вовело 

обврска за државните органи да водат посериозна евиденција на пријавените случаи  и 

на преземените активности од нивна страна по повод таквите пријави. Законот би 

претставувал и охрабрување за невладините организации и за граѓанскиот сектор 

воопшто, поагресивно и поодлучно да дејствуваат во борбата за справување  семејното 

насилство, како и цврста поткрепа за непристрасен и независен мониторинг  и 

евалуација на работата на сите општествени актери кои со здружени напори 

дејствуваат во насока на постепено искоренување на овај негативен општествен 

феномен. 
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