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КОНВЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО 

ВРЗ ЖЕНИТЕ И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО – БАЗИЧЕН ДОКУМЕНТ 

ЗА ЗАШТИТА ОД РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО 

 

Апстракт 

Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против насилството врз жената и 

семејното насилство позната како Истанбулска конвенција, претставува најзначајниот 

меѓународен документ за борбата со семејното насилство. Како меѓународен документ, 

Конвенцијата дава исклучителен и забележлив придонес на меѓународен план во борбата со 

насилството врз жените и домашното насилство. Основна цел на трудот е да ги претстави сите 

механизми кои ги предвидува оваа конвенција кои се во насока на заштитата од родовото базирано 

насилство.  Родовото базирано насилство се однесува на кој било штетен акт спротивен на волјата 

на лицето, кој е базиран врз социјално пропишаните разлики меѓу мажите и жените. Како предмет 

на трудот се поставува анализата на содржината на овој базичен документ кој се однесува на 

заштитата од родовото базирано насилство.  

Клучни зборови: насилство, род, семејно насилство, мажи, жени 

 

 

 

 



 

Convention on preventing and fighting against violence against women and domestic violence - 

Basic Document for the Protection against Gender Based Violence 

 

Abstract 

The Council of Europe's Convention on Preventing and Combating Violence against Women and 

Domestic Violence known as the Istanbul Convention is the most important international document on 

combating domestic violence. As an international document, the Convention makes an outstanding and 

significant contribution internationally in combating violence against women and domestic violence. The 

main purpose of this paper is to present all the mechanisms foreseen in this Convention aimed for 

protecting against gender-based violence. Gender based violence refers to any harmful act contrary to the 

will of the person, based on socially prescribed differences between men and women. The subject of the 

paper is the analysis of the content of this basic document that deals with the protection against gender-

based violence. 
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Вовед 

 

Конвенцијата за превенција и борба против насилството врз жените и семејното насилство е 

усвоена од страна на Советот на Европа во 2011 година.
1
 По својата правна природа оваа 

конвенција претставува меѓународен документ кој на непосреден, односно директен начин 

уредува прашања кои се однесуваат на феноменот на семејното насилство, пред се на семејното 

насилство врз жените. Конвенцијата опфаќа неколку аспекти на семејното насилство како што се, 

прашањата кои се однесуваат на превенцијата на жртвите од семејното насилство и 

процесуирањето на сторителите на овој вид на насилство во рамките на семејството. Од голема 

важност претставува и прифатениот начин на дефинирање на видовите на семејно насилство преку 

прифатениот родово заснован принцип. Оваа конвенција претставува првиот меѓународен договор 

во кој на прецизен начин се дава дефинирање на поимот “род”, во контекст на општествено 

поставените улоги на мажите и жените во општеството.  

Во оваа насока се и тврдењта на Мирчева и Чачева, според кои оваа конвенција претставува 

најсеопфатниот документ во меѓународно правни рамки, преку кои се обезбедува заштита на 

жените од семејното насилство, вклучувајќи го тука и домашното насилство, гонењето на 

сторителите, како и мерките за заштита на жртвите на овој вид на насилство.
2
 За правната природа 

на конвенцијата говори и Гогов, кој утврдува дека оваа конвенција претставува првиот 

правнообврзувачи документ во областа на семејното насилство во регионални рамки.
3
 Џуклески 

смета дека во ера на постојано усовршување и напредок на општеството, во ера на постојана и 

интензивна глобализација неопходно е имплементирање на решенијата кои се предвидени во 

конвенцијата, во нашето законодавство се со цел да се подобри состојбата во однос на заштитата 

на жените од насилство, како во семејството, така и во општеството.
4
 Донесувањето на еден ваков 

меѓународно правен документ кој првенствено се однесува на заштита на жените од домашно 

насилство, вклучително и останатите видови на домашно насилство, е резултат на целокупниот 

напор кој е направен од страна на Советот на Европа, како организација од регионален карактер, 

за уредување на предметната состојба и подобрување на прашањето кое се однесува на 
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превенција, заштита и спречување од семејно насилство врз жените, воопшто.
5
 Донесувањето на 

еден ваков документ од меѓународно правна природа, го потенцира фактот за нетолеранција за 

насилството кон жените, како во рамките на семејството, така и во јавноста. Со конвенцијата се 

создаваат конкретни и задолжителни обврски за државите во насока на заштита на жените од 

насилство, преку воведување и примена на холистички пристап во имплементирање на обврските.
6
 

Арнаудовски донесувањето на оваа конвенција го оправдува од два аспекта, првиот аспект е 

оној преку кој со истата треба да се подобри положбата на жената во сите сфери на општеството и 

да се постигне што поголема еднаквост и рамноправност со мажот, и вториот аспект според кој 

постои нагласена потреба од  превенирање и заштита на жртвите на семејното насилство, пред се 

на жените, како и да се утврди самиот факт зошто токму ваквите акти на насилство допринесуваат 

за деградирање на интегритетот на жената која е жртва на насилството во рамките на семејството, 

насилство поради кое истата се чувствува како човечко суштество кое е од понизок ранг.
7
 

 

Истанбулска конвенција 

Структурално Конвенцијата се состои од преамбула и 81 член. Донесувањето на конвенцијата 

и решенијата кои се предвидени во истата се врз основа на дотогаш донесени меѓународни 

документи, како што се, Европската Конвенција за заштита на човековите слободи и права,
8
 

Европската социјална повелба,
9
 Конвенцијата на Советот на Европа за борбата против трговијата 

со луѓе,
10

 Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на децата од сексуално искористување и 

сексуално злоупотребување.
11

 

Одредбите од Конвенцијата се систематизирани во дванаесет поглавја, во кои на соодветен 

начин се уредуваат прашања кои непосредно се однесуваат на спречувањето на семејното 

насилство врз жените, како и домашното насилство.  
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Поглавјето I опфаќа прашања кои се однесуваат на целите на самата конвенција, областите на 

кои што истата се применува, дефинирањето на основните поими, прокламирање на принципот на 

рамноправност, обврските на државата во насока на остварување на целите, како и политиките за 

родова чувствителност.  

Поглавјето II ги опфаќа интегрираните политики кои се предвидуваат во конвенцијата и 

начините на собирање на податоци од предметната област. Така во оваа смисла се предвидува 

воспоставување на сеопфатни и координативни политики за предметната проблематика, 

финансиските импликации на државата за остварувањето на целите на конвенцијата, 

вклучителноста и значењето на невладиниот сектор за имплементација на одредбите од 

конвенцијата, обврската за воспоставување на национално координативно тело за следење на 

политиките од оваа област.  

Поглавјето III од конвенцијата непосредно се однесува на мерките и процесите на заштита од 

семејно насилство врз жените и домашното насилство, преку укажувањата за преземање на општи 

мерки за превенција, подигнување на свеста кај пошироката јавност за проблемите на семејно 

насилство, потребата за воведување на ова прашање во рамките на образовните програми, 

неопходната потреба за обука на професионалците кои постапуваат со жртвите на семејно 

насилство и сторителите на семејното насилство, превентивните интервенции и програмите за 

третман, како и учеството на приватниот сектор и средствата за јавно информирање во 

целокупниот процес. 

 Поглавјето IV ги опфаќа активностите на државите кои треба да ги преземат во насока на 

заштита и поддршка на жртвите од понатамошните акти на насилство, преку воспоставување на 

систем за информирање на жртвите за насилство за нивните права и остварување на нивна 

заштита, обезбедување на правна помош, специјализирани услуги за поддршка на жртвите, 

формирање на засолништа на потребите на жртвите, воспоставување на телефонски линии за 

потребите на жртвите, од аспект на нивно советување и понатамошно постапување, посебна 

поддршка на жртвите на сексуалното насилство, посебна поддршка на децата кои се сведоци на 

актите на семејно насилство, како и начините на пријавување, од пошироката јавност и од 

професионалните структури. 

Поглавјето V ги опфаќа обврските на државата во насока на имплементирање на обврските од 

истата во рамките на материјалното право во државите, кои се однесуваат на уредувањето на 

казнено правната заштита од семејното насилство врз жените и останатото домашно насилство, 



уредувањето на граѓанско правната заштита, како и уредувањето на социјално правната заштита 

од овој вид на насилства.  

Поглавјето VI ги покрива прашањата на истрага и гонење на сторителите на овие забранети 

дејствија од областа на семејното насилство, како и заштитните мерки за жртвите, како што се 

општите обврски кои мора да се преземат од страна на државата, непосредната реакција, 

постојаната проценка на ризикот, итните мерки за заштита, мерките за забрана на приближување 

или заштита, мерките на заштита, спроведувањето на истрагите, правната помош и застареноста за 

кривично гонење од ваквиот вид на кривични дела. 

Поглавјето VII опфаќа прашања кои се однесуваат на проблематика која е поврзана со 

миграцијата и азилот на жените кои се жртви на насилство, и тоа пред се мигранти и баратели на 

азил. Така во овој дел се уредува статусот на престој на овие лица, родово заснованите барања за 

азил и забраната за протерување односно враќање.  

Следното поглавје VIII ја опфаќа меѓународната соработка во насока на остварување на целите 

на Конвенцијата за превенција и борба против насилството врз жените и семејното насилство, 

потенцирајќи ја важноста од воспоставувањето на ваквата соработка на меѓународен план.  

Поглавјето IX од Конвенцијата го воспоставува механизмот за следење на имплементацијата 

на одредбите од оваа конвенција, претставен преку “GREVIO”, кој претставува група на експерти 

за акција против насилството врз жените и домашното насилство.  

Поглавјето X се осврнува на поврзаноста на Конвенцијата за превенција и борба против 

насилство врз жените и семејното насилство со останатите меѓународни документи од потесната 

област.  

Начинот и постапката на изменување на основниот текст на Конвенцијата за превенција и 

борба против насилство врз жените и семејното насилство е предвиден во поглавјето XI од истата.  

Последното поглавје XII опфаќа завршни одредби од конвенцијата, како што се ефектите кои 

се очекуваат да се постигнат со оваа конвенција, решавањето на споровите кои би настанале како 

резултат на различно толкување на одредбите на конвенцијата, потпишувањето и ратификацијата 

на конвенцијата, начинот на пристапување кон конвенцијата, нејзината територијална примена, 

резерви на конвенцијата, откажувањето од нејзината примена.  



Целите на конвенцијата се поставуваат со член 1 од истата.
12

 Така во оваа смисла, како цели на 

конвенцијата се определени прво, заштитата на жените од сите видови на насилство, како и 

спречувањето, процесирањето и елиминирањето на насилството врз жените и домашното 

насилство, второ, заложбите за сузбивање на сите облици на дискриминација над жените и 

промовирањето на суштинска рамноправност помеѓу мажите и жените, вклучително и самото 

зајакнување на жената, трето, воспоставување на сеопфатна рамка, политика и мерки за заштита и 

помош за сите лица кои се жртви на семејно насилство, пред се за жените жртви на семејно 

насилство, како и за останатите лица во семејството кои се појавуваат како жртви на семејно 

насилство, четврто, постојано унапредување на меѓународната соработка во поглед на 

елиминирање на насилството над жените, како и елиминирање на останатите облици на насилство 

во рамките на семејството, петто, обезбедување на поддршка и помош на организациите и 

органите на прогонот во насока на остварување на делотворна соработка, се со цел да се 

имплементира сеопфатниот пристап на елиминирање на насилството над жените и останатите 

облици на насилство во семејството. 

Членот 3 од конвенцијата дава дефинирање на неколку поими кои се однесуваат на 

феноменологијата на семејното насилство, како што се насилството врз жените, домашното 

насилство, род, родово засновано насилство врз жените, жртва на семејно насилство и поимот 

жени.
13

 

“Насилство врз жените”, согласно конвенцијата се третира како грубо кршење на човековите 

права и дискриминација. Како акти на насилство врз жените се определени сите оние кои се 

родово засновани, и врз основа на кои доаѓа или може да дојде до физичко повредување на 

жените, нивно сексуално повредување, психичко повредување или економско повредување, како и 

заканите за преземање на такви дејствија, изнуди или произволно лишување од слобода. Притоа 

битно е да се напомене дека при ваквите акти на насилство врз жените е од значење дали се 

случува во рамките на јавниот или приватниот живот, од аспект на карактеризирањето како 

такво.
14

 

“Домашното насилство”,  согласно конвенцијата ги опфаќа сите видови на насилство, какви 

што се физичкото насилство, сексуалното насилство, психичкото насилство и економското 
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насилство кои се случуваат во рамките на семејството како затворена општествена група или кои 

се случуваат во едно домаќинство. Како круг на лица помеѓу кои може да се извршува ова 

домашно насилство, определени се поранешните или сегашните сопружници или партнери, без 

оглед на фактот дали сторителот на домашното насилство го дели или го делел истото живеалиште 

со лицето кое е жртва на овој вид на насилство.
15

 

Конвенцијата за превенција и борба против насилството врз жените и семејното насилство за 

прв пат дава дефинирање на поимот “род”.
16

 Согласно оваа конвенција под овој поим се 

подразбира диференцирањето на улогите, однесувањата, активностите, атрибутите, кои според 

самото општество се својствени само за жени или се својствени само за мажи. Дефинирањето на 

овој поим е од значење за спречување и борба против насилството во една поширока рамка се со 

цел остварување на рамноправност помеѓу мажите и жените. Најголемиот број од истражувања 

покажале дека поделбата на улогите  во рамките на семејството според родот создаваат стереотипи 

кои резултираат со штетна пракса и допринесуваат за насилството над жените да стане 

општествено прифатливо.
17

 

Како “родово засновано насилство врз жените”, согласно нормативниот текст на конвенцијата 

се смета секој вид на насилство кој што е насочен кон жената, токму поради фактот што е жена 

или поради самиот факт дека токму таквото насилство несразмерно ја погодува жената како жртва 

на насилството.
18

 

Под поимот “жртва”, според конвенцијата се подразбира секое физичко лице кое е изложено 

на дејствијата и актите кои значат сторување на насилство врз жената или домашно насилство.
19

 

Во насока на правилното определување на широкиот поим “жена”, конвенцијата се решава за 

пристап преку кој во рамките на овој широк поим ќе ги подведе и сите девојчиња кои се на возраст 
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 Article 3 d of the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Coincil of Europa, 

2011. 
19

 Article 3 e of the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Coincil of Europa, 

2011. 



до 18 години, се со цел да се обезбеди заштита од актите на насилство на оваа категорија лица, кои 

според своите карактеристики може да се сметаат за ранливи.
20

  

 

Заклучок 

Генералниот заклучок е дека за сите оние држави кои ја имаат потпишано Конвенцијата за 

превенција и борба против насилството врз жените и семејното насилство, вклучително и нашата 

држава, се предвидуваат плејада на обврски за државата се со цел да се обезбеди остварување на 

целите на Конвенцијата, преку целосен третман на сите облици на насилство врз жената и 

останатите видови на домашно насилство, како и мерките кои се неопходни за да се преземат за 

заштита на жртвите на овој вид на насилство и самото казнување на сторителите. При 

целокупниот процес, остварувањето на правата на жртвата на овој вид на насилство, секогаш 

треба да бидат на прво место, заземајќи централна позиција. 
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