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ЗНАЧЕЊЕТО НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО БОРБАТА СО СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО 

Апстракт 

Европската конвенција за заштита на човековите права и слободи е усвоена во 1950 

година во Рим, од страна на 38 тогашни членки на Советот на Европа, а стапила на 

сила во 1953 година. Како основа за донесување на Европскaта конвенција за човекови 

права се зeмаат претходно донесените меѓународни документи кои нормираат 

прашања кои се поврзани со правата и слободите на човекот, пред се Универзалната 

декларација за човекови права на Организацијата на Oбединетите Нации. 

Доведувајќи ја во контекст на семејното насилство може да се утврди фактот дека 

Европската конвенција за заштита на човековите права и слободи, претставува 

документ од меѓународна природа кој прашањето за семејното насилство го регулира 

на еден индиректен, посреден начин. Иако регулирањето на прашањето кое е од 

непосреден интерес е направено на ваков начин, сепак значењето на некои права 

предвидени во конвенцијата се од значење за заштитата од феноменот на семејното 

насилство.  

Основна цел на трудот е да ги претстави различните механизми кои ги предвидува 

оваа конвенција во насока на заштита од семејното насилство, како и 

имплементацијата на одредбите од истата во македонското законодавство. Како 

предмет на трудот се поставува анализирањето на содржината на самата конвенција 

која има огромна значајност за спроведувањето на борбата со семејното насилство, 

како на меѓународен план, така и на национален план. 

Клучни зборови: конвенција, семејно насилство, регулација, имплементација, 

Совет на Европа. 



 

 

 

 

THE IMPORTANCE OF EUROPEAN UNION CONVENTION FOR 

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN FIGHT WITH THE DOMESTIC 

VIOLENCE 

 

Abstract 

The European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

was adopted in Rome in 1950 by 38 then members of the Council of Europe and entered into 

force in 1953. The basis for the adoption of the European Convention of Human Rights is 

previously adopted international documents that regulate issues related to human rights and 

freedoms, primarily the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations. 

Putting it in the context of domestic violence, one can establish the fact that the European 

Convention for the Protection of Human Rights and Freedoms is an international document 

that regulates the issue of domestic violence in an indirect way. Although the regulation of 

the issue of immediate interest has been done in this way, the importance of some of the 

rights enshrined in the Convention is still important for protection of the phenomenon of 

domestic violence. 

The main goal of the paper is to present the various mechanisms provided in the 

Convention for Protection of Domestic Violence, as well as the implementation of its 

provisions in the Macedonian legislation. The subject of the paper is the analysis of the 

content of the convention itself, which is of great importance for implementation of the fight 

against domestic violence, both internationally and nationally. 

Keywords: Convention, Domestic Violence, Regulation, Implementation, Council of 

Europe. 

 



 

 

ВОВЕД 

 

Европската конвенција за заштита на човековите права и слободи е усвоена во 1950 

година во Рим, од страна на 38 тогашни членки на Советот на Европа, а стапила на 

сила во 1953 година.1 Советот на Европа претставува организација од меѓународен 

карактер која се залага за постигнување на единство на европскиот континент. По 

својата правна природа, оваа организација претставува регионална организација од 

причина што ги покрива земјите од Европа. Како основа за донесување на Европскaта 

конвенција за човекови права се зeмаат претходно донесените меѓународни документи 

кои нормираат прашања кои се поврзани со правата и слободите на човекот, пред се 

Универзалната декларација за човекови права на Организацијата на Oбединетите 

Нации. 

Ако се има во предвид фактот дека секој меѓународен договор поседува определени 

елементи според кои се карактеризира како таков, како што се, обврската која ги 

обврзува субјектите на самиот договор, постоењето на волја за преземање на 

реципрочни правни обврски, воспоставувањето на права и обврски кои се предмет на 

меѓународното право, тогаш може да се заклучи дека Европската конвенција за 

заштита на човековите права и слободи ги содржи сите овие елементи и истата 

претставува меѓународен договор.2 

 

 

 

 

 

                                                           
1 The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, 1950 
2 Curic, V.: Ustav i medzunarodni ugovori. Beograd: Institut za uporedno pravo. 2007. 



Европска конвенција за заштита на човековите права и слободи и семејното 

насилство 

 

Структурата на Конвенцијата е едноставна, истата се состои од воведен дел на 

конвенцијата, изразен преку преамбулата и вкупно 52 членови кои се поделени во три 

засебни оддели.3 

Првиот оддел, опфаќа седумнаесет членови преку кои се гарантираат следните 

слободи и права, и тоа: правото на живот, забраната за мачење, забраната за ропство и 

принудна работа, правото на слобода и безбедност, правото на правична судска 

постапка, казнувањето единствено врз основа на закон, слободата на мислата, совеста и 

вероисповедта, слободата на изразување, слободата на собирање и здружување, 

правото на склучување на брак, правото на правен лек, како и забраната за 

дискриминација. 

Вториот оддел од Конвенцијата ги опфаќа членовите од 19 до 51, и истите се 

однесуваат на воспоставување на надлежностите и функционирањето на Европскиот 

суд за човекови права, како механизам за остварување на правата кои се предвидени во 

конвенцијата. Третиот оддел на конвенцијата, ги опфаќа другите одредби кои се 

поврзани со прашања кои произлегуваат од самата конвенција, како што се истрагите 

кои ги спроведува Генералниот секретар, заштитата на постојаните права на човекот, 

овластувањата на Советот на министрите, територијалната примена на конвенцијата, 

потпишување и ратификација на конвенцијата, раскинување на договорот за 

пристапување кон конвенцијата и сл.  

Доведувајќи ја во контекст на семејното насилство може да се утврди фактот дека 

Европската конвенција за заштита на човековите права и слободи, претставува 

документ од меѓународна природа кој прашањето за семејното насилство го регулира 

на еден индиректен, посреден начин. Иако регулирањето на прашањето кое од 

непосреден интерес е направено на ваков начин, сепак значењето на некои права 

предвидени во конвенцијата се од значење за заштитата од феноменот на семејното 

насилство.  

                                                           
3 Tapavcevic, S.: Komparativna analiza sistema zastite ljudskih prava u regionima. Zbornik radova, “Vladavina prava i 

pravna drzava u regionu. Sarajevo:  Pravni fakultet Univerziteta u Istocnom Sarajevu, 2014. 



Членот 2 од Конвенцијата го гарантира правото на живот на секој поединец како 

апсолутно заштитено право.4 Првичната уреденост на ова право предвидува и смртна 

казна во случаите кои се предвидени со закон, но увидувањата од ваквото решение 

допринесуваат со Протоколот број 6 кон Конвенцијата од 1983 година да се укине 

смртната казна, како еден од начините на казнување.5 Имајќи го во предвид фактот 

дека голем број од дејствијата на семејното насилство се квалифицирани со смрт, може 

да се утврди важноста на ова право предвидено во рамките на посочениот член.  

Членот 3 од Конвенцијата исто така  претставува дел од област која посредно се 

однесува на прашањата кои се поврзани со семејното насилство.6 Со овој член се 

забрануваат сите облици на нечовечко или понижувачко постапување и казнување. 

Насилството кое што се случува во рамките на семејството доведува до тешко 

нарушување на физичкиот и моралниот интегритет на личноста која што е жртва на 

семејното насилство, и токму ваквите дејствија се во спротивност со членот 3 од 

Конвенцијата.  

Членот 8 од Конвенцијата се однесува и го гарантира правото на почитување на 

приватниот и семејниот живот.7 Имено, во согласност со овој член се предвидува дека 

јавните власти на никој начин нема да се мешаат во извршувањето на ова право, освен 

во ситуациите кога интервенцијата на јавните власти е предвидена со закон или ако 

таквото мешање е како резултат на мерка која се презема се со цел да се заштитат 

интересите на државата. Семејното насилство се случува во рамките на семејството, во 

рамките на семејството како затворена општествена група, токму затоа во литературата 

некои од авторите сметаат дека семејството претставува најнасилната група во 

општеството, од причина што во неа големи се шансите некое лице да биде убиено, 

повредено или психички да биде вознемирено.8 Во насока на заштита и откривање на 

семејното насилство, неопходно е навлегување и во приватноста на семејството, како 

би се откриле актите и дејствијата на самото семејно насилство. Под ова навлегување 

во приватноста во прв ред се мисли на случајно откриените дејствија на семејно 

насилство од страна на пошироката јавност која што има обврска ваквите дејствија да 

                                                           
4 Article 2 of The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, 1950 
5 Protocol No. 6 to The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, 

1983 
6 Article 3 of The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, 1950 
7 Article 8 of The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, 1950 
8  Catherine, K.:  Status compatibility, physical violence, and emotional abuse in intimate relationships. Journal of Marriage 

and Family, 66(2), Austin, 2004. 



ги пријави на надлежните органи. Сепак во крајна линија за што поефикасно 

откривање и заштита од семејно насилство, потребно е жртвата на истото да ги пријави 

ваквите дејствија.  

Членот 9 покрива прашања кои се однесуваат на гарантирањето на слободата на 

мислење, совеста и верата на поединците.9 Користењето на ова право подразбира право  

на слобода на промена на верата или уверувањата, како и слобода на поединецот сам 

или заедно со други, јавно или приватно, да ја изразува својата вера. 

Во овој дел значајно е да се напомене и слободата на изразување, која е предвидена 

во членот 10 од Европската конвенција за заштита на човековите права и слободи.10 

Согласно ова право се укажува дека истото во себе ја вклучува слободата на сопствено 

мислење, како и примањето на информации и идеи, како и нивното пренесување. Ова 

право се остварува без мешање на јавните власти. Од генералното правило за 

немешање на јавните власти во остварувањето на ова право сепак постојат некои 

исклучоци, како што се интервенциите на државата кои се неопходни во насока на 

заштита на националната безбедност, територијалниот интегритет, спречување на 

криминал, заштита на здравјето, заштита на моралот, зачувување на независноста и 

авторитетот на судската власт и др.  

Во контекст на целосно определување на феноменологијата на семејното насилство 

е и правото на брак кое е предвидено во членот 12 од Конвенцијата.11 Членот 12 го 

регулира стапувањето во брак на лица кои што се од различни полови, укажувајќи дека 

начините и исполнетоста на условите за склучување на брак се предвидени во 

националните законодавства на земјите кои се потписнички на Европската конвенција 

за заштита на човековите права и слободи.  

Членот 14 од Конвенцијата исто така е значаен за феноменот на семејното 

насилство, во кој се предвидува забраната за дискриминација на поединците која што 

може да се случи врз различни основи.12 Така во оваа смисла е направена забрана за 

дискриминирање врз различноста на половите, што е од значење за семејното 

насилство, забрана за дискриминација врз основа на јазик, боја на кожа, врз основа на 

                                                           
9 Article 9 of The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, 1950 
10 Article 10 of The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, 1950 
11 Article 12 of The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, 1950 
12 Article 12 of The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, 1950 



раса, врз основа на некое политичко уверување, национално потекло, социјално 

потекло, материјален статус, било кој друг статус и сл.  

 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Анализираните членови од Европската конвенција за заштита на човековите 

слободи и права укажуваат на важноста од почитување и остварувањето на правата и 

слободите кои се предвидени во нив, во контекст на феноменологијата на семејното 

насилство. Заштитата на правата и слободите предвидени во Конвенцијата пред се се 

однесуваат на нивната заштита во меѓународниот правен поредок, но токму преку таа 

меѓународна заштита националните законодавства се должни да воспостават 

механизми за остварување на овие слободи и права во рамките на државите.  
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