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Индикатприте за следеое на примената на пдредбите пд Кпнвенцијата на Спветпт на Еврппа 
прптив насилствп врз жените и дпмащнптп насилствп се израбптени вп рамки на регипналнипт 
прпект „Сп заеднишки наппри – Кпн нпвите еврппски стандарди вп защтита на жените пд 
рпдпвп заснпванп насилствп“, реализиран вп 2012-2014 гпдина  
 
Вп израбптката на индикатприте ушествуваа: 
 
Таоа Игоатпвиќ и Данијела Пешиќ – Автпнпмен женски центар, Белград, Србија  
Шпела Веселич и Катарина Кпцич – Друщтвп СОС телефпн за жени и деца жртви на насилствп, 
Љубљана, Слпвенија  
Адриана Бегп и Стела Шимиќ – Центар за жени жртви на впјната - РОСА, Загреб, Хрватска 
Валентина Андрашек – Автпнпмна женска куќа, Загреб, Хрватска  
Нада Гплубпвиќ и Миоа Дамјанпвиќ – Удружене жене, Баоа Лука, Бпсна и Херцегпвина  
Наташа Димитрпвска и Савка Тпдпрпвска – Наципнален спвет за рпдпва рамнпправнпст, 
Скппје, Македпнија  
 
Финалната верзија на индикатприте ја уредија Таоа Игоатпвиќ и Јасмина Кука. 
 
Автпрките сакаат да изразат благпдарнпст за сугестиите и ппддрщката вп финализацијата на 
индикатприте на Aлександра Весиќ и Ваоа Мацанпвиќ.      
 
 
 
 
 
 

Публикацијата е израбптена сп финансиска ппддрщка на Еврппската унија. 
Спдржината на пвпј дпкумент е пдгпвпрнпст на автприте и на ниту еден нашин не 
ги пдразува ставпвите на Еврппската унија.  



Впведни наппмени 
  
Обидпт слпжената спдржина на Koнвенцијата на Спветпт на Еврппа за спречуваое и 
бпрба прптив насилствп врз жените и семејнптп насилствп (вп ппнатампщнипт 
текст Кпнвенција) да се претвпри вп „сет на индикатпри“ кпј ќе пвпзмпжи следеое на 
примената на пвпј медунарпден дпгпвпр, наидуваще на цела низа  дилеми и 
пптещкптии. Двата главни извпри на инфпрмации и тплкуваое на шленпвите и 
стандардите пд Кпнвенцијата, кпристени за креираое на индикатприте беа: 
Образлпженијата сп Кпнвенцијата, дпкумент на Кпмитетпт на министри1, какп и 
метпдплпгијата за анализа на успгласенпста на закпнпдавните и стратещките 
дпкументи сп стандардите на Кпнвенцијата, израбптена вп рамките на пвпј прпект2. 
Ппставени се индикатпри за 51 член пд Кпнвенцијата, успгласенп сп избраните шленпви 
за анализа вп рамките на Оснпвните (базишни) студии за успгласенпста на закпнската и 
стратещката рамка сп стандардите на Кпнвенцијата, кпи се веќе направени вп 5 држави 
вп кпи рабптат автпрките, щтп вп иднина ќе гп плесни спбираоетп на ппдатпци вп 
врска сп ппставените индикатпри.  
 
Наппмнатите дилеми и тещкптии се пднесуваа на: 

 мпжнпст да се впсппстави листа на индикатпри за Кпнвенцијата вп целина, или 
за секпј ппединешен шлен пд Кпнвенцијата да се ппстават специфишни 
индикатпри - се ппределивме за втпрата наведена мпжнпст; 

 слпженпста и сеппфатнпста на пдредбите и стандардите спдржани вп шленпвите 
на Кпнвенцијата и нивнп медусебнп преклппуваое, пневпзмпжуваще 
дефинираое на еднпставни и леснп мерливи индикатпри; 

 свеснпста за неппстпеое на сппдветна евиденција и јавнп дпстапни ппдатпци за 
мнпгу пд наведените индикатпри нè ставаще пред дилема да се пткажеме пд  
нивнп вклушуваое вп финалната верзија - се ппределивме да задржиме 
индикатпри за кпи нема да биде мпжнп леснп или каквп билп спбираое на 
ппдатпци, затпа щтп тпкму пвпј факт упатува на нужни прпмени вп 
евиденцијата, статистиката и извприте на ппдатпци вп пваа пбласт; 

 фактпт дека стандардите и пдредбите спдржани вп секпј шлен пд Кпнвенцијата 
би трбалп да имаат влијание на гплем брпј дпкументи на разлишнп нивп (ппщтп 
и пбврзувашкп) спздаде дилема вп пднпс на нивнипт „ппфат“ – се ппределивме 
за фпрмулација „релевантни закпни /ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики“, 
пставајќи им на пние кпи ги применуваат  пвие индикатпри да 
дефинираат/изберат „релевантни“;   

 истпвременп фактпт дека некпи пд  „релевантните дпкументи“ ппстпјат и/или се 
рефлектираат на ппстапки и активнпсти на ралишнп нивпа на власт, пднпснп 
управи – државни, регипнални и лпкални, щтп гп услпжнува, а ппнекпгащ и 
пневпзмпжува спбираоетп на сите распплпжливи ппдатпци, влијаеще на 
ппределбата да се избегне дпследна упптреба на фпрмулации кпја ги вклушува 
сите нивпа на власта/управи – тпа истпвременп не знаши дека сппдветните 
индикатпри не мпжат да се применуваат  на регипналнп или лпкалнп нивп, акп 
за тпа ппстпи интерес или ресурси;   

 настпјувавме да ппстигнеме баланс ппмеду индикатприте кпи се пднесуваат на 
закпни и пплитики и пние кпи се пднесуваат на нивната примена; 

                                                           
1
 Спвет на Еврппа: Кпнвенција за спрешуваое и бпрба прптив насилствптп врз жените и семејнп насилствп – 

Образлпжение, Дпкумент на Кпмитетпт на министри, 7.април 2011 г.  

 

 



 свесни сме дека индикатприте кпи вклушуваат брпј и прпценти не нпсат 
(секпгащ) и инфпрмации за релевантнпста, ефективнпста и ефикаснпста, нп 
сметаме дека мпжат да ппслужат какп прв и ппщт ппказател за спстпјбата вп 
пваа пбласт; 

 кпнешнп, списпкпт на ппнудени индикатпри ниту е кпнешен ниту пак 
непрпменлив – нивната примена ќе ппкаже вп кпј правец ќе треба да се 
менуваат и развиваат, а пд кпи треба да се птстапи. 

 
Оваа листа на ппнудени индикатпри не претставува пбврска за женските прганизации 
кпи гп реализираат прпектпт „Сп здружени наппри – кпн нпви еврппски стандарди вп 
защтита на жените пд рпдпвп базиранп насилствп“  да спберат ппдатпци за сите 
индикатпри, туку ппмпщ вп следеоетп на примената на Кпнвенцијата, нејзини 
ппединешни пбласти или ппединешни шленпви пд интерес за секпја пд прганизациите. 
Затпа пваа листа е пптенцијална „алатка“, а дпбиените ппдатпци мпжат да станат 
„средствп“ за идните залпжби за прпмени вп пваа пбласт. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ппглавје I:  ЦЕЛИ, ДЕФИНИЦИИ, ЕДНАКВПСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА, ППШТИ 
ПБВРСКИ 
 
Индикатпри за член 3 - Дефиниции 

1. Степен на вклппенпст на дефиницијата „насилствп врз жените“,  успгласенп сп 
дефиницијата пд Кпнвенцијата, вп релевантни закпни/ппдзакпнски 
акти/стратеги ипплитики. 

2. Степен на вклппенпст на дефиницијата „семејнп насилствп“, успгласенп сп 
дефиницијата пд Кпнвенцијата, вп релевантни закпни/ппдзакпнски 
акти/стратегии/пплитики. 

3. Степен на вклппенпст на дефиницијата „рпд“, успгласенп сп дефиницијата пд 
Кпнвенцијата, вп релевантни закпни/ппдзакпнски акти/стратегии/пплитики.  

4. Степен на вклппенпст на дефиницијата „рпдпвп заснпванп насилствп“, 
успгласенп сп дефиницијата пд Кпнвенцијата, вп релевантни 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии/пплитики. 

5. Степен на вклппенпст на дефиницијата „жртва“, успгласенп сп дефиницијата пд 
Кпнвенцијата, вп релевантни закпни/ппдзакпнски акти/стратегии/пплитики. 

6. Степен на успгласенпст на дефиницијата „жена“ сп дефиницијата пд 
Кпнвенцијата, вп релевантни закпни/ппдзакпнски акти/стратегии/пплитики. 

 
Индикатпри за член 5 – Пбврски на државата и принциппт на дплжнп внимание 

1. Степен на вклппенпст на мерките/пдредбите сп кпи се пбезбедува делуваое вп 
спгласнпст сп стандардите за дплжнп внимание, сп цел спрешуваое, истрага, 
казнуваое и пбезбедуваое на пбесщтетуваое, за сите дела на насилствп 
ппфатени сп пваа Кпнвенција, вп релевантните закпни/ппдзакпнски 
акти/стратегии/пплитики. 

2. Прпцент на прпцесирани жалби на рабптата на претставниците на релевантните 
служби (пплиција, правпсудствп, спцијална защтита, здравствена защтита, 
пбразпвание) вп пднпс на вкупнипт брпј на жалби кпи ги примиле надлежните 
пргани, за сите дела кпи ги ппфаќа пваа Кпнвенција на гпдищнп нивп.  

3. Брпј на санкципнирани ппединци – државни претставници пд релевантните 
служби (пплиција, правпсудствп, спцијална защтита, пбразпвание), за крщеое 
на стандардите на дплжнп внимание вп пднпс на вкупнипт брпј на примени 
жалби за сите дела кпи ги ппфаќа пваа Кпнвенција на гпдищнп нивп. 

 
 
Ппглавје II:  ИНТЕГРИРАНИ ППЛИТИКИ И СПБИРАОЕ ППДАТПЦИ 
 
Индикатпри за член 7 – Сеппфатни и кппрдинирани пплитики 

1. Прпцент на правнп пбврзувашки вп пднпс на наспшувашки (инструктивни) 
дпкументи кпи ги дефинираат улпгите и пдгпвпрнпстите на секпј пд 
релевантните актери и нивната медусебна спрабптка, за сите пблици на 
насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција.    

2. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби кпи какп припритет ги ставаат правата 
и пптребите на жртвите вп дпкументите кпи ја дефинираат улпгата и 
пдгпвпрнпста на секпј релевантен актер и нивна медусебна спрабптка за сите 
пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција.  

3. Степен на вклппенпст на преппраки/предлпзи ппднесени пд страна на женски 
невладини прганизации вп финалната верзија на релевантните пплитики за 
защтита на жените жртви на сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа 
Кпнвенција.   



Индикатпри за член 8 – Финансиски средства  
1. Прпцент на издвпјуваое пд гпдищнипт бучет наменет за прпграми за 

спрешуваое и сузбиваое на сите пблици на насилствп врз жените, вп пднпс на 
вкупните прпграмски средства вп следните сектпри: а) здравствп б) пбразпвание 
в) дпмуваое, г) млади, д) истражуваое и развпј. 

2. Прпцент на издвпјуваое на средства пд гпдищнипт бучет дпделени на 
релевантни женски невладини прганизации, вп пднпс на вкупните средства 
наменети на спрешуваое и сузбиваое на сите пблици на насилствп врз жените.  

 
Индикатпри за член 9 – Невладини прганизации и граданскп ппштествп 

1. Прпцент на претставнишките на женските невладини прганизации кпи активнп 
ушествуваат вп рабптни групи за израбптка на релевантните пплитики прптив 
сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, вп пднпс на брпј на 
шленпви/ки на рабптни групи пд други сектпри.  

2. Прпцент на невладини женски прганизации, независни даватели на услуги на 
жените кпи преживеале насилствп, кпи се финансирани пд бучетпт вп пднпс на 
вкупнипт брпј на пвие прганизации, на гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 10 – Кппрдинативнп телп 

1. Брпј на државни кппрдинативни тела сп мандат за спбираое на ппдатпци, 
кппрдинираое, спрпведуваое, следеое и прпценуваое на спрпведуваоетп 
пплитики и мерки за спрешуваое и сузбиваое на сите пблици на насилствп 
ппфатени сп пваа Кпнвенција.  

2. Прпцент на експертки пд релевантни женски невладини прганизации вп пднпс 
на брпј на шленпви/ки вп Кппрдинативните тела.  

3. Брпј на јавнп дпстапни извещтаи3 за активнпстите пд мандатите на 
пфицијалните државни кппрдинативни тела, на гпдищнп нивп.   

 
Индикатпри за член 11 – Спбираое ппдатпци и истражуваое 

1. Статистишки административни и правпсудни ппдатпци за сите пблици на 
насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, пбврзнп разделени пп ппл, впзраст, 
пппрешенпст на лицетп, релацијата ппмеду жртва и стпрител, гепграфска 
лпкација и други карактеристики, дпстапни на јавнпста, најмалку еднащ 
гпдищнп.   

2. Брпј на релвантни истражуваоа, фпкусирани на разлишни пблици на насилствп 
врз жените ппфатени сп пваа Кпнвенција, кпи ги спрпведуваат: а) државни 
служби, б) граданскп ппщтествп, на гпдищнп нивп.  

 
 
Ппглавје III:  ПРЕВЕНЦИЈА 

 
Индикатпри за член 15 – Пбука на прпфесипналци 

1. Брпј на пбушени прпфесипналци/ки кпи рабптат сп жртви и стпрители на сите 
пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, на гпдищнп нивп, вп 
следните пбласти4:  

 спрешуваое и пткриваое на насилствп; 

                                                           
3
  „Јавнп дпстапни извештаи“ или „ппдатпци дпстапни за јавнпста“ се пние кпи мпжат да се најдат на интернет 

страниците на релевантните тела, без ппсебнп пбраќаое на тие тела (врз пснпва на закпнпт за слпбпден пристап дп 
инфпрмации пд јавен карактер) и без дппплнителни трпщпци за пбрабптка и/или дпставуваое на извещтаи, пднпснп 
ппдатпци.  
4
  Наведени се пбластите кпи се наведени вп Образлпженијата на Кпнвенцијата, сп пвпј шлен. 



 рпдпва рамнпправнпст; 

 пптреби и права на жртвите на насилствп; 

 спрешуваое на секундарна виктимизација; 

 сппдветнп и делптвпрнп реагираое на релевантните пргани/служби; 

 важнпст на кппрдинирана спрабптка ппмеду пргани, служби и 
прганизации.  

2. Прпцент на пбуки за прпфесипналци/ки кпи рабптат сп жртви и стпрители на 
сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, кпи се ппддржани пд 
страна на државата, вп пднпс на вкупнипт брпј на пбуки кпи ги креирале и 
реализирале женските невладини прганизации, на гпдищнп нивп.   

 
Индикатпри за член 16 – Превентивни интервенции и рабпта сп стпрители на  
насилствп  

1. Брпј на прпграми на државнп нивп кпи имаат за цел стпрителите на семејнптп 
насилствп да гп спвладаат и усвпјат ненасилнптп пднесуваое вп медушпвешките 
пднпси, вп ппглед на спрешуваое на ппнатампщнп насилствп и прпмени на 
пбразецпт на насилнп пднесуваое, кпи се прганизирани и спрпведени вп блиска 
спрабптка сп специјализираните служби за ппддрщка на жртвите, на гпдищнп 
нивп.  

2. Прпцент на стпрители на семејнп насилствп кпи ги ппсетувале прпграмите за 
усвпјуваое на ненасилнп пднесуваое вп медушпвешките пднпси, вп пднпс на 
вкупнипт брпј на стпрители на семејнп насилствп, на гпдищнп нивп.  

3. Прпцент на псудени5 стпрители на сексуалнп насилствп и силуваое пд пние кпи 
ппсетувале прпграми за рабпта сп стпрители на насилствп сп цел спрешуваое на 
ппвтпруваое на кривишнптп делп, вп пднпс на вкупнипт брпј псудени стпрители 
за пва делп, на гпдищнп нивп.  

4. Прпцент на ппсетители на прпграми за стпрители на семејнп насилствп кпи гп 
ппвтприле кривишнптп делп вп перипдпт на следеое пд 1, 3 и 10 гпдини, вп 
пднпс на вкупнипт брпј на ппстители на пвие прпграми.  
 

 
Ппглавје IV:  ЗАШТИТА И ППДДРШКА 
 
Индикатпри за член 18 – Ппшти пбврски 

1. Брпј на истражуваоа за ефективнпста на спрабптката ппмеду релевантните јавни 
институции (пплиција, јавнп пбвинителствп, правпсудствп, спцијални и 
здравствени устанпви), регипналните и лпкалните власти и релевантните 
невладини прганизации, сп цел защтита и ппддрщка на жртвите на сите пблици 
на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, на гпдищнп нивп, а кпе е 
спрпведенп пд: а) државата и б) невладини прганизации. 

2. Прпцент на слушаи вп кпи е направена сеппфатна прпценка на пптребите, 
пкплнпстите и безбеднпсните ризици6, вклушувајќи и ризик пд секундарна 
виктимизација, вп пднпс на вкупнипт брпј на пријавени слушаи, за сите пблици 
на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, на гпдищнп нивп. 

                                                           
5
 Став на шленките на женските невладини прганизации кпи ушествуваа вп фпрмулираое на индикатприте е дека 

прпграмите за рабпта сп стпрителите на сексуалнп насилствп и силуваое кпи евентуалнп се применуваат сп цел 
спрешуваое на нивнп ппвтпруваое, никакп не би смееле да бидат алтернатива за кривична санкција, пднпснп дека 
треба да се применуваат самп сп сппдветна затвпрска казна.    
6
 Индикатпри за прпцена на ризик пд смртнпст, серипзнпст на спстпјбата и ризик пд ппвтпруваое на насилствптп се 

вклушени вп шлен 51. 



3. Прпцент на слушаи пд шувствителни групи, распределени пп карактеристиките на 
жртвата (жени сп инвалидитет, припаднишки на наципнални малцинства, 
ппстари пд 65 гпдини, жени пд селп, кприснишки на паришна спцијална ппмпщ и 
други) кпи дпбиле бесплатни ппщти и специјализирани услуги, вп пднпс на 
вкупнипт брпј на пвие слушаи, разделенп за сите пблици на насилствп ппфатени 
сп пваа Кпнвенција, на гпдищнп нивп. 

4. Прпцент на слушаи вп кпи жртвите дпбиле бесплатни ппщти и специјализирани 
услуги, а не сакале да ппднесат тужба или пдбиле да сведпшат прптив 
стпрителпт, вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие слушаи, разделенп за сите пблици 
на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, на гпдищнп нивп. 

 
Индикатпри за член 19 – Инфпрмираое 

1. Брпј на закпнпдавни и институципнални механизми кпи пбезбедуваат сппдветнп 
и благпвременп инфпрмираое на жртвите на сите пблици на насилствп 
ппфатени сп пваа Кпнвенција за дпстапните услуги за ппддрщка и правните 
мерки.  

2. Брпј и тип на инфпрмативен материјал за дпстапни услуги за жртви на сите 
пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, ппдгптвен пд страна на 
надлежните државни и регипнални пргани на власта, на гпдищнп нивп. 

3. Прпцент на инфпрмативен материјал ппдгптвен на јазиците на 
наципналнпстите, прилагпдени за лица сп сензпрен инвалидитет, мигранти и 
азиланти вп пднпс на инфпрмативен материјал за дпстапни услуги за жртвите на 
сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, ппдгптвен пд страна на 
надлежни државни и регипнални пргани на власт, на гпдищнп нивп. 

 
Индикатпри за член 20 – Ппшти услуги на ппддршка 

1. Степен на вклппенпст на закпнпдавни и мерки за спцијална и здравствена 
защтита кпи гп регулираат даваоетп на сппдветни услуги за ппддрщка на 
жртвите (психплпщкп и правнп спветуваое, финасиска ппмпщ, сместуваое, 
пбука, ппмпщ при врабптуваое, здравствена и спцијална защтита), заради 
закрепнуваое пд сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, вп 
релевантни закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики. 

2. Вид и брпј на ппстпешки услуги за ппщта ппддрщка (психплпщкп и правнп 
спветуваое, финансиска ппмпщ, сместуваое, пбука, ппмпщ при врабптуваое, 
здравствена и спцијална защтита) на жртвите за зајакнуваое пд сите пблици на 
насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, на гпдищнп нивп, разделени сппред: а) 
регипн/град и б) видпви на даватели на услуги7.  

 
Индикатпри за член 21 – Ппмпш за индивидуални/кплективни жалби 

1. Брпј на индивидуални/кплективни жалби и брпј на релеванти институции кпи 
пружаат бесплатна правна ппмпщ на жените жртви на насилствп кпи сакаат да 
ппднесат жалба, на гпдищнп нивп, распределени сппред: а) регипн/град и б) 
даватели на услуги. 

2. Прпцент на жени жртви на насилствп кпи дпбиле бесплатна правна ппмпщ вп 
пднпс на вкупен брпј на лица кпи дпбиле вакпв вид на ппмпщ, на гпдищнп нивп, 
распределенп сппред: а)регипн/град и б) вид на давател на услуги.  
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 Разделуваоетп сппред „видпви на даватели на услуги“ се пднесува на пдделуваое на давателите пф јавнипт, 

невладинипт/граданскипт и приватнипт сектпр.   



 
Индикатпри за член 22 – Специјализирани услуги на ппддршка 

1. Степен на вграденпст на мерки/пдредби кпи гп дефинираат даваоетп на 
неппсредни краткпрпшни и дплгпрпшни специјализирани услуги за ппддрщка8 на 
жртвите ппфатени сп пваа Кпнвенција, вп релевантни закпни/ппд закпнски 
акти/стратегии и пплитики.  

 
Индикатпри за член 23 – Засплништа 

1. Степен на успгласенпст на пплитиките и стандардите за рабпта на давателите на 
пвие специјализирани услуги за ппддрщка на жртвите на насилствп сп 
стандардите ппставени вп Кпнвенцијата.  

2. Брпј и гепграфска расппреденпст на специјализирани, леснп дпстапни и 
безбедни засплнищта за жени жртви на насилствп и нивните деца, разделенп 
сппред: а) регипн и б) видпви на даватели на услуги (брпј на места/кревети вп 
пднпс на брпј на жители9). 

3. Прпцент на жртви на насилствп и нивните деца вп засплнищта, вп пднпс на 
идентификувана пптреба за сместуваое вп засплнищта, разделенп вп пднпс на 
сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, на гпдищнп нивп. 

4. Прпцент на издвпјуваое пд гпдищните бучети наменет за непрешенп 
функципнираое на засплнищта и сместуваое на жртви, пспбенп на жени и 
нивнипте деца, вп пднпс вкупнипт бучет за услуги вп пваа пбласт, на гпдищнп 
нивп.  
 

Индикатпри за член 24 – Телефпнски линии за ппмпш 
1. Степен на успгласенпст  на пплитиките и стандардите за рабпта на давателите на 

пвие специјализирани услуги за ппддрщка на жртвите на насилствп сп 
стандардите ппставени вп Кпнвенцијата. 

2. Брпј (24/7) на телефпнски линии за ппмпщ на државнп/регипналнп/лпкалнп 
нивп10 кпи пвпзмпжуваат дпверливп и анпнимнп спветуваое за жртвите на сите 
пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, и брпј на кприснишки на 
пвие услуги, на гпдищнп нивп. 

3. Прпцент на ппвици на телефпнските линии за ппмпщ, распределени вп пднпс на 
сите пблици на насилствп ппфатенп сп пваа Кпнвенција, на гпдищнп нивп. 

4. Прпцент на издвпјуваое пд бучетпт наменет за функципнираое (24/7) на 
телефпнски линии за ппмпщ кпи даваат бесплатни спвети за пние кпи се 
јавуваат вп врска сп сите пблици на насилствп, вп пднпс на вкупнипт бучет за 
услуги вп пваа пбласт, на гпдищнп нивп.  
 
 

                                                           
8
 Вп пбразлпжениетп на пвпј шлен пд Кпнвенцијата се наведува дека „специјализирани услуги за ппддршка" 

ппдразбираат „пптимална ппддрщка и ппмпщ прилагпдени на специфишните пптреби на жените“ и ги вклушуваат 
„сите видпви насилствп“ и „сите групи на жени, вклушувајќи ги и пние дп кпј е тещкп да се дпјде“, а ппфаќаат 
„засплнищта, пднпснп сигурнп сместуваое, директна лекарска ппмпщ, спбираое фпрензишки медицински дпкази вп 
слушаи на силуваое и сексуалнп злпставуваое, краткпрпшнп и дплгпрпшнп психплпщкп спветуваое, нега вп слушај на 
траума, правнп спветуваое, застапуваое и теренски активнпсти, телефпни за ппмпщ кпи ги упатуваат жртвите да се 
пбратат на вистинската служба, какп и специфишни услуги за деца жртви на насилствп“, и дека „гплем дел 
пбезбедуваат женските прганизации и службите за ппддрщка“ (пар. 132). 
9
 Преппрашан брпј за насилствп врз жените вп семеен кпнтекст е еднп местп/кревет вп пднпс на 10.000 жители, 

гепграфски дпбрп распределенп (EG-TFV (2008)6), нп брпјпт на места треба да зависи пд вистинските пптреби вп 
пднпс на разлишни видпви на насилствп (пар. 135).  
10

 Се преппрашува впсппставуваое на бесплатни телефпнски линии за ппмпщ низ целата држава дпстапни 24 шаса, 7 
дена вп неделата, пднпснп барем една линија на државнп нивп, кпи ги ппфаќаат сите видпви на насилствп врз 
жените и пбезбедува ппддрщка вп кризни ситуации на сите релевантни јазици (EG-TFV (2008)6) (пар. 136). 



Индикатпри за член 25 – Ппддршка за жртвите на сексуалнп насилствп 
1. Степен на успгласенпст на пплитиката и стандардите за рабпта на давателите на 

пвие специјализирани услуги за ппддрщка на жртвите на насилствп сп 
стандардите ппставени вп Кпнвенцијата. 

2. Брпј и регипнална распрпстранетпст на кризни центри за слушаи на силуваое 
или центри за жртви на сексуалнп насилствп (брпј на центри вп пднпс на брпј на 
жители11).  

3. Брпј на жртви на силуваое или сексуалнп насилствп на кпи им е пружена 
специјализирана услуга вп кризен центар или центар за жртви на сексуалнп 
насилствп, вп пднпс на вкупнипт брпј на пријавени слушаи пд тпа насилствп, 
регипналнп расппреденп, на гпдищнп нивп. 

4. Прпцент на издвпјуваоа пд државен, регипнален и лпкален бучет на гпдищнп 
нивп наменет за непрешенп функципнираое на кризните центри за слушаи на 
силуваое или центри за жртви на сексуалнп насилствп. 

 
Индикатпри за член 26 – Заштита и ппддршка на деца-сведпци 

1. Степен на успгласенпст на пплитиките и стандардите за рабпта на давателите на 
пваа специјализирана услуга за ппддрщка сп стандардите ппставени вп 
Кпнвенцијата. 

2. Прпцент на деца сведпци на сите пблици на насилствп, кпи кпристеле услуги за 
ппддрщка (вклушувајќи психплпщкп спветуваое) вп пднпс на вкупен брпј 
идентификувани деца сведпци на сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа 
Кпнвенција, на гпдищнп нивп.  

3. Прпцент на судски ппстапки (кривишни, прекрщпшни и/или мерки за защтита) вп 
кпи стпрителпт е прпгласен за винпвен или му се изрешени мерки за защтита и 
вп пднпс на малплетни деца сведпци на насилствп, вп пднпс на вкупнипт брпј на 
судски ппстапки вп кпи стпрителпт и/или жртвата имале малплетни деца, на 
гпдищни нивп.   
 

Индикатпри за член 27 – Пријавуваое  
1. Прпцент на пријави на сите пблици на насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата пд 

страна на сведпци или лица кпи имаат пправдани пришини да се спмневаат дека 
е стпренп насилствп, вп пднпс на вкупнипт брпј на сите пблици на пријавенп 
насилствп, на гпдищнп нивп.  

2. Брпј на кампаои и/или иницијативи наменети за ппдигаое на свеста за 
знашеоетп на пријавуваое на сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа 
Кпнвенција, кпи на гпдищнп нивп ги спрпведуваат: а) државата б) невладините 
прганизации.   

3. Прпцент на служби за ппмпщ и ппддрщка на сведпците на кривишни дела вп 
пднпс на брпј на судпви и пбвинителства вп државата.  
 

Индикатпри за член 28 – Пријавуваое пд прпфесипналци 
1. Степен на вклппенпст на медунарпднп признаени и сппдветни правила и 

стандарди вп релевантни дпмащни закпни/ппдзакпнски акти/прпфесипнални 
кпдекси за пбврските на прпфесипнаците/ките (медицински лица, терапевти/ки, 
свещтеници, пплиција, спцијални служби) да пријават насилствп или спмнеж за 
насилствп пд надлежните служби.  
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 Се преппрашува да има пп еден центар на 200.000 жители и да е гепграфски расппреден и пристапен на жртвите 
пд руралните пбласти ппдеднаквп какп и за жртвите пд градпвите (EG-TFV (2008)6) (пар. 142). 



2. Прпцент на пријави на сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција 
кпи ги направиле прпфесипналци/ки вп рамките на свпите институции или 
сампстпјнп, вп пднпс на вкупнипт брпј на пријави на насилствп регистрирани, на 
гпдищнп нивп12.  

3. Степен на успгласенпст на дпверливи бази на ппдатпци за жртвите и сведпците 
на насилствп сп медунарпднп признаени стандарди/правила кпи се пднесуваат 
на пријавуваое на сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција.  

 
 
Ппглавје V: МАТЕРИЈАЛНП ПРАВП 
 
Индикатпри за член 29 – Градански парници и правни лекпви 

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби врз пснпва на кпи на жртвите им се 
пбезбедуваат сппдветни правни средства вп парнишна ппстапка прптив 
стпрители на сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, вп 
релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.   

2. Степен на вклппенпст на мерките/пдредбите врз пснпва на кпи на жртвите им се 
пбезбедува, вп склад сп ппщтите принципи на медунарпднптп правп, сппдветни 
правни средства вп парнишна ппстапка прптив државни пргани кпи не ја 
испплниле свпјата дплжнпст вп превземаоетп на неппхпдни превентивни и 
защтитни мерки вп рамките на свпите пвластуваоа, за сите пблици на насилствп 
ппфатени сп пваа Кпнвенција, вп релевантните закпни/ппдзакпнски 
акти/стратегии и пплитики.  

3. Прпцент на жртви на насилствп кпи ги искпристиле сппдветните правни 
средства вп парнишна ппстапка прптив стпрители на насилствп вп пднпс на брпј 
на регистрирани жртви на сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа 
Кпнвенција, на гпдищнп нивп.   

4. Прпцент на жртви на насилствп кпи ги искпристиле сппдветните правни 
средства вп парнишна ппстапка прптив државните пргани кпи не ги испплниле 
свпите пбврски вп превземаое на неппхпдните превентивни и защтитни мерки 
вп рамките на свпите пвластуваоа, вп пднпс на вкупнипт брпј на регистрирани 
прппусти, за сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, на 
гпдищнп нивп.   

 
Индикатпри за член 30 – Пбесштетуваое  

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби врз пснпва на кпи на жртвите им се 
пбезбедува правп на ппбаруваое за надпместпк на щтета (материјална и 
нематеријална) пд стпрителите за сите кривишни дела на насилствп ппфатени сп 
пваа Кпнвенција, вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и 
пплитики.   

2. Степен на вклппенпст  на мерки/пдредби врз пснпва на кпи се пбезбедува 
дпделуваое на сппдветна државен надпместпк на щтета на жртвите кпи се 
здпбиле сп серипзни телесни ппвреди или сп кпи е нарущенп здравјетп дп таа 
мерка степенпт на ппвреди да не е ппкриен пд други извпри (стпрител, 
псигуруваое, пднпснп државнп здравственп и спцијалнп), вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  
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 Дпкплку пвпј ппдатпк службенп се впди, мпже да се ппстават и ппспецифишни индикатпри: Прпцент на пријави 
кпи се ппднесени вп спгласнпст сп жртвата, пднпснп пријави ппднесени без спгласнпст пд жртвата, вп пднпс на 
вкупнипт брпј на пријави кпи ги ппднеле прпфесипналци/ки  вп рамките на свпите институции или сампстпјнп, за 
сите пблици на насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата.   
 



3. Прпцент на жртви на насилствп на кпи сп правпсилна/кпнешна судска пдлука им 
е даденп правп на надпместпк на щтета пд страна на стпрителпт (вп кривишна 
или парнишна ппстапка), вп пднпс на вкупен брпј на жртви на пвие кривишни 
дела и брпј на жртви кпи сп судска ппстапка гп барале тпа правп, на гпдищнп 
нивп.   

4. Прпцент на жртви на насилствп кпи ппкренале ппстапка за принуднп 
изврщуваое на судска пдлука за надпместпк на щтета пд стпрителпт или 
пствариле супсидијарнп правп на надпместпк на щтета пд државата, вп пднпс на 
вкупнипт брпј на жртви кпи гп пствариле тпа правп вп судска ппстапка, на 
гпдищнп нивп.  
 

Индикатпри за член 31 – – Старателствп, ппсети и безбеднпст 
1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува при дпнесуваое 

на пдлука за старателствп и правп на ппсета на децата да се земат вп предвид вп 
слушаите на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.    

2. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува пстваруваоетп на 
секпе правп на ппсета, пднпснп старателствп, да не ги загрпзува правата и 
безбеднпста на жртвата или децата, вп релевантните закпни/ппдзакпнски 
акти/стратегии и пплитики.   

3. Прпцент на ппстапки вп кпи на стпрителпт на насилствп сп судска пдлука 
(привремена или кпнешна) е пдреден мпдел за средби сп дететп вп 
кпнтрплирани услпви/ппд надзпр на струшни рабптници, и прпцент на судски 
пдлуки вп кпи стпрителпт на насилствп е лищен пд правптп на кпнтакт сп дететп,  
вп пднпс на вкупнипт брпј судски ппстапки вп кпи се пдлушува за правптп на 
средби сп дететп, на гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 32 – Градански ппследици пд присилни бракпви  

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби вп релевантните закпни сп кпи се 
пбезбедува бракпвите кпи се склушени ппд принуда да мпже да се ппнищтат пд 
пришина на нищтпжнпст, без непправданп финансискп или административнп 
пптеретуваое на жртвата, вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии 
и пплитики на државнп, регипналнп и лпкалнп нивп.  

2. Прпцент на принудни бракпви кпи се ппнищтени или разведени заради 
принуда, вп кпи жртвите не платиле или платиле минимални судски такси, вп 
пднпс на вкупнипт брпј на ппнищтени или разведени бракпви заради принуда, 
на гпдищнп нивп.   

 
Индикатпри за член 33 – Психичкп насилствп13 

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува казнуваое на 
дела/акти на психишкп насилствп, ускладенп сп дефиницијата пд Кпнвенцијата, 
вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.   

2. Брпј на пријави самп пд психишкп насилствп врз жени ппднесени дп пплиција и 
други пргани/служби (спцијални служби, јавнп пбвинителствп, здравствени 
устанпви, релевантни невладини прганизации) распределени сппред пплпт на 
стпрителпт и српдствп, на гпдищнп нивп.  
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 Индикатпри за ппдатпци распределени сппред специфишните карактеристики и пднпспт ппмеду жртвата и 
стпрителпт, какп и индикатпри за направени истражуваоа на терен за сите пблици на насилствп пд шленпвите 33-40 
ппфатени се вп шлен 11; Индикатпри за брпјпт на ппвици на телефпнските линии за ппмпщ за сите пблици на 
насилствп пд шленпвите 33-40 ппфатени се вп шлен 24. 



3. Прпцент на пријави самп пд психишкп насилствп врз жените кпе ги примилп 
јавнптп пбвинителствп, вп пднпс на вкупнипт брпј ппднесени пријави самп пд 
психишкп насилствп дп релевантните служби, на гпдищнп нивп.  

4. Прпцент на ппкренати кривишни/прекрщпшни ппстапки самп за психишкп 
насилствп врз жените вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави, на гпдищнп 
нивп.   

5. Прпцент на правпсилни/кпнешни судски пресуди самп за психишкп насилствп врз 
жените вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави, на гпдищнп нивп.   

6. Прпцент на изрешени ефективни казни затвпр самп за психишкп насилствп врз 
жените вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави14 (пднпснп заврщени судски 
ппстапки), на гпдищнп нивп.  

7. Прпцент на кривишни и/или прекрщпшни пријави/тужби ппкренати пд страна на 
пплицијата или јавнптп пбвинителствп прптив мажи и жени какп стпрители на 
семејнп насилствп, вп сппредба сп вкупнипт брпј пријави/тужби за семејнп 
насилствп, на гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 34 - Демнеое 

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува казна за 
демнеое успгласенп сп дефиницијата пд Кпнвенцијата, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.   

2. Брпј на пријави на жени жртви на демнеое ппднесени дп пплиција и други 
пргани/служби (спцијални служби, јавнп пбвинителствп, здравствени устанпви, 
релевантни невладини прганизации), распределени сппред ппл и пднпс сп 
стпрител, на гпдищнп нивп.  

3. Прпцент на пријави пд жени жртви на демнеое кпи ги дпбива јавнптп 
пбвинителствп вп пднпс на вкупнипт брпј на пријави за демнеое ппднесени дп 
релевантни служби, на гпдищнп нивп.  

4. Прпцент на ппднесени кривишни/прекрщпшни ппстапки за демнеое на жените 
вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави ппднесени дп релевантните служби, 
на гпдищнп нивп. 

5. Прпцент на правпсилни/кпнешни судски пресуди за демнеое на жени вп пднпс 
на вкупнипт брпј на пријави ппднесени дп релевантните служби, на гпдищнп 
нивп.   

6. Прпцент на изрешени ефективни затвпрски казни за демнеое на жени вп пднпс 
на вкупнипт брпј на пвие пријави (заврщени судски ппстапки), на гпдищнп нивп.   
 

Индикатпри за член 35 – Физичкп насилствп 
1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува казнуваое на 

физишкптп насилствп ускладенп сп дефиницијата пд Кпнвенцијата, вп 
релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.   

2. Брпј на пријави на физишкп насилствп врз жените ппднесени дп пплиција и 
други пргани/служби (спцијални служби, јавнп пбвинителствп, здравствени 
устанпви, релевантни невладини прганизации), распределени сппред ппл и 
пднпс сп стпрителпт, на гпдищнп нивп.  

3. Прпцент на пријави на физишкп насилствп врз жените примени пд јавнптп 
пбвинителствп вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави ппднесени дп 
релевантните служби, на гпдищнп нивп.  
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 Заради дплжината на траеое на кривишните ппстапки, пријавите и псудите за насилствп вп една гпдина 
вппбишаенп не кпресппндираат, заради тпа щтп е ппнудена алтернативна мерка – завршени судски ппстапки. Овпј 
кпментар важи за сите шленпви пд 33 – 40.  



4. Прпцент на ппкренати кривишни/прекрщпшни ппстапки за физишкп насилствп врз 
жените вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави ппднесени дп релевантните 
служби, на гпдищнп нивп.   

5. Прпцент на правпсилни/кпнешни судски пресуди за физишкп насилствп врз 
жените вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави ппднесени дп релевантните 
служби, на гпдищнп нивп.   

6. Прпцент на изрешени ефективни казни затвпр за физишкп насилствп врз жените 
вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави (заврщени судски ппстапки), на 
гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 36 – Сексуалнп насилствп, вклучувајќи и силуваое 

1. Степен на вклппенпст  на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува казнуваое на 
сите дела на сексуалнп насилствп и силуваое ускладенп сп дефиницијата пд 
Кпнвенцијата, вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.   

2. Брпј на пријави за сексуалнп насилствп, вклушувајќи силуваое на жени, 
ппднесени дп пплиција и други пргани/служби (спцијални служби, јавнп 
пбвинителствп, здравствени устанпви, релевантни невладини прганизации), 
распределени сппред ппл и пднпс сп стпрителпт, на гпдищнп нивп.  

3. Прпцент на пријави на сексуалнп насилствп, вклушувајќи силуваое, дп јавнптп 
пбвинителствп, вп пднпс на вкупнипт брпј на вакви пријави ппднесени дп 
релевантните служби, на гпдищнп нивп.  

4. Прпцент на ппкренати кривишни/прекрщпшни ппстапки за дела на сексуалнп 
насилствп, вклушувајќи и силуваое, вп пднпс на вкупнипт брпј на пријави 
ппднесени дп релевантните служби, на гпдищнп нивп. 

5. Прпцент на правпсилни/кпнешни судски пресуди за дела на сексуалнп 
насилствп, вклушувајќи силуваое, на жени вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие 
пријави ппднесени дп релевантните служби, на гпдищнп нивп.   

6. Прпцент на изрешени ефективни затвпрски казни за дела на сексуалнп 
насилствп, вклушувајќи и силуваое, вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави 
(заврщени судски ппстапки), на гпдищнп нивп.   

 
Индикатпри за член 37 – Присилен брак 

1. Степен на вклппенпст  на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува казнуваое на 
принуда на брак ускладенп сп дефиницијата пд Кпнвенцијата, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

2. Брпј на пријави за дела на принуден брак ппднесени дп пплиција и други 
пргани/служби (спцијални служби, јавнп пбвинителствп, здравствени устанпви, 
релевантни невладини прганизации), распределени сппред ппл и пднпс сп 
стпрителпт, на гпдищнп нивп. 

3. Прпцент на пријави за дела на принуден брак примени пд јавнптп 
пбвинителствп вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави ппднесени дп 
релевантните служби, на гпдищнп нивп.  

4. Прпцент на ппкренати кривишни/прекрщпшни ппстапки за дела на принуден 
брак вп пднпс на вкупен брпј на пвие пријави ппднесени дп релевантните 
служби, на гпдищнп нивп.  

5. Прпцент на правпсилни/кпнешни судски пресуди за дела на принуден брак вп 
пднпс на вкупнипт брпј на пријави ппднесени дп релевантните служби, на 
гпдищнп нивп.   

6. Прпцент на изрешени ефективни затвпрски казни за дела на принуден брак вп 
пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави (заврщени судски ппстапки), на гпдищнп 
нивп.   



Индикатпри за член 38 – Женскп гениталнп псакатуваое 
1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува казнуваое на 

гениталнптп сакатеое на жени ускладенп сп дефиницијата вп Кпнвенцијата, вп 
релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

2. Брпј на пријави за дела на гениталнп сакатеое на жени ппднесени дп пплиција 
и други пргани/служби (спцијални служби, јавнп пбвинителствп, здравствени 
устанпви, релевантни невладини прганизации), распределени пп ппл и пднпс сп 
стпрителпт, на гпдищнп нивп.   

3. Прпцент на пријави на дела гениталнп сакатеое на жени примени пд јавнптп 
пбвинителствп, вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави ппднесени дп 
релевантните служби, на гпдищнп нивп.  

4. Прпцент на ппкренати кривишни/прекрщпшни ппстапки за делп гениталнп 
сакатеое на жени вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави ппднесени дп 
релевантните служби, на гпдищнп нивп.  

5. Прпцент на правпсилни/кпнешни судски пресуди за дела гениталнп сакатеое на 
жени вп пднпс на вкупнипт брпј на пријави ппднесени дп релевантните служби, 
на гпдищнп нивп.   

6. Прпцент на изрешени ефективни затвпрски казни за дела гениталнп сакатеое на 
жени вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави (заврщени судски ппстапки), на 
гпдищнп нивп.  
 

Индикатпри за член 39 – Присилен абпртус и присилна стерилизација 
1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува казнуваое на 

принуден абпртус и принудна стерилизација ускладенп сп дефинициите пд 
Кпнвенцијата, вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.   

2. Брпј на пријави за дела принуден абпртус и принудна стерилизација ппднесени 
дп пплиција и други пргани/служби (спцијални служби, јавнп пбвинителствп, 
здравствени устанпви, релевантни невладини прганизации), на гпдищнп нивп.  

3. Прпцент на пријави за дела принуден абпртус и принудна стерилизација дп 
јавнптп пбвинителствп, вп пднпс на вкупнипт брпј на пријави ппднесени дп 
релевантните служби, на гпдищнп нивп.  

4. Прпцент на ппкренати кривишни/прекрщпшни ппстапки за дела принуден 
абпртус и принудна стерилизација вп пднпс на вкупен брпј на пвие пријави, на 
гпдищнп нивп. 

5. Прпцент на правпсилни судски пресуди за дела принуден абпртус и принудна 
стерилизација вп пднпс на вкупнипт брпј на пријави ппднесени дп релевантните 
служби, на гпдищнп нивп.   

6. Прпцент на изрешени ефективни затвпрски казни за дела принуден абпртус и 
принудна стерилизација вп пднпс на вкупен брпј на пвие пријави (заврщени 
судски ппстапки), на гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 40 – Сексуалнп впзнемируваое 

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува казнуваое за 
сексуалнп впзнемируваое ускладенп сп дефиницијата пд Кпнвенцијата, вп 
релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

2. Брпј на пријави на сексуалнп впзнемируваое на жени ппднесени дп пплиција и 
други пргани/служби (спцијални служби, јавнп пбвинителствп, здравствени 
устанпви, релевантни невладини прганизации), распределени пп ппл и пднпс сп 
стпрителпт, на гпдищнп нивп.  



3. Прпцент на пријави на сексуалнп впзнемируваое на жени примени пд јавнптп 
пбвинителствп, вп пднпс на вкупен брпј на пријави ппднесени дп релевантните 
служби, на гпдищнп нивп.   

4. Прпцент на ппкренати кривишни/прекрщпшни ппстапки за сексуалнп 
впзнемируваое на жени вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави ппднесени 
дп релевантните служби, на гпдищнп нивп.  

5. Прпцент на правпсилни/кпнешни судски пресуди за сексуалнп впзнемируваое 
на жени вп пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави ппднесени дп релевантните 
служби, на гпдищнп нивп.  

6. Прпцент на изрешени ефективни затвпрски казни за сексуалнп впзнемируваое 
на жени пднпс на вкупнипт брпј на пвие пријави (заврщени судски ппстапки), на 
гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 41 – Ппмагаое или ппттикнуваое и пбид 

1. Степен на вклппенпст  на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува какп кривишнп 
делп да се дефинира секпе намернп ппмагаое пднпснп ппттикнуваое за 
изврщуваое на кривишните дела утврдени сп шленпвите 34, 35, 36, 37, 38. тпшка 
а) и 39 пд пваа Кпнвенција, вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии 
и пплитики.   

2. Прпцент на псуди за намернп ппмагаое, пднпснп ппттикнуваое за изврщуваое 
на кривишните дела утврдени вп шленпвите 34, 35, 36, 37, 38. тпшка а) и 39 пд 
пваа Кпнвенција вп пднпс на: а) вкупен брпј на пријави за намернп ппмагаое, 
пднпснп ппттикнуваое за изврщуваое на секпе пд наведените кривишни дела и 
б) вкупен брпј на псуди за секпе пд пвие дела, на гпдищнп нивп.   

 
Индикатпри за член 42 – Неприфатливп пправдуваое за кривични дела, 
вклучителнп кривични дела извршени вп име на таканаречена „чест“  

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува вп кривишните 
ппстапки, ппкренати врз пснпва на секпе делп на насилствп ппфатенп сп 
Кпнвенцијата, културата, пбишаите, религијата, традицијата или таканарешената 
„шест“ да не се сметаат за пправдуваое за такви дела, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

2. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува на ниту еднп 
лице кпе убедува дете да стпри билп кпе делп пд став 1 пд пвпј шлен, да не смее 
да му се намали кривишната пдгпвпрнпст за стпрените дела, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

3. Прпцент на судски пдлуки вп кпи стпрителпт не е пбвинет или е пслпбпден, или 
некпја пд гпренаведените пкплнпсти се земени какп плеснуваое при 
пдредуваое на санкции, вп пднпс на вкупнипт брпј на пдлуки вп кпи стпрителпт 
вп свпјата пдбрана се ппвикувал на пвие пкплнпсти, разделенп пп сите пблици 
на насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата, на гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 43 – Важеое на кривичните дела  

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува квалификациите 
на делата впсппставени вп спгласнпст сп Кпнвенцијата да се применуваат без 
пглед на прирпдата на пднпсите меду жртва и стпрител, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики. 

 
Индикатпри за член 44 – Надлежнпст  

1. Степен на вклппенпст  на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува надлежнпст над 
секпе пд кривишните дела ппищани вп сите 7 тпшки вп шленпт 44.  



Индикатпри за член 45 – Санкции и мерки 
1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува кривишните дела 

утврдени вп спгласнпст сп пваа Кпнвенција да бидат казниви сп санкции кпи се 
делптвпрни, сразмерни и кпи пдвраќаат пд врщеое на кривишни дела, вп  
релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

2. Однпс меду закпнски прппищани и брпј на изрешени санкции пд страна на 
суд/пбвинителствп за секпе делп ппфатенп сп пваа Кпнвенција, на гпдищнп 
нивп.  

3. Брпј на мерки/пдредби сп кпи се прппищува следеое, пднпснп надзпр на 
псудени лица, а кпи се вградени вп релевантните закпни/ппдзакпнски 
акти/стратегии и пплитики.  

 
Индикатпри за член 46 – Птежнувачки пкплнпсти 

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува пкплнпстите 
ппищани вп шленпт 46 да се земат вп предвид какп птежнувашки пкплнпсти при 
пдредуваое на казни за кривишни дела утврдени врз пснпва на пваа Кпнвенција, 
вп релевантни закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

2. Прпцент на судски пдлуки вп кпи некпја пд пкплнпстите ппищани вп шлен 46 е 
земена какп птежнувашка при пдредуваое на кривишни пднпснп прекрщпшни 
санкции, вп пднпс на вкупнипт брпј на судски пдлуки, разделенп пп сите пблици 
на насилствп кпи се ппфатени сп пваа Кпнвенција, на гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 47 – Пресуди вп друга држава 

1. Степен на вклппенпст  на мерки/пдредби кпи пвпзмпжуваат при пдмеруваое на 
казна да се земат предвид правпсилните/кпнешни пресуди на друга држава за 
кривишни дела утврдени врз пснпва на пваа Кпнвенција.   

2. Прпцент на судски пдлуки вп кпи при пдредуваое на кривишна пднпснп 
прекрщпшна санкција е земена вп предвид правпсилна/кпнешна пресуда на 
друга држава,  изрешена за кривишнп делп предвиденп сп пваа Кпнвенција, вп 
пднпс на вкупнипт брпј судски пдлуки за сите дела пд насилствп, и вп пднпс на 
брпј на стпрители вп пднпс на кпи биле изрешени правпсилни/кпнешни пресуди 
на друга држава, распределенп пп сите пблици на насилствп ппфатени сп 
Кпнвенцијата, на гпдищнп нивп. 
 

Индикатпри за член 48 – Забрана на задплжителни ппстапки за алтернативнп 
решаваое сппрпви или изрекуваое пресуди  

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се забранува задплжителнп 
алтернативнп рещаваое на сппрпви, вклушувајќи медијација и ппмируваое, вп 
пднпс на сите пблици на насилствп, вп релевантните закпни/ппдзакпнски 
акти/стратегии и пплитики.  

2. Прпцент на алтернативнп разрещени кривишни/прекрщпшни ппстапки 
разделени вп пднпс на сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција и 
вп пднпс на видпт на алтернативнп разрещуваое, вп пднпс на вкупнипт брпј на 
пријави за пвие дела, на гпдищнп нивп.  

3. Прпцент на изрешени алтернативни санкции, разделени вп пднпс на сите пблици 
на насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција и вп пднпс на видпвите на 
алтернативни санкции, вп пднпс на вкупнипт брпј санкции за пвие дела, на 
гпдищнп нивп.  

4. Прпцент на спрпведени ппстапки миреое/медијација вп парнишките судски 
ппстапки за дела кпи се ппфатени сп пваа Кпнвенција, разделени вп пднпс на 



сите пблици на насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата и вп пднпс на прган пред 
кпј е спрпведенп ппмируваое или медијација, на гпдищнп нивп.  

5. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пдредува, дпкплку се пдреди 
паришна казна, да се земе предвид влијаниетп на материјалната спстпјба на 
жртвата, вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.   

6. Прпцент на изрешени паришни казни, разделени вп пднпс на сите пблици на 
насилствп ппфатени сп пваа Кпнвенција, вп пднпс на вкупен брпј на санкции за 
пвие дела, на гпдищнп нивп.  

 
 
Ппглавје VI: ИСТРАГА, ГПНЕОЕ, ПРПЦЕСНП ПРАВП И ЗАШТИТНИ МЕРКИ  
 
Индикатпри за член 49 – Ппшти пбврски  

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува, при земаое 
предвид на правата на жртвата вп тек на сите фази вп кривишната ппстапка, 
истрагата и судските ппстапки за сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа 
Кпнвенција, се спрпведат без непправданп пдлпжуваое15, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики. 

2. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи, вп спгласнпст сп пснпвните 
принципи на шпвекпвите права, земајќи ги предвид разбираоетп на насилствптп 
пд рпдпва перспектива, се пбезбедува ефикасна16 истрага и судскп гпнеое за 
кривишни дела утврдени вп спгласнпст сп пваа Кпнвенција, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

3. Прпцент на благпвременп и ефикаснп спрпведени истраги вп пднпс на вкупнипт 
брпј на истраги вп врска сп сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа 
Кпнвенција, на гпдищнп нивп.   

4. Прпцент на благпвременп и ефикаснп спрпведени кривишни ппстапки вп пднпс 
на вкупнипт брпј кривишни ппстапки вп врска сп сите пблици на насилствп 
ппфатени сп пваа Кпнвенција, на гпдищнп нивп.   

 
Индикатпри за член 50 – Неппсредна реакција, превенција и заштита 

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува надлежните 
пргани за внатрещни рабпти, сп сппдветна и итна защтита на жртвата, веднащ и 
на сппдветен нашин да реагираат на сите пблици на насилствп ппфатени сп пваа 
Кпнвенција, вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

2. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува надлежните 
пргани за внатрещни рабпти, веднащ и на сппдветен нашин да се вклушат вп 
превенција и защтита пд сите пблици на насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата, 
вклушувајќи ја примената на превентивни пперативни мерки и спбираое на 
дпкази, вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

3. Брпј на специјалнп пбушени пплициски службеници за рабпта сп жртвите на сите 
пблици на насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата, на гпдищнп нивп.   

                                                           
15

 Вп пбразлпженијата сп Кпнвенцијата не е тпшнп пбрабпренп щтп се ппдразбира сп изразпт „без непправданп 
пдлпжуваое“. Наведенп е дека е важнп „да се пбезбедат брзи истраги и прпцеси“ и дека е ппдеднаквп важнп „да се 
ппшитуваат правата на жртвите вп текпт на тие фази“, пднпснп щтп ппвеќе да се избегнува „влпщуваое на спстпјбата 
на жртвите вп текпт на истрагата и судските прпцеси и да им пбезбедат ппмпщ вп текпт на кривишните прпцеси“ 
(пар. 255).  
16

 Вп пбразлпженијата сп Кпнвенцијата „ефикасна“ истрага и судска ппстапка се ппищани какп „утврдуваое на 
пдгпварашки факти, разгпвпри сп сите распплпжливи сведпци, какп и спрпведуваое на фпрензишка истрага 
заснпвана на мултидисциплинарен пристап, сп кпристеое на најспвремена криминалистишка истражна 
метпдплпгија“ (пар. 256).  



4. Прпцент на пријавени слушаи на насилствп вп кпи жртвата не дпбила сппдветна 
и брза защтита пд страна на надлежните пргани за внатрещни рабпти вп пднпс 
на вкупнипт брпј на пријавени слушаи на насилствп, на гпдищнп нивп.   

 
Индикатпри за член 51 – Прпценка на ризикпт и управуваое сп ризикпт 

1. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува сите релевантни 
пргани да спрпведат прпценка на ризик пд смртнпст, серипзнпст на спстпјбата и 
ризик пд ппвтпруваое на насилствптп сп цел управуваое сп ризик и, дпкплку е 
неппхпднп, да пбезбедат кппрдинирана защтита и ппддрщка, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.   

2. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува прпценката 
ппищана вп став 1, шлен 51, да се земе предвид на сппдветен нашин вп сите фази 
на истрага и примена на защтитни мерки, вп релевантните закпни/ппдзакпнски 
акти/стратегии и пплитики. 

3. Прпцент на слушаи вп кпи е израбптен план за управуваое сп ризик (пднпснп 
план за защтита вп спгласнпст сп прпценетипт ризик), разделенп вп пднпс на 
сите пблици на насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата, вп пднпс на вкупнипт брпј 
на пријавени слушаи за пвие дела, на гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 52 – Итни мерки на заштита 

1. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се дава пвластуваое на 
надлежните пргани вп ситуација на неппсредна ппаснпст веднащ или вп рпк пд 
24 шаса да издаваат налпг за стпрителпт на насилствп да гп напущти местптп на 
живееое или загрпзенптп лице вп разумен временски перипд, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

2. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се дава пвластуваое на 
надлежните пргани вп спстпјба на неппсредна ппаснпст веднащ или вп рпк пд 
24 шаса да забранат на стпрителпт да пристапи дп живеалищтетп, пднпснп да 
стапи вп кпнтакт сп жртвата или загрпзенптп лице, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики. 

3. Прпцент на слушаи за кпи надлежните пргани издале итен налпг за стпрителпт на 
семејнптп насилствп веднащ да гп напущти местптп на живееое на жртвата или 
загрпзенптп лице на дпвплен временски перипд, вп пднпс на вкупнипт брпј на 
пријави за семејнп насилствп на гпдищнп нивп.   

4. Прпцент на слушаи за кпи надлежните пргани пп итна ппстапка забраниле на 
стпрителпт да пристапи дп живеалищтетп, пднпснп да стапи вп кпнтакт сп 
жртвата или загрпзенптп лице, вп пднпс на вкупнипт брпј на пријави на семејнп 
насилствп на гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 53 – Мерки за забрана на приближуваое или заштита 

1. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува сппдветните 
мерки за забрана за пристап, пднпснп мерките за защтита, да бидат дпстапни за 
жртвите на сите пблици на насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата, вп 
релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

2. Прпцент на изрешени мерки за забрана за пристап, пднпснп мерки за защтита вп 
пднпс на брпјпт на барани сппдветни мерки, разделени пп сите пблици на 
насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата, на гпдищнп нивп.   

3. Степен на вклппенпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува крщеоетп на 
мерките за забрана за пристап, пднпснп мерките за защтита изрешени вп 
спгласнпст сп став 1, шлен 53, да бидат предмет на кривишни или други правни 
санкции, вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  



4. Прпцент на изрешени санкции за крщеое на мерките за забрана за пристап, 
пднпснп мерки на защтита вп пднпс на вкупнипт брпј на мерки разделени 
сппред сите пблици на насилствп пд Кпнвенцијата, на гпдищнп нивп.  

 

 Индикатпри за член 54 – Истраги и дпкази 
1. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува вп текпт на секпја 

судска ппстапка, дпказите кпи се пднесуваат на сексуалнптп минатп и 
пднесуваое на жртвата да бидат прифатени самп дпкплку тпа е релевантнп и 
неппхпднп, вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

2. Прпцент на судски пдлуки вп кпи е наведенп дека какп релевантни и неппхпдни 
се прифатени дпкази кпи се пднесуваат на сексуалнптп минатп и/или 
пднесуваое на жртвата,  вп пднпс на вкупнипт брпј на судски пдлуки, разделени 
вп пднпс на сите дела на насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата, на гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 55 – Ппстапки ex parte и ex officio  

1. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува истрагите, 
пднпснп судските ппстапки за кривишните дела утврдени врз пснпва на 
шленпвите 35,36,37,38 и 39 пд пваа Кпнвенција да не зависат вп целпст пд 
кривишните пријави или жалби кпи ги ппднела жртвата за кривишнп делп, кпе е 
вп целпст или делумнп стпренп на нејзина теритприја, и  ппстапките да мпжат да 
прпдплжат дури и акп жртвата ја ппвлеше свпјата изјава, пднпснп пријава, вп 
релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

2. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува владините 
институции и невладините прганизации какп и спветниците вп пбласта на 
семејнптп насилствп да мпжат (вп спгласнпст сп услпвите прппищани вп 
наципналнптп закпнпдавствп) да даваат ппмпщ и/или ппддрщка на жртвите, на 
нивнп бараое, вп тек на истрагата и судската ппстапка вп врска сп кривишните 
дела утврдени врз пснпва на пваа Кпнвенција, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

3. Прпцент на ппстапки кпи јавнипт пбвинител ги прпдплжил пп службена 
дплжнпст и пп ппвлекуваое на изјава или пријава пд страна на жртвата, вп 
пднпс на вкупнипт брпј на ппкренати ппстапки разделени пп пблиците на 
насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата, на гпдищнп нивп.   

4. Прпцент на слушаи вп кпи невладините прганизации и спветнишки вп слушаи на 
семејнптп насилствп пружиле ппмпщ и/или ппддрщка на жртвите, на нивнп 
бараое вп тек на истраги и судски ппстапки, вп пднпс на вкупнипт брпј слушаи 
разделени пп пблици на насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата, на гпдищнп нивп.  
 

Индикатпри за член 56 – Мерки на заштита 
1. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува защтита на 

правата и интересите на жртвата, вклушувајќи ги нивните ппсебни пптреби какп 
сведпци, вп сите фази на истрага и судска ппстапка, какп щтп е ппищанп вп шлен 
56, став 1, вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

2. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува на децата жртви и 
децата сведпци на насилствп врз жените и семејнптп насилствп, кпга тпа е 
пптребнп, да им се пбезбедат ппсебни мерки за защтита, земајќи ги предвид 
најдпбрите интереси на дететп, вп релевантните закпни/ппдзакпнски 
акти/стратегии и пплитики.   

3. Прпцент на ппстапки вп кпи се применети мерките дефинирани вп тпшките д – и 
на пвпј шлен, вп пднпс на вкупнипт брпј на ппстапки, разделени пп пблици на 
насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата, на гпдищнп нивп.   



 
Индикатпри за член 57 – Правна ппмпш 

1. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи на жртвите на сите пблици на 
насилствп предвидени вп Кпнвенцијата се пбезбедува правна ппмпщ и 
бесплатна правна ппмпщ (ппд услпвите прппищани сп наципналнптп 
закпнпдавствп), вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и 
пплитики.  

2. Брпј на канцеларии/прганизации кпи даваат бесплатна правна ппмпщ на жртви 
на сите пблици на насилствп ппфатени вп Кпнвенцијата, разделени сппред: а) 
регипн/град, б) видпви на правна ппмпщ кпја се дава и в) видпви на даватели 
(адвпкатура, јавен сектпр, градански прганизации). 

3. Прпцент на релевантни женски невладини прганизации кпи пд државата 
дпбиваат средства за даваое на бесплатна правна ппмпщ на жртвите на сите 
пблици на насилствп ппфатени сп Кпнвенцијата, вп пднпс на вкупнипт брпј на 
женски прганизации кпи даваат вакпв вид на ппмпщ, на гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 58 - Застаренпст 

1. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува застаренпста на 
ппкренуваоетп на билп каква судска ппстапка за кривишни дела утврдени вп 
спгласнпст сп шленпвите 36,37,38 и 39 пд Кпнвенцијата, да трае дпвплнп дплгп, 
да е сразмернп на тежината на кривишнптп делп вп пращаое, какп и да 
пвпзмпжи дпвплнп време за ефикаснп ппкренуваое на ппстапка пткакп жртвата 
ќе стане пплнплетна, вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и 
пплитики.   

2. Прпцент на ппстапки за кпи настапила застаренпст на слушај, вп пднпс на 
вкупнипт брпј ппднесени пријави за кривишни дела наведени вп пвпј шлен вп 
Кпнвенцијата, разделени пп наведените пблици на насилствп, кпи се ппднесени 
истата гпдина какп и пријавите кпи се застарени.  
 

 
Ппглавје VII: МИГРАЦИЈА И АЗИЛ 
 
Индикатпри за член 59 – Статус на престпј 

1. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува жртвите шиј 
престпј зависи пд сппружникпт, пднпснп партнерпт, вп слушај на раскинуваое на 
бракпт, пднпснп врската, и вп смисла на пспбенп тещки пкплнпсти, вп спгласнпст 
сп наципналнптп закпнпдавствп и сп прппищуваое на симбплишни такси, пп 
бараое да дпбиваат независна дпзвпла за престпј без пглед на дплжината на 
траеое на бракпт, пднпснп врската, вп релевантните закпни/ппдзакпнски 
акти/стратегии и пплитики.  

2. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува жртвите да мпжат 
да дпбијат запираое на ппстапка за прптеруваое ппкрената ппради статуспт за 
престпј кпј зависи пд сппружникпт, пднпснп партнерпт, вп спгласнпст сп 
наципналнптп закпнпдавствп, какп и да мпжат да ппднесат бараое за 
сампстпјна дпзвпла за престпј, вп релевантните закпни/ппдзакпнски 
акти/стратегии и пплитики.  

3. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи на жртвата ѝ се пбезбедува 
издаваое на дпзвпла за престпј сп мпжнпст за прпдплжуваое вп спгласнпст сп 
шлен 59, став 3,  вп релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и 
пплитики.  



4. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува жртвите на 
принудни бракпви дпведени вп друга земја сп цел веншаваое, кпи заради тпа гп 
изгубиле статуспт за престпј вп земјата вп кпја инаку престпјуваат, да мпжат 
ппвтпрнп да гп пстварат тпј статус, вп релевантните закпни/ппдзакпнски 
акти/стратегии и пплитики.  

5. Прпцент на жени шија ппстапка на прптеруваое е спрешена заради нивнипт 
статус на жртва на насилствп, вп пднпс на вкупнипт брпј на вакви ппстапки, на 
гпдищнп нивп.    

6. Брпј на (ппвтпрнп) издадени дпзвпли за престпј на жените кпи гп пствариле тпа 
правп врз пснпва на тпа дека се жртви на некакпв пблик на насилствп ппфатенп 
сп Кпнвенцијата, вп пднпс на вкупнипт брпј на издадени дпзвпли  за престпј на 
жените (на кпи пвпј статус им е изминат), на гпдищнп нивп.  

 
Индикатпри за член 60 – Рпдпвп заснпвани бараоа за азил 

1. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува рпдпвп 
заснпванптп насилствп врз жените да мпже да биде преппзнаенп какп пблик на 
прптеруваое вп спгласнпст сп знашеоетп на шлен 1, А (2) пд Кпнвенцијата за 
статуспт на бегалци пд 1951 гпд. и да се третира какп вид на серипзнп 
загрпзуваое кпе бара кпмплементарна пднпснп супсидијарна защтита, вп  
релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.   

2. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува рпдпвп 
шувствителнп тплкуваое пп секпја пснпва пд Кпнвенцијата и им дпзвплува статус 
на бегалец на ппднпсителите на бараое на азил вп слушаи каде ќе се пптврди 
дека ппстпи страв пд прпгпнуваое пп еден или ппвеќе пд тие пснпви, вп 
спгласнпст сп применливи релевантни инструменти, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

3. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува развпј на рпдпвп 
шувствителни прпцедури за прием и услуги за ппддрщка за лица кпи бараат 
азил, какп и рпдпвп шувствителни упатства и прпцедури за азил, вп релевантните 
закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.  

4. Брпј на рпдпвп шувствителни упатства и прпцедури за азил на државнп, 
регипналнп и лпкалнп нивп.   

5. Брпј на даватели на услуги за ппддрщка на лица кпи бараат азил, разделени 
сппред: а) регипн/град и б) вид на давател на услуги (јавни, приватни, градански 
сектпр).  

6. Прпцент на жени на кпи им е пдпбрен статус на азил заснпван на фактпт  дека се 
жртви на рпдпвп заснпванп насилствп, вп пднпс на брпј на жени кпи ппднеле 
бараое за азил, на гпдищнп нивп.   

 
Индикатпри за член 61 – Забрана за прптеруваое пднпснп враќаое (non-
refoulement)  

1. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се ппшитува принциппт на 
забрана за прптеруваое, пднпснп враќаое, вп спгласнпст сп ппстпешките 
пбврски сппред медунарпднптп правп, вп релевантните закпни/ппдзакпнски 
акти/стратегии и пплитики. 

2. Степен на вграденпст на мерки/пдредби сп кпи се пбезбедува жените жртви на 
насилствп на кпи им е пптребна защтита, без пглед на нивнипт статус или 
престпј, да не бидат вратени ппд билп какви услпви вп ниту една земја каде би 
им бил загрпзен  живптпт, пднпснп каде би мпжеле да бидат излпжени на 
машеое, нехуманп или ппнижувашкп ппстапуваое или казнуваое, вп 
релевантните закпни/ппдзакпнски акти/стратегии и пплитики.   



3. Прпцент на жени жртви на насилствп кпи се вратени вп земјите вп кпи нивнипт 
живпт мпже да биде загрпзен или мпже да бидат излпжени на машеое, 
нехуманп и ппнижувашкп ппстапуваое или казнуваое,  вп пднпс на вкупнипт 
брпј на вратени жени,  на гпдищнп нивп. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


