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ВОВЕД

Насилството врз жените, вклучувајќи го насилството во семејството претставува кршење на 
човековите права на жртвите и пречка за остварување на нивните фундаментални слободи и права. 
Илјадници жени низ Европа не ги уживаат своите права и се жртви на родово базирано насилство и 
насилство во семејството. Тие страдааат сѐ повеќе од емотивно и сексуално злоставување од своите 
партнери, но и од другите членови во семејството.

Досегашните анализи направени на национално ниво укажуваат дека и Република 
Македонија е дел од глобалниот проблем на насилството кон жената и семејното насилство кое бара 
мултидисциплинарен односно сеопфатен пристап. Тие ја наметнуваат потребата и од интензивирање и 
исполнување на предвидените активности дефинирани во акциските планови на Република Македонија 
за превенција, спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство.

Согласно на тоа, имајќи предвид дека сѐ уште постојат празнини во националното законодавство, 
но и во праксата, Република Македонија во континуитет презема конкретни мерки и активности на 
полето на семејното насилство кои ги заокружи со донесување на Закон за превенција, спречување 
и заштита од семејното насилство (ЗПСЗСН) во 2014 год. како и правилници за негово поефикасно и 
координирано спроведување. За жал, во овој закон сите облици на насилство врз жените не се целосно 
регулирани.

Република Македонија ја потпиша Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба 
против насилството врз жените и домашното насилство или таканаречена Истанбулска конвенција 
(ИК), но истата ја нема ратификувано.

Во таа насока, со анализата подолу направен е обид да се идентификуваат недореченостите во 
ЗПСЗСН како би се пристапило кон негова измена и дополнување, а во функција на побрза ратификација 
на Конвенцијата, но и поефикасно спречување и борба против насилството врз жените и домашното 
насилство.
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Поглавје 1
Анализа на усогласеноста со одредбите од Конвенцијата  

содржани во Поглавје I – Цели, дефиниции, 
еднаквост и недискриминација, општи обврски (чл. 3-6)
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Анализа на усогласеноста со одредбите од Конвенцијата  содржани во Поглавје I – Цели, 
дефиниции, еднаквост и недискриминација, општи обврски (чл. 3-6)

 Î Член 3 – Дефиниции

За целта на Конвенцијата:
а.  „насилство врз жените“ се разбира како кршење на човековите права и форма на 

дискриминација врз жените и ги означува сите акти на родово засновано насилство коишто 
доведуваат или веројатно ќе доведат до физичка, сексуална, психичка или економска повреда 
или страдање на жените, вклучувајќи и закани за такви акти, изнуда или произволно 
лишување од слобода, без оглед дали се случуваат во јавниот или приватниот живот;

б. „домашно насилство“ ги означува сите акти на физичко, сексуално, психичко, 
односно економско насилство што се случуваат во рамките на семејството или 
домаќинството,односно помеѓу поранешни или сегашни сопружници или партнери, без 
оглед дали сторителот го дели, или го делел истото живеалиште со жртвата или не;

в.  „род“ ги означува општествено конструираните улоги, однесувања, активности и 
атрибути што дадено општество ги смета за соодветни за жените и за мажите;

г. „родово засновано насилство врз жените“ означува насилство насочено против жената 
затоа што е жена или коешто несразмерно ја погаѓа;

д.  „жртва“ е секое физичко лице кое е изложено на однесувањето наведено во а) и б) од овој член.
ѓ.  поимот „жени“ ги вклучува и девојчињата на возраст под осумнаесет години.

Во Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (ЗПСЗСН) нема 
експлицитна дефиниција за тоа што претставува насилство врз жените. Тоа може да се утврди и од самиот 
наслов на законот каде што не се споменува насилството врз жените и покрај тоа што Истанбулската 
конвенција односно Конвенцијата на Советот на Европа го содржи експлицитно терминот „насилство 
врз жените”, вклучувајќи го и домашното насилство.

Така во член 3 од ЗПСЗСН дефинирано е само што  претставува  „семејно насилство“, па, така 
според овој закон „Под семејно насилство се подразбира малтретирање, навредување, загрозување 
на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психолошко, физичко или економско 
насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв,вклучувајќи 
и закани за такви дејствија, спрема брачен другар, родителите или децата или други лица кои 
живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и спрема сегашен или 
поранешен брачен другар, вонбрачен партнер или лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат 
во блиски лични односи, без оглед дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со 
жртвата или не.” Дефиниција пак  за поимот  „домашно насилство“, терминологија  што е усвоена 
со меѓународните документи и со Конвенцијата исто така не е содржана во Законот.

Затоа во иднина потребно е усогласување на  ЗПСЗСН со дефиницијата на домашно 
насилство содржана во Конвенцијата. Исто така во ЗПСЗСН во  дефиницијата на семејно насилство 
отсуствува јасно препознавање дека семејното насилство е кршење на човековите права и форма 
на дискриминација на жените и девојчињата, како и непостоење на експлицитна одредба која би 
го дефинирала економското насилство и штетите кое тоа може да ги предизвика врз жените како 
форма на семејно насилство.

Република Македонија исто така останува „должна” да го дефинира „насилството врз 
жените” во согласност со член 3 од Истанбулската конвенција, особено во делот на кривичното 
законодавство со цел да се обезбеди поголема заштита на жртвите на сите нивоа на постапување.

Во член 4 каде се објаснети поимите за одделни изрази кои се употребуваат во овој закон 
објаснето што значи-економско насилство, кое според овој закон  е „секое дејствие на ограничување 
или спречување во располагање со лични приходи и финансиски средства, за одржување на 
заедничкото домаќинство и за грижа на детето, со што се предизвикува економска зависност 
на жртвата ˮ. Исто така во овој член објаснето е и родово засновано насилство врз жените, а 
тоа означува „насилство насочено против жената затоа што е жена или коешто несразмерно ја 
погаѓа ˮ,
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- изразите, употребени во овој закон се однесуваат на лица од машки и женски пол.
Исто така во овој член од законот дефиниран е поимот жртва, па така според овој закон, жртва 

на семејно насилство е „секое лице кое на територија на Република Македонија трпи насилствоˮ од 
член 3 од овој закон. 

Сепак во овој член нема терминологија за род односно никаде во ЗПСЗСН не е содржана 
дефиницијата на род. Конвенцијата поставува заштита од дискриминација по неколку основи во кои се 
содржани и сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Останува овие стандарди да се усогласат 
со Конвенцијата од страна на Република Македонија, пред или по ратификацијата на овој документ. 

При дефинирање на формите на насилство врз жени и девојчиња, Конвенцијата се фокусираше 
на потребите на жртвата, па така демнењето е континуирано дејство кое кај жртвата предизвикува 
чувство на страв за нејзината/неговата безбедност. Во ЗПСЗСН во член 4 став 7, есплицитно е дадена 
дефиниција со која демнењето претставува намерно или повторено заканување кон жртвата кое 
предизвикува истата да се плаши за својата безбедност. 

 Î Член 5 – Обврски на државата и принципот на должно внимание

1.  Страните се воздржуваат од учествување во каков било акт на насилство врз жените и 
обезбедуваат дека државните органи, функционерите, службениците, институциите 
и другите актери коишто дејствуваат во име на државата, постапуваат во согласност 
со ваквата обврска.

2.  Страните преземаат потребни законодавни и други мерки за, со должно внимание, да 
се спречат, да се истражат, да се казнат и да се обезбеди репарација за актите на 
насилство опфатени со Конвенцијата коишто се извршени од недржавни актери.

Во ЗПСЗСН не постои дефиниција за насилство врз жената постои само дефиниција за   семејно 
насилство и оттука обврските на државата се анализирани само во врска со семејното насилство. 
Така во член 2 од ЗПСЗСН  дефинирано е дека целта на овој закон  е  преземање на мерки насочени 
кон превенција и заштита на жртвите на семејно насилство пред сѐ преку почитување на основните 
човекови слободи и права, живот, личен интегритет, недискриминација и родова еднаквост, со должно 
внимание на интересите и потребите на жртвата. Со оваа дефиниција вграден е  првиот принцип на 
оваа конвенција, а тоа е  еднаквост на мажите и жените потенцирајќи ја  обврската на државата да го 
почитува принципот на т.н. due diligence ( должно внимание) со цел да се превенира и заштити жената 
од родово базираното насилство, да се гонат и казнат стотителите на овие видови насилства и да се 
обезбеди обештетување на жртвите. 

 Î Член 6  – Родово чувствителни политики 

 Страните се обврзуваат да вклучат родова перспектива во спроведувањето и 
оценувањето на влијанието на одредбите од оваа Конвенција и да промовираат и 
ефективно да спроведуваат политики на еднаквост меѓу жените и мажите и јакнење 
на жените.

Во член 4 став 10 од ЗПСЗСН дадено е објаснување за поимот родово засновано насилство 
врз жените и според овој закон родово базирано насилство претставува „насилство насочено против 
жената затоа што е жена или коешто несразмерно ја погаѓаˮ. Оваа одредба ја дава можноста за 
интерпретирање на СН како родово условено кое како феномен доминантно ја погодува жената. Па, 
така во член 5 се наведува дека институциите се должни да обезбедат работите од својата надлежност 
да ги вршат стручни лица, обучени за спроведување на работите определени со овој закон и родово 
базираното насилство. Родово базираното насилство од аспект на преземање на превентивни мерки 
споменато е во  член 17 став 8,  каде е дефинирано кои надлежните институции треба да преземат 
превентивни мерки за спречување и превенција од семејно насилство. Имено, овие институции треба 
да обезбедат континуирани обуки на стручните лица за тоа што значи родово базирано насилство и 
како истото да се превенира. 



                                                 

Поглавје 2
Анализа на усогласеноста со одредбите од 

Конвенцијата содржани во Поглавје II – Интегрирани 
политики и собирање податоци (чл. 7-11)



Анализа на усогласеноста со одредбите од Конвенцијата содржани во Поглавје II – 
Интегрирани политики и собирање податоци (чл. 7-11)

 Î Член 7 – Сеопфатни и координирани политики

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за усвојување и 
спроведување на ефективни, сеопфатни и координирани државни политики кои ги 
опфаќаат сите релевантни мерки за спречување и борба против сите форми на 
насилство кои се опфатени со Конвенцијата и кои нудат холистички одговор на 
насилството врз жените.

2.  Страните обезбедуваат дека политиките наведени во ставот 1 ги поставуваат 
правата на жртвата во центар на сите мерки и се спроведуваат по пат на ефективна 
соработка меѓу сите релевантни агенции, институции и организации.

3.  Мерките преземени во согласност со овој член ги вклучуваат, кога тоа е соодветно, 
сите релевантни актери, како што се државните органи, националниот, локалните 
и регионалните парламенти и власти, националните институции за заштита на 
човекови права и организациите на граѓанското општество.

Во член 5 од ЗПСЗСН се дефинирани надлежните органи и институции кои вршат  дејност од 
областа на социјалната заштита, детската заштита, внатрешните работи, здравството, вработувањето 
и образованието, преземаат мерки за заштита на жртвата и спречување на насилство, остваруваат 
меѓусебна соработка и координација.

Исто така во член 5 од ЗПСЗСН  децидно се определени институциите во кои ќе се пријавува 
насилството, нивните надлежности и одговорности за постапување како што се: Министерството за 
труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, 
Министерството за образование и наука, Министертсвото за правда, единиците на локалната 
самоуправа,  институциите кои вршат дејност од областа на социјалната заштита, детска заштита, 
внатрешните работи, здравството, вработувањето и образованието, надлежен суд, вклучително и за 
здруженијата на граѓани. Институциите од член 5 став 1, се должни да обезбедат работите од својата 
надлежност да ја вршат стручни лица, обучени за спроведување на работите определени со овој закон 
и родово заснованото насилство.

Новите надлежности на локалната самоуправа, се предвидуваат преку координирано 
интерсекторско постапување во заедницата, како и развивање на локални стратегии за спречување на 
семејното насилство. Утврдена е одговорноста за пријавување на сознание за сторено насилство до 
надлежните институции, за секој оној кој има вакви сознанија и тоа за граѓаните, но и за службените и 
одговорните лица  во сите правни субјекти. Во доменот пак на пријавување, но и заштита на жртвите на 
семејно насилство оваа можност во согласност со член 6 од ЗПСЗСН, може да ја обезбедат и здруженијата 
на граѓани кои се регистрирани во регистерот  на МТСП согласно Законот за социјална заштита (ЗСЗ). Во 
член 7 пак, од ЗПСЗСН каде се определува итноста на постапката утврдена е надлежноста на службените 
лица од областа на социјалната заштита, внатрешни работи, здравство, детска заштита и образование 
како и надлежните судови кои во постапката за семејно насилство имаат обврска да постапат итно. Во 
оваа постапка тие треба да постапат со должно внимание кон интересите и потребите на жртвата, а 
особено треба да се води сметка кога се работи за дете, старо лице или лице кое не може само да се 
грижи за себе. За непочитување на оваа обврска предвидени се и соодветни глоби.

Согласно горенаведеното член 7 од Конвенцијата е целосно инкорпориран во ЗПСЗСН. 

 Î Член 8 – финансиски средства

 Страните распределуваат соодветни финансиски и човечки ресурси заради адекватно 
спроведување на интегрираните политики, мерки и програми за спречување и борба 
против сите форми на насилство врз жените опфатени со Конвенцијата, вклучувајќи 
ги и оние што ги реализираат невладините организации и цивилното општество.

9
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Ратификацијата на Конвенцијата во областа на заштитата и помошта на жртвите ќе резултира со 
потребата од воведување на континиутет во системот на заштита, негово подобрување и зајакнување, 
и во насока на обезбедување на финасиски и човечки ресурси за ефективно спроведување на ЗСЗСН во 
делот за  превенција, помош и заштита на жртвите од семејно насилство, вклучувајќи ги и програмите 
спроведени од невладините организации. Исто така препораката на меѓународните организации 
и граѓанскиот сектор е обесштетување на жртвите на насилство и обезбедување на надоместок на 
штетата во разумен рок преку формирање на државен фонд за обесштетување.

Законот за превенција,спречување и заштита од семејно насилство не содржи експлицитна 
одредба со која се обврзува да обезбеди развивање на холистички пристап во реализацијата 
на предвидените задачи односно не содржи фискални импликации за трошоците за негово 
спроведување. Спроведувањето  ќе се врши преку годишните оперативни планови на Министерството 
за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование 
и наука, Министерството за правда и Министерството за здравство, во кои ќе ги предвидат фискалните 
импликации за реализирање на активностите за тековната година. Национално координативно 
тело за спречување и заштита од семејно насилство ќе ги утврди вкупните фискални трошоци за 
секоја фискална година во периодот на важење на стратегијата. Годишните оперативни планови 
на министерствата не се јавно достапни и оттука не може да се анализираат изворите на 
финасиски средства и нивната алокација.

 Î Член 9 – Невладини организации и граѓанско општество

 Страните, на сите нивоа, ја признаваат, ја поттикнуваат и ја поддржуваат работата 
на невладините организации и организациите на граѓанското општество вклучени во 
борбата против насилството врз жените и воспоставуваат активна соработка со 
овие организации. 

Во член 6 од ЗПСЗСН се дефинира дека заштитата на жртвите на семејно насилство може 
да ја обезбедат и здруженија, кои се регистрирани за давање вакви услуги во посебен регистар во 
Министерството за труд и социјална политика, а во согласност со одредбите во  Законот за социјалната 
заштита. Исто така во член 23 став 2 од ЗСЗСН регулирана е експлицитно соработката на државните 
институции со претставниците на граѓанските здруженија и тоа во  случаи кога се изготвува безбедносен 
план за помош, од страна на мултисекторскиот стручен тим. Мултисекторскиот стручен тим од член 
23 став 1 е составен од стручни лица и тоа претставници од Центар за социјална работа, полиција и 
здравствена установа од подрачјето за кое е надлежен центарот. Во работата на мултисекторскиот 
стручен тим учествуваат претставници на здруженија, кои работат на полето на семејното 
насилство, кои можат да предлагаат и спроведуваат мерки и активности од безбедносниот 
план за помош на жртвата. Сепак оваа одредба не е доволна за да ја  официјализира соработката 
со граѓанските здуженија и во другите области, а не само во делот на заштитата. Исто така 
сознанијата на граѓанските здруженија говорат дека овие мултисекторски тимови, воопшто 
или многу ретко одржуваат состаноци.

Останува можноста граѓанските организации согласно Законот за социјална заштита 
каде постои основа различни субјекти да се јават како даватели на одредени услуги од социјална 
заштита. Законот за социјална заштита во посебна глава го уредува работењето на невладините 
организации во оваа дејност. Во поглед на работењето на НВО на полето на заштита од семејно 
насилство, потребно е здружението на граѓани да е регистрирано за остварување на цели и задачи од 
областа на социјалната заштита. Законот за социјалната заштита ја уредува и работата на здруженијата 
(НВО) кои работат во областа на социјалната заштита. Така МТСП продолжува да води регистар на 
здруженија кои обезбедуваат социјални услуги. Со член 94-г од Законот за семејство се препознава 
надлежноста на НВО кои се регистрирани за активности на полето на социјалната заштита и тоа 
за следните активности: обезбедување нужно сместување на жртвата, обезбедување здравствена 
заштита, психо-социјална интервенција и третман, правна помош и застапување, известување на 
органи на гонење.

Во член 24 од ЗСЗСН  се регулира соработката на државните институции и во делот на 
згрижувањето и психо-социјалната поддршка на жртвите на семејно насилство кога се во ризик по 
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реална закана за нивниот живот, па така во член 23 став 4 се вели дека „Мултисекторски тим (од 
чл.23 став.2) се формира  во Центарот за социјална работа надлежен според живеалиѓтето ,односно 
престојувалиштето на жртватаˮ. Ова се прави со цел поефикасна координација и спроведување на 
активностите за обезбедување на помош на жртвите согласно со нивните потреби.

Во член 32 регулирано е  воспоставувањето на соработка со здружение, рeгистрирано за 
остварување на цели и задачи од областа на социјалната заштита, каде се вели дека согласно своите 
програми може да презема мерки за заштита утврдени во член 18 од овој закон, самостојно или во 
соработка со центарот за социјална работа. Здружението е должно за преземените мерки од став 1 на 
овој член во рок од 24 часа да го извести центарот за социјална работа, надлежен според местото на 
живеење на лицето-жртва на семејно насилство.

Сепак, потребно е поактивно вклучување на граѓанските организации во покренување на 
иницијативи за отворање на сигурни куќи за жени-жртви на насилство (обврска што никаде во законот 
не е есплицитно спомената), но исто така и учество во  менаџирањето на сигурните куќи ,затоа што 
имаа поголема експертиза во оваа област. 

 Î Член 10 – Координативно тело

1.  Страните назначуваат односно воспоставуваат едно или повеќе официјални тела 
одговорни за координација, имплементација, следење и процена на политиките 
и мерките за спречување и борба против насилството врз жените опфатени со 
Конвенцијата. Овие тела ги координираат собирањето податоци во осогласност со 
членот 11, анализирањето и распространувањето на резултатите.

2.  Страните обезбедуваат дека телата назначени или воспоставени во согласност со 
овој член добиваат информации од општа природа за мерките преземени во согласност 
со поглавјето VIII.

3.  Страните обезбедуваат дека телата назначени или воспоставени во согласност 
со овојчлен имаат капацитет директно да комуницираат и да негуваат односи со 
соодветни тела во други страни.

Со ЗСЗСН во член 16 е дефинирано  формирањето на Национално координативно тело против/
за семејно насилство и тоа од страна на Владата на Република Македонија со мандат од пет години. 
И повторно овој   механизам за следење и евалуација се однесува само на семејно насилство и не 
ги опфаќа другите форми на насилство врз жените. Националното координативно тело овозможува 
интерсекторска координација и соработка, претставувано од претставници на сите релевантни 
министерства, а во него се вклучени и двајца претставници од здруженија, кои се регистрирани за 
работа со семејно насилство. Исто така подолу во член 16 се вели дека Националното координативно 
тело против семејното насилство во својата работа, по потреба ќе вклучи и други институции, како 
што се: бизнис заедницата, локалните самоуправи, академски професори, културни и научни 
работници, здруженија и медиуми.

Досегашната практика од формирањето на националното координативно тело говори дека 
претставниците/членовите на ова тело кои се претставници од различни надлежни институции не се 
родово сензитивни и не го препознаваат насилството врз жената како родово засновано насилство.

Инаку и покрај тоа што има законска обврска да се формира ова тело во моментот истото не 
е формирано.  

 Î Член 11 – Собирање податоци и истражување

1.  Заради спроведување на оваа Конвенција, Страните се обврзуваат:
а.  во редовни интервали да собираат расчленети статистички податоци за случаите 

на сите форми на насилство врз жените кои се опфатени со Конвенцијата;
б.  да поддржуваат истражувања на полето на сите форми на насилство врз жените 

кои се опфатени со Конвенцијата за да се проучат основните причини и последиците 
од насилството, зачестеноста и стапката на осуда, како и ефикасноста на мерките 
кои се преземаат за спроведување на Конвенцијата.



2.  Страните настојуваат во редовни интервали да спроведуваат анкети меѓу населението 
за да ги проценат преваленцата и трендовите на сите форми на насилство врз жените 
кои се опфатени со Конвенцијата.

3.  На групата експерти, кои се наведени во членот 68 на Конвенцијата, Страните им 
обезбедуваат информации собрани во согласност со овој член, со цел да се стимулира 
меѓународна соработка и да се овозможи меѓународно споредување.

4.  Страните обезбедуваат дека информациите собрани во согласност со овој член се 
достапни на јавноста.

Во член 5 став 1,4 и 5 од ЗСЗСН, институциите и надлежниот суд воспоставуваат посебна 
евиденција за семејното насилство, согласно со прописите за заштита на личните податоци. Формата и 
содржината на образецот за размена на податоците од надлежните институции, потребни за следење 
на состојбите со семејно насилство, како и начинот на размена на податоците од институциите ги 
пропишува министерот за труд и социјална политика.

Сепак досегашното искуство покажува дека во нашата држава не се води редовна и 
унапредена статистика за сите форми на насилство опфатени со конвенцијата. Министерството за 
труд и социјална политика собира податоци само за семејно насилство кои ги добива од надлежните 
меѓуопштински центри за социјална работа. Министерството за правда не располага со релевантни 
статистички податоци за бројот на обвинети и осудени сторители на семејно насилство, од причина 
што ваквите податоци по одделни ставови на кривични дела не се евидентираат од Државнот завод 
за статистика. Единствено Министерството за внатрешни работи води расчленети статистики за 
сторителите и за жртвите на кривични дела при вршење на семејното насилство. Овие статистики 
се расчленети според пол, возраст, својство на сторителот со жртвата, бројот на сторители, бројот на 
жртви, вид насилство, вид кривично дело, средства за извршување на делото и место на извршување 
на делото.

Потребно е да се унифицира собирањето на статистички податоци во координација со сите 
институции и граѓанскиот сектор за сите видови насилство како би можеле да се анализираат состојбите 
со насилството генерално, но и за посебните видови насилство. Поради тоа мора да се спроведува и 
одредбата од член 18–прикажување на статистички податоци од Законот за еднакви можности од 
2012, која  го задолжува  СРМ, ВРМ, органите на државната управа, правосудните органи и другите 
државни органи, органите на единицата на локалната самоуправа, правните лица на кои со закон 
им е доверено вршење дејности од јавен интерес, здруженијата, фондациите, јавните претпријатија, 
образовните установи, установите во областа на социјалната заштита, здравствените установи, 
политичките партии, средствата за јавно информирање, трговските друштва и други субјекти кои со 
закон се должни да прибираат, евидентираат и обработуваат статистички податоци, се должни овие 
податоци да ги прикажуваат според полова припадност и да ги доставуват до Државниот завод за 
статистика.
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Поглавје 3
Анализа на усогласеноста со одредбите од Конвенцијата  

содржани во Поглавје III – Превенција (чл.15-17);
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Анализа на усогласеноста со одредбите од Конвенцијата  содржани во Поглавје III – 
Превенција (чл.15-17);

 Î Член 15  – Обука на професионалци

1.  Страните обезбедуваат или ја зајакнуваат сооветната обука за релевантните 
професионалци кои постапуваат со жртви или со сторители на сите акти на насилство 
опфатени со Конвенцијата, за спречување и откривање на таквото насилство, 
еднаквоста меѓу жените и мажите, потребите и правата на жртвите, како и за 
спречување на секундарна виктимизација.

2.  Страните поттикнуваат обуката спомената во ставот 1 да вклучи обука за 
координирана соработка на повеќе органи која ќе овозможи сеопфатно и соодветно 
упатување во случаи на насилство опфатени со Конвенцијата.

Во член 17 од ЗСЗСН е дефинирано дека Министерството за труд и социјална политика, 
Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за образование 
и наука, Министерството за правда, единиците на локалната самоуправа и здруженијата преземаат 
превентивни мерки за спречување и намалување на семејното насилство, согласно со надлежностите 
утврдени со закон. Овие превентивни мерки се однесуваат и на обуките кои ги предвидува и самата 
Конвенција, па така во  член 17 став 8 и 9 се вели дека надлежните министерства треба да обезбедуваат 
континуирани обуки за стручните лица за извршување на работите од својата надлежност и родово 
засновано насилство како и  подигнување на нивото на одговорност на печатените и електронските 
медиуми за објективно известување за случаите на семејно насилство, при што да не се наведуваат 
околности кои можат да значат повреда на човековите права, дигнитетот на личноста и избегнување 
на секаква дискриминација на мажите и жените. Потребно е воведување на координирани 
специјализирани обуки за сите субјекти надлежни за спроведување на законската регулатива 
за родово разбирање на насилството врз жените со фокус на значењето на човековите права и 
безбедноста на жртвите.

 Î Член 16 – Превентивни интервенции и програми на третман

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за воспоставување 
или поддржување програми чија цел е да се научат сторителите на домашно насилство 
да усвојат ненасилно однесување во меѓучовечките односи во поглед на спречување 
натамошно насилство и менување на насилните шаблони на однесување.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за воспоставување 
или поддржување програми за третман на сторители кои имаат за цел спречување на 
сторителите, а особено на сторителите на сексуални деликти да го повторат делото.

3.  При преземањето на мерките споменати во ставовите 1 и 2, страните обезбедуваат 
дека безбедноста, поддршката и човековите права на жртвите се од примарен интерес 
и дека ваквите програми се воспоставени и спроведувани, кога тоа е соодветно, во 
тесна координација со специјализирани служби за поддршка на жртвите.

Во член 17 од ЗСЗСН во делот за превентивни мерки Министерството за труд и социјална 
политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за 
образование и наука, Министерството за правда, единиците на локалната самоуправа и здруженијата 
преземаат превентивни мерки за спречување и намалување на семејното насилство, согласно со 
надлежностите утврдени со закон. Превентивните мерки се преземаат преку:

-  промовирање на општествени и културни вредности на однесување, кои се засноваат врз 
еднаквост на жените и мажите,

-  воведување на програми за ненасилно однесување од најрана возраст во предучилишните 
установи,

- воведување на програми за ненасилно однесување и разбирање на родовата еднаквост во 
основните училишта,
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- воведување на програми за развивање на способности за мирно решавање на конфликти, 
разбирање и вреднување на принципот за еднаквите можности помеѓу жените и мажите во 
средните училишта,

- воведување на програми за развивање на способности за мирно решавање на конфликти, 
почитување на дигнитетот и достоинството на личноста, недискриминација и еднаквоста 
помеѓу мажите и жените во високо образовните институции,

- обезбедување на стручна советодавна работа и работа во советувалиштата за брак и 
семејство, центрите за социјална работа и други институции,

-  спроведување на кампањи или програми за подигнување на свеста и разбирањето на општата 
јавност за препознавање и последиците од семејното насилство.

Исто така во согласност со член 34 од овој закон заради отстранување на непосредна и 
сериозна опасност по животот и физичкиот интегритет на жртвата и членовите на нејзиното семејство, 
со законот се уредува изрекување на привремена мерка за заштита- отстранување на сторителот од 
домот и забрана за приближување до домот на предлог на Министерството за внатрешни работи. 
Во член 35 став 8 исто така регулирано е  задолжителното посетување на насилникот на соодветно 
советувалиште.

Според член 51 од ЗСЗСН Министерството за здравство ја извршува изречената привремена 
мерка за заштита од членот 35 став 2 точка 8 од овој закон, а извршувањето на изречените привремени 
мерки за заштита од член 35 став 2 точките 6, 7, 10 и 11 од овој закон, се спроведува согласно со 
законот. Советувалиштето за сторители на семејно насилство, извршува судска одлука за заштитен 
надзор во делот на определената обврска за осуденото лице за кривично дело при семејно насилство 
за посетување на програма за работа со осуденици за кривични дела сторени при вршење на семејно 
насилство и го известува судот за исполнувањето на обврската. Сепак треба да се спомене дека не се 
води соодветна статистика за повторливите дела на сторители на семејно насилство кои посетувале 
советувалиште. Законските одредби не содржат ограничување на можноста повратник кој 
посетувал советувалиште повторно да биде упатен во советувалиштето. Исто така треба да се работи 
на унапредување на системот на заштита со програми за психо-социјален третман на насилници, 
заради корегирање на насилното однесување на сторителот на насилството. И во овој случај не се 
води статистика за различните видови насилници.



                                                     

Поглавје 4
Анализа на усогласеноста со одредбите од Конвенцијата 
содржани во Поглавје IV – Заштита и поддршка (чл. 18-28)



Анализа на усогласеноста со одредбите од Конвенцијата содржани во Поглавје IV – 
Заштита и поддршка (чл. 18-28)

 Î Член 18  – Општи обврски

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за заштита на сите 
жртви од какви било натамошни акти на насилство.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки, во согласност со 
внатрешното право, за да обезбедат соодветни механизми за ефективна соработка 
меѓу сите релевантни државни органи, вклучувајќи ги судството, јавните обвинители, 
органите за спроведување на законот, локалните и регионалните власти, невладините 
организации и другите релевантни организации и субјекти, при заштита и поддршка 
на жртвите и сведоците на сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата, 
вклучувајќи и преку упатување до општи и специјализирани служби за поддршка, како 
што е детално опишано во членовите 20 и 22 од оваа Конвенција.

3.  Страните обезбедуваат дека мерките преземени во согласност со ова поглавје:
-  се засновани врз родово разбирање на насилството врз жените и домашното 

насилство исе фокусираат врз човековите права и безбедноста на жртвата;
-  се засновани врз интегриран пристап којшто го зема предвид односот меѓу 

жртвите,сторителите, децата и нивната поширока општествена средина;
-  се насочени кон избегнување секундарна виктимизација;
-  се насочени кон јакнење и економска независност на жените-жртви на насилство;
-  дозволуваат, кога тоа е соодветно, низа услуги за заштита и поддршка на жртвите 

да бидат сместени во исти објекти;
-  се третираат специфичните потреби на ранливите лица, вклучувајќи ги и децата-

жртви,и да им се достапни.
4.  Давањето услуги не зависи од волјата на жртвата да покрене обвинение или да сведочи 

против кој било сторител.
5.  Страните ги преземаат потребните мерки за да обезбедат конзуларна и друга 

заштита и поддршка на своите државјани и на други жртви кои имаат право на таква 
заштита во согласност со постојните обврски според меѓународното право.

Во глава 3,4,5 и 6 од ЗСЗСН се уредува одговорното и должно постапување на институциите и 
здруженијата, нивната меѓусебна координација и соработка, заради превенирање и спречување на 
семејното насилство и обезбедување на заштита на жртвите. Во согласност со овој закон, жртвата има 
право на помош, поддршка и заштита од семејно насилство. Воедно,  има право да биде информирана 
од службените лица за своите права, мерките за заштита и постапките за остварување на истите, како 
и за достапните услуги за помош и заштита.

Законот ги уредува мерките за заштита на жртвите кои ги презема Центарот за социјална работа: 
1) сместување во центар за лица - жртви на семејно насилство; 2) соодветна здравствена заштита;             
3) соодветна психо-социјална интервенција и третман; 4) психо-социјален третман во советувалиште; 
5) помош на семејството за редовно школување на дете; 6) правна помош и застапување и 7) економско 
јакнење на жртвата преку нејзино активно вклучување на пазарот на трудот.

Заради отстранување на непосредна и сериозна опасност по животот и физичкиот интегритет 
на жртвата и членовите на нејзиното семејство, во Законот со член 29 се уредува изрекување на 
привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до 
домот на предлог на Министерството за внатрешни работи. Полицискиот службеник е должен во рокот 
утврден во став 1 на овој член до надлежниот суд да достави предлог за изрекување на привремена 
мерка за заштита-отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот и да 
достави полициски извештај, изготвен од полицискиот службеник. Полицискиот службеник е должен 
во рокот утврден во став 1 на овој член, да го извести надлежниот центар за социјална работа заради 
преземање мерки за заштита на жртвата.

Според член 24, Центарот за социјална работа е должен да ја смести жртвата во центар за 
лица-жртви на семејно насилство во случаи кога има известување и сознанија дека постои реална 
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закана за животот на жртвата. Исто така според член 28, Центарот за социјална работа во соработка со 
Агенцијата за вработување на Република Македонија - надлежниот центар за вработување, презема 
мерки за економско јакнење на жртвата преку нејзино активно вклучување на пазарот на трудот. Сепак 
согласно член 12 од ЗПСЗСН нема преземање на родово сензитивни мерки за вработување, односно не 
се предвидени обуки за сензибилизирање на работодавачите за давање приоритет и препознавање на 
итноста од вклучување на пазарот на труд на жртвите на родово засновано насилство. Ова значи дека 
е потребна родово сензитивна обука за професионалците кои работат на активни политики и мерки 
за вработување. Во член 31 од ЗСЗСН се регулирани и обврските на здравствените работници според 
кои здравствениот работник и здравствената установа се должни веднаш да извршат преглед и друг 
медицински третман на жртвата и за истото да ѝ издадат соодветна медицинска документација на 
жртвата за констатираната повреда. Здравствениот работник и здравствената установа се должни да 
извршат преглед и друг медицински третман и да издадат соодветна медицинска документација за 
констатираната повреда, секогаш кога како жртва се јавува дете.

За работите од став 1 на овој член, жртвите се ослободени од плаќање на трошоците за 
извршената медицинска услуга и документација.

Сепак информациите говорат дека невработените жени кои се жртви на семејно насилство кои 
немаат свое лично осигурување, туку се осигурани преку сопругот, не можат да добијат лично осигурување 
додека не се заврши постапката за развод. Затоа е многу важно законски да биде регулирана ова право, 
односно да можат итно да добијат целосно бесплатна здравствена заштита независно дали имаат или 
немаат здравствено осигурување и да бидат ослободени од плаќање партиципација.

Сепак потребно е во натамошниот период до ратифокацијата на Конвенцијата во областа 
на помошта и заштитата на жртвите, воведување на континуитет во системот на заштита, негово 
подобрување и зајакнување, а сето тоа во насока на: унапредување на системот на  заштита на 
жртвите на насилство опфатен со оваа Конвенција, преку воспоставување на засолништа за жртвите 
на насилството опфатени со оваа Конвенција, телефонските линии како и формирање на центри за 
упатување на жртви на силување и сексуално насилство заради поддршка од траума и советување; 
унапредување на системот на заштита со програми за психо-социјален третман на насилници, 
заради корегирање на насилното однесување; унапредување на системот на заштита со програми 
за психо-социјален третман и специјализирана поддршка на жртвите на семејно насилство, како 
и за децата кога се директни жртви или сведоци на насилство; усвојување на програми и мерки 
за зајакнување и економска независност на жртвите од семејно насилство; меѓународна соработка 
заради ефикасни истраги и гонење на насилството опфатено со оваа конвенција вклучително и 
заштита на жртвите; алоцирање на финасиски и човечки ресурси за ефективно имплементирање 
на националната политика за превенција, помош и заштита на жртвите од семејно насилство, 
вклучувајќи ги и програмите спроведени од невладините организации; обесштетување на жртвите 
на насилство и обезбедување на надоместок на штетата во разумен рок.

Со измените и дополнувањата на  Кривичниот законик во февруари 2014 година,  родовата и 
половата еднаквост -заедно со повеќе основи на дискриминација - добиваат кривично-правна заштита. 
Најнапред во член 39 во кој е содржана одредбата за одмерување на казната се додава нов став 5 
во кој се утврдува дека при одмерување на казната судот ќе има предвид дали кривичното дело е 
сторено против лице или група лица или имот, непосредно или посредно, поради нивната припадност 
на одреден пол или род. 

Овие основи добиваат кривично правна заштита и во следните кривични дела: член 137 : Повреда на 
рамноправноста на граѓаните;  член 319: Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, 
расна, верска и друга дискриминаторска основа; член 394-а: Ширење на расистички и ксенофобичен материјал 
по пат на компјутерски систем и член 417: Расна и друга дискриминација. 

Еднаква процесна заштита и пристап до заштита  на жената се гарантира и со Законот за кривична 
постапка. Најнапред во член 5 и 6 се содржани начелата на правично судење и судење во разумен рок. 
„Лицето обвинето за кривично дело има право во правично и јавно судење пред независен и непристрасен 
суд, во контрадикторна постапка да може да ги оспорува обвиненијата против него и да предлага и изведува 
докази во своја одбрана“ (член 5: Право на правично судење).  „Лицето против кое се води постапката 
има право во разумен рок да биде изведено пред суд и да му биде судено без неоправдано одолжување 
“ (член 6 став 1: Право на судење во разумен рок). 
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Во членовите од 53-56 од овој закон се гарантира еднаква заштита на жртвите на кривичното 
дело: да учествуваат во кривичната постапка како оштетени со приклучување кон кривичниот прогон или 
за остварување на имотно-правното барање за штета, на посебна грижа и внимание од страна на органите 
и субјектите кои учествуваат во кривичната постапка и на делотворна психолошка и друга стручна помош 
и поддршка од страна на органи, установи и организации за помош на жртви за кривични дела. 

Во согласност со посебните прописи, жртвата на кривично дело за кое е пропишана казна затвор 
од најмалку четири  години има меѓу другите, право на: советник на товар на буџетските средства пред 
давањето исказ, односно изјава или поднесување на имотно-правно барање, ако има тешки психофизички 
оштетувања или потешки последици од кривичното дело и надоместок на материјална и нематеријална 
штета од државен фонд под услови и на начин пропишан со посебен закон, доколку надоместокот на 
штета не може да се обезбеди од осудениот. 

Значаен напредок во унапредување на заштитата на жената е направен во одредбата од член 55 
од овој закон со кој се воспоставува родово сензитивен пристап и заштита од секундарна виктимизација на 
жените-жртви на кривични дела против половата слобода и половиот морал, човечноста и  меѓународното 
право. При тоа со овој член се гарантира правото:  да биде испитувана од лице од ист пол во полицијата и 
во јавното обвинителството, да не одговори на прашања што се однесуваат на личниот живот на жртвата, 
а не се поврзани со кривичното дело и да бара испитување со помош на визуелно-тонски средства на 
начин определен со овој закон. 

Идентични одредби се содржани и во одредбите од член 57 од Законот за кривичната постапка, 
со кои се уредуваат правата на оштетениот, а кои вклучуваат:  1) да биде запознаен со своите права; 2) 
да го употребува својот јазик и писмо и право на помош од преведувач, односно толкувач доколку 
не го разбира јазикот на кој се води постапката; 3) да стави предлог за остварување на имотно-правното 
барање; 4) да има полномошник; 5) да укажува на факти и да предлага докази; 6) да присуствува на 
доказното рочиште; 7) да присуствува на главната расправа и да учествува во доказната постапка, како 
и да се произнесе по имотно-правното побарување и по кривично-правниот настан;  8) по завршување 
на истражната постапка да ги разгледа списите и предметите што служат како доказ;  9) да поднесе 
жалба под условите предвидени со овој закон;  10) да поднесе предлог за гонење и приватна тужба 
согласно со одредбите на Кривичниот законик;  11) да биде известен за непреземање или за секое 
откажување од кривично гонење од страна на јавниот обвинител;  12) да изјави жалба до повисокиот 
јавен обвинител против одлуката на јавниот обвинител со која тој се откажува од кривично гонење, под 
условите предвидени со овој закон;  13) да побара враќање во поранешна состојба;  14) да му се почитува 
правото на приватност и 15) да учествува во постапката за медијација на начин и под услови определени 
со овој  закон. 

Во  член 70 став 1 алинеја 3 од Законот за кривичната постапка е содржано правото на 
обвинетиот да се брани лично или со помош на бранител по сопствен избор, а доколку нема средства 
да добие бесплатен бранител.

Во Законот за бесплатна правна помош се уредува правото на бесплатна правна помош за 
лицата кои со оглед на својата материјална положба, не би можеле да ги остварат со Устав и закон 
загарантираните права, без да го загрозат сопственото издржување и издржувањето на членовите 
на своето семејство со кои живеат во заедничко домаќинство. Барањето за бесплатна правна помош 
се одобрува во сите судски и управни постапки, доколку со него се решава прашање од интерес за 
барателот на правната помош и тоа за права од областа на социјалното, здравственото, пензиското или 
инвалидското осигурување, работните односи, заштитата на деца, жртвите на семејното насилство, 
заштитата на жртвите од казниви дела, заштитата на жртвите од трговија со луѓе, признавање на 
правото на азил и имотно-правните прашања.

Сепак потребни се измени на Законот за бесплатна правна помош за целосно усогласување 
со ИК, каде жртвите ќе добијат бесплатна правна помош без оглед на нивната имотна состојба.

 Î Член 19 – Информации

 Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат дека 
жртвите добиваат соодветни и благовремени информации за расположивите услуги 
на поддршка и правни мерки на јазик што го разбираат.
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Според член 8 од ЗСЗСН во делот за Помош и заштита на жртвите „жртвата има право на 
помош, поддршка и заштита од семејно насилство.“ Исто така жртвата има право да биде информирана 
од службените лица за своите права, мерките за заштита и постапките за остварување на истите, 
како и за достапните услуги за помош и заштита. Согласно член 9 има право да избере лице кое ќе ја 
придружува во постапките. Придружникот може да биде кое било возрасно лице, освен лицето кое е 
сторител на семејното насилство во постапката.

Придружникот ѝ помага на жртвата во заштита на нејзиниот интегритет во постапките пред 
службените лица и институциите, и помага да се најде решение.

Меѓутоа имајќи предвид дека чест проблем е откажување на постапките од страна на 
жртвите на семејно насилство, потребно е центрите за социјална работа поактивно да работаат на 
поддршката на жртвата за таа да го надимне стравот и да не се откаже од постапката.

 Î Член 20 – Општи услуги на поддршка

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат дека 
жртвите имаат пристап до услуги коишто го овозможуваат нивното закрепнување 
од насилството. Овие мерки треба да опфатат, кога тоа е потребно, услуги како што 
се правно и психолошко советување, финансиска помош, домување, образование, обука и 
помош при вработување.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат дека 
жртвите имаат пристап до здравствени и социјални услуги и дека овие служби се 
соодветно опремени и дека професионалците се обучени за помош на жртвите и за да 
ги упатат до соодветни служби.

Согласно член 18 од ЗСЗСН, Центарот за социјална работа ги презема следниве мерки за заштита 
на жртвите и покрај останатото обезбедува и: 1) сместување во центар за лица-жртви на семејно 
насилство; 2) соодветна здравствена заштита; 3) соодветна психо-социјална интервенција и третман; 
4) психо-социјален третман во советувалиште; 5) помош на семејството за редовно школување на дете; 
6) правна помош и застапување, и 7) економско јакнење на жртвата преку нејзино активно вклучување 
на пазарот на трудот.

Досега се воспоставени две советувалишта и тоа: Советувалиште за жртви на семејно насилство 
и Советувалиште за сторители на семејно насилство. Овие два ресурса се во состав на ЈУ МЦСР-Скопје, 
како посебни организациски делови. Во тек е отворање на советувалиште за третман на сторители на 
семејно насилство во рамките на ЈУ МЦСР- Битола.

Организацијата на работењето и начинот на испораката на услугите е во надлежност на ЦСР-
Скопје. Надзор над стручната работа во посочените шелтер-центри и советувалишта го врши Заводот 
за социјални дејности, кој обезбедува и стручна помош на стручните лица ангажирани во истите.

Од 2010 година, невладините организации го започнаа процесот на воспоставување на 
стандарди за обезбедување на бесплатна правна помош. Подготвените стандарди се однесуваат 
на: унифициран систем на собирање податоци; унифицирани процедури за прифаќање на случаи; 
интервјуирање–доверливост; родово сензитивна средина; процена на ризик; континуирана работа 
на подобрување на координацијата и упатувањето. Сепак, слично со другите услуги, во моментот 
обезбедувањето на бесплатната правна помош се однесува најчесто на случаи на семејно насилство. 
Во текот на 2013 година започна воспоставувањето на стандардите за обезбедување на директни 
сервиси за жртви на семејно насилство.

 Î Член 23 – Засолништа

 Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за воспоставување 
лесно достапни и соодветни засолништа во доволен број заради обезбедување безбедно 
сместување и проактивна помош на жртвите, особено на жените и нивните деца.

Шелтер-центрите се воспоставени само за жртви на семејно насилство и во нив се сместуваат 
жени, при што истите се достапни и за нивните деца. Со оглед дека се достапни само четири државни 
шелтер-центри и со ограничено учество на невладиниот сектор за сопствени капацитети, овој број не 
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е адекватен да обезбеди достапност за сите жртви. Истите се раководени од страна на социјалните 
служби (ЦСР) кои одлучуваат за упатување и згрижување на корисниците, како и за следењето на 
ефектот од сместувањето. Трошоците за работата на овие центри се обезбедуваат од буџетските 
средства. Услугите во овие центри се бесплатни за корисниците.

Шелтер-центрите за жртви на семејно насилство се организираат во посебни објекти, согласно 
усвоените нормативи и стандарди во поглед на простор, опрема и потребен стручен кадар (Правилник 
за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита 
Центар за жртви на семејно насилство „Службен весник на РМ бр. 33/2007“). Во однос на сервисите за 
жртвите на семејно насилство,  во моментов постојат 4 регионални засолништа за сместување на жртви 
во период од 6 месеци со можност за продолжување за 6 месеци. Воедно, Министерството за труд и 
социјална политика остварува тесна соработка со невладиниот сектор и ги користи нивните ресурси  
за сместување на жртви (во Скопје – Кризен Центар ,, Надеж“) и делумно ја финансира националната 
СОС-линија. Од аспект на Конвенцијата на Советот на Европа  се препорачува  земјите-членки да 
развијат минимум стандарди за обезбедување на специјализирани услуги, вклучувајќи: најмалку 
еднa национална линија за помош,  за сите форми на насилство врз жените - 24 часа на ден/7 дена 
во неделата и обезбедување грижа и поддршка на сите релевантни јазици; безбедно сместување во 
засолништа-специјализирани за жени, достапни во секој регион, едно на 10.000 жени; еден кризен 
центар за жртви на силување на 200.000 жени; советувалиште за жени-жртви и тоа едно на секои 
50.000 жени, за интервенција во криза и обезбедување долгорочна поддршка на жените жртви на 
сите форми на насилство, како и за посебни групи, вклучувајќи ги и мигрантите и жените од етничките 
малцинства, бегалци и други; обезбедување на теренски и проактивни услуги во сите региони. Сите 
услуги за жените-жртви на насилство, исто така треба да обезбедат соодветна поддршка и за нивните 
деца што за жал во РМ многу тешко се спроведува

Пристапот до шелтер-центрите и советувалиштата е бесплатен за корисниците на услугите. 
Трошоците за работа се обезбедуваат од буџетските средства на МТСП.

Евидентно е дека и невладините организации обезбедуваат специјализирани услуги за поддршка 
на жртвите на семејно насилство. Според достапните информации, само една од организациите 
(лоцирана во Струмица) обезбедува сместување во шелтер центар во траење до 6 месеци, со можност 
за продолжување на овој период. Покрај тоа, две организации нудат итно сместување до 48 часа 
за жените-жртви на насилство и нивните деца, лоцирани во Скопје. Капацитетите на постоечките 
прифатилишта за сместување се мали, односно многу мал број жени можат да бидат сместени 
истовремено, посебно ако го имаме предвид фактот дека многу често жените бараат засолниште 
заедно со своите деца.

 Î Член 24 – Телефонски линии за помош

 Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за воспоставување 
нон-стоп (24 часа на ден) бесплатни телефонски линии за помош ширум државата 
за сите жртви на насилство опфатени со Конвенцијата, кои на повикувачите ќе им 
даваат совети во доверливост или со должно почитување на нивната анонимност.

Во поглед на СОС-линиите за помош, три организации обезбедуваат бесплатна, национална 
СОС-линија која работи 24/7. Активни се уште четири други организации кои оперираат со локални 
СОС-линии, но кои го покриваат само регионот каде се лоцирани. Во ниедна од организациите не е 
обезбедена помош на сите јазици истовремено.

Бесплатната национална линија е воспоставена само за жртвите на семејно насилство. 
Со националните СОС-линии за семејно насилство управуваат невладините организации. До 2012 
година, МТСП делумно ја финансираше националната СОС-линија. Здружението на граѓани е избрано 
транспарентно на јавен оглас, според објавените критериуми. Невладината организација има обврска 
да доставува извештаи за својата работа и начинот на искористување на овие средства, но овие извештаи 
не се јавно достапни. Ова е регулирано и во член 33 од ЗСЗСН каде што се утврдуваат обврскитеи на 
единиците на локалната самоуправа Единиците на локалната самоуправа, во доменот на превенција и 
спречување на семејното насилство обезбедуваат заштита на жртвите во заедницата, воспоставуваат 
центри за згрижување, советувалишта за жртви и советувалишта за сторители на семејно насилство, 



советувалиште за родители и деца, советувалиште за брак и семејство и други форми за згрижување 
и помош на жртвите, како и локални СОС-линии. Единиците на локалната самоуправа согласно овој 
закон преземаат мерки за воспоставување на меѓусебна и координирана соработка на локално 
или регионално ниво помеѓу центрите за социјална работа, полициските станици, здравствени, 
предучилишни и образовни установи и здруженија. 

 Î Член 25 – Поддршка за жртвите на сексуално насилство

 Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за воспоставување, во 
доволен број, на лесно достапни и соодветни кризни центри при силување или центри 
за упатување на жртви при сексуално насилство, заради обезбедување медицински и 
форензичкипреглед, поддршка при траума и советување за жртвите.

Во член 4 од ЗСЗСН е дефинирано што значи сексуалното насилство и истото според овој член , 
е секое дејство на сексуален акт и сексуално вознемирување врз лице без дадена согласност. Сепак и 
покрај тоа што според овој закон истото се препознава како вид  насилство во РМ, не се воспоставени 
специјализирани сервиси за жртви на силување или други форми на сексуално насилство кои се во 
опфат на оваа Конвенција.

 Î Член 26 – Заштита и поддршка на деца-сведоци

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат при 
давањето услуги на заштита и поддршка на жртвите да се води сметка за правата и 
потребите на децата-сведоци на сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата.

2.  Мерките преземени во согласност со овој член вклучуваат соодветно психо-социјално 
советување за возраста на децата-сведоци на сите форми на насилство опфатени со 
Конвенцијата и посветуваат должно внимание врз најдобрите интереси на детето.

Согласно член 7 од ЗСЗСН одговорните лица  во институциите кои вршат дејност од областа 
на социјалната заштита, внатрешните работи, здравството, детската заштита и образованието, како 
и надлежните судови во постапките за семејно насилство должни се да постапуваат итно,со должно 
внимание на интересите и потребите на жртвата, а особено кога жртвата е дете, старо лице, лице 
кое не е во состојба да се грижи за себе и лице со ограничена или одземена деловна способност. 
Инаку правата на децата-жртви и сведоци се уредени со Законот за праа за децата. Во засебна глава се 
предвидени посебните права на децата-жртви и сведоци во постапките пред сите органи. 

Согласно член 9 од ЗСЗСН децата и лицата со ограничена или одземена деловна способност, 
во постапките пред надлежните институции се придружуваат од родителот или старателот. Во член 10 
и 11 поексплицитно е објаснета постапката кога жртва на директно насилство е дете и кога истото е 
присутно на насилни односи помеѓу членовите на неговото семејство или кога живее во средина во 
која има насилни односи. Кон дете сторител на семејно насилство не се применуваат привремените 
мерки за заштита од овој закон, а се применуваат одредбите од Законот за права на децата и одредбите 
од Закон за семејството кои се однесуваат на уредување на односите на родителите и децата, надзор 
над вршењето на родителското право и старателството. Во постапките за обезбедување на заштита и 
спречување на семејно насилство, на лица кои не се во состојба да се грижат за себе, покрај мерките 
утврдени со овој закон се обезбедува остварување права и услуги од социјална заштита, а по потреба 
се спроведува постапка за ставање под старателство и назначување на старател, согласно со Законот 
за семејството.

Според член 20 од ЗСЗСН се вели дека Центарот за социјална работа, кога како жртва се 
јавува дете или лице кое не е во состојба да се грижи за себе или лице на кое му е ограничена или 
одземена деловната способност, покрај мерките од член 18, презема и мерки во согласно со Законот 
за семејството кои се однесуваат на уредување на односите на родителите и децата, надзор над 
вршењето на родителското право и старателството и согласно со Законот за права на децата. Во 
постапките за доверување на детето кај еден од родителите, Центарот за социјална работа го зема 
во предвид интересот на детето -жртва на семејно насилство.Центарот за социјална работа може 
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времено да ги ограничи или забрани личните односи и непосредните контакти на детето со родителот 
со кого не живее заедно, во случај кога тоа е во интерес на детето-жртва на семејно насилство, но не 
повеќе од една година.

 Î Член 27 – Пријавување

 Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за охрабрување на 
секое лице-сведок на извршување акти на насилство опфатени со Конвенцијата или 
кое има разумна основа да се сомнева дека може да дојде до извршување на таков акт 
или дека може да се очекуваат натамошни акти на насилство, да го пријави тоа до 
надлежните организации или органи.

Во ЗСЗСН во целост во  членовите 12 и 13 е регулирано пријавувањето на сторители на семејно 
насилство од страна на  граѓанин кој според овој закон е должен да пријави доколку има сознание за 
семејно насилство до полициска станица, центар за социјална работа, здружение или на националната 
СОС-линија. Така надлежните институции од став 1 на овој член се должни да постапат и по анонимна 
пријава. Додека пак, одговорните лица и раководното лице од институцијата кои вршат дејност од 
областа на социјалната и детската заштита, вработувањето, внатрешните работи, здравството и 
образованието, се должни да пријават сознание за семејно насилство до полициската станица или 
центарот за социјална работа. Секое одговорно и раководно лице во правното лице е должно да 
пријави сознание за семејно насилство до полициска станица или центар за социјална работа.

 Î Член 28 – Пријавување од професионалци

 Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека правилата за доверливост кои ги налага внатрешното право врз одредени 
професионалци не претставуваат пречка за можноста тие да пријават до надлежните 
организации или органи, според соодветни услови, доколку имаат разумна основа да се 
сомневаат дека бил извршен сериозен акт на насилство опфатен со Конвенцијата и 
дека може да се очекуваат натамошни акти на насилство.

Според член 13 од ЗСЗСН,  одговорните лица  и раководното лице од институцијата кои вршат 
дејност од областа на социјалната и детската заштита, вработувањето, внатрешните работи, здравството 
и образованието, се должни да пријават сознание за семејно насилство до полициската станица или 
центарот за социјална работа. Секое одговорно и раководно лице во правно лице е должно да пријави 
сознание за семејно насилство до полициска станица или центар за социјална работа. И овој член 
во целост е усогласен со одредбата на Конвенцијата. Недоставсува само генерална усогласеност со 
терминот насилство. Како што може да се види согласно дефиницијата секаде се користи терминот 
семејно насилство. Тоа значи дека и според овој закон нема посебна обврска за известување за 
насилство врз жената и домашното насилство, освен кога тоа е сторено при вршење на семејно 
насилство.
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Поглавје 5
Анализа на усогласеноста со одредбите од Конвенцијата  
содржани во Поглавје V – Материјално право (чл. 29-48)



Анализа на усогласеноста со одредбите од Конвенцијата  содржани во Поглавје V – 
Материјално право (чл. 29-48)

 Î Член 29 – граѓански парници и правни лекови

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да им обезбедат 
на жртвите соодветни граѓански правни лекови против сторителот.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да им обезбедат 
на жртвите, во согласност со општите принципи на меѓународното право, соодветни 
граѓански правни лекови против државните органи кои не ја исполниле својата 
должност за преземање неопходни превентивни или заштитни мерки во рамките на 
своите овластувања.

Македонија успеа да направи една посериозна интервенција во однос на целисходноста на 
третирањето на прашањето за семејното насилство со Законот за превенција од семејно насилство, 
но со ова се адресираше само граѓанската-правна сфера. Со цел да се обезбедат превентивни мерки, 
мерки за заштита и поддршка на жртвите, казнување на сторителите, и мерки кои ќе обезбедат 
имплементација и анализа на законите Македонија итно мора да направи интервенција во казненото 
материјално право, а тоа значи: воведување на нов квалификуван облик на кривичните дела–
родово засновано насилство; психичкото насилство треба да се дефинира како посебно кривично 
дело или пак евентуално да се дополни постоечкото кривично дело; инкриминација на демнењето; 
измена на членот од КЗ 186–силување; воведување на нови кривични дела кои Конвенцијата ги 
дефинира; инкриминација на сексуалното вознемирување; јасна инкриминација на фемицид како 
родово засновано насилство;

 Î Член 30 од Конвенцијата – Обесштетување

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
жртвите да имаат право да бараат обесштетување од сторителите за секое 
кривично дело утврдено во согласност со оваа Конвенција.

2.  Адекватно државно обесштетување се одобрува на оние лица кои се здобиле со тешки 
телесни повреди или на кои им е нарушено здравјето, доколку штетата не е покриена 
од други извори како сторителот, осигурувањето или државно финансираните 
здравствени и социјални резерви. Тоа не ја спречува страната да бара враќање на 
обесштетувањето од сторителот, сѐ додека се посветува должно внимание за 
безбедноста на жртвата.

3.  Мерките преземени во согласност со став 2 обезбедуваат одобрување обештетување 
во разумен рок.

Во делот на правото на жртвата на граѓански тужби, правни лекови и надомест на штета 
(компензација) со ратификацијата на Конвенцијата се налага потребата од: измена и дополнување 
на Законот за кривична постапка во насока на вградување право на жртвата на дејството на насилство 
врз  жената и домашно насилство, на надомест од соодветно државно обесштетување (Adequate state 
compensation)  во согласност со член 30 став 2 од Конвенцијата. И покрај тоа што со новиот Закон за 
кривична постапка се гарантира правото на жртвата на надоместок на материјална и нематеријална 
штета од државен фонд под услови и на начин пропишан со посебен закон, доколку надоместокот 
на штета не може да се обезбеди од осудениот, ова право се однесува само за кривично дело за кое 
е пропишана казна затвор од најмалку четири години. Тоа упатува дека жртвите на дејствијата на 
извршување на домашно насилство содржани во одделени кривични дела како на  пример кривичното 
дело од член 130: телесна повреда и член 131: тешка телесна повреда, немаат право на ваков 
надоместок, што значи дека исто така е потребно воведување на право на жртвата на поднесување 
тужба против државните органи кои не ја исполниле својата должност за преземање неопходни 
превентивни или заштитни мерки во рамките на своите овластувања, а во согласност со член 29 став 
2 од Конвенцијата. Заради превенција и заштита од сите облици на насилство опфатени во рамки 
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на оваа Конвенција, потребно е воведување на превентивни оперативни мерки како на пример: 
право на надлежен орган за спроведување на Законот да влезе во местото каде што се наоѓа лицето 
во ризик, давање совет на жртвата од надлежен државен орган на соодветен начин, сослушување 
на жртвата без одлагање од специјално обучен кадар (каде што е соодветно жени-службени лица) 
во простории што се дизајнирани така што создаваат однос на доверба меѓу жртвата и надлежните 
државни органи и обезбедување на соодветен број жени вработени во органите за спроведување на 
законот вклучувајќи и жени на високи одговорни позиции итн. Овие мерки треба да се преземат со 
цел превенција на највидливите форми на насилство како убиство или обид за убиство.

 Î Член 31 – Старателство, посети и безбедност

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедатдека, 
при определување на старателството и правата на посети на децата, случаите на 
насилство опфатени со Конвенцијата се земени предвид.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека спроведувањето на секое право на посета или на старателство не ги загрозува 
правата и безбедноста на жртвата или децата.

Во ЗПСЗСН во член 20 став 2 експлицитно се дефинира дека „Центарот за социјална работа, 
кога како жртва се јавува дете или лице кое не е во состојба да се грижи за себе или лице на кое 
му е ограничена или одземена деловната способност, покрај мерките од член 18, презема и мерки 
согласно со Законот за семејството кои се однесуваат на уредување на односите на родителите 
и децата, надзор над вршењето на родителското право и старателството и согласно со Законот 
за права на децата.“

Во постапките за доверување на детето кај еден од родителите, Центарот за социјална 
работа го зема предвид интересот на детето-жртва на семејно насилство. Центарот за 
социјална работа може времено да ги ограничи или забрани личните односи и непосредните 
контакти на детето со родителот со кого не живее заедно, во случај кога тоа е во интерес на 
детето-жртва на семејно насилство, но не повеќе од една година. Оваа одредба е во согласност 
со ИК и овозможува поголема и поефективна заштита пред сѐ на децата од нарушување на 
нивната психичка и физичка состојба.

 Î Член 32 – граѓански последици од присилни бракови

 Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека 
браковите склучени под присила може да се сметаат за ништовни, да се поништат 
или да се разведат без непотребно финансиско или административно оптоварување за 
жртвата.

Оваа одредба од Конвенцијата е регулирана со Законот за семејство (консолидиран текст 
153/2014). Со овој закон се уредуваат:  бракот и семејството, односите во бракот и семејството, 
одредени облици на посебна заштита на семејството, семејното насилство,посвојувањето, 
старателството, издржувањето, како и постапката пред судот во брачните и семејните спорови и 
постапката за изрекување на привремена мерка за заштита од семејно насилство. Според член 
2 од овој закон семејството е животна заедница на родители и деца и други роднини, ако живеат 
во заедничко домаќинство. Додека пак, во член 19 експлицитно се дефинира дека бракот не е 
полноважен кога согласноста за склучување на брак е дадена под присила или во заблуда. Исто 
така во соогласност со член 36 став 2 и 3 во делот за поништување на брак, Законот за семејство 
предвидува дека поништување на брак склучен под принуда може да бара само брачниот другар кој 
бил принуден да го склучи бракот. Тужба може да се поднесе во рок од една година од денот кога 
опасноста од извршувањето на принудата престанала. Поништување на брак склучен во заблуда може 
да бара само брачниот другар кој во заблуда се согласил да склучи брак. Тужба може да се поднесе во 
рок од една година од денот на сознавањето на заблудата.
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 Î Член 33 – Психичко насилство

 Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека намерното однесување кое сериозно го нарушува психичкиот интегритет на 
некое лице со употреба на присилба или закана се инкриминира.

Во член 4 од ЗПСЗСН каде е дефинирано објаснување за значењето на одредени термини во 
став 6 дадено е значењето на терминот психичко насилство кое се дефинира како „секое дејствие 
кое предизвикува чувство на страв, загрозеност, вознемиреност или повреда на достоинството и 
итегритетот на жртвата.“ Инкриминацијата на психичкото насилство е дефинирана во Психичките 
облици на насилство, вклучително и при вршење на семејно насилство се санкционирани со одредбите 
содржани во Глава XV - Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот. Покрај 
инкриминациите за психичко насилство содржани во КЗ, македонското законодавство посебно го 
санкционира психичкото вознемирување на работното место. Законот за работни односи забранува 
психичко вознемирување на работното место. Лицето кое смета дека му е повредено правото од чл. 9-1 
може да бара судска заштита преку поднесување тужба во согласност со Законот за парнична постапка, 
но товарот на докажување паѓа на товар на лицето кое се товари дека го извршило вознемирувањето.

Исто така во согласност со Законот за заштита од вознемирување на работно место бр.79/2013 
год. се уредуваат правата, обврските и одговорностите на работодавачите и вработените во врска 
со спречување на психичкото и половото вознемирување на работното место и местото на работа, 
мерките и постапката за заштита од вознемирување на работно место, како и другите прашања кои се 
однесуваат на спречувањето и заштитата од вознемирување на работното место. Во член 2 од овој закон 
се дефинира целта на законот и се вели дека „цел на Законот е спречување и заштита од психичко 
и полово вознемирување на работното место, односно местото на работа и обезбедување на 
здрава работна средина.” Па, така според член 31: (1)Вработениот кој смета дека е изложен на 
вознемирување на работно место, а кој не е задоволен од исходот на постапката за заштита од 
вознемирување на работно место кај работодавачот, може да поднесе тужба до надлежниот 
суд; (2) Споровите поведени согласно со овој закон имаат карактер на работни спорови; (3) Во 
постапката по споровите од ставот 2 на овој член се применуваат одредбите од Законот за 
парнична постапка.

 Î Член 34 – Демнење

 Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
деканамерното однесување на повторено заканување насочено кон друго лице што 
предизвикува лицето да се плаши за својата безбедност се инкриминира.

При дефинирањето на формите на насилство врз жените и девојчињата Конвенцијата 
се фокусираше на жртвата (нејзините потреби), па така демнењето е континуирано дејство 
кое  кај жртвата предизвикува чувство на страв за најзината/неговата безбедност, сексуалното 
вознемирување е несакано однесување кон жртвата. Демнењето се регулираше во Македонското 
законодавство во 2014 со донесување на новиот Закон за превенција од семејно насилство. Па 
така, демнењето е една од позначајните новини на  ЗПСЗСН. Во член 4 се дефинира како намерно 
повторено заканување кон жртвата, кое предизвикува истата да се плаши за својата безбедност.

Со цел да се обезбедат превентивни мерки, мерки за заштита и поддршка на жртвите, казнување 
на сторителите, и мерки кои ќе обезбедат имплементација и анализа на законите Македонија итно 
мора да направи интервенција во казненото материјално право: психичкото насилство треба 
да се дефинира како посебно кривично дело или пак евентуално да се дополни постоечкото 
кривично дело со инкриминација на демнењето.

 Î  Член 35 – физичко насилство

 Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека намерното извршување дела на физичко насилство врз друго лице се инкриминира.
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Кривичните дела против животот и телото се сместени во Главата XIV од Кривичниот Законик. 
Кога делото е извршено при семејно насилство посебно е санкционирано кај следните кривични дела: 
убиство – чл.123, ст. 2, т.2; телесна повреда - чл.131, ст. 2 и тешка телесна повреда - чл. 131, ст. 2. 
Кај горенаведените инкриминации објект на заштита е животот и телесниот интегритет на жртвата на 
семејното насилство. Казната за основниот облик на кривичното дело, убиство при вршење на семејно 
насилство од кај кривичното дело телесна повреда член 130-објект на заштита е телесниот интегритет. 
За основниот облик, гонењето се презема по приватна тужба и е предвидена парична казна или казна 
затвор до три години, додека кога делото е извршено при семејно насилство предвидената казна 
изнесува од шест месеци до три години, а овластен тужител е јавниот обвинител, но за покренување 
на гонење потребен е предлог од жртвата. Во законот направена е експлицитна разлика за кривичните 
дела и посебно го инкриминирателесното повредување. Така, како квалификаторен елемент е 
извршувањето на делото при семејно насилство, и законодавецот предвидел построги казни од казните 
за основниот облик на делото, односно од една до пет години затвор. 

Сепак потребно е во Законот, за одредување на видот и одмерување на висината на казната 
да се изземе семејното насилство и истиот да не влијае на ублажување на казната кај сторителите 
на семејно насилство и родово заснованото насилство,со што би се намалил рецидивизмот и би се 
испратила јасна порака за нулта толеранција на семејното насилство од страна на државата.

 Î Член 36 – Сексуално насилство, вклучувајќи и силување

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека се инкриминира следново намерно однесување: 
a.  Вагинална, анална или орална пенетрација од сексуална природа со кој било телесен 

дел или предмет во телото на друго лице без негова согласност;
б.  Други акти од сексуална природа со лице без нејзина/негова согласност;
в.  Наведување друго лице да се вклучи во акти од сексуална природа со трето лице без 

негова согласност.
2.  Согласноста мора да е дадена доброволно како резултат на слободната волја на 

лицето,проценета во контекст на опкружувачките околности.
3.  С траните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 

декаодредбите од ставот 1 важат за акти извршени врз поранешни или сегашни 
сопружници,или партнери утврдени со внатрешното право.

Во член 4 од ЗПСЗСН дадено е објаснување за терминот сексуално насилство. Според овој 
закон сексуално насилство  е секое дејствие на сексуален акт и сексуално вознемирување врз 
лице без дадена согласност.

Сексуалното насилство е инкриминирано во кривичните дела сместени во Глава XIX од КЗ - 
Кривични дела против половата слобода и половиот морал. Следните кривични дела ги опфаќаат 
дејствата на извршување содржани во чл. 36 од Конвенцијата: силување –чл.186; обљуба врз немоќно 
лице - чл.187; полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години-чл.188; обљуба со злоупотреба 
на положбата-чл.189; задоволување полови страсти пред друг –чл.190;  посредување во вршење 
проституција-чл.191; подведување и овозможување полови дејствија–чл.192; прикажување на 
порнографски материјал на малолетник-чл.193; намамување на обљуба или друго полово дејствие на 
малолетник кој не наполнил 14 години - член 193–б; родосквернавење-чл. 194. Објектот на заштита кај 
оваа група кривични дела е јасно дефиниран во самиот назив на главата, „Слободата при стапување 
во полови односи“. Кривичното дело предвидено во член 36 –сексуално насилство, вклучувајќи и 
силување од Конвенцијата, македонскиот Кривичен Законик го препознава само делумно. Во врска 
со одредбата содржана во ст.1 т.а, дејството на извршување опфаќа вагинална,анална или орална 
пенетрација. Важно обележје на делото е отсуство на согласност на другото лице. Македонскиот КЗ го 
препознава кривичното дело силување инкриминирано со член 186. Суштинска промена се воведува со 
Кривичниот законик од 1996 година („Службен весник на Република Македонија, бр. 37/96“). За првпат, 
со групирањето во глава на кривични дела против половата слобода и полов морал, објект на заштита 
кај кривичните дела на сексуално насилство е слободата на одлучување за полови односи. Понатаму, 
во законските обележја на кривичното дело силување, се напушта класичната дефиниција, односно, 
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како сторител и како жртва може да се јави и машко и женско лице. Со кривичното дело силување се 
санкционира присилувањето на обљуба и на други полови дејства, а дејството на извршување опфаќа 
и употреба на сила и закана, како и закана за нанесување штета на честа и угледот на жртвата или на 
друго блиско лице. Со тоа, кривичното дело силување добива карактер на сложено кривично дело. 
Дејство на извршување е присилување на обљуба, но потребно е постоење на „употреба на сила или 
закана“ за непосреден напад врз животот или телото на жртвата или на блиско лице. Предвидената 
казна за основниот облик е казна затвор од три до десет години, а гонењето се презема по службена 
должност без оглед на врската на жртвата (брачна или трајна вонбрачна заедница, актуелна или 
поранешна) со сторителот, односно, односите на блискост и интимност меѓу сторителот и жртвата не 
го исклучуваат гонењето.

Воочлива е суштинска разлика, односно Конвенцијата бара отсуство на согласност, додека 
македонскиот КЗ бара употреба на сила или закана. Жртва на ова кривично дело може да бидат 
полнолетни лица и деца на возраст над 14 години. Со цел да се обезбедат превентивни мерки, мерки за 
заштита и поддршка на жртвите, казнување на сторителите, и мерки кои ќе обезбедат имплементација 
и анализа на законите Македонија итно мора да направи интервенција во казненото-материјално 
право : Измена на членот 186 од КЗ–силување; воведување на нови кривични дела кои Конвенцијата 
ги дефинира; инкриминација на сексуалното вознемирување. Исто така РМ во натамошниот период 
мора да направи измени во делот на надлежноста за гонење на овие дела и вградувaње на 
отежителни околности за овие дела и јакнење на генералната и специјалната превенција од овие 
дела со изрекувањето на казни за дејствата на насилство врз жените и домашното насилство.

 Î Член 37 – Присилен брак

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека се инкриминира намерното присилување на возрасен или дете да стапат во брак.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека 
се инкриминира намерното намамување на возрасен, или дете, на територијата на 
некојастрана, или земја која не е земјата каде тие престојуваат со цел да се принудат 
овој возрасен или дете да стапат во брак

По ратификацијата на Конвенцијата на ОН за борба против трговија со луѓе и илегална 
миграција  како и ратификацијата на Факултативниот протокол кон оваа Конвеција, РМ направи повеке 
измени и дополнувања по однос на ова кривично дело кое најмногу се користи за цели-трговија со 
луѓе. Ова кривично дело  како што е предвидено  во член 37 на Конвенцијата не постои автономно 
во македонскиот Кривичен Законик. Во македонското кривично законодавство Присилен брак е 
предвиден како едно од дејствијата на извршување на кривичното дело трговија со луѓе во член 418-а 
и кривичното дело трговија со деца во член 418-г.

 Î Член 38 – Женско генитално осакатување

 Страните ги преземаат потребните законски или други мерки за да обезбедат дека се 
инкриминира следново намерно однесување:
a.  Отсекување, инфибулација или секое друго осакатување во целост или делумно на 

големите усни (labia majora), малите усни (labia minora) или клиторисот на жената.
б.  Присилување или наведување на жена да се подведе на некои од дејствијата наведени 

во точката а.
в.  Поттикнување, присилување или наведување на девојче да се подведе на некои од 

дејствијата наведени во точката а.

Кривичното дело–женско генитално осакатување предвидено со член 38 од Конвенцијата не 
е предвидено како посебно кривично дело во македонскиот Кривичен Законик. Гонењето може да се  
подведе под одредбите за физичко насилство – телесна повреда и тешка телесна повреда во случаите 
кога настапила последицата од дејството.
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 Î Член 39 – Присилен абортус и присилна стерилизација

 Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат дека 
се инкриминира следново намерно однесување:
а.  Вршење абортус врз жена без нејзина претходна информирана согласност;
б.  Вршење операција врз жена без нејзина претходна информирана согласност, 

односно разбирање на постапката чија цел или последица е да се прекине нејзината 
способност за природна репродукција.

Присилен абортус и присилна стерилизација предвидено во горенаведениот член од 
Конвенцијата не постои како автономно кривично дело во македонскиот Кривичен Законик. Ова 
дело  е делумно предвидено во кривичното дело противправно прекинување на бременоста со чл. 
129 од КЗ. Извршувањето на ова кривичното дело ги погаѓа само жените и се предвидува гонење по 
службена должност и затворска казна од три месеци до три години кога постои согласност на жената за 
противправно прекинување на бременоста, и казна затвор од една до пет години кога прекинувањето 
на бременоста е без согласност на жената.

 Î Член 40 – Сексуално вознемирување

 Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека 
секоја форма на несакано вербално, невербално или физичко однесување од сексуална 
природа, со цел или последица повреда на достоинството на лицето, особено кога 
се создава заплашувачка, непријателска, деградирачка, понижувачка или навредлива 
средина е предмет на кривична или друга законска санкција.

Во ЗПСЗСН во член 4 за прв пат покрај останатите сериозни форми на родово засновано 
насилство се споменува и сексуалното вознемирување како форма на родово засновано насилство. 
Сепак Република Македонија останува „должна“ да го дефинира „насилство врз жените“ соогласно 
членот 3 од Истанбулската Конвенција, особено во делот на кривичното законодавство со цел да се 
обезбеди поголема заштита на жртвите во сите нивоа на постапување.

Во однос на дискриминацијата по основа на полот, во членот 3 од Законот за спречување и 
заштита од дискриминација (ЗСЗД) од 2010 год., како една од дискриминациските основи е наведен 
и полот, а исто така, во член 6 став 4 е дефинирано и сексуалното вознемирување како несакано 
однесување од полов карактер  кое се изразува физички, вербално или на кој било друг начин, а има за 
цел да предизвика повреда на достоинството на лицето и/или да создаде непријателско, заканувачко 
и понижувачко опкружување, особено кога одбивањето да се прифати таквото однесување или 
притисокот да биде прифатено, може да влијае на донесувањето на одлуки кои ќе имаат влијание 
на тоа лице. Законот ги забранува сите форми на дискриминација извршени од страна на физички и 
правни лица како во јавниот така и во приватниот сектор. 

 Î Член 41 – Помагање или поттикнување и обид

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да го утврдат 
како казниво дело, кога се врши намерно помагањето или поттикнувањето да се 
изврши кривично дело утврдено во согласност со членовите 33, 34, 35, 36, 37, 38а и 39 од 
Конвенцијата.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да го утврдат како 
кривично дело, кога се врши намерно, обидот за вршење на казнивите дела утврдени во 
согласност со членовите 35, 36, 37, 38а и 39 од Конвенцијата.

КЗ содржи општо одредби за обид за кривично дело. Одредбата од член 19 утврдува генерално 
санкционирање за обид со умисла за извршување на кривично дело за оние дела за кои е предвидена 
казна затвор од пет години или потешка казна. Истовремено, обидот за други кривични дела е казнив 
кога законот изречно пропишува казнување за обид. Во ст.2 е уредено казнувањето за обид кое се 
движи во рамките за казната пропишана за конкретното кривично дело, а може да се казни и поблаго.
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КЗ разликува и неподобен обид-член 20 кога сторителот може да се ослободи од казна, и 
доброволно откажување-член 21 кога сторителот кој доброволно се откажал од извршување на делото 
може да се ослободи од казна. Оттука, одредбата во КЗ за санкционирањето на обид не ги вклучува 
сите кривични дела предвидени со чл. 33-39 од Конвенцијата.

 Î Член 42 – Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела 
извршени во името на таканаречената „чест“

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат 
дека во кривичните постапки кои се покренати заради извршување на секој од 
актите на насилство опфатени со Конвенцијата, културата, обичајот, религијата, 
традицијатаили таканаречената „чест“ не смее да се прифати како оправдување 
за таквите акти. Тука особено спаѓаат тврдењата дека жртвата ги прекршила 
културните, верските, општествените или традиционалните норми или обичаи на 
соодветно однесување.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат дека 
поттикнувањето дете да изврши кој било од актите предвидени во ставот 1 не ја 
намалува кривичната одговорност на лицето кое поттикнува за извршеното дело.

Според одредбите на КЗ, културата, обичајот, религијата, традицијата или таканаречената 
„чест“ не ја исклучуваат противправноста на дејствието кое е предвидено како кривично дело, ниту 
кривичната одговорност на сторителот. Противправноста на дело кое е предвидено како кривично 
дело се исклучува во следните случаи: дело од мало значење член 8, односно иако содржи обележја 
на кривично дело, претставува дело од мало значење поради отсуството или незначителноста 
на штетните последици и нискиот степен на кривична одговорност на сторителот, но само за 
кривични дела за кои е предвидена парична казна или казна затвор до три години; нужна одбрана 
член 9,односно одбрана што е неопходно потребна сторителот да одбие од себе или од друг, 
истовремен противправен напад; крајна нужда член 10, односно кога делото е сторено со цел 
сторителот да отстрани од себе или од друг, истовремена нескриена опасност што на друг начин 
не можела да се отстрани, а притоа стореното зло не е поголемо од злото што се заканувало.

Во поглед на кривичната одговорност на сторителот за делото, член 11 од КЗ дефинира дека 
кривично е одговорен сторителот кој е пресметлив и кој што кривичното дело го сторил со умисла 
или од небрежност и притоа бил свесен или бил должен и можел да биде свесен за забранетоста 
на делото. Прв услов за вина е возраста, и со член 6-а се пропишува дека Кривичниот законик не се 
применува кон малолетник кој во време на извршување на делото, кое со закон е предвидено како 
кривично дело, не наполнил четиринаесет години. Основен елемент на вината е пресметливоста, 
односно кривична одговорност сноси пресметлив сторител. КЗ ја дефинира непресметливоста 
-сторителот кој во време на извршувањето на кривичното дело не можел да го сфати значењето 
на своето дело или не можел да управува со своите постапки поради трајна или привремена 
душевна болест, привремена душевна растроеност или заостанат душевен развој, или други 
особено тешки душевни пречки (член 12, ст.1) и значително намалената пресметливост - Сторителот 
на кривично дело чија способност да го сфати значењето на своето дело или способноста да 
управува со своите постапки била значително намалена поради некоја состојба од став 1 може да 
се казни поблаго (член 12, ст.2).

Македонскиот КЗ разликува исклучување на кривичната одговорност во случај на стварна 
заблуд - Не е кривично одговорен сторителот кој во време на извршувањето на кривичното дело 
не бил свесен за некое негово обележје определено со закон или ако погрешно сметал дека постојат 
околности според кои, доколку тие навистина постоеле, тоа дело би било дозволено (член 16, 
ст.1), а ако заблудата е заради небрежност, сторителот е одговорен за дело сторено од небрежност 
кога законот определува кривична одговорност и за такво дело; и во случај на правна заблуда - не е 
кривично одговорен сторителот на кривично дело кој од оправдани причини не знаел и не можел да 
знае дека тоа дело е забрането (член 17, ст.1), но ако можел да знае за забранетоста на делото, може 
да се казни поблаго.
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Судот постапува врз основа на Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори 
водејќи се од начелото на слободно судско уверување во изборот и индивидуализацијата на санкцијата.

 Î Член 43 – Важење на кривичните дела

 Кривичните дела утврдени во согласност со Конвенцијата важат без оглед на 
природата на односот меѓу жртвата и сторителот

Според КЗ, видот на односот меѓу жртвата и сторителот не го попречува санкционирањето за 
предвидените кривични дела. Ова значи дека КЗ е сосема во корелација со членот  43 од Конвенцијата.

 Î Член 45 – Санкции и мерки

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека 
кривичните дела утврдени во согласност со оваа Конвенција се казниви со делотворни, 
сразмерни и санкции кои одвраќаат од вршење на кривични дела, земајќи ја предвид 
нивната сериозност. Ваквите санкции вклучуваат, кога е потребно, пресуди што 
вклучуваат лишување од слобода, што може да покрене екстрадиција.

2.  Страните може да усвојат други мерки во врска со сторителите, како што е:
-  следење или надзор на осудените лица;
-  одземање на родителските права ако тоа е во најдобар интерес на детето, што 

може да вклучува дека сигурноста на жртвата не може да се гарантира на друг 
начин.

Кривичниот Законик во член 4 ги уредува видовите кривични санкции, казни, алтернативни 
мерки, мерки на безбедност и воспитни меркикако и следните алтернативни мерки: условна осуда; 
условна осуда со заштитен надзор; условно прекинување на кривичната постапка; општокорисна 
работа; судска опомена и куќен затвор.

Условна осуда може да се изрече кога на сторителот му е утврдена казна затвор во траење до 
две години или парична казна, но и во случаи на утврдена казна затвор во траење до две години со 
примена на одредбите за ублажување на казната (чл.50).

Ефектот од условната осуда е зајакнат со институтот-Спроведувањето на заштитниот надзор е 
во надлежност на социјалниот орган и соодветното советувалиште. Неисполнувањето на обврската во 
рамките на заштитниот надзор повлекува опомена од страна на судот или замена со друга обврска, 
продолжување на траењето на заштитниот надзор и отповикување на условната осуда ( чл.58).

По однос на ставот 2 подстав 3 од член 45 од Конвенцијата, согласно ЗПСЗСН член 36, 
Министерството за внатрешни работи е должно да поднесе предлог за изрекување на привремена 
мерка за заштита од член 34 од овој закон до надлежниот суд заради отстранување на непосредна и 
сериозна опасност по животот и физичкиот интегритет на жртвата и членовите на нејзиното семејство. 
Жртвата може да поднесе предлог за изрекување на привремена мерка за заштита од член 35 од овој 
закон, до надлежниот суд непосредно или преку Центарот за социјална работа, на нејзино барање. 
Центарот за социјална работа може да поднесе предлог за изрекување на привремена мерка за 
заштита од член 35 од овој закон до надлежниот суд, со согласност на жртвата.

Родителот или старателот можат да поднесат предлог за изрекување на привремена мерка 
за заштита од член 35 од овој закон во име на малолетно дете и лице со ограничена или одземена 
деловна способност, како и за лице над кое е продолжено родителското право. Центарот за социјална 
работа задолжително ќе поднесе до Судот предлог за изрекување на привремена мерка за заштита од 
член 35 од овој закон во име на деца и деловно неспособни лица секогаш кога родителот, старателот 
или законскиот застапник тоа нема да го сторат и без нивна согласност.

Центарот за социјална работа, во предлогот до судот за изрекување на привремена мерка за 
заштита од член 35 од овој закон за дете, може да предложи привремената мерка за заштита да се 
однесува и за родителот со кого детето живее, во случаи кога тоа го бараат интересите на детето за 
негова заштита и безбедност.
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 Î Член 46 – Отежнувачки околности

 Страните ги преземаат потребни законодавни или други мерки за да обезбедат 
следниве околности, доколку веќе не претставуваат дел од составните елементи на 
кривичното дело, да може, во согласност со релевантните одредби на националното 
законодавство, да се сметаат како отежнувачки околности при одредување на 
санкцијата во однос на кривичните дела утврдени во согласност со оваа Конвенција:
а.  Кривичното дело е извршено врз поранешен или сегашен сопружник односно партнер 

во согласност со националното законодавство, од страна на член на семејството, 
лице кое живее заедно со жртвата или лице кое го злоупотребило својот авторитет;

б.  Кривичното дело, односно сродните дела биле повторувани;
в.  Кривичното дело е извршено врз лице кое било ранливо заради определени околности;
г.  Кривичното дело е извршено врз или во присуство на дете;
д.  Кривичното дело е извршено од двајца или повеќе луѓе што постапувале заедно;
ѓ.  На кривичното дело му претходело или е извршено со екстремно ниво на насилство;
е.  Кривичното дело е извршено со употреба или со закана од оружје;
ж.  Кривичното дело резултирало со тешка физичка или психичка последица за жртвата;
з.  Сторителот бил претходно осудуван за дела од слична природа.

Во член 122, т. 24 од Кривичниот Законик е дефинирано семејното насилство и природата на 
односот на сторителот со жртвата на семејно насилство. Следните кривичните дела експлицитно го 
инкриминираат како квалификаторен елемент дејството на извршување на основното дело кога е 
сторено при вршење на семејно насилство. Тоа се:

1. Убиство, член 123, став 2, т.2
2. Убиство на миг, член 125
3. Телесна повреда, член 130, став 2
4. Тешка телесна повреда, член 131, став 2 и 6
5. Присилба, член 139, став 2
6. Противправно лишување од слобода, член 140, став 2
7. Загрозување на сигурноста, член 144, став 2
8. Полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години, член 188, став 2
9. Посредување во вршење проституција, член 191, став 4
Во поглед на повторувањето на кривичното дело македонскиот КЗ го познава институтот стек 

и продолжено кривично дело. Со член 44 е регулиран стекот на кривични дела, додека продолжено 
кривично дело е уредено со член 45 од КЗ. Одредбите имаат општо важење за сите кривични дела. 
За кривичните дела на семејно насилство особено е релевантен став 1 од член 45. Извршувањето на 
кривични дела од повеќе лица е регулирано со член 22-со извршителство, член23 – поттикнување и 
член24 - помагање.

При одмерување на казната судот се води од одредбата содржана во член 25.
Одредбите кои се однесуваат на отежнувачки околности при одмерување на санкцијата за 

делата опфатени со Конвенцијата не се исклучени од КЗ и во најголем дел имаат општо важење за сите 
кривични дела при одмерувањето на санкцијата, а кај 9 кривични дела претставува квалификаторен 
елемент ако дејството на извршување на основното дело е сторено при вршење семејно насилство.

Според препораката на изготвувачите на Базичната студија и Анализа на националните 
закони и политики во поглед на усогласеноста со одредбите на Истанбулската конвенција од 2013 
год (доц. д-р Стојанка Мирчева, доц. д-р Богданчо гогов) потребно е да се  спроведи истражување за 
најчестите отежнувачки околности во судската практика кое досега не е направено.

 Î Член 47 – Пресуди во друга држава

 Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да предвидат 
можност при одредување на казната да се земат предвид конечните пресуди донесени 
од друга страна во врска со кривичните дела утврдени во согласност со оваа Конвенција.



Законската регулатива во Република Македонија, овозможува извршување на странски 
кривични пресуди доколку стореното дело е кривично дело и според македонското законодавство. 
Со оглед на тоа што сите дела утврдени во Конвенцијата за спречување и борба против насилство 
врз жените и домашно насилство не претставуваат кривични дела и во нашето законодавство, постои 
ограничена можност за извршување на санкции изречени во друга земја.

 Î Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или 
изрекување пресуди

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за забрана на 
задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови, вклучувајќи и медијација 
и помирување, во однос на сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека ако е изречено плаќање глоба, да се земе предвид способноста на сторителот да 
ги исполни своите финансиски обврски кон жртвата.

Во граѓанското право Законот за медијација е  eден од облиците на алтернативно решавање 
на спорови во македонското законодавство како и Законот за семејство каде е утврдена постапката за 
развод помеѓу брачните другари. 
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процесно право и заштитни мерки (чл. 49-58)
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Анализа на усогласеноста со одредбите содржани во Поглавје VI – Истрага,гонење, процесно 
право и заштитни мерки (чл. 49-58)

 Î Член 49 – Општи обврски

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека истрагите и судските постапки во врска со сите форми на насилство опфатени 
со Конвенцијата се спроведуваат без непотребно одлагање, истовремено земајќи ги 
предвид правата на жртвата во сите фази на кривичната постапка.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки, во согласност 
со основните принципи на човековите права и имајќи го предвид разбирањето на 
насилството од родова перспектива, за да обезбедат ефективна истрага и гонење за 
кривичните дела утврдени во согласност со оваа Конвенција.

Со измените и дополнувањата на Кривичниот законик од 2014 година,  родовата и половата 
еднаквост,заедно со повеќе основи на дискриминација добиваат кривично правната заштита.

Најнапред во член 39 во кој е содржана одредба за одмерување на казната се додава нов 
став 5 во кој се утврдува дека при одмерување на казната судот ќе има предвид дали кривичното 
дело е сторено против лице или група на лица или имот, непосредно или посредно, поради нивната 
припадност на одреден пол или род. 

Овие основи добиваат кривично правна заштита и во следните кривични дела: член 137: 
Повреда на рамноправноста на граѓаните; член 319: Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост 
врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа; член 394-а: Ширење на расистички 
и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем и член 417: Расна и друга дискриминација. 

Еднаква процесна заштита и пристап до правдата на жената се гарантира и со Законот за 
кривичната постапка. Најнапред во член 5 и 6 се содржани начелата на правично судење и судење 
во разумен рок. „Лицето обвинето за кривично дело има право во правично и јавно судење пред 
независен и непристрасен суд, во контрадикторна постапка да може да ги оспорува обвиненијата 
против него и да предлага и изведува докази во своја одбрана.“(член 5: Право на правично судење), 
„Лицето против кое се води постапката има право во разумен рок да биде изведено пред суд и да му 
биде судено без неоправдано одолжување. “ (член 6 став 1 :Право на судење во разумен рок). 

Во членовите од 53-56 од овој закон се гарантира еднаква заштита на жртвите на кривичното 
дело: да учествуваат во кривичната постапка како оштетени со приклучување кон кривичниот прогон 
или за остварување на имотно-правното барање за штета, на посебна грижа и внимание од страна 
на органите и субјектите кои учествуваат во кривичната постапка и на делотворна психолошка и 
друга стручна помош и поддршка од страна на органи, установи и организации за помош на жртви за 
кривични дела.   

Значаен напредок во унапредување на пристапот на жената до правдата има одредбата од 
член 55 од овој закон со кој се воспоставува родово сензитивен пристап и заштита од секундардна 
виктимизација на жените-жртви на кривични дела против половата слобода и половиот морал, 
човечноста и  меѓународното право. При тоа со овој член се гарантира правото: да биде испитувана 
од лице од ист пол во полицијата и во јавното обвинителството, да не одговори на прашања што се 
однесуваат на личниот живот на жртвата, а не се поврзани со кривичното дело и да бара испитување 
со помош на визуелно-тонски средства на начин определен со овој закон. Идентични одредби се 
содржани и во одредбите од член 57 од Законот за кривичната постапка, со кои се уредуваат правата на 
оштетениот, а кои вклучуваат:  1) да биде запознаен со своите права; 2) да го употребува својот јазик и 
писмо и право на помош од преведувач, односно толкувач доколку не го разбира јазикот на кој се води 
постапката; 3) да стави предлог за остварување на имотно-правното барање; 4) да има полномошник; 
5) да укажува на факти и да предлага докази; 6) да присуствува на доказното рочиште; 7) да присуствува 
на главната расправа и да учествува во доказната постапка, како и да се произнесе по имотно-правното 
побарување и по кривичноправниот настан;  8) по завршување на истражната постапка да ги разгледа 
списите и предметите што служат како доказ;  9) да поднесе жалба под условите предвидени со овој 
закон; 10) да поднесе предлог за гонење и приватна тужба согласно со одредбите на Кривичниот 
законик; 11) да биде известен за непреземање или за секое откажување од кривично гонење од страна 



на јавниот обвинител;  12) изјави жалба до повисокиот јавен обвинител против одлуката на јавниот 
обвинител со која тој се откажува од кривично гонење, под условите предвидени со овој закон;  13) да 
побара враќање во поранешна состојба;  14) да му се почитува правото на приватност и 15)да учествува 
во постапката за медијација на начин и под услови определени со овој  закон. 

 Î Член 50 – Непосредна реакција, превенција и заштита

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека надлежните органи за спроведување на законот реагираат на сите форми на 
насилството опфатени со Конвенцијата веднаш и соодветно преку нудење адекватна 
и непосредна заштита на жртвите.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека 
надлежните органи за спроведување на законот се ангажираат веднаш и соодветно во 
превенцијата и заштитата од сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата, 
вклучувајќи и употреба на превентивни оперативни мерки и собирање докази.

Со оглед на тоа дека станува збор за полициска интервенција во случаи на семејно насилство, 
најчесто место на интервенцијата е приватниот простор на насилникот и жртвата, односно домот. Во 
овој случај се применуваат одредбите од ЗПСЗСН,  член 29 и член 30, па така полицискиот службеник 
има обврска, секогаш кога има пријава за семејно насилство, а заради отстранување на непосредна и 
сериозна опасност по животот и физичкиот интегритет на жртвата и членовите на нејзиното семејство, 
должен е да излезе на местото на настанот да направи увид и да изработи полициски извештај веднаш, 
а најдоцна во рок од 12 часа од интервенцијата на настанот.

Полицискиот службеник исто така  при постапување од став 1 на овој член, привремено го 
одзема оружјето од сторителот и покренува постапка предвидена со закон за одземање на дозволата 
за оружје, дозволата за колекционерско оружје односно дозволата за носење на оружје.

Полицискиот службеник е должен во рокот утврден во став 1 на овој член до надлежниот суд да 
достави предлог за изрекување на привремена мерка за заштита -отстранување на сторителот од домот 
и забрана за приближување до домот и полициски извештај, изготвен од полицискиот службеник.

Полицискиот службеник е должен во рокот утврден во став 1 на овој член, да го извести 
надлежниот центар за социјална работа заради преземање на мерки за заштита на жртвата.

 Î Член 51 – Проценка на ризикот и управување со ризикот

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека 
сите релевантни органи спроведуваат проценка на ризик од смртоносност, сериозност 
на ситуацијата и на ризик од повторување на насилството, со цел управување со 
ризикот и доколку е потребно да се обезбеди координирана безбедност и поддршка.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека процената од ставот 1 го зема предвид, во сите фази на истрагата и примената 
на заштитни мерки, фактот дека сторителите на актите на насилство опфатени со 
Конвенцијата поседуваат односно имаат пристап до огнено оружје.

Согласно ЗСЗСН, член 29 став 2, полицискиот службеник во случаи на семејно насилство, при 
преземањето на полициските работи и примената на полициските овластувања, оперативно-технички 
и превентивни мерки утврдени со Законот за полиција, секогаш прави проценка на ризикот по животот 
и телесниот интегритет на жртвата и на ризикот од повторување на насилството, со цел за заштита 
на жртвата, преку соодветно управување со ризикот. Начинот на проценка на ризикот по животот и 
телесниот интегритет на жртвата и на ризикот од повторување на насилството, соодветното управување 
со ризикот, образецот на полицискиот извештај и предлогот за изрекување на привремена мерка за 
заштита -отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот ги пропишува 
министерот за внатрешни работи.

Согласно  со член 29 ЗПСЗСН ги следи барањата на Конвенцијата преку воведување на 
стандардни процедури и соработка за управување со ризикот и обезбедување координирана 
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безбедност и поддршка.

 Î Член 52 – Итни мерки на заштита

 Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека 
надлежните органи имаат овластување да му наредат, во ситуации на непосредна 
опасност, на сторителот на домашно насилство да го напушти живеалиштето на 
жртвата или на лицето изложено на ризик за доволен временски период и да му забранат 
на сторителот да влегува во живеалиштето, или да контактира со жртвата, или со 
лицето изложено на ризик. Мерките преземени во согласност со овој член ставаат 
приоритет врз безбедноста на жртвите или на лицата изложени на ризик.

Во согласност со член 34 од ЗПСЗСН заради изложување на ризик на жртвата на семејно насилство, 
а отстранување на непосредната и сериозна опасност по животот и физичкиот интегритет на жртвата 
и членовите на нејзиното семејство, може да изрече  привремена мерка за заштита-отстранување на 
сторителот од домот и забрана за приближување до домот на предлог на Министерството за внатрешни 
работи од член 29 став 4 од овој закон, без согласност на жртвата.

Привремена мерка за заштита-отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување 
до домот се изрекува во траење од најмалку 10, а најмногу до 30 дена. Во овој случај треба да се 
применува член 7 од ЗПСЗСН каде што е дефинирана итноста на постапките при семејно насилство и 
ги обврзуваат професионалците да постапуваат итно, со должно внимание на интересите и потребите 
на жртвата, а особено кога жртвата е дете, старо лице, лице кое не е во состојба да се грижи за себе и 
лице со ограничена или одземена деловна способност.

Во согласност, пак со член 44 од ЗПСЗСН „Судот, веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа по 
приемот на предлогот од Министерството за внатрешни работи и полицискиот извештај, без 
да одржи рочиште ќе одлучи за изрекување на привремена мерка за заштита - отстранување на 
сторителот од домот и забрана за приближување до домот од член 34 од овој закон. Судот по 
предлогот на жртвата или Центарот за социјална работа за изрекување на привремена мерка 
за заштита од член 35 од овој закон, ќе постапи веднаш, а најдоцна во рок од седум дена од 
денот на приемот на барањето ќе донесе одлука.

Судот во рок од 24 часа без да одржи рочиште ќе одлучи за изрекување на привремена 
мерка за заштита од член 35 од овој закон кога постои основано сомнение за сериозна опасност.

Во услови пак кога насилникот се заканува со оружје и за истото нема легална дозвола 
за поседување и носење, полицијата има право да го повика, но нема право да направи претрес 
и да му го одземе оружјето без налог на судија. Заради вакви случаи потребно е да се интервенира 
во ЗПСЗСН и да се вклучи можноста за одземање на оружјето веднаш, со цел да се заштити животот и 
сигурноста на жртвата и децата во прва линија.

Според анализите на граѓанските организации забележани се недостатоци при примената на 
член 34 од ЗПСЗСН-отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување. Затоа потребно 
е воспоставување на блиска соработка на граѓанскиот суд и полицијата. Потребни се и посебни обуки 
за полициските службеници во дирекна соработка со граѓанските судии за разбирање на значењето на 
оваа интервентна мерка.

 Î Член 53 – Мерки за забрана на приближување или заштита

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека соодветни мерки на забрана на приближување или за заштита им се достапни на 
жртвите на сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека мерките за забрана на приближување и за заштита споменати во ставот 1:
-  се достапни за непосредна заштита и без непотребни финансиски или 

административни товари врз жртвата;
-  се издаваат за определен период или сé додека не се изменат или не се отповикаат;
-  кога е потребно, се издаваат на ex parte основа со непосредна дејство;
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-  се достапни без оглед или како дополнување на други правни постапки;
-  може да се изрекуваат во последователни правни постапки.

3.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека прекршувањето на мерките за забрана на приближување и за заштита изречени 
во согласност со ставот 1 ќе бидат предмет на кривични или други санкции кои се 
ефективни, сразмерни и кои одвраќаат од вршење на кривични дела.

И во делот за Мерки за привремена заштита во ЗПСЗСН преку повеќе членови како што се : 
член 34, 35, и 36, се вели дека;

член 34

 Заради отстранување на непосредна и сериозна опасност по животот и физичкиот 
интегритет на жртвата и членовите на нејзиното семејство, се изрекува привремена 
мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до 
домот на предлог на Министерството за внатрешни работи од член 29 став 4 од овој закон, 
без согласност на жртвата.

 Привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана за 
приближување до домот се изрекува во траење од најмалку 10, а најмногу до 30 дена.

член 35

 Заради запирање на насилството, отстранување на последиците од извршеното насилство 
и преземање на ефикасни мерки кон сторителот на насилството, заради елиминирање на 
причините за вршење на натамошно семејно насилството, на сторителот на семејното 
насилство може да му се изречат следниве привремени мерки за заштита:
1)  забрана да се заканува дека ќе стори семејно насилство;
2)  забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или на друг начин 

комуницира со член на семејството, директно или индиректно;
3)  забрана да се приближува на растојание помало од 100 метри до 

живеалиштето,училиштето, работното место или определено место кое редовно го 
посетува друг член на семејството;

4)  отстранување од домот без оглед на сопственоста,
5)  забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде одземено;
6)  задолжително да ги врати предметите кои се потребни за задоволување на 

секојдневните потреби на семејството;
7)  задолжително законско издржување на семејството;
8)  задолжително да посетува соодветно советувалиште;
9)  задолжително лекување на сторителот, доколку злоупотребува, алкохол, дрога и други 

психотропни супстанции или има психичко заболување;
10)  задолжително да ги надомести медицинските и другите трошоци настанати од 

семејното насилство и 
11)  изрекување на која било друга мерка која судот ќе ја смета за неопходна за да се обезбеди 

сигурност и добросостојба на другите членови на семејството.

член 36

 Министерството за внатрешни работи е должно да поднесе предлог за изрекување 
на привремена мерка на заштита од член 34 од овој закон до надлежниот суд заради 
отстранување на непосредна и сериозна опасност по животот и физичкиот интегритет на 
жртвата и членовите на нејзиното семејство.

 Жртвата може да поднесе предлог за изрекување на привремена мерка за заштита од член 
35 од овој закон, до надлежниот суд непосредно или преку Центарот за социјална работа, на 
нејзино барање.

 Центарот за социјална работа може да поднесе предлог за изрекување на привремена мерка 
за заштита од член 35 од овој закон до надлежниот суд, со согласност на жртвата.
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 Î Член 54 – Истраги и докази

 Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека 
доказите за сексуалната историја и однесување на жртвата во граѓански и во кривични 
постапки ќе бидат дозволени само доколку тоа е релевантно и неопходно.

Се применуваат општите законски одредби за изведување на докази во кривичната и во 
граѓанската постапка според кои треба да се докажуваат само оние факти кои се неопходни и 
релевантни. Значаен напредок во унапредување на пристапот на жената до правдата има во член 55 од 
Законот за кривична постапка со кој се воспоставува родово сензитивен пристап и заштита од секундардна 
виктимизација на жените-жртви на кривични дела против половата слобода и половиот морал, човечноста 
и  меѓународното право. При тоа со овој член се гарантира правото: да биде испитувана од лице од ист пол 
во полицијата и во јавното обвинителството, да не одговори на прашања што се однесуваат на личниот 
живот на жртвата, а не се поврзани со кривичното дело и да бара испитување со помош на визуелно-
тонски средства на начин определен со овој закон.

 Î Член 55 – Постапки еx parte и ex officio

1.  Страните обезбедуваат дека истрагите или гонењето за кривични дела утврдени во 
согласност со членовите 35, 36, 37, 38 и 39 од Конвенцијата нема да зависат целосно од 
пријава или тужба поднесена од жртвата ако кривичното дело било извршено целосно 
или делумно на нивна територија, и постапките да може да продолжат дури ако 
жртвата ја повлекла својата изјава или пријава.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат, во 
согласност со условите предвидени со нивното внатрешно право, можност за владини 
и невладини организации и советници за домашно насилство да им помагаат и/или да ги 
поддржуваат жртвите, на нивно барање, во текот на истрагите и судските постапки 
во врска со кривичните дела утврдени во согласност со Конвенцијата.

Кривичните дела на кои се однесува член 55 став 1 од Конвенцијата според Кривичниот законик 
на РМ се гонат по службена должност (ex officio) кога се извршени при семејно насилство.

Во согласност со член 9 од ЗПСЗСН жртвата има право на придружник. Поточно жртвата може 
да избере лице кое ќе ја придружува во текот на целата постапка. Придружникот може да биде кое 
било возрасно лице, освен лицето кое е сторител на семејното насилство во постапката.

Ова е особено важно заради ранливоста на жртвата, намалената самодоверба, немањето 
доволно информации и сл.,а со цел да не се откаже во текот на постапката.

Исто така согласно член 32 од ЗПСЗСН, Здружението рeгистрирано за остварување на цели и 
задачи од областа на социјалната заштита, во согласност со своите програми може да презема мерки 
за заштита утврдени во член 18 од овој закон, самостојно или во соработка со Центарот за социјална 
работа. Во таа насока, Здружението е должно за преземените мерки од  член 18 став.1, во рок од 24 
часа да го извести Центарот за социјална работа, надлежен според местото на живеење на лицето-
жртва на семејно насилство.

Во согласност со член 45 од ЗПСЗСН, одржувањето на рочиштето во судот е во присуство и 
на претставник од Центарот за социјална работа, кога е подносител на предлогот за изрекување на 
привремена мерка за заштита од член 35 од овој закон.

Кога жртва на семејно насилство е дете и лице со ограничена или одземена деловна способност, 
на рочиштето се застапува од родителот кој не е противник во постапката или старателот. Доколку е 
потребно судот може да повика и други лица.

 Î Член 56 – Мерки на заштита

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да ги заштитат 
правата и интересите на жртвите, вклучувајќи ги и нивните посебни потреби како 
сведоци, во сите фази од истрагите и судските постапки, а особено преку:
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а.  обезбедување на нивната безбедност, како и на безбедноста на нивните семејства 
и сведоците во нивно име, од заплашување, одмазда и повторена виктимизација;

б.  обезбедување информирање на жртвите, барем во случаи кога жртвите и 
семејството може да се во опасност, за бегство на сторителот односно привремено 
или трајно ослободување;

в.  информирање на жртвите, во согласност со условите предвидени со внатрешното 
право, за нивните права и услугите што им се на располагање, последователните 
активности во врска со нивната жалба, обвинението, општото напредување на 
истрагата или постапката, и нивната улога во нив, како и за исходот на нивните 
случаи;

г.  овозможување на жртвите, на начин и во согласност со процесните правила на 
внатрешното право, да бидат ислушани, да достават докази и да ги презентираат 
нивните гледишта, потреби и интереси, непосредно или преку посредник, и дека ќе 
се земат предвид;

д.  обезбедување на жртвите со соодветни служби за поддршка така што нивните 
права и интереси уредно да се презентираат и да се земат предвид;

ѓ.  обезбедување усвојување на мерки за заштита на приватноста и угледот на 
жртвата;

е.  обезбедување, кога е можно, да се избегнува контактот меѓу жртвите и 
сторителите во суд и во просториите на органите за спроведување на законот;

ж.  обезбедување на жртвите со независни и стручни преведувачи, кога жртвите се 
странки во постапката односно кога приложуваат докази;

з.  овозможување на жртвата да сведочи, според правилата предвидени во 
внатрешното право, во судница без да биде присутна односно барем без присуство 
на обвинетиот, секакопреку употреба на соодветни комуникациски технологии, 
таму каде што се достапни.

2.  На дете-жртва и сведок на насилство врз жените и домашно насилство им се 
укажуваат, кога е соодветно, специјални мерки на заштита, земајќи ги предвид 
најдобрите интереси на детето.

Врз основа на член 41 од Законот за за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 138/14), министерот за труд и социјална политика, 
донесе  ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО И СЛЕДЕЊЕТО НА МЕРКИTE ЗА ЗАШТИТА НА 
ЖРТВАТА НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ПРЕЗЕМЕНИ ОД ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА И ЗА НАЧИНОТ НА 
СЛЕДЕЊЕ НА ИЗРЕЧЕНИТЕ ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА (Правилник)

Со член 2 од  овој Правилник се пропишува начинот на спроведувањето и следењето на 
мерките за заштита на жртвата на семејно насилство преземени од Центарот за социјална работа (во 
натамошниот текст, Центарот) и за начинот на следење на изречените привремени мерки за заштита 
од семејно насилство во текот на целата постапка.

Според член 16 -Правна помош и застапување  на лице-жртва на семејно насилство се 
спроведува преку обезбедување на советување на жртвата за правата и законските постапки кои 
можат да се покренат за надминување и спречување на семејното насилство, од страна на стручно 
лице во Центарот.

Мерката за заштита од став 1 на овој член, може да се спроведе и со упатување на жртвата на 
семејно насилство во здружение кое е запишано во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на 
социјалната заштита, за давање на правна помош и застапување на жртви на семејно насилство.

Спроведувањето и следењето на мерките за заштита на жртвата на семејно насилство и 
следењето на изречените привремени мерки за заштита од семејно насилство изречени од судот, од 
страна на стручните лица во Центарот се врши итно, со должно внимание на потребите на жртвата и 
почитување на правата на жртвата, во рамките на надлежностите на Центарот, како и во соработка 
и координираност со институциите кои вршат дејност од областа на социјалната заштита, детската 
заштита, внатрешните работи, здравството,вработувањето и образованието.



Мерките за заштита се спроведуваат од страна на стручните лица во Центарот со должно 
внимание за да се зајакне жртвата преку психо-социјална помош, поддршка и заштита, а за да се 
спречи идно насилство.

Спроведувањето и следењето на мерките за заштита на жртвата на семејно насилство и 
следењето на изречените привремени мерки за заштита од семејно насилство, стручните лица 
во Центарот го вршат со почитување на основните слободи и права на жртвата, правото на живот, 
личениот интегритет, недискриминацијата, родовата еднаквост и разбирање на насилството од родова 
перспектива. Во согласност со  член 4 од овој правилник кога се работи за дете-жртва на семејно 
насилство, покрај правата од став 1 на овој член, стручните лица во Центарот овозможуваат засилена 
заштита на детето, го информираат детето согласно неговата возраст и степенот на психофизички 
развој за покренувањето и за причините за покренување на постапка која се однесува на уредување на 
односите на родителите и децата, за надзорот над вршењето на родителското право и за старателството, 
почитувајќи го правото на детето да учествува во постапките од интерес за неговиот живот, раководејќи 
се од најдобриот интерес на детето.

Сепак за да се реализираат горенаведените членови согласно овој правилник лицето жртва 
на семејно насилство потребно е да пополни формулар и истиот да го потпише.

 Î Член 57 – Правна помош

 Страните го обезбедуваат правото на правен совет и бесплатна правна помош за 
жртвите според условите предвидени со нивното внатрешно право.

Во согласност со член 16 од Правилникот, а во врска со  правната помош и застапување на лице-
жртва на семејно насилство се спроведува преку обезбедување на советување на жртвата за правата и 
законските постапки кои можат да се покренат за надминување и спречување на семејното насилство, 
од страна на стручно лице во Центарот. Исто така мерката за заштита согласно овој правилник , може 
да се спроведе и со упатување на жртвата на семејно насилство во здружение кое е запишано во 
Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, за давање на правна помош и 
застапување на жртви на семејно насилство.

Што се однесува на правото за бесплатна правна помош, тоа е  дефинирано со Законот за 
бесплатна правна помош каде се уредува правото на бесплатна правна помош за лицата кои со оглед 
на својата материјална положба, не би можеле да ги остварат со Устав и закон загарантираните 
права, без да го загрозат сопственото издржување и издржувањето на членовите на своето семејство 
со кои живеат во заедничко домаќинство. Барањето за бесплатна правна помош се одобрува во сите 
судски и управни постапки, доколку со него се решава прашање од интерес за барателот на правната 
помош и тоа за права од областа на социјалното, здравственото, пензиското или инвалидското 
осигурување, работните односи, заштитата на деца, жртвите на семејното насилство, заштитата на 
жртвите од казниви дела, заштитата на жртвите од трговија со луѓе, признавање на правото на азил и 
имотно-правните прашања.

Сепак никаде не е експлицитно наведено дека тоа право го имаат и жени-жртви на насилство 
како и во Правилникот.

 Î Член 58 – Застареност

 Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат дека 
застарувањето за покренување каква било правна постапка во врска со кривичните 
дела утврдени со членовите 36, 37, 38 и 39 од Конвенцијата, ќе трае доволно долго и 
сразмерно на тежината на кривичното дело кое е во прашање, за да овозможи ефикасно 
отпочнување-покренување на постапката откако жртвата станала полнолетна.

Македонското казнено законодавство разликува застарување на гонењето и застарување на 
извршување на кривичната санкција. Исто така, апсолутната застареност се применува за гонење за 
сите кривични дела за кои е дозволена застареност, а откако ќе помине „двапати повеќе време отколку 
што според законот се бара за застареност на кривичното гонење“ (чл.107, ст. 6 од КЗ).
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Сексуалното насилство е инкриминирано во кривичните дела сместени во Глава XIX од КЗ - 
Кривични дела против половата слобода и половиот морал. Објектот на заштита кај оваа група на 
кривични дела е јасно дефиниран во самиот назив на главата, „слободата при стапување во полови 
односи“. Извршувањето на различни видови сексуално насилство врз деца на возраст до 18 години се 
инкриминира во неколку посебни членови, при што македонскиот КЗ прави разлика меѓу казнивоста 
на обљуба или други полови дејства во зависност од возраста на детето-жртва, како и во висината на 
пропишаната казна затвор. Роковите на застареност не доволуваат по наполнети 18 години, децата 
кои биле жртви на сексуално насилство за секое од кривичните дела да покренат гонење или за 
определени кривични дела тоа е можно во многу кус рок по полнолетството. Роковите за застареност, 
текот и прекинот на застарувањето и незастарливоста се уредени со членовите 107, 108 и 112 од КЗ. По 
ратификацијата на Конвенцијата, односно во согласност со член 118 од Уставот на РМ „меѓународните 
договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок 
и не можат да се менуваат со закон“, а во член 112 од КЗ е предвидена можност за незастарливост на 
кривичното гонење доколку тоа е предвидено со меѓународен договор кој е ратификуван.
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Поглавје 7
Анализа на усогласеноста со одредбите содржани во 

Поглавје VII – Миграција и азил (чл. 59-61)



Анализа на усогласеноста со одредбите содржани во Поглавје VII – Миграција и азил (чл. 59-61)

 Î Член 59 – Статус на престој

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека жртвите чиј статус на престој зависи од брачниот или вонбрачниот партнер 
во согласност со нивното национално законодавство, во случај на прекинување на 
бракот или врската, и при посебно тешки околности, добиваат, по поднесување 
барање, независна дозвола за престој без оглед на траењето на бракот или на врската. 
Условите коишто се однесуваат наодобрувањето и траењето на независната дозвола 
за престој се утврдени со националното законодавство.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека 
жртвите може да добијат запирање на постапката за протерување отпочната во 
врска со статусот на престој што зависи од статусот на брачниот или вонбрачниот 
партнер во согласност со националното законодавство и да им овозможат да поднесат 
барање за независна дозвола за престој.

3.  Страните издаваат обновлива дозвола за престој на жртвите во една од следните две 
ситуации или и во двете:
а.  Кога надлежен орган смета дека престојот на жртвите е неопходен заради 

нивната лична состојба;
б.  Кога надлежен орган смета дека престојот на жртвите е неопходен заради 

нивната соработка со надлежни органи во истраги или кривични постапки.
4.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 

дека жртвите на принудни бракови доведени во друга земја заради брак, а кои, како 
резултат на тоа, го изгубиле својот статус на престој во земјата каде што вообичаено 
престојуваат, можат повторно да го стекнат таквиот статус.

Законот за странците е родово неутрален и нема одредби што се однесуваат на жртвите од 
насилство врз жените. Законот во член 71 предвидува можност за добивање на привремен престој на 
странец врз основа на правото за семејно обединување и тоа: на странец кој во Република Македонија 
има дозвола за постојан престој или дозвола за привремен престој издадена заради вработување, 
работа, на самостојно вработени лица или на странец кој е по потекло од Република Македонија и која 
е издадена за период од една година, под услови и во согласност со овој закон, му се признава право на 
семејно обединување со членовите на неговото потесно семејство кои се странци. Законот во член 72 ги 
определува странците-членови на потесното семејство и тоа: брачен другар на странецот и малолетни 
деца на странецот или на неговиот брачен другар, вклучувајќи го и член 117, посвоени деца на странецот 
или на неговиот брачен другар, како и малолетни деца врз кои странецот или неговиот брачен другар 
има старателство, утврдено со пресуда или одлука на матичната земја во која е извршено посвојувањето, 
односно старателството, а потврдена од страна на надлежен орган во Република Македонија.

Одредбите од овој член не се однесуваат на членови на вонбрачна заедница и блиска интимна 
врска. Законот за странците со членот 75, временскиот период на престој на членовите на потесното 
семејство на странецот го одобрува за период до една година, но го врзува со правниот статус на 
барателот за семејно обединување односно со временски период како и дозволата за привремен 
престој на странецот-барател.

На членовите на потесното семејство на странецот кој има дозвола за постојан престој им се 
издава дозвола за привремен престој за период до една година со можност, под услови утврдени со 
овој закон, истата да се продолжува до стекнување на услови за постојан престој.

Во став 3 од истиот член е предвидено дека Министерството за внатрешни работи може да ја 
продолжува дозволата за привремен престој на лицата во случај кога странецот починал или брачната 
заедница престанала, а која во Република Македонија траела најмалку три години, како и во случај 
кога тоа го наметнуваат особено тешки околности.

Дозволата за привремен престој од ставот 4 на овој член претставува автономна дозвола за 
престој, но бара исполнување на временски услов за траење на заедницата во РМ од најмалку три 
години.

45



46 47

Во член 77 се одредува дека: странец кој е член на потесното семејство на државјанинот на 
Република Македонија според условите утврдени и во согласност со овој закон, има право на привремен  
престој во Република Македонија.

Државјанинот на Република Македонија кој во Република Македонија има пријавено 
живеалиште може да поднесе барање за издавање на дозвола за привремен престој на членовите на 
неговото потесно семејство.

На лицето од ставот 1 на овој член дозволата за привремен престој може самостојно да му 
се продолжува и кога државјанинот на Република Македонија починал или престанала брачната 
заедница, а која во Република Македонија траела најмалку три години, како и во случај кога тоа го 
наметнуваат особено тешки околности.

Одредбите од овие два члена се рестриктивни затоа што се бара брачната заедница да траела 
три години или кога тоа го наметнуваат особено тешки околности, без да се наведе што се смета за 
особено тешки околности.

Терминот „жртва“ во Законот за странците се споменува само во член 80, но родово неутрално, 
а привремениот престој се дозволува поради хуманитарни причини и тоа:

дозвола за привремен престој поради хуманитарни причини може да се издаде по исклучок на 
странец кој не ги исполнува условите за издавање на дозвола за привремен престој утврдени со овој 
закон, и тоа во следниве случаи:

- ако постојат основи за сомневање дека е жртва на кривично дело „трговија со луѓе” утврдено со 
Кривичниот законик,

- на странец кој е на возраст до 18 години живот, а кој останал без придружба на родител или старател,
- на лица без државјанство или
- други оправдани причини од хуманитарен карактер.
Дозволата од ставот 1 алинеи 2, 3 и 4 на овој член се издава за период до една година и истата 

може да се продолжува доколку се утврди дека и понатаму постојат хуманитарни причини.
Од презентираните законски решенија јасно произлегува дека жртва на насилство врз жената 

и кога е во брачна заедница без оглед на нејзиното временско траење нема можност да поведе 118 
самостојна и автономна постапка за регулирање на својот престој во РМ. Не е предвидена процедура 
во која жената ќе може да приложи докази дека бракот престанал поради насилство и да побара 
регулирање на престојот врз таа основа.

Во РМ нема предвидено правна процедура која ќе ја заштити жртвата од губење на правниот 
статус во РМ во случаи кога нејзиниот насилен партнер ќе го изгуби законскиот престој во земјата.

Обновлива дозвола за престој на може да добијат само жртвите на трговија со луѓе. Во член 
81 од Законот за странците се одредува дека: на странец за кого постојат основи на сомнение дека е 
жртва на кривично дело „трговија со луѓе” утврдено со Кривичниот законик му се овозможува период 
на одлучување во траење до два месеца со цел за укажување заштита и помош во закрепнувањето и 
избегнувањето на влијанието на сторителите на кривичното дело „трговија со луѓе”.

Странецот за време на периодот на одлучување се сместува во посебна просторија во 
Прифатниот центар за странци на Министерството за внатрешни работи.

Дозволата за престој е условена со одредбите во член 82 во кој се вели: по истекот на периодот 
на одлучување утврден во членот 81 на овој закон или претходно доколку надлежните државни органи 
оценат дека странецот покажува јасна намера за соработка, на странецот кој е жртва на трговија со 
луѓе може да му се издаде дозвола за привремен престој, ако:

- неговиот престој во Република Македонија е неопходен заради спроведување на судска постапка,
- покажува јасна намера за соработка со надлежните државни органи во откривањето на кривичните 

дела и сторителите и
- ги има прекинато односите со лицата за кои постои основано сомнение дека се вклучени во 

извршување на кривично дело „трговија со луѓе”.
Дозволата од ставот 1 на овој член ќе се издаде за период до шест месеци и истата ќе се 

продолжи, доколку се исполнети условите утврдени во ставот 1 на овој член.
Наведените законски решенија се родово неутрални, не се родово сензибилни и прилагодени 

на потребите на жените-жртви на трговија со луѓе. Законот не препознава жени-жртви од други 
кривични дела со што воопшто не ги задоволува барањата определени во член 59 од Конвенцијата.
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Овој член од Конвенцијата укажува дека е потребно националните закони да овозможат 
независно добивање на правен статус без оглед на времетраењето на бракот или врската. Според ова 
државите имаат обврска на жртвите на сите форми на насилство врз жени, да им обезбедат стекнување 
на право на престој како нивно лично право. Ваквиот пристап ќе им обезбеди на жртвите неопходна 
заштита од властите од натамошно вознемирување од насилникот. Исто така, ова е особено важно при 
случаи на присилни бракови, во кои жртвата е принудена да остане во брак заради правниот статус 
стекнат преку насилникот.

Лицата кои биле жртви на присилни бракови и однесени во други држави и при тоа го загубиле 
правниот статус во РМ немаат законска можност да го обноват претходниот правен статус во РМ по таа 
основа. На странците им се овозможува постапка за привремен престој како за секој друг странец, а на 
лицата кои претходно имале македонско државјанство во согласност со Законот за државјанство член 
8, можат да поднесат барање за повторен прием во државјанство на Република Македонија, доколку 
не поминале најмалку три години од престанувањето на државјанството на Република Македонија со 
отпуст. Постоечките решенија за решавање на статусот на жртви од присилни бракови воопшто не се 
во согласност со барањата од член 59 став 4 од Конвенцијата. Конвенцијата е само потпишана од РМ, а 
сѐ уште не е ратификувана. Во моментот на пишување на овој извештај нема изјавено резерва.

 Î Член 60 – Родово засновани барања за азил

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
родово заснованото насилство врз жените да може да се препознава како форма 
на прогонување во рамките на значењето на членот 1 A (2) од Конвенцијата за 
статусот на бегалците од 1951 година и како форма на сериозно загрозување кое бара 
комплементарна/супсидијарна заштита.

2.  Страните обезбедуваат дека родово чувствително толкување се дава за секоја 
одосновите во Конвенцијата и дека кога е утврдено дека стравот од прогонување се 
однесува на една или повеќе основи, на барателите да им се одобрува статус на бегалци 
во согласност со применливите релевантни инструменти.

3.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да развијат родово 
чувствителни постапки на прием и услуги на поддршка за барателите на азил, како и 
родово чувствителни упатства и родово чувствителни постапки за азил, вклучувајќи и 
определување бегалски статус и барање за меѓународна заштита.

Република Македонија на 18 јануари 1994 година по пат на сукцесија (од поранешна СФРЈ која ја 
имаше ратуфикувано Конвенцијата) ја презема Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година и 
Протоколот за статусот на бегалците од 1967 година. Во Закон за азил и привремена заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 49/2003; 66/ 2007; 142/2008; 146/2009 и 166/2012) на соодветен 
начин се имплементирани одредбите од Конвенцијата за бегалци и е во согласност со членот 15 став 2 
од Европската конвенција за заштита на човековите права и на основните слободи.

Македонското законодавство не е родово сензибилизирано на соодветен начин и родово 
заснованото насилство врз жените не е дефинирано како основа за добивање на статус на бегалец или 
на лице под супсидијарна заштита.

Во член 4-а став 2 од Закон за азил и привремена заштита како дела на прогонување се 
наведени дела на физичко или ментално насилство, вклучувајќи и дела на сексуално насилство и дела 
кои по својата природа се врзани за пол или деца, од што очигледно произлегува дека овој Закон не го 
препознава родовиот карактер на кривичните дела предвидени со Конвенцијата од член 33 до член 42.

Критериумите „добро основан страв од прогон” или „претрпена штета” од Конвенцијата за 
бегалците според внатрешното право не може родово сензитивно да се толкуваат / да се применат на 
случаи на родово засновано насилство.

Во Закон за азил и привремена заштита, во Законот за странците и во Правилникот за куќниот 
ред во Прифатниот центар за странци, има предвидено процедура за третманот на барателите на азил 
кои задоволуваат одредени специфични потреби на половите, но не се родово сензибилирани според 
барањата на Конвенцијата.
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Во Законот за азил и привремена заштита членот 23-а определува дека ќе бидат земени предвид 
потребите на ранливите лица со посебни потреби и тоа: процесно неспособни лица, малолетни лица, 
малолетни лица без придружба, тешко болни лица, лица со пречки во развојот, стари лица, бремени 
жени, самохрани родители со малолетни деца, жртви на трговија со луѓе и лица кои биле изложени на 
мачење, силување или други тешки форми на психолошко, физичко или сексуално насилство.

Посебните потреби на ранливите лица се утврдуваат по пат на индивидуална процена на 
нивната состојба од страна на надлежната јавна установа за социјална заштита, а при сместувањето 
и задоволувањето на стандардот на живеење на лицата ќе се земе предвид нивната состојба со 
обезбедување соодветна здравствена, психо-социјална и друга помош.

Во последнот став на овој член е утврдено дека кога се работи за ранливи лица неопходно е 
при оцена на барањето за признавање право на азил да се имаат предвид облиците на прогонување 
специфични за половата припадност.

Во член 48 од Законот за азил и привремена заштита, барателите на право на азил до донесување 
на конечна одлука во постапката за признавање право на азил имаат право на:

- престој;
- бесплатна правна помош;
- сместување и згрижување во Прифатен центар или друго место за сместување определено 

одМинистерството за труд и социјална политика, доколку искаже потреба за истото;
- основни здравствени услуги во согласност со прописите за здравственото осигурување;
- право на социјална заштита во согласност со прописите за социјалната заштита;
- право на образование во согласност со прописите за основно и средно образование;
- работа само во рамките на Прифатниот центар или друго место за сместување 

определено од Министерството за труд и социјална политика како и право на слободен 
пристап на пазарот на труд за барател на право на азил на кој барањето за признавање 
на право на азил не му е решено во период од една година, по истекот на периодот од една 
година;

- контакти со Високиот комесаријат за бегалци, како и со невладини хуманитарни 
организации заради давање на правна помош во постапката за признавање право на азил.

Министерството за труд и социјална политика за правата наведени во ставот 1 на овој член 
ги известува барателите на право на азил во писмена форма на јазик за кој разумно може да се 
претпостави дека го разбираат или во усна форма со помош на преведувач.

Министерството за труд и социјална политика се грижи за обезбедување средства за 
издржување и здравствена заштита на барателите на право на азил, додека се наоѓаат воПрифатниот 
центар или друго место за сместување определено од ова министерство.

Барателите на право на азил, во сите фази на постапката можат да контактираат со лица 
кои даваат правна помош, со претставниците на Високиот комесаријат за бегалци на ОН, како и со 
невладини хуманитарни организации; во член 21 е уредено правото на толкувач кога барателот на 
право на азил не го разбира јазикот во постапката. 

Во законите што ја регулираат оваа област нема предвидено индикатори за рано утврдување 
на случаи за насилство врз жените, а нема и правила за родово сензибилизирано постапување на 
државните службеници со жени-жртви на насилство. Изработена е Стратегија за репродуктивно 
и сексуално здравје од  Министерството за здравство, меѓутоа истата не е родово сензитивна и во 
изработката на истата не учествуваа експерти за родова еднаквост. Па, во таа насока како дел од 
обврските од оваа стратегија Министерството за здравство подготви стандардни оперативни процедури 
за родово базирано насилство во кризни состојби. Во Законот за странците воопшто не се користи 
терминот жена, а терминот жртва само во контекст на жртва од трговија со луѓе. Така во член 80 е 
предвидено издавање на дозвола за привремен престој поради хуманитарни причини, ако постојат 
основи за сомневање дека е жртва на кривично дело „трговија со луѓе” утврдено со Кривичниот 
законик, на лица без државјанство или други оправдани причини од хуманитарен карактер.

Во согласност со овој член на странец за кого постојат основи на сомневање дека е жртва 
на кривично дело „трговија со луѓе” утврдено со Кривичниот законик му се овозможува период на 
одлучување во траење до два месеца со цел укажување заштита и помош во закрепнувањето и во 
член 120 и 121 избегнување на влијанието на сторителите на кривичното дело „трговија со луѓе”, а 
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за време на периодот на одлучување се сместува во посебна просторија во Прифатниот центар за 
странци на Министерството за внатрешни работи. Во Правилникот за куќниот ред во Прифатниот 
центар за странци е одредено дека во него се сместуваат и лица кои поднеле барање за признавање на 
азил или супсидијарна заштита. При сместувањето на странците се води сметка за полот на лицето, за 
неговата возраст и за државјанството,  лица од исти пол се сместуваат во исти простории кои 24 часа се 
обезбедувани од Министерството за внатрешни работи. За време на престојот во Прифатниот центар, 
странецот има право на здравствена заштита, на преведувач за да ги разбере одредбите на куќниот 
ред, на храна, на средства за лична хигиена, на облека и му се доделува и кревет.

 Î Член 61 – Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)

1.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за почитување на 
принципот на забрана за протерување односно враќање (non-refoulement) во согласност 
со постоечките обврски според меѓународното право.

2.  Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат 
дека жртвите на насилство врз жените на кои им е потребна заштита, без оглед на 
нивниот статус односно престој, нема под ниту еден услов да бидат вратени во ниту 
една земја во која нивниот живот би бил во ризик, или каде што би можеле да бидат 
подложени на мачење или нехуман односно деградирачки третман или казнување.

Во правниот систем на РМ препознаен е принципот на невраќање (non–refoulement) и во 
Законот за странците и во Законот за азил и привремена заштита. Во член 107 од Законот за странците 
се утврдува дека странец не смее присилно да се отстрани во држава: во која неговиот живот или 
слобода би биле во опасност поради неговата раса, вера, националност, припадност на социјална група 
или политичко уверување или каде што би бил подложен на мачење, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување. Принципот на невраќање во Законот за азил и привремена заштита 
е уредено во член 7 каде се вели дека: барател на право на азил, признаен бегалец или лице под 
супсидијарна заштита не може да се протера или на каков било начин со сила да се врати на границите 
на државата:

- во која неговиот живот или слобода би биле во опасност поради неговата раса, вера, 
националност, припадност на одредена социјална група или политичко уверување или

- каде би бил подложен на мачење, нечовечно или понижувачко постапување или казнување.
Оттука произлегува дека РМ доследно ги имплементирара одредбите од Конвенцијата за 

бегалци во однос на принципот на невраќање. Жените-жртви на насилство се опфатени со принципот 
на невраќање како лица под супсидијарна заштита. 



ПРЕПОРАКИ:

•	 Унапредување на системот на заштита на жртвите на насилство опфатено со оваа Конвенција, 
преку воспоставување на засолништа за жртви на насилството, телефонски линии како и 
формирање на центри за упатување на жртви на силување и сексуално насилство заради 
поддршка од траума и советување; 

•	 Унапредување на системот на заштита со програми за психо-социјален третман на насилници, 
заради корегирање на насилното однесување;

•	 Унапредување на системот на заштита со програми за психо-социјален третман и 
специјализирана поддршка на жртвите на семејно насилство, како и за децата кога се директни 
жртви или сведоци на насилство; 

•	 Усвојување на програми и мерки за зајакнување и економска независност на жртвите од 
семејно насилство;

•	 Унапредување на меѓународната соработка заради ефикасни истраги и гонење на насилството 
опфатено со оваа конвенција вклучително и заштита на жртвите;

•	 Алоцирање на финасиски и човечки ресурси за ефективно имплементирање на националната 
политика за превенција, помош и заштита на жртвите од семејно насилство, вклучувајќи ги и 
програмите спроведени од невладините организации;

•	 Oбештетување на жртвите на насилство и обезбедување на надоместок на штетата во разумен рок;

•	 Воведување на нови или измена и дополнување на  постојните кривични дела или 
предвидување на други санкции за дејствија на насилство спрема жената и домашното 
насилство со вградување  на родово неутрален принцип односно полот на жртвата да не биде 
релевантен и конститутивен елемент на делото;

•	 Измени во делот на надлежноста за гонење на овие дела и вградувaње на отежителни 
околности за овие дела;

•	 Јакнење на генералната и специјалната превенција од овие дела со изрекувањето на казни за 
дејствијата на насилство спрема жената и домашното насилство;

•	 Да се иницираат измении и дополнувања на Закон за бесплатна правна помош во согласност 
со европските искуства, во насока на подобрување на системот на бесплатна правна помош 
во Република Македонија со вградување на родово сензитивен аспект на жртвите на семејно 
насилство.

•	 Да се продолжи со иницијативата за побрза ратификација на конвенцијата;

•	 Да се предложат измени и дополнувања на Законот за превенција, пречување и заштита од 
семејно насилство согласно насловот и содржината на конвенцијата каде експлицитно ќе се 
предвиди и терминот насилство врз жените и домашно насилство;
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