
ИНФОРМАТОР ЗА 
ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ 
ЖЕНИТЕ И СТАТИСТИКА 
ЗА РОДОВО БАЗИРАНО 
НАСИЛСТВО 

МЕЃУНАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

Меѓународни правни инструменти и национално законодавство кои ги штитат правата 
на жените и треба да ги елиминираат сите форми на дискриминација на жената во 

општеството како и родово базираното насилство. 

ИНСТРУМЕНТ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА
Конвенција на Советот на Европа за 

спречување и борба против насилството 
врз жените и домашното насилство 

(Истанбулска Конвенција) ратификувана во 
декември, 2017.

ИНСТРУМЕНТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ
Конвенцијата за елиминација на сите форми 

на дискриминација против жените -  
ратификувана во јануари 1994

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО

ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, 
СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД 

СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

ЗАКОН ЗА БЕСПЛАТНА 
ПРАВНА ПОМОШ

КРИВИЧЕН ЗАКОНИК
ЗАКОН ЗА ЕДНАКВИ 
МОЖНОСТИ НА 
МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ

ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈА



Само некои од забележаните состојби од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови 
права во периодот од мај до декември 2018 година.

По пријава во полиција за постојано физичко и психичко насилство од 
претходен партнер, жртвата не ја добива соодветната заштита. 

Жртвата се обраќа за помош до Центар за социјални 
работи поради семејно насилство извршено од 

нејзиниот татко. 

Заради сеопфатно и ефикасно преземање на мерки за превенција, спречување и заштита од семејно 
насилство надлежните институции и здруженија имаат обврска да го почитуваат Протоколот за меѓусебната 

соработка на надлежните институции и здруженија за заштита и спречување од семејното насилство.

ја заведува пријавата како 
поплака 

НЕПОСТАПУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУИИ ПРИ 
ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

НЕПРУЖАЊЕ ЗАШТИТА НА ЖРТВАТА ПОРАДИ НЕЈЗИНАТА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА

ПОЛИЦИЈАТА

да го препознае и правилно да го 
процесуира семејното и родово 
базираното насилство и да ѝ ја 
овозможи соодветната заштита 

на жртвата.

ПОЛИЦИЈАТА ТРЕБА:

води постапка за изрекување привремени 
мерки за заштита од семејно насилство шест 

месеци

СУДОТ

да го почитува начелото на итност на 
постапката  и е  должен, за изрекување на 
привремена мерка за заштита да постапи 

веднаш, а најдоцна во рок од седум дена од 
денот на приемот на барањето согласно 

член 44 од Законот за превенција, 
спречување и заштита од семејно насилство. 

СУДОТ ТРЕБА:

одбива да прими пријава за сторено семејно насилство поради 
сексуалната ориентација на жртвата.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ
да овозможи еднаков третман на сите жртви на семејно 
насилство и соодветна заштита, без дискриминација врз 

основа на сексуалната ориентација. 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ ТРЕБА

ДВОЈНА ВИКТИМИЗАЦИЈА НА ЖРТВАТА И СООЧУВАЊЕ СО НАСИЛНИКОТ ОДЛОЖЕН ПРИСТАП ДО 
ПРАВДА НА ЖРТВИТЕ

Жртвата пријавува дека трпи насилство од страна на членови на нејзиното семејство, но е 
обесхрабрена да води судска постапка против сторителите , а поради страв од директно 
соочување со нив на рочиштата. 

 Жртвите, при водење на судски постапки, повторно се соочуваат со сторителите на семејно 
и родово базирано насилство за времетраењето на судските рочишта.  Во текот на 
постапката, жртвите посебно даваат изјава во секоја надлежна институција. 

Институциите треба да одбегнат двојна виктимизација на жртвата, па така изјавата  дадена 
пред една институција (на пр. Полиција) да е валидна пред судот, а особено кога постојат 
доволно материјални докази кои укажуваат на сторено насилство. 

Во месец номеври, Хелсиншкиот 
комитет за човекови права на 
Република Македонија спроведе 
мониторирање на 10 (десет) судски 
постапки по основ Семејно насилство , 
во Основен Суд Скопје 1.

Од сите 10 закажани рочишта, 8 беа 
одложени за наредните месеци. Со ова 
се констатира одложен пристап до 
правда на жртвите. 


