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I дел

ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА

За Истанбулската конвенција

Конвенцијата на Советот на Европа (СоЕ) за спречување и борба против 
насилството врз жените и домашното насилство беше усвоена од страна 
на Комитетот на министри при СоЕ на 7 април 2011 година. На 11 мај 2011 
година беше отворена за потпис, а по ратификацијата од страна на десет 
држави, стапи на сила на 1 август 2014 година. 

Заради сеопфатна заштита во сите сфери на процесирање на жртвите, ИК:

	z ги интегрира принципите на човекови права;

	z предвидува посебни форми на кривични дела (насилство врз жените 
и девојчињата);

	z дава јасни насоки за потребни интервенции во национален контекст;

	z воспоставува механизам за имплементација – ГРЕВИО Комитетот. 

Одредбите на ИК се напишани врз основа на судската пракса на Европ-
скиот суд за човекови права во Стразбур. 

ИК и Република Северна Македонија

Македонија ја потпиша Конвенцијата на 8 јули 2011 година, а во декември 
2017 година Собранието го усвои Законот за ратификација на Конвенцијата 
на СоЕ за спречување и борба против насилството врз жените и домашното 
насилство.1 Конвенцијата беше ратификувана со депонирање на инструмен-
тот за ратификација, кој беше предаден на 23 март 2018 година, а почна да 
се применува од 1 јули 2018 година. 

1	 Закон	за	ратификација	на	Конвенцијата	за	спречување	и	борба	против	насилството	врз	
жените	и	семејното	насилство.	(декември,	2017).	Службен	весник	на	Република	Македо-
нија	бр.	198/2017.
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Клучни принципи на Истанбулската конвенција

Должно внимание (Due dilligence)
Членот 5 од ИК ги дефинира обврските на државата и принципот на 

должно внимание. Според овој принцип, државите членки се должни да 
се воздржуваат од учество 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. 

Државите се обврзани да преземаат потребни законодавни и други мер-
ки 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 приватни лица.

Родова еднаквост и родова сензитивност
ИК во самата преамбула дефинира дека остварувањето на de jure и de 

facto еднаквост меѓу жените и мажите е клучен елемент во спречувањето 
на насилството врз жените. Насилството врз жените е манифестација на 
историски нееднаквите односи на моќ меѓу жените и мажите, кои довеле до 
доминација и дискриминација врз жените од страна на мажите и до спречу-
вање на целосното напредување на жените. ИК ја препознава структурната 
природа на насилството врз жените како родово базирано насилство и тоа 
дека насилството врз жените е еден од главните општествени механизми 
со кој тие се ставаат во потчинета положба во однос на мажите. 

ИК препознава дека семејното насилство несразмерно ги погодува жени-
те, но и дека мажите исто така можат да бидат жртви на семејно насилство.

Сите одредби од ИК, со исклучок на членовите кои се однесуваат на 
женско генитално осакатување и на присилен абортус и присилна стери-
лизација, се дефинирани со родово неутрален јазик.

Пристап фокусиран на жртвите 
Стандардите вградени во ИК се директно насочени кон поддршка на 

жртвите на начин на кој нивните права, потреби и безбедност се клучни 
во сите фази на реакција, интервенција и поддршка. 

Мерките за заштита на правата на жртвите се спроведуваат без дискри-
минација врз која било основа како: пол, род, раса, боја, јазик, вера, поли-
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тичко или друго мислење, национално или социјално потекло, поврзаност 
со национално малцинство, имот, раѓање, сексуална ориентација, родов 
идентитет, здравствена состојба, инвалидност, брачен статус, статус на 
мигрант или бегалец, возраст, или друг статус.

Фокус на децата како директни жртви и сведоци 
Конвенцијата препознава дека децата се жртви на семејно насилство 

секогаш кога насилството се случува во нивно присуство. Во фокусот на 
ИК е поддршката на деца-сведоци на насилство, при што особено треба 
да се води сметка за нивните права и потреби, а посебно е пропишана и 
обврска за должно внимание при преземање мерки согласно најдобрите 
интереси на детето.

Координиран институционален и мултисекторски пристап 
При преземањето мерки за спречување и борба против сите форми 

на насилството, институциите се должни да настапуваат координирано и 
холистички. ИК предвидува обврска за донесување ефективни и сеопфатни 
државни политики кои се спроведуваат по пат на ефективна соработка меѓу 
сите релевантни агенции, институции и организации.

ИК предвидува дека државите треба да ја признаваат, да ја поттикнуваат 
и да ја поддржуваат работата на невладините организации и организациите 
на граѓанското општетство вклучени во борбата против насилството врз же-
ните и ги обврзува да воспостават активна соработка со овие организации.

Цел на Истанбулската конвенција

ИК е базирана на четири клучни принципи: (I) превенција, (II) заштита и 
поддршка, (III) прогон и (IV) интегрирани политики.

I. Превенција
Насилството врз жените и семејното насилство се длабоко вкоренети во 

социјалните и културните вредности на општествата, како и во обичаите и 
традицијата. ИК бара државите да се фокусираат на промена на културата и 
традициите каде што актите на насилство врз жени и девојки се оправдуваат 
и легитимираат. Тоа подразбира дека државите треба: 
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	z да ги променат ставовите, родовите улоги и стереотипи кои оправду-
ваат насилството врз жените;

	z редовно да спроведуваат кампањи за подигнување на свеста за раз-
личните форми на насилство врз жените и траумите кои се јавуваат 
кај жртвите како последица на насилството;

	z да спроведуваат обуки на стручните лица кои работат со жртви;

	z да ги вклучат прашањата поврзани со рамноправност во наставните 
материјали на сите нивоа на образовниот процес. Ова подразбира 
измена на учебниците и работа со просветниот кадар за исклучување 
на родовите стереотипи од наставата; 

	z да соработуваат со невладините организации, со медиумите и со 
приватниот сектор за да допрат до пошироката јавност.

II. Заштита
Државите се обврзани да ги преземаат неопходните и потребните зако-

нодавни или други мерки за заштита на сите жртви од какви било поната-
мошни акти на насилство и негово повторување. Со цел да се постигне итна, 
сеопфатна и квалитетна заштита на жртвите, државите мораат:

	z да одговорат навремено и да обезбедат итна и соодветна заштита;

	z да обезбедат стандарди за ефективна проценка на ризик и менаџи-
рање со ризикот, со цел да се оневозможи ревиктимизација на жртвите; 

	z во националната легислатива да вклучат одредби кои ќе регулираат 
итни мерки за заштита и мерки за забрана на приближување или 
заштита. 

	z а воспостават засолништа за жртвите во соодветен број кои ќе покри-
ваат повеќе региони;

	z да обезбедат општи сервиси кои ќе нудат соодветна заштита на сите 
жртви на РБН;

	z да обезбедат 24/7 достапни СОС телефонски линии;
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	z да воспостават специјализирани сервиси за жени и деца жртви на РБН; 
особено во делот на обезбедување здравствена помош и заштита, 
како и психолошко и правно советување; 

	z да воспостават кризни центри за жртви на сексуално насилство и 
центри за упатување на жртви на сексуално насилство; 

	z да им обезбедат на жртвите соодветни и навремени информации за 
расположливите услуги на поддршка и правни мерки на јазик што го 
разбираат. 

III. Прогон
ИК ги предвидува следните форми на насилство врз жените и родово 

базираното насилство: 

	z семејно насилство;

	z физичко насилство;

	z психичко насилство;

	z демнење;

	z сексуално насилство, вклучувајќи и силување;

	z присилен брак;

	z женско генитално осакатување;

	z присилен абортус и присилна стерилизација.

Кривичните дела кои ги утврдува ИК важат без оглед на природата на 
односот меѓу жртвата и сторителот. Оттука, државите:

	z треба да ги инкриминираат предвидените кривични дела во домаш-
ното законодавство и соодветно на тоа да ги казнуваат сторителите 
на насилство врз жените;

	z не смеат да прифатат дека културата, обичајот, религијата, традицијата 
или „честа“ се оправдување за која било форма на насилство;

	z треба да обезбедат пристап до посебни заштитни мерки за жртвите 
во текот на истрагата и судските постапки;
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	z треба да гарантираат дека полициските службеници веднаш ќе одго-
ворат на повиците за помош и дека соодветно ќе постапуваат. 

IV. Интегрирани политики
Стандардите на ИК ја наметнуваат потребата од ефективен одговор на 

сите случаи на насилство врз жените и семејното насилство што, пак, од 
своја страна подразбира сеопфатно и координирано постапување на сите 
релевантни чинители. Ефективниот одговор зависи од конкрените актив-
ности преземени од владините тела, женските невладини организации, како 
и националните, регионалните и локалните парламенти, совети и останати 
институции. 

Државите се обврзани да воспостават едно или повеќе официјални тела 
кои ќе бидат одговорни за координација, имплементација, следење и про-
цена на политиките и мерките за спречување и борба против насилството 
врз жените.

За да се постигне координиран одговор на централно и локално ниво, 
особено е битно државите да прибираат разделени податоци, да спрове-
дуваат анкети и да поддржуваат истражувања поврзани со насилство врз 
жените и родово базираното насилство.

Форми на насилство врз жени (НВЖ) или родово базирано насилство (РБН)

Психичко насилство

Психолошкото насилство 
извршено од интимен 
партнер е значително 
почесто, при што 44 % од 
жените потврдиле дека го 
доживеале истото  
(43 % од жените кои 
анкетата ја пополниле на 
албански јазик).2

Секое намерно однесување што сериозно 
го нарушува психичкиот интегритет на 
некое лице со употреба на присилба или 
закана. 2

Психичкото насилство ги опфаќа кон-
тролата на движењето и контактите на 
жената, љубомората или посесивноста, 

2	 Податоци	од	Истражувањето	спроведено	од	
ОБСЕ	за	насилството	врз	жените	во	Северна	
Македонија	 достапно	 на:	 https://www.osce.
org/files/f/documents/5/4/424409_0.pdf
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како и сите останати однесувања кои предизви-
куваат емоционални или психички страдања на 
жената. 

Најчести форми на психичко насилство се: кон-
тролирање на движење, забрана за комуника-
ција со најблиските и пријателите, обвинување на 
жртвата за насилното однесување на насилникот, 
уценување со одземање на децата итн.

Демнење
Секое намерно однесување на повторено закану-

вање насочено кон друго лице што предизвикува лицето да се плаши за 
својата безбедност. 

Демнењето може да се случи и без физички контакт и најчесто вклучува 
закани и вознемирување, може да се случува во канцеларија или онлајн, а 
може да се манифестира и како дејствија на постојано следење на жртвата.

Физичко насилство
Секое намерно извршување дела на физичко насилство врз друго лице. 

Сексуално насилство, вклучително и силување
Секое намерно однесување што претставува вагинална, анална или орална 
пенетрација од сексуална природа со кој било телесен дел или предмет во 
телото на друго лице без негова согласност, други акти од сексуална при-

рода со лице без нејзина/негова 
согласност, наведување друго 
лице да се вклучи во акти од 
сексуална природа со трето 
лице без негова согласност. 

Посебно внимание ИК му 
посветува на давањето со-
гласност за сексуален однос и 
потенцира дека согласноста 
мора да е дадена доброволно 

7% од жените 
биле скришно 
следени (4%  
од жените што 
зборуваат 
албански).

14% од жените доживеале 
физичко или сексуално 
насилство од 15-годишна 
возраст од страна на партнер 
или не-партнер (7 % од жените 
што зборуваат албански, 
наспроти 16 % од жените што 
зборуваат македонски јазик).
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како резултат на слободната волја на лицето, проценета во контекст на 
опкружувачките околности. Конвенцијата со оваа одредба ги опфаќа и 
сегашните или поранешните брачни сопружници.

Присилен брак
Секое намерно присилување на возрасен или дете да стапат во брак. Под 
присилен брак се смета и секое намерно намамување возрасен или дете на 
територијата на некоја страна или земја, која не е земјата каде тие прес-
тојуваат, со цел да се принудат да стапат во брак.

Генитално осакатување
Секое намерно однесување што претставува отсекување, инфибулација 
или секое друго осакатување во целост или делумно на големите усни (labia 
majora), малите усни (labia minora) или клиторисот на жената или девојче-
то; присилување или наведување на жена да се подведе на некои од наведени-
те дејствија. Овој поим ги опфаќа и поттикнувањето, присилувањето или 
наведувањето на девојче да се подведе на некои од наведените дејствија. 

Присилен абортус
Секое намерно однесување што вклучува вршење абортус врз жена без 
нејзина претходна информирана согласност; 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.

Сексуално вознемирување 
Секоја форма на несакано вербал-
но, невербално или физичко одне-
сување од сексуална природа со цел 
или последица повреда на достоин-
ството на лицето, особено кога се 
создава заплашувачка, непријател-
ска, деградирачка, понижувачка или 
навредлива средина. 

Три од десет (30 %) жени 
биле сексуално вознемирувани 
од 15-годишна возраст, а една 
од десет (10 %) рекоа дека биле 
сексуално малтретирани во 12 
месеци пред истражувањето 
(9 % и 4 %, од жените што 
зборуваат албански јазик).
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Семејно насилство

Ги означува сите акти на физичко, сексуално, психичко и/или економско на-
силство што се случува во рамките на семејството или домаќинството, 
односно, што се случува помеѓу поранешни или сегашни сопружници или 
партнери, без оглед дали сторителот го дели или го делел истото живеа-
лиште со жртвата или не.

Семејното насилство е една од најсериозните и најчестите форми на 
интимно партнерско насилство врз жените. Под семејно насилство се под-
разбира интимно партнерско насилство помеѓу сегашни или поранешни 
партнери, како и меѓугенерациско насилство; како на пример, насилство 
помеѓу родители и деца. 

Семејното насилство се однесува и на она насилство кое се случува 
помеѓу сегашни или поранешни интимни партнери. Притоа, тие не мора 
да делат исто домаќинство. Токму затоа, кога институциите се справуваат 
со оваа форма на НВЖ, многу е важно да не бараат доказ за задолжително 
заедничко живеење или, пак, моментална врска за да утврдат постоење на 
семејно насилство. 

Динамиката на злоставување во контекст на семејното насилство следи 
одреден циклус кој се нарекува употреба на моќ и контрола. Насилничкото 
однесување може да се манифестира преку: 

	z ограничување на пристап до финансии; 

	z закана дека ќе ў бидат одземени децата; 

	z употреба на заплашување и емоционална контрола; 

	z изолација на жената од нејзините блиски и роднини; 

	z обвинување на жртвата дека е виновна за однесувањето на насил-
никот. 

Сите овие дејствија го оправдуваат однесувањето на моќ и контрола 
врз жртвата.
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Децата и семејното насилство
ИК јасно и недвосмислено утврдува дека децата се директни жртви на 
насилството. Тие се третираат како жртви и тогаш кога се сведоци на на-
силството или кога самите се предмет на која било форма на насилство.

ИК поставува посебни стандарди за заштита и поддршка на деца сведоци. 
Во членот 26 е предвидена обврска државите да водат сметка за правата 
и потребите на децата сведоци на сите форми на насилство опфатени со 
Конвенцијата. Мерките за заштита треба да вклучуваат психосоцијално 
советување, особено водејќи сметка за најдобриот интерес на детето.

Членот 31 за првпат го дефинира начинот на определување на стара-
телството и правата на посети на децата од страна на насилниците кога 
постои насилство врз жена или домашно насилство. Конвенцијата бара 
од државата да преземе соодвентни законодавни или други мерки за да 
обезбедат дека секое право на посета или оставарување на старателство 
врз децата нема да ги загрози правата и безбедноста на жртвата или децата. 
Оттука произлегува дека државите не смеат во ниту еден случај да дозво-
лат изложување на децата на слободен пристап на таткото насилник, ниту, 
пак, да се земе предвид правото на доделување дете на татко насилник или 
видување без надзор. 

Последици од насилството врз жените и родово базираното насилство

Насилството врз жените предизвикува долготрајни психички и физички по-
следици, кои се одразуваат не само врз нив, туку и врз децата како директни 
жртви и сведоци на насилството. Сето ова влијае и на семејствата и заед-
ниците во кои тие функционираат. Насилството го нарушува менталното и 
физичкото здравје на жртвата, предизвикува долготрајни последици врз 
добросостојбата на децата, може да биде причина и за губење на работата, 
на сигурноста, а може да доведе и до бездомништво. 

Физичките последици на насилството може да бидат: модринки, исекоти-
ни, скршеници и други (тешки) телесни повреди. Во екстремни ситуации 
физичкото насилство може да заврши со фемицид. 
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Фемицидот претставува убиство на жена затоа што е жена. Фемицидот 
е најтешка форма на родово базирано насилство врз жената и е една од во-
дечките причини за прерана смрт кај жените на глобално ниво. Фемицидот 
е најчесто предизвикан од страна на лице со кое жртвата е во партнерски 
однос. Во нашата земја фемицидите се најчесто резултат на непријавување 
на семејното насилство или на несоодветно постапување на релевантните 
институции.

Психолошките последици најчесто се долготрајни и се манифестираат како 
страв, фобии, срам, чувство на вина, анксиозност, неспособност за комуни-
кација со околината, затворање во себе и слично.

Долготрајните последици најчесто се одразуваат и влијаат на социјалниот, 
економскиот, физичкиот и психолошкиот живот на жртвата. Еден пример 
за ова се жртвите што се економски зависни од нивните насилници и чес-
то пати не можат независно да располагаат со својот буџет, самостојно да 
донесуваат одлуки, а се случува и да останат без работа. 

Жртвите на сексуална злоупотреба најчесто се соочуваат со долготрајни 
психолошки последици како што се: вознемиреност, ниска самодоверба 
и чувство на вина.
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II дел

ДРУГИ МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

Судска пракса на Судот за човекови права во Стразбур (ЕСЧП)

Истанбулската конвенција е резултат на богатата судска пракса што Европ-
скиот суд за човекови права во Стразбур ја разви во последните децении, 
а е поврзана со справување со НВЖ и СН. 

Европскиот суд за човекови права ја базира својата надлежност во делот 
на решавање на случаите од областа на НВЖ врз следните одредби од Ев-
ропската конвенција за човекови права (ЕКЧП): 

•	 право на живот (член 2);
•	 забрана на мачење (член 3);
•	 право на почитување на приватниот и семејниот живот (член 8);
•	 забрана на дискриминација (член 14).

Стандарди на Европската Унија

Еднаквоста помеѓу мажите и жените е еден од фундаменталните прин-
ципи на Европската унија. Членот 2 од Договорот за формирање на ЕУ 
упатува на основните човекови права, недискриминацијата и принципот 
на еднаквост меѓу мажите и жените 
како основа за создавање и посто-
ење на Унијата. 

 Покрај договорот за форми-
рање на Унијата, неколку регула-
тиви и директиви се релевантни 
за сузбивање на НВЖ и тие се фо-
кусирани на заштитата на жртвите, 

ЕУ ја потпиша 
Истанбулската конвенција 
во мај 2017, сакајќи да им 
прати силен сигнал на земјите 
членки да го сторат истото на 
национално ниво.
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прекуграничното имплментирање на привремените мерки за заштита и 
други видови на прекугранична соработка меѓу државите членки: 

	z Директивата 2011/99/ЕУ за Европскиот налог за заштита3 е прв важен 
документ што има за цел да ги заштити жртвите на криминал, вклу-
чително и жртвите на РБН особено оние кои се предмет на семејно 
насилство или демнеење на начин што тие имаат право на продолжена 
заштита во друга земја членка на ЕУ. 

	z Директивата 2012/29/ЕУ за воспоставување минимални стандарди за 
правата, поддршката и заштита на жртвите на кривични дела4 ги по-
ставува стандардите на Унијата што се однесуваат на правата на жрт-
вите на кривични дела и нивната поддршка – тука спаѓаат и жртвите 
на РБН. Директивата јасно упатува дека при постапување со жртвите 
на кривични дела, институциите треба посебно да внимаваат тоа да се 
прави на начин на кој тие ќе добијат поддршка и ќе бидат признаени 
сите жртви, вклучително и жртвите на тероризам.

	z Регулатива на ЕУ бр 606/20135 ја надополнува Директивата 2012/29/
ЕУ и се однесува на мерките на заштита што се дел од граѓанската 
легислатива на земјите членки. Нејзината цел е да се воспостави брза 
и едноставна процедура за имплементација на привремените мерки 
за заштита преку граница помеѓу земјите членки. На овој начин се 
штитат и жртвите на РБН.

Други меѓународни стандарди

На меѓународно ниво насилството врз жените беше признаено како дис-
криминација и кршење на човековите права во почетокот на 1990-тите 
години, во неколку документи:

	z Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација врз 
жените и нејзиниот и Факултативен протокол6 (1979);

	z Декларација на ОН за елиминација на НВЖ7 (1993);

3	 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF	
4	 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF	
5	 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0012:en:PDF	
6	 http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/priracnik.pdf	
7	 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx	
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	z Интер-Американска конвенција за превенција, сузбивање и искоре-
нување на НВЖ8 (1994);

	z Пекиншка Декларација (1995);

	z Препорака Rec (2002)5 на Комитетот на министри на земјите членки 
за заштита на жените од насилство9;

	z Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против 
насилството врз жените и домашното насилство - Истанбулска кон-
венција (2011). 

Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација врз 
жените (ЦЕДАВ) и нејзиниот Факултативен протокол 1979
Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените 
е првиот правен обврзувачки документ во светот што ги регулира прашања-
та поврзани со правата на жените. Беше донесена од страна на Генералното 
Собрание на Обединетите Нации во 1979 година. Составена е од преамбула 
и 30 членови кои ги поставуваат меѓународните стандарди за заштита на 
правата на жените и тоа граѓанските и социјалните права, правниот статус 
на жените, репродуктивните права и влијанието на културните фактори 
врз родовите односи. 

- Општа препорака број 19 на Комитетот за елиминација на сите 
форми на дискриминација врз жените
Во својот оригинален текст ЦЕДАВ не го регулираше прашањето на НВЖ на 
експлицитен начин, но ова се смени во 1992 година кога се усвои Општата 
препорака број 19. ЦЕДАВ Комитетот во оваа Препорака јасно ја наведе вр-
ската меѓу дискриминацијата, родово базираното насилство и кршењето на 
човековите права. Во членот 7 од Препораката се наведува дека РБН е фор-
ма на дискриминација која го ограничува целосното уживање на човековите 
права од страна на жените и тоа: правото на живот и правото да не се биде 
предмет на мачење или нехумано третирање, правото на еднаква заштита 
согласно хуманитарните норми за време на внатрешни или надворешни 
конфликти, право на безбедност, право на основање семејство, право на 
пристап до здравство и право на еднаков пристап до пазарот на трудот. 

8	 https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html	
9	 Committee	of	Ministers,	Recommendation	Rec	(2002)5	on	the	Protection	of	women	against	

violence	(30	April	2002).
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- Општа препорака број 35 на Комитетот за елиминација на сите 
форми на дискриминација врз жените
Општата препорака број 19 беше надополнета во јули 2017 година со нова 
Препорака број 35. Оваа Препорака дефинираше дека НВЖ се случува во 
сите сфери на човечката интеракција: во заедниците, во фамилијата, на 
јавните места, на работното место, во политиката, спортот, здравствените 
установи, образовните институции, како и во медиумскиот простор, а тоа 
се интернетот и дигиталната сфера. Општата препорака, слично како и ИК, 
упатува на потребата од воспоставување ефективни мерки за превенција, 
заштита, прогон и казнување, обесштетување како и координација, мони-
торинг и прибирање на податоци. 

- Општа препорака број 33 за пристап на жените до правда на 
Комитетот за елиминација на сите форми на дискриминација врз 
жените
Општата препорака број 33 се однесува на воспоставување на стандарди-
те за родово сензитивен пристап до правда. Оваа Препорака ги регулира 
прашањата поврзани со: правна заштита, достапност, пристапност, добар 
квалитет, обезбедување правни лекови и отчет на системите на правда, дис-
криминаторски закони, постапки и практики, стереотипизирање и родови 
предрасуди во системот на правда и важноста на градењето капацитети, 
едукација и подигање на свеста за влијанието на стереотипите, едукација 
за родова перспектива и подигање на свеста преку граѓaнското општество, 
медиумите и информатичките и комуникациските технологии. 

Општата препорака број 33 е посебно значајна во заштитата на жртвите на 
РБН бидејќи идентификува шест меѓусебно поврзани компоненти кои обез-
бедуваат пристап до правдата на жените жртви на РБН и тоа: (1) достапност, 
(2) пристапност, (3) добар квалитет, (4) одговорност, (5) правни лекови и (6) 
бесплатна правна помош. 
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III дел

ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
ОД НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И 

СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО

Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и се-
мејното насилство (2021) го дефинира семејното насилство како малтре-
тирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, 
полово или друго психичко, физичко или економско насилство со кое се 
предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, вклучувајќи 
и закани за такви дејствија, кон брачен другар, родителите или децата или 
други лица што живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко 
домаќинство, како и кон сегашен или поранешен брачен другар, вонбрачен 
партнер или лица што 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.

Овој Закон ги вклучува и дефинициите кои се однесуваат на насилството 
врз жената и родово базираното насилство:

	z „Насилство врз жените“ е кршење на човековите права, дискрими-
нација врз жените и ги означува сите дејствија на родово базирано 
насилство што доведуваат или веројатно ќе доведат до физичка, 
сексуална, психичка или економска повреда или страдање на жените, 
вклучувајќи и директни и индиректни закани и заплашување за так-
ви дејствија, изнуда, произволно ограничување и/или лишување од 
слобода, без оглед дали се случуваат во јавниот или приватниот живот.

	z „Родово базирано насилство врз жените“ е насилство насочено против 
жената затоа што е жена или коешто несразмерно ја погодува. Родово 
базираното насилство врз жените ги опфаќа причините и резултатот 
од нееднаквиот однос на моќта помеѓу жените и мажите како резултат 
на општествен, а не индивидуален проблем. Како форми на родово 
базирано насилство се сметаат и семејното насилство и насилството 
врз жена и девојчиња. 
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Пристап со фокус на жртвата и почитување на човековите права 

Државните органи согласно Законот за спречување и заштита од на-
силство врз жените и семејното насилство имаат обврска (due diligence) да 
го спречат насилството врз жените и семејното насилство – во спротивно 
истите сносат одговорност.

Обвинувањето на жртвите и дискриминаторско постапување кон нив 
од страна на институциите, најчесто ги одвраќаат жртвите од пријавување 
насилство и барање помош. Доколку институциите постапуваат со поголе-
мо внимание кон жртвите на родово базирано насилство, тоа ќе ги зајакне 
и ќе ја зголеми нивната доверба во системот. На овој начин ќе се избегне и 
ревиктимизацијата на жените и девојчињата. 

Форми на насилство врз жени и девојчиња

Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното 
насилство ги следи стандардите на Истанбулската конвенција кога се во 
прашање формите на НВЖ и РБН и како такви ги предвидува:

	z физичкото насилство;

	z психичкото насилство; 

	z демнењето;

	z економското насилство; 

	z сексуалното насилство и силувањето; 

Член 4: Органите на државната власт, правните лица 
со јавни овластувања, функционерите, службениците 
и другите актери што дејствуваат во име на државата, 
имаат обврска да се воздражат од учество во дејствие на 
насилство и да ги преземат сите мерки и активности за да 
спречат какво било дејствие на родовобазирано насилство 
врз жените, вклучувајќи го и семејното насилство.
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	z присилниот брак; 

	z женското генитално осакатување; 

	z присилниот абортус и присилната стерилизација; 

	z трговијата со жени. 

Исто така Законот дефинира уште две форми на НВЖ кои не се вклучени 
во ИК и тоа: 

	z присилната контрола врз жените која претставува злоупотреба на 
моќ, употреба на закани, сила или други форми на присила, измама 
или погрешно прикажување со цел да се контролира однесувањето 
и животот на жените и

	z сексуалното вознемирување преку интернет што претставува не-
сакано вербално, невербално или друго постапување од сексуална 
природа, што има за цел или последица повреда на достоинството или 
создавање заканувачка, непријателска, понижувачка или застрашу-
вачка средина, пристап или практика, преку електронските средства 
за комуникација.

Бариери за пријавување на насилството од страна на жртвите

Бариерите за пријавување на насилството од страна на жртвите се 
резултат на социјално-културните норми, економската моќ на жените, 
правните пречки и психо-социјалната состојба на жената. 

Социјално-културни бариери за пријавување насилство се поврзани 
со поддршката на жртвата од страна на семејството и пријателите, но исто 
така и на тоа како заедницата и/или религијата гледаат на ова прашање. 
Економски причини поради кои не се пријавува насилството најчесто се 
економската зависност на жените, немањето ресурси и друго. 

За да можат да пријават насилство, жртвите мора да имаат: 

	z пристап до информација за сервисите кои им стојат на располагање;

	z пристап до сервиси за закрепнување; 
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	z пристап и право на обесштетување;

	z итност при постапувањето со нивните случаи;

	z мерки за заштита; 

	z пристапноста треба да е инклузивна и адаптирана на потребите на 
жените и девојките со попреченост.

Основни начела за постапување

Секој службеник или кое било лице што постапува при случаи на РБН врз 
жени и СН мора да ги следи основните начела кои се наведени во Законот 
за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство. 

Недискриминација
Согласно член 5 од Законот, родово базираното насилство врз жените 

е дискриминација врз жените што ги ограничува да ги уживаат правата и 
слободите на еднаква основа со мажите. 

Мерките, активностите и услугите од овој закон се преземаат со цел 
спроведување на принципот на еднаквост, елиминирање на стереотипите 
за родовите улоги, превенција и заштита од сите форми на дискриминација 

Често пати жртвите немаат информација за 
пристап до помош поради:

z	немање соодветни услуги;

z	ниска свесност за проблемот; 

z	дискриминација од страна на самите установи, особено во сложени 
случаи со повеќекратна дискриминација; 

z	континуирано препраќање од една институција до друга (несоод-
ветно поставен систем за препраќање и поддршка); 

z	страв од водење судски постапки;

z	Непристапност на информацијата поради неприспособеност на 
системот на потребите на жените и девојките со попреченост.
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врз жените жртви на родово базирано насилство и жртвите на семејно 
насилство.

Мерките, активностите и услугите за превенција и заштита на жените 
од родово базирано насилство и жртвите на семејното насилство се спро-
ведуваат без дискриминација врз основа на раса, боја на кожа, потекло, 
национална или етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, ро-
дов идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик, државјанство, 
социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политич-
ко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна 
состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен 
статус или која било друга основа.

Начело за забрана од виктимизација
Со член 6 се забранува секое дејствие со кое жртвите на РБН врз жени и 

СН би се виктимизирале во која било фаза на постапката на нивна заштита 
или заштита на своите деца. 

Ранливи жени
Член 7 дефинира дека одредени категории жени можат да бидат во 

понеповолна ситуација и да се поранливи на различни форми на РБН врз 
жени и СН. На пример: бремени жени, жени со деца и деца со попреченост, 
припаднички на заедниците кои не се мнозинство, самохрани мајки, жени 
со попреченост, жени од рурални средини, жени кои употребуваат дроги, 
сексуални работнички, мигрантки, бегалки, барателки на азил, жени без 
државјанство, лезбијки, бисексуалки и трансродови луѓе, жени кои живеат 
со ХИВ, бездомнички, жени жртви на трговија со луѓе, повозрасни жени, 
материјално необезбедени жени и други. 

Начело на соодветно приспособување
Законот предвидува дека секоја мерка, активност или услуги кои им се 

даваат на жртвите на РБН врз жени или СН, треба да се соодветно приспо-
собени на специфичните потреби на жените со попреченост.

Начело на родово одговорни политики
Сите мерки, активности и услуги за превенција од РБН врз жени и СН 

треба да бидат родово одговорни и да ги препознаваат карактеристиките 
и разликите кои произлегуваат од родовите улоги на жените и мажите. 
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Родово одговорните политики ја вклучуваат родовата перспектива како 
критериум што е интегриран во сите фази од процесот на креирање на 
политиките, оценката на состојбите, имплементацијата и евалуацијата на 
политиките кои произлегуваат од овој закон.

Начело на зајакнување на жените кои трпат насилство
Сите активности и мерки за заштита од РБН врз жени и СН мора да се 

обезбедуваат на начин на кој ќе се овозможи зајакнување на потенцијалот 
и капацитетите на жртвата. Жртвите учествуваат во донесувањето на сите 
одлуки за нејзина заштита. Без согласност на жртвата, институциите не мо-
жат да преземат мерки за заштита, освен во случаи кога постои непосредна 
опасност по својот живот и тело.

Надлежни институции

Надлежни институции за спроведување на мерките за превенција и 
заштита од РБН врз жени и СН се сите органи на државната управа, судовите, 
јавното обвинителство, единиците на локална самоуправа и други правни 
лица. Сите оние што работат на случаите на РБН врз жени и СН мора да 
имаат општа и специјализирана обука и да го разбираат работењето со РБН 
врз жени и СН. Сите институции што работат во оваа област се обврзани да 
соработуваат меѓусебно врз основа на утврден протокол за работа бидејќи 
РБН врз жени и СН може да се превенира само преку заеднички одговор на 
сите чинители во системот на заштита и прогон. 

Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното 
насилство прецизно ги дефинира обврските за спроведување на мерките 
и активностите за превенција и заштита од РБН врз жени и СН на следните 
институции:

	z Собрание на Република Северна Македонија; 

	z Влада на Република Северна Македонија; 

	z Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата 
на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз 
жените и семејно насилство;

	z Министерство за труд и социјална политика; 
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	z Министерство за внатрешни работи;

	z Министерство за здравство; 

	z Министерство за правда; 

	z Единици за локална самоуправа; 

	z Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;

	z Академија за судии и јавни обвинители;

	z Здруженија на граѓани;

	z Синдикати; 

Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното 
насилство го дефинира начинот на пријавување родово базирано насилство 
врз жените и семејно насилство и тоа од страна на јавноста и од страна на 
службени лица. 

Секој граѓанин што има сознание за постоење на насилство врз жени и 
семејно насилство е должен да пријави до полициска станица, центар за 
социјална работа, јавно обвинителство, здружение или СОС линија (член 40). 

Одговорното лице 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 насилство врз жените и семејно насилство до полициска стани-
ца или центар за социјална работа. Исто така, секое одговорно и раководно 
лице во правно лице е должно да пријави сознание за постоење насилство 
врз жените и семејно насилство до полициска станица или центар за со-
цијална работа (член 41).

Притоа, овој закон ја дефинира и обврската на полицијата, центрите 
за социјална работа, обвинителите и судиите да направат проценка на 
ризикот по животот и телесниот интегритет на жртвата, проценка на 
ризикот од повторување на насилството со цел управување со ризикот и 
обезбедување мерки за координирана помош и заштита на жртвата (член 
50). Во рамките на проценувањето ризик се постапува итно и во првите шест 
часа од пријавувањето. Се предвидува и правото на придружник на жртвата 
во текот на целата постапка со цел да ў се обезбеди целосна поддршка и да 
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се оневозможи ревиктимизација на жртвата. Најчесто како придружници 
на жртвите на родово базирано насилство се јавуваат женските невладини 
оргнаизации бидејќи имаат долгогодишно искуство во ваквите процеси. 
Целта на придружувањето е да се поддржи жртвата во процесот. Жртвата 
може да избере да ў биде придружник кое било возрасно лице, освен ли-
цето сторител на семејното насилство во постапката (член 43).

Законот ја предвидува и заштитата од ревиктимизација поставувајќи 
посебни стандарди за превенција од ревиктимизација во текот на целата 
постапка. Согласно ова, институциите се обврзани:

	z да ги заштитат идентитетот и личните податоци на жртвата;

	z да земаат исказ на местото на пријавување;

	z исказот на жртвата во полициска станица или обвинителство да го 
регистрираат со видео и тонски;

	z да го водат разговорот во посебни простории прилагодени за разго-
вор со жртви;

	z да ограничат соочување со пријавениот;

Проценката на ризикот се прави со помош 
на посебни пропишани формулари за проценување 
на ризикот во секој конкретен случај. Министерството 
за труд и социјална политика и Министерството за 
внатрешни работи имаат посебни правилници со кои се 
пропишува начинот на проценка на ризикот по животот 
и телесниот интегритет на жртвата и на ризикот од 
повторување на насилството, соодветно управување 
со ризикот, образецот на полицискиот извештај или за 
извештајот на центарот за социјални работи и образецот 
на предлогот за изрекување соодветна привремена/
привремени мерка/мерки. 
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	z да го ограничат давањето на исказот на најмногу двапати во текот на 
постапката и да преземаат други мерки со кои ќе се заштити интегри-
тетот на жртвата. (член 68)

Заради запирање на насилството, отстранување на последиците и 
ефективно казнување на сторителите, судот може да ги изрече следните 
привремени мерки кон насилникот: 

1. Забрана да се заканува дека ќе стори насилство;

2. Забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира;

3. Забрана да се приближува на растојание помало од 100 метри до 
живеалиштето, училиштето, работното место или определеното 
место што жртвата редовно го посетува;

4. Отстранување од домот без оглед на сопственоста во траење од 10 
до 30 дена;

5. Забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде 
одземено;

6. Задолжително да ги врати предметите кои се потребни за задоволу-
вање на секојдневните потреби на жртвата и семејството;

7. Задолжително законско издржување на семејството;

8. Задолжително да посетува советувалиште за сторители на насилство 
врз жени- или семејно насилство;

9. Задолжително лекување на сторителот, доколку злоупотребува 
алкохол, дрога и други психотропни супстанции или има психичко 
заболување;

10. Сторителот задолжително да ги надомести медицинските и другите 
трошоци настанати од насилството и

11. Која било друга мерка што судот ја смета за неопходна за да се обез-
беди сигурност и добросостојба на жртвата и другите членови на 
семејството. (член 58)

Мерките од 1 до 5 ги извршува Министерството за внатрешни ра-
боти додека мерката од точка 9 е под ингеренција на Министерството 
за здравство. Овие привремени мерки може да се изречат во траење од 
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најмалку три месеци, а најмногу до една година со можност за продолжу-
вање доколку опасноста од РБН врз жени и СН сè уште постои.

Центар за социјална работа
Центарот за социјална работа има обврска да ги преземе следните итни 
мерки: 

	z интервентно сместување на жртвите во Кризен Центар до 48 часа; 

	z привремено згрижување; 

	z повикување итна медицинска помош и придружување на жртвата; 

	z давање психо-социјална поддршка; 

	z поднесува барање за изрекување привремени мерки за заштита со 
согласност на жртвата;

	z ги контактира полицијата и обвинителството; 

	z ја информира жртвата за нејзините права и заштита;

	z обезбедува помош на семејството за редовно школување на децата; 

	z дава правна помош и застапување; 

	z ја упатува жртвата кон програми за нејзино економско јакнење (член 46). 

Интервентната мерка за итна заштита на жртвата 
заради отстранување на непосредна и сериозна опасност 
по животот што е дефинирана во членот 57 од Законот, ја 
предлага полициски службеник од надлежна полициска 
станица без согласност на жртвата. 
Предлог за изрекување на привремените мерки за заштита 
наведени во членот 58 од Законот се поднесува од страна 
на жртвата до надлежниот суд непосредно или преку 
центарот за социјална работа и тоа откако таа ќе пријави. 
Надлежниот центар за социјална работа може да поднесе 
предлог за изрекување привремена мерка за заштита до 
надлежен суд само со согласност на жртвата. 
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 Исто така, во случај на висок ризик и преземање итни мерки за заштита, 
како и кога жртвата користи услуги на привремен престој, а најдоцна во 
рок од 12 часа од приемот на пријавата, донесува решение за привремено 
доверување грижа и воспитување деца на родителот жртва.

Министерство за внатрешни работи/Полициски станици 

Полицијата е должна да ги следи следните чекори: 

	z интервјуирајте ги жртвата и насилникот одвоено. Прашајте ја жртвата 
дали има историја на насилство; 

	z доколку има присутни и деца (над шестгодишна возраст) и не се ис-
трауматизирани, земете изјава и од нив во присуство на инспектор 
за малолетници; 

Детето е жртва кога трпи директно насилство, кога е 
присутно на насилни односи помеѓу членовите на своето 
семејство или кога живее во средина во која има насилни 
односи.

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, додека траат ризикот и 
последиците од извршеното насилство (член 47). 

Особено е битно поддршката на мајката и детето да е 
направена на унифициран, мултисекторски пристап за да 
се избегне ревиктимизација. Во ваквите случаи односот на 
детето со сторителот на насилството не смее да се гледа 
одвоено од насилството кое ў се случува на мајката, што 
најчесто се јавува како пракса при справувањето со овие 
случаи, како на пример при определување на мерките  
за заштита. 
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	z направете разлика што всушност се случило; каква било медијација 
во вакви случаи строго е забранета; 

	z документирајте го кој било материјал, вклучително и емоционалната 
состојба на жртвата;

	z забележете ги сите физички повреди кај сите присутни; 

	z забележете го однесувањето на насилникот; 

	z забележете го секое оштетување на околината; 

	z внимателно забележете необично однесување како што е смиреност, 
вознемиреност, ако насилникот ја гледа жртвата итн; 

	z видете дали има остатоци од алхохол и други хемиски и психотропни 
супстанции;

	z инфорирајте ја жртвата за следните чекори; 

	z споделете со неа контакти од шелтер центри и НВО кои би можеле да 
ў помогнат (не правете го тоа пред насилникот); 

	z секогаш обезбедете преведувач во случај жртвата да не го разбира 
јазикот;

	z секогаш обезбедете толкувач со знаковен јазик или друг метод со цел 
да се комуницира со жртва што има попреченост. 

Изјавата на жртвите е најчесто најважниот доказ во постапката, па затоа 
е многу битно како ќе биде земена. Изјавата е битна и за проценката на ри-
зикот од повторување на делото, како и оформувањето на безбедносниот 
план. 

Полициски службеник, секогаш кога има пријава за РБН врз жени и семеј-
но насилство, а заради отстранување на непосредна и сериозна опасност по 
животот, должен е да излезе на местото на настанот и да изготви полициски 

Во постапките што се однесуваат на заштита 
на жртвите, судот не може да упати на задолжително 
спогодбено решавање на спорот. Каква било медијација 
во овие случаи е забранета! (член 80)
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извештај веднаш, а најдоцна во рок од 12 часа од интервенцијата на наста-
нот. Полицискиот службеник секогаш прави проценка на ризик за сериозна 
опасност по животот на жртвата. Полицијата е обврзана да и обезбеди итна 
здравствена заштита на жртвата, привремено да го одземе оружјето од 
насилникот и по барање на жртвата да ја придружува во живеалиштето на 
жртвата за да ги земе личните работи. 

Во случај на непосредна и сериозна опасност по животот, полицискиот 
службеник е должен веднаш, а најдоцна во рок од 12 часа од интервенцијата 
на настанот, да го извести надлежниот јавен обвинител. Полицискиот служ-
беник е должен да достави предлог за изрекување итна мерка за заштита 
до надлежниот суд - отстранување на сторителот од домот и забрана за 
приближување до домот и полициски извештај, изготвен од полицискиот 
службеник. За ваквата мерка полицискиот службеник го известува надлеж-
ниот центар за социјални работи (член 49). 

Здравствени институции и здравствени работници 
Здравствената организација и здравствените работници мораат веднаш 

и бесплатно да ја заштитат жртвата и тоа со обезбедување на (член 51): 

	z преглед на повредите и медицински третман;

	z документирање на повредите и прибирање докази за постоење на 
повреда на телесен и психички интегритет;

	z издавање медицинска документација за повредите;

	z информирање на жртвите за своите права и заштита. 

Мултисекторски стручен тим
Согласно Законот и стандардите на ИК, секогаш кога постои сознание 

за загрозување на животот и здравјето на жените жртви на РБН и СН, се 
формира мултисекторски стручен тим што изготвува безбедносен 
план за помош. Безбедносниот тим го формира надлежниот центар за 
социјална работа од стручни лица од ЦСР, надлежната полициска станица 
и здравствената институција (член 55). Овој тим има за цел да обезбеди 
координирани активности во обезбедувањето на потребите на жртвата и 
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нејзините деца во секој конкретен случај. Овој мултисекторски тим може 
да побара во неговата работа да му се придружат и претставници од здру-
женија специјализирани за давање услуги на жртви на РНБ и СН. 

Мултисекторското работење се дефинира со 
посебен протокол за меѓусебна соработка на надлежните 
институции и здруженија за заштита и спречување од 
НВЖ и СН и го донесува Владата на Република Северна 
Македонија. Овој протокол ги уредува видовите, начинот 
и содржината на соработката меѓу институциите при 
преземањето мерки за превенција, спречување и заштита 
на жртвите од СН и преземање законски мерки против 
сторителите. 






