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Насилството врз жените се смета за кршење на 
човековите права и форма на дискриминација 
врз жените и ги вклучува сите акти на родово 
насилство што резултираат или можат да ре-
зултираат со физичка, сексуална, психолошка 
или економска штета или страдање на жени-
те. Исто така, заканите за такви активности се 
сметаат за форми на насилство и вклучуваат: 
принуда, лишување од слобода, заплашување. 
Жртвите можат да бидат засегнати и во јавната 
и во приватната сфера. Во насилството врз же-
ните е вклучено семејното насилство. 

Конвенција за елиминација на сите форми на 
дискриминација врз жените (во натамошни-
от текст CEDAW) и Општата препорака бр. 35 за 
родово засновано насилство врз жените, усво-
ена од Комитетот за елиминација на дискри-
минацијата врз жените (во натамошниот текст: 
Комитет CEDAW), со која се ажурира Општата 
препорака на Комитетот CEDAW бр. 19 (1992) при-
донесоа да се обезбеди признавање на родо-
во засновано насилство врз жените како фор-
ма на дискриминација врз жените. Во Општата 
препорака бр. 28 (2010) за основните обврски 
на државите-членки согласно член 2 од Конвен-
цијата, се наведува дека обврските на држави-
те-членки се да ги почитуваат, штитат и испол-
нуваат правата на жените без дискриминација и 
да уживаат de jure и de facto рамноправност1. За 
ефикасно спроведување на обврските, важно е 
да се обезбеди добра соработка помеѓу инсти-
туциите и граѓанските организации, вклучувајќи 
ги признатите и активни здруженија кои рабо-
тат со жртви на кривични дела.

Во 1993 година, Генералното собрание на 
Обединетите нации ја усвои Декларацијата 
за елиминација на насилството врз жените, 
со која се поставени темелите на меѓународ-
ната акција против насилството врз жените, 
а Пекиншката декларација и Платформата 
за акција од 1995 година го идентификуваа 
искоренувањето на насилството врз жените 
1 Општа препорака бр. 28, точка 9.
2 Пресуди на Европскиот суд за човекови права: Контрово против Словачка, пресуда донесена на 31 мај 2007 година, петиција 
бр. 7510/04; Опуз против Турција, пресуда донесена на 9 јуни 2009 година, петиција бр. 33401/02; Бранко Томашиќ и други против 
Хрватска, Пресуда донесена на 15 јануари 2009 година, Петиција бр. 46598/06, превземен од КОВИД-19 и неговото влијание врз 
човековите права, преглед на релевантната судска пракса на Европскиот суд за човекови права, АИР-ЦЕНТАРОТ (AIRE CENTRE) и 
БРАНИТЕЛИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВА (CIVIL RIGHTS DEFENDERS). 
3 Ибидем
4 Valiuliene против Литванија, пресуда донесена на 26. Март 2013 година, пријава бр. 33234/07, превземено од КОВИД-19 и неговото 

како стратешка цел за родова еднакцост. 

Конвенцијата за спречување и борба против 
насилството врз жените и семејното насил-
ство на Советот на Европа (во натамошниот 
текст: Истанбулска конвенција) е клучен ре-
гионален документ за заштита на жените од 
насилство. Со ратификување на Истанбул-
ската конвенција, земјите од Западен Балкан 
и Турција се обврзаа да донесат законодавни 
и други мерки за спречување на насилство 
врз жените и дека со целосна посветеност ќе 
ќе спречи, истражи, казни и обезбеди отште-
та за насилството опфатено со Конвенцијата 

Значи, Истанбулската конвенција јасно укажува 
на тоа дека земјите-членки се должни да обе-
збедат спроведување на регулаторните обвр-
ски - домен на законодавната регулација на 
прашањата и оперативните обврски - домен 
на обезбедување на имплементација. Усвоју-
вањето на соодветно законодавство, како ре-
гулаторна обврска, го вклучува кривичното 
законодавство што треба да обезбеди истрага, 
гонење и казнување на сторителите на начин 
пропорционален на тежината на сторените де-
ла.2 Во областа на оперативните обврски, држа-
вите имаат должност да спречат насилство, како 
и навремено и ефикасно да ги истражат наво-
дите за семејно насилство. Семејното насилство 
го покренува и прашањето за кршење на Ев-
ропската конвенција за човекови права и ос-
новни слободи (во натамошниот текст: Европска 
конвенција), т.е членовите 2 (право на живот), 3 
(забрана за нехуман и понижувачки третман), 8 
(право на почитување на приватниот и семеј-
ниот живот). и 14. (забрана за дискриминација). 

Државите ќе го прекршат членот 2 од Ев-
ропската конвенција за семејно насилство 
доколку нивните власти не му обезбедат на 
лицето соодветна заштита од постапките на 
недржавен субјект3 и ако биле свесни дека 
таа се наоѓа во сериозна опасност. 4

I ВОВЕД
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Членот 3 од Европската конвенција (оп.а.) на-
метнува позитивна обврска на државите да 
обезбедат лицата под нивна надлежност да 
бидат заштитени од сите форми на злоста-
вување забрането со тој член, вклучувајќи 
ги и ситуациите кога таквото злоставување 
е извршено од недржавни чинители. Како 
и во случајот со член 2, државите согласно 
член 3 имаат процедурални, регулаторни и 
оперативни обврски во контекст на семејно 
насилство. Тие имаат должност да спречат 
семејно насилство и навремено и ефикасно 
да истражуваат, гонат и казнуваат случаи на 
семејно насилство.5 Судот исто така ја кори-
сти формулацијата од Истанбулската конвен-
ција за да се нагласи специфичната природа 
на семејното насилство и посебната совес-
ност при решавањето на случаите на семејно 
насилство и наведува дека државите имаат 
обврска без непотребно одложување да ис-
тражат форми на насилство опфатени со Ис-
танбулската конвенција и да ги земе предвид 
правата на жртвата во текот на сите фази на 
кривичната постапка.6

Во врска со кршењето на членот 8 од Европска-
та конвенција во случај на семејно насилство, 
Европскиот суд го зазеде следниот став: 

„Обврски за забрана, спречување, истрага, 
кривично гонење што можат да постојат 
според членовите 2 и 3 може да постојат 
и според членот 8 кога постапките меѓу 
поединци не се доволно сериозни за да ста-
пат на сила на членовите 2 и 3, но кога 
тие влијаат на моралниот, физичкиот или 
личниот интегритет на една личност“.7 

Судот експлицитно смета дека семејното насил-
ство е форма на родово засновано насилство, 

влијание врз човековите права, преглед на соодветната судска пракса на Европскиот суд за човекови права, The AIRE CENTRE и 
CIVIL RIGHTS DEFENDERS
5 Ибидем, стр. 45.
6 Талпис против Италија, пресуда донесена на 2 март 2017 година, пријава бр. 41237/14, превземено од КОВИД-19 и неговото 
влијание врз човековите права, преглед на соодветната судска пракса на Европскиот суд за човекови права, The AIRE CENTRE и 
CIVIL RIGHTS DEFENDERS
7 Бевакуа и С. против Бугарија, пресуда од 12 јуни 2008 година, пријава бр. 71127/01, преземено од КОВИД-19 и неговото влијание 
врз човековите права, преглед на соодветната судска пракса на Европскиот суд за човекови права,The AIRE CENTRE и CIVIL RIGHTS 
DEFENDERS, стр. 58.
8 Опуз против Турција, пресуда донесена на 9 јуни 2009 година, пријава бр. 3340/02, стр. 184-192, преземен од КОВИД-19 и неговото 
влијание врз човековите права, преглед на соодветната судска пракса на Европскиот суд за човекови права, The AIRE CENTRE и 
CIVIL RIGHTS DEFENDERS
9 Ибидем.
10 Директива 2012/29 / ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 25 октомври 2012 година за утврдување минимални стандарди 
за правата, поддршката и заштитата на жртвите на криминал и замена на Рамковната одлука на Советот 2001/220 / ЈХА, ОС Л 315, 
14.11.2012 година, стр. 57-73 (достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029)
11 Европската комисија, Генерален директорат за правда и потрошувачи (2012 година), „Упатство за документи на ДГ на правдата 
за транспонирање и спроведување на правата на жртвите на Европскиот парламент и на Советот 2012/29 / ЕУ од 25 октомври 
2012 година за утврдување на минимални стандарди 

што всушност претставува форма на дискрими-
нација врз жените. Неуспехот на државата да ги 
заштити жените од семејно насилство може да 
доведе до повреда на нивното право на еднак-
ва заштита пред законот, дури и кога тој про-
пуст не е намерен.8 Дури и кога ќе се усвои по-
требното законодавство, дискриминација може 
да се појави и поради општиот став на локал-
ните власти, како што е начинот на кој се поста-
пува кон жените во полициските станици при 
пријавување на семејно насилство и пасивно-
ста на судовите во обезбедувањето ефективна 
заштита.9

Во однос на третманот на жртвите на насил-
ство, вклучително и насилството врз жените, 
важно е да се истакне дека Европската унија ја 
донесе Директивата 2012/29/ЕУ за утврдување 
минимални стандарди за правата, поддршка-
та и заштитата на жртвите на кривични дела 
(во натамошниот текст: Директива за жртви-
те).10 Иако оваа директива е обврзувачка само 
за земјите-членки на Европската унија, фактот 
дека земјите од регионот ја изразија својата 
намера да се приклучат кон Европската унија 
создава долгорочна обврска за усогласување 
на националното законодавство со стандарди-
те на Европската унија. Главната цел на Дирек-
тивата за правата на жртвите е „решавање на 
потребите на жртвата на индивидуален начин, 
засновано врз индивидуална проценка и на-
сочен и партиципативен пристап кон обезбе-
дувањето информации, поддршка, заштита и 
процедурални права“.11 

Според Директивата, за жртва се смета лице 
без оглед на тоа дали сторителот е идентифи-
куван, уапсен, кривично гонет или е осуден и 
без оглед на семејните односи меѓу нив. 
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Резултатите од истражувањето презентира-
но во Студијата „Дали правдата ги изневери 
жените што преживеале насилство? Акци-
оно ориентирани препораки за ефикасно 
спречување, заштита и процесуирање во 
Западен Балкан и Турција“ 12 посочија дека 
земјите во регионот споделуваат слични или 
идентични проблеми кога станува збор за со-
одветна заштита на жените што преживеале 
насилство. Студијата ги анализира пропусти-
те и неуспесите во одговорот на насилството 
врз жените во Албанија, Босна и Херцегови-
на, Косово13, Црна Гора, Северна Македонија, 
Србија и Турција, гледано од аспект на ре-
алните случаи пријавени и обработени во 
рамките на законскиот и институционалниот 
систем на заштита.14 

Во ниту една од земјите не постои јасен и 
ефикасен систем на координација помеѓу 
сите институции во синџирот на заштита, 
ниту пак постои ефикасен систем за следење 
на одделни случаи. Не постои единствен и 
обврзувачки образец за проценка на ризик 
за случаи на насилство врз жените. Овие 
недостатоци го прават системот за заштита 
неефикасен и како таков не реагира на ре-

12 Истражувањето е спроведено од Центарот за женски права од Босна и Херцеговина, во соработка со Аналитика, во рамките 
на регионалната програма на ООН Жени (UN Women) за запирање на насилството врз жените во Западен Балкан и Турција: 
„Примена на нормите, промена на ставовите“, финансирано од Европската унија, ноември 2019 година. (https://cenppz.org.ba/
wp-content/uploads/2020/05/Integral-Regional-study_Centar-zenskih-prava.pdf) 
13 Сите референци во овој документ што се однесуваат на Косово се во целосна согласност со резолуцијата 1244 (1999) на Советот 
за безбедност на ООН.
14 Препораките и наодите од истражувањето беа потврдени за време на 8 тркалезни маси низ целиот регион со учество на 
140 претставници на институции од сите нивоа на заштита и превенција. Претставниците подвлекоа дека немаат простор и 
можности за меѓудржавен и меѓусекторски дијалог, да се сретнат и да разговараат за импликациите на препораките, да најдат 
заеднички празнини или можности и да учат од стандардите на добра практика и едни од други.

алните потреби на преживеаните, особено 
на жените и девојчињата од малцинските и 
маргинализираните групи. Не се воспоста-
вени механизми за да им се помогне на ин-
ституциите да ги предвидат неопходните че-
кори за заштита на лицата што преживеале 
насилство, со што се спречува повторување 
и ескалација на насилството, вклучително и 
фемицид. Дури и таму каде што се предви-
дени разумни и конкретни процедури за за-
штита на жените што преживеале насилство, 
тие честопати не се следат во пракса - пора-
ди недостаток на знаење и свесност или само 
занемарување на инволвираните лица. 

Накратко, студиите на случаи во земјите по-
кажаа значителни празнини и ограничувања 
во системот за заштита на жртвите/оние што 
преживеале насилство врз жените во пракса. 
Заклучоците повикуваат на вистински интер-
дисциплинарен пристап кој би ги надминал 
строгите заштитни механизми и би се про-
ширил на области како што се антидискри-
минација, како и континуирана едукација на 
професионалци и посветеност на носители-
те на одлуки за постигнување меѓународни 
стандарди во оваа област. 

II СОСТОЈБА НА  
ЗАПАДНИОТ  
БАЛКАН И ТУРЦИЈА



Фактор на ризик од насилство - Карактери-
стика на кое било ниво: индивидуално, ре-
лативно, во заедницата или општеството, чие 
присуство ја зголемува можноста да се случи 
насилство или да се повтори.

Контрола на принуда - Стратешки курс на уг-
нетувачко однесување обично се карактери-
зира со честа физичка злоупотреба и сексу-
ална принуда во комбинација со тактики на 
заплашување, деградација, изолација и кон-
трола на жртвата.15

Криза - се користи за да се опише лична или 
приватна ситуација, но многу почесто за да 
се опише ситуација со потенцијални негатив-
ни последици, во кое се наоѓа општеството 
како целина или индивидуалните организа-
ции и системи во него.

Кризна состојба - е сериозен инцидент што 
влијае на безбедноста на луѓето и животната 
средина.

Налог за итни мерки за ограничување - Крат-
корочен правен лек што предвидува отстра-
нување на сторителот на семејно насилство 
од живеалиштето на жртвата и му забранува 
(или не) да се врати или да контактира со жрт-
вата. Познато е и како наредба за иселување, 
наредба за забрана или наредба за контакт, 
во зависност од националниот контекст.16 

Налог за заштита - Брз лек за заштита на 
луѓето изложени на ризик од каква било 
форма на насилство - со забрана, ограничу-
вање или пропишување на одредено однесу-
вање на сторителот. Секоја наредба треба да 
стапи на сила веднаш по нејзиното издавање 
и мора да биде достапна без долги судски 
постапки.17

15 Старк, Е. (2012), ‘The dangerousness of danger assessment’, Domestic Violence Report, Vol. 17, No 5, pp. 65-69
16 Советот на Европа (2011), Објаснување на извештајот на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против 
насилството врз жените и семејното насилство, Советот на Европа, Париз (достапно на: https://rm.coe.int/16800d383a)
17 Совет на Европа (2011), Објаснување на извештајот на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против 
насилството врз жените и семејното насилство, Совет на Европа, Париз (достапно на: https://rm.coe.int/16800d383a)
18 Декларација на ООН за елиминација на насилството врз жените, Њујорк, Обединетите нации, 1993. Ова вклучува многу 
различни форми на насилство врз жени и девојчиња, како што се насилство извршено од интимен партнер, сексуално насилство 
извршено од лице кое што не е партнер, трговија со луѓе и штетни практики како што се што е обрежување на жените.
19 Совет на Европа, Конвенција на Совет на Европа за превенција и борба против насилството врз жените и семејното насилство, 
CETS бр. 210

Насилство врз жени - Секое дело на родо-
во засновано насилство што резултира или 
може да резултира со физичко, сексуал-
но или ментално страдање или повреда на 
жена, вклучително и закана од такво дело, 
принуда или произволно лишување од сло-
бода, без оглед дали е во јавен или приватен 
живот.18

Семејно насилство - Вклучува какво било 
дело на физичко, сексуално, психолошко или 
економско насилство, без оглед дали е дома 
или на јавно место, извршено од лице кое е 
член на семејството или лице кое е интимен 
партнер, сопруг или поранешен партнер, без 
разлика дали тие живеат заедно.19 

Планирање на безбедноста - процес со кој 
жртвите можат да се обратат до соодветни 
агенции за да разговараат за зголемување на 
личната безбедност и безбедноста на детето. 
Треба да биде дел од партнерскиот пристап 
помеѓу професионалци, жртви и деца и треба 
да вклучува проценка на проблемот, нивото 
на ризик и развој на план за криза и план за 
иднината, како на краток, така и на долг рок. 
Полицијата има улога да помага во развојот 
и поддршката на безбедносните планови 
како дел од нивните процеси за управување 
со ризици. Општо земено, жртвата, со помош 
на независен советник за семејно насилство 
или друга независна служба за застапување, 
треба да изврши безбедносно планирање, со 
можност службениците да дадат придонес во 
процесот на спроведување на безбедносните 
мерки како дел од планот за управување со 
ризик или акциониот план. Ова би требало 
да се спроведе во договор со други агенции, 
на пример противпожарната служба, служ-

III ТЕРМИНОЛОГИЈА
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бата за домување и службите за заштита на 
детето.20 

Предвидување на ризик - Процес на процен-
ка на веројатноста за насилство или рецидив 
што ќе се случи во иднина.

Превенција на ризик - Процес на намалу-
вање на веројатноста за насилство или ре-
цидив што ќе се случи во иднина.

Повторена виктимизација/Ревиктимизација 
- Повторната виктимизација се однесува на 
ситуација во која истото лице претрпува по-
веќе од еден кривичен инцидент во одреден 
временски период.21

Проценка на ризик - Проценката на безбед-
носните ризици специјално за жртвата се 
спроведува од случај до случај, според стан-
дардизирани процедури и во мулти-аген-
циска рамка. Проценката на ризик вклучува 
проценка на ризикот од смрт, сериозноста на 
ситуацијата и ризикот од повторено насил-
ство.22 

Психолошко насилство - Секој акт или одне-
сување што предизвикува психолошка штета. 
Психолошкото насилство може да има форма 
на, меѓу другото, принуда, клевета, вербална 
навреда или вознемирување. 

Ризик - Ситуација која вклучува изложеност 
на опасност од каква било форма на насил-
ство насочена кон жена.

Ризик и ранливост - Проценката се фокусира 
на областите каде што потребата е најизра-
зена. 

Родово засновано насилство - форма на 
дискриминација која сериозно ја поткопува 
способноста на жените да уживаат права и 
слободи врз основа на еднаквост со мажите.23 
Родово засновано насилство е насилство на-
сочено врз лице поради неговиот пол (вклу-

20 College of Policing, Authorised Professional Practice (APP), ‘Major investigation and public protection: victim safety and support’ 
(достапно на: https://www.app.college.police.uk/app-content/major-investigation-and-public-protection/domestic-abuse/vic-
tim-safety-and-support/)
21 Совет на Европа (2006), Препорака Rec (2006) 8 на Комитетот на министри до земјите-членки за помош на жртвите на злодела, 
Париз, https://rm.coe.int/16805afa5c
22 Совет на Европа (2011), Конвенција за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, Париз, чл. 
51. (достапно на: https://rm.coe.int/168046031c)
23 UN-ova Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Opća preporuka br. 19 o nasilju nad ženama, član 1.
24 Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, коментари 
за одредбите, член 3, став 44.
25 СЗО (WHO), Светски извештај за насилство и здравје.
26 Билтен на генералниот секретар на Обединетите нации за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба (PSEA) (ST/
SGB/2003/13).

чително и родов идентитет/изразување) 
или насилство кое има диспропорционално 
влијание врз лица од еден пол. Конвенцијата 
на Советот на Европа за спречување и борба 
против насилството врз жените и родовото 
насилство се однесува на насилството кое 
директно е насочено кон жената токму зашто 
таа е жена или непропорционално ги пого-
дува жените. Се разликува од другите видо-
ви насилство по тоа што полот на жртвата е 
примарен мотив за акти на насилство. Овој 
вид насилство е длабоко вкоренето во со-
цијалните и културните структури, норми и 
вредности што управуваат со општеството, и 
обично продолжува благодарение на култу-
рата на негирање и молчење.24

Сексуална злоупотреба/насилство - Секое 
сексуално дело, обид за извршување на сек-
суален чин, несакани сексуални коментари 
или контакти и дела на трговија со луѓе, или 
на друг начин насочени, а во врска со сексу-
алноста на една личност со употреба на сила 
од страна на кое било лице, без оглед на од-
носот помеѓу тоа лице и жртвата/лицето што 
преживеало насилство, во кој било амбиент, 
вклучувајќи го, помеѓу останатото домот и 
работното место.25 

Сексуална експлоатација - Секое вистинско 
дело или обид за злоупотреба на ранлива 
позиција, разлики во моќта или довербата 
за сексуални цели, вклучувајќи, меѓу друго-
то, финансиска, социјална или политичка 
корист од сексуална експлоатација на друго 
лице.26 

Управување со ризик - Процес со кој надлеж-
ните органи управуваат со безбедносните ри-
зици идентификувани при проценка на ризи-
кот. Овие активности може да бидат насочени 
кон жртвата (на пр. безбедносно планирање), 
сторителот (на пр. Употреба на полициски 
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овластувања за пребарување, откривање и 
спречување насилно однесување) или жрт-
вите и сторителите во комбинација. Обемот 
и видот на преземените активности треба да 
бидат информирани со проценка на ризик, 
која се спроведува во мулти-агенциска рамка 
и се следи поради ефикасноста. Целта на овие 
активности е да обид да се намали заканата 
од сторителот и да се заштити жртвата од по-
натамошно насилство и злоупотреба.27 

Упатување - начинот на кој жртвата стапува 
во контакт со поединечен професионалец 
или институција во врска со својот случај и 
начинот на кој професионалците и институ-
циите комуницираат и соработуваат за да и 
обезбедат сеопфатна поддршка. Партнерите 
во мрежата за упатување обично вклучува-
ат разни владини оддели, организации на 
жени, организации на ниво на заедницата, 
здравствени установи и други.28 

Реферален систем - Системот за упатување 
може да се дефинира како сеопфатна инсти-

27 Robinson, A. L., Myhill, A., Wire, J., Roberts, J. and Tilley, N. (2016), Risk-led policing of domestic abuse and the DASH risk model, What 
Works Centre for Crime Reduction, College of Policing, Cardiff University, and Department of Security and Crime Science, University 
College London, Cardiff and London (достапно на: https://www.college.police.uk/News/College-news/Documents/Risk-led_policing_
of_domestic_abuse_and_the_DASH_risk_model.pdf)
28 UNFPA 2010.
29 United Nations Population Fund (UNFPA) (2015), ‘Glossary’, Multi-sectoral response to GBV: an effective and coordinated way to 
protect and Empower GBV victims/survivors, UNFPA Regional Office for Eastern Europe and Central Asia, Istanbul (достапно на: http://
femroadmap.eu/MSR_Generic_model_eng.pdf) 
30 Совет на Европа (2011), КОнвенција за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, Париз, чл.. 
51. (достапно на: https://rm.coe.int/168046031c)

туционална рамка која поврзува во мрежа 
разни субјекти со добро дефинирани и раз-
граничени (иако во некои случаи се прекло-
пуваат) мандати, одговорности и овласту-
вања. Главната цел е да се обезбеди заштита 
и помош на жртвите при нивно целосно 
закрепнување и зајакнување; спречување 
на родово засновано насилство; процесуи-
рање на сторителите т.н. три „П“ - заштита, 
спречување и гонење (Protection, Prevention 
and Prosecution -оп.а.). Механизмите за упа-
тување работат врз основа на ефикасни ли-
нии на комуникација и воспоставување на 
јасно дефинирани насоки и процедури на 
упатувања, со јасни и едноставни последо-
вателни.29

Заштитни мерки - Законодавни и други мер-
ки насочени кон заштита на жртвите, како 
и на нивните семејства и сведоци од каква 
било друга форма на насилство и ревикти-
мизација или секундарна виктимизација, во 
сите фази на истрагата и судските постапки.30 



Ц Е Н Т А Р  З А  Ж Е Н С К И  П Р А В А10

Ова поглавје накратко ја претставува рамката 
за проценка на ризикот од насилство врз же-
ните во земјите од Југоисточна Европа. Покон-
кретно, обезбедува информации за правните 
и политичките поставките, за инструментите 
и приодите за проценка на ризикот од насил-
ство и за спроведените стратегии за управу-
вање со ризици во случај на насилство врз 
жени за време на кризата предизвикана од 
пандемијата на коронавирусот, КОВИД-19. По-
крај тоа, Насоките предлагаат опции за подоб-
рување, особено преку дејствување на субјек-
тите одговорни за спречување на насилство 
врз жените (во натамошниот текст: субјекти).
Светската здравствена организација (WHO) го 
прогласи КОВИД-19 за глобална пандемија и 
светот влезе во најголемата криза по Втората 
светска војна. 
Кризата се рефлектира во сите сфери на жи-
вотот, но истовремено ја покажа и општата 
неподготвеност на општеството за ефективно 
дејствување во кризни ситуации, на што ука-
жуваат различни фактори. Со цел да се спречи 
ширењето на пандемијата, утврдени се голем 
број мерки на глобално, регионално, нацио-
нално и локално ниво, кои имаат влијание врз 
организирањето на животот на секоја индиви-
дуа, што има влијание врз односите во непо-
средната заедница, како што е семејството, но 
и пошироко. Ова првенствено се однесува на 
ограничувањето на движење, воведувањето на 
полициски час, работа од дома, ограничена ра-
бота на продавници, аптеки и други објекти за 
снабдување. Несомнено, справувањето со кри-
зата отвори голем број прашања, за граѓаните 
пред сè, како да се однесуваат во сосема нови 
животни околности, а за раководните структури 
како да постапуваат за да ги извршуваат своите 
основни функции, но и при спроведувањето на 
мерките воведени поради пандемијата. упра-
вуваат во кризна ситуација. Потребата за брзо 
дејствување остава многу ограничен простор 
за проценка и планирање, а недостатокот на 
претходно направени планови за непредвиде-
ни ситуации ги покажа сите слабости на упра-
вувањето во сите сфери на животот. Институ-
ционалниот одговор на пандемијата главно се 
одвива на ад хок основа, со многу интензивни 

промени поврзани со мерките што се усвојува-
ат и се спроведуваат. Од оваа светлина, потреб-
но е да се разгледа и прашањето за делувањето 
на институциите за спречување на насилството 
врз жените во кризни ситуации. 
Проценката на ризикот и управувањето со 
ризикот за да се спречи повторување и еска-
лација на насилството врз жените се интегри-
рани во законодавната и политичката рамка 
за насилство врз жените на Обединетите на-
ции, Советот на Европа и ЕУ, правејќи јасни 
врски помеѓу проценката на ризикот и после-
дователните активности за поддршка и за-
штита на жртвите. Во исто време, прашањето 
за проценка на ризикот и/или управувањетп 
со ризикот поврзано со насилство врз жени-
те во земјите од регионот најчесто е вметна-
то во некаква форма на некаков политички 
документ, како што се национални акциони 
планови или стратегии, а многу ретко во на-
ционалното законодавство. 
Проценка на ризикот е методологија која ја 
одредува природата и степенот на ризикот, ги 
анализира потенцијалните опасности и ги про-
ценува постојните услови на ранливост кои 
заедно можат да го зголемат насилството врз 
жените. Проценките на ризиците и придружни-
те проценки на изложеноста, ранливоста и раз-
личните капацитети на институциите им даваат 
доказ на носителите на одлуки кога ги разгледу-
ваат стратегиите за ублажување и развој и кога 
планираат и спроведуваат активности за подго-
товка, одговор и закрепнување.
Свесни за ситуацијата во врска со насилството 
врз жените, многу меѓународни организации 
донесоа разни акти (декларации, насоки и сл.) 
за да им укажат на властите дека поради пан-
демијата не престанале обврските за примена 
на меѓународните стандарди ратификувани од 
државата, напротив, обврските се зголемени 
имајќи го в предвид високиот степен на ри-
зик дека мерките воведени како резултат на 
пандемијата ќе влијаат на насилството врз 
жените, па дури и ќе предизвикаат ситуациско 
насилство. Во продолжение, ќе посочиме на 
некои од овие документи што земјите-членки 
треба да ги имаат предвид кај итното дејству-
вање во областа на насилството врз жените, и 

IV ПОСТАПУВАЊЕ ВО 
КРИЗНА СИТУАЦИЈА
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со тоа да ја спречат неговата ескалација:
• Декларација за примената на Истанбулската 
конвенција во време на Ковид -19: Постои итна 
потреба владите да применат соодветни насоки 
за поддршка на жртвите на насилство, но исто 
така и да ги поддржат давателите на услуги во 
обезбедувањето соодветна поддршка на жрт-
вите на насилство, особено при пристапот до 
лицата што преживеале насилство пред прав-
дата. Во врска со ова, Комитетот на членови на 
Конвенцијата за спречување и сузбивање на 
насилството врз жените и семејното насилство 
(Истанбулска конвенција) на 20 април 2020 го-
дина издаде Декларација што содржи мерки 
насочени кон спроведување на Конвенцијата за 
време на пандемијата КОВИД-19 (во натамошни-
от текст: Декларација). Декларацијата повторно 
ја потврдува важноста на принципите и барања-
та на Истанбулската конвенција во областите на 
превенција, заштита, кривичното процесуирање 
и интегрираните политики во сегашните исклу-
чителни околности. Декларацијата ги повикува 
земјите-членки кои ја ратификуваа во Истан-
булската конвенција да ги користат овие стан-
дарди и препораки како насоки за владите како 
да дејствуваат за време на пандемија. 
Насоки на CEDAW Комитетот: Во врска со деј-
ствувањето за време на пандемијата, Комитетот 
за елиминација на сите форми на дискримина-
ција повика на заедничко дејствување против 
пандемијата КОВИД-19 од перспектива на пра-
вата на жените, барајќи учество на сите клуч-
ни актери, особено државите потписнички на 
Конвенцијата за елиминација на сите видови на 
дискриминација на жените (CEDAW Конвенција) 
и усвои насоки за државите како да го ублажат 
катастрофалното влијание што го има панде-
мијата поконкретно врз жените и девојчињата.31 
Комитетот CEDAW поосочи дека последиците од 
пандемијата ги погодија жените на непропорци-
онален и тежок начин и дека жените доживеале 
повеќекратни и сложени форми на дискримина-
ција додека биле во првите редови на реакции-
31 Call for joint action in the times of the COVID-19 pandemic from 21 april 2020, OHCHR, Human Rights Treaties Branch September 2020 
Compilation of statements by human rights treaty bodies in the context of COVID-19, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/
COVID19/External_TB_statements_COVID19.pdf, str. 37-39
32 Call for joint action in the times of the COVID-19 pandemic (21 April 2020) , OHCHR, Human Rights Treaties Branch September 2020 
Compilation of statements by human rights treaty bodies in the context of COVID-19, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/
COVID19/External_TB_statements_COVID19.pdf
33 Ibid, str. 38.
34 Ibid, str. 39.
35 Ibid.
36 Office of the High Commisener for Human Rights, COVID-19 GUIDANCE, 20 April 2020: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
COVID-19.aspx

те, дома, во здравството и во различни сектори 
на производството.32 Комитетот CEDAW повика 
на концептуачизација на моделот на поддршка 
за поттикнување на локалното дејствување на 
начин од долу нагоре заснован на стратешка-
та претпоставка дека во ваква глобална криза 
важни се сите локални групи и индивидуални 
постапки.33 Ова бара зајакнување на национал-
ните механизми за унапредување на женските 
права со стандардизирана инфраструктура за 
ефикасност и ефективност во постигнувањето 
на глобалните рамки и целите на родовата по-
литика. Државите мора да ги вклучат и одржат 
овие механизми и да ги развиваат понатаму за 
време и по кризата КОВИД-19. Државите не тре-
ба ниту да ги поткопуваат, ниту да ги маргина-
лизираат, ниту да ги намалуваат финансиските 
ресурси за родова еднаквост, туку, обратно, да 
ја искористат можноста да го прпрашаат своето 
делување, да планираат и да направат поната-
мошни инвестиции во оваа област. Овие чеко-
ри ќе бидат клучни за обезбедување на родова 
еднаквост и зајакнување на жените и женското 
лидерство и целосно учество во донесувањето 
одлуки за време на периодот на „реконвалес-
ценција“ на општествата.34 Покрај тоа, постои 
потреба да се зголеми поддршката за актерите 
од граѓанското општество за да допрат до сите 
сегменти на населението и да се решат аспек-
тите од секојдневниот живот на жените и де-
војчињата за да се осигура дека тие добиваат 
соодветна поддршка.35 Во насоките, Комитетот 
CEDAW исто така укажа на важноста од примена 
на модерната технологија на поефикасен, подо-
стапен, поинклузивен начин.
Насоки на OHCHR (ВКЧП): На 20 април 2020 го-
дина, Високиот комесаријат за човекови права 
(OHCHR) ги усвои Насоките КОВИД-19 за влија-
нието на пандемијата врз човековите права36 и 
посочи на некои од клучните активности што 
државите и другите засегнати страни можат да 
ги преземат во областа на спречување на на-
силство врз основа на полот. 
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Земјите во регионот различно реагираа на 
пандемијата КОВИД-19, воведувајќи мерки 
што значително ги ограничуваат правата и 
слободите на граѓаните, повикувајќи се на по-
требата за заштита на животот и здравјето на 
граѓаните, но не направија проценка за про-
порционалноста на ограничувањата во однос 
на целта на мерките, поради што граѓаните во 
некои држави се жалеа на Уставниот суд. Мер-
ките главно вклучуваа: забрана за движење и 
тотална забрана за движење на лица под 18 
години и над 65 години; полициски час, пре-
тежно во текот на ноќта и/или за време на 
викендите; забрана на собирање; намалено 
работно време на институциите или органи-
зирање на работа од дома со воспоставени 
дежурства со цел да се обезбеди минимално 
функционирање на институциите; промени во 
активностите на институциите на таков начин 
што активностите на овластените услужни 
институции и институциите за спроведување 
на законот се пренасочија на дистрибуција 
на пакети за помош (центри за социјална ра-
бота) и почитување на мерките за изолација 
и следење на кршењето на полицискиот час 
(полиција). Ова е значајно со оглед на тоа 
што овие две институции се, според законот, 
клучни за пријавување на семејно насилство 
и за предлагање и надзор над извршувањето 
на итни мерки за заштита од од сторители на 
насилство. 

Во исто време, обвинителствата работеа на 
принципот на дежурства, а судовите обично 
постапуваа само во сериозни кривични пред-
мети и случаи кои законски се обележани 
како итни. Институциите за правна помош не 

37 Пример на Препораки на Институцијата Народен правобранител на човековите права на БиХ за постапување на властите во 
ситуација на зголемен ризик од семејно насилство поради мерките за изолација заради сузбивање на пандемијата КОВИД-19 
38 Во еден предмет на Центарот за права на жени од Зеница, осуденик кој чекаше извршување на казна затвор 14 дена 
избегнуваше да го врати 4-месечното бебе на мајката која се обрати до Центарот за помош. 
39 Центарот за женски права забележа дека стапката на психолошко насилство кај жените кои се обратиле до Центарот пред 
појавата на КОВИД-19 е 48%, а физичко насилство 11%, додека од почетокот на пандемијата е изедначена. 

дадоа правна помош на оние поради кои се 
основани, бидејќи судовите не работеа и со 
тоа не ја извршуваа својата примарна улога.

Полицијата имаше приоритетна задача, а тоа 
беше да ги следи полицискиот час и мерките 
за изолација. Капацитетот на полицијата да 
ги следи кршењата на итните заштитни мер-
ки во случаи на насилство беше ограничен, 
оставајќи го сторителот слободен да ја злоу-
потребува мерката, загрозувајќи ги животите 
на жените и децата. Пријавите за насилство 
во полиција, според Одделот за правна и 
психолошка поддршка на жените на Цента-
рот за права на жените, често завршувале 
без службена белешка, а со тоа не стигнале 
до обвинителството, чијашто работа е исто 
така ограничена.37

Центрите за социјална работа го оправдаа 
своето неработење донесените наредби за 
начинот на работа на институциите за време 
на пандемијата КОВИД-19, со немање довол-
но човечки или технички капацитет да из-
лезат на терен - иако добиваа прашања од 
жени за тоа што да прават во случаи кога та-
тковците не постапуваат според решението 
од судот и не ги враќаат децата на нивните 
мајки според договореното време и датум.38

Во исто време, невладините организации за-
бележаа се поголем број на пријави за на-
силство, но и други барања од жени, бидејќи 
жените во состојба на длабока вознемире-
ност и несигурност за сопствениот живот и 
животот на своите деца поради доживеаното 
насилство имаа потреба од разговор со про-
фесионални терапевти и со терапевтски се-
сии.39 Исто така, забележан е пораст на бројот 

V РАМКА ЗА ПРОЦЕНА НА 
РИЗИКОТ И УПРАВУВАЊЕ 
СО РИЗИКОТ НА ТЕРИТО-
РИЈАТА НА ЗАПАДЕН БАЛ-
КАН И ТУРЦИЈА 
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на закани преку информатички и комуника-
циски технологии (ИКТ), кои се рефлектира-
ат во заканите за убиство, објавување заед-
нички фотографии со експлицитна содржина 
преку социјалните мрежи и слично. Жните 
беа бркани од своите домови и тоа после по-
четокот на полицискиот час. 

Несомнено е дека мерките на владите и 
институциите поврзани со пандемијата 
КОВИД-19, исто така, влијаеа на (не)разре-
шување на случаи на насилство врз жени, 
бидејќи усвојувањето на рестриктивни мер-
ки не зеде предвид дека тие би можеле да 
бидат причина за ретрауматизација, особено 
за луѓето со трауми од војната. 

Периодот на пандемијата КОВИД-19 ги соочи 
сите луѓе со многу драматични животни про-
мени: страв за здравјето, ненадејна проме-
на на начинот на работа, чувство на губење 
на контрола, страв за финансиската иднина, 
школување и благосостојба на децата, мож-
ност за губење на работното место што беше 
една од причините за појава на нарушен 
партнерски однос.40 

Одлуките на кризниот штаб воведоа ограни-
чувања на движењето за лица под 18 годи-
ни. Ваквите наредби индиректно влијаеле на 
жените кои доживеале насилство бидејќи не 
можеле да побараат помош поради немож-
носта да го остават детето/децата сами, без 
грижа и надзор.

Жените кои се обраќаа до невладините орга-
низации изјавија дека контактирале со посто-
ечките СОС телефонски линии, но не добиле 
поддршка која што бараше посредување кон 
институциите, туку добија основни совети за 
тоа како да повикаат полиција и центри за со-
цијална работа и да пријават насилство.41 

40 Записник од семинарот: „Социјална маргинализација на проблемот на насилство врз жени во ситуации на присилна изолација, 
итни околности и рестриктивни мерки“, - за Босна и Херцеговина одржан на 01 и 02.09. 2020 година
41 Ибидем.
42 Стрес (од англиски stress - притисок или напнатост врз телото) е одговор на телото на ситуација што едно лице ја сфаќа како 
загрозувачка, опасна или заканувачка за нејзиниот физички или ментален интегритет.
43 Нурка Бабовиќ, социолог и терапевт, презентација за време на онлајн обука на серијалот семинари „Социјална маргинализација 
на насилство врз жени во ситуации на присилна изолација, итни околности и рестриктивни мерки“ јуни - ноември 2020 година.
44 Записник од семинарот: „Социјална маргинализација на проблемот на насилство врз жени во ситуации на присилна изолација, 
итни околности и рестриктивни мерки“, за Црна Гора одржан на 1 и 2 јули 2020 година.

Семинарите спроведени од Центарот за жен-
ски права во периодот јули-ноември 2020 
година, со учество на 90 претставници на 
институции во системот за заштита од Бо-
сна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Косо-
во, Северна Македонија, Албанија и Турција, 
покажаа дека во текот на пандемијата во 
пракса дојде до зголемување на „ситуациско 
насилство“ во семејството, како форма на 
насилство. Самото име укажува дека одре-
дени ситуации, предизвикани од социјални 
односи, природни фактори (земјотреси, по-
плави и сл.), пандемии и сл., претставуваат 
висок степен на ризик за насилство врз же-
ните во средините и во заедниците каде што 
претходно не било регистрирано насилство. 
Особено е изразено на ситуациско партнер-
ско насилството, кое директно е поврзано со 
зголеменото ниво на стрес, предизвикано од 
дејството на надворешните фактори кои соз-
даваат страв42, несигурност.43 Стресните ситу-
ации ја намалуваат способноста на лицето да 
решава конфликтни ситуации, што честопати 
е причина за семејно насилство. Во времето 
на пандемијата, оваа состојба дополнително 
се влоши со физичката социјална изолација, 
манифестирана преку работата на роди-
телите од дома; грижа за децата и нивното 
школување и грижа за родителите и болни-
те членови на семејството. Во исто време, во 
семејства каде што веќе имало насилство, 
новите животни околности дополнително го 
зголемија ризикот од повторување и еска-
лација. За време на пандемијата, беа реги-
стрирани некои добри практики, како што е 
воспоставувањето на мобилната апликација 
„Биди безбедна“. Ваквите примери на добра 
практика можат да бидат модел и за други 
држави.44
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6.1. Управување за време 
на кризата

Пандемијата ја покажа важноста на воспоста-
вување мерки за управување со процесите 
за време на кризи. Ефективното управување 
со кризи го штити воспоставениот јавен по-
редок, а со тоа и граѓаните и општеството 
како целина, и може да значи нивен опста-
нок. Токму клучен предуслов за управување 
со кризи е подготвеноста, како и препозна-
вање на кризата пред таа да настапи. Докол-
ку подготовките недостасуваат или се несо-
одветни, многу е важно да се обезбеди итно 
социјално преструктуирање на таков начин 
што употребата на расположивите ресурси 
да биде во функција на дејствување врз при-
чините за кризата, притоа настојувајќи да се 
зачува максималното ниво на развој во сите 
сфери на животот. Ова бара, пред сè, при до-
несувањето и усвојувањето на мерките да ја 
земат предвид нивната пропорционалност 
во однос на целта што сака да се постигне, 
каде проценката на влијанието е од клучно 
значење, за да се избегне интервенциите во 
еден општествен сегмент да направат не-
пресметлива штета во другиот сегмент. 

Недостаток на планирање или недостаток на 
плански пристап, може да предизвика да се 
одговори на кризните ситуации само кога тие 
ќе ескалираат. Самото планирање бара дефи-
нирање на приоритетите, за што е неопходно 
постоење на аналитички информации поради 
кои ситуациите може да бараат зголемено и 
итно внимание. Собирањето и обработката на 
аналитички информации е основа за процен-
ка на ризик. Во оваа смисла, користејќи, меѓу 
другото, информатички и комуникациски тех-
нологии, беа преземени голем број активно-
сти на регионално ниво за проценка на ризи-
кот од ескалација на насилството врз жените 
предизвикано од пандемиската криза. 

Организирани се семинари, истражувања и 
други активности, кои беа користени како 

основа за изготвување на Насоките. Токму 
семинарите организирани од Центарот за 
женски права, со поддршка на UN Women, 
обезбедија основни аналитички информа-
ции врз основа на кои е можно да се дефи-
нираат приоритетите што треба да бидат 
вклучени во плановите за кризно делување 
со цел да се спречи ескалација на насил-
ството врз жените, но тие претставуваат и 
основа преку која е можно да се дефинираат 
насоки за тоа како да се дејствува во однос 
на дефинираните приоритети. Преку актив-
ностите спроведени од Центарот за женски 
права, беше постигнат регионален консенз-
ус во врска со целта и задачите на Упатство-
то, а пред се клучните теми и приоритети, 
како и утврдените принципи на Упатството. 
Овие активности служеа и како канал за со-
бирање поцелосни информации за спречу-
вање на насилство врз жените, вклучувајќи и 
информации за законодавството, институци-
оналните механизми, а особено за приорите-
тите и ограничувањата. 

Иако не постои единствена дефиниција за 
криза, во областа на спречување на семеј-
но насилство, на кризата треба да се гледа 
како на нов ризик што може да спречи ефи-
касно постапување на надлежните органи 
во случај на насилство врз жените, што на 
долг рок може да предизвика негово ескали-
рање. Имено, кризата претставува интензи-
вен феномен што влијае на целиот систем на 
воспоставени мерки за превенција и сузби-
вање на насилството врз жените, затоа што 
го попречува нормалното функционирање 
на сите институции, токму како што покажа 
кризата предизвикана од пандемијата. Ова е 
дополнително комплицирано од фактот дека 
кризните штабови, формирани во земјите за 
спречување на пандемија, генерално нема-
ат издадено насоки за справување со слу-
чаи на насилство, ниту пак се консултирале 
со надлежните органи вклучени во спречу-
вањето на насилството врз жените. Во исто 
време, преку донесување на мерки, кризните 

VI НАСОКИ ЗА ПРОЦЕНКА 
НА РИЗИКОТ И УПРАВУ-
ВАЊЕ СО РИЗИКОТ
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штабови ги „мобилизираа“ ресурсите на ин-
ституциите кои имаат мандат да дејствуваат 
во областа на насилството врз жените. Мо-
билизацијата беше спроведена на таков на-
чин што на овие институции им беа намет-
нати нови приоритети, како што се проверка 
на извршувањето на одлуките за изолација, 
почитување на мерката за ограничување на 
движењето за одредени категории за време 
на полицискиот час, а на некои им беше сме-
нета основната функција, како што е случајпт 
со центрите за социјална работа што дистри-
буираа пакети на помош, каде што беше за-
немарена нивната улога во случаи на семеј-
но насилство и следење на спроведувањето 
на изречените мерки за заштита.45

Семинарите покажаа дека многу од драма-
тичните животни промени што ги доживеа-
ле професионалците, како и неснаоѓањето 
со промената на утврдениот начин на ра-
бота, влијаеле на степенот на ефикасност 
и ефективност при пружањето на одговори 
на институциите за спречување или запи-
рање на насилството. Формално, институ-
циите работеа, но немаше суштина, а тоа е 
заштита на жртвата.46 Проблемот со недостиг 
на специјализирани внатрешни структури во 
институциите одговорни за спречување на 
семејно насилство (оддели/назначени од-
говорни лица) кои се занимаваат исклучи-
во со прашањето на насилство врз жените 
како и обучен персонал во рамките на секоја 
институција, беше препознаен како клучен 
проблем.47 Сите горенаведени проблеми ре-
зултираа со тоа сместувачките капацитети 
на безбедните куќи да не работат како што 
беше планирано; немаше големи промени 
во бројот на изречени мерки и недостатуваѓе 
мониторинг на спроведувањето на мерките.48 
Жртвите останаа надвор од заштита, што е 
спротивно на Агендата од 2030 „да не остави 
никој зад себе“ („to leave no one behind“).

Недостатокот на управување со кризи во 
рамките на институциите се покажа како една 
45 Записник од семинарот: „Социјална маргинализација на проблемот на насилство врз жени во ситуации на присилна изолација, 
итни околности и рестриктивни мерки“, за Србија одржан на 7 и 8 јули 2020 година.
46 Ибидем.
47 Istaknuto tokom sva tri online organizirane trening sesije.
48 Записник од семинарот: „Социјална маргинализација на проблемот на насилство врз жени во ситуации на присилна изолација, 
итни околности и рестриктивни мерки“, за Србија одржан на 7 и 8 јули 2020 година.
49 Ибидем.
50 Записник од семинарот: „Социјална маргинализација на проблемот на насилство врз жени во ситуации на присилна изолација, 
итни околности и рестриктивни мерки“, за БиХ одржан на 1 и 2 јули 2020 година.

од слабостите во целиот регион каде што, по-
крај другите, недостасуваше една функција, 
а тоа е координација на активностите што 
беше многу пожелно за да се минимизираат 
последиците што ги предизвика кризата.

За време на пандемијата беа регистрирани 
спорадично позитивни примери кои пока-
жаа дека системот може да функционира во 
кризна ситуација, но оваа акција главно е 
поврзана со сензибилизираноста и личниот 
пристап на одговорните лица, имајќи в пред-
вид дека не се восспоставени институцио-
нални решенија.49 

Без оглед на степенот на соработка и коорди-
нација меѓу властите, практиката на изготву-
вање индивидуални планови за жртвите ге-
нерално не е воспоставена, ниту размената 
на релевантна документација помеѓу инсти-
туциите. Несомнено, има потреба врз случаи 
на насилство да работат експерти кои можат 
да се справат со целиот случај и кои ќе бидат 
поврзани со други институции во синџирот 
на системот за заштита. Исто така беше посо-
чено дека ќе беше многу полесно да се рабо-
ти доколку за време на пандемијата во која 
било институција (на пр. Центар за социјал-
на работа, полиција ...) имаа две до три лица 
обучени да работат на случаи на насилство. 
Кога овој проблем би бил решен системат-
ски, тоа многу би помогнало да се работи на 
предметите на насилство.50

Справувањето со проблемот на недостиг на 
мултисекторска соработка е клучно за воспо-
ставување на доследно, сеопфатно и уни-
формно спроведување на проценката на ри-
зикот. Иако во некои случаи постојат обрасци 
за проценка на ризик во институциите, осо-
бено во полицијата и обвинителството, тие 
не се во системот, не сите институции ги има-
ат овие формуларии – така да на оние што ги 
водат предметите им отежнува да постапува-
ат ефикасно и итно во обезбедувањето за-
штита. Многу е важно да се развие единствен 
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форулар за проценка на ризик во случаи на 
семејно насилство и интимно партнерство за 
сите релевантни институции во системот за 
заштита со цел да се предвидат понатамош-
ните чекори за заштита на преживеаните 
жртви, да се спречи повторување и ескала-
ција во потешка форма (на пр. убиство).51

6.2. Целта на насоките
За да се спречи ескалацијата на насилство-
то врз жените поради кризата предизвикана 
од пандемијата, потребно е да се воспостави 
систем за управување со кризи во кој се ор-
ганизираат голем број одговорни субјекти во 
борбата против кризната состојба со основ-
на цел да се намалат нејзините негативни 
последици. Во оваа смисла, главната цел на 
Упатството е да биде патоказ за сите актери 
вклучени во спречувањето на насилството 
врз жените, како да се дејствува во кризна 
ситуација предизвикана од пандемијата со 
цел да се спречи нејзините негативни после-
дици да доведат до ескалација на насилство-
то врз жените, но и да се обезбеди заштита 
на жртвите на насилство. На овој начин, од-
говорните лица во институциите го зачувува-
ат своето професионално достоинство, како 
и кредибилитетот на институциите во кои ра-
ботат. Конечно, на овој начин се обезбедува 
почитување на меѓународните обврски, како 
основа за владеењето на правото во едно 
општество. 

Целта на Упатството е да се обезбеди под-
дршка на регионално ниво за планирање на 
прекуграничен одговор и да се помогне во 
предвидување на потенцијалните влијанија 
и релативниот капацитет на справување на 
национално ниво и да се помогне во иден-
тификување на области со висок ризик. На 
национално ниво, целта на Упатството е да 
понуди почетни точки за иницијативи за на-
ционална проценка и информирање за ри-
зикот од насилство врз жените и да помогне 
приоритет и да се распределат ресурси. На 
ниво на заедница, идентификуваната цел е 
да се поттикне конзистентно и ефективно 
локално ниво на проценка.

51 Записник од семинарот: „Социјална маргинализација на проблемот на насилство врз жени во ситуации на присилна изолација, 
итни околности и рестриктивни мерки“, за Црна Гора одржан на 1 и 2 јули 2020 година.
52 Записник од семинарот: „Социјална маргинализација на проблемот на насилство врз жени во ситуации на присилна изолација, 

Значи, предложените насоки се направени 
вез основа на:
1. идентификување на проблемите со кои се 

соочуваат професионалци од регионот за 
време на кризата предизвикана од панде-
мијата;

2. проучување на насоки за дејствување, зе-
мајќи ги предвид обврските што произле-
гуваат од меѓународните документи, наци-
оналното законодавство и

3. искуства на професионалци.

Насоките обезбедуваат рамка за можни ак-
тивности за спречување на насилство врз 
жени во кризни ситуации и укажуваат на по-
стапки што им овозможуваат на надлежните 
органи и сите други актери кои работат во 
областа на спречување на насилството врз 
жените успешно да ги извршуваат своите ак-
тивности за време на кризата. 

6.3. Институционално делување 
во текот на кризата

Сузбивањето на насилството врз жените и 
пред пандемијата се соочуваше со низа про-
блеми. Факт е дека се воспоставени законо-
давната рамка и протоколите за соработка, но 
сè уште е присутно ниско ниво на координа-
ција, што претпоставува проблем за сите во 
синџирот на заштита. Пандемијата доведе до 
нови проблеми, како што се затворените вра-
ти на многу институции кои се занимаваат со 
општа безбедност, со зачувување на здравјето 
и социјалната заштита, така што проблемите 
на жртвите на насилство на некој начин се 
маргинализирани. Препораките и наредбите 
на кризните штабови во врска со мерките за 
изолација беа издадени без консултација со 
експерти. Несомнено, потребно е да се воспо-
стави организациска структура, заснована врз 
принципот на мултисекторска соработка, но 
преку назначување на одговорни лица во ин-
ституциите, кои би формирале тим на локално 
ниво, бидејќи ограничените човечки ресурси 
во институциите не дозволуваат формирање 
на одделенија како нови организациони еди-
ници. Одделенија би можеле да се формираат 
и на регионално ниво.52 
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Потребно е да се воведе управување со ри-
зик во системот на работа на сите институции 
со цел да се подобри системот за управување 
во вонредни ситуации.

6.3.1. Полиција
Полицијата претставува дел од формалниот 
систем одговорен за истражување и кривично 
гонење на случаи на семејно насилство, кои 
се пријавени во соодветните институции и кои 
според домашното законодавство претставу-
ваат кривични дела. Покрај тоа, полицијата е 
еден од најважните првични контакти за жрт-
вите, и честопати првото место каде жртвите 
бараат правна помош.53 Во рамките на своите 
надлежности, полицијата треба да обезбеди: 
примање пријави, одење на местото на на-
станот во согласност со пријавуваата; подне-
сување барање за изрекување на заштитни 
мерки; лишување од слобода и задржување 
на лица; водење евиденција за пријавените 
случаи на насилство; информирање на цен-
тарот за социјална работа, особено ако на на-
силство се изложени и децата; информирање 
на судот во случај на непочитување на изре-
чената заштитна мерка од страна на лицето 
на кое му е изречена заштитната мерка; под-
несување прекршочна пријава за повреда на 
заштитни мерки; и поднесување официјален 
извештај за извршување на кривично дело 
семејно насилство.

6.3.2. Обвинителство и судови
Државите во регионот генерално донесоа за-
конодавство што го регулира процесуирање-
то на семејното насилство, преку посебни за-
кони за семејно насилство и/или кривични 
закони. За процесуирањето секако е важно 
и кривично процесното законодавство, кое 
претставува основа за процесуирање на на-
силникот. Со категоризација на семејното на-
силство како кривично дело и утврдувањето 
на кривична санкција се реализира превен-
тивната и репресивната функција на кривич-
ното законодавство. Споменатото законо-
давство претставува основа за постапување 
на обвинителството и судовите. Во кривич-

итни околности и рестриктивни мерки“, за БиХ одржан на 1 и 2 јули 2020 година.
53 Пружање полициски услуги, дел од мултисекторскиот одговор на РЗН (RZN), Стандардни оперативни процедури, Регионална 
канцеларија на УНФПА за Источна Европа и Централна Азија (UNFPA EECARO), 2015, стр. 5 и 6.

ното гонење на семејно насилство, клучна 
улога, покрај полицијата, има и обвинител-
ството, кое оваа функција ја извршува пре-
ку општи одредби за правата и должностите 
на обвинителот. Улогата на обвинителството 
може да се согледа во трите основни фази 
на постапката: кривична пријава, истрага и 
обвинение. Обвинителството, исто така, ја 
исполнува својата улога преку поднесување 
правни лекови. Обвинителството има важ-
на улога во однос на жртвата, која често се 
појавува во улога на сведок од страната на 
обвинителството каде што постои обврска на 
обвинителот да ѝ пружи поддршка на жрт-
вата (сведокот), да понуди правна и други 
видови на помош во согласност со законот. 
Од ефикасноста на постапувањето на обви-
нителството значително зависи ефикасноста 
на процесуирањето на случајот пред судот, со 
оглед на обврската на обвинителството да ги 
преземе неопходните мерки веднаш откако 
ќе дознае дека постојат основи на сомнение 
за сторено кривично дело, со цел откривање 
и истражување, истрага, како и да управува 
со активностите на овластени службени лица 
поврзани со пронаоѓање на осомничениот и 
собирање изјави и докази. 

На ефикасноста на обработката на случаите 
на насилство врз жените во голема мерка 
влијае сеуште присатната социјална мар-
гинализација на насилството врз жените, 
особено во услови на вонредни и рестрик-
тивни мерки, моментално предизвикани од 
коронавирусот, со реална проценка дека 
интензитетот на насилството врз жените е 
зголемен нагло и со очигледна маргинали-
зација на проблемот од страна на целата 
општествена заедница. Иако бројот на об-
работени случаи е намален, тоа не е одраз 
на реалната состојба во општеството, поради 
едидентните слабости поврзани со обработ-
ката на случаите на насилство врз жените во 
кризниот период, што ја потврдува тезата за 
маргинализирање на насилството врз жени-
те. Одговорноста за ваквата состојба ја имаат 
сите во синџирот кои се должни да обезбедат 
заштита и помош на жртвите на насилство. 
Тесно поврзан со овој проблем е фактот дека 
судовите во регионот ретко ги применува-
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ат и ретко се повикуваат на стандардите на 
Конвенцијата, што може да се види во поши-
рокиот контекст на незгодниот однос помеѓу 
судовите во регионот и меѓународното право 
воопшто.54

6.3.3. Центри за социјална работа 
Меѓународните стандарди и национално-
то законодавство (закони за заштита од се-
мејно насилство, закони за семејство, итн.) 
пропишуваат надлежност на органите за 
социјална заштита да постапуваат во случаи 
на насилство врз жените, особено ако деца-
та се исто така изложени на насилство, што 
меѓу останатото вклучува пријавување на-
силство и обезбедување помош на жртвите. 
Службите за социјална заштита имаат важна 
улога во осигурувањето дека жртвата е сме-
стена во безбедна куќа/ засолниште, како и 
во водењето евиденција за изречените мер-
ки за заштита и информирање на судот. По 
правило, по пријавување на семејно насил-
ство, претставниците на центрите за социјал-
на работа треба да одат на интервенција во 
придружба на полицијата. Процедурите за 
постапување во текот на интервенцијата тре-
ба јасно да бидат пропишани, вклучително и 
методолошки пристапи, како и понатамошен 
третман на жртвата преку обврска да се из-
готви план за работа со жртвата, како и да се 
обезбеди работа со сторителот на насилство. 
Планот за работа треба да опфати вклучу-
вање на сите експерти кои се сметаат за не-
опходни за поддршка на жртвата, како и на 
невладините организации кои се занимаваат 
со проблематиката на насилство. Особено е 
важно да се обезбеди делување на центрите 
за социјална заштита преку мобилни тимови.

Несомнено, центрите за социјална работа 
се клучни институции за спречување и пре-
венција на семејното насилство. Ширината 
на мандатите кои исто така имаат ограни-
чени капацитети резултира во тоа центри-
те да не можат соодветно да одговорат при 
извршувањето на нивниот мандат, што до-
полнително се влошува со кризни ситуации. 

54 Inid, str. 178.
55 Ибидем.

Општо е присатен проблемот на третманот 
на центрите за социјална работа од страна 
на надлежните министерства. Овој проблем 
е дополнително изразен за време на панде-
мијата преку наредбите на кризниот штаб, 
кои првенствено се насочени кон заштита 
на здравјето и ограничување на движењето 
на граѓаните и придржување кон препораки-
те на СЗО (WHO). Кризните штабови речиси 
никогаш не се занимавале со прашањето за 
издавање на конкретни насоки до надлежни-
те институции за тоа како соодветно да им 
обезбедат на граѓаните услуги кои се итни и 
неодложливи. При донесувањето на мерките 
кризните штабови не контактираа со експер-
ти од оваа област, ниту беше доволно препо-
знаена потребата за усвојување на насоки за 
справување со кризни ситуации. Персоналот 
во центрите презеде иницијатива да им по-
могне на луѓето што се обратиле за услуга, 
особено на оние со итен карактер.55

6.3.4. Здравствени установи 
Насилството врз жените има негативно 
влијание врз здравјето на жените, вклучи-
телно физичко, сексуално и репродуктивно, 
ментално, итн., затоа е многу важно ефектив-
ното работење на здравствените институции 
во случај на насилство врз жените. Надлеж-
носта на здравствените установи да постапу-
ваат се заснова на општи закони што ја ре-
гулираат здравствената заштита, како и низа 
специјални закони што ја регулираат оваа 
област.

За време на пандемиската криза, здравстве-
ните установи се фокусираа првенствено 
на справување со случаи на КОВИД-19 и, ус-
ловно кажано, беа „затворени“ за сите други 
случаи. Дури и итни случаи немаа соодветен 
третман, од страв дека пандемијата ќе биде 
„вовлечена“ во здравствените установи на 
овој начин. Исто така, имаше проблеми со 
породувањето ако мајката беше позитивна 
на КОВИД-19. 
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Воспоставената правно-политичка рамка за 
спречување на насилството врз жените, не е 
гаранција дека жртвите ќе бидат заштитени, 
имајќи го предвид недостатокот на нејзина 
постојана практична примена, што допол-
нително се комплицира за време на кризна 
состојба, како што покажа кризата предизви-
кана од пандемијата. Токму овој факт укажа 
на потребата за создавање на насоки за про-
ценка на ризикот, за следење на ранливоста 
и капацитетот за дејствување, во случаите на 
насилство врз жените во време на криза. На-
соките треба да промовираат прекугранич-
но планирање на одговор, помагајќи им на 
националните субјекти да ги предвидат по-
тенцијалните влијанија на насилството врз 
жените и потребните капацитети за справу-
вање со овие влијанија на национално ниво, 
идентификувајќи ги областите со висок ри-
зик и поддржувајќи ги иницијативите за пре-
кугранична соработка. 

Земјите од Западен Балкан и Турција треба 
да ги усогласат политиките и законодавните 
рамки со меѓународните стандарди, вклучи-
телно и со препораките врзано за делување-
то во време на пандемијата, содржани во 
Декларацијата на Советот на Европа за им-
плементација на Истанбулската конвенција 
за време на КОВИД-19, во насоките на CEDAW 
Комитетот, насоките на ОХЦР (OHCHR) и во 
документите на ООН Жени.

Во насока на преземање на понатамошни че-
кори, обврска на надлежните тела е да ги кон-
султираат наведените акти при креирањето 
на мерки за спречување на насилството врз 
жените и спречување на негово ескалирање. 
Соодветните решенија се содржани во наве-
дените акти и се потврдени преку проценка-
та на ризикот, интегрирана во Регионалните 
насоки, применливи на оперативно ниво и 
насочени кон органите што постапуваат во 
случаите на насилство врз жени и претставу-
ваат сеопфатна рамка за делување во криз-
ни ситуации.

56 Ибид, стр. 179.

Насоките се состојат од два меѓусебно повр-
зани дела:
• РЕГУЛАТОРНО НИВО
• ОПЕРАТИВНО НИВО

Регулаторно ниво
На регулаторно ниво, државите, без оглед на 
кризата предизвикана од пандемијата, треба:

• Интензитетот и модалитетите на извршу-
вање да ги прилагодат на вонредните 
околности, а одложувањето на делување-
то на државите не може да се оправда со 
никаква причина;

• Да обезбедат воспоставување на добра 
соработка помеѓу институциите и органи-
зациите на граѓанското општество, вклу-
чително и особено признатите и специја-
лизирани здруженија кои работат со 
жртвите на кривични дела;

• Да се вложат повеќе напори за поната-
мошно усогласување на националното за-
конодавство со Истанбулската конвенција 
во сите земји, со цел да се инкриминираат 
сите облици на насилство врз жените. Ова 
вклучува неопходност, дефиницијата за 
силување да се унапреди, за да ги опфа-
ти сите ситуации, вклучително и бракот и 
врските, сексуалните дела без согласност, 
како што се налага со Конвенцијата;56

• Во контекст на одредбите од Директивата 
на ЕУ за жртвите и во согласност со Истан-
булската конвенцијата, во националното 
законодавство да се воведе Институтот 
„доверлива личност“ –со цел премавну-
вање на ограничените капацитети на ин-
ституциите, особено во кризни ситуации;

• Да се обврзат кризните штабови, при доне-
сување на мерките, да ги вклучат и да ги 
консултираат сите институции и специјали-
зирани женски организации на граѓанско-
то општество, заради проценка на влијани-
ето на кризата на насилството врз жените;
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• Да се изменат и дополнат постоечките 
протоколи и други оперативни документи 
на локално ниво, со цел пружање на под-
дршка, интегриран одговор и координи-
рана соработка;

• Да се зголеми ефективната соработка, 
координација и меѓусекторски дијалог 
меѓу институциите вклучени во синџирот 
на заштита на жените од насилство, со 
јасен концепт на модел за поддршка за 
поттикнување на локални активности 
од доле кон горе, придавајќи ѝ еднаква 
важност на секоја локална група и на 
поединечните постапки. 

Оперативно ниво
На оперативно ниво, државите, без разли-
ка на кризата предизвикана со пандемијата, 
треба да:

• Ги испочитуваат основните начела на 
ризикот низ три фази:
- ПОДГОТОВКА: нужно е да се обезбеди 

определба на раководителите за спро-
ведување на проценка на ризикот; да се 
изготви акциски план за спроведување 
на проценка на ризикот; да се именува 
работна група за спроведување на про-
ценката

- ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ: да се определат 
постапките според приоритетите и да се 
решава за мерките; да се документира 
проценката

- ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА: да се ревидира или 
воспостави систем за следење на акци-
скиот план за проценка на ризикот.

• Да се воспостави механизам за координа-
ција и соработка помеѓу институционални-
те механизми за спречување на насилство-
то врз жените и кризните штабови. (НУЖНО 
е да се организираат состаноци со кори-
стење на сите расположиви современи ко-
муникациски технологии);

• При изготвувањето на кризните плано-
ви, сите институции се должни да земат 
предвид дека кризата претставува висок 
фактор на ризик за појава на насилство и 
дека во согласност со ова треба да ги пла-
нираат мерките насочени кон намалување 

57 Записник од семинарот: „Социјална маргинализација на проблемот на насилство врз жени во ситуации на присилна изолација, 
итни околности и рестриктивни мерки“, - за Србијаодржан на 7. i 8. јули 2020 година

на влијанието на стресот (што може да 
вклучува и достапна стручна психолошка и 
правна помош, педагошки советувалишта);

• Потребно е јасно да се дефинира која е 
улогата на секоја институција што е во 
синџирот на обезбедување на каква било 
заштита;57

• Да се воспостават внатрешни структури, од-
дели или да се именуваат сертифицирани 
експерти, (во зависност од големината и 
капацитетот на човечките ресурси на ин-
ституцијата) со најшироки можни овласту-
вања, со цел ефикасно и навремено да деј-
ствуваат за да ги заштитат жртвите во итни 
ситуации. 
- Овие институционални структури се ос-

нова за формирање мултисекторски тим, 
кој треба да воспостави високо ниво на 
меѓусебна комуникација и координа-
ција, почитувајќи ја правната рамка и 
протоколите и другите акти донесени во 
оваа област, со максимална употреба на 
информациско-комуникациските техно-
логии, доколку епидемиолошката состој-
ба е сложена; 

• Во секоја институција да се воспостават 
дежурства за итни и неодложливи случаи, 
а кога една институција не е во можност 
да реагира, мора да има модалитети на ад 
хок решенија, што подразбира.
- Особено високо ниво на комуникација 

помеѓу институциите
- Граѓаните мора да бидат соодветно ин-

формирани за постапките
- Да се состават списоци, кои ќе бидат до-

стапни, со контакт податоци на експер-
тите за работа во областа на заштитата 
од насилство врз жените, во случај да 
биде потребно итно делување;

• Неопходно е да се заговара развој и за-
должителна примена на еднообразни об-
расци за проценка на ризикот во случаите 
на семејно насилство и интимно партнер-
ство, за сите релевантни институции во 
системот на заштита, со цел да се предви-
дат понатамошните чекори за заштита на 
преживеаните, да се спречи повторување 
и ескалација на насилството во потешка 
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форма и да се создаде практичен водич за 
примена на истите;
- Напомена: Обрасци за проценка на ри-

зикот постојат во одредени институции 
во земјите во регионот (главно во поли-
цијата и обвинителствата). Фактот дека 
сите институции ги немаат овие обрас-
ци, ја отежнува работата на оние кои ги 
водат предметите, во смисла на ефикас-
ност и итност во пружањето на заштита). 

• Неопходно е да се воведе изработка на 
безбедносен план за жените жртви што 
преживеале насилство и за оние со зголе-
мен ризик од насилство. Добро разработен 
безбедносен план е основа за побезбеден 
излез од ситуација на насилство, со што 
помалку последици и спречување на еска-
лација на насилството. 
- Безбедносниот план треба заеднички да 

биде изработен од надлежните органи 
(полицијата, центрите за социјална ра-
бота, обвинителството) во соработка со 
невладините организации, кои се зани-
маваат со заштита на жртвите.58 

- При изготвување на безбедносниот план 
за жртвите на насилство и, генерално, 
кога се преземаат мерки во оваа област, 
треба да се посвети посебно внимание 
на заштитата на жените од маргинали-
зираните групи (лица со инвалидитет, 
припадници на етничките и на социјал-
ните малцинства, мигрантки итн.;

• Со оглед на недостатоците во постапување-
то со жртвите на насилство врз жените за 
време на пандемијата, се повикуваат сите 

58 Ибид

надлежни органи да ја разгледаат можно-
ста жртвата на насилство да добие под-
дршка во сите постапки, кои се спроведу-
ваат врзано за насилството, со вклучување 
на жени - експерти од организациите кои 
се занимаваат со заштита на жените жрт-
ви што преживеале насилството. 

• На долг рок, таквото решение треба да се 
вметне во законодавството како задолжи-
телно, и да се воспостави механизмот „до-
верлива личност“, а во согласност со об-
врската според Истанбулската конвенција 
(член 56) и уважувајќи ја рамката утврдена 
со Директивата за жртвите од 2012 година.

• За сите институции во системот на зашти-
та (судството, агенциите за спроведување 
на законот, центрите за социјална работа, 
здравствените установи) потребно е да 
се воведе задолжителна обука, насочена 
кон сензибилизација, со цел да се спречи 
влијанието на предрасудите и стереотипи-
те на донесувањето на одлуки и пристапот 
на професионалците до преживеаните 
жртви на насилство;

• Неопходно е надлежните органи да презе-
мат поефикасни мерки за мониторинг на 
извршувањето на заштитните мерки, што 
бара:
- Дополна на протоколите и другите акти, 
- Воспоставување на поефикасен механи-

зам за итно делување во случај на об-
раќање на жртвата, поради кршење на 
мерките.
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