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Советот на Европа (www.coe.int) 

Советот на Европа е најстарата политичка организација на континентот. 

Основан е во 1949 година и во него членуваат 46 земји, кои претставуваат 800 

милиони европјани и пет земји набљудувачи (Канада, Светата столица, 

Јапонија, Мексико и САД). 

Главните цели на организацијата се: 

► заштита на човековите права, парламентарна демократија и владеењето 

на правото во сите земји-членки; 

► развивање ширококонтинентални договори за усогласување на 

социјалните и правните практики на земјите-членки; и 

► промоција на свеста за постоењето на европски идентитет основан на 

заеднички вредности 

и пресек на различни култури. 

Од ноември 1990 година, со пристапувањето на 21 земја од централна и источна 

Европа, Советот на Европа доби единствена паневропска димензија. Оттогаш, 

главната задача на Советот е дејствување како политички стабилизатор и 

заштитник на човековите права за европските посткомунистички демократии, 

да им помага при спроведувањето и консолсидацијата на политичката, правната 

и уставната реформа, парарелно со економската реформа, како и да обезбеди 

знаења за областите како што се човековите права, локалната демократија, 

образованието, културата и животната средина. 

Советот на Европа има седиште во Стразбур (Франција). Според статутот, се 

состои од две тела: Комисија на министри, составена од министрите за 

надворешни работи на земјите-членки и Парламентарното собрание, кое се 

состои од делегациите на националните парламенти. 

  

630те мажи и жени што се во составот на Парламентарното собрание на Советот 

на Европа (http://assembly.coe.int) се состануваат четири пати годишно од 

парламентите на земјите-членки на организацијата, со цел да дискутираат за 

тековните прашања, да бараат активности од европските влади и да бараат 

одговорност од истите. Тие зборуваат во името на 800 милиони европјани кои 

ги застапуваат за која било тема што се дискутира, а владите на Европа – кои се 

застапени во Советот на Европа со Комисијата на министри – се обврзани да им 

одговорат на нивните прашања. Овие парламентарци претставуваат демократска 

совест на големата Европа. 

  

Обраќање на Претседателот на Парламентарното собрание 

 

Семејното насилство над жените е сериозен напад на човековото достоинство и 

пречка во остварувањето на основните права на жените што се загарантирани со 

Европската конвенција за човекови права и други релевантни инструменти 

дефинирани од Советот на Европа и Обединетите нации. Овој напад над 

човековото достоинство се врши тивко и често незабележливо во јавност, во 

домовите ширум Европа. Без разлика дали сме национални, регионални или 

избрани претставници или обични граѓани, овој проблем не засега сите нас. 

Наша индивидуална и колективна одговорност е да се прекрши тишината и да 

се дејствува во име на вредностите што ги брани Советот на Европа, особено 

Организацијата за човековите права. 



Семејното насилство над жените е резултат на ситуација каде што жените имаат 

помала моќ од мажите, кое доведува до сериозна дискриминација  

 

на жените и девојките во заедниците и семејствата. Ова е растечки проблем во 

Европа и влијае врз сите земји-членки во Советот на Европа.  

 

Иако достапните статистички податоци опфаќаат само докажани случаи на 

домашно насилство, бројките се загрижувачки. Тие го потврдуваат фактот дека 

семејното насилство над жените, без разлика на физичката, сексуалната, 

психолошката или економската зависност, не познава географска, возрасна или 

етничка поделба и влијае врз сите типови семејни врски и сите социјални 

категории. 

Парламентарците може да имаат витална улога со тоа што ќе донесат 

законодавство со кое ќе се утврди семејното насилство како сериозен и 

неприфатлив напад на човековото достоинство, ќе го казнат овој престап, ќе 

обезбедат заштита за најранливата група поединци, дури и во приватната сфера, 

ќе ги зајакнат правата на жртвите и ќе ја промовираат превенцијата и 

политиките за издигнување на јавната свест, со цел конечно да се смени односот 

на луѓето кон овој проблем. 

  

Поради сите овие причини, Парламентарното собрание на Советот на Европа 

иницираше проект „Обединети парламенти во борбата против семејното 

насилство над жените“, во соработка со парламентите- членки и набљудувачки 

и различните регионални и меѓународни парламентарни собранија (особено 

Европскиот парламент, Нордискиот совет и Интерпарламентарниот сојуз). Овој 

проект е создаден како парламентарен придонес кон кампањата на Советот на 

Европа во борбата против  насилството над жените, вклучително семејното 

насилство (2006-2008), за чие спроведување беше одлучено на Третиот Самит 

на шефови на држави и влади на Советот на Европа одржан во Варшава во мај 

2005 година. 

Овој Прирачник е практична алатка за парламентарците. Тој дефинира 

практични идеи за избраните претставници што сакаат да ја поддржат 

кампањата и да помогнат во казнувањето на семејното насилство над жените. 

Прирачникот се состои од преглед на проблемот, прашања и одговори, добри 

практики за парламентите и избрана библиографија за работата на Советот на 

Европа на ова прашање. 

Да ја скршиме тишината во нашите парламенти и решително да се бориме 

против насилството над жените. 

Рене ван дер Линден, Претседател на Парламентарното собрание на Советот на 

Европа 

  

Преглед 

 

Насилство над жените – Дефиниција 1
1
 

 

„Насилство над жените“ се однесува на секој акт на полово насилство кое 

предизвикува или може да предизвика физичка, сексуална или психолошка 

                                                 
1
 Извор: Прилог кон Препораката (2002)5 на Комисијата на министри за заштита на жените од 

насилство. 



повреда или страдање на жените. Тука се вклучени заканите за такво дејство, 

присилување или произволно лишување од слобода, во јавност или приватно. 

Оваа дефиниција, меѓу другото, се однесува и на насилството што се случува во 

домот и во рамки на семејството, вклучително физичка и психичка агресија, 

емоционална и психолошка злоупотреба, силување и сексуална злоупотреба, 

силување од брачниот партнер или други партнери или лица со кои жената 

живее, кривични дела во одбрана на „честа“, сквернавење на гениталиите и 

други традиционални практики кои нанесуваат повреди на жените, на пример, 

присилни бракови. 

 

Семејното насилство е напад на човековото достоинство 

 

Меѓународно е прифатено дека насилството над жените, вклучително семејното 

насилство, е напад над човековото достоинство. Како глобален проблем, ова 

прашање било тема на различни меѓународни конференции и различни 

меѓународни текстови (Конференцијата за човекови права на Обединетите 

нации, одржана во Виена во 1993 година; Декларацијата за елиминација на 

насилството над жените, донесена од Генералното собрание на Обединетите 

нации, одржано на 20 декември 1993 година; четвртата Светска конференција за 

жените, одржана во Пекинг во 1995 година). Еден резултат од сите овие настани 

е назначувањето на специјален известувач на Обединетите нации за насилството 

над жените, неговите причини и последици. На меѓународниот ден на 

елиминацијата на насилството над жените, тековниот официјално лице, Г-ѓа 

Јакин Ертурк, изјави дека, без разлика на децениите напори во насока на 

елиминација на насилството над жените ,ова се уште е „најверојатно 

наширокото кршење на човековите права“. 

Исто така, подолг период, Советот на Европа работеше на различните аспекти 

на човековите права во овој проблем. На 30 април 2002 година, Комисијата на 

министри усвои Препораката (2002)5 за заштита на жените од насилство, која 

обезбедува рамка за глобален пристап. 

 

Семејно насилство – Степенот на проблемот во Европа 

 

Од 1995 година, поголем број земји-членки иницираа сеопфатни анализи за 

процена на степенот насилство против жените. Застапеноста (пропорцијата 

жени во вкупната популација кои се жртви на насилство) варира во зависност од 

методот што се користел при анализата, но прегледот покажува дека една 

петтина до една четвртина од сите жени во земјите што беа дел од анализата 

биле жртви на физичко насилство најмалку еднаш во нивните животи и дека 

повеќе од една десеттина биле жртви на сексуално насилство со присилба. 

Извршителите најчесто биле мажи од нивното најблиско опкружување – 

најчесто партнерите или поранешните партнери. Значителен број жени се жртви 

на семејна злоупотреба – повторена физичка, емоционална и сексуална 

злоупотреба, која може и предизвикува страв, вознемиреност и често 

нарушување на здравјето на жените. Тековните студии во неколку земји 

покажуваат дека 12% до 15% од сите жени биле во врска со насилство по 

возраст од 16 години. Бројките што го покажуваат физичкото и сексуално 

насилство од поранешните партнери, со кои жртвите веќе не живеат, се 

повисоки – а тоа покажува дека опасноста постои, дури и по завршувањето на 



насилните жени.
 2

 Конечно, бројките не се одраз на релната состојба со 

семејното насилство над жените, туку само капка вода во морето проблеми. 

  

Борба против насилството над жените - Позитивна обврска за државите 

 

Сите земји-членки на Советот на Европа ја ратификуваа Конвенцијата на 

Обединетите нации за елиминација на сите форми дискриминација на жените. 

Во Општата препорака бр. 12 што се однесува на насилството над жените (6 

март 1989 година), Комисијата за елиминација на дискриминацијата на жените, 

која ја следи усогласеноста со Конвенцијата, забележа дека земјите- членки се 

обврзани да дејствуваат во насока на заштита на жените од секакво семејно 

насилство. 

Во Општата препорака бр. 19 (29 јануари 1992 година), Комисијата, понатаму, 

укажа дека: „Според меѓународното право и посебните договори за човекови 

права, државите може, исто така, да бидат одговорни и за приватните дела, ако 

навремено не реагираат за спречување на прекршувањето на правата или ако не 

ги испитаат и казнат насилствата и не обезбедат компензација“.Комисијата 

препорача „државите треба да преземат соодветни ефикасни мерки за 

надминување на сите форми полово насилство, без разлика дали се врши во 

јавност или приватно“. 

Европскиот суд за човекови права редовно им укажува на земјите-членки на 

Советот на Европа дека Конвенцијата за човековите права од нив бара 

донесување и спроведување закони што ќе обезбедат почитување на наведените 

права во текстот на конвенцијата, меѓу другото, со донесување на „мерки 

создадени за осигурување почит на приватниот живот дури и во сферата на 

меѓусебните врски на поединците“
3
 

Конечно, Декларацијата од Третата конференција на Советот на Европа за 

еднаквост помеѓу мажите и жените (одржана во Рим на 21-22 октомври 1993 

година) укажа дека „одговорноста на државите е и во однос на делата на 

насилство извршени од службени лица и може, исто така, да биде и во однос на 

приватните дела на насилство, ако државата не преземе соодветни активности за 

спречување на прекршувањето на правата или не ги истражи ваквите дејства, не 

ги казни и не обезбеди поддршка за жртвите“.  

 

  

Семејно насилство – Цената за заедницата 

 

Половото насилство не влијае само на самите жртви, туку и на целокупната 

заедница. Последиците од половото насилство се сериозен товар за 

општеството, владите, поединците, организавиите и деловната заедница – а 

затоа не претставува повеќе приватен проблем туку социјален и јавен проблем 

за кој треба веднаш да се изнајде решение. 

Некои земји-членки на Советот на Европа реално ги пресметале трошоците што 

ги вклучува овој проблем. Повеќето од нивните истражувања се фокусираат на 

                                                 
2
 Извор: CDEG (2006)3, Сеопфатна студија за борба против насилството над жените за мерките 

и активностите што се преземаат од земјите-членки на Советот на Европа, професор Д-р. Карол 

Хагеман-Вајт, Универзитет во Оснабрук, Германија, Генерален директорат за човекови права, 

Стразбур, 2006 година, стр. 9-10. 
3
 Извор: ECHR, случај Xand Y v. Холандија, бр. 8978/80, одлука од 26 март 1985 година и ECHR, 

случај M. C. v. Бугарија бр. 39272/98, одлука од 4 декември 2003 година. 



семејното насилство над жените – физичко, психолошко или сексуално 

насилство извршено од мажи, каде што жените се жртвите. Трошоците се 

чувствуваат во широк опсег: здравствена заштита, социјална заштита, 

економијата, полицијата, кривичната и граѓанска правда и домување. Овие 

студии варираат според методот и опсегот, а поради тоа тешко може да се 

донесат генерализирани заклучоци. Средна вредност од €40 е најверојатната 

вредност за трошоците на годишно ниво по жител. Со други зборови, земја со 

популација од 10 милиони луѓе троши приближно €400 милиони евра за 

интервенција, полициски акции, здравствена заштита и услуги, додека 

годишните трошоци само за семејно насилство во земјите-членки на Советот на 

Европа изнесува најмалку 33 милијарди евра.
4
 

  

  

Насоки 

 

Парламентарците може да имаат активна и витална улога во борбата против 

насилството над жените, преку промовирање на превенцијата, помош на 

жртвите и/или преживеаните, преземање активности за подигнување на свеста 

на јавноста за ваквиот напад на човековото насилство и преку утврдување на 

кривичната природа на семејното насилство. Политичката определба е клучна за 

спречување на семејното насилство и промена на менталитетот на луѓето. 

Можни се неколку типови активности: 

Заземање јасен, одлучен став за семејното насилство над жените 

► Да се осигури дека парламентот ќе дискутира за активности за 

спречување на семејното насилство. 

► Организација на јавни и парламентарни дебати за нагласување на 

проблемот, како и парламентарни расправи за ревидирање на законите и 

другите мерки, кои се воведени за решавање на овој проблем и процена на 

нивната ефикасност. 

► Заземање политички и јавен став против семејното насилство. 

Можностите вклучуваат цврста декларација, преку која Парламентот ќе ја 

потврди заложбата за елиминација на таквото насилство или декларација што 

парламентарците поединечно ќе ја потпишат и поединечно ќе се заложат за 

борба против насилството. 

 

Промовирање закони и други прописи 

 

Што може да сторат парламентите и парламентарците? Ратификација на 

меѓународните инструменти 

Парламентите може од владите да побараат да бидат информирани за нивните 

планови за ратификација и спроведување на меѓународните инструменти. Ако 

за ратификација е потребно одобрување од парламентот, може од владата да се 

побараат текстовите за таа намена, така што ќе се забрза ратификацијата и ќе се 

овозможи брзо да започнат да се спроведуваат. 

 

Усогласување на националното со меѓународното законодавство. 

Парламентите може да осигурат владата да предлага закони што ќе бидат во 

согласност со меѓународните договори. Парламентите треба, исто така, да го 

                                                 
4
 Извор: CDEG (2006) 3, op. cit., стр. 10-12. 



користат уставното право за предлагање законодавство и самите да предлагаат 

закони во парламентот. Ова ќе доведе до: 

► донесување закони,  буџетски мерки  и национални планови за 

спречување на семејството насилство над жените. Таквата активност треба да го 

вклучува следното: 

► утврдување кривичност и казнување на силувањето во рамки на бракот, 

на ист начин како и силувањето надвор од бракот, како и забрана за насилните 

брачни партнери од домот (ако не е тоа овозможено); 

 

- отворање засолништа за жртвите на семејно насилство и нивните деца; 

- обука за персонал што ќе работи со истите (здравствени работници, 

полицијата, судовите, социјалните и образовните услуги, итн.); 

- воспоставување центри за третман за извршителите на семејно 

насилство; 

- собирање податоци според полот, вклучително и типот насилство и 

врската помеѓу извршителот и жртвата; 

 

► предлог да се преземе ефективна акција за спречување и борба против 

насилството над жените, преку усвојување закони и акциски планови основани 

врз Препораката (2002)5 на Комисијата на министри, со редовна процена на тие 

мерки; 

► воспоставување повеќечлени парламентарни комисии за семејно 

насилство за предлагање нови иницијативи и следење на постоечките. 

  

Поддршка во подготовката на националните акциски планови 

Парламентарците ги претставуваат луѓето и самите се производ на граѓанското 

општество и се назначени да ги промовираат интересите на оние што ги 

избрале. Блискиот контакт со нивните избирачки тела им овозможува да ги 

запознаат проблемите со кои тие се соочуваат. Тие може да имаат корисна улога 

во дефинирањето на акциските планови за да обезбедат дека ќе се почитуваат 

националните и меѓународните правни обврски – и нивното вклучување 

доведува овие планови целосно да бидат усогласени на потребите на јавноста. 

Тие можат да помогнат со следното: 

► вклучување на националните и локалните НВО што работат против 

семејното насилство во парламентарна расправа за новите закони и прописи; 

► организирање семинари за семејно насилство со присуство на 

медицински лица, персонал од училиштата, полицајци, социо-професионални 

групи, особено оние што работат со жени, како и претставници на синдикатот и 

НВО; 

► посветување посебно внимание на групите што се најизложени на 

опасностите и последиците од семејно насилство, на пример, жените мигранти и 

жените со имигранстко потекло, жените од ромската популација, жени од 

етничките малцинства, бремени жени, ранливи жени и жени со посебни 

потреби, жени во несигурни околности и жени со проблем со алкохол или 

дрога.  

 

Помош во обезбедување дека ќе се поднесат задолжителните извештаи 

Многу меѓународни инструменти бараат од владите да поднесуваат редовни 

извештаи за преземените активности во насока на усогласување со тие 

меѓународни инструменти. Парламентарците, како претставници на луѓето, 



посебно се назначени да ја проценуваат работата на извршните тела при 

изготвувањето на овие извештаи. 

 

Спроведување на парламентарниот надзор 

Парламентарците ја вршат нивната надзорна функција на неколку начини: 

преку анализа на владините извештаи за нивните активности; преку 

поставување прашања и парламентарни прашања до министрите; со 

воспоставување на посебни комисии, преку организација на посети на терен за 

проверка на владините активности и со предлагање корективни мерки, итн. 

 

Што може да стори парламентот и парламентарците? 

Тие можат: 

► да ги притиснат владите за да обезбедат почитување на меѓународните 

правни обврски; 

► да поставуваат прашања за преземените активности за спроведување на 

законите за семејно насилство и за ресурсите што се користат за борба против 

истото; 

► да водат кампања за назначување на парламентарен комесар/јавен 

правобранител за насилството над жените; 

► да промовираат парламентарни дискусии за прашањата поврзани со 

работата на парламентарното собрание во врска со семејното насилство; 

► да обезбедат дека ќе се преземат сите напори за објавување на 

донесените закони и преземените активности за помош на жртвите од семејно 

насилство; 

► да помогнат во ревизијата/процената на преземените владини мерки за 

семејно насилство и промоција на неопходните реформи; 

► да вклучат активности против семејното насилство во програмата за 

студиските посети наменети да им овозможат на парламентарците да учат едни 

од други, да разменуваат добри практики и/или да обезбедат техничка помош за 

парламентите што сакаат да ги направат домашните закони за семејно 

насилство поефикасни. 

 

да мобилизираат соодветни финансиски ресурси во парламентот 

Повеќето национални буџети мора да ги одобри парламентот, а со тоа 

парламентот ќе има улога во одлучувањето како се користат државните пари. 

  

Што може да стори парламентот и парламентарците? 

Тие можат: 

► да обезбедат дека значителни средства ќе се потрошат за борба против 

семејното насилство. Парламентите може вообичаено да инсистираат на 

промени во националните буџети, во рамки на целокупните износи - и на тој 

начин да обезбдат соодветно финансирање на овој сектор; 

► да основаат фонд за компензација на жртвите, врз основа на паричните 

казни што се предвидени за извршителите на семејно насилство; 

► да ги охрабрат владите доброволно да придонесат за финансирање на 

мешународните шеми за соработка насочени кон спречување на семејното 

насилство над жените. Овие придонеси треба формално да се дефинираат во 

националните буџети; 

► да ги поттикнат владите да финансираат посебните национални и 

европски проекти на меѓувладино, парламентарно, локално и регионално ниво. 



Со примена на парламентарната функција да помагаат во борбата против 

семејното насилство над жените, на сите нивоа на активности и застапување. 

Парламентарците, најнапред се избрани претставници на локалните избирачки 

тела. Тие ги промовираат интересите на своите граѓани и ги штитат нивните 

човекови права. Како парламентарци и членови на политички партии тие имаат 

влијание и моќ за да иницираат промена. Често, тие имаат и функции во 

заедницата. Нивните контакти со локалната деловна заедница, социјалните и 

културните актери ги приближуваат со јавноста и нивните секојдневни 

проблеми – дури и приватните проблеми. 

 

Што можат да сторат парламентарците? 

Тие можат: 

►   да предлагаат начини за претставување на проблемот со насилството над 

жените во јавноста, со тоа што ќе направат луѓето кон тоа да гледаат напад на 

човековото достоинство во земјите-членки на Советот на Европа и да го 

поттикнат секој жител да дејствува во насока на спречување на истото; 

► да иницираат, поддржат и соберат средства за локалните проекти против 

насилството, прво идентификувајќи ги локалните потреби и интереси – и типот 

на проект што најповеќе ќе им служи на граѓаните. Да се вклучат во 

спроведување на овие проекти. Ова е нешто што парламентарците може добро 

да го прават; 

► да обезбедат парламентарна поддршка за проектите против насилство 

иницирани од НВО и од локалните и регионалните власти; 

► да промовираат дијалог со локалните власти, да ги поттикнуваат во 

борбата со семејното насилство и да ги уверат оние што ги донесуваат одлуките 

и оние што ги обезбедуваат фондовите дека треба да ги поддржат нивните 

напори; 

► да им укажуваат на медиумите дека стереотипите за жените може да го 

маргинализираат семејното насилство; 

► да обезбедат дека нивната партија ќе дејствува во насока на спречување 

на семејното насилство и ќе ги промовира човековите права како клучен 

елемент во политичките декларации и другите водечки текстови. 

  

Прашања и одговори 

 

Сакате да направите нешто во врска со семејното насилство, но тешко можете 

да ги уверите вашите соработници? Следните се некои од најчестите приговори 

– и неколку противаргументи. 

„Мерките против насилство што ги предлагате имаат превисока цена“. 

Обезбедувањето заштита и социјална поддршка за жртвите на семејно 

насилство секако дека чини многу пари, но справувањето со финансиските 

последици од насилството – правните трошоци, медицинската заштита, 

загубени работни часови, сместување, правна и психолошка помош за жртвите, 

итн., чини уште повеќе.  

Средствата што ќе се потрошат за спречување семејно насилство ќе го  намалат 

финансискиот ефект и ќе отворат пат кон поголема полова еднаквост. 

„Дали семејното насилство навистина постои во секоја европска земја? Секако, 

мора да е ограничено на одредени социјални групи или етнички малцинства?“ 

Семејното насилство над жените е проблем на сите земји-членки од Советот на 

Европа и е напад  на човековото достоинство. Не е карактеристично за одредени 



земји, возрасни групи или заедници и се појавува во сите типови семејни врски 

и во секоја социјална категорија. 

Собранието одбива секаков обид да го поврзе семејното насилство со одредени 

култури и религии, бидејќи тоа може да доведе до повлекување од одговорност 

на некои земји од елиминирањето на таквото насилство во сите негови форми.
5
 

Статистиката изгледа дека не покажува дека семејното насилство е повеќе 

застапено во имигрантските заедници. Меѓутоа, имигрантите жени кои се жртви 

на семејно насилство се соочуваат со дополнителни проблеми, поради јазичните 

бариери, притисокот од семејството и понекогаш фактот дека нивниот правен 

статус зависи единствено од нивниот сопруг. Затоа, мора да се преземат 

посебни  мерки за да се осигури дека имигрантите жени што се жртви на 

семејно насилство ќе имаат еднаков и ефикасен пристап до правните права и до 

заштита. 

„Зошто никогаш не се зборува за насилството над мажите, вклучително и 

семејното насилство?“ 

Советот на Европа не негира дека и мажите може да бидат жртви на 

психолошко или физичко насилство од своите партнери или семејства (види 

Меморандум за појаснување на Препораката (2002)5 на Комисијата на 

министри на земјите-членки за заштита на жените од насилство). Истовремено, 

истражувањата што се извршени во некои земји-членки за мажите жртви на 

насилство од жени покажуваат дека ова, статистички, останува да биде минорен 

феномен во моментот. 

Понатаму, посебните карактеристики на насилството над жените и девојките во 

споредба со другите типови ги оправдуваат активностите што се преземаат 

против таквото насилство. Едно е сигурно, а тоа е дека има општа доминација  

на еден пол над другиот. Друго, општеството често е повеќе подготвено да го 

прифати овој тип насилство. Исто така, често, насилството над девојките е израз 

на културните или религиозните традиции што се покоруваат на тие шеми.
6
 

Поради тоа, Декларацијата за елиминација на насилството врз жените, донесена 

од Генералното собрание на Обединетите нации на 20 декември 1993 година, 

јасно укажува дека „насилството над жените е манифестација на историски 

нееднакви врски меѓу мажите и жените, кое довело до доминација и 

дискриминација на мажите над жените и спречување на целосен напредок на 

жените“ и дека „насилството над жените е еден од клучните социјални 

механизми кои ги присилуваат жените во подредена положба во однос на 

мажите“. Понатаму, како што тврди Јакин Ертурк, специјалниот претставник за 

насилство над жените, во својот извештај за Економската и социјална комисија 

на Обединетите нации „Овој универзален феномен е вкоренет во 

патријахалното наследство, во јадрото каде што се наоѓа интересот на социјална 

група во одржување и контрола на социјално прифатливите линии на 

репродукција на видовите. Во овој контекст, како институционализиран посебен 

механизам, машката моќ се користи за контрола на женскиот репродуктивен 

капацитет и сексуалноста. [….]Основниот принцип на патријахалниот полов 

поредок претставува спој на култури каде што насилството или заканата од 

насилство била користена како легитимен механизам за спроведување и 

одржување на тој систем на доминација“. 

                                                 
5
 Документ 10934 (19 мај 2006 година) „Обединети парламенти во борбата против семејното 

насилство над жените“, Парламентарно собрание на Советот на Европа, Г-ѓа Кливети. 
6
 Препорака (2002)5 на Комисијата на министри за заштита на жените од насилство, усвоена на 

30 април 2002 година, меморандум за појаснување, став 24. 



Ова се некои од причините кои доведоа Советот на Европа да ја фокусира 

својата кампања на насилството над жените. 

Извор: Економски и социјален совет на Обединетите нации, документ 

E/CN.4/2004/66, Интеграција на човековите права на жените и половиот аспект: 

насилството над жените – кон ефикасно спроведување на меѓународните норми 

за елиминација на насилството над жените, од 26 декември 2003 година. 

„Не можам да ја „продадам“ темата за семејното насилство – медиумите и моето 

избирачко тело не се заинтересирани“. 

Во борбата против семејното насилство, ние ги промовираме човековите права 

и личното достоинство. Ова е нешто што влијае врз гласачите во нивното 

секојдневие и парламентарците имаат шанса да ја прекинат тишината, да 

започнат да работат на ова прашање и да ги променат животите. 

Со елиминација на семејното насилство, се бориме за поголема полова 

еднаквост и против патријахалната култура која ги заклучува луѓето во врски 

каде што мажите имаат надмоќ врз жените и ги контролираат нивните животи. 

  

Елиминацијата на семејното насилство е главен социјален предизвик – а 

мажите, жените и целата заедница ќе ги почувствува придобивките ако успееме 

во тоа. 

Секој ден, медиумите известуваат за семејни трагедии кои покажуваат колку 

малку може да направат властите за заштита на јавноста. Во борбата против 

семејното насилство, парламентарците им покажуваат на медиумите дека не се 

подготвени да не преземаат ништо и да ја прифатат состојбата која ниту една 

земја каде што има владеење на правото не би ја толерилара. 

„Останува иста состојба, не можете да го исфрлите насилниот сопруг од 

сопствениот дом – тоа е негова сопственост и има право на него“ 

Членот 1 од Протоколот бр. 1на Европската конвенција за човекови права го 

тврди следното: „Никој не смее да биде лишен од неговата сопственост, освен 

за јавен интерес и предмет на условите предвидени со закон и со општите 

принципи на меѓународното право“. 

Кога семејното насилство претставува ризик за одредено лице, полицијата треба 

да има надлежност веднаш да интервенира и да го отстрани насилникот од 

домот, без разлика кој го поседува и без разлика на приговорите од другите што 

живеат таму. 

Препораката (2002)5 предвидува налози за забрана со кои се забранува на 

извршителите да се приближат до домот на жртвата и/или другите места (во 

минатото, жртвата беше таа што го напушташе домот). Некои земји-членки на 

Советот на Европа веќе имаат воспоставени правила од овој тип, кои се 

наменети за заштита на жртвите и спречување понатамошна траума од 

напуштање на домот. Во Австрија, на пример, иселувањето од страна на 

полицијате е административна мерка која подоцна мора да биде потврдена од 

надлежниот суд. 

 

Добри практики: 

посебни парламентарни иницијативи – неколку примери 

Семејно насилство, тешки околности 

 

Франција: Акт бр. 2006-399 од 4 април 2006 година, кој воведува построги 

мерки за спречување и казнување на насилството извршено од брачен партнер 

или насилство врз малолетници 



Актот предвидува построги казни за насилство врз дел од претходните и 

тековните сопружници/партнери. 

Шпанија: Спроведување на Актот 1/2004 за мерките за обезбедување сеопфатна 

заштита против половото насилство 

Насилството извршено од сопружник/партнер претставува отежната околност и 

е опфатено со потешка казна. Според членот 147 од Кривичниот закон,на 

пример, нормалната затворска казна за напад и ранување е 6 месеци до 3 

години, но оваа казна се зголемува на 2 до 5 години, во случај кога напаѓачот е 

сопружник/партнер. 

Кипар: Актот за насилство „во семејството“ 

Според овој Акт, насилството извршено во семејството е сериозен прекршок и е 

опфатен со потешка казна од другите форми насилство што се опфатени со 

Кривичниот закон. 

 

Засолништа и сместување за жртвите на семејно насилство 

Законодавство за домување/договори за закуп 

Обединето кралство: Актот за домување од 1996 година, Актот за 

бездомништво од 2002 година, Указот за бездомништво од 2002 година 

(приоритет за потребата од домување) (Англија) заедно со Кодексот на 

однесување. Членот 6 од Указот предвидува приоритет на лицата кои се 

„ранливи како резултат од напуштање на домот како последица од насилство од 

друго лице или како последица од закана за насилство од друго лице“. 

Според Кoдексот на насоки, локалните власти не треба при спроведувањето на 

Актот и процената на ризиците во одделни случаи да обезбедуваат доказ за 

насилството или да контактираат со извршителот. Во нив се тврди дека 

ефектите на семејното насилство понекогаш се комулативни и дека 

повторливите инциденти може да ја поткопаат самодовербата на жртвите и на 

тој начин да ги направи ранливи. 

 

Канада: Измена и дополнување на членот 174 од Граѓанскиот законик на Квебек 

Во случаи на семејно насилство или сексуална агресија што се заканува на 

безбедноста на жртвата или нејзините деца, членот 174 од Граѓанскиот законик 

на Квебек може да се примени за анулирање на договорот за закуп. 

Станодавецот мора да добие известување најмалку три месеци претходно, 

заедно со потпишана изјава од државниот службеник или претставник, назначен 

од Министерот, потврдувајќи дека постои опасност. Лицето што е потписник 

мора најпрво да ја видат декларацијата што ја изготвила жртвата, со податоците 

за ризикот во кој се наоѓа (или се наоѓала). Целото треба да е дополнето со 

дополнителни документи од лицата што ја знаат состојбата на жртвата. 

 

Франција: Циркулар на Министерството за домување и Министерството за 

правата на жените 

Со овој циркулар се бара од одговорните на одделите да дадат приоритет на 

посебните потреби на жените во ситуации на исклучителна потреба, 

вклучително жени глава на семејство и жртви на семејно насилство со деца, при 

изготвувањето на секторските акциски планови за лицата чии права се 

загрозени. 

Засолништа за жени и деца 

Турција: Општински акт 



Делот 14 од Општинскиот Акт (Закон бр. 5272) кој стапи во сила на 24 декември 

2004 година, предвидува поголемите и помалите градови со над 50000 жители 

да обезбедат засолништа за жените и децата. Генералниот директорат за 

статусот на жените подготвува стандарден сервисен модел за да им овозможи на 

локалните власти насоки за водење на службите за жени, кои треба да ги 

воспостават според Актот. Ова е испратено до општините и владите на 

провинциите. За да се обезбеди одредено ниво квалитет на овие засолништа, 

изготвени се стандарди и истите се доставени до поголемите градови. 

 

Отстранување на насилните брачни партнери 

Австрија: Сојузниот Акт за заштита од насилство во семејството, од 1 мај 1997 

година, изменет и дополнет од 2003 година (стапи во сила на 1 јануари 2004 

година). 

Овој Акт им овозможува на полицијата да отстрани лице кое претставува ризик 

за другите во домот, без разлика на неговата врска со нив или неговите права 

како сопственик на домот, во период од десет дена, кој може понатаму да биде 

продолжен на барање на жртвата. 

Измената од 2003 година ја проширува оваа заштита на секој кој живее или 

живеел со потенцијално насилно лице во семејството или односи слични на 

семејна заедница. Полицијата има единствена надлежност да ги спроведува 

овие мерки и не е потребна никаква активност од страна на жртвата. На 

насилното лице му се забранува влез во домот или кое било друго место каде 

што престојува жртвата (работно место, училиште, итн.) кое е дефинирано во 

делот „Потреби на жртвата за ефикасна заштита“. 

Од полицијата дури и се бара да побара сидски налог за приведените 

престапници, бидејќи секогаш е можно нивно ослободување. Ако се поништи 

судскиот налог, жртвата мора веднаш да биде информирана. 

Полицијата ја посетува и интервјуира жртвата во рок од 24 часа и го проследува 

случајот до надлежниот регионален центар, кој понатаму контактира со 

жртвата, овозможува бесплатни совети за обезбедување на правата на истата и 

обезбедува бесплатна помош за време на судскиот процес. 

 

Полицијата, прва помош во случај на семејно насилство 

Повеќето жртви на семејно насилство најпрво се обраќаат кон полицијата – но 

полицијата не секогаш е доследна во своите одговор на тие жалби. Има земји 

каде што одредени форми насилство над жените традиционално се гледа како 

приватна работа – со тоа што жртвите не добиваат правда и се плашат да ги 

пријават случаите на насилство. Истражувањата покажуваат дека само 2% до 

20% од жените жртви пријавуваат насилство или тоа го прават ако повеќе пати 

биле жртви на насилство. 

Жените жртви на семејно насилство треба да бидат сигурни дека ќе бидат 

сослушани во локалната полициска станица и дека ќе можат да се потпрат на 

полицијата во однос на третманот кон нив, да им понудат помош и заштита и да 

им ги објаснат постапките. Исто така, тие мора да бидат сигурни дека ќе се 

преземат соодветни активности против извршителот. Полицајците чие 

однесување не е во согласност со почитување на човековите права или 

заштитата на жртвите треба да бидат предмет на судска и дисциплинска 

постапка. Моделите може да го вклучат пристапот на Обединетото Кралство во 

однос на жртвите од силување, Единицата за семејно насилство во полицискиот 



центар во Стразбур (единствена од овој вид во Франција) и „специјалците“ во 

полициските станици во Париз. 

Во Австрија, многу Länder ја овластуваат или бараат од полицијата да ги 

испрати личните податоци на жртвите во специјален центар за упатување 

(Акциски центар), да го советува за сите налози за забрана и за сите случаи каде 

што полицијата презема активности за семејното насилство. 

Во Данска, полициската обука го опфаќа насилството над жените. 

Во Германија, многу училишта каде што се обучуваат социјални работници го 

темелно го опфаќаат проблемот со насилството и во некои области има 

организирани специјални обуки за полицијата и се назначуваат обучувачи во 

полициските единици; Владата, исто така, изготви ЦД-РОМ за обука на 

полицискиот и болничкиот персонал.  

 

Извор: Документ 10934 (19 мај 2006 година), „Обединети парламенти во 

борбата против семејното насилство над жените“, официјално лице: Г-ѓа 

Кливети (Романија, Социјалистичка група). 

Гарантирање економско опстојување на жртвите на семејно насилство 

 

Буџетски средства за жртвите 

Обединето кралство: Семејно насилство, Актот за криминал и жртви од 2004 

година 

► Надлежно тело за доделување надомест во случаите на кривична повреда 

може да ги мотивира престапниците да им плаќаат компензација на жртвите. 

► Сериозните и повторените престапници се соочуваат со дополнителни 

парични казни при осудување на истите и средствата се уплатуваат во посебен 

фонд наменет за жртвите. 

Семејното насилство и Законот за имиграција 

Австрија: Прописи што го ограничуваат бројот на работните дозволи што се 

издаваат за странците 

Според овие прописи, статутарното ограничување на бројот на работни дозволи 

што се издаваат на странци може да се прошират на одредени случаи, 

вклучително на случаите на семејно насилство. Оваа одредба беше вметната во 

регулативите во 1997 година (Службен весник на сојузните закони II, бр. 256). 

Целта беше да им се обезбеди на жените мигранти што се жртви на семејно 

насилство да заработуваат за живот, но се покажа дека правилата се премногу 

строги. Истите беа дел од измените во 2003 година (Службен весник на 

сојузните закони II, бр. 249). Следните сега се доволни за право на работна 

дозвола: полициски извештај за насилен брачен партнер (претходно потребно 

беше конечно кривично осудување), развод според закон на друга земја 

(претходно предуслов беше решение за развод врз основа на виновност, кое се 

гарантира во австриските судови) или извештај или потврда за сомнение за 

семејно насилство од квалификувани лица или инстутуции, на пример, лекари, 

болници, акциски центри, засолништа за жени жртви на насилство, бироа за 

помош на млади, итн. 

 

Семејното насилство и Законот за вработување 

Шпанија: регулативи за државни службеници кои се жртви на полово 

насилство. Планот Концилија беше потпишан од Шпанската влада во декември 

2005 година и предмет на истиот се 500 000 државни службеници во земјата и 

истиот овозможува: 



►   право на барање трансфер во друга единица или област  

Државните службеници што се жртви на полово насилство и мораат да ги 

напуштат своите работни места може да побараат да бидат преместени во друга 

единица или област. 

  

 

  

►   право на отсуство без изминување на минималниот период на тоа работно 

место 

Планот Концилија им овозможува на државните службеници посебно отсуство, 

за ефикасно да се одбранат, без да треба да го поминуваат минималниот период 

на работното место или да имаат постојано работно место. Во првите два месеца 

тие ја задржуваат целата плата. 
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