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Овој	проект	е	овозможен	со	финансиска	поддршка	од	Европската	Унија.	Проектот	
се	спроведува	од	страна	на	МЗМП	во	партнерство	со	ПИЦ,	Словенија
Содржина	во	оваа	публикација	е	единствена	одговорност	на	МЗМП	и	ПИЦ	и	не	ги	
одразува	ставовите	на	Европска	Унија.
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ВОВЕД
Македонското	здружение	на	млади	правници	 (МЗМП)	во	рамки	на	проектот	
Мобилни	 тимови	 за	 правна	 поддршка	 на	 поединци	 и	 семејства	 со	 ниски	
приходи	 поддржан	 од	 Европската	 Унија,	 спроведе	 низа	 активности	 кои	
имаа	за	цел	да	го	олеснат	пристапот	до	правда	на	слабоимотни	поединци	и	
семејства.	Во	рамки	на	проектот	се	даваа	бесплатни	правни	совети	од	страна	
на	 тимови	 составени	 од	 адвокати	 и	 правници,	 се	 спроведуваа	 едукативни	
сесии	со	населението	со	цел	правно	да	се	зајакнат	и	да	се	оспособат	самите	
да	ги	заштитуваат	нивните	уставно	и	законски	загарантирани	права,	а	исто	
така	се	одржуваа	промотивни	настани	со	цел	да	се	споделуваат	нови	правни	
информации	од	нивен	интерес.
	
Една	 од	 потребите	 кои	 произлезе	 за	 време	 на	 спроведување	 на	 овие	
активности	е	состав	на	едноставни	кратки	упатства	за	остварување	права	од	
шест	(6)	правни	области,	меѓусебно	на	различни	начини	поврзани.	

Од	овие	причини,	проектниот	тим	заедно	со	фомираните	мобилни	тимови	низ	
цела	 држава,	 изработи	 информативни	 брошури	 од	 областа	 на	 бесплатната	
правна	 помош,	 социјалната	 и	 детската	 заштита,	 семејно	 насилство,	 право	
на	 годишен	 одмор	 како	 дел	 од	 работни	 односи,	 постапка	 за	 обезбедување	
правен	статус	на	бесправно	изградени	објекти	и	постапка	за	осигурување	на	
земјоделски	посеви	во	случај	на	виша	сила.	

Информативната	 брошура	 пред	 вас	 ги	 дава	 основните	 информации	 за	
препознавање	на	различни	форми	на	насилство,	со	посебен	фокус	на	семејното	
насилство	 како	 еден	 од	 најзачестените	 општествени	феномени.	 Брошурата,	
на	 еден	 систематизиран	 начин	 нуди	 информации	 за	 надлежни	 институции,	
установи	и	организации	се	должни	да	дадат	правна,	психосоцијална	помош	и	
поддршка,	или	други	останати	услуги	и	права	на	сите	оние	кои	се	жртви	или	
се	потенцијални	жртви	на	насилство	и	семејно	насилство.	На	крај,	дадени	се	
најчестите	проблеми	со	кои	овие	граѓани	се	соочуваат,	а	се	дадени	и	основни	
насоки	и	упатства	за	обезбедување	на	првична	самопомош	и	заштита.	
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	ДЕЛ:1 
Општи информации за превенција, спречување и заштита од семејно 
насилство

1.  ШТО Е СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО? 

1.1.СПРЕМА КОГО И ОД КОГО МОЖЕ ДА БИДЕ СТОРЕНО СЕМЕЈНОТО 
НАСИЛСТВО?  

•	 спрема	брачен	другар,	
•	 родителите	 или	 децата	 или	 други	 лица	 кои	 живеат	 во	 брачна	 или	
вонбрачна	заедница	или	заедничко	домаќинство,	
•	 спрема	 сегашен	 или	 поранешен	 брачен	 другар,	 вонбрачен	 партнер	
или	 лица	 кои	 имаат	 заедничко	 дете	 или	 се	 наоѓаат	 во	 блиски	 лични	
односи,	
•	 без	оглед	дали	сторителот	го	дели	или	го	делел	истото	живеалиште	со	
жртвата	или	не.

ТЕЛЕСНО 
ПОВРЕДУВАЊЕ

НАВРЕДУВАЊЕ

МАЛТРЕТИРАЊЕ

З А Г Р О З У В А Њ Е 
НА СИГУРНОСТА

ЗАКАНИ ЗА СТОРУВАЊЕ 
ДЕЈСТВИЈА НА ПОЛОВО 
ИЛИ ДРУГО ПСИХОЛОШКО, 
ФИЗИЧКО ИЛИ 
ЕКОНОМСКО НАСИЛСТВО

ПОЛОВО ИЛИ ДРУГО 
ПСИХОЛОШКО, ФИЗИЧКО 
ИЛИ ЕКОНОМСКО 
НАСИЛСТВО СО КОЕ СЕ 
ПРЕДИЗВИКУВА ЧУВСТВО 
НА НЕСИГУРНОСТ, 
ЗАГРОЗУВАЊЕ ИЛИ СТРАВ

СЕМЕЈНО 
НАСИЛСТВО
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		 1.2. ПРЕПОЗНАЈ ГИ РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА НАСИЛСТВО

	 •	домашно,	физичко,	психолошко	или	економско	насилство

	 •	силување	или	сексуален	напад	во	брак,	надвор	од	брак

	 •	сексуална	злоупотреба	во	детство

	 •	злосторства	во	име	на	„честа“

	 •	присилен	брак,	малолетнички	бракови

	 •	сексуално	вознемирување

	 •	трговија	со	луѓе	и	сексуална	експлоатација

	 •	демнеење

	 •	вознемирување	или	насилство	на	работно	место	или	јавен	простор

	 •	сајбер	насилство	или	вознемирување

2. ПРИСТАП ДО ПРАВДА НА ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 

Неможноста	 на	 жртви	 на	 семејно	 насилство	 да	 пристапат	 до	 правдата	 е	
сложен	општествен	феномен	што	доаѓа	од	постоењето	и	често	од	комбинација	
на	нееднаквоста	на	правно,	институционално,	структурно,	социоекономско		и	
културно	ниво.

КАДЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ ДОКОЛКУ СТЕ ПОД ЗАКАНА ИЛИ СТЕ ЖРТВА НА СЕМЕЈНО 
НАСИЛСТВО?

•	 во	центрите	за	социјална	работа	на	Министерството	за	труд	и	социјална	
политика	на	територија	на	цела	држава	–	контакти	можат	да	се	најдат	
на	 http://www.mtsp.gov.mk/institucii.nspx.	 Центарот	 за	 социјална	
работа	ги	презема	следниве	мерки	за	заштита	на	жртвите:	сместување	
во	центар	за	лица	-	жртви	на	семејно	насилство;	соодветна	здравствена	
заштита;	соодветна	психо	-	социјална	интервенција	и	третман;	психо	-	
социјален	третман	во	советувалиште;	помош	на	семејството	за	редовно	
школување	на	дете;	правна	помош	и	застапување,	и	економско	јакнење	
на	жртвата	преку	нејзино	активно	вклучување	на	пазарот	на	трудот.

•	 здруженија,	 кои	 се	 регистрирани	 за	 давање	 услуги	 за	 социјална	
заштита	 –	 регистар	 на	 здруженија	 од	 областа	 на	 социјална	 заштита	
води	МТСП,	достапен	на	http://www.mtsp.gov.mk/registri.nspx	

•	 Национална	 бесплатна	 мобилна	 СОС	 линија	 за	 жртви	 на	 семејно	
насилство	070/075/077-141700

•	 во	 најблиската	 полициска	 станица	 директно,	 или	 телефонски	 –	 на	
следниот	линк	https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%9F%D0%
9E%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%98-%D0%
A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%9811111111111111.pdf	
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можат	да	се	најдат	контакт	податоци	(телефонски	броеви	и	адреси)	на	
сите	полициски	станици	во	државата.	Полициски	службеник,	 секогаш	
кога	 има	 пријава	 за	 семејно	 насилство,	 а	 заради	 отстранување	 на	
непосредна	 и	 сериозна	 опасност	 по	животот	 и	физичкиот	 интегритет	
на	жртвата	и	членовите	на	нејзиното	семејство,	должен	е	да	излезе	на	
местото	на	настанот	и	да	изготви	полициски	извештај	веднаш.	

•	 Министерството	 за	 правда	 преку	 34те	 подрачни	 одделенија	 за	
добивање	 итна	 правна	 помош	 или	 некои	 од	 овластените	 здруженија	
за	бесплатна	правна	помош	–	достапни	на	http://www.pravda.gov.mk/
bpp	 -	 Законот	 за	 бесплатна	 правна	 помош	 од	 2019	 година	 регулира	
итно	обезбедување	на	бесплатната	правна	помош,	без	утврдување	на	
финансиската	 состојба	 на	 жртвите	 на	 семејно	 насилство	 кои	 имаат	
потреба	од	покренување	и	застапување	во	постапка	за	изрекување	на	
привремени	 мерки	 за	 заштита	 од	 семејно	 насилство	 пред	 надлежен	
суд.		

•	 Единиците	 на	 локалната	 самоуправа	 (општини)	 кои	 неминовно	
треба	да	ве	упатат	каде	да	се	обратите	доколку	ја	немате	претходната	
информација	за	истото

•	 Здравствените	установи	–	кои	се	должни	веднаш	да	извршат	преглед	
и	 друг	 медицински	 третман	 на	 жртвата	 и	 за	 истото	 да	 и	 издадат	
соодветна	медицинска	документација	за	констатираната	повреда.

Службените	лица	во	институциите	како	и	надлежните	судови	во	постапките	
за	 семејно	 насилство	 должни	 се	 да	 постапуваат	 итно,	 со	 должно	 внимание	
на	интересите	и	потребите	на	жртвата,	а	особено	кога	жртвата	е	дете,	старо	
лице,	лице	кое	не	е	во	состојба	да	се	грижи	за	себе	и	лице	со	ограничена	или	
одземена	деловна	способност.

Секој	 граѓанин	 е	 должен	 да	 пријави	 сознание	 за	 семејно	 насилство	
до	 полициска	 станица,	 центар	 за	 социјална	 работа,	 здружение	 или	 на	
националната	СОС	линија.

Постоечките	 стереотипи	 и	 се	 уште	 присутните	 патријархални	 ставови	 	 за	
улогата	 на	 жената	 во	 општеството,	 како	 и	 некоординираниот	 пристап	 на	
давателите	 на	 услуги	 на	 жени	 и	 девојки	 жртви	 на	 насилство,	 недоволната	
информираност	 на	 жртвите	 на	 насилство	 за	 нивните	 права	 и	 начините	 за	
заштита	од	насилство,	како	и	недовербата	во	институционалната	поддршка	
и	заштита	се	едни	од	факторите	кои	придонесуваат	за	толерирање	на	родово	
базираното	насилство.	

3. СУДСКА ЗАШТИТА 

3.1. ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА - Граѓанска постапка
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Заради	запирање	на	насилството,	отстранување	на	последиците	од	извршеното	
насилство	и	преземање	на	ефикасни	мерки	кон	сторителот	на	насилството,	на	
сторителот	на	семејно	насилство	можат	да	му	се	изречат	привремени	мерки	
за	заштита1:

•	 Забрана	да	се	заканува	дека	ќе	стори	семејно	насилство
•	 Забрана	 да	 малтретира,	 вознемирува,	 телефонира,	 контактира	
или	 на	 друг	 начин	 комуницира	 со	 член	 на	 семејството,	 директно	 или	
индиректно
•	 Забрана	 да	 се	 приближува	 на	 растојание	 помало	 од	 100	 метри	 до	
живеалиштето,	 училиштето,	 работното	 место	 или	 определено	 место	
кое	редовно	го	посетува	друг	член	на	семејството
•	 Отстранување	од	домот	без	оглед	на	сопственоста
•	 Забрана	да	поседува	огнено	или	друго	оружје	или	истото	да	му	биде	
одземено
•	 Задолжително	 да	 ги	 врати	 предметите	 кои	 се	 потребни	 за	
задоволување	на	секојдневните	потреби	на	семејството
•	 Задолжително	законско	издржување	на	семејството
•	 Задолжително	да	посетува	соодветно	советувалиште
•	 Задолжително	 лекување	 на	 сторителот	 доколку	 злоупотребува	
алкохол,	 дрога	 и	 други	 психотропни	 супстанции	 или	 има	 психичко	
заболување
•	 Задолжително	 да	 ги	 надомести	 медицинските	 и	 другите	 трошоци	
настанати	од	семејното	насилство

Привремените	 мерки	 за	 заштита	 се	 бараат	 со	 поднесување	 предлог	 до	
надлежниот	суд	непосредно	или	преку	центарот	за	социјална	работа,	додека	
центарот	за	социјална	работа	може	директно	да	поднесе	предлог	со	согласност	
на	жртвата.	Предлог	за	изрекување	на	привремена	мерка	може	да	се	поднесе	
без	оглед	дали	се	води	кривична	постапка.

3.2. КРИВИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА  - Кривична постапка
Семејното	 насилство	 е	 кривично	 дело.	 За	 сторителите	 на	 насилство	 се	
предвидени	 затворски	 казни.	 Кривичните	 постапки	 се	 иницираат	 од	 страна	
на	полицијата	по	службена	должност	без	да	се	бара	ваша	согласност,	освен	за	
кривичното	дело	телесна	повреда,	за	кое	е	потребна	ваша	писмена	согласност.	
Потребно	е	да	го	пријавите	насилството	во	најблиската	полициска	станица	или	
да	 се	 јавите	 на	 телефон.	Побарајте	 да	 разговарате	 со	 полициски	 службеник	
кој	 што	 работи	 на	 случаи	 на	 семејно	 насилство.	 Откако	 ќе	 дадете	 изјава,	
полициските	службеници	ќе	соберат	и	други	докази	и	заедно	со	кривичната	
пријава	ќе	ги	достават	до	надлежното	јавно	обвинителство	(ОЈО),	кое	пак,	ќе	ги	
проследи	до	надлежниот	суд.	Доколку	вашиот	живот	или	животот	на	вашите	
блиски	е	во	сериозна	опасност,	судот	е	должен	да	нареди	итно	отстранување	
на	насилникот	од	домот	и	да	му	издаде	наредба	за	забрана	за	приближување	

1	Согласно	член	35	од	Законот	за	превенција,	спречување	и	заштита	од	семејно	насилство	(„Службен	
весник	на	Република	Македонија“	бр.	138/2014,	33/2015	и	150/2015).



9

до	вас.	Истовремено,	го	известува	и	надлежниот	центар	за	социјална	работа	
за	 да	 преземе	 мерки	 за	 ваша	 заштита.	 Полициските	 службеници	 треба	 да	
ве	 информираат	 за	мерките	што	 ќе	 бидат	 преземени	 против	 сторителот	 на	
насилство.

Доколку	 полициските	 службеници	 не	 поднесат	 кривична	 пријава	 до	
надлежното	 јавно	обвинителство,	 вие	самите	можете	да	поднесете	предлог	
до	ОЈО	или	приватна	тужба	до	основниот	суд,	во	рок	од	три	месеци	од	денот	
на	 насилството.	 Ако	 	 ви	 е	 	 страв	 да	 сведочите	 пред	 судот	 во	 присуство	 на	
насилникот,	побарајте	од	судијата	да	сведочите	без	негово	присуство.

Судот	 потоа	 носи	 пресуда	 со	 која	 го	 осудува	 насилникот	 или	 го	 одбива	
обвинението,	или	пак,	го	ослободува	од	обвинението.	Видот	на	казната	може	
да	биде:	казна	затвор,	алтернативна	мерка	(условна	казна,	судска	опомена	и	
др.)	или	парична	казна.	Доколку	не	сте	задоволни	од	пресудата,	имате	право	
на	жалба	до	Апелациониот	суд	во	рок	од	15	дена	од	добивањето	на	примерок	
од	пресудата.

ДЕЛ 2:	

ЧЕСТИ ПРОБЛЕМИ  СО КОИ СЕ СООЧУВААТ ЖЕНИТЕ КОИ БАРААТ ПРАВНА ПОМОШ

•	 Потешкотии	до	пристапот	до	служби	и	даватели	на	услуи	
•	 Немање	 пристап	 до	 информации	 за	 правна	 помош,	 вклучително	 и	
квалификуваност,	 непознавање	 на	 правни	 механизми	 за	 заштита	 и	
достапни	сервиси
•	 Страв	од	дискриминација	од	даватели	на	услуги,	особено	во	сложени	
случаи	на	повеќекратна	дискриминација
•	 Замор	 од	 упатување	 -	 кога	 жртвата	 прави	 разни	 обиди	 да	 добие	
поддршка	и	совети,	но	постојано	ја	упатуваат	во	други	слжби
•	 Страв	од	соочување	со	правни	последици
•	 Непрепознавање	на	 насилството	 во	 ран	 стадиум	и	 аналагно	 на	 тоа,	
изостанување	на	третман	во	ран	стадиум	на	насилството
•	 Недоверба	во	институциите	и	организациите	даватели	на	услуги	на	
жртви	на	семејно	насилство
•	 Нерешено	станбено	и	материјално	прашање	на	жртвите	на	насилство
•	 Долготрајност	и	неефикасност	во	постапките	за	заштита	на	жртвите
•	 Долготрајност	и	неефикасност	во	постапките	за	заштита	на	жртви	на	
насилство
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ДЕЛ 3: 
Начин на самозаштита        

•	 Доколку	постои	реална	закана	по	вашиот	живот	и	здравје,	НАПРАВЕТЕ	
ПЛАН	ЗА	НАПУШТАЊЕ	НА	ДОМОТ.	Размислете	кај	кој	од	вашите	роднини,	
блиски	 пријатели	 можете	 да	 се	 сместите.	 ВАШАТА	 БЕЗБЕДНОСТ	 Е	 НА	
ПРВО	МЕСТО	-	НАПРАВЕТЕ	СОПСТВЕН	ПЛАН	ЗА	БЕЗБЕДНОСТ	И	ПОБАРАЈТЕ	
ПОМОШ!

•	 Соберете	 ги	 сите	 важни	 документи:	 лична	 карта,	 пасош,	 извод	 од	
венчани,	 доколку	 имате	 деца	 и	 извод	 на	 родени	 за	 нив,	 здравствена	
книшка,	лекарско	уверение	за	претходно	сторено	насилство,	решение	
за	 претходно	 изречени	 мерки	 за	 заштита	 (доколку	 судот	 претходно	
постапувал),	банкарски	картички,	сметки	и	сл.

•	 СЕКОГАШ	Центарот	за	социјална	работа	(ЦСР)	СТОИ	НА	РАСПОЛАГАЊЕ,	
преку	корстење	на	можноста	да	ви	обезбеди	сместување	во	засолниште,	
кое	може	да	трае	најмногу	шест	месеци.	

•	 За	тоа	време,	ВАШАТА	БЛАГОСОСТОЈБА	Е	ОД	ГОЛЕМО	ЗНАЧЕЊЕ,	поради	
што,	а	особено	заради	ваше	психофизичко	јакнење	потребно	е	добиете	
соодветен	 психо-социјален	 третман.	 Упатувањето	 се	 врши	 со	 ваша	
согласност	и	доколку	е	утврдена	потреба	за	специфична	стручна	помош	
и	третман.

•	 Информирање	за	вашите	права	и	постапки	за	заштита	(правен	совет),	
подготовка	на	поднесоци	(правни	акти)	и	застапување	пред	надлежните	
судови	може	да	се	обезбеди	преку	 	бесплатната	правна	помош	која	 ја	
вршат	граѓанските	организации,	правни	клиники	и	Министерството	за	
правда.
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