


















































































СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
ОБРАТИ СЕ ЗА ПОМОШ, НЕ ГО ШТИТИ НАСИЛНИКОТ!
ПОЛИЦИЈА 192
Бесплатна СОС линија за жртвите на семејно насилство - линијата функционира 24 часа
преку трите мобилни оператори 070/ 141 700, 075 141 700 и 077 141 700 и ја покрива целата
територија на државата.
https://www.krizencentar.org.mk/ Кризно советување и упатување преку СОС линиите за
помош (Национална СОС линија 15 -315 и Телефонот на Доверба 02/3 173-424)
СОС телефон за жени и деца жртви на семејно насилство - 02 15-700
http://semejnonasilstvo.mk

ШТО Е СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Под семејно насилство се смета однесување на член на семејството кој со
примена на сила, закана и заплашување врши телесни повреди,
емоционална или сексуална злоупотреба и материјално, сексуално или
работно искористување на друг член на семејството.
Како семејно насилство се смета однесување сторено:
 од едниот брачен другар врз другот брачен другар, кои живеат или
живееле во брачна или вонбрачна заедница или во кој било вид на
заедница како семејство или ако имаат заедничко дете;
 меѓу браќа и сестри, полубраќа и полусестри;
 над дете;
 над постари членови на семејството и
 над лица - членови на семејството чија деловна способност е
делумно или целосно одземена.
(дефиниција за семејно насилство КЗ на РМ, чл.122 ст.17)
a) Со Законот за семејство се забранува секаков вид на насилство меѓу
членовите на семејството, без оглед на пол и возраст. Под семејно
насилство се подразбира малтретирање, навредување, загрозување на
сигурноста, телесно повредување, полово или друго психолошко или

физичко насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност,
загрозување или страв спрема: брачниот другар, родителите или децата
или други лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или
заедничко домаќинство; поранешен брачен другар или лица кои имаат
заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, вклучувајќи ги
односите кои настануваат со посвојувањето и старателството; браќа и
сестри, полубраќа и полусестри; постарите членови во семејството или
заедничкото домаќинство; лица - членови на семејството или заедничкото
домаќинство чија деловна способност е делумно или целосно одземена.
Под блиски лични односи во смисла на овој закон се подразбираат лични
односи помеѓу лица од различен пол кои се или биле во партнерски
односи, а не живеат во вонбрачна заедница.
б) Во Кривичниот законик семејното насилство е дефинирано како:
малтретирање, грубо навредување, загрозување на сигурноста, телесно
повредување, полово или друго психичко или физичко насилство со кое се
предизвикува чувcтвo на несигурност, загрозување или страв, спрема
брачен другар, родителите или децата или други лица кои живеат во
брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и
спрема поранешен брачен другар или лица кои имаат заедничко дете или
се наоѓаат во блиски лични односи.
Семејното насилство се одредува како збир на однесувања со цел да се
воспостави контрола над другите преку примена на сила, застрашување и
манипулирање. Таквото одредување се однесува на најчестите облици на
насилство во семејството: телесно злоставување, емоционално
злоставување, сексуално злоставување и материјално/работно
искористување.
Семејното насилство секогаш претпоставува злоупотреба на моќ во
релации кои се темелат на нееднаквост.
Тоа не е нова појава и веројатно постои отсекогаш. Клиничките искуства и
емпириските истражувања укажуваат дека семејството како темелна
единица на општеството не е само поддржувачко окружување кое
овозможува емоционална, социјална и материјална поддршка на

нејзините членови, туку може да биде и насилно опкружување во кое
најбрутално се кршат темелните човечки права.
Со истражувањата се утврдени неколку неспорни факти:
Поединецот може да биде изложен на насилство во семејството во текот
на целиот свој живот, од детството до длабока старост. Најчести жртви на
семејно насилство се жените, децата и старите лица.
Насилството во семејството вклучува широк опсег на загрозувачки
однесувања, кои еден член од семејството ги користи за да воспостави
моќ и контрола над друг член во семејството или да задоволи некои свои
потреби на сметка на другиот. Затоа, во секој поединечен случај
насилството претставува кршење на темелните човекови права.
Последиците од изложеноста на насилство се многубројни и битно влијаат
врз менталното здравје на оние кои се изложени директно, но и на оние
кои се набљудувачи на насилството. Најчести последици се: ниско
самопочитување, напнатост, депресивност, агресивност, обиди за
самоубиство, зависност, нестабилност во партнерските релации, како и
намалено работно функционирање и др.
Семејното насилство може да се објасни единствено преку интерактивно
делување на поголем број фактори кои се групираат на три нивоа:
индивидуални карактеристики, карактеристики на семејството и
карактеристики на пошироката општествена заедница.
Постои јасна поврзаност помеѓу присуството на насилство во семејството и
количеството на насилство во општеството, вклучувајќи го и насилството
прикажувано на разни медиуми.
ВИДОВИ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
1. Психичко (психолошко) насилство
Контрола, изолација, љубомора и емоционални страдања на жената,
состојба што женате ја навредува или сопругот се однесува кон неа на
начин таа да се чувствува лошо, доминација на мажот во семејството дека
неговиот збор треба да биде последен, заплашување, заканување дека ќе
ја повреди неа или нејзини блиски луѓе, спречување да работи надвор од

домот, омаловажување или понижување пред другите, барање дозвола
да побара здравствена заштита, инсистирање да знае каде е и со кого е
цело време. Тука спаѓаат:
 Вербални закани,
 Понижување на партнерот пред семејството, пријателите или пред
непознати луѓе,
 Навредување и употреба на навредливи зборови,
 Постојано критикување или деградирање на жртвата,
 Викање со цел да се заплаши жртвата,
 Постојано обвинување на партнерот,
 Опсесивна љубомора и обвинување за неверство,
 Влевање на верување кај партнерот дека „што и да направи нема да
биде добро“,
 Злоупотреба или закана за повредување на децата на жртвата, дури
и кога намерата е да предизвика емоционална штета врз партнерот
преку децата,
 Закана на насилникот дека ќе се повреди самиот.
2. Физичко насилство
Употреба на физичка сила или, пак, закана дека истата ќе биде употребена
врз жената од страна на нејзиниот брачен (сегашен или поранешен)
сопруг или вонбачен партнер или од друг полнолетен член од нејзиното
домаќинство. Во физичко насилство се вбројуваат:
 Удирање, тепање, давење, туркање, удирање шлаканици, клоцање,
влечење за коса, гризење, виткање на раката или горење;
 Спречување партнерот да го напушти;
 Удирање со предмети или закана за удирање со предмети;
 Заклучување на партнерот во домот;
 Одбивање партнерот да побара помош или медицинска грижа;
 Принудена злоупотреба на супстанци (алкохол, дрога);
 Лишување на партнерот од потребните лекови;
 Вмешување и контрола во задоволување на основните физички
потреби на партнерот (на пример, храна или спиење);

 Кршење, оштетување, крадење или продавање на имотот на
партнерот;
 Закана за употреба или употреба на оружје против партнерот (на
пример, чекан, нож, пиштол);
 Удирање на врати или по ѕидови;
 Следење на партнерот.
3. Сексуално насилство
Силување, несакан сексуален однос, понижувачки сексуален однос,
присила на гледање на порнографски филмови и подведување.














Непосакувано/несакано допирање,
Понижувачки забелешки за телото и изгледот на партнерот,
Минимизирање на сексуалните потреби на партнерот,
Критикување на партнерот за неговата сексуална историја,
Присилување на секс или сексуални активности без согласност од
страна на другиот партнер,
Употреба на сила или грубост за присилен секс,
Силување со употреба на предмет,
Одбивање на барањето на партнерот за секс со заштита,
Присилување на партнерот за секс со други лица,
Изложување на партнерот на сексуално преносливи болести,
Третирање на партнерот како сексуален објект,
Критикување на сексуалната перформанса,
Несакани садистички сексуални активности.

4. Економско насилство
 Забрана на партнерот да работи,
 Загрозување на вработувањето на партнерот преку креирање
конфликтни ситуации на работа, закани да не оди на работа поради
повреди или принудена злоупотреба на супстанци,
 Контролирање на придонесите, сметки во банка и заедничката
сопственост,
 Барање на сметките на партнерот за сите пари што ги троши,

 Одземање на кредитни картички, пари и др.
 Фалсификување на потписот на партнерот,
 Непромислени трошоци и финансиско задолжување.
Дефиниција за насилство врз жени:
Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против
насилството врз жените и домашното насилство: „насилство врз жените“
се разбира како кршење на човековите права и форма на дискриминација
врз жените и ги означува сите акти на родово засновано насилство коишто
доведуваат или веројатно ќе доведат до физичка, сексуална, психичка или
економска повреда или страдање на жените, вклучувајќи и закани за
такви акти, изнуда или произволно лишување од слобода, без оглед дали
се случуваат во јавниот или приватниот живот.
Облици на насилство врз жените:
Фаза
Облик на насилство типичен за животнaтa доба.
Пренатален период
Селективно абортирање врз основа на полот, физичко насилство на
мајката за време на бременоста.
Рано детство
Убивање женски новороденчиња, нееднаков пристап до храна и
медицинска нега, емоционално или физичко злоставување на женските
деца во рана возраст.
Детство
Обрежување на половите органи кај девојчињата, инцест, сексуално
злоставување и експлоатација, нееднаков пристап до храна, до
образование и до медицинска нега, прерани бракови.
Адолесценција

Принуден секс (од економски причини), силување, сексуална трговија,
насилство во интимни интерперсонални односи, убиство „поради чест“,
сексуално злоставување и малтретирање на работно место.
Репродуктивен период
Насилство во интимни интерперсонални односи, силување, психичко и
сексуално злоставување на работно место, сексуално вознемирување,
убиство од интимен партнер, убиство за мираз, присилно мајчинство.
Старост
Злоставување вдовици преку екстремно лишување, силување, принудно
самоубиство, сексуално злоставување во установи.
МЕРКИ НА ЗАШТИТА
Содржината и природата на мерките за заштита
Обезбедување на сигурност и заштита на жртвата од идно насилство,
односно помош за надминување на последиците од доживеаното
насилство, како и создавање на услови за нејзина интеграција во
социјалната средина, се основните услови кои треба да се задоволат при
преземањето на мерките за заштита. Вообичаено овие мерки, покрај за
жртвата, значат обезбедување на сигурност и заштита за останатите
членови на семејството, кои се јавуваат во улога на секундарни жртви.
Со семејнозакондавната реформа од 2004 година, кога впрочем, за првпат
семејното насилство е регулирано во оваа сфера, воведени се
низа поединечни мерки на заштита. Во таа смисла, Центарот за социјални
работи и невладините организации кои работат на полето на
искоренување и на превенција на семејното насилство, добија законска
можност за градење на неопходниот координативен систем за заштита.
Покрај поединечно предвидените мерки во законот, дадена е можност да
се преземат и сите други, кои ќе послужат за остварување на заштита на
жртвата.
Степенот на користење на мерките за заштита од семејно насилство,
нивното спроведување и ефикасноста во оваа студија е разгледуван преку
пријавените случаи на семејно насилство до Центрите за социјална работа

и бројот на странки кои побарале правна помош и застапување во
Центрите за правна помош на Здружението за еманципација, солидарност
и еднаквост на жените – ЕСЕ. Оваа анализа треба да го претстави обемот и
видот на заштита во случај кога жртвите на семејно насилство доаѓаат да
ја побараат кај еден од актерите во формалниот, и кај еден од
неформалниот систем на заштита, но исто така, и кога жртвите не ја
атрикулираат и не е дефинирана потребата од заштита (Центрите за
социјална работа) и онаму каде што таа е јасно дефинирана, правната
помош и застапувањето.

Видови на заштита и нивната функционалност
Репертоарот на поединечните мерки кои надлежните институции
(формалниот систем на заштита) и невладиниот организации
(неформалниот систем на заштита) можат да ги преземат се следните:


обезбедува нужно сместување за лицето-жртва на насилство, кое може
да трае најмалку 6 месеци, со можност за продолжување за уште 6
месеци;



обезбедува соодветна здравствена заштита;



обезбедува соодветна психо-социјална интервенција и третман;



ги упатува во соодветно советувалиште;



доколку во семејството има дете кое е на редовно школување, помага
за продолжување на редовното образование;



го известува органот за прогон;



дава секаков вид на правна помош и застапување;



покренува постапка пред надлежниот суд;



по потреба, поднесува барање до судот за изречување на привремена
мерка за заштита и



презема други мерки за кои ќе оцени дека се неопходни за решавање
на проблемот.

Изјави на жртви
А.Б., 56-годишна жена, клиентка во Центарот за правна помош од
Скопје:
Се случуваше уште во почетокот, само јас не бев свесна, бев млада, со
деца мали, со обврски. Секогаш да биде по негово, секогаш да се направи
тој како што ќе каже, зашто јас сум била глупа и не сум знаела ништо. Не
дај боже да подигнев глас или да му речев не е точно, тој веднаш ќе ме
удреше.
Затоа што го разбудил некој на телефон, не знам кој беше, се развика по
мене, по име. Јас влегов во ходникот, правев зимница со роднини. Тој ме
фати во ходникот и ме удри така силно. Падна, беше пијан. Тоа беше
страшно. Јас само викав: Немој, немој роднините гледаат! Немој, зошто
ме удираш?!
Сѐ ме болеше. И навредите негови и ударите… Со клоци некој да те мава
по стомак или по гради и глава, да те фати за коса и да ти ја удира од ѕид
… болките се јасни. Колку пати не сум можела да се издишам.
Малтретирањето траеше цела ноќ. Ни самата не сум свесна зошто го
правеше тоа.
И кога ќе ме удреше, јас ќе свриштев, ќе речев: Зошто ме тепаш, па јас не
сум стока?! А тој ќе речеше: Што? Ова е тепање? Па, ти не си видела ќотек!
Секогаш бев крива. Еднаш не рече јас сум крив. Во целиот наш живот од
36 години тој не рече јас сум крив, извини.
Постојано се испитував, дури и него го оправдував. Ајде млад е, па може
му смета тоа што сум го направила.
Не знам што повеќе ме болеше – дали неговите навреди или ударите. Ми
се собра сѐ и едноставно, верувајте ми, се собрав едно сабајле кога тој
отиде во град, ги зедов торбите и излегов од куќа.
Да не ја повторат мојата грешка и да не чекаат времето да донесе некоја
промена, туку тие самите да променат нешто во животот, и тоа веднаш!
Затоа што со првото преќутување, со првото - не сега, утре или следниот
пат ќе направам нешто - веќе губат драгоцено време.

Н.Г., 58-годишна жена, сместена во засолниште:
Многу ми бил животот пеколен. Кога ќе ме тепа со стап, кога со клоци,
кога со боксови, ќе ме фатеше за коса, главата од ѕид ќе ми ја удираше,
морав да клекнам на коленици за да го молам, за да попушти. Животот
таков ми беше скоро 15-16 години.
Знаеше да фрла по станот, да крши. Цело време живеевме под стрес и под
тензија. Во момент знаеше да го смени расположението. Да заѕвони
телефонот, тој е веќе вознемирен.
На коленици ќе клечи, те молам тоа веќе нема да се потвори. Но, само
еден месец, по еден месец истата песна. Ги трпев сите последици, да не
направам срам, да не речат децата мајка ни оди од маж на маж. Не го
направив тоа. Заради тоа останав со него. Животот ми беше пеколен.
Почна во 5 изутрината. Стана и го бркаше детето да си оди. Јас му реков:
Ако си оди моето дете, си одам и јас. Си одам и јас од овде, па еве ти куќа
и живеј. А тој го зел ножот без да го видам, кујнски голем нож, го зел и го
скрил зад себе. Јас мислам, како и друг пат, дека само ќе ме удри. Но, кога
го видов дека со ножот сака да ме погоди директно во срце, се настранив
и место во срце ме погоди во стомак. Почнав да крвавам, ја затвори
вратата и не ме пушташе за да искрвавам до смрт. Го фати и детето за
рака, го вртеше ножот за да го убоде и детето. Обид за убиство кон двајца!
Јас не знам како може таков убиец да шета на улица, само тоа не ми е
јасно…
В.К., 49-годишна жена, клиентка во Центарот за правна помош од
Скопје:
Зошто баш таа кошула што тој сакал да ја облече, таа не е испрана или не е
испеглана или специјални некои чорапи што му одговараат во тој момент,
не се спремни?
Ќе почнеше, демек, да се извинува што не запоставува и мене и детето,
демек ќе се промени, само малку да се стрпам, или ќе избувне, па сето тоа

ќе се завршеше со… не беше тоа водење љубов, туку силување. Потоа се
чувствував уште помизерно.
Не можев да внесувам храна доволно колку што ми треба. Почнав да
повраќам од нервоза. Тахикардиите станаа секојдневни. Неколку пати
морав да одам на дежурен лекар за проблеми со срцето. После една таква
нервоза мораше да викне итна помош, бидејќи се онесвестив. Цела ноќ
ме држеше стисната во себе, се извинуваше и рече дека никогаш повеќе
нема да се повтори. Меѓутоа работите се повторија по неколку дена.
Ќе се налутев, ќе му речев: Ќе те оставм, не можам веќе! Добро - ќе ме
видеше дека сум на крај, дека викам, дека лексилиуми пијам со години од утре ништо не ти зборувам, ништо не ти правам. Тоа траеше два – три
дена.
Во почетокот вината ја барав во себе, да не сум погрешила некаде.
Разговарав со блиски пријатели, од страна како ме гледаат, да не грешам
некаде, меѓутоа јас барем не најдов вина во себе. Се обидов да кажам на
многу блиска моја пријателка, меѓутоа таа не ми веруваше. Мислеше дека
така ми се причинува, бидејќи тој беше типичен пример на класичен
домаќин, на стар домаќин.
Секоја жена која е жртва на семејно насилство нека го пријави случајот,
нека не седи, за да не дојде до степенот до кој јас дојдов. Тоа го
препорачувам на секоја личност, а знам дека во Македонија ги има многу.
Многу прикриваме, знам дека се плашат. Не треба да се плашат веќе.
Јавно треба да се излезе и да се каже што се случува.
Бев малтретирана цели 12 години, и психички и физички. Животот ми
беше пекол, секојдневна тортура. Прво мислев сѐ ќе помине, се надевав
многу дека ќе се смени, но не испадна така, се смени да, но на полошо,
стануваше сѐ полош и полош. Кога ја изгубив надежта дека нешто ќе се
смени, велев ајде поради децата, греота се, правилно е да растат со двајца
родители. Но не било така, не е само да имаат татко, најважно е каков
татко имаат, на децата им требаше здрава средина за живеење, а јас
немав храброст, ми беше страв да го оставам, постојано бев под притисок
и со закани дека ќе ме убие. Колку повеќе се трудев, толку повеќе тонев..
Но, сѐ има граница, пресудна беше ноќта кога толку многу ме претепа и

понижи, и тоа пред децата, што не знаев за себе... И тогаш реков - ДОСТА
Е! Јас таа вечер ја донесов најдобрата одлука во мојот живот и си реков
„мечка страв, мене не“, се спакував и си отидов. Се заколнав самата на
себе дека повеќе никогаш нема да се вратам, затоа што знаев дека ако се
вратам, си го потпишувам моето самоубиство. Се натерав себе си да
бидам силна и да не потклекнувам пред него, си ја вратив самодовербата,
затоа што знам колку вредам сега кога сум сама и сега кога имам мир...
Никој не заслужува да живее живот со тортури и без трошка почит и не, не
е судбина, сами си ја кроиме судбината, ако ја чекав судбината страв ми е
да помислам каква ќе беше таа. Сега живеам сама со моите деца и
живеам нормален и мирен живот, oнаков каков што отсекогaш
посакував... Сѐ уште се плашам и живеам со страв, но спокојна сум,
бидејќи моите деца не се повеќе сведоци на случувањата... и горда сум
што успеав да ги заштитам нив. Работите полека, но сигурно се враќаат во
нормала. Вреди, и тоа како вреди што заминав и во ниту еден момент не
се покајав, затоа што знам дека јас и моите деца заслужуваме мнооогу
повеќе и мнооогу подобар живот од тој што го имавме...

„14 години ги поминав во брак, брак направен пекол. Денови исполнети
со страв, дали и денеска ќе бидам истепана. Решив да ставам крај на
таквиот живот. Го напуштив! Сега сум среќна, ми се врати самодовербата
и спокојот!!!“

Јас трпев насилство во врска. Неколку пати заминував и пак се враќав кај
дечкото. Сѐ додека не дојде она, конечното. Сфатив дека не можам да
продолжам да живеам во страв кога ќе се случи следната сцена, дали тој
ќе ме чека пред влез, дали ќе дојде на моето работно место и така
постојано во истиот круг...Да! Стравот беше она што ми влијаеше да
одлучам дека треба да ставам крај на сето тоа. Сфатив дека тој никогаш
нема да се промени, а јас не сакам да живеам така. Сега после некое
време од истата таа врска, се чувствувам слободна и силна, без страв да
одам по улица или да влезам во влезот на мојата зграда. Најбитно во

целата оваа приказна ми беше поддршката од родителите и моите
пријатели.

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ
МВР
Во нашата земја, само во првите 9 месеци од 2019 година, пријавени се
709 кривични дела од областа на семејното насилство, од кои 610 биле
жртви жени. Може да заклучиме дека семејното насилство и насилството
врз жени несразмерно повеќе ги погодува жените, токму поради тоа што
се жени.
1. Во периодот од јануари до септември 2019 година, има вкупно 610
жени - жртви на кривични дела во врска со семејно насилство, од кои по
однос на роднинската врска со сторителот, од вкупниот број на жени жртви на семејно насилство 307 се сопруги, 29 ќерки, 92 мајки, 33
поранешни сопруги, 45 жени во вонбрачна заедница и 118 останати жени
- жртви.
2. Во периодот од јануари до октомври 2019 година како жени - жртви на
кривични дела „трговија со дете“ се јавуваат три девојчиња (две на 16годишна возраст и едно на 17-годишна возраст), додека во овој период не
се поднесени кривични пријави за кривично дело „трговија со луѓе“.
Земајќи предвид дека истражувањето на ОБСЕ покажува дека „само 2% од
жените кои доживеале насилство од сегашен партнер го пријавиле во
полиција“, зборува дека бројката на жени кои трпат насилство е многу
повисока од официјалните статистики. Исто така, загрижувачки е трендот
на прифаќање на насилството во земјата. Истражувањето на ОБСЕ открива
дека „три од пет (60%) жени сметаат дека насилството врз жените е
вообичаено, а речиси три од десет сметаат дека тоа е многу честа појава“.
За да се победат овие поразителни бројки, мора сите актери во
општеството да работат заеднички: институциите, граѓанските
организации, медиумите, како и секој граѓанин. Насилството врз жени не
е приватна работа, тоа е општествена појава која треба да се искорени.
(ОБСЕ - БЛАГОСОСТОЈБАТА И БЕЗБЕДНОСТА НА ЖЕНИТЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ

СПРОВЕДЕНО ОД ОБСЕ ЗА НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ ВО СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА, 2019)
Треба да се потсетиме дека секоја трета жена во светот искусила некаква
форма на насилство, а според податоците на Обединетите нации,
семејното насилство е убиец број еден на жените. Наместо жената да
биде и да се чувствува безбедна во домот, понекогаш најголемата
опасност за неа доаѓа токму оттаму.











Да ги заштитиме децата од педофилија на интернет
Педофилијата (грчки δοφιλία παις, дете) и (φιλία, љубов, пријателство) е
потреба или наколонетост кон сексуална експлоатација на деца од ист,
спротивен или од двата пола. Поради сериозноста на последиците,
таквата настраност строго се казнува со закон во сите земји.
Педофилијата може да биде хетеросексуална
и хомосексуална.
Хетеросексуалните педофили најчесто избираат деца на возраст од 8 до
10 години, додека геј-педофилите избираат деца на постара возраст.
Сексуална злоупотреба на малолетни лица претставува каков и да било
облик на експлоатација на млади лица на возраст под 18 години, заради
сексуално задоволување од страна на постара личност. Тоа може да
вклучува и телефонски разговори, молби малолетникот да покаже
интимни делови од неговото тело или покажување на интимни делови на
дете или малолетно лице од страна на возрасно лице, галење, снимање на
порнографски фотографии, кои се направени од сексуална злоупотреба на
дете или малолетничка и покажување порнографски материјал, обид за
вршење сексуални односи со малолетни лица, инцест со дете или
малолетно лице, силување на дете или малолетно лице, принуда кон
проституција и слично.

ДЕФИНИЦИЈА НА ДЕТЕ И МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ
Детето е дефинирано во кривичното право како лице под 14 години.
Малолетник се смета лице кој е на возраст меѓу 14 и 18 години.
Според нашето законодавство, дете e лице кое не наполнило 14 години, a
малолетнo лице e лице кое не наполнило 18 години (помлад малолетник
од 14 до 16 години и постар малолетник од 16 до 18 години).
Во Р.С. Македонија како сторители на овие злосторства се појавуваат лица
од сите социјални структури, така што не постои профил на сторителите
на овие злосторства во таа смисла.

Мотивите за извршување на овие кривични дела се од широк спектар и
подлежат на психолошко профилирање на извршителот во зависност од
случај до случај.
Малолетни лица кои се јавуваат како жртви на овие кривични дела,
честопати не се ни свесни за тоа што им се случува, бидејќи сторителите ја
користат нивната доверба и ги извршуваат делата под специфични
околности, најчесто кога целосно ја стекнуваат довербата на жртвата, па
затоа е многу е тешко да се детектираат.
Сторителите може да бидат и од блискиот круг на семејството, некои
роднини или пријатели, при што користат методи за заплашување со
закана итн. Довербата на малолетни лица се стекнува и на таков начин
што им се посветува посебно внимание, се користат ситуации во кои се
чувствуваат сакани, се купуваат разни подароци итн.
Во ерата на интернетот и споделување на мултимедијални содржини,
материјалот создаден со искористување на малолетни лица за
порнографски цели е достапен за пошироката јавност, т.е. до целиот свет
за неколку секунди. Зад овие кривични дела честопати стојат криминални
групи кои се обидуваат да остварат профит на ваков начин, користејќи ја
„побарувачката“ за таков материјал, и сѐ додека знаат дека можат да
заработат пари со извршување на овие кривични дела, кругот на
малолетни лица - жртви станува сè поширок. За жал, со компромитирачки
слики и снимки децата ги трпат истите трауми, дури и кога ќе станат
возрасни.
Покрај појавата на порнографски веб-страници, поголем проблем
претставува и вознемирувањето на децата познати како online
grооming (вознемирување преку СМС, телефон или интернет сервис) при
што сторителот честопати се крие зад лажен идентитет.
Во вакви случаи, сторителите во комуникација преку интернет или
социјални мрежи се претставуваат како лица слични на профилот што
детето од другата страна го бара, влегуваат во комуникација со него, се
обидуваат да стекнат доверба на различни начини, а потоа споделуваат
фотографии со порнографска содржина.

Употребата на интернет камери може да биде потенцијална опасност,
затоа што често сторителите на овие кривични дела разменуваат
фотографии и видеа на форуми или веб-страници што содржат материјал
создаден од експлоатација на малолетни лица за порнографски цели, итн.
Една од новите форми на извршување на овие кривични дела е создавање
слики и аудио-визуелен материјал со помош на мобилни телефони, а
потоа негова размена преку ММС пораки.
КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛОВАТА СЛОБОДА И ПОЛОВИОТ МОРАЛ
Силување
Член 186
(1) Тој што друг со употреба на сила или закана дека непосредно ќе
нападне врз неговиот живот или тело или врз животот или телото на нему
блиско лице, ќе го присили на обљуба, ќе се казни со затвор од три до
десет години.
„(2) Ако делото од ставот (1) на овој член е сторено врз дете кое
наполнило 14 години сторителот ќе се казни со затвор најмалку десет
години.“
(3) Ако поради делото од став 1 настапила тешка телесна повреда, смрт
или други тешки последици или делото е сторено од страна на повеќе
лица или на особено суров или понижувачки начин, сторителот ќе се
казни со затвор најмалку четири години.
(4) Тој што друг ќе присили на обљуба со сериозна закана дека за него или
за нему блиско лице ќе открие нешто што би му наштетило на неговата
чест и углед или дека ќе предизвика друго тешко зло, ќе се казни со
затвор од шест месеци до пет години.
(5) Тој што во случаите од ставовите 1, 2 и 3 ќе изврши само друго полово
дејствие, ќе се казни за делото од став 1 со затвор од шест месеци до пет
години, за делото од став 2 со затвор од една до десет години, а за делото
од став 3 со затвор од три месеци до три години.

Обљуба врз немоќно лице
Член 187
(1) Тој што врз друг ќе изврши обљуба, злоупотребувајќи го душевното
заболување, душевната растроеност, немоќта, заостанатиот душевен
развој или друга состојба поради која тоа лице е неспособно за отпор, ќе
се казни со затвор најмалку осум години.
„(2) Ако делото од ставот (1) на овој член е сторено врз дете кое
наполнило 14 години сторителот ќе се казни со затвор најмалку десет
години.“
(3) Ако поради делото од став 1 и став 2 настапила тешка телесна повреда,
смрт или друга тешка последица или делото е сторено од страна на
повеќе лица, на особено суров или понижувачки начин, сторителот ќе се
казни со затвор најмалку десет години или со доживотен затвор.
(4) Тој што во случаите од ставовите 1 и 2 ќе изврши само друго полово
дејствие, ќе се казни за делото од став 1 со затвор од три години до пет
години, а за делото од став 2 со затвор од три години до десет години.
Полов напад врз дете кое не наполнило 14 години
Член 188
(1) Тој што ќе изврши обљуба или друго полово дејствие врз дете кое не
наполнило 14 години, ќе се казни со затвор од најмалку 12 години.
(2) Ако поради делата од став 1 настапила тешка телесна повреда, смрт
или други тешки последици или делото е сторено од страна на повеќе
лица или на особено суров или понижувачки начин, сторителот ќе се
казни со затвор најмалку 15 години.
(3) На сторителот на делото од ставот (2) на овој член судот ќе му изрече
забрана за вршење на професија, дејност или должност под условите од
членот 38-б од овој законик.
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Обљуба со злоупотреба на положбата
Член 189
(1) Тој што со злоупотреба на својата положба ќе наведе на обљуба или
друго полово дејствие лице кое спрема него се наоѓа во однос на
подреденост или зависност или со иста намера го малтретира, застрашува
или спрема него постапува на начин со кој се понижува човековото
достоинство и човековата личност, ќе се казни со затвор најмалку пет
години.
(1) „Ако делото од ставот (1) на овој член го изврши крвен сродник во
права линија или брат, односно сестра, наставник, воспитувач, посвоител,
старател, очув, маќеа, лекар или друго лице со злоупотреба на својата
положба или при вршење семејно насилство ќе изврши обљуба или друго
полово дејствие со дете кое наполнило 14 години кое му е доверено
заради учење, воспитување, чување или нега, ќе се казни со затвор
најмалку десет години.“
(3) На сторителот на делото од ставот (2) судот ќе му изрече забрана за
вршење на професија, дејност или должност под условите од членот 38-б
на овој законик.
Задоволување на полови страсти пред друг
Член 190
(1) Тој што пред друг врши полово дејствие на јавно место, ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.
(2) „Тој што пред дете кое наполнило 14 години врши полово дејствие или
го наведува пред него или пред друг да врши такво дејствие, ќе се казни
со затвор од три до осум години.“
„(3) Тој што пред дете кое не наполнило 14 години врши полово дејствие
или го наведува пред него или пред друг да врши такво дејствие, ќе се
казни со затвор од најмалку четири години.“

Посредување во вршење проституција

Член 191
(1) Тој што врбува, наведува, поттикнува или намамува лице на
проституција или тој што на кој и да е начин учествува во предавање на
лице на друг заради вршење проституција, ќе се казни со затвор од пет до
десет години.
(2) Тој што заради заработувачка му овозможува на друг користење на
сексуални услуги, ќе се казни со затвор од три до пет години.
(3) Тој што организира вршење на делата од ставовите 1 и 2 или делата ќе
ги стори при вршење на семејно насилство, ќе се казни со затвор најмалку
10 години.
(4) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична
казна.
(6) Недвижностите искористени и предметите употребени за извршување
на делото, се одземаат.

Детска проституција
Член 191-а
(1) Тој што врбува, наведува, поттикнува или намамува дете кое
наполнило 14 години на проституција или посредува, предава или
учествува во предавање на друг заради вршење проституција, или
овозможува на друг користење на неговите сексуални услуги, или на друг
начин го користи за сексуални активности заради остварување на имотна
или друга корист, ќе се казни со затвор од најмалку четири години.
(2) Ако делото од ставот (1) на овој член е сторено со употреба на сила или
сериозна закана дека ќе се нападне врз животот или телото на детето или
нему блиско лице, сторителот ќе се казни со затвор најмалку осум години.
(3) Ако делото од ставовите (1) и (2) на овој член е сторено спрема дете
кое не наполнило 14 години, сторителот ќе се казни со затвор најмалку
десет години.

(4) Тој што организира вршење на делата од ставовите (1), (2) и (3) на овој
член, или делата ќе ги стори при вршење на семејно насилство, ќе се
казни со затвор од најмалку десет години.

Прикажување на порнографски материјал на дете
Члсн 193
(1) Тој што на дете кое не наполнило 14 години ќе му продаде, прикаже
или со јавно излагање на друг начин ќе му направи достапни слики,
аудиовизуелни и други предмети со порнографска содржина или ќе му
прикаже порнографска претстава, како и тој што учествува во претставата
ќе се казни со затвор од шест месеци до три години.
(2) Ако делото е сторено преку средства за јавно информирање,
сторителот ќе се казни со затвор од три до пет години.
(3) Со казната од став 2 ќе се казни тој што ќе злоупотреби дете кое не
наполнило 14 години за изработување на аудиовизуелни слики или други
предмети со порнографска содржина или за порнографска претстава.
“(4) Ако делото од ставот (3) на овој член е сторено спрема дете кое не
наполнило 14 години, сторителот ќе се казни со затвор од најмалку четири
години.“
(5) Тој што ќе присили дете на изработување и снимање слики или други
предмети со порнографска содржина или за порнографска претстава, ќе се
казни со затвор од најмалку осум години.
(6) Ако делото од ставот (4) на овој член е сторено врз дете кое не
наполнило 14 години, сторителот ќе се казни со затвор најмалку 10
години.
(7) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична
казна.
(8 ) Предметите од ставовите (1), (2), (3) , (4) , „(5), (6) и (7)“ на овој член
ќе се одземат.

Производство и дистрибуција на детска порнографија
Член 193 - а
(1) Тој што произведува детска порнографија со цел нејзина дистрибуција
или ја пренесува или ја нуди или на друг начин ја прави достапна детската
порнографија, ќе се казни со затвор од најмалку пет години.
(2) Тој што набавува детска порнографија за себе или за друг или поседува
детска порнографија, ќе се казни со затвор од пет до осум години.

