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Јавна реакција: Институциите да ги преземат сите потребни дејствија во борбата
против семејното насилство

Во текот на вчерашниот ден активистката Моника Ристеска на својот Твитер профил
објави фотографии дека нејзиниот татко ја нападнал и се обидел да ја убие, при што таа се
здобила со скршеница на носот и дислокација на вилицата.
Коалицијата „Сите за правично судење“ остро го осудува нападот и ги повикува
надлежните институции и тоа во прв план полицијата и јавното обвинителство да ги
истражат околностите на случајот и да ги преземат сите потребни дејствија за
поведување на постапка против сторителот, а Центарот за социјални работи да
обезбеди соодветна заштита за жртвата на семејно насилство. 1
Дополнително, на социјалните мрежи се појавија вознемирувачки изјави од страна на
лица кои ја исмеваат жртвата и го оправдуваат насилниот чин. Коалицијата остро го осудува
говорот на омраза со којшто се повредува достоинството на жртвата и очекува за истиот да
постапат надлежните институции со преземање на соодветни мерки за санкционирање на
истиот, кој настојува да се обесчовечи или да ја осуди индивидуата.
Коалицијата будно ќе го следи текот на целата постапка за овој случај, се до
донесување на правосилна судска пресуда за сторителот на кривичното дело.
Во периодот од 12 март 2020 до 12 мај 2020 година односно за време на пандемијата со
КОВИД-19 вирусот на подрачјето на Р.С. Македонија регистрирани се 164 кривични дела
сторени при семејно насилство, од кои регистрирани се три кривични дела „убиство“ при
вршење на семејно насилство. Најголем дел од кривичните дела се регистрирани на подрачје
на СВР Скопје 45 (67), потоа СВР Штип 25 (32), СВР Тетово 22 (14), понатаму со по 16
кривични дела СВР Охрид (12) и СВР Струмица (11), по 14 кривични дела СВР Битола (27)
и СВР Велес (21) и 12 на подрачје на СВР Куманово (21). Во однос на поплаките поднесени
од лица против членови на нивното семејство, забележано е зголемување од 38,5%, односно
поднесени се вкупно 683 (493) поплаки, за кои пријавени се 704 (514) сторители.
Фактори кои влијаат за непријавување на семејното насилство најчесто се чувството
на беспомошност, страв од осуда и срам на жртвата, страв од насилникот и неговата одмазда,
недоверба во институциите и економската зависност на жртвите од насилниците. Па оттаму
се повеќе се зголемува темната бројка на случаи на семејно насилство.
Во насока на заштита на основните човекови права и слободи како и зајакнување на
ефикасноста на државните органи во справување со овој облик на криминалитет, Коалиција
„Сите за правично судење“ во 2019 година вршеше мониторинг на судски предмети од
областа на семејно насилство и родово базирано насилство, а како резултат на мониторингот
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беше објавена и Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во предмети од
семејно и родово базирано насилство во 2019 година. Анализата можете да ја погледнете на
следниот линк.
Во текот на следниот период Коалицијата ќе продолжи со мониторинг на судски
постапки од областа на семејното насилство и криминалот од омраза на сите 4 апелациони
подрачја во Р.С.Македонија.
Имено, до Коалицијата може да се обратат сите граѓани кои имаат потреба од
бесплатна правна помош за заштита од семејно насилство.
Ѓраѓаните кои имаат потреба од правна помош можат да поднесат барање за бесплатна
правна помош.
Дополнително, доколку по остварената комуникација со нас, Ви е потребна
понатамошна помош, и сакате да остварите средба со нашиот правен советник, ќе можете тоа
да го направите на следниот начин: да се обратите на нашите телефонски броеви:
026139874/071-218-651, да ни пишете мејл на: bpp@all4fairtrials.org.mk или да не посетите во
нашата Канцеларија за бесплатна правна помош и мониторинг. 2
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