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Овој Истражувачки извештај е подготвен од проф. Виолета Чачева, раководител на Центарот 
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до Билјана Анчевска Стојаноска и Гордана Станковска, членови на истражувачкиот тим за нивната 
посветеност и за придонесот што го дадоа во фазата на истражување. Изразуваме благодарност и до 
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Љупчо Арнаудовски, кој го прегледа нацрт извештајот во целост и даде непроценливи коментари и 
сугестии. 
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превенција на сексуалната злоупотреба на децата и педофилијата. Насоките и поддршката на г-дин 
Душко Миновски, Државниот секретар на Министерството за труд и социјална политика за време на 
спроведувањето на истражувањето го обезбедија ангажманот на претставниците на релевантните 
министерства на највисоко ниво во истражувачкиот процес и го олесни пристапот до лица и 
институции како извори на информации. 

Исто така, сакаме да се заблагодариме на г-ѓа Лидија Гаврилоска, Директорка на Управата за 
извршување на санкции во состав на Министерството за правда, за овозможениот пристап до 
податоците за казнено поправните  установи  и за целосната соработка во текот на истражувањето. 
Изразуваме благодарност и до г-ѓа Маријана Марушиќ, Директорка на Дирекцијата за заштита на 
лични податоци, како и до судијата, г-ѓа  Лидија Неделковска, Претседателка на Основниот суд Скопје 
I за професионализмот во обезбедувањето на пристап до судските досијеа, како и на претседателите 
на сите основни судови во земјата за нивниот придонес кон ова истражување.  

Им се заблагодаруваме и на професионалците во сите институции кои учествуваа во ова истражување 
и ја цениме нивната искреност, доверба и мотивираност. Имено, изразуваме посебна благодарност 
на социјалните работници, лекарите, медицинските сестри, наставниците, психолозите, педагозите, 
полициските службеници и затворскиот персонал кои ги споделуваа своите искуства и кометари со 
истражувачкиот тим. Дискусиите, советите и размислувањата за време на средбите и во текот на 
неформалните консултации дадоа значителен придонес кон текстот. Извештајот беше збогатен со 
сторијата уредена и редактирана од Марија Станкова, Виш стручен соработник во ИСППИ.
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ВОВЕД

Сексуалната злоупотреба и на девојчиња и на 
момчиња се случува глобално, и алармантен е 
фактот дека поголемиот дел од ваквите случу-
вања останува обвиткан со молк. Во поголемиот 
број случаи, жртвите трпат доживот ни последици 
врз своето здравје, како и врз менталната и 
психо-социјалната состојба и развој. Затоа, зло-
употребата останува едно од најголемите прекр-
шувања на детските права и предизвикува сѐ 
поголема загриженост за државите и за општес-
твата. 

Не постои доволен број истражувања за сексу-
ал ната злоупотреба на деца во земјата. Како и 
кај другите видови насилство, не постојат офи-
цијални податоци или проценки за сексуалната 
злоупотреба на деца. Состојбата е уште повеќе 
влошена и поради ограничените услуги за 
пре  венција и поддршка на децата-жртви на 
сексуална злоупотреба. Според студијата на 
УНИЦЕФ за реакциите на надлежните инсти-
туции кон насилството врз децата, објавен во 
2005 година, над 40% од клучните државни 
институции надлежни за откривање и препра-
ќање на случаи на сексуална злоупотреба и 
насилство, како на пример, полицијата, центрите 
за социјална работа и училиштата, немаат сис-
тем за официјално регистрирање и препраќање 
на случаите на сексуална злоупотреба на деца.1 
Се претпоставува дека случаите за кои извес-
туваат центрите за социјална работа (ЦСР) и 
медиумите претставуваат само еден мал процент 
од вистинската бројка.

Во јуни 2008 година беше формирана меѓуми-
ни стерска работна група да развие план за 
превенција и борба со сексуалната злоупотреба 
на децата и педо филијата. Акци ониот план 
беше усвоен во де кември 2008 го дина. Ова е 
прв државен доку мент кој ги потен цира при-
оритетните сфери за дејствување на држа вата во 
случаи на сексуална злоупотреба и педофилија 
во земјата.

Ова истражување е еден од резултатите на меѓу-
министерскиот Акционен план. Истражу вање то 
го финансираше УНИЦЕФ, а го спроведе Ин сти-
тутот за социолошки и политичко-правни ис тра-
жувања (ИСППИ), при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“, Скопје. Теренското истра жување беше 
спроведено во периодот од јуни до декември 
2009 година.

ЦЕЛИ НА СТУДИЈАТА

Ова истражување ги анализира постоечките 
по датоци, како и динамиката и појавата на сек-
суалната злоупотреба на децата во земјата. Цел-
та е да се идентификуваат карактеристиките на 
децата-жртви и профилите на сторителите на 
сексуалната злоупотреба. Понатаму, се обез-
бедуваат податоци за постојните капацитети 
на државните институции за заштита на децата 
од сексуална злоупотреба во земјата. Истра-
жувањето ги има и следниве две специ фични 
цели:

•	 Да се идентификуваат тековните политики 
и практики на кривично - правниот систем 
и системот за детска заштита во земјата во 

Кратко резиме
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однос на сексуалната злоупотреба на децата; 
и

•	 Да се направи проценка на институци онал-
ните капацитети кои моментално посто јат за 
заштита на  децата од сексуална злоу потре-
ба. 

METOДОЛОГИЈА

Податоците кои беа анализирани и кои се прика-
жани тука се добиени од три главни извори:

•	 105 досиеја за деца-жртви на сексуална зло-
употреба од центрите за социјална работа 
ширум земјата за периодот од јануари 2004 
до јуни 2009; 

•	 Судски пресуди за 231 лице осудени за сек-
суална злоупотреба на деца донесени од 

основните судови ширум земјата во периодот 
од јануари 2004 до јуни 2009; 

•	 25 фокус-групи составени од вкупно 247 
про фе    си оналци од основните училишта, од 
дет   ските градинки, центрите за социјална 
ра   бота, полицијата и здравствениот сектор. 
Дис  ку сиите со фокус-групите се одржаа во 
периодот помеѓу септември и ноември 2009.

Дополнително, беа разгледани и анализирани 
по  да тоците од официјалната кривична статис-
ти ка за периодот 1988-2008, и беше направен 
преглед на постојната законодавна рамка.

Инструментите за собирање на податоци беа 
дизајнирани согласно на структурата на изворот 
на податоци и на начин кој овозможи да се нап-
рави квантитативна и квалитативна анализа. 
Собирањето и внесувањето на пода тоците беа 
направени од страна на тим на обучени истра-

Ниедна земја не е имуна на секусалната 
злоупотреба. Повеќето случаи остануваат 
прикриени преку молчење.
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жувачи со посветување на соодветно внимание 
на аспектите на етичност и доверливост. 

КЛУЧНИ НАОДИ

а.  Информации од официјалната 
статистика

•	 Официјалната статистика, дава само дел 
од сликата за сексуалната злоупотреба на 
деца. Постоечката официјална статистика 
не обезбедува информации во однос на 
застапеноста на различни форми на сексуална 
злоупотреба на деца. Тоа се должи, пред сѐ, 
на фактот што статистика се води според 
сторителите, а не според жртвите т.е. децата. 
Токму затоа не можат да се издвојат само 
кривичните дела сторени врз деца. Исто така, 
ваквата статистика не покажува зголемување 
на овие кривични дела во последните 20 
години.

б.  Карактеристики на децата кои се 
злоупотребени2 

•	 Анализата на податоците од случаите кои 
се евидентирани од страна на центрите за 
социјална работа (понатаму во текстот ЦСР), 
покажува дека во последните години има 
зголемување на бројот на регистрирани 
случаи на сексуална злоупотреба. Бројките 
сеуште не се многу големи. Во текот на 2008 
биле регистрирани 35 такви случаи во ЦСР.

•	 Поголем дел од децата кои биле сексуално 
злоупотребувани се девојчиња. Во 78% од 
случа ите биле вклу чени девојчиња, додека, 
пак, 90% од судските пресуди вклучувале 
девој чиња. Досиејата од ЦСР покажуваат дека 
регистрираните деца од женски пол се жртви 
на повеќе типови сексуална злоупотреба во 
споредба со де цата од машки пол.

•	 Возраста на децата кои биле сексуално зло у-
потребувани, а кои се опфатени со ова истра-
жување е помеѓу 4 и 18 години. И во доси-
ејата од ЦСР и во судските пресуди, утврдено 
е дека во најголемиот број слу чаи се работи 
за деца на возраст од 10 до 13 години: во 
52% од случаите во ЦСР и во 47% од судските 
пресуди. 

•	 Иако во вкупната бројка на деца-жртви на 
сексуална злоупотреба девојчињата се по-
често застапени како жртви, момчиња на 
возраст до 6 години се почесто застапени 
како жртви на сексуална злоупотреба во 
споредба со девојчињата на нивна возраст: 
24% момчиња наспроти околу 4% девојчиња. 
Понатаму, со зголемувањето на возраста (по 
10 години) ризикот од сексуална злоупотреба 

се зголемува кај девојчињата. 77% од сите 
девојчиња-жртви се постари од 10 години, 
додека 57% од сите момчиња-жртви се на 
возраст до 10 години. 

•	 Иако најголемиот број од случаите на ЦСР 
вклучуваат деца од македонска етничка при-
падност, најранлива етничка група се децата-
Роми, додека нај малку се застапени случаи 
со деца од ал банска етничка припадност. 

•	 Мнозинството од децата жртви се родени во 
брачна заедница (87%). Процентот на деца-
жртви на кои двајцата родители им се живи 
е идентичен со претходно наведениот (87%). 
69% од децата-жртви живеат со двајцата роди-
тели. Меѓутоа, за преостанатите 31% деца бе-
ше утврдено дека ризикот за сексуална зло -
употреба значително се зголемува онаму ка-
де што децата живеат само со мајка или со 
мајка и очув, за разлика од случаите каде што 
децата живеат само со татко, или со татко и 
маќеа.

•	 Децата-жртви живеат во поголеми семеј-
с    т ва во споредба со општата попу лација. 
Неретко, тие потекнуваат од семејс тва кои 
се соочуваат со низа други проблеми: лоши 
услови за домување (31%); невработеност 
кај родителите (кај 25% двајцата родители 
се невработени); и зависност од редовното 
исплаќање на социјална помош (34%). До-
машното насилство беше пријавено кај чет-
вр тина од овие семејства. 

•	 89% од регистрираните деца-жртви кои се 
на училишна возраст редовно посетуваат 
настава. Поведението на децата во учи лиш-
тето не беше евидентирано како пробле ма-
тично, така што 80,5% редовно посетуваа 
настава. 

•	 За поголемиот број од децата кои се злоу-
по  требени (92%), беше пријавено дека се во 
добра здравствена состојба, но за 9% беше 
пријавено дека имаат одредени ментални 
нарушувања3. 

  
в. Карактеристики на сторителите4 

•	 Најголемиот број сторители (93%) биле мажи. 
Од останатите случаи во кои осудените биле 
жени, тие жени поретко се осудени како 
ди  ректни сторители, а многу почесто како 
соучесници или како помагатели на ма жите, 
најчесто во случаите на вонбрачен живот со 
малолетник. 

•	 Најголем дел од сторителите (32%) биле на 
возраст од 18 до 24 години кога го извршиле 
кривичното дело. Меѓутоа, 27% биле на 
возраст од 31 до 40 години, а 30% биле на 
возраст над 40 години кога го извршиле кри-
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вичното дело. Во однос на сторителите кои 
биле на помлада возраст, 9 од нив и самите 
биле на возраст под 18 години.

•	 Етничкиот состав на осудените сторители на 
сексуална злоупотреба покажу ва дека тие 
при паѓаат на сите етнички заед ници кои жи-
веат во земјата.

•	 Забележителна карактеристика беше ре ла-
тивно ниското образовно ниво на сторите-
лите: 20% тврдеа дека се без образование; 
а 52% имаа завршено само основно обра-
зование. 

•	 Речиси половина од сторителите (45%) се во 
брак, биле во брак или во вонбрачна за ед-
ница5. Расположливите податоци исто така 
покажуваат дека најмалку половина од сто-
рителите биле родители на едно или по ве ќе 
деца. 

•	 Мнозинството од лицата осудени за сек су-
ална злоупотреба на деца (83%) беа при-
марни престапници. 

г.   Карактерот и околностите на 
злоупотребата6 

•	 Кривично дело кое најчесто се среќава во 
слу чаите добиени од досиејата на ЦСР и 
од судските пресуди е „Полов напад врз 
малолетник кое не наполнило 14 години“: во 
63% од случаите во ЦСР и во 43% од судските 
пресуди. Во до сиејата на ЦСР немаше случаи 
на кривични дела за вонбрачен живот 
со малолетно лице, иако таквите случаи 
опфаќаа 42% од судските пресуди. 

•	 Во поголем дел од евидентираните случаи  
се работи за најтежок вид на злоупотреба: 
37% од случаи те на ЦСР и 46% од судските 
пресуди вклучуваат вагинална, анална и/или 
орал на пенетра ци ја. Во судските пресуди се 
на ведува дека во 40% од случаите, сторите-
лот применил директна физичка сила и/или 
закана за физичка сила. Во 35.5% од слу ча-
ите, сторителите се служеле со други начини 
за вршење на влијание врз детето-жртва за 
да се изврши злосторот или да се замолчи 
детето. 

•	 Најчестата категорија е составена од стори-
тели кои еднокранто извршиле сексуална 
зло  употреба (59%), сепак, една четвртина од 
осудените (25%) ја имаа злоупотребено жрт-
вата повеќе од пет пати. 

•	 Според резултатите од истражувањето, во 
ре чиси половина од случаите (51%) стори-
телот бил откриен веднаш после првото извр-
шување, а во 27% од случаите сторителот бил 
откриен во првите шест месеци.

•	 Податоците од досиејата на ЦСР и од судските 
пресуди потврдија дека децата се изложени 
на најголем ризик од сексуална злоупотреба 
од луѓе во нивното најтесно опкружување. Во 
однос на случаите кои се евидентирани во 
ЦСР, 37% од случаите се однесуваат на деца 
кои биле злоупотребени од нивниот татко 
или близок роднина, честопати во нивниот 
дом, додека, пак, таквите случаи се застапени 
во 18% од судските пресуди. Во само 12,5% 
од случаите на ЦСР и 12% од осудените лица 
според судските пресуди, сторителот му бил 
непознат на детето.

И момчињата и девојчињата може да бидат жртви, но 
девојчињата се повеќе изложени на ризик од сексуална 
злоупотреба. Во оваа земја, во осум од десет пријавени 
случаи, жртвите се девојчиња.
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д. Институционален одговор

Постапка пред судовите7

•	 Во многу од случаите, законски дозволените 
исклучоци од основните начела на постапката 
не биле применувани за да се заштити де-
тето-сведок.  Во 60% од случаите јавноста не 
била исклучена; и во исто толкав процент, 
јавноста не била исклучена при земање на 
исказ од детето-жртва во текот на главниот 
претрес. Возраста на детето не била замена 
предвид: децата честопати јавно сведочеле.

•	 Во повеќе од половина од случаите, судските 
постапки (од поднесувањето обвинение до 
донесувањето на пресуда) биле завршени во 
рок од 4 месеци. Меѓутоа, некои случаи биле 
пролонгирани за подолг временски период, 
така што 20% од судските постапки траеле 
цела година.

•	 Во вкупно 63% од случаите, на сторителот не 
му била одредена мерка притвор за време 
на постапка до пресудувањето (58%), или бил 
ослободен од притвор пред пресудувањето 
(5%). Тука спаѓаат случаи во кои обвинетиот 
бил татко на детето, а кривичното дело било 
сексуален напад на дете под 14-годишна 
возраст. 

•	 И покрај важечките законски одредби кои 
дозволуваат во судската постапка да учес-
твува стручно лице за поддршка на де-
тето, според истражувачките резултати, во  
76% од случаите не постоел доказ дека била 
побарана помош од ЦСР од педагог или 
друго стручно лице за да обезбеди под-
дршка на детето.  Во само 7% од случаите, 
еви дентирано е дека претставници на ЦСР 
биле присутни или обезбедиле директна 
поддршка на детето. 

•	 Поголемиот број од изречени санкции на 
осудените лица, укажуваат на блага казнена 
политика, во поголем број од случаите мак-
си малната законска казна не била изре чена. 
Определен број од изречените санкции се 
под законски пропишаниот мини мум.

Постапување на Центрите за социјална работа8 

•	 Во истражувачкиот период, во ЦСР најчесто 
известување за случај на сексуална злоу-
потреба на деца добивале од страна на по-
лицијата (83%), додека претставниците на 
ЦСР биле вклучени во заедничко интерв-
јуирање во 71% од тие случаи. 

•	 Речиси кај половина од децата-жртви би ло 
побарано повторно да дадат опис на злоу-
потребата најмалку два пати.

•	 Главната улога на ЦСР била да достават по-
датоци  до полицијата или до судовите, а са-

мо во 9,5% од анализираните случаите ЦСР 
продолжиле во обезбедување на социјална 
заштита за детето или друг тип поддршка по 
завршувањето на судењето 

•	 Во ЦСР постои сериозен недостаток на чо-
вечки капацитети и ресурси. Адекватни про- 
  фесионални стандарди и дисциплински про -
цедури сеуште не се развиени, така што 
механизмите на отчетност во системот се 
исклучително слаби.

•	 Според наодите на други релеванти истра-
жувања спроведени во земјата, систе мите 
за следење на социјални услуги за деца и 
семејства се во голема мера неадекватни9.

•	 Овие наоди исто така илустрираат дека не 
постојат механизми за обезбедување ква ли-
тет со цел да се овозможи социјалните услу-
ги кои ги даваат ЦСР да бидат навремени, 
ефективни, ефикасни и недискриминирачки.

Реакции на професионалците од фокус-
групите10 

•	 Во текот на дискусиите беше истакнат недос-
тигот од системски пристап во спречување 
и сузбивање на сексуалната злоупотреба 
на деца од страна на институциите кои кои 
треба да да идентификуваат и да постапуваат 
во случај на сомневање за сексуална злоу-
потреба на деца.

•	 Вработените честопати не располагаат со 
потребното знаење и вештини, и немаат до-
биено обука за тоа како да идентификуваат 
и како да постапуваат во  случаите на сексу-
ална злоупотреба на деца. Не постојат до-
говорени протоколи во рамките на и помеѓу 
институциите  за тоа како да се постапува  кога 
постојат сомненија за сексуална злоупотреба 
на деца.

•	 Вработените се плашат од одмазда доколку 
идентификуваат сексуална злоупотреба на 
детето и ако го упатат детето или до полици-
јата или до ЦСР.

ѓ. Законска рамка 

•	 Доследната имплементацијата на законс-
к ите одредби потребни за ефективно да се 
одго  вори на сексуалната злоупотреба на 
децата е оневозможена поради недостиг 
на подзаконски акти со кои се разработува 
начи нот на примена на  законските одредби.

•	 Не постои јасна законска дефиниција за 
уло гите и одговорностите на институциите 
кои постапуваат во случаите на сексуална 
злоупотреба на деца, ниту, пак, постојат 
задолжителни протоколи за меѓусебна сора-
ботка. 
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ПРЕПОРАКИ

Резултатите од истражувањето се однесуваат 
на  политиките и давањето услуги, кои се прет-
ставени подолу.

Нормативна рамка и креирање 
политики 

Препорака 1: Постојните законски одредби 
кои се однесуваат на сексуалната злоупотреба 
на деца треба да бидат изменети со цел да се 
надмине неконзистентноста при правењето 
разлика меѓу децата под и над 14 години, и со 
тоа да се олесни собирањето и следењето на 
податоците.  

Препорака 2: Министерството за труд и соци-
јална политика (МТСП), Министер ство то за 
образование и наука (МОН), Министерството 
за здравство (МЗ) и Минис терството за внат-
решни работи (МВР) треба да изработат под-
законски акти или службени упатства (насоки, 
правилници и прирачници) што ќе ги уредат 
постапките кога се работи со деца-жртви на 
сексуална злоупотреба. Во овие акти би тре-
бало да се дадат јасни дефиниции за улогата 
и надлежноста на секоја институција што би 
можела да биде вклучена во спречување и 
заш тита од сексуална злоупотреба на деца.

Препорака 3: Постоечките закони треба да 
се изменат за да се загарантира дека децата-
жртви на сексуална злоупотреба ќе ја добијат 
потребната заштита во споредба со онаа која 
им е достапна на возрасните жртви, особено 
минимум заштитни механизми кои ќе обезбедат 
заштита на децата-жртви во текот на судските 
постапки. Со ова би требало да се обезбеди 
децата да не се третираат како возрасни.

Собирање податоци

Препорака 4: Државниот завод за статистика 
би требало да го разгледа и измени системот 
на евидентирање на службени статистички 
податоци за криминалот. Системот би требало 
да овозможи идентификација на кривичните 
дела за сексуална злоупотреба на деца. Со тоа 
ќе се овозможи следење на промените со текот 
на времето.

Препорака 5: Националното координативно 
тело за спречување на сексуална злоупотреба 
на деца и педофилија треба да иницира вос-
поставување на стандардизиран систем на 

еви ден тирање и собирање на податоци на др-
жав но ниво. Ова треба да се воведе во сите  
релевантни институции, односно во центрите 
за социјална работа, МТСП, МВР, МОН, МЗ, 
и другите што доаѓаат во контакт со децата-
жртви на сексуална злоупотреба.

Препорака 6: Во насока на креирање политики, 
оваа студија ги утврди следниве области во 
кои се потребни идни истражувања: а) темната 
бројка на случаи на сексуална злоупотреба 
на деца11 и б) ромското население и нивните 
традиции како можен фактор на ризик за 
сексуална злоупотреба на деца. 

Дејствувањето на институциите и 
развој на службите

Препорака 7: Државата треба да обезбеди 
соодветни ресурси (финансиски и човечки). 
Ми нистерството за труд и соци јал на политика 
треба да обезбеди распо ложливост на дело-
творни програми за пре вен ција, заздра ву ва-
ње, рехабилитација и реин теграција за сите 
деца-жртви на сексуална злоупотреба. Тре ба 
да се изготви програма на мерки и актив нос - 
ти за заштита на жртвите на сексуална злоупо-
треба, која треба да опфати воведување на 
советодавни услуги, засолништа, како и днев ни 
центри за работа со жртвите и нивните роди-
тели. 

Препорака 8: Сите професионалци кои рабо -
тат со деца треба да имаат основна мулти-
дисциплинарна обука за препознавање и ре-
агирање на сексуална злоупотреба на деца, 
а некои и специјализирана обука за оние кои 
ќе бидат вклучени во специјализирани ин-
тер  венции. Обуката секогаш треба да биде 
креирана според потребите на целната група, 
особено имајќи ја во предвид родовата специ-
фика и спецификата на ранливите групи. Ет-
нич кото профилирање и стереотипи треба по 
секоја цена да се избегнуваат.

Препорака 9: Ако сакаме системот на детска 
заштита да биде ефективен, препознавањето 
на злоупотребата и негрижата треба да води 
до соодветна помош и поддршка за детето и 
семејството. Сите сексуално злоупотребени 
деца треба да имаат пристап до советувалишни 
услуги и услуги за поддршка од страна на ЦСР 
за нив и членовите на нивните семејства. Сите 
услуги треба да се родово сензибилизирани и 
да ги земат во предвид специфичните карак-
теристики на ранливите групи. Посебно вни-
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мание треба да се посвети на ромската за-
едница. 

Препорака 10: Министерството за труд и 
социјална политика треба да изготви Правил-
ник за собирање на податоци и водење на 
евиденција (досиеја) на деца-жртви на сек су-
ална злоупотреба. Сите ЦСР треба да имаат 
единствен модел на водење евиденција (до-
сиеја). 

Препорака 11: Министерството за труд и 
социјална политика треба да ги разгледа и 
оцени постоечките услуги, вклучувајќи ги 
оние кои ги даваат НВО, со цел да се осигура 
дека оние кои можат, ќе ја пружат соодветната 
помош со дополнителна обука и поддршка. 
Понатаму, можат да се направат предлози за 
развој на специјализирани служби, особено 
во рамките на регионите (со цел да се вклучат 
службите за ментално здравје, терапија за 
злоупотребувани деца и деца сторители на 
сексуална злоупотреба). Треба да бидат обез-
бедени и соодветни услуги за родителите кои 
се под социјален и економски  стрес. 

Препорака 12: Казнено-правниот систем 
треба да обезбеди доследно спроведување на 
Законот за кривична постапка кој дозволува 
разговори преку видео врска.  За ова ќе биде 
потребно обезбедување на посебна просторија 
во судовите, соодветна опрема и обука за 
нејзино користење.

Препорака 13: Системот за социјална заштита 
треба треба да ја преиспита својата политика 
за непосредна заштита на децата жртви од 
наводните сторители. Целта е да се обезбеди 
децата да бидат заштитени од можни прити-
соци од наводните сторители во истото дома-
ќинство или заедница.

Групи под најголем ризик

Препорака 14: Постои потреба да се подигне 
свесноста кај децата  за опасностите во нивната 
непосредна средина. Тоа бара вклучување на 
пораки за безбедноста на детското тело во 
наставната програма, образование за животни 
вештини и пред се препознавање на можната 
закана во нивната непосредна семејна сре-
дина. Исто така потребно е изготвување на 
специјализирани материјали за деца и се-
мејства.
Препорака 15: Националното координативно 
тело за спречување на сексуална злоупотреба 

на деца и педофилија треба да иницира изра-
ботка и спроведување на кампањи за јавна  
свест за сензибилизирање на децата, роди-
телите, заедниците, наставниците и дру гите за 
„телес на безбедност на децата“ и близината 
на ризиците во семејството и соседството.

Препорака 16: Сите надлежни министерства 
во соработка со граѓанското општетство треба 
заедно да креираати да го реализирааат 
стра тегиите за превенција на сексуалната 
злоупотреба на деца, а особено спречување 
предвремени бракови во сите заедници, осо-
бено кај Ромите. 
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JАГЛЕНОСАН ЈАСМИН
Приказна за типичен случај на сексуална злоупотреба на дете12

Се викам Јасминка, име поради кое секоја пролет кога цутеа овие нежни, чисто бели цветови 
имаше насмевка на моето лице. Каква навреда сум сега јас за тоа цвеќе!
Ја гледам оваа празна страница и се запрашувам дали има поента да ги истурам црнилава од 
мојава душа на оваа белина – црниот отров кој ми ја јаде душата веќе долго време. 
Но, лекарот ми вели дека тоа може да помогне, и затоа ќе се обидам да напишам по нешто…
Ана ја запознав во трето одделение. Таа беше одлично девојче. За кратко време се зближивме и 
почнавме да си одиме една кај друга по дома. Сѐ беше толку блескаво и ново во домот на Ана! 
По малку се срамев од нашата стара куќа, преполна со мебел од времето на дедо Ное. И покрај 
тоа, секогаш си мислев дека нашиот дом е најубав на светот...  
…само мајка ми да не му викаше толку на татко ми, обвинувајќи го за сѐ што не беше во ред со 
нашиот живот. Поминаа повеќе години и тој сѐ уште не можеше да најде постојано вработување. 
Мајка ми не можеше да му прости што не успеал – на пример, како татко ѝ на Ана, мојот ‘чичко 
Огнен’. 
Секој пат кога мајка ми ќе го споменеше чичко Огнен, татко ми се муртеше. Сепак, татко ѝ на 
Ана изгледаше дека е добар, пристоен човек. Нѐ викаше мене и Ана негови „девојчиња“, и ние 
секогаш се кикотевме на тоа. Тетка Мира, мајка ѝ на Ана, исто така беше многу добра и секогаш 
беше среќна кога ги слушаше нашите детски лудории. 
Но, дома кај мене стануваше сѐ полошо. Татко ми почна да мириса на ракија и сите беа напнати. 
Сѐ повеќе време почнав да поминувам во домот на Ана.  За мене домот беше само место во кое 
навечер преспивам. Никому не му беше гајле – дури ни на татко ми. 
Честопати се прашував што можам да направам за да му помогнам на мојот сиромав татко. И 
така еден ден одлучив да ѝ речам на Ана да го праша чичко Огнен дали ќе може да му помогне 
на татко ми да најде постојана работа.
„Ќе видам што можам да направам, мое девојче”, рече чичко Огнен. „Но, во денешно време 
воопшто не е лесно да се најде работа. Секој бара нешто за возврат и никој не сака некому да му 
должи нешто. Ама бидејќи тоа си ти, Јасе, ќе направам сѐ што можам.”
Чичко Огнен успеа да му најде работа на татко ми во обезбедувањето на една добра компанија. 
Тато престана да пие и работите почнаа да се подобруваат кај мене дома. 
Но, нешто не беше во ред кај Ана дома. 
Откако почнавме да одиме во шесто одделение, Ана почна да ме одбегнува. Престана да ме вика 
да учиме кај неа дома. И секогаш кога ќе дојдеше кај мене дома, беше некако отсутна. Можеби 
сум ја повредила на некој начин? Можеби таа едноставно не сакаше повеќе да се дружи со мене? 
На крајот, собрав храброст за да ја прашам што се случува. 
„Ќе ти кажам, Јасе. Но, те молам не кажувај никому. Се работи за моите родители. Некој ѝ кажал 
на мајка ми дека татко има љубовна афера. Мајка ми збесна! Татко ми негира, ама јас не му 
верувам. Понекогаш не си доаѓа дома, а кога ќе се прибере, обично е пијан. Знам дека и татко ти 
пиеше, ама барем никогаш ја немаше удрено мајка ти.”
Бев вџашена. Не знаев што да кажам за да ја утешам мојата драга Ана.
Лето. Средина на август. Дали навистина беше толку жешко или само до мене е?  Речиси сите што 
ги знаев заминаа од градот. Нашата улица беше празна. И јас се чувствував празно. Посакував да 
беше тука Ана! Посакував телефонот да не ни беше исклучен!
Потоа еден ден за време на ручекот брат ми кажа дека претходната вечер забележал светло кај 
Ана дома. Скокнав од масата и истрчав од куќата – едвај чекав да ја гушнам другарка ми.
Заѕвонев на ѕвончето. Ѕвончето беше гласно, ѕвонев повторно и повторно. 
На крајот, чичко Огнен ми отвори врата и ме покани внатре. Дневната соба беше празна. 
„Чичко Огнен! Требаше да ми кажеш дека сите спијат!”
„Другите сѐ уште не се вратени, Јасе. Сѐ уште се во селото со баба ѝ на Ана.”
„Ох, извини, те разбудив. Подобро да си одам тогаш.”
„Не, не. Многу сум среќен што дојде. Треба да зборувам со тебе за нешто. Те молам, седни.”
Седев и чекав додека тој си ставаше ракија за себе. Ќе ја проголташе наеднаш и веднаш си 
налеваше уште една чашка.
„Слушај, Јасе. Ти веќе не си дете. Сега си веќе возрасна. Ти си предвреме созреана. И ако си 
паметна како што мислам дека си, од тебе можам да направам кралица.” 
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Не разбирав што сака да каже со тоа.  
„Знаеш, ми беше големо задоволството што можев да му помогнам на татко ти, Јасе. Една од 
придобивките на имањето пари и моќ е да можеш да им помагаш на луѓето. Можам да ѝ  најдам 
работа и на мајка ти. Но сѐ зависи од тебе...”
„Зошто од мене?”, прашав. 
„Ама ајде, те молам! Не прави ми се глупава! Не си ти толку наивна како што верува ќерка ми.” 
Не знам зошто ова е подвлечено
Почувствував чуден страв до коски.
„Те молам, чичко Огнен! Само пушти ме да си одам. Навистина, навистина сега сакам да си одам 
дома. Ти ветувам дека нема да ти се налутам за ова… Нема да кажам никому што се случило.“
Сѐ уште не знам зошто помислив дека треба да ги кажам последните зборови. Тоа беше голема 
грешка.
„Па тогаш”, рече одеднаш тој, „сметам дека сме  подготвени да почнеме.”
Ме грабна. Ме фрли на креветот и со целото тело се нафрли врз мене. Не можам да дишам. 
Чувствувам: ќе се онесвестам. Одеднаш почувствував болка. Силна неподнослива болка во 
долниот дел од стомакот. Што ми се случува? Сакам да врескам, да си го изгребам лицето, да си 
ја искубам косата и да си ги искорнам очите. Сакам ама не можам. Јас сум срозена… уништена. 
Јас сум мртва.
„Ако си паметна, за ова ќе молчиш до гроб. И ако некогаш помислиш некому да му го кажеш ова, 
само потсети се на следново: Никој нема да ти поверува. Биди сигурна во тоа!“
Три дена никому не кажав ништо и никој ништо не забележа. Четвртиот ден ги проголтав сите 
апчиња на мајка ми што ги пронајдов во кутијата со лекови… 
Ме најде брат ми.
Ги гледам капките од инфузијата која ми е ставена на рацете. Отсутно зјапам во луѓето со бели 
мантили. Го вртам мојот празен поглед кон мајка ми и татко ми. Сѐ уште сум жива, така изгледа, 
ама мене не ми се живее. Ова е единствената работа што ја знам во овој момент. И затоа не 
велам ништо.
Следниот ден родителите ме однесоа на одделението за гинекологија. Резултатите од прегледот 
беа јасни. 
Следното попладне, медицинската сестра ме однесе во една просторија каде што седеа и ме 
чекаа маж и жена, кои ги немав видено никогаш претходно. Ми кажаа дека се од полиција. Се 
смрзнав од страв.
„Ние сме тука да ти помогнеме, Јасмина”, рекоа тие. „Доживеа нешто ужасно и ние навистина 
сакаме да ти помогнеме. Но, нема да можеме да ти помогнеме доколку не ни кажеш зошто се 
обиде да се убиеш.”
Не велам ништо. Не знам од кого сум преплашена – од туѓинциве или од себе?
„Знаеме дека ти е многу тешко, Јасминка. Но ќе ти биде многу потешко ако тоа го чуваш скриено 
во себе.”
Навистина е тешко. Како една огромна плоча од мраз да ми се крши во градиве… мајка ми … 
брат ми… Aна… тетка Мира… моите другари од улицата. Можеби никогаш веќе нема да можам 
да ги погледнам во очи ако проговорам! Oх, колку сакам да плачам… да плачам засекогаш.
Им кажав дека не се чувствувам добро. Ги замолив да ме пуштат да се вратам во болничката 
соба. 
Следниот ден повторно ме вратија во таа просторија. Таму беше истата полицајка, но овој пат во 
придружба на некој друг полицаец. Беа внимателни и трпеливи. Не знам како успеав за прв пат 
да го изговорам името на чичко Огнен, но потоа морав да раскажам сѐ.
Најлошо беше кога требаше да се соочам очи во очи со чичко Огнен во судницата. Никогаш веќе 
не сакам да имам такво ужасно искуство.
Чичко Огнен сега е во затвор. Мојата другарка Ана и тетка Мира одамна се иселија од нашата 
улица. 
Сега одам во 7 и 8 одделение во друго училиште. Ми беше срам во очи да ги погледнам моите 
другари и наставници од старото училиште – се плашев дека нивните прашања ќе ми ја распарчат 
душава.
Сега сум во средно училиште. Немам пријатели. Ниту, пак, сакам да се зближам со некого. Се 
чувствувам исплашено – се плашам од луѓето… од животот. 
А сепак имам само малку повеќе од петнаесет години
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За да се спречи и да се реагира  
на сексуалната злоупотреба на деца,  

мора да се воспостават мултидисциплинарни 
тимови кои работат заедно.
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I. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Постоењето на сурово и понижувачко казну-
вање, запоставување и напуштање, сексуална 
злоупотреба и други форми на насилство врз 
децата може да се забележи наназад во исто-
ријата, и тоа датира уште од антички времиња.13 
Неодамнешното документирање на обемот и 
влијанието на насилството врз де цата покажува 
дека станува збор за значаен и сериозен проб-
лем на глобално ниво. Насилството постои во 
секоја земја од светот во најразлични фор-
ми, и честопати корените на насилството се 
наоѓаат длабоко во културните, економските и 
социјалните практики.14

СЗО15 проценува дека најмалку 150 милиони 
девојчиња и 73 милиони момчиња, кои мо мен-
тално се под 18-годишна возраст, биле изло-
же ни на присилен сексуален однос или друга 
форма на сексуално насилство која вклучува 
фи зички контакт. Во најголем број од случаите, 
сексуалното насилство го вршат членови на 
семејството или други луѓе кои живеат или го 
посетуваат домот на семејството на жртвата, 
односно луѓе на кои децата вообичаено им 
веруваат и луѓе кои честопати се грижат за де-
цата. Последиците од насилството врз децата 
вклучуваат моментално влијание на личноста 
од таквата злоупотреба, и штети кои може да 
имаат доживотни последици врз нивното здравје 
и живот. Сѐ поголем број докази укажуваат дека 
изложеноста на насилство или траума го менува 
развојот на мозокот преку попречување на 
нормалните неуро-развојни процеси. Физичката 
и сексу алната виктимизација се поврзуваат со 

Вовед

Глава еден

зголе мениот ризик за самоубиствени мисли 
и однесување. Доживувањето на насилство то  
како дете го зголемува ризикот од поната мош-
на виктимизација и зголемување на бро јот 
на искуства од насилството. Сексуал на та зло-
упо  треба на децата беше јасно утвр дена како 
ризичен фактор за сексуална вик тимизација како 
возрасно лице – и овој ризик се интензивира кога 
злоупотребата вклу  чува сексуален однос и други 
форми на на силство.16

Во земјава, не постојат официјални процен ки 
на владата или други веродостојни по датоци 
во врска со вкупниот број деца кои се жртви 
на сексуална злоупотреба или кои било други  
фор ми на насилство: оттаму, вак вите злодела во 
голем степен остануваат да претставуваат скри-
ена појава. Во последно време се реализираа 
неколку истражувања на различни аспекти на 
СЗД, ини цирани од професионалците што ра-
ботата со децата жртви. Постојат и податоци 
собрани од страна на Народниот правобрани-
тел17, и (НВО – Асо ција ција за заштита на правата 
на детето, 200418; НВО – Меѓаши; 2009, Статистичко 
истражување19 најчесто НВО за праксата на заш-
тита на децата-жртви), како и клининичко-ква-
литативни истражувања спроведени од стра на 
на психијатрите кои третирале деца-жртви на 
сексуална злоупотреба (Ралева М., Бошковска 
М.,)20. Меѓутоа, неодамнешните пода тоци укажу-
ваат дека речиси 70% од децата на возраст од 
2–14 биле изложени на најмалку една форма на 
психолошко или физичко казнување од страна  
на нивните родители, негуватели или други чле-
нови на домаќинството21.
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Според Студијата за спречување на насилс твото 
врз децата на УНИЦЕФ, која беше објавена во 
2005,  над 40% од клучните владини институции 
кои се одговорни за откривање, пријавување и 
упатување на случаите на сексуална злоупотреба 
и насилство – како што се полицијата, ЦСР и 
училиштата – не распо лагаат со систем за офи-
цијално евиден тирање и упатување на слу-
чаите на сексуална злоупотреба на деца.22 Тоа 
особено важи за образовните и здравствените 
институции. Оттаму, јасно е дека малиот број 
случаи на сексуална злоупотреба кои доаѓаат 
до ЦСР или кои се појавуваат во медиумите го 
претставуваат само еден мал процент од вис-
тинската бројка. Според постојната законска 
рамка, не се пропишува конкретна обврска на 
сите институции од системот за детска заштита, 
според која тие треба да ги регистрираат и 
пријавуваат случаите. Не постојат стандарди и 
упатства за идентификување, евидентирање и 
упатување на случаите, и оттаму давателите на 
услуги не располагаат со основните алатки за 
да одлучуваат за соодветно постапување во так-
вите случаи. Како резултат на тоа, децата кои се 
жртви на злоупотреба не добиваат адекватна и 
соодветна грижа и заштита.

Од 2008, значително е зголемен бројот на случаи 
на сексуална злоупотреба за кои се известува во 
медиумите. Општата перцепција е дека тоа не е 
резултат на зголемениот број извршени кривични 
дела, туку дека повеќе се должи на прекинување 
на циклусот на срам, страв од стигматизација и 
традиционални верувања дека тоа е лична ра-
бота која останува да биде задржана тајно во 
рамките на семејството, и дека лица однадвор не 
треба да се мешаат.

Повеќето од медиумите сега редовно ги сле-
дат и известуваат за таквите случаи. Кон  ти ну -
ираното медиумско известување за случа ите  
на сексуална злоупотреба на деца при до  не-
се за препознавањето на оваа појава. Нев ла-
ди ните организации сѐ повеќе се вклу чени во  
по дигнувањето на јавната свест, се кре и раат 
прог рами и фондови за поддршка на жрт ви-
те и нивните семејства, се бара построго каз-
нување на сторителите, и од Владата се бара да 
развие систематски и координиран пристап за 
справување со овој проблем.

Во јуни 2008, беше формирана меѓуми нистер - 
ска работна група за подготовка на Акционен 
план за спречување и борба про тив сексуалната 
зло употреба на децата и педофилијата (Акцио-
нен план). Во работ ната група беа вклучени прет-
ставници од Министерството за труд и со цијал - 
на поли тика (МТСП), Министерството за внат-
реш ни работи (МВР), Министерството за обра-

зо вание, Министерството за правда и Ми нис-
терството за здравство. Во декември 2008, вла-
дата го усвои Акциониот план. Тоа е првиот 
официјален владин документ во кој се наведени 
приоритетните об ласти за владина интервенција 
за справување со сексуалната злоупотреба и 
педофилијата. 

Оваа студија претставува една од клучните 
активности кои се предвидени во Акциониот 
план, и ова е прво истражување кое е спроведено 
во земјата во врска со сексуалната злоупотреба на 
децата. Оваа студија беше дизајнирана со цел да се 
обезбедат податоци за обемот и манифестациите 
на сексуалната зло употреба на децата во земјата, 
за да се идентификуваат карактеристиките на 
децата-жрт ви, како и профилот на сторителите. 
Исто така, се обезбедуваат и информации во 
врска со постојните институционални услуги и 
недостаток на капацитети за заштита на децата 
од сексуална злоупотреба. 

II. СТРУКТУРА НА СТУДИЈАТА

Во првото поглавје се дава преглед на истра-
жувањето, и на општите и конкретните цели 
на истражувањето. Второто поглавје содржи 
прег лед на методологијата, изворите на по-
да  тоци и анализата кои се вклучени во оваа 
студија. Наодите од студијата се претставени во 
три поглавја: првото е посветено на типичните 
карактеристики на децата кои се жртви на сек-
суална злоупотреба; второто е посветено на 
карактеристиките на сторителите и на нивните 
злосторства; додека, пак, третото поглавје е 
посветено на институционалниот одговор на 
сексуалната злоупотреба на де цата. Заклучоците 
и препораките од студијата се содржани во пос-
ледното поглавје. За сите дополнителни ин-
фор мации кои се наведени во Анексите, да-
дени се конкретни укажувања кои упатуваат на 
релевантните места во текстот.

III. ДЕФИНИЦИИ ШТО СЕ 
УПОТРЕБУВААТ ВО СТУДИЈАТА

За целите на оваа студија, потребно е да се 
дефинираат два главни концепти: дете и сек
суална злоупотреба на дете.

1. Дефиниција за дете

Во студијата е усвоена дефиницијата за дете, 
која е дадена во Конвенцијата за правата на 
детето: „Дете е секое човечко суштество под 
осумнаесетгодишна возраст“. Тоа е иста та дефи-
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Законите треба да ги штитат сите 
деца од сексуална злоупотреба 
независно од нивната возраст.

ниција која се употребува и во Зако нот за детска 
заштита. Меѓутоа, постојат број   ни недоследнос ти 
во други области од на ци  оналното законодавство 
во однос на дефи ницијата за дете. Во различни 
закони се упо требуваат различни возрасни 
граници и најразлични термини како што се 
„дете“, „малолетник“, „малолетно лице“.

Во 2008, за прв пат во Кривичниот законик бе -
ше воведена дефиницијата за дете- жртва (Закон 
за измени и дополненија на Кривичниот зако-
ник, Службен весник на Република Македонија 
бр. 7/08). Во истиот Закон се дефинира терми-
нот „жртва“ и конкретно се дефинира терминот 
„дете-жртва“. Оттаму, „жртва на кривично дело 
ќе биде секое лице кое претрпело штета, вклучи
телно физичка или ментална повреда, емоцио
нално страдање, загуба на имот или друга повре
да, или загрозување на неговите основни права 
и слободи како последица на извршеното кри
вично дело. “

Под дете како жртва на кривично дело се подраз
бира малолетно лице до 18 години.

2. Дефиниција за злоупотреба на деца

Според Светската здравствена организација: 
„Зло употреба или малтретирање на дете ги 
под  разбира сите форми на физичко и/или 
емо  ционално малтретирање, сексуална зло
у потреба, запоставување или несовесно тре
ти рање или комерцијална или друг тип екс
плоатација, што резултира во моментално 
или потенцијално оштетување на здравјето на 
детето, опстанокот, развојот или достоинството 
во контекст на односот кон одговорноста, 
довербата или моќта. […] Злоупотребата на  
де тето претставува намерен чин со кој се пре
диз викува директна штета на детето, додека, 
пак, запоставувањето на детето прет ставува 
необезбедување на тоа што му е пот ребно на 
детето или недостиг на заштита на детето од 
повреда или штета“.23

3. Дефиниција за сексуална злоупотреба на 
деца

За потребите на истражувањето се усвои 
дефиницијата за сексуална злоупотреба на деца  
содржана во „Водич за медицинска и правна за-
штита на жртвите од сексуално насилство. Свет-
ска здравствена организација, која е објавена во 
2003 

„Детската сексуална злоупотреба претставу
ва вклучување на детето во сексуална актив
ност која детето не ја разбира, не е во мож
ност да даде согласност за таквата активност 
врз основа на претходна информираност, или 
активност за која детето не е соодветно под
готвено од аспект на својот развој и не може 
да даде согласност, и со која се прекршуваат 
законите и социјалните табуа во општество
то. Сексуалната злоупотреба на децата се до
кажува преку ваквата активност помеѓу дете и 
возрасен и друго дете кое според возраста или 
развојот има воспоставено однос на одговор
ност, доверба или моќ, а активноста се врши 
со намера да се исполнат или задоволат по
требите на другото лице. Тука може да биде 
вклучено, но не е ограничено на: подведување 
или присилување на детето да се вклучи во 
незаконска сексуална активност; користење 
на детето за експлоатација во проституција 
или други незаконски сексуални практики; 
експлоатација на децата за порнографски из
ведби и материјали“.

4. Работна дефиниција за сексуална 
злоупотреба за целите на истражувањето

За целите на ова истражување, горната дефи-
ниција се трансформира во операционална де-
фи ниција која се состои од законските одред-
би за кривични дела на Кривичниот зако-
ник24. Во табелата подолу се наведени детали 
за тие кривични дела, возраста на жртвите и  
пропишаните казни. (Детални дефиниции за 
секое кривично дело може да се најдат во  
Анекс 2)
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Табела 1: Tипови кривични дела за сексуална злоупотреба на деца, кои се наведени според возраста на жртвата
КРИВИЧНО ДЕЛО – ДЕФИНИЦИЈА ВОЗРАСТ НА 

ЖРТВАТА
ПРОПИШАНА КАЗНА

Силување
Член 186: Ова кривично дело подразбира сексуален или полов однос или друга 
форма на сексуален или полов напад кој вклучува употреба на сила или закана.

Возрасен и дете 
над 14-годишна 
возраст.

Казна затвор во времетраење од три до 
десет години.

Сексуален или полов напад на беспомошно лице 
Член 187: Ова кривично дело подразбира сексуален однос или друга форма на 
сексуален напад кои вклучуваат искористување на беспомошна жртва, жртва 
која страда од ментални заболувања, ментални нарушувања, заостанување во 
душевниот развој или некоја друга состојба поради која жртвата не е во состојба 
да даде отпор на нападот.

Возрасен и дете 
над 14-годишна 
возраст.

Казна затвор во времетраење од најмалку 
осум години, или најмалку десет години и 
можност за доживотна казна во случаите 
кои вклучуваат отежнителни околности.

Сексуален или полов напад на малолетно лице кое нема навршено 14 
години 
Член 188: Ова кривично дело подразбира сексуален однос или друга форма на 
сексуален или полов напад на дете кое е под 14-годишна возраст.

Деца под 14- 
годишна возраст.

Казна затвор во времетраење од најмалку 
осум години, или најмалку десет години со 
можност за доживотна казна во случаи во 
кои има отежнувачки околности.

Сексуален или полов напад преку злоупотреба на положба 
Член 189: Ова кривично дело подразбира наведување на сексуален однос или 
друга форма на сексуален или полов напад преку злоупотреба на положбата на 
сторителот кога жртвата се наоѓа во однос на подреденост и зависност.

Возрасен и дете 
над 14-годишна 
возраст. 

За сторител на ова кривично дело врз 
возрасно лице: казна затвор во времетраење 
од најмалку пет години.
За сторителот на ова кривично дело 
врз малолетно лице: казна затвор во 
времетраење од најмалкку десет години.

Задоволување на сексуален нагон пред друго лице (Вршење на полово 
дејство пред друго лице)
Член 190: Ова кривично дело подразбира вршење на полово дејство на јавно 
место пред друго лице каде што жртвата може да биде возрасно или малолетно 
лице, или наведување на дете да врши такво полово дејство, независно дали на 
јавно или на друго место.

Возрасни и деца. За возрасни и малолетни лица кои имаат 
извршено такво полово дејство на јавно 
место: парична казна или казна затвор во 
времетраење до една година.
За наведување на малолетно лице под 14- 
годишна возраст на вршење на такво полово 
дејство на приватно место: казна затвор во 
времетраење од три до пет години.

Посредување во вршење проституција
Член 191: Ова кривично дело подразбира врбување, наведување, поттикнување 
или намамување на лица да вршат проституција, како и  измама и  предавање 
на лице на друг заради вршење проституција, и заради остварување 
заработувачка и/или преку закана со физичка сила, да има корист од давањето 
сексуални услуги.

Возрасен и дете 
над 14-годишна 
возраст. 

Казна затвор во времетраење од пет до 
десет години.

Подведување и овозможување на сексуални или полови дејствија со деца 
Член 192: 
Ова кривично дело подразбира подведување или овозможување на сексуални 
или полови дејствија со деца.

Само за деца 
над 14-годишна 
возраст.

Казна затвор во времетраење од најмалку 
осум години.

Прикажување на порнографски материјал на малолетно лице
Член 193: Ова кривично дело подразбира продажба, прикажување или друг 
начин на обезбедување пристап до порнографски материјали во кои жртвата е 
дете под 14-годишна возраст. 
Ова кривично дело исто така подразбира и продукција на порнографски 
материјал преку искористување на дете-жртва под 18-годишна возраст.

Деца под 14- 
годишна возраст, 
и во случаите 
на продукција, 
малолетни лица 
под 18-годишна 
возраст.

За прикажување на порнографски материјал 
на жртва под 14-годишна возраст: казна 
затвор во времетраење од шест месеци до 
три години.
За продукција на порнографски материјал во 
кој е вклучено искористување на малолетни 
лица под 18- годишна возраст: казна затвор 
во времетраење од три до пет години.

Продукција и дистрибуција на детска порнографија преку компјутерски 
систем 
Член 193-a: Ова кривично дело подразбира набавка, поседување и продукција 
на порнографија во која детето-жртва е под 18-годишна возраст, за да се 
прикажува на друго лице или за дистрибуција или трансфер.25

Деца Казна затвор во времетраење од три до пет 
години.

Инцест
Член 194: Ова кривично дело подразбира полов однос или обљуба помеѓу 
роднини во крвно сродство, вклучително и помеѓу браќа и сестри.

Возрасни и деца. За извршување на ова кривично дело врз 
возрасно лице или малолетно лице над 
14- годишна возраст: казна затвор во 
времетраење од пет до десет години.
За извршување на ова кривично дело врз 
дете кое е под 14-годишна возраст: казна 
затвор во времетраење од најмалку десет 
години. 

Вонбрачен живот со малолетно лице
Член 197: Ова кривично дело подразбира живеење во вонбрачна заедница со 
малолетно лице или дозволување да постои таквата вонбрачна заедница.

Само деца на 
возраст од 14 до 
16 години.

Казна затвор во времетраење од три месеци 
до три години.

Трговија со деца 
Член 418-a: Ова кривично дело подразбира регрутирање, транспорт, купување, 
обезбедување засолниште или прифаќање на малолетни лица со цел да се 
искористат за проституција или други форми на сексуална експлоатација, 
порнографија, присилен брак, присилно оплодување, како и користење или 
овозможување на други лица да користат малолетно лице за сексуални услуги.

Деца Казна затвор најмалку во времетраење од 
осум години, или казна затвор најмалку 
во времетраење од десет години кога има 
отежнувачки околности.
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Иако во Кривичниот законик е утврдено дека 
секое лице под 18-годишна возраст прет ставува 
дете-жртва, сепак во законските одредби се  прави 
разграничување во рамките на оваа возрасна 
група. Оттаму, децата кои се под 14-годишна 
возраст уживаат посебна казненоправна заш ти -
та. Тоа се потврдува и со комплексното кривич-
но дело „Полов напад врз малолетник кој не 
наполнил 14 години“. Законската дефиниција на 
ова кривично дело во себе вклучува дејствија на 
извршување кои претставуваат неколку други 
посебни кривични дела, како што се: обљува врз 
немоќно лице, силување, обљуба со злоупотреба 
на положба, посредување во вршење прости-
туција, подведување и овоз мо жување полови 
дејствија, кои кога се извршени против дете 
кое не навршило 14 години го сочинуваат кри-
вичното дело „Полов напад врз малолетник кој 
не наполнил 14 години“. Рациото на ваквото 
законско решение е во обезбедувањето зголеме-
на казненоправна заштита на децата на возраст 

под 14 години, што се  манифестира, меѓу дру-
гото, преку построгите казни пропишани за ова 
кривично дело26

IV. ОФИЦИЈАЛНА КРИВИЧНА 
СТАТИСТИКА

Кривичните дела на сексуална злоупотреба на 
деца во рамките на официјалната статистика во 
земјата cе класифицираат во неколку групи на 
кривични дела: кривични дела против половата 
слобода и половиот морал27 Бидејќи статистиката  
се води според сторителот, не е можно разгра-
ничување помеѓу кривични дела кои се извршени 
врз возрасни лица и врз деца. Оттука, овие 
податоци имаат ограничена употреба при соз-
да  вањето на слика за тоа колкав е обемот на 
сексуалната злоупотреба на деца која била еви-
дентирана, како и за идентификување на про-
мените кои настанале со текот на времето. 

Број на сторители
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Графикон 1: Број на сторители на сексуална злоупотреба на деца (1988 - 2008)
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Статистичките податоци кои се однесуваат на 
дваесетгодишниот период од 1988 до 2008 се 
прикажани погоре во Графиконот 1. Ниту во една 
од годините, кои беа предмет на истражување, не 
беа достигнати бројките забележани во првата 
година (1988), а во подоцнежните години постои 
надолен тренд. Податоците кои се однесуваат 
на бројот на возрасни и малолетници кои биле 
обвинети или осудени за сексуална злоупотреба 
се претставени одделно во рамките на овој из-
веш тај.

Важен аспект кој мора да се има предвид при 
разгледувањето на ова истражување, кое е прет - 

ставено во овој Извештај, е дека постојат одре-
ден број случаи на сексуална злоупотреба на 
деца кои не се пријавени и не се регистрирани 
–  „ темна бројка“. Нашата претпоставка е дека 
станува збор за особено голем број случаи, но 
не постојат никакви локални истражувања или 
податоци врз основа на кои може да се направи 
емпириска проценка за соодносот помеѓу при-
јавените и непријавените случаи. Меѓутоа, так-
виот сооднос може да се пронајде во некои 
странски истражувања, во кои се наведуваат 
разни проценки за стапката помегу откриен и 
неоткриен криминалитет.28

 

Многу случаи на сексуална злоупотрба  

на деца остануваат непријавени и  

нерегистрирани - "темна бројка"
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 
ИСТРАЖУВАЊЕТО

Цел на истражувањето е да се идентификуваат 
обемот и појавните облици на сексуалната 
злоупотреба на деца во земјата, да се утврдат 
карактеристиките  на децата жртви на сексуална 
злоупотреба и да се профилираат сторителите 
на ваков вид злоупотреба, како и да се от-
кријат околностите кои придонесуваат за сек-
суална злоупотреба на деца. Покрај општата 
цел,утврдени се следниве посебни цели на ис-
тражувањето: 

•	 Идентификација на актуелните политики и 
практики на кривично правниот систем и 
на системот на детска заштита во земјата во 
однос на сексуалната злоупотреба на децата, 
и

•	 Проценка на капацитетите на институциите 
да ги заштитат децата од сексуална злоу-
потреба. 

II. ВРЕМЕНСКА РАМКА И ОПСЕГ  
НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Собраните податоци и наодите во оваа студија 
се однесуваат на периодот од јануари 2004 до 
јуни 2009.Истражувањето се спроведе меѓу 1 
јули и 30 ноември 2009 година, а собирањето на 
податоците од терен се изведе од 15 јули до 10 
ноември 2009 година.

Опсегот на истражувањето е засонван на еви-
дентираните  случаи во институциите во сис-
темот (Центрите за социјална работа и судовите). 
Исто така, во истражувањето беа вклу чени про-
фесионалци од системот (вработени во поли-
цијата, ЦСР, училиштата, градинките и здрав-
ствените установи).  

III. ЕТИЧКИ ПРАШАЊА И ПРИСТАП 
ДО ПОДАТОЦИ

Во согласност со Законот за заштита на лични 
податоци, во истражувањето се користеа тех-
ники за собирање податоци со што се из бег-
на идентификација на било кој поединец. Сите 
собрани информации се чуваа на без бе ден 
начин со цел да се спречи пристап за неовластени 
лица. Во однос на личните податоци содржани 
во досиејата и судските пресуди, истражувачкиот 
тим даде Изјава за доверливост. 

Во отсуство на соодветен етички комитет, предлог 
истражувањето го прегледа проф. Ружица Цаца-
новска29, со цел да се дојде до уверување дека 
на предложените извори на информации и 
предложените постапки и средства за собирање 
и анализа на податоци им се пристапува на 
соодветен и етички начин.

IV. ОГРАНИЧУВАЊА НА 
ИСТРАЖУВАЊЕТО

Постојат три главни ограничувања на ова истра-
жување:

1. Недостасуваат податоци за искуствата на 
децата-жртви на сексуална злоупотреба. 
Иницијалната идеја беше да се спроведе 
интервју со полнолетни лица кои како деца 
биле жртви на сексуална злоупотреба на 
деца. Но, пристапот до лицата жртви се 
појави како етичко прашање. Во таа смисла 
е и побараното мислење од Дирекцијата за 
заштита на лични податоци, според која 
идентификувањето на поранешни жртви 
беше оценето како кршење на одредбите 
на Законот за заштита на лични податоци. 

Рамка на истражувањето

Глава втора
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Оттука, податоците за карактеристики на 
жртвата се добиени само преку досиејата на 
деца жртви на сексуална злоупотреба кои ги 
водат ЦСР.

2. Недостасуваат и податоците од кривичните  
пријави поднесени од Министерството за 
внатрешни работи – информација која би 
дала податок за бројот на случаи на сексуално 
насилство врз деца кои се пријавени во 
полиција и што се случуваа по пријавувањето 
на пример во колкав дел од нив дошло до 
гонење. Покрај тоа, кривичните пријави се 
извор на сознанија за факторите на ризик, 
времето на извршување (месец во годината, 
ден во неделата, час на извршување), де-
тален опис на начинот на извршување, својс-
тва на жртвите и на сторителите и начин на 
откривање на делото. Со жалење можеме 
да констатираме дека не ни беше дозволен 
пристап до кривичните пријави од страна 
на МВР. Секако, Анализата за состојбите во 
врска со сексуалната злоупотреба на ма-
лолетниците за 2004-2009 година (документ 
изготвен од стручните служби на МВР на 
барање на истражувачкиот тим) во голема 
мера го следи изготвениот инструмент од 
истражувачкиот тим, заслужува внимание и 
дава вредни збирни информации. Но фактот 
дека немавме пристап до кривичните пријави, 
а оттука и неможност да се вкрстат за нас 
потребните варијабли, целото истражување 
изгуби една многу квалитетна димензија. 

3. Недостасуваат податоци за жртвите во офи-
цијалната статистика во земјата. Ова произ-
легува од фактот дека вакви статистики се 
водат само за сторителите на кривични дела, 
и отсуствуваат податоци за жртвите. Во овие 
статистики се прави разлика само меѓу воз-
расните и малолетните сторители. Приказ на 
податоците од официјалната статистика се 
вклучени како дел од општите информации 
во ова истражување.

V. МЕТОДОЛОГИЈА НА 
ИСТРАЖУВАЊЕТО

Во истражувањето се користени податоци од 
следниве пет главни извори: а) досиеја за деца-

жртви на сексуална злоупотреба кои ги водат 
центрите за социјална работа (ЦСР); б) судксите 
пресуди на основните судови; в) фокус-група 
составена од стручни лица што работат со деца, г) 
официјалната статистика за пријавени, обвинети и 
осудени лица, вклучувајќи и малолетни сторители 
на кривични дела на секусална злоупотреба 
на дете и д) законски текстови. Применети се 
различни техники и постапки за собирање на 
податоци: а) метода на статистичко истражување; 
б) анализа на документи; и в) дискусии во фокус-
група. Изработени се поголем број инструменти 
за евидентирање на расположливите податоци 
на начин што овозможува и квантитативна и 
квалитативна анализа. Тие се дадени во Анекс 3 
од извештајот. Подолу е даден детален опис на 
методологијата.

а. Досиеја за деца-жртви на сексуална 
злоупотреба кои ги водат центрите за 
социјална работа 

Беше изработен инструмент (прикажан во Анекс 
3) за анализа на содржината на досиејата за деца-
жртви на сексуална злоупотреба што ги водат 
ЦСР. На ова му претходеше анализирање на 
десет досиеја со цел да се утврдат расположивите 
податоци во евиденциите. Инструментот имаше 
за цел да собере податоци за карактеристиките 
на децата-жртви, нивните семејства, околностите 
во кои настанала злоупотребата и капацитетот 
на центрите за социјална работа да одговорат 
на ваквите настани. Од сите ЦСР во земјата беше 
побарано да ги достават досиеја за сите случаи 
на сексуална злоупотреба на деца евидентирани 
во истражувачкиот период. Бидејќи ЦСР немаат 
стандардизиран начин за водење на досиеја, 
некои ЦСР обезбедија некомплетни податоци, 
додека некои ЦСР не можеа да идентификуваат 
релевантни досиеја. Од вкупно 135 досиеја кои 
беа добиени од ЦСР, употребливи за анализа 
беа 105  од добиените досиеја. Истражувачките 
резултати се прикажани во третата глава. 

б.  Судски пресуди за сторители на 
сексуална злоупотреба на деца 

Овој инструмент (Анекс 3) беше изработен за 
собирање на податоци за карактеристиките на 
сторителите, нивните кривични дела и судската 

На стручните лица кои работат со деца  
кои се жртви на сексуална злоупотреба  
им се потребни знаење и ресурси  
за да обезбедат адекватна поддршка.
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постапка. Инструментот беше изготвен врз ос-
но ва на претходна анализа на десет пресуди 
која овозможи да се утврдат елементите што 
вообичаено ги содржи секоја пресуда. Предмет 
на анализа беа вкупно 231 лице осудени од 
основните судови во периодот од јануари 2004 
година до јуни 2009 година. Овие податоци 
се собираа по осудено лице, наместо по пре-
суда. Според кривично-правниот систем, една 
пресуда може да се однесува на еден или повеќе 
поединци30. Поради структурата на истра-
жувањето, жртвите од овие 231 осудени  лица не 
беа анализирани. 

Исто така, во однос на судските постапки, цел на 
анализата беа 196 судски постапки за случаи на 
сексуална злоупотреба на деца; во случаи кога 
има повеќе од една жртва, само жртвата која е 
прво евидентирана во судската пресуда е земена 
предвид при анализата.

в. Фокус-групи со стручни лица од 
основните училишта, градинките, 
центрите за социјална работа, 
полицијата и здравствената заштита

Со цел да се добијат податоци за ставовите, 
профе сионалните мислења и знаењата на струч-
ните лица, како и институционалниот одговор 
во случаи на сексуална злоупотреба на деца 
се примени техника на собирање на податоци 
– дискусија во фокус група. При изборот се 
утврдија пет региони: областа на Скопје заедно 
со Куманово; областа на Тетово заедно со 
Гостивар; Охрид заедно со Струга; Битола заедно 
со Прилеп, и Штип со Струмица. Се организираа 
по пет фокус-групи, по една за секоја група на 
стручни лица, односно, од областа на здрав-
ствената заштита, училиштата, градинките, цент-
рите за социјална работа и полицијата – во секој 
од овие градови, или вкупно 25 фокус-групи со 
вкупно 247 учесници.

Изборот на учесниците  се одвиваше во зависност 
од инсититуцијата од која доаѓаат учесниците. 
Учесниците во групите за здравствена заштита се 
избираа по случаен избор од списоци на стручни 
лица. Училишта и градинки репрезентативни 
за градски, проградски и рурални области се 
избираа од национален список, и од директорите 
беше побарано да поканат различен персонал 
за учество. Се избраа центри за социјална 
работа што ги претставуваат петте региони на 
земјата со учесници коишто имале искуство 
во работа со сексуална злоупотреба на деца. 
Претставниците од полицијата беа избрани така 
што се претставени сите 8 сектори за внатрешни 
работи, иако изборот беше ограничен на оние 
претставници што учествувале во курсеви за 
обука за Законот за малолетничка правда. За 

секоја група на стручни лица беше подготвувано 
сценарио за дискусија во фокус група (Анекс 3).

г. Официјална национална статистика за 
пријавени, обвинети и осудени лица, 
возрасни и малолетни сторители на 
кривични дела

Официјалната статистика како извор на подато- 
ци овозможи да се стекне претстав за обемот, 
струк  тура, појавните облици и динамика на ис-
тражуваниот криминал.31 Методот на стат ис-
тичкото истражување се применуваше за со-
бирање на податоци од овој извор. 

Посебен инструмент наречен ‘План за собира ње 
податоци’ беше подготвен со цел да се селек-
тираат податоците од официјалната статис тика. 
(Анекс 3).

д. Преглед на релевантните закони

Предмет на анализа беа и релевантните законски 
текстови, и тоа: Закон за заштита на децата; Закон 
за семејство; Закон за социјална заштита; Закон 
за основно образование; Закон за здравствена 
заштита; Закон за здравствено осигурување; 
Кривичен законик; Закон за кривична постапка. 
(Анекс 1и анекс 2) 

VI. СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА 
ПОДАТОЦИ

Процесот на собирање податоци го водеа и ко-
ординираа главните истражувачки, Виолета Ча-
чева и Стојанка Мирчева. Двете други учеснички 
во истражувачкиот тим, Гордана Станковска 
и Билјана Анчевска-Стојаноска, учествуваа во 
фокус-групите. Покрај истражувачкиот тим, десет 
студенти и двајца соработници при Факултетот 
за безбедност од Скопје, Александар Иванов и 
Павле Богоевски, учествуваа во собирањето на 
податоци од службените статистики и документи. 
Сите членови на тимот поминаа обука за соби-
рање на податоци, средства и техники.

Посебна софтверска програма за обработка на 
статистички податоци, наречена Statistica 6.0, 
се користеше за квантитативна обработка на 
податоците (фреквенции и табулација). Пода-
тоците добиени од фокус-групите беа предмет 
на квалитативна анализа.
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Национален систем за собирање и 
евидентирање на податоци е од суштинско 
значење за развојот на политики кои се 
базираат на соодветни информации, како и за 
воспоставувањето на служби за превенција и 
помош.
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Во овој дел се претставени истражувачките ре-
зултати  коишто се однесуваат на карактерис-
тиките на децата-жртви на сексуална злоупотреба 
и тоа за: пол, возраст, етничко потекло, вид 
на сексуална злоупотреба, место на живеење, 
семејна состојба, образование и сродство со 
сторителот.

Карактеристиките на жртвите на сексуална зло-
употреба се дадени според податоците доби-
ени од Досиејата на деца жртви на сексуал-
на злоупотреба што ги водат ЦСР. Доколку има 
отстапувања од податоците за жртвите добиени 
од други извори на податоци, на пример од суд-
ските пресуди, тоа е предемет на коментитање и 
сите евентуални  несовпаѓања се забележани. 

I. ОПФАТ НА СЕКСУАЛНА 
ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА СПОРЕД 
СЛУЧАИ ЕВИДЕНТИРАНИ ВО 
ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА 
РАБОТА

а. Географска распространетост

Формата и структурата на досијеата за деца-
жртви на сексуална злоупотреба коишто ги водат 
центрите за социјална работа не е унифицирана 
и зависи од професионалното искуство на струч-
ното лице кое работи на случајот. Значи, од некои 
Центри немаше добиено досиеја за жртви, а на 
други досиејата беа некомплетни и неподатливи 
за обработка32. Поради тоа, не можеме да тврдиме 

Истражувачки резултати: 
карактеристики на 
децата-жртви на 
сексуална злоупотреба

Трета глава

 Возраст на жртвата 0-6   Возраст на жртвата 7-9   Возраст на жртвата 10-13     Возраст на жртвата 14-15  
 Возраст на жртвата 16-17   Вкупно

Графикон 2: ЦСР досиеја на децата-жртви на сексуална злоупотреба, според возраста
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дела33 коишто опфаќаат сексуална злоупотреба 
на деца, како што се гледа на Графикон 4.

Податоците покажуваат дека доминантното при-
јавено кривично дело во разгледуваниот пери-
од е делото, полов напад на малолетник кој не 
наполнил 14 години, со 63% од сите случаи. Сите 
останати пријавени облици на сексуална зло-
употреба на деца се многу помалку застап ени.  

Споредбата на структуратата на кривичните дела 
кои ја сочинувааат сексуалната злоупотреба 
спо ред Кривичниот законик, со структурата на 
кри вичните дела според досиејата на жртвите 
во ЦСР, покажуваат дека следниве кривичните 
дела недостасуваа во досиејата на ЦСР: под-
ведување и овозможување полови дејствија, 
пос  редување во вршење проституција, обљуба 
врз немоќно лице, обљуба со злоупотреба на 
положба, производство и дистрибуција на детска 
пор нографија  преку компјутерски систем и вон-
брачен живот со малолетно лице.

Во рамките на ваквите истражувачки резултати, 
заслужува  вниманието да се фокусира кон кри-
вичното дело, Вонбрачен живот со малолетно 
лице. Ова дело отсуствува од структурата на де-
лата евидентрирани од страна на ЦСР, но врз 
основа на судските пресуди, за ова кривичното 
дело се осудени 24% од вкупно осудените лица 
за СЗД (види Графикон 10: Лица осудени за 
видови сексуална злоупотреба на деца)34. Оттука 
се наметнува прашањето за понатамошни истра-
жувања за причините поради кои децата кои 

дека графи конот 2 ја одразува вистинската сос-
тојба со регистрирани случаи на сексуална зло-
употреба на деца Може да се забележи дека 
речиси половина од регистрираните случаи на 
сексуална злоупотреба на деца се регистрирани 
во Скопје.

б. Број на евидентирани жртви

На графиконот 3 е претставен бројот на деца-
жртви на сексуална злоупотреба по година. До 
2006 година имаше само мали промени во бројот 
на регистрирани случаи. Од 2007 година се гледа 
значително зголемување и овој нагорен тренд 
продолжува во следните години. Интерпретација 
на ваквото движење на бројот на регистрираните 
случаи може да се поврзе со сензибилизирањето 
на јавноста, општа и стручна и охрабреноста на 
децата да проговорат за сексуалната злоупо-
треба. Секако, интензивирањето на медиумското 
пок ривање на случаи на сексуална злоупотреба 
на деца оди во прилог на зголеминот број на 
регистрирани случаи. Наглиот пад во 2009 година 
е делумно резултат на фактот дека наодите се 
базирани само на случаи пријавени во период од 
6 месеци: јануари до јуни 2009. Затоа, не постојат 
доволен број докази за да се заклучи дека ова е 
одржлив пад. 

II. ВИДОВИ СЕКСУАЛНА 
ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА

Истражувачките резултати од досиејата на ЦСР 
покажаа дека децата се жртви на седум кривични 

Графикон 3: Регистрирани деца-жртви на сексуална злоупотреба на деца во периодот на 
истражувањето (2004–средина на 2009)
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се потенцијални жртви на вонбрачен живот со 
малолетно лице (од 14-16 години), не се упа-
туваат до Центрите за социјална работа. 

III. ЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

а. Пол на децата-жртви на сексуална 
злоупотреба

Истра жу вач ки те ре зул та ти по ка жу ва ат де ка де-
вој чи ња та се по че сто жр тви на се ксу ал на зло у-
по тре ба во спо ред ба со мом чи ња та. Од вкуп но 

ре ги стри ра и те слу чаи на де ца - жр тви на се ксу-
ал на зло у по тре ба во ЦСР, 78% се де ца од жен ски 
пол,  до де ка, пак,  ма шки те  де ца се за ста пе ни со  
20%35. Ме ѓу тоа, по да то кот де ка и ма шки те де ца 
се из ло  же ни на ри зик од се ксу ал на зло у по тре ба, 
има важ ни имп ли ка ции и за пре вен ци ја та и за 
ин тер вен ци и те на си сте мот во зем ја та.
 
б. Пол на жртвата во однос на видот на 

сексуална злоупотреба

Во Гра фи кон 5 се прет ста ве ни нај за ста пе ни те ви-
до ви се ксу ал на зло у по тре ба на де вој чи ња и на 

Графикон 4: Видови кривични дела кои вклучуваат сексуална злоупотреба на деца 
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мом   чи ња та. Врз ос но ва на слу ча и те еви ден ти ра-
ни во ЦСР, и де вој чи ња та и мом чи ња та се жр тви 
на кри вич но то де ло, по лов на пад врз ма ло лет ник 
пом лад од 14 го ди ни. По че сти жр тви на ова де ло 
се де вој чи ња. Слич но е и кај жр тви те на де ло то 
ро дос квер на ве ње. Во се дум од осу ми ден ти ра ни 
слу чаи на ро дос квер на ве ње, жр тви те се де вој чи-
ња. 

Не ма ше за бе ле жа но ма шки жр тви на кри вич но то 
де ло при ка жу ва ње на пор но граф ски ма те ри ја ли 
и тр го ви ја со де ца. Ге не рал но ка жа но, де вој чи-
ња та се по че сто жр тви на раз лич ни ви до ви се ксу-
ал на зло у по тре ба во зем ја та

в. Пол и возраст на жртвите на сексуална 
злоупотреба  

Во зра ста на де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по-
тре ба спо ред по да то ци те од  до си е ја та на ЦСР е 
ме ѓу 4 и 18 го ди ни.
  
Во Гра фи кон 6 се прет ста ве ни и стра жу вач  ки те 
по  да то ци спо ред пол на де ца та-жр тви и спо ред 
во зрас на гру па.

При ка жа ни те по да то ци ги доз во лу ва ат след ни те 
оп шти кон ста та ции:

•	 Нај го лем број од ре ги стри ра ни те слу чаи на  
на се ксу ал на зло у по тре ба се из вр ше ни врз 
де ца во три во зрас ни гру пи од 7 до 15 го ди-
ни, ка де де ца та од 10-13 го ди ни ја прет ста ву-
ва ат нај број на та гру па. Во оч ли во е де ка бро-
јот на при ја ве ни слу чаи кај де ца та од 16-17 
го ди ни е по мал, што би мо же ло да би де ре-

зул тат на прав на та де фи ни ци ја на кри вич ни-
те де ла. За тоа тре ба да се има пред вид де ка 
кла си фи ка ци ја та на кри вич но то де ло спо ред 
во зра ста да ва раз лич на сли ка. 

•	 30% од де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по-
тре ба еви ден ти ра ни во ЦСР се пом ла ди од 
10 го ди ни.

•	 Истра жу вач ки те ре зул та ти по твр ду ва ат де ка 
де вој чи ња та од нај за ста пе на та во зрас на гру-
па од 10-13 го ди ни се по ран ли ви  да ста нат 
жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба од мом чи-
ња та од иста та во зрас на гру па (45% де вој чи-
ња нас про ти 7% мом чи ња). 

•	 Со зго ле му ва ње на во зра ста (по 10-та та го ди-
на) ри зи кот од се ксу ал на зло у по тре ба се зго-
ле му ва кај де вој чи ња та - 77% од си те де вој-
чи ња жр тви се по ста ри од 10 го ди ни.  Спро-
тив но на тоа, 57% од си те мом чи ња-жр тви 
се на во зраст под 10 го ди ни.

г.  Во зра ста на жр тви те во од нос на ви дот на 
се ксу ал на зло у по тре ба на деца

Во фо ку сот на на ша та ана ли за, спо ред по да то ци-
те со др жа ни во до си е ја та на ЦСР, бе ше од но сот 
ме ѓу  во зра ста на де ца та-жр тви на се ксу ал на зло-
у по тре ба и  на чи нот на из вр шу ва ње на се ксу ал-
на та зло у по тре ба на ко ја би ле из ло же ни. Ре зул-
та ти те се при ка жа ни во гра фи ко ни те 7 и 8.

По да то ци те во гра фи ко ни те 7 и 8 доз во лу ва ат да 
се изв ле чат след ни ве оп шти зак лу чо ци:

•	 Ако се зе ме пред вид на чи нот на из вр шу ва-

Пол и возраст на  децата-жртви
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ње то на се ксу ал на та зло у по тре ба врз де ца-
та, ре зул ти те го во рат де ка ста ну ва збор за 
те шки об ли ци на се ксу ал на зло у по тре ба. Ва-
ги нал на пе не тра ци ја ка ко на чин на сто ру ва-
ње на се ксу ал на зло у по тре ба со чи ну ва 21% 
од си те еви ден ти ра ни слу чаи на се ксу ал на 
зло у по тре ба на де ца. Ако на овој про цент се 
до да де про цен тот на сто ру ва ње со анал на 
пе не тра ци ја (5%), орал на пе не тра ци ја (8%) и 

пе не тра ци ја и дру ги на чи ни (4%), мо же ме да 
зак лу чи ме де ка 37% од си те слу чаи на се ксу-
ал на зло у по тре ба на де ца при ја ве ни во ЦСР 
оп фа ќа ат ва ги нал на, орал на или анал на пе-
не тра ци ја.

•	 27% од си те де вој чи ња-жр тви еви ден ти ра ни 
во ЦСР се зло у по тре бе ни со ва ги нал на пе не-
тра ци ја. Де вој чи ња на во зраст ме ѓу 10 и 13 

Графикон  7: Од но сот ме ѓу во зра ста на де те то-жр тва и на чи нот на из вр шу ва ње на се ксу ал на та зло-
у по тре ба
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Графикон 8: Од но сот ме ѓу по лот на де те то-жр тва и на чи нот на из вр шу ва ње на се ксу ал на та зло у по-
тре ба
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Cross tabulation Pearson Chi-square=56,17, df=36, p=0.017. Ис пи ту ва на та раз ли ка ме ѓу на чи нот на из вр шу ва ње во 
од нос на во зра ста на де ца та-жр тви е ста ти стич ки зна чај на p<0.05. 
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го ди ни е гру па та со нај го ле ма ве ро јат ност да 
би дат под ло же ни на де ла на зло у по тре ба со 
ва ги нал на пе не тра ци ја.

•	 Кај мом чи ња та-жр тви на се ксу ал на зло у-
по тре ба, по го ле ма е ве ро јат но ста да би дат 
под ло же ни на де ла на зло у по тре ба со орал-
на, анал на пе не тра ци ја и дру ги на чи ни без 
пе не тра ци ја - 10 мом чи ња (48%) нас про ти 7 
(8%) де вој чи ња. 

 
д. Ет нич ка при пад ност на де ца та-жр тви на  

се ксу ал на зло у по тре ба

Де ца та жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба кои се 
еви ден ти ра ни во ЦСР при па ѓа ат на си те ет нич ки 
за ед ни ци што жи ве ат во зем ја та. Во та бе ла бр. 
2 се при ка жа ни по да то ци те за ет нич ка та при пад-
ност на де ца та-жр тви  на се ксу ал на зло у по тре ба. 

Имај ќи ја пред вид ет нич ка та стру кту ра на на се-
ле ни е то во др жа ва та и на дет ска та по пу ла ци ја, 
(Та бе ла 2) ана ли за та на ет нич ки от со став на де-
ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба еви ден ти-
ра ни во ЦСР упа ту ва на  след ни те кон ста та ции:

•	  До ми нант но учес тво во стру кту ра та на де ца 
жр тви на сексуална злоупотреба има ат де ца-
та при пад ни ци на ма ке дон ска та ет нич ка за-
ед ни ца со 63%. Ме ѓу тоа, тие не се и нај ри зич-
ни за се ксу ал на зло у по тре ба би деј ќи нив на та 
за ста пе ност во стру кту ра та на ре ги стри ра ни 
де ца-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба е не-
што по ви со ка од за ста пе но ста што ја има ат 
во це ло куп на та ет нич ка стру кту ра на дет-
ска та по пу ла ци ја во др жа ва та (53%).  Ова се 
по твр ду ва и пре ку те сти ра на та раз ли ка на 
ко ре ла ци ја та ме ѓу де ца та-жр тви од ма ке дон-
ска ет нич ка при пад ност и за ста пе но ста на 
де ца та од ма ке дон ска ет нич ка при пад ност во 
вкуп на та ет нич ка стру кту ра на дет ска та по-
пу ла ци ја, од нос но не по ка жу ва ста ти стич ки 
зна чај на раз ли ка (т.е. раз ли ка ме ѓу две про-
пор ции p=0.11.)

•	  На јран ли ви на се ксу ал на зло у по тре ба се де-
ца та Ро ми. Иа ко де ца та од ром ска та ет нич ка 
зед ни ца учес тву ва ат са мо со 3% во вкуп на та 
дет стка по пу ла ци ја во др жа ва та, про цен тот 
на учес тво то на де ца та ро ми жр тви на се ксу-
ал на зло у по тре ба е вто ра по за ста пе ност, од-
нос но 23% од вкуп ни от број на ре ги стри ра ни 
де ца-жр тви во зем ја та. Ва кви от дис па ри тет 
ме ѓу за ста пе но ста на де ца со ром ска ет нич ка 
при пад ност во вкуп на та по пу ла ци ја на де ца 
во зем ја та и ви со ка та за ста пе ност на де ца-
Ро ми ме ѓу при ја ве ни те де ца-жр тви на се ксу-
ал на зло у по тре ба е ви со ко ста ти стич ки зна-
ча ен (по ка жу ва раз ли ка ме ѓу две про пор ции 
од  p<0.01).

•	 Де ца та со ал бан ска ет нич ка при пад ност со-
чи ну ва ат 33% од вкуп на та дет ска по пу ла ци ја, 
но во ет нич ка та стру кту ра на при ја ве ни де ца-
жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба учес тву ва ат 
са мо со 8%.

По треб ни се прод ла бо че ни истра жу ва ња за да се 
ис пи та ко ре ла ци ја та ме ѓу ет нич ка та при пад ност 
и по ја ва та и при ја ву ва ње то на се ксу ал на зло у по-
тре ба на де ца.

IV. СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИ 
ПОДАТОЦИ

а. Ме сто на жи ве е ње на де ца та-жр тви на  
сек су ал на зло у по тре ба

Ако за гро зе но ста на де ца та од се ксу ал на зло у-
по тре ба се це ни спо ред ме сто то на жи ве е ње на 
жр тви те, ка ко и ме сто то ка де се ксу ал на та зло у по-
тре ба се слу чи ла, мо же да се зак лу чи де ка се ксу-
ал на та зло у по тре ба на де ца се слу чу ва глав но во 
гра до ви те. Име но, 66% од ана ли зи ра ни те жр тви 
спо ред до си е ја та на ЦСР се со ме сто на жи ве е ње 
во град, а 34% жи ве ат на се ло. Освен тоа, истра-
жу вач ки те ре зул та ти по ка жу ва ат де ка 60% од 
при ја ве ни те слу чаи на се ксу ал на зло у по тре ба на 
де ца би ле из вр ше ни во гра до ви те а са мо 29.5% 
во се ла.

Табела 2: Ет нич ка при пад ност на  де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба

Етничка 
припадност

Вкупна популација 
според етничка 
припадност36

Етничка припадност на деца од 
0-19 години во земјата37 

Истражувачки податоци за етничката припадност 
на децата-жртви на сексуална злоупотреба според 
случаите во ЦСР 

Број % Број % Број %
Македонци 1,297,981 64 341,526 58 66 63
Албанци 509,083 25 195,971 33 9 8
Роми 53,879 3 15,692 3 24 23
Турци 77,959 4 26,192 4 3 3
Срби 35,939 2 2,654 0.4 1 1
Други 47,7064 3 9,667 2 1 1
Непознато - - - - 1 1

ВКУПНО 2,022,547 100% 591,702 100% 105 100%
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Ме ѓу тоа, до би е ни те истра жу вач ки ре зул та ти тре-
ба да се гле да а ат во кон текст на на ге о граф ска та 
ди стри бу ци ја на град ско то и ру рал но то на се ле-
ние во зем ја та. Спо ред Др жав ни от за вод за ста-
ти сти ка, око лу 58% од вкуп но то на се ле ние жи вее 
во град ски по драч ја39. Исто та ка, истра жу ва ње то 
се зас но ва врз еви ден ти ра ни слу чаи од стра на 
на ЦСР, по ли ци ски ста ни ци и пра во суд ни ор га-
ни што обич но се на о ѓа ат во град ски те по драч-
ја. Ова зна чи де ка ва кви те служ би се по до стап ни 
во гра до ви те, што мо же да вли јае за за по ни ска 
стап ка на при ја ву ва ње слу чаи на се ксу ал на зло у-
по тре ба на де ца во ру рал ни те по драч ја.

б. Се меј на со стој ба на де ца та-жр тви на  
се ксу ал на зло у по тре ба

Спо ред истра жу вач ки те по да то ци, де ца та-жр тви 
на се ксу ал на злоупотреба по пра ви ло се де ца ро-
де ни во брак, од нос но 87% од си те еви ден ти ра-
ни слу чаи. Са мо 10.5% од де ца та-жр тви во при-
ја ве ни те слу чаи би ле ро де ни вон брач но. Спо ред 
по да то ци те на Др жав ни от за вод за ста ти сти ка40, 
12% од си те жи во ро де ни де ца во 2008 го ди на би-
ле вон брач ни.  Спо ред тоа, се чи ни де ка брач на-
та со стој ба на ро ди те ли те на де те то не е зна ча ен 
фа ктор на ри зик за ран ли во ста од се ксу ал на зло-
у по тре ба. Про цен тот на де ца та-жр тви на кои им 
се жи ви оба та ро ди те ли е иден ти чен со про цен-
тот на де ца та-жр тви ро де ни во брак - 87%. 

Врз ос но ва на по да то ци те од до си е ја та на ЦСР, 
мо же да се зак лу чи де ка де ца та-жр тви на се ксу-
ал на зло у по тре ба нај че сто жи ве ат во че ти рич ле-
ни (27%) и петч ле ни се мејс тва (24%). За бе ле жи-
тел на број ка изв ле че на од овие по да то ци е де ка 
зна чај ни 12% од еви ден ти ра ни те де ца-жр тви на 
се ксу ал на зло у по тре ба жи ве ат во се мејс тва со 
се дум или по ве ќе чле но ви. По да то ци те од ЦСР 
за про цен ту ал на за ста пе ност на де ца та-жр тви 
од петч ле ни до ма ќинс тва и за де ца та-жр тви од 
до ма ќинс тва со се дум или по ве ќе чле но ви се по-
ви со ки (и за две те ка те го рии) од по да то ци те од  
Др жав ни от за вод за ста ти сти ка (12.5% за до ма-
ќинс тва со пет или по ве ќе чле но ви; 4.5% за до ма-
ќинс тва со се дум или по ве ќе чле но ви).41 Се пак, 
по треб ни се до пол ни тел ни истра жу ва ња пред 
ем пи ри ски да се по твр ди ка ква би ло по вр за ност 
ме ѓу мно гуч ле ни те до ма ќинс тва и слу ча и те на се-
ксу ал на зло у по тре ба на де ца.

в.  По да то ци за ли ца та што жи ве ат со жр тви те 
на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца во вре ме 
на из вр шу ва ње на тие де ла 

Пред мет на ана ли за беа и по да то ци те за тоа со 
ко го жи ве ат де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по-
тре ба и да ли таа окол ност мо же да има вли ја ние 
врз ран ли во ста на де ца та за се ксу ал на зло у по-
тре ба. Истра жу вач ки те по да то ци доз во лу ва ат 
фор му ли ра ње на след ни те оп шти зак лу чо ци:

Погрешно е сфаќањето дека децата кои живеат само со 
еден родител се повеќе изложени на ризик од сексуална 
злоупотреба. Во оваа земја, во два од три пријавени случаи 
децата живееле со двајцата родители. 
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•	 Од си те слу чаи на се ксу ал на зло у по тре ба на 
де ца при ја ве ни во ЦСР, нај го ле ми от дел од 
жр тви те жи ве е ле со двај ца та ро ди те ли, или 
69% од вкуп ни от број. 

•	 Де ца та ко и што не жи ве ат со двај ца та ро ди-
те ли се по ран ли ви за се ксу ал на зло у по тре ба 
откол ку де ца та ко и што жи ве ат со двај ца та 
ро ди те ли: 14% од си те слу чаи на се ксу ал-
на зло у по тре ба на де ца оп фа ќа ле де ца што 
жи ве е ле са мо со мај ка та (око лу 9%), или со 
мај ка и очув (6%). Ис пи ту ва ње то на раз ли-
ки те во оваа ди стри бу ци ја по ка жа де ка на 
ни во p<0.01 де ца та ко и што жи ве е ле са мо со 
мај ка та или со мај ка та и очув се из ло же ни 
на зна чи тел но по ви сок ри зик да ста нат жр-
тви на се ксу ал на зло у по тре ба откол ку де ца-
та ко и што жи ве ат со двај ца та ро ди те ли (Chi-
square=14.56 df=4 p=0.0057).

г.  Обра зо ва ние на жр тви те на се ксу ал на  
зло у по тре ба на де ца и обра зо ва ние на  
нив ни те ро ди те ли  

След на ва ри јаб ла од ко ја мо же да се утвр ди уште 
ед на ка ра кте ри сти ки те на де ца та жр тви се од не-
су ва на нив но то обра зо ва ние. Спо ред истра жу-
вач ки те ре зул та ти:

•	 10.5% од еви ден ти ра ни те де ца-жр тви на се-
ксу ал на зло у по тре ба би ле на пре ду чи лиш на 
во зраст;

•	 89% од еви ден ти ра ни те де ца-жр тви од учи-
лиш  на во зраст по се ту ва ле учи ли ште;

•	 95% би ле еви ден ти ра ни ка ко де ца со ге не-
рал но со лид но по ве де ние, а 80.5% ре дов но 
ја по се ту ва ле на ста вата. 

Не мо же ше да се нај де ди рект на по вр за ност ме ѓу 
проб ле ми те, или ду ри и иск лу че ност од обра зов-
ни от про цес и ри зи кот за се ксу ал на зло у по тре ба 
на де ца.

По ра ди не до вол ни по да то ци, со стој ба та со обра-
зо ва ни е то на ро ди те ли те на де ца та-жр тви на се к-
су ал на зло у по тре ба не е прет ста ве на.

д.  Стан бе ни ус ло ви на де ца та-жр тви  на  
се ксу ал на зло у по тре ба

Ре зул та ти те од истра жу ва ње то по ка жа аа де ка 
31% од жр тви те на се ксу ал на зло у по тре ба на де-
ца жи ве е ле во суб стан дард ни ус ло ви на до му-
ва ње во вре ме то на из вр шу ва ње на де ла та врз 
нив. Не до ста ток на стан бен про стор бил глав ни-
от проб лем во до му ва ње то кај та кви те се мејс тва 
(по ве ќеч ле но се мејс тво); се пак, огром ни 18% жи-
ве е ле во не со од вет ни или трош ни ку ќи со огра-
ни чен при стап до ос нов ни те ус лу ги ка ко што се 
еле ктрич на стру ја, во да и ка на ли за ци ја.

ѓ. Економска и фи нан си ска со стој ба на  
се мејс тва та на де ца та-жр тви на се ксу ал на 
злоупотреба

•	 Кај 25% од си те при ја ве ни слу чаи на се ксу ал-
на зло у по тре ба на де ца, и двај ца та ро ди те ли 
би ле не вра бо те ни, до де ка во 11% од слу ча и-
те на се ксу ал на злоупотреба на де ца, и два та 
ро ди те ла би ле по сто ја но вра бо те ни;

•	 Кај  33% од си те слу чаи на се ксу ал на зло у по-
тре ба на де ца, та тко то на жр тва та бил единс-
тве ни от вра бо тен ро ди тел. Од вкуп на та број-
ка, 18% има ле по сто ја но вра бо ту ва ње, а 15% 
при вре ме но.

Го лем број од се мејс тва та на де ца та-жр тви на се-
ксу ал на зло у по тре ба не по вол на фи нан си ска со-
стој ба:

•	 Ре а лен по ка за тел за ло ша та фи нан си ска со-
с тој ба се при ма ња та на со ци јал на по мош. 
Во 38% од при ја ве ни те слу чаи на се ксу ал на 
зло у по тре ба на де ца, се мејс тво то на жр тва-
та при ма ло со ци јал на по мош. Од овие се-
мејс тва, 34% при ма ле ре дов на со ци јал на 
по мош, до де ка 4% при ма ле по вре ме на по-
мош.

е.  Здрав стве на со стој ба

Спо ред оцен ка та на ЦСР за здрав стве на та со стој-
ба на де ца та-жр тви на се ксу ал на злоупотреба:

•	 92% од де ца та-жр тви се во до бра здрав стве-
на со стој ба;

•	 87% од де ца та-жр тви се без преч ки во раз-
во јот;

•	 9.5% од де ца та-жр тви има ле мен тал ни преч-
ки во раз во јот во вре ме то на при ја ву ва ње на 
слу ча јот. Ова е ин ди ка тор за тоа де ка та ква та 
со стој ба на ма ло лет ни кот би ла иско ри сте на 
од стра на на сто ри те лот. Ед но вре ме но тоа 
зна чи де ка мен тал ни те преч ки во раз во јот на 
де те то прет ста ву ва фа ктор кој го зго ле му ва 
ри зи кот за се ксу ал на зло у по тре ба42.

ж. Социо-патолошки состојби во семејството 

При ана ли за та на до си е ја та на де ца-жр тви на се-
ксу ал на зло у по тре ба ко и што ги во дат ЦСР, бе ше 
разг ле ду ва но при сус тво то на ал ко хо лиз мот, пи-
та че ње то, про сти ту ци ја та, дро га та и кри ми на лот 
во се мејс тво то на жр тви те, ка ко и на се меј но то 
на силс тво. Истра жу вач ки те ре зул та ти по ка жаа 
де ка нај го ле мо вли ја ние врз ри зи кот за  се ксу ал-
на зло у по тре ба има  се меј но то на силс тво. Тоа е 
при сут но во се кое че твр то се мејс тво на де ца та-
жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба.



34

V. МЕСТА КАДЕ ШТО СЕ  
СЛУЧУВА СЕКСУАЛНА 
ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА

Ре зул та ти те од истра жу ва ње то во од нос на ме-
ста та ка де што би ле из вр ше ни де ла та на се ксу-
ал на зло у по тре ба на де ца по ка жаа де ка во 63% 
од слу ча и те, де ла та на се ксу ал на зло у по тре ба на 
де ца се слу чи ле во ме сто то на жи ве е ње  на жр-
тва та и на сто ри те лот. 

VI. РЕ ЛА ЦИ ЈА МЕ ЃУ СТО РИ ТЕ ЛИ ТЕ 
НА СЕ КСУ АЛ НА ЗЛО У ПОТ РЕ БА 
НА ДЕ ЦА СО НИВ НИ ТЕ ЖР ТВИ

Во фо ку сот на на ше то истра жу ва ње бе ше утвр ду-
ва ње то на ре ла ци ја та по ме ѓу сто ри те лот и жр тва-
та. Ре зул та ти те по ка жу ва ат де ка во 80% слу чаи 
де те то-жр тва го поз на ва сто ри те лот, а во 12,5% 
од слу ча и те сто ри те лот не и бил поз нат на жр т-
ва та. За пре о ста на ти те 8% од слу ча и те не ма ше 
по да то ци. Ова по ка жу ва де ка го лем (ви со ко ста-
ти стич ки зна ча ен) број од жр тви те го поз на ва ле 
сто ри те лот (Chi-square=103.26  df=2  p=0.00000*).

а.  Својс тво то на сто ри те лот во од но сот со  
жр тва та во слу чаи ко га де те то-жр тва го  
поз на ва ло сто ри те лот на се ксу ал на  
зло у по тре ба

За да се спре чи се ксу ал на зло у по тре ба на де ца, 
мно гу важ но е да се утвр дат ли ца та што прет ста-

 Сродство: татко 16%

 Сродство: очув 10%

 Сродство: вујко, дедо, брат 11%

 Семеен пријател 4%

 Сосед 25%

 Училиште 3%

 Други познанства 9%

 „Љубовна” врска: дечко 13%

 Нема податоци 9%

16%
9%

9%

3%

25%

4%

11%

10%

13%

Графикон 9: Ви до ви вр ски ме ѓу сто ри те лот и жр тва та во слу чаи ко га де те то-жр тва го поз на ва ло сто-
ри те лот 

ву ва ат за ка на. Во Гра фи ко нот 9 се при ка жа ни по-
да то ци за својс тво то на сто ри те лот во ре ла ци ја та 
со жр тва та во слу ча и те ко га де те то-жр тва го поз-
на ва ло сто ри те лот.

•	 37% од де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по-
тре ба би ле зло у по тре бу ва ни од бли зок член 
на се мејс тво то. Во 16% од слу ча и те, сто ри те-
лот бил та тко то на жр тва та, а во 10% од слу-
ча и те, сто ри те лот бил за ме на за та тко- очув 
на де те то-жр тва. 11% од де ца та-жр тви на се-
ксу ал на зло у по тре ба би ле зло у по тре бу ва ни 
од бли ски род ни ни ка ко чич ков ци/вуј ков ци, 
де дов ци и бра ќа.  

•	 Вто ри от до ми нан тен ри зик е ло ци ран во не-
по сред на та око ли на на де те то: 25% од слу ча-
и те на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца би ле 
из вр ше ни од стра на на со се ди.

•	 Зас лу жу ва вни ма ние по да то кот де ка во 13%  
ка ко сто ри те ли се ја ву ва ат ли ца та со кои де-
ца та сме та ат де ка има ат љу бов на вр ска на 
при  мер деч ко.

•	 Дру ги сто ри те ли на се ксу ал на зло у по тре ба 
ко и  што им би ле поз на ти на де ца та-жр тви по-
тек ну ва ле од по ши ро ко то со ци јал но оп кру-
жу ва ње на де ца та: се меј ни при ја те ли (4%); 
дру ги, на пр. поз на ни ци на жр тва та над вор 
од учи ли ште то, поз на ни ци од со седс тво то 
и по ши ро ко то се мејс тво; та кси-во за чи итн.  
(9%); учи лиш ни поз на ни ци (3%).

Chi-square=40.4  df=5  p=0.00000*
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Децата се изложени на најголем ризик 
да бидат сексуално злоупотребени  од 
страна на луѓе кои ги познаваат. Децата 
треба да бидат свесни за тој ризик и да 
бидат охрабрени да кажуваат “НЕ”. 
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Ист ра жу вач ки ре зул та ти: 
Ка ра кте ри сти ки на  
сто ри те ли те на се ксу ал на 
зло у пот ре ба на де ца

Четврта глава

Во овој дел се прет ста ве ни истра жу вач ки те ре-
зул та ти што се од не су ва ат на ка ра кте ри сти ки те 
на сто ри те ли те на се ксу ал на зло у по тре ба на де-
ца, вклу чи тел но и по да то ци за нив ни от пол, во-
зраст, ет нич ка при пад ност, вид на из вр ше на сек-
су ал на зло у по тре ба, ме сто на жи ве е ње, брач на 
и се меј на со стој ба, обра зо ва ние, прет ход на осу-
ду ва ност и од нос со де ца та-жр тви. Тех ни ки те на 
со би ра ње по да то ци оп фа ќаа ана ли за на со др жи-
на та на суд ски пре су ди за 231 осу де но ли це до-
не се ни од ос нов ни те су до ви за кри вич ни де ла, 
де фи ни ра ни ка ко се ксу ал на зло у по тре ба на де ца 

из вр ше ни ме ѓу ја ну а ри 2004 го ди на и ју ни 2009 
го ди на.

По да то ци те се со бра ни за се кое по е ди неч но осу-
де но ли це со пре су да, а не спо ред суд ски те пре-
су ди. Спо ред кри вич но-прав ни от си стем, ед на 
пре су да мо же да се од не су ва на еден или по ве ќе 
по е дин ци. Во слу чаи ко га има по ве ќе од ед на жр-
тва, са мо жр тва та ко ја е пр во еви ден ти ра на во 
суд ска та пре су да е зе ме на пред вид при ана ли за-
та. 89% од слу ча и те со се ксу ал на зло у по тре ба на 
де ца вклу чу ва ат ед на жр тва, до де ка око лу 8% од 

Табела 3: Рас про стра не тост на ли ца осу де ни за се ксу ал на зло у по тре ба на де ца спо ред ос нов ни те су до ви низ зем ја та

Вкупен број лица обвинети за сексуална злоупотреба на деца, според податоците од основните судови, со вкупниот број на 
население во областите под надлежност  на секој основен суд 

Основен суд Број на осудени лица за  
сексуална злоупотреба на деца

Проценти на лица осудени за 
сексуална злоупотреба на деца

Проценти на населението на подрачјето 
на судот44

Скопје 55 24 29
Штип 29 12.5 3
Куманово 26 11 7
Битола 21 9 6
Кичево 21 9 3
Велес 14 6 3
Прилеп 12 5 5
Струмица 11 5 5
Кочани 7 3 2
Охрид 6 3 3
Радовиш 6 3 2
Струга 5 2 3
Неготино 4 2 1
Кратово 4 2 0.5
Гостивар 3 1 6
Дебар 2 1 1
Виница 2 1 1
Гевгелија 1 0.5 2
Делчево 1 0.5 1
Свети Николе 1 0.5 1
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слу ча и те вклу чу ва ат две жр тви, а 3% вклу чу ва-
ат по ве ќе од две жр тви. По ра ди стру кту ра та на 
истра жу ва ње то, жр тви те во овие 231 слу чај не се 
ана ли зи ра ни.  

I. КА РА КТЕ РИ СТИ КИ НА  
СТО РИ ТЕ ЛИ ТЕ НА СЕ КСУ АЛ НА  
ЗЛО У ПОТ РЕ БА НА ДЕ ЦА 

a.  Те ри то ри јал на рас про стра не тост на  
слу ча и те на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца

 
Од 231 осу ден сто ри тел за се ксу ал на зло у по тре-
ба на де ца во истра жу вач ки от пер и од, 24% би-
ле осу де ни од Ос нов ни от  суд 1 во Скоп је, 12.5% 
би ле осу де ни во Штип, 11% во Ку ма но во, 9% во 
Би то ла и 9% во Ки че во – или вкуп но око лу 66% 
од бро јот на осу де ни ли ца во ана ли за та (Та бе ла 
3). Ос нов ни те су до ви се мес но над леж ни43 за по-
го ле ма те ри то ри ја откол ку те ри то ри ја та на гра-
дот во кој се на о ѓа се ди ште то на су дот, од нос но 
за не кол ку оп шти ни сог лас но те ри то ри јал на та 
ор га ни за ци ја на др жа ва та. Про цен тот на учес тво 
во вкуп на та стру кту ра на осу де ни ли ца е нај го-
лем во Скоп је , но тој опс лу жу ва нај го лем дел 
од на се ле ни е то (око лу 29%). Имај ќи го пред вид 

вкуп но то на се ле ни е то во по драч ја та на мес на 
над леж ност на се кој од ос нов ни те су до ви, то гаш 
нај ви со ки стап ки на осу де ни ли ца за се ксу ал на 
зло у по тре ба на де ца се на по драч ја та кои се под 
над леж но ста на ос нов ни те су до ви во Штип и Ку-
ма но во, а по нив сле ду ва ат Би то ла и Ки че во.

б.  Ви до ви се ксу ал на зло у по тре ба спо ред  
суд ска пре су да

Се ксу ал на та зло у по тре ба врз де ца во на ша та др-
жа ва врз ос но ва на бро јот на осу де ни ли ца се 
ма ни фе сти ра ла пре ку 12 кри вич ни де ла45 (ви ди 
Гра фи кон 10). Кри вич но то де ло, по лов на пад врз 
ма ло лет но ли це кое не на пол ни ло 14 го ди ни бе-
ше нај за ста пе но то кри вич но де ло (43%).  Кри вич-
но то де ло вон бра чен  жи вот со ма ло лет но ли це 
(се од не су ва на де ца на во зраст од 14-15 го ди ни) 
бе ше вто ро то нај за ста пе но де ло, кое со чи ну ва 
24% од бро јот на ана ли зи ра ни те осу де ни ли ца за 
се ксу ал на зло у по тре ба на де ца, а по не го сле ду-
ва кри вич но то де ло си лу ва ње  (де ца по ста ри од 
14 го ди ни), чиј про цент из не су ва 13%. Овие три 
кри вич ни де ла во стру кту ра та на осу де ни ли ца за 
се ксу ал на зло у по тре ба на де те со чи ну ва ат 80%. 
Си те оста на ти кри вич ни де ла, се со мно гу по ма ла 
за ста пе ност (од 1% до 4%). 

Графикон 10: Ли ца осу де ни за ви до ви се ксу ал на зло у по тре ба на де ца
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II. ЛИЧ НИ КА РА КТЕ РИ СТИ КИ НА  
ЛИ ЦА ТА ОСУ ДЕ НИ ЗА СЕ КСУ АЛ НА 
ЗЛО У ПОТ РЕ БА НА ДЕ ЦА

а.  По лот на ли ца та осу де ни за се ксу ал на  
зло у по тре ба на де ца

Ка ко и на дру ги ме ста во све тот, огром но мно-
зинс тво на сто ри те ли те на се ксу ал на зло у по тре-
ба на де ца во зем ја та се ма жи: 93% од си те осу-
де ни ли ца се ма жи и са мо 7% же ни. Раз ли ки те 
по ме ѓу осу де ни те ли ца од ма шки и жен ски пол не 
е са мо во од нос на обе мот на осу ду ва ност, ту ку 
и по од нос на ви дот на кри вич ни те де ла што ги 
пра ват ма шки те од нос но жен ски те ли ца. 

Ана ли за та на сто ри те ли те на кри вич ни де ла спо-
ред по лот на осу де но то ли це по ка жу ва де ка же-
ни те нај че сто се сто ри те ли на кри вич но то де ло, 
Вон бра чен жи вот со ма ло лет но ли це, од нос но 
56%. На кри вич но то де ло, По лов на пад врз ма
ло лет ник кој не на пол нил 14 го ди ни от па ѓа ат 25% 
(4) од осу де ни те же ни. Во ре чи си си те дру ги слу-
чаи (освен еден46), же ни те-сто ри те ли би ле нај че-
сто осу ду ва ни за по ма га ње или пот тик ну ва ње 
кри вич но де ло, би деј ќи тие не се ди рект ни из вр-
ши те ли на дејс тви е то на се ксу ал на з ло у по тре ба 
со иск лу чок на оние кри вич ни де ла кои спо ред 
за кон ско то би тие на де ло то се из вр шу ва ат со по-
сре ду ва ње, под ве ду ва ње и овоз мо жу ва ње, во 
кои слу чаи же ни те се ди рект ни сто ри те ли на би-
ти е то на де ло то.  

б. Во зра ста на ли ца та осу де ни за се ксу ал на 
зло у по тре ба на де ца 

Осу де ни те ли ца за се ксу ал на зло у по тре ба на де-
ца, ко га го сто ри ле де ло то за кое се осу де ни, при-
па ѓа ат на си те во зрас ни ка те го рии. Во Та бе ла 4 е 
да ден ком па ра ти вен при каз на  во зра ста на ли-
ца та осу де ни за кри вич ни де ла кои прет ста ву ва-
ат се ксу ал на зло у по тре ба на де ца и во зра ста на 
вкуп но осу де ни те ли ца47 во зем ја та. 

•	 По да то ци те од истра жу ва ње то по ка жу ва ат 
де ка до ми нант на по за ста пе ност со 32% е ка-
те го ри ја та на сто ри те ли на се ксу ал на зло у по-
тре ба на де ца, кои се на во зраст од 18 до 24 
го ди ни. Оваа во зрас на ка те го ри ја во ед но е и 
нај за ста пе на со ре чи си ист про цент (30%) во 
стру кту ра та на вкуп но осу де ни ли ца. Во оч ли-
ва е раз ли ка во про цен ту ал на та за ста пе ност 
ме ѓу истра жу ва ни те осу де ни  ли ца за се ксу ал-
на зло у по тре ба на де ца и вкуп но осу де ни те 
ли ца во од нос на во зрас на та ка те го ри ја од 
25-30 го ди ни. Име но кај вкуп но осу де ни те 
ли ца оваа во зрас на ка те го ри ја е за ста пе на со 
17% до де ка кај истра жу ва ни те осу де ни ли ца 
за се ксу ал на зло у по тре ба на де ца е за ста пе-
но со 11%. Оста на ти те во зрас ни ка те го рии, 
од 31-40 го ди ни, од 41-50 го ди ни и 51-60 го ди-
ни се приб лиж но исто за ста пе ни и кај истра-
жу ва на та по пу ла ци ја и кај вкуп но осу де ни те 
ли ца.

 

Табела 4: Ком па ра ти вен при каз за во зра ста на ли ца та осу де ни за се ксу ал на зло у по тре ба на де ца и во зра ста на си те осу де ни 
сто ри те ли во исти от пер и од 

Возраст на сторителот во периодот кога било сторено кривичното 
дело според анализата на судските пресуди

Возраст на сите осудени лица во земјата48

Возраст во години Број Процент Број Процент

18–24 71 32 2,872 30
25–30 25 11 1,57849 17
31–40 59 27 2,24750 24
41–50 31 14 1,592 16
51–60 23 10 866 9
Над 60 12 5 344 4
Нема податоци 1 0.5 - -
Вкупно 221 100% 9,499 100%

Табела 5:  Ни во на обра зо ва ние на ли ца та осу де ни за кри вич ни те де ла на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца во спо ред ба со  
обра зов но то ни во на вкуп ни от број ли ца осу де ни ли ца 
Ниво на образование на 
сторителот на сексуална 
злоупотреба

Осудени сторители за  
сексуална злоупотреба на 
деца

Проценти Вкупно осудени сторители51  
Проценти

Без образование 47 20 10
Основно 121 52.5 28
Средно образование 46 20 44
Вишо образование 2 1 1
Високо образование 3 1.5 6
Друго 2 1 -
Нема податоци 10 4 11
ВКУПНО 231 100% 100%
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в. Обра зо ва ние на ли ца та осу де ни за  
се ксу ал на зло у по тре ба на де ца

 
По да то ци те од ова истра жу ва ње ука жу ва ат дека 
ли ца та осу де ни за се ксу ал на зло у по тре ба на де-
ца се со  по ни ско ни во на обра зо ва ние од ни во-
то на  обра зо ва ни е то кај вкуп на та по пу ла ци ја на 
осу де ни ли ца (Та бе ла 5), 20% од осу де ни те сто-
ри те ли на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца се без  
обра зо ва ние, до де ка 52,5% има ат за вр ше но са мо 
ос нов но обра зо ва ние. Ова зна чи де ка 72,5% од 
ли ца та осу де ни за се ксу ал на зло у по тре ба на де те 
има ат ни ско ни во на обра зо ва ние.

г. Ет нич ки со став на осу де ни те ли ца

Разг ле ду ва ње то на ет нич ка та при пад ност на осу-
де ни те ли ца по ка жа де ка тие при па ѓа ат на си те 
ет нич ки за ед ни ци што жи ве ат во зем ја та. На пра-
ве на та спо ред ба по ме ѓу вкуп но осу де ни те ли ца 
во 2008 го ди на и истра жу ва ни те осу де ни ли ца за 
се ксу ал на зло у по тре ба на де ца по ет нич ка ос но-
ва ги по ка жу ва след ни те со од но си.

Од ана ли за та на ет нич ка та при пад ност на ли ца та 
осу де ни за се ксу ал на зло у по тре ба на де ца про-

из ле гу ва де ка 50% од оваа ка те го ри ја на осу де ни 
ли ца се Ма ке дон ци, 24% се од ром ска та ет нич ка 
за ед ни ца, 15% се од ал бан ска та ет нич ка за ед ни-
ца и 6% се при пад ни ци на тур ска та ет нич ка за ед-
ни ца. За ста пе но ста на осу де ни ли ца за се ксу ал на 
зло у по тре ба на де ца од ром ска та ет нич ка за ед-
ни ца е зна чи тел но по ви со ко од нив на та за ста пе-
ност во вкуп но то на се ле ние во зем ја та (2.7%).

д. Бра чен ста тус на ли ца та осу де ни за  
се ксу ал на зло у по тре ба на де ца

 
Осу де ни те ли ца за се ксу ал на зло у по тре ба на де-
ца, што беа пред мет на ана ли за, нај че сто се на 
во зраст ко га е во о би ча е но да се во брак. Нив на-
та брач на со стој ба е при ка жа на во Гра фи кон 11, 
од нос но 44% би ле или во брак (36%) или во вон-
брач на за ед ни ца (8%).

ѓ. Ро ди телс тво кај сто ри те ли те на се ксу ал на 
зло у по тре ба на де ца

Рас по лож ли ви те по да то ци (не ма по да то ци за 
21% од слу ча и те) по ка жу ва ат де ка 49% од ли ца та 
осу де ни за се ксу ал на зло у по тре ба на де ца би ле 
ро ди те ли на ед но или по ве ќе де ца. 

Графикон 11: Брач на со стој ба на ли ца та осу де ни за се ксу ал на зло у по тре ба на де ца.

 Брачен статус 36%

 Вонбрачна заедница 8%

 Разведен 5%

 Вдовец 5%

 Самец 38%

 нема податок 7%

8%

5% 5%

8%

36%

38%

Табела 6:  Со од нос по ме ѓу истра жу ва ни те осу де ни ли ца за СЗД по ет нич ка ос но ва и вкуп но осу де ни те ли ца во 2008 го ди на и 
и ет нич ки от со став на на се ле ни е то во зем ја та
Ет нич ка при пад ност на осу де ни ли ца за се ксу-
ал на зло у по тре ба на де ца

Ет нич ка при пад ност на вкуп но осу-
де ни ли ца за 2008 го ди на

Ет нич ки со став на на се ле ни е то во 
зем ја та

број процент процент
1. Ма ке дон ци 115 50 60.5 64.5
2. Ал бан ци 34 15 20.5 25.5
3. Ро ми 55 24 12 2.7
4. Тур ци 13 5.5 4 4.0
5. Ср би 4 1.5 1 2.0
6. Дру го 6 2.552 1.553 1
7. Не поз на то 4 2.0 - -
ВКУПНО 231 100% 100% 100%
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е. Од но сот на сто ри те ли те на се ксу ал на  
зло у по тре ба на де ца со жр тви те на нив ни те 
де ла (поз на ти или не поз на ти)

По да то ци те до би е ни од суд ски те пре су ди го по-
тен ци ра ат зак лу чо кот де ка де ца та се во нај го лем 
ри зик од лу ѓе што им се до бро поз на ти. Исто та ка 
и ана ли за та на по да то ци те од до си е ја та за де ца-
та-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба еви ден ти ра-
ни во ЦСР по ка жа де ка во по ве ќе то слу чаи сто ри-
те лот и жр тва та се поз на ва ле (Тре та гла ва).

Во 25% од слу ча и те, сто ри те лот бил член на најб-
ли ско то или по ши ро ко то се мејс тво на жр тва та. 
Во си те дру ги слу чаи, де ца та би ле за гро зе ни од 
ли ца ко и што се којд нев но ко му ни ци ра ле со нив 
во нив но то не по сред но оп кру жу ва ње, од нос но 
ли ца од кои де ца та би оче ку ва ле за шти та.

ж. Вре ме тра е ње на зло у по тре ба та пред да  
би де откри е на

Гра фи кон 13 го при ка жу ва вре ме тра е ње то во кое 
де те то-жр тва би ло под ло же но на се ксу ал на зло у-
по тре ба пред да се открие кри вич но то де ло. Фре-

квент но ста на се ксу ал на та зло у по тре ба ди рект но 
вли јае врз те жи на та на пос ле ди ци те што ги оста-
ва врз лич но ста и раз во јот на лич но ста на де те то 
жр тва на се ксу ал на зло у по тре ба 

Кај 10% од ана ли зи ра ни те слу чаи на се ксу ал на 
зло  у по тре ба на де ца, зло у по тре ба та тра е ла по-
дол го од ед на го ди на пред да би де откри е на. Кај 
27% од слу ча и те, зло у по тре ба та тра е ла 6 ме се-
ци пред да би де откри е на. Кај 51% од слу ча и те 
зло у по тре ба та би ла откри е на не по сред но пос ле 
пр во то из вр шу ва ње. 

Иа ко до ми нант на ка те го ри ја е ед но крат но извр-
шу ва ње на се ксу ал на та зло у по тре ба (59%), 25% 
од сто ри те ли те ги зло у по тре бу ва ле сво и те жр тви 
по ве ќе од пет па ти (Та бе ла 8). 

Се за бе ле жу ва де ка сто ри те ли те на се ксу ал на 
зло у по тре ба на де ца ко ри сте ле раз ни на чи ни и 
средс тва за да ги сто рат кри вич ни те де ла, ка ко 
што се: за ка ни, ве ту ва ња и ма те ри јал ни по вол но-
сти (Гра фи кон 14).

Tабела 7: Од но сот на сто ри те ли те на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца со жр тви те на нив ни те де ла
Односот жртва-сторител Број Процент
сродство – татко 36 18
сродство – очув 3 1
сродство – друг близок роднина – чичко, дедо, брат 13 6
семеен пријател 27 13
соседи 32 16
од училиште 4 2
љубовна врска 40 20
друго (познаник надвор од училиштето, во соседството или семејството, таксист, сват) 44 22
нема податоци 4 2
ВКУПНО 203 100%

Графикон 12: Од но сот на сто ри те ли те на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца со жр тви те на нив ни те 
де ла
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40% од сто ри те ли те упо тре би ле фи зич ка си ла, 
за ка на од фи зич ка си ла или ком би на ци ја од раз-
лич ни средс тва при из вр шу ва ње то на де ла та. По-
на та му, 36% од сто ри те ли те вклу чу ва ле раз лич ни 
ме то ди ка ко: ве ту ва ња, из ма ма, да ва ње ма те ри-
јал ни по год но сти кои би ле ко ри сте ни за да се 
вли јае врз де те то-жр тва со цел да се олес ни се-
ксу ал на та зло у по тре ба и да се на ма ли ве ро јат но-
ста де ло то да би де при ја ве но. Сте пе нот на стра-
да ње на де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба 
мо же да се сог ле да и пре ку на чи нот на кој е из вр-
ше на за ло у по тре ба та (Гра фи кон 15). 

По да то ци те од истра жу ва ње то го во рат де ка ре-
чи си по ло ви на од си те сто ри те ли (46%) се ксу ал-
на та зло у по тре ба ја из вр ши ле со пе не тра ци ја 
(ва ги нал на, орал на, анал на, или пе не тра ци ја за-
ед но со дру ги на чи ни), што е еден од нај те шки те 
ви до ви се ксу ал на зло у по тре ба. Исто та ка, и по да-
то ци те до би е ни од еви ден ци и те на ЦСР ука жу ва-
ат де ка 37% од жр тви те на се ксу ал на зло у по тре-
ба на де ца при ја ве ни во ЦСР би ле под ло же ни на 
ва ги нал на, орал на или анал на пе не тра ци ја. 

з. Број на сторители 

Спо ред ана ли за та на суд ски те пре су ди, во по ве-
ќе то слу чаи на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца 
(73%), кри вич но то де ло го из вр шил еден сто ри-
тел. Ова е по вр за но со са ма та при ро да на кри-
вич но то де ло, би деј ќи ко га се тол ку ва ат по да то-
ци те за учес тво на двај ца или по ве ќе сто ри те ли 
(27%), тре ба да се има на ум де ка за кри вич но то 
де ло вон бра чен жи вот со ма ло лет но ли це, осу-
де ни се 24% од сто ри те ли те, а че сто со из вр ши те-
ли се ро ди те ли те што го овоз мо жи ле кри вич но то 
де ло.

ѕ. Ме ста ка де што би ле из вр ше ни кри вич ни те 
де ла на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца 

До би е ни те истра жу вач ки ре зул та ти по ка жу ва ат 
де ка нај че сто (54%), де ло то е из вр ше но во ме-
сто то на жи ве е ње на сто ри те лот и на жр тва та. 
Ва кви те истра жу вач ки ре зул та ти се сов па ѓа ат со 
ре зул та ти те до би е ни од ана ли зи ра ни те до си е ја 
што ги во дат ЦСР. Во од нос на ме сто то на из вр-
шу ва ње на се ксу ал на та зло у по тре ба врз де те то, 
след но по за ста пе ност е из вр шу ва ње то на зло у-
по тре ба та во ме сто то на жи ве е ње на сто ри те лот 
(29%) (Гра фи кон 16).

Табела 8:  Кол ку па ти е из вр ше на зло у по тре ба та
Број на забележани инциденти Број Процент
Еден 136 59
Два 13 6
Три до пет 19 8
Повеќе од пет 59 25
Нема податоци 4 2
ВКУПНО 231 100%

Графикон 13: Времетраење на злоупотребата пред да биде откриена54  
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III. КРИМИНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

a. Прет ход на осу ду ва ност на ли ца та осу де ни за 
се ксу ал на зло у по тре ба на де ца

Ед но од најз на чај ни те пра ша ња што се по ста ву ва 
во вр ска со се ксу ал на зло у по тре ба на де ца, кое 
ед но вре ме но е и цен трал но пра ша ње за по ли-
ти ка та ко ја др жа ва та ја кре и ра за спре чу ва ње и 
суз би ва ње на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца е 
пра  ша ње то за по вто ру ва ње на де ло то. 

Кај нас со стој ба та со по ли ти ка та што се во ди 
спре ма сто ри те ли те на се ксу ал на зло у по тре ба 
на де ца е на со че на кон зго ле му ва ње од нос но по-

дол го трај но ли шу ва ње од сло бо да на сто ри те ли-
те на овие кри вич ни де ла, но отсус тву ва од го во-
рот на пра ша ње то за трет ма нот што тре ба да се 
при ме ну ва врз овие ли ца во каз не ни те ин сти ту-
ции, ка ко и пост пе нал ни от трет ман.

Спо ред ана ли зи ра ни те суд ски пре су ди, со стој-
ба та со по вто ру ва ње то на овие кри вич ни де ла 
е след на: од вкуп но ана ли зи ра ни те 231 осу де но 
ли це, 191 (83%) се при мар ни пре стап ни ци, до де-
ка 38 (16%) се повтор ни ци. Во рам ки те на по втор-
ни ци те се 38 ли ца, нај че сти или 26 се ед но крат ни 
по втор ни ци, мно гу по ма ла  е за ста пе но ста на дво-
крат ни те и по ве ќе крат ни те по втор ни ци, 12 ли ца.  

3%

21%

27% 20%

11%

4%

11%

3%
 Закани 3%

 Сила 11%

 Ветувања 4%

 Материјални средства и подароци 11%

 Други средства (злоупотреба на авторитет, со 

себесоблекување, дозволување вонбрачен живот)

 Повеќе средства 27%

 Заблуда и измама 21%

 Нема податоци 3%

Графикон 14: Средс тва упо тре бе ни од сто ри те лот на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца за из вр шу ва ње 
на кри вич но то де ло55

Иако во поголемиот број на случаи станува збор за 
еднократна сексуална злоупотреба, во оваа земја во 
еден на четири случаи е регистрирана повеќекратна 
злоупотреба – повеќе од пет пати.
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Графикон 15: На чин на из вр шу ва ње на се ксу ал на зло у по тре ба
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 Вагинална пенетрација 35,5%

 Злоупотреба без пенетрација 16%

 Допирање 15,6%

 Друго (овозможување, давање согласност од родител) 

14,7%

 Пенетрација и други начини 8,2%

 Подведување 3,5%

 Покажување 3%

 Анална пенетрација 1,7%

 Непознато 1,3%

 Орална пенетрација 0,4%

Стап ка та на по втор кај сто ри те ли те на се ксу ал на 
зло у по тре ба на де ца е иста ка ко и кај оп шта та по-
пу ла ци ја на осу де ни ли ца (16%).

Стап ка та за дру ги ви до ви по втор кај ли ца та осу-
де ни за се ксу ал на зло у по тре ба на де ца е 13%, 
спо ре де но со 9% кај си те осу де ни ли ца. Ова во ди 
кон зак лу чок де ка ли ца та осу де ни за се ксу ал на 
зло у по тре ба на де ца, по крај де ла та за се ксу ал на 
зло у по тре ба, исто та ка се и по че сти сто ри те ли на 
дру ги кри вич ни де ла. 

Ана ли за на го ре на ве де ни те со од но си е на пра ве-
на со спо ре ду ва ње на истра жу вач ки те ре зул та ти 
за по втор на ли ца та осу де ни за се ксу ал на зло у-
по тре ба на де ца со по да то ци те за по втор на си те 
осу де ни ли ца во зем ја та во 2008 го ди на.

б.  Во зраст на жр тва та во вре ме то на  
из вр шу ва ње то на кри вич но то де ло

Ка ко што бе ше прет ход но спо ме на то, жр тви те 
од 231 суд ска пре су да не беа ана ли зи ра ни. Се-
пак, во зра ста на де ца та-жр тви на се ксу ал на зло-
у по тре ба во мо мен тот на зло у по тре ба та (спо ред 
суд ски те пре су ди) бе ше спо ре ду ва на со во зра ста 
на слу ча и те при ја ве ни во ЦСР (Гра фи кон 17). 

При ана ли за на по да то ци те за во зра ста на де ца-
та-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба до би е ни од 
суд  ски те пре су ди, до би е ни се след ни те по да то ци:

•	 Со нај го лем ри зик да ста нат жр тви на се ксу-
ал но на силс тво се де ца та од 10 до 13 го ди ни 
(44%). Тоа се за бе ле жу ва и кај по да то ци те од 
до си е ја та на ЦСР (52%);  

Графикон 16: Ме ста ка де што би ле из вр ше ни кри вич ни де ла на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца
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•	 По стои огром на раз ли ка ме ѓу по да то ци те од 
суд ски те пре су ди за осу де ни те сто ри те ли и 
по да то ци те од до си е ја та на ЦСР за жр тви те 
на во зраст од 14-15 го ди ни: 32% од осу де ни те 
со суд ски те пре су ди, во спо ред ба со 16% од 
слу ча и те во до си е ја та на ЦСР. Оваа раз ли ка 
ве ро јат но е по вр за на со фа ктот де ка де ца та 
на во зраст од 14-15 го ди ни се жр тви на кри-
вич но то де ло вон бра чен жи вот со ма ло лет-
ник. Ова кри вич но де ло прет ста ву ва 24% од 
пре су ди те за се ксу ал на зло у по тре ба на де ца, 
а комп лет но отсус тву ва од до си е ја та на ЦСР; 

•	 Слич но на до си е ја та на ЦСР, по да то ци те од 
суд ски те пре су ди ука жу ва ат де ка ре тко има 
при ја ву ва ње на жр тви на се ксу ал на зло у по-
тре ба на во зраст над 16 го ди ни; 

•	 Во од нос на сто ре ни те кри вич ни де ла на сек-

Табела 9: Ви до ви по втор кај сто ри те ли те на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца во спо ред ба со по втор кај вкуп ни от број осу де ни 

Вкупен број осудени лица во 2008
Лица осудени за сексуална злоупотреба на деца 
според истражувањето 

Вид на повтор Број Процент Број Процент
1. Претходни осудувања 1,563 16.5 38 16
          1.1 Специјален повтор56 678 7 7  3
          1.2 Друг повтор 885 9.5 31 13
2. Без повтор 7,940 83.5  191 83
3. Нема податоци - - 2 1
 9,503 100.0 231 100.00

су ал на зло у по тре ба на де ца под 10 го ди ни, 
по мал ку слу чаи се за бе ле жа ни во суд ски те 
пре су ди во спо ред ба со до си е ја та на ЦСР, 
од нос но 11% и 31%. По мал ку слу чаи се исто 
та ка за бе ле жа ни во суд ски те пре су ди кои 
вклу чу ва ат де ца по ма ли од 6 го ди ни од нос но 
1%, во спо ред ба со 8% од слу ча и те за бе ле-
жа ни од стра на на ЦСР. Оваа раз ли ка мо же-
би мо же да се при пи ше на не под го тве но ста 
на не кои ро ди те ли да про дол жат со суд ска 
по стап ка. Исто та ка, тоа мо же да е по ра ди 
фа ктот де ка го лем број суд ски по стап ки кои 
вклу чу ва ат пом ла ди де ца-жр тви не мо же ле 
да про дол жат по ра ди по те шко тии по вр за ни 
со ин терв ју и ра ње то и до би ва ње то ре ле вант-
ни из ја ви од ма ли те де ца-жр тви. По треб но е 
прод ла бо че но истра жу ва ње за да се да де од-
го вот на по го ре по ста ве ни те ди ле ми.

100%

0%
Според досиеја на ЦСР Според судски пресуди

 нема податоци

 16-17 години 

 14-15 години 

 10-13 години 

 7-9 години 

 до 6 години

1%

16%

52%

23%

8%

11%

2%

32

44%

10%

1%

Графикон 17:  Возраст на жртвата за време на извршување на кривичниот акт
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Еден на пет осудени сторители нема 
завршено основно училиште. 
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Ин сти ту ци о на лен од го вор

Петта глава

Со истра жу ва ње то беа оп фа те ни ин сти ту ци и те 
кои има ат за кон ска над леж ност да ги за шти тат 
де ца та. Во кон текст на те ма та на истра жу ва ње-
то, се ксу ал на зло у по тре ба на де ца, оп фа те ни се 
ин сти ту ци и те кои мо жат да иден ти фи ку ва ат и 
пре поз на ат зна ци на се ксу ал на зло у по тре ба кај 
де ца та и ин сти ту ции кои се кон цен три ра ни на 
кри вич но прав на та и на со ци јал на та за шти та на 
де ца та - жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба. 
 
Ре зул та ти те од истра жу ва ње то обез бе ду ва ат ин-
фор ма ци ја за ме ха низ ми те на пре пра ќа ње по-
ме ѓу раз лич ни др жав ни ин сти ту ции и за уло га та 
на цен три те за со ци јал на ра бо та (ЦСР) во те кот 
на суд ски те по стап ки. Одредени информации за 
нивното познавање на сексуална злоупотреба на 
деца беа прибрани во фокус групите.

По ли ти ки те и пра кти ка та на ин сти ту ци и те се при-
ка жа ни спо ред по да то ци со бра ни од три из во ри:  
 
•	 Суд ски те пре су ди, 

•	 До си е ја та за де ца жр тви на се ксу ал на зло у-
по тре ба што ги во дат ЦСР

•	 Вра бо те ни во ре ле вант ни ин сти ту ции (фо кус 
гру пи со ста ве ни од пет раз лич ни гру пи на 
про фе си о нал ци).

При разг ле ду ва ње то на ин сти ту ци о нал ни от од го-
вор  во вр ска со слу чаи на се ксу ал на зло у по тре-
ба на де ца тре ба да се има ат пред вид след ни те 
пра ша ња: по стој на та за кон ска рам ка (прег лед на 
за кон ска та рам ка е да ден во Анекс 3); пра кти ки-
те на ре ле вант ни те ин сти ту ции во ре а ли за ци ја та 
на нај до бри те ин те ре си на де те то и кон крет на за-
шти та. 

Оваа гла ва се освр ну ва на: 1) суд ски по стап ки; 2) 
по стап ки во цен три те за со ци јал на ра бо та; и 3) 
пра кти ка на струч ни те ра бот ни ци во си сте мот.

I. ПОСТАПКИ ПРЕД СУДОВИТЕ

Истра жу вач ки те ре зул та ти за суд ска та по стап ка 
се разг ле ду ва ни од ас пект на спе ци фич на та за-
шти та на де ца та. Од осо бе но зна че ње за за шти-
та та на де те то жр тва во кри вич на та по стап ка е 
пра ша ње то на бла го со стој ба  на де ца та  по ста-
вено во ре ла ци ја со ос нов ни те на че ла на по стап-
ка та и за кон ски доз во ле ни от иск лу чок. Доз во ле-
ни от иск лу чок од ос нов ни те на че ла е зас но ван 
пред се на за шти та та на де ца та жр тви кои ка ко 
све до ци се ја ву ва ат во по стап ка та57. При ме на та 
на иск лу чок во ни ту еден слу чај не смее да се 
сфа ти ка ко ком про ми ти ра ње на пра ва та на об ви-
не ти от на пра вич но су де ње.

Пред мет на ана ли за беа 196 суд ски по стап ки за 
се ксу ал на зло у по тре ба на де ца. Во пред ме ти те 
со по ве ќе од ед на жр тва, са мо пр ва та еви ден ти-
ра на жр тва е зе ме на ка ко еди ни ца за ана ли за. 

Во при лог на при ме на та на иск лу чо ци од ос нов-
ни те на че ла за ра ди про цес на за шти та на де ца та 
жр тви осо бе но зна чај ни се58:

•	 воз не ми ре но ста на де ца та-жр тви на се ксу ал-
на зло у по тре ба ко га од нив се ба ра да да дат 
исказ пред суд или до де ка го пре ра ска жу ва ат 
сво е то искус тво,

•	 страв од со о чу ва ње со об ви не ти от,

•	 фор мал ни от ка ра ктер на суд ни ца та, 

•	 не раз би ра ње на суд ски те про це ду ри и прав-
на та тер ми но ло ги ја,

•	 по тен ци јал но штет ни те ефе кти од по вто ру-
ва ње на иска зот пред раз лич ни ин сти ту ции,

•	 вре ме тра е ње то на по стап ки те од откри ва ње 
на сексуална злоупотреба до суд ска та за врш-
ни ца и штет но то вли ја ние врз евен ту ал ни от 
трет ман на де те то жр тва.
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От ту ка, пре зен ти ра ни те истра жу вач ки те ре зул  та-
ти се од не су ва ат на при ме на та на ос нов ни те на-
че ла на кри вич на та по стап ка, јав ност, ус ност, не-
по сред ност и кон тра ди ктор ност во суд ски пред-
ме ти на сексуална злоупотреба на деца59

а. Присуство на јавноста во судницата 

На че ло то на јав ност на глав ни от пре трес по драз-
би ра де ка по пра ви ло на глав на рас пра ва про тив 
пол но лет ни об ви не ти мо жат да при сус тву ва ат 
не о гра ни чен број пол но лет ни гра ѓа ни. Иск лу чок 
од ова пра ви ло се си ту а ци и те кои се пре циз но 
пред ви де ни во за ко нот. Од ас пект на на ше то 
истра жу ва ње ре ле ван тен е ос но вот за иск лу чу ва-
ње на јав но ста ко га тоа е по треб но за ра ди за шти
та на мо ра лот, за шти та на лич ни от и ин тим ни от 
жи вот на об ви не ти от, све до кот или оште те ни от. 

За ко нот не пред ви ду ва за дол жи тел но иск лу чу-
ва ње на јав но ста во пред ме ти на се ксу ал на зло-
у по тре ба на де ца, ту ку е оста ве но на оцен ка на 
со ве тот. Во вр ска со при ме на та на ис лу чо кот од 
на че ло то на јав ност кај ана ли зи ра ни те пре су ди-
те за осу де ни ли ца за се ксу ал на зло у по тре ба на 
де ца, во 60% од пред ме ти те јав но ста не е иск лу-
че на. 

За кон ски те одред би доз во лу ва ат ко га ка ко све-
док се сос лу шу ва ма ло лет но ли це пом ла до од 14 
го ди ни да се иск лу чи јав но ста од глав ни от пре-
трес60. Истра жу вач ки те ре зул та ти по ка жу ва ат де-
ка во 60% од пред ме ти те ко га де те то жр тва под 
18 години е сос лу ша но на глав на рас пра ва јав-
но ста не е иск лу че на. Ду ри и за де ца под 14-го-
диш на во зраст бил доз во лен при стап за јав но ста 
во суд ни ца та во по ве ќе од по ло ви на од слу ча и те 
(58%).

б. Не по сред ност и ус ност

На че ло то на не по сред ност и ус ност кои ра ко во-
дат со глав ни от пре трес прет по ста ву ва ат де ка 
си те до ка зи се из ве ду ва ат пред су дот во ус на 
фор ма. Су дот ја зас но ва пре су да та врз ос но ва на 
до ка зи те кои се ус но из ве де ни на глав ни от пре-
трес. 

Во кон текст на истра жу ва ње то по себ но вни ма-
ние зас лу жу ва иск лу чо кот од на че ло то на јав ност 
и не по сред ност ко га иска зот на де те жр тва на се-
ксу ал на зло у по тре ба тре ба да се из ве де на гла-
вен пре трес. Осо бе но од ас пект на фа ктот де ка 
за ко но дав ство то не за бра ну ва зе ма ње на исказ 
од све док „по слу ша ње“ или чи та ње на за пис ни-
кот од прет ход но да де ни от исказ во истра га, 

Ана ли зи ра ни те суд ски пре су ди ука жу ва ат на ре-
ла тив но ви со ка за ста пе ност на сос лу шу ва ње на 
де ца та жр тви на сексуална злоупотреба не по-
сред но на гла вен пре трес. Во 61% од слу ча и те 
де те то жр тва е сос лу ша но ед наш на гла вен пре-
трес. Из не на ду вач ки е што по стои слич на за ста-
пе ност и за де ца та-жр тви до 14 го ди ни и за де-
ца та-жр тви над 14 го ди ни. Од че ти ри де ца би ло 
по ба ра но да да дат исказ по ве ќе од ед наш во те-
кот на суд ско то ро чи ште. Иск лу чо кот од на че ло-
то на јав ност, да се про чи та ат из ја ви те да де ни на 
за пис ник во истра га е при ме нет во 25,5% ( 50% ) 
од слу ча и те, до де ка во око лу 7% од слу ча и те жр-
тва та во оп што не би ла сос лу ша на во суд ска по-
стап ка.

в. Дол жи на на по стап ка

Од ас пект на за шти та та на де ца та-жр тви на се ксу-
ал на зло у по тре ба во каз не но прав ни от си стем, 
клуч но е да се ана ли зи ра дол жи на та на по стап-
ка та, поч ну вај ќи од пр ви от до пир на де те то со 
прав ни от си стем отка ко е откри е на се ксу ал на та 
зло у по тре ба и сѐ до пре су ду ва ње то. 

Ка ко што ве ќе бе ше на ве де но во огра ни чу ва ња-
та на ова истра жу ва ње (Гла ва 2), та ква та ана ли за 
отсус тву ва за ра ди оне воз мо жен при стап до по-
да то ци. Од нос но, ана ли зи ра ни беа по да то ци те 
со др жа ни во суд ски те пре су ди, т.е. ин фор ма ции 
за вре ме тра е ње то на по стап ка та са мо од мо мен-
тот на по ди га ње на об ви не ни е то до пре су ду ва-
ње то:

•	 52% од суд ски те по стап ки за се ксу ал на зло у-
по тре ба на де ца за вр ши ле со пре су да во рок 
од 4 ме се ци од мо мен тот на од по диг ну ва ње-
то на об ви ни те лен акт.

Табела 10:  Број на давање изјави од страна на децата-жртви на сексуална злоупотреба
Број на давање изјави од страна на децата-
жртви

0–6 7–9 10–13 14–15 16–17
Нема 

податок
Вкупно Процент

Изјава дадена за време на истражната постапка 0 7 25 12 1 5 50 25.5
Еднаш 0 12 61 30 1 16 120 61
Два пати 0 0 0 2 0 0 2 1
Повеќе од два пати 0 0 0 1 0 1 2 1
Не е сослушанa 2 1 2 6 1 1 13 7
Нема податок 0 1 2 3 0 1 7 4
Пресуда без главно сослушување 0 0 1 1 0 0 2 1
ВКУПНО 2 21 91 55 3 24 196 100%
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•	 20% од суд ски те по стап ки тра е ле по дол го од 
12 ме се ци, што очиг лед но е при чи на за за-
гри же ност во од нос на ин те ре си те на де ца та-
жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба.

г. Притвор 

Кри вич но то за ко но дав ство во зем ја та не ма од-
ред  би за за дол жи те лен при твор на об ви не ти те. 
Имај ќи ги во пред вид при чи ни те за при твор, ка ко 
мер ка за обез бе ду ва ње при сус тво на об ви не ти от 
и ус пеш на кри вич на по стап ка, спо ред член 184 
на ЗКП, во кон тек стот на истра жу ва ње то, ана ли-
за та на мер ка та при твор бе ше на пра ве на врз ос-
но ва на след ни те ар гу мен ти: а) де ка об ви не то то 
ли це мо же да ја по пре чи истра га та со вли ја ние 
врз све до ци те, со у чес ни ци те или при кри ва чи те 
ка ко и б) де ка мо же да го по вто ри де ло то или да 
го до вр ши де ло то во обид.

Спо ред истра жу вач ки те ре зул та ти до би е ни од 
ана ли за та на суд ски пре су ди за осу де ни ли ца, во 
те кот на по стап ка та до пре су ду ва ње то, об ви не-
ти те мо же ле да се бра нат од сло бо да во 63% од 
си те слу чаи. Во 58% од овие слу чаи, об ви не ти-
от во оп што не бил при тво рен, до де ка во 5% од 
слу ча и те об ви не ти от бил ос ло бо ден од при твор 
пред до не су ва ње на пре су да та. 

Ако про цен ту ал на та за ста пе ност на опре де лу ва-
ње то на мер ка при твор го ста ви ме во кон текст на 
истра жу вач ки те ре зул та ти за ре ла ци ја та ме ѓу сто-
ри те лот и де те то жр тва, про из ле гу ва де ка во 86% 
од слу ча и те кои ре зул ти ра ле со суд ска пре су да 
жр тва та го поз на ва ла сто ри те лот, а уште по ве ќе 
де ка во 17% од слу ча и те сто ри те лот е од при мар-
но то се мејс тво на жр тва та (та тко или очув).

По на та му, ако го разг ле да ме опре де лу ва ње то на 
мер ка та при твор во вр ска со својс тво то на сто ри-
те лот на пр во то по за ста пе ност кри вич но де ло, 
По лов на пад врз ма ло лет ник кој не на пол нил 14 
го ди ни, про из ле гу ва де ка во 42% од ана ли зи ра-
ни те слу чаи не е опре де ле на мер ка та при твор. 
Ако го да де ме и про цен тот на ос ло бо ду ва ње на 
об ви не ти от од при твор пред пре су ду ва ње, то гаш 
про цен тот е  мно гу по ви сок - 51,5%. 

д. По себ на про цес на за шти та на де ца-све до ци 
ко и што се жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба

Имај ќи ја пред вид ре ла тив но ви со ка за ста пе-
ност на сос лу шу ва ње (63%) на де ца та жр тви на 
сексуална злоупотреба не по сред но на гла вен 
пре трес зас лу жу ва ин те рес пра ша ње то за по-
себ на та за шти та на де ца та све до ци. За кон ски те 
из ме ни од 2008 го ди на  овоз мо жу ва ат по до бра 
про цес на за шти та на де ца та-жр тви. Одред ба та 
со ко ја се зго ле му ва про цес на та за шти та на де-
ца та жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба за сос лу-
шу ва ње над вор од суд ни ца и без при сус тво на 
стран ки те и при ме на на ау дио и ви зу ел ни за пи-
си кои по доц на мо жат да се ко ри стат ка ко до каз 
во по стап ка та е од ре ла тив но нов да тум 61. Се пак, 
мно гу е кус пер и о дот од во ве ду ва ње то на оваа 
мер ка за да мо же да се на пра ви ана ли за на имп-
ле мен та ци ја та.

За кон ски те одред би по ста ву ва ат  об вр ска за 
прет паз ли во по ста пу ва ње при сос лу шу ва ње на 
ма ло лет ни те ли це ка ко жр тва од кри вич но де ло, 
со цел да не оста нат штет ни пос ле ди ци врз пси-
хич ка та со стој ба. А за вис но од оцен ка та на со ве-
тот сос лу шу ва ње то мо же да се из вр ши со по мош 

Времетраење на постапките

До 1 месец 1–2 месеци 2–4 месеци 4–6 месеци 6–9 месеци 9–12 месеци над 12 месецинема податоци
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на пе да гог или на дру го струч но  ли це. Во овој 
кон текст е ана ли зи ра но при сус тво то на струч ни 
ли ца од Цен три те за со ци јал ни ра бо ти ка ко дел 
од си сте мот за за шти та и под др шка на де ца та жр-
тви.

Спо ред истра жу вач ки те ре зул та ти од ана ли зи ра-
ни те суд ски пре су ди, са мо во 23,5% од слу ча и те, 
прет став ник од ЦСР при сус тву вал на глав на та 
рас пра ва, до де ка во 74,5% од слу ча и те не ма по-
да ток за при сус тво то на ЦСР на гла вен пре трес.
            
По на та му, при од лу чу ва ње то по кри вич ни от 
пред мет за сексуална злоупотреба на деца, су дот 
са мо во 32% од слу ча и те еви ден ти рал ба ра ње за 
стру чен на од и мис ле ње од ЦСР.

Са мо во 7% слу чаи прет став ни ци на ЦСР би ле 
при сут ни да да дат под др шка на де те то и да дејс-
тву ва ат ка ко ком пе тент но ли це пре ку кое се упа-

ту ва ат пра ша ња до де те то или да му по мог нат на 
де те то во кое би ло дру го својс тво. Графикон 19 
дава приказ за присуството и улогата на ЦСР во 
случаите на сексуална злоупотреба на деца.

Врз ос но ва на истра жу вач ки те ре зул та ти мо же 
да се из ве де општ зак лу чок де ка во вр ска со кри-
вич ни те де ла на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца, 
одред би те на За конот за кри вич на по стап ка по-
дед на кво се при ме ну ва ат на во зрас ни и ма ло лет-
ни све до ци – жр тви. Име но, де ца та жр тви се сос-
лу шу ва ат под исти те ус ло ви ка ко и во зрас ни те 
жр тви, со опре де ле ни ма ли иск лу чо ци. Не по сто-
јат по себ ни одред би кои го об вр зу ваа су ди ја та да 
при ме ни про цес на за шти та на де ца та жр тви кои 
се ја ву ва ат ка ко све до ци во кри вич на та по стап-
ка. Но ви на та во ве де на  во 2008 го ди на за сос лу-
шу ва ње на де ца та жр тви во по себ на про сто ри ја, 
без при сус тво на стран ки те и со ко ри сте ње на ау-
дио или ви део за пис или ко ри сте ње на тех нич ки 

Табела 11: Од нос сто ри тел–жр тва во од нос на слу ча и те на при твор за по лов на пад врз де те пом ла до од 14 го ди ни

Однос помеѓу сторител на полов 
напад и децата-жртви

Обвинет задржан во притвор за време на постапката до пресуда

Да Не Ослободен пред 
донесување пресуда Total

Татко 2 4 1 7
Очув 1 0 0 1
Друг роднина 5 2 1 8
Семеен пријател 13 8 1 22
Сосед 13 7 5 25
Познат од училиште 2 1 0 3
Љубовна врска 0 10 1 11
Друго 4 6 0 10
Непозната личност 8 3 0 11
Нема податок 0 1 0 1
ВКУПНО 48 42 9 99
% 48.5% 42.5% 9% 100%

75%

11%

4%

4%
0%

1%

2%
2%1%  Старател 2%

 Стручно лице за поддршка на детето 1%

 Стручно лице преку кое се поставуваат прашања 2%

 Стручно лице кое дава стручен наод и мислење 11%

 Стручно лице во улога на сведок 4%

 Друго (пресуда без главен претрес) 1%

 Во повеќе својства 4%

 Не присуствувал претставник на ЦСР 0%

 Нема податоци за присуство на претставник на ЦСР 75%

Графикон 19: Својство во кое претставници од ЦСР учествувале во постапки со сексуална злоупотреба 
на деца
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средс тва за ко му ни ка ци ја (ви де о кон фе рен ци ја 
или дру га ви део вр ска) мо ра да се наб љу ду ва и 
од ас пект на ма те ри јал но-тех нич ка та под го тве-
ност на су до ви те за неј зи на при ме на. Се ка ко де-
ка ова мо же да се сме та ка ко  ед на од при чи ни те 
за неј зи на та огра ни че на при ме на.

ѓ. Каз не на по ли ти ка

Еден од на чи ни те за утвр ду ва ње на каз не на та по-
ли ти ка кон сто ри те ли те на кри вич ни де ла на СЗД 
е пре ку ана ли за на ви до ви те на изре че ни санк-
ции за кри вич ни те де ла по вр за ни со се ксу ал на та 
зло у по тре ба на де ца. Та бе ла та 12 ги при ка жу ва 
санк ци и те изре че ни за 231 осу де но ли це во слу-
чаи со се ксу ал на зло у по тре ба на де ца. 

Од истра жу вач ки те ре зул та ти спо ред ана ли зи ра-
ни те пре су ди за ли ца осу де ни за се ксу ал на зло у-
по тре ба на де ца про из ле гу ва де ка во 32% од слу-
ча и те е изре че на ус лов на осу да.

•	 За кривичното дело полов напад врз мало-
летник кој не наполнил 14 години, била из-
речена условна казна во 20% од случаите. 
Според позитивното законодавство, пропи-
ша ната казна е најмалку осум години зат-
вор. На почетокот на истражувањето, пропи-
шанита казна беше од една до десет години 
затвор, и истата беше зајакната на неколку 
наврати. 

•	 За кривичното дело силување, условна казна 
била изречена во 16,5% од случаите. Во случај 
кога постои обљуба, пропишаната казна е 
затвор од 3 до 10 години, додека доколку 
инцидентот бил ограничен само на некој 
друг вид на полово дејствие, пропишаната 
казна е од 3 месеци до 3 години затвор. 

•	 За кривичното дело вонбрачен живот со ма-
лолетно лице помеѓу 14 и 16 годишна воз раст, 
условна казна била изречена во 78,5% од 

случаите. Пропишаната казна е од 3 месеци 
до 3 години затвор. 

При разгледувањето на заштитата на децата жртви 
од сексуална злоупотреба во казнената политика, 
мора да се прегледаат и процедуралните пра-
вила за одмерување на казните и нивното нама-
лување. Особено внимание треба да се посвети 
на основот за намалување на казната, т.е. изре
кување на казна под законски пропишаната 
граница, кога судот востановува постоење на 
олеснителни околности, кои упатуваат на тоа 
дека целта на казната може, исто така, да биде 
постигната со намалена казна. Со тоа, мора да се 
имаат предвид законски пропишаните граници 
за намалување на казните. 

Подолу се при ка жа ни из ва до ци од суд ски пре-
су ди за тоа ка ко не кои су до ви ги при ме ну ва ат 
про цес ни те пра ви ла за од ме ру ва ње на каз на та, 
но исто та ка и кол ку се наг ла су ва прет ход но то 
до бро од не су ва ње на об ви не ти от, за сме тка на 
емо тив на та и пси хо ло шка та ште та на не се на на 
де те то. 

Со цел да се до бие ви сти ни та сли ка за ви дот на 
изре че ни те санк ции за кри вич ни де ла кои оп фа-
ќа ат се ксу ал на зло у по тре ба на де ца, не оп ход но 
е кри вич но то де ло за ед но со за пре те на та санк-
ци ја да се до ве де во вр ска со изре че на та санк-
ци ја. Истра жу вач ки те ре зул та ти од ана ли зи ра ни-
те суд ски пре су ди за осу де ни ли ца упа ту ва ат на 
след ни те оп шти кон ста та ции: Та бе ла та 13 ги при-
ка жу ва изре че ни те каз ни за 231 осу де но ли це. 
Исто та ка, мо же да се разг ле да и со од но сот ме ѓу 
го ди на та на пре су ду ва ње и изре че на та каз на.
 
•	 Што се од не су ва до кри вич но то де ло по лов 

на пад врз ма ло лет ник кој не на вр шил 14 го-
ди ни, не мо же да се изв ле че зак лу чок де ка 
има про ме ни во каз не на та по ли ти ка на изре-
ку ва ње  ус лов ни осу ди ка ко ре зул тат на за-

Табела 12: Изре че ни санк ции за кри вич ни де ла за се ксу ал на зло у по тре ба на де ца
Вид на казна

Кривично дело Условна 
осуда

Парична 
казна Затвор Друго Вкупно 

Полов напад 20 0 73 6 99
Силување 5 0 25 0 30
Полов напад на беспомошно лице 1 1 6 0 8
Обљуба со злоупотреба 0 0 2 0 2
Задоволување полови страсти 1 3 4 0 8
Посредување во проституција 0 0 7 0 7
Подведување и овозможување полови дејства 1 0 5 0 6
Прикажување порнографски материјал 0 0 1 0 1
Родосквернавење 1 0 8 0 9
Вонбрачен живот со малолетник 44 6 6 0 56
Трговија со деца 0 0 4 1 5
Сите групи 73 10 141 7 231
ВКУПНО % 32% 4% 61% 3% 100%
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о стру ва ње на каз ни те. Ус лов на та осу да се 
изре ку ва ка ко санк ци ја во те кот на це ли от 
истра жу вач ки пер и од, иа ко од 2007 го ди на 
за бе леж ли во е на ма ле но изре ку ва ње на оваа 
санк ци ја. Во те кот на це ли от истра жу вач ки 
пер и од, на 26% од сто ри те ли те им би ле изре-
че ни не за твор ски каз ни за кри вич но то де ло 
по лов на пад,. Во 2007, 2008 и во пр ви те 6 ме-
се ци од 2009 го ди на се зго ле му ва бро јот на 
сто ри те ли  на кои им е изре че на каз на за твор. 
За ста пе но ста  на за твор ски каз ни е 74%, при 
што 95% во 2007 го ди на, 75% во 2008 го ди на 
и 77% за пр ви те шест ме се ци од 2009 го ди на.     

•	 Што се од не су ва до кри вич но то де ло вон-
бра чен жи вот со ма ло лет но ли це, до ми ни ра 
изре ку ва ње то на санк ци ја та ус лов на осу да. 

За по це лос но сог ле ду ва ње на каз не на та по ли ти-
ка пре ку дол жи на та на изре че на та каз на за твор 

не оп ход но е дол жи на та на каз на та за твор да се 
до ве де во ре ла ци ја со кри вич но то де ло и го ди-
на та на пре су ду ва ње.

Од та бе ла та 14 по до лу мо же да се изв ле чат след-
ни ве зак лу чо ци:

•	 Во те кот на истра жу вач ки от пер и од, 42% од 
за твор ски те каз ни изре че ни за кри вич но то 
де ло по лов на пад врз ма ло лет ник кој не на-
пол нил 14 го ди ни би ле по мал ку од две го ди-
ни, а са мо 27% над пет го ди ни. Во 2008 го-
ди на и во пр ва та по ло ви на на 2009 го ди на, 
48% од сто ри те ли те што до би ле за твор ски 
каз ни би ле осу де ни на каз на за твор над пет 
го ди ни, до де ка во 2004, 2005, 2006 и 2007 го-
ди на са мо 16% до би ле за твор ски каз ни над 
пет го ди ни. Про пи ша на та каз на за по лов на-
пад врз де те пом ла до од 14 го ди ни во по че-
то кот на истра жу вач ки от пер и од е од ед на 

ИЗВАДОЦИ ОД СУДСКИ ПРЕСУДИ:

Полов напад врз дете, чл. 188, ст. 1 , жртва-13г и 10 месеци

Санкција: Условна осуда од 2006 година
„При одмерувањето на казната судот ги имаше предвид сите околности предвидени од чл.39 
од КЗ, поготово степенот на кривичната одговорност бидејќи делото е сторено од причини што 
оштетената дошла сама кај него, сама му се понудила, истата сама побарала да остане кај него, 
па поради големата љубов обвинетиот прифатил, исто така, тоа што обвинетиот е неказнуван 
и е примарен сторител, неговиот степен на образование како и тоа што не знаел дека не е 
дозволена обљува врз деца бидејќи кај ромската популација имал сознание дека поголем дел од 
млади лица живеат во брачна заедница иако немаат наполнето 14 години, па Судот врз основа 
на сите овие околности најде дека постојат особено олеснителни околности кои укажуваат на 
тоа дека и со ублажена казна ќе се постигне целта на казнувањето, па така Судот му утврди 
казна испод законскиот минимум која казна ја услови согласно чл.49 и 50 од КЗ, со тоа што 
Судот цени дека и со вака изречената казна ќе се постигне целта на казнувањето   тоа како на 
планот на генералната превенција, така  и на планот на специјалната превенција.
 

Родосквернавење од 2003, жртва на возраст од 13 години

Санкција: Условна осуда од 2006 година
„Од олеснувачките околности Судот ценеше за обвинетиот неговото примерно држење на 
главен претрес, против него не се води друга кривична постапка, неговата слаба материјална 
состојба, татко на две малолетни деца, и дека настанот е пријавен по 2 години, односно 2005 
година, а додека настанот се случил 2003, а од отежнувачките околности ја ценеше кривичната 
одговорност на обвинетиот и општествената опасност од извршеното кривично дело.

Давајќи оценка за олеснувачките и отенувачките околности, Судот смета дека во конкретниот 
случал со изречената алтернативна мерка условна осуда на обвинетиот со која му изрече казна 
затвор од 2 години која казна нема да се изврши доколку обвинетиот во рок од 4 години не 
стори ново кривично дело, ќе се оствари кривично правната заштита и може да се очекува дека 
самото предупредување со закана на казна доволно ќе влијае врз истиот во иднина да не врши 
вакви или слични кривични дела.“
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до де сет го ди ни за твор, со не кол ку крат но то 
за о стру ва ње на каз на та за ова кри вич но де-
ло во те кот на истра жу вач ки от пер и од.62 Спо-
ред ана ли зи ра ни те пре су ди за ли ца осу де ни 
за  кри вич но то де ло По лов на пад во оч ли во е 
изре ку ва ње на каз ни за твор над 2 го ди ни во 
пр ви те 6 ме се ци од 2009 го ди на, а до ми ни-
ра каз на та за твор од 5-10 го ди ни. Во 2007 и 
2005 го ди на до ми ни ра каз на та за твор од 2 до 
5 го ди ни, но, ако ја пог лед не ме рас пре дел ба-
та на изре че ни каз ни во тра е ње до 2 го ди ни, 
про из ле гу ва де ка во овој пер и од најм но гу се 
изре ку ва ни каз ни за твор во тра е ње до 2 го-
ди ни. 

•	 Спо ред ана ли зи ра ни те пре су ди за ли ца осу-
де ни за кри вич но то де ло Си лу ва ње, во  оч  ли-
во е де ка од 2008 го ди на се изре ку ва ат каз-
ни за твор над 5 го ди ни. Са мо ед на тре ти на 
од овие сто ри те ли (32%) би ле осу де ни на 
за твор ска каз на над пет го ди ни, а си те три 
изре че ни каз ни над де сет го ди ни за твор се 
изре че ни во 2008 и 2009 го ди на. Про пи ша на-
та санк ци ја, ако е из вр ше на об љу ба е каз на 
за твор од 3 до 10 го ди ни, до де ка ако  е из-

вр ше но са мо по ло во дејс твие, про пи ша на 
е  санк ци ја  од 3 ме се ци до 3 го ди ни за твор. 
Спо ред ана ли зи ра ни те пре су ди за ли ца осу-
де ни за кри вич но то де ло Вон бра чен жи вот, 
кај кое до ми ни ра изре ку ва ње то на ус лов на 
осу да.Само 6 сторители (11%) биле осудени 
на затворска казна. Од 2007 година за бе леж-
ли во е изре ку ва ње на каз ни за твор во тра е-
ње од 3 ме се ци а прет ход но изо ста ну ва ефе-
крив на каз на за ова кри вич но де ло.Си те овие 
каз ни беа изре че ни во 2007 и 2008 го ди на и 
во пр ви те шест ме се ци од 2009 го ди на. Ед на 
каз на изре че на во 2009 го ди на е од ед на до 
две го ди ни, а оста на ти те пет се на по мал ку 
од три ме се ци за твор. Про пи ша на та санк ци ја 
за ова кри вич но де ло е од 3 ме се ци до 3 го-
ди ни за твор63.

•	 Спо ред истра жу вач ки те ре зул та ти од ана-
ли  зи ра ни те суд ски пре су ди за ли ца осу де ни 
за СЗД, нај го ле ма за ста пе ност има ат кра тко-
трај ни те каз ни за твор до 1 го ди на. Кра тко-
трај ни каз ни за твор до 1 го ди на се изре че ни 
во 28% од си те слу чаи во кои би ле изре че-
ни за твор ски каз ни; каз на та за твор од 1–2 

Табела 13: Кривични дела според изречени казни по години 

Условна осуда Парична казна Затвор Друго ВКУПНО

Полов напад
2004 4 0 4 0 8
2005 7 0 12 1 20
2006 5 0 12 0 17
2007 1 0 20 0 21
2008 3 0 18 3 24
6м. 2009 0 0 7 2 9
ВКУПНО 20 0 73 6 99

Силување
2004 0 0 2 0 2
2005 1 0 3 0 4
2006 4 0 6 0 10
2007 0 0 2 0 2
2008 0 0 8 0 8
6м. 2009 0 0 4 0 4
ВКУПНО 5 0 25 0 30

Родосквернавење
2004 0 0 1 0 1
2005 0 0 0 0 0
2006 0 0 1 0 1
2007 1 0 2 0 3
2008 0 0 0 0 0
6м. 2009 0 0 2 0 2
Друго 0 0 2 0 2
ВКУПНО 1 0 8 0 9

Вонбрачен живот
2004 5  1 0 0 6
2005 14  2 0 0 16
2006 4  2 0 0 6
2007 7  1 1 0 9
2008 11  0 3 0 14
6м.2009 3  0 2 0 5
ВКУПНО 44 5 6 0 56
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го ди ни би ла изре че на во 20% од слу ча и те; 
25.5% от па ѓа ат на каз на та за твор во тра е ње 
од 2-5 го ди ни; каз на за твор од 5–10 го ди ни 
би ла изре че на во 17% од слу ча и те, а во 10% 
од слу ча и те изре че на та каз на за твор бил над  
10 го ди ни.

II. ПО СТАП КИ ВО ЦЕН ТА РОТ ЗА  
СО ЦИ ЈАЛ НА РА БО ТА

Цен та рот за со ци јал ни ра бо ти се ја ву ва ка ко ор-
ган над ле жен за да пре зе ма мер ки за ра ди за шти-
та на лич но ста, пра ва та и ин те ре си те на де те то. 
От ту ка, во спро ве де но то истра жу ва ње, долж но 
вни ма ние бе ше по све те но на по ста пу ва ње то на 
ЦСР,  ка ко и со ра бо тка та со по ли ци ја та при ра-
бо та со де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба. 

Зна чај но пра ша ње за ана ли за та на по ста пу ва ње-
то на  ЦСР е се ка ко акти ви ра ње то на над леж но-
ста. Спо ред истра жу вач ки те ре зул та ти до би е ни 
од ана ли за та на до стап ни те до си е ја на де ца жр-
тви на се ксу ал на зло у по тре ба, про из ле гу ва де ка 
во 82,5% од ана ли зи ра ни те слу чаи актив но ста на 
ЦСР е ини ци ра на со из ве сту ва ње од по ли ци ја. 
Со се ма е јас но де ка про цен тот на слу чаи на упа-
ту ва ње од учи ли шта та и ли ца та што се гри жат за 
де ца та (ро ди тел, ста ра тел итн.) до ЦСР е мно гу 
ни зок, 1% и 3% со од вет но. 

Та бе ла та по до лу го при ка жу ва учес тво то на ЦСР 
во пр вич ни те раз го во ри со де ца та-жр тви на се-
ксу ал на зло у по тре ба по до би е но из ве сту ва ње од 
по ли ци ја та. 

Табела 14: Дол жи на на за твор ска та каз на за кри вич ни де ла по вр за ни со се ксу ал на та зло у по тре ба на де ца спо ред ви дот на 
де ло то и го ди на та на пре су да та 
Кривично дело според годината на 
пресудата

До 3 м
есеци

3 м
.до 1 год.

1 до 2 год.

2 до 5 години

5 до 10 години

Повеќе од 10 год.

Без затворска 
казна

ВКУПНО

Полов напад на дете под 14 години
2004 0 1 1 1 1 0 4 8
2005 1 2 3 5 1 0 8 20
2006 1 1 4 3 2 1 5 17
2007 2 2 5 8 2 1 1 21
2008 1 3 3 5 3 3 6 24
Јануари-јуни 2009 0 0 0 1 4 2 2 9
Друго 0 0 0 0 0 0 0 0
ВКУПНО 5 9 16 23 13 7 26 99

Силување 
2004 0 2 0 0 0 0 0 2
2005 0 2 1 0 0 0 1 4
2006 1 0 1 3 1 0 4 10
2007 0 0 1 1 0 0 0 2
2008 0 2 1 1 3 1 0 8
Јануари-јуни 2009 0 0 0 1 1 2 0 4
ВКУПНО 1 6 4 6 5 3 5 30

Вонбрачен живот со малолетник
2004 0 0 0 0 0 0 6 6
2005 0 0 0 0 0 0 16 16
2006 0 0 0 0 0 0 6 6
2007 1 0 0 0 0 0 8 9
2008 3 0 0 0 0 0 11 14
Јануари-јуни 2009 1 0 1 0 0 0 3 5
Друго 0 0 0 0 0 0 0 0
ВКУПНО 5 0 1 0 0 0 50 56

Трговија со деца
2004 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 1 1
2008 0 0 1 0 3 0 0 4
Јануари-јуни 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
Друго 0 0 0 0 0 0 0 0
Вкупно 0 0 1 0 3 0 1 5
ВКУПНО 14 25 28 36 24 14 90 231
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Ко га из ве сту ва ње то е до би е но од стра на на по-
ли ци ја та (83%), истра жу вач ки те ре зул та ти су ге-
ри ра ат де ка во ви сок про цент од 71% од слу ча-
и те ЦСР е вед наш вклу чен при пр ви от раз го вор.
Ва кви от по да ток, во рам ки те на акту ел на та за-
кон ска рам ка и отсус тво на об вр ска за за ед нич ки 
раз го вор со де те жр тва на СЗ,  мо же да се  ин тер-
пре ти ра ка ко сен зи би ли зи ра ност на по ли ци ја та 
за пра ва та на де те то жр тва. 

По лож ба та на де те то жр тва и за шти та та од се кун-
дар на ви кти ми за ци ја во по ста пу ва ње то на ин сти-
ту ци и те, а пред се, по вто ру ва ње на иска зот за се-
ксу ал на та зло у по тре ба во по ве ќе на вра ти пред 
раз лич ни ин сти ту ции е еден од ин ди ка то ри те за 
за шти та та на де те то жр тва во по стап ки те пред 
над леж ни те ин сти ту ции.

По да то ци те до би е ни од ана ли зи ра ни те до си е-
ја за де ца жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба што 

ги во дат Цен три те ука жу ва ат де ка по ли ци ја та и 
ЦСР за ед но го спро ве ле пр ви от раз го вор со де те 
жр тва во 51% од слу ча и те. Но, во 26% од ана ли-
зи ра ни те слу чаи пр ви от раз го вор со де те то го из-
вр ши ле са мо по ли ци ски служ бе ни ци. Исто та ка, 
про фе си о нал ци те од ЦСР са ми го из вр шил пр ви-
от раз го вор во 16% од слу ча и те. 

Истра жу вач ки те ре зул та ти го во рат де ка ре чи си 
по ло ви на од ре ги стри ра ни те слу чаи на де ца жр-
тви  на се ксу ал на зло у по тре ба во фа за та на при-
ја ву ва ње и рас чи сту ва ње нај мал ку два па ти го 
по вто ру ва ат иска зот за се ксу ал на та зло у по тре ба.  
Овој по да ток го во ри за не до вол на гри жа за до-
бро со стој ба та на де те то со по втор но на вра ќа ње 
на не при јат но то искус тво.

Врз ос но ва на ана ли зи ра ни те до си е ја на де ца  
жр тви на СЗД, нај че сто, од нос но во 27% од слу ча-
и те ЦСР из го твил до ку мент Из ве сту ва ње. Во 43% 

Табела 15: Вклу чу ва ње на ЦСР во ини ци јал ни те ин терв јуа со де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба

Прашање: Во случаи во кои МВР известило, дали ЦСР бил веднаш вклучен во иницијалното интервју?
Одговор Процент
1. ДА 59
2. НЕ 24
3. Нема полициско известување 14
4. Нема податоци 3
ВКУПНО 100%

Табела 16: Ини ци јал ни раз го во ри со де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба
Лица кои направиле иницијален разговор со децата-жртви  Процент
Униформиран полицаец 5
Неуниформиран полицаец 21
Лице од ЦСР 7
Стручен тим од ЦСР 9
ЦСР и полиција заедно 51
Друго 4
Нема податок 3
ВКУПНО 100%

83%

1%
3%

3%
1%

7%
2%

 Полиција 83%

 Училиште 1%

 Родител/Старател/Посвоител 3%

 Член на семејство 3%

 Самите жртви 1%

 Друго 7%

Графикон 20: Упа ту ва ње на слу чаи на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца во ЦСР
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од слу ча и те бил из го твен На од на стру чен тим од 
трој ца чле но ви или Из ве штај од двај ца струч ни 
ра бот ни ци, до де ка во На од и мис ле ње од 1 ра-
бот ник на  ЦСР е из го твен во 14% од слу ча и те.  

Уло га та на струч ни те ли ца од ЦСР во по на та мош-
на та по стап ка со слу чај на се ксу ал на зло у по тре-
ба на де ца мо же да се ана ли зи ра и пре ку нив но то 
учес тво, од нос но во ко ја ме ра кри вич но прав ни от 
си стем ја пре поз на ва по тре ба та од струч ни ли ца 
од ЦСР за ра ди за шти та на ин те ре си те на де те то 
жр тва во суд ска та по стап ка. 
 
Од ана ли за та на до си е ја та за де ца жр тви про из-
ле гу ва де ка во 68% од слу ча и те (Та бе ла 18), не-
ма по да ток во до си е то де ка струч но ли це од ЦСР 
учес тву ва ло во по стап ка та пред су дот. 

По себ но зна че ње од ас пект на за шти та на де те то 
има ат актив но сти те и мер ки те на ЦСР во вр ска со 
се ксу ал на та зло у по тре ба. Спо ред истра жу вач ки-
те ре зул та ти, во 43,5% од слу ча и те, актив но сти те 
на ЦСР за кон кре тен слу чај на се ксу ал на зло уп о-
тре ба на де ца за вр шу ва ат со до ста ву ва ње на до-
ку мен та ци ја до по ли ци ја, суд или об ви ни телс тво. 
Са мо во 7% од ана ли зи ра ни те слу чаи по стап ка та 
за пру жа ње за шти та на де те то е се уште актив-
на (т.е. де те то е сме сте но во ин сти ту ци ја или во 
згри жу вач ко се мејс тво) или пра ва та од со ци јал на 
за шти та де те то ги ос тва ру ва пре ку дру га служ ба 
на ЦСР.

Во слу ча и те со де ца-жр тви на се ксу ал на зло у-
по тре ба, ана ли за та иден ти фи ку ва ше раз лич ни 
актив но сти спро ве де ни од стра на на струч ни те 
ти мо ви. Во 43.5% од слу ча и те, актив но сти те на 
ЦСР се од не су ва ат на со ве ту ва ње на ро ди те ли те, 
се меј ни по се ти, учи лиш ни по се ти и наб љу ду ва-
ње на со стој ба та на де те то. Во 13.5% од слу ча-
и те, де ца та-жр тви би ле пре пра те ни во за во дот 
за мен тал но здрав је, или во дру га пси хи ја три ска 
уста но ва за по на та мош на по мош. Мер ки те кои 
вклу чу ва ат ста ра телс тво се изре че ни со ед на ков 
про цент по ра ди од зе ма ње или огра ни чу ва ње на 
ро ди тел ско то пра во, или мер ка та за си лен над зор 
на ро ди тел ско то пра во е изре че на за ед но со пре-
пра ќа ње во здрав стве на уста но ва. Во 6% од слу-
ча и те, не се пре зе ме ни ни ка кви мер ки на по мош  
од ЦСР би деј ќи ро ди те ли те од би ва ле со ра бо тка.

III. ГЛЕ ДИШ ТА НА СТРУЧ НИ ТЕ  
ЛИ ЦА – НИВ НИ ТЕ МИС ЛЕ ЊА, 
ИСКУС ТВА И СТА ВО ВИ

Со цел да се до бие по се оп фат на сли ка за акту ел-
ни те пра кти ки и по ли ти ки на про фе си о нал ци те 
кои го со чи ну ва ат ин сти ту ци о нал ни от од го вор 
на  се ксу ал на зло у по тре ба на де ца , се ор га ни-
зи раа фо кус гру пи - ди ску сии со  вра бо те ни во 
над леж ни те ин сти ту ции од здрав ство то, обра зо-
ва ни е то, гра дин ки те, по ли ци ја та, ЦСР. Вкуп но 25 
фо кус-гру пи се одр жаа во Скоп је, Те то во, Би то ла, 
Штип и Охрид со 246 учесници.

Ви ди Анекс 5 за де та лен прег лед на со ста вот на 
фо кус-гру пи те во се кој град.

Цел та на ди ску си и те во фо кус гру пи те  бе ше  да  
се  до би јат по да то ци за зна е ња та за по ја ва та на 
се ксу ал на зло у по тре ба на де ца и за сопс тве на та 
уло га во си сте мот на за шти та на де ца та од се ксу-
ал на зло у по тре ба на де ца, искус тво то и про фе-
си о нал ни те мис ле ња за пра ша ња по вр за ни со 
на чи нот на функ ци о ни ра ње на си сте мот на за-
шти та на де ца та од се ксу ал на зло у по тре ба на де-
ца и иден ти фи ку ва ње на при сут ни те проб ле ми и 
преч ки (ви ди Анекс 3, Сце на рио за ди ску си ја во 
фо кус-гру пи).

Фо кус-гру пи те беа со ста ве ни од 5–14 учес ни ци 
из бра ни спо ред след ни ве кри те ри у ми: а) струч ни 
ли ца ан га жи ра ни во об ла сти ре ле вант ни за ова 
истра жу ва ње; и б) при фа ќа ње и под го тве ност да 
учес тву ва ат во ди ску си и те (во Анекс 4, на о ди те 
до би е ни од фо кус-гру пи те се из ло же ни во та бе-
ли, ор га ни зи ра ни спо ред те ми те на ди ску си ја со 
се ко ја по е ди неч на гру па на струч ни ли ца).

До де ка пре ку ди ску си и те во фо кус-гру пи те беа 
со бра ни ин фор ма ции за ста во ви те и зна е ња та 
на вклу че ни те про фе си о нал ци за  ре гу ла ти ви те, 
си сте мот на из ве сту ва ње и упа ту вањ ње на слу ча-
и те на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца, тие не во-
деа кон по су штин ска ана ли за на ка па ци те ти те на 
ре ле вант ни те ин сти ту ции. На о ди те од дру ги ре-
ле вант ни истра жу ва ња ка ко на при мер Си стем за 
дет ска за шти та 2007, УНИ ЦЕФ СИ ТАН 2008, Ком-
па ра тив на ана ли за на  за ко но дав ство то во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја и Кон вен ци ја та за пра ва та 

Табела 17: Ви до ви до ку мен ти под го тве ни од ЦСР по раз го во ри со де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба
Документи подготвени од ЦСР по извршените разговори Процент
Наод на стручен тим составен од три члена 29.5
Извештај од две стручни лица 13
Наод и мислење на еден работник од ЦСР 14
Извештај 27
Друго 9.5
Нема податок 7
ВКУПНО 100%
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на де те то 2010, по ка жу ва ат де ка ЦСР се со се ри-
оз но на ма ле ни ре сур си и број на вра бо те ни. До-
пр ва тре ба да се раз ви јат со од вет ни стан дар ди и 
дис цип лин ски по стап ки, а исто та ка и ме ха низ ми-
те за од го вор ност се ек стрем но сла би. Си сте ми те 
за сле де ње на ква ли те тот на ус лу ги те за со ци јал-
на за шти та во го ле ма ме ра се не а де кват ни. По-
треб но е да се во ве дат ме ха низ ми за обез бе ду-
ва ње на ква ли тет, кои ќе овоз мо жат на вре ме но, 
ефи кас но и не-ди скри ми ни рач ко да ва ње ус лу ги 
за со ци јал на за шти та од стра на на ЦСР.

След ни ве оп шти зак лу чо ци за гле ди шта та на 
учес ни ци те про из ле гоа од ди ску си и те во фо кус-
гру пи те:

•	 Се ксу ал на зло у по тре ба на де ца по сто е ла 
отсе ко гаш, но не о дам на има зго ле му ва ње на 
бро јот на при ја ве ни слу чаи што би мо же ло 
да би де ре зул тат на ме ди ум ско по кри ва ње 
на одре де ни слу чаи и ме ди ум ски кам па њи 
ор га ни зи ра ни од НВО. Ме ди у ми те мо же да 
има ат и по зи тив но и не га тив но вли ја ние:

1. По зи тив но то вли ја ние на ме ди у ми те  е 
во акту е ли зи ра ње на проб ле мот со се ксу-
ал на зло у по тре ба на де ца и ме ну ва ње то 
на све ста за по ја ва та ме ѓу на се ле ни е то со 
што се пот тик ну ва при ја ву ва ње то; 

2. Не га тив но то вли ја ние на ме ди у ми те е  
изра зе но во сен за ци о на лиз мот при из-
ве сту ва ње за по е ди неч ни слу чаи на се-
ксу ал на зло у по тре ба на де ца, стиг ма ти-
за ци ја на прет ста ве ни те жр тви; нив на се-
кун дар на ви кти ми за ци ја, ка ко и не до ста-
ток од ин фор ма ции во ме ду ми те за каз-

ни те и по ли ти ка та на каз ну ва ње, што би 
мо же ло да е по тен ци јал но сти му ли рач ки 
за по тен ци јал ни те сто ри те ли на се ксу ал-
на зло у по тре ба на де ца.

3. 
•	 Општ зак лу чок кој бе ше за ед нич ки за си те 5 

гру пи струч ни ли ца бе ше след ни ов: a) ме ди-
ум ско то из ве сту ва ње мо ра да ги сле ди стро-
ги те прин ци пи на из ве сту ва ње за де ца та и 
ова мо ра да се спро ве ду ва со по средс тво на 
си лен си стем за над зор со цел да се за шти тат 
ин те ре си те на де ца та; б) но ви на ри те тре ба 
да до би јат спе ци фич на обу ка за из ве сту ва ње 
за слу чаи на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца  
што ќе ре зул ти ра со из ве сту ва ње со пре вен-
тив на функ ци ја на ме сто сен за ци о на ли зам.

•	 Кај си те гру пи на про фе си о нал ци раз би ра-
ње то на фе но ме нот на се ксу ал на зло у по тре-
ба на де ца и на за шти та та на де ца та е во мно-
гу огра ни че на рам ка опре де ле на од нив на та 
про фе си ја. Отсус тво на за кон ска јас но де фи-
ни ра на уло га и над леж ност во по ста пу ва ње-
то на се ко ја од ин сти ту ци и те со слу чаи на се-
ксу ал на зло у по тре ба на де ца.

•	 Ге не рал но отсус тву ва ат под за кон ски акти 
(упат ства, во ди чи, пра вил ни ци и ин струк ции) 
кои го уре ду ва ат по ста пу ва ње то со де ца жр-
тви на на се ксу ал на зло у по тре ба.

•	 Отсус тво на про то ко ли за вза ем на и за дол-
жи тел на со ра бо тка на ин сти ту ци и те  вклу че-
ни во за шти та на де ца та од се ксу ал на зло у-
по тре ба.

•	 Про фе си о нал ци те кои при па ѓа ат на ин сти-
ту ци и те кои во опи сот на ра бо та та има ат за-

Табела 19: За вр шу ва ње на по стап ки те во ЦСР во од нос на слу ча и те со се ксу ал на зло у по тре ба на де ца 
Стадиум во кој завршила постапката во ЦСР во случаите на сексуална злоупотреба на деца Процент
Доставување документација до полиција, обвинител или суд 43.5
Завршување на судењето 23.5
Одбивање на родителите да соработуваат 7
Сѐ уште  активна постапка за пружање заштита на детето 6
Советување на родител, семејни посети, посети на училиште и надзор на детето 4
Препраќање на детето за психо-социјална или психијатриска помош 3
Сместување на детето во институција/згрижувачко семејство 3
Преместување во друг оддел на ЦСР поради остварување на право за социјална заштита 4
Со стекнување на полнолетство на детето-жртва 1
Нема податоци 5
ВКУПНО 100%

Табела 18: Актив но сти на прет став ни ци на ЦСР во суд ски те по стап ки кои вклу чу ва ат де ца-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба
Присуство на претставници на ЦСР во други постапки освен иницијален разговор Процент
Разговор со јавен обвинител 2
Распит пред истражен судија 8
Еден распит на судење 1
Три или повеќе распити на судење 1
Распит пред истражен судија и еднаш на главна расправа 18
Друго 2
Нема податок 68
ВКУПНО 100%
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шти та на де ца та што вклу чу ва пре поз на ва ње 
и иден ти фи ка ци ја на зна ци на се ксу ал на зло-
у по тре ба на де ца (здрав ство, обра зо ва ние, 
гра дин ки), ге не рал но отсус тву ва ат искус тва 
во пре поз на ва ње и иден ти фи ка ци ја на де ца 
жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба.

•	 Ме ѓу си те про фе си о нал ци, освен по ли ци ја та, 
при су тен е страв од од маз да од на вод ни от 
сто ри тел и од ро ди те ли те на де те то- жр тва 
до кол ку пред ин сти ту ци и те при ја ват слу чај 
на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца. Стра вот е 
зас но ван на искус тво од при ја ву ва ње на дру-
ги об ли ци на на силс тво во по ли ци ја и ЦСР. 
Осо бе но по тен ци ра но е чув ство то на не за-
шти те ност ко га нив ни те лич ни ге не ра лии ка-

ко при ја ви тел или струч но ли це кое пру жа 
по мош и под др шка на де те то жр тва се до-
стап ни на на вод ни от сто ри тел во ид ни те по-
стап ки за слу ча јот.

•	 Ге не рал но отсус тву ва спе ци фич на обу ка за 
пре поз на ва ње на жр тви на се ксу ал на зло у-
по тре ба на де ца, по ста пу ва ње со де те- жр тва 
и вза ем на со ра бо тка ме ѓу ин сти ту ци и те на 
си сте мот.

•	 Отсус тву ва јас на вна треш на ор га ни за ци о на 
стру кту ра во над леж ни те ин сти ту ции  со јас-
но де фи ни ра на над леж ност и про це ду ри за 
по ста пу ва ње во слу  чаи на се ксу ал на зло у по-
тре ба на де ца.

Зголеменото известување на медиумите придонесува 

кон поттикнување на поголемо разоткривање на ваквите 

случувања, но неодговорното и сензационалистичко 

медиумско известување може да предизвика дополнителна 

штета на детето жртва.
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•	 Учесниците сметаат дека со ве ту ва ње и под-
др шка тре ба да се до стап ни за се кое де те-жр-
тва на се ксу ал на зло у по тре ба, ка ко и на се-
мејс тва та на овие де ца.

•	 Про фе си о нал но то мис ле ње ме ѓу си те учес-
ни ци во фо кус гру пи те во вр ска со трет ма нот 
на де те то жр тва ја оп фа ќа по тре ба та од мул-
ти дис цип ли на рен спе ци ја ли зи ран трет ман 
што ќе спро ве ду ва на ло кал но ни во. Не по-
стои усог ла се но мис ле ње по од нос на пра ша-
ње то за ка ра кте рот на трет ма нот, за дол жи-
те лен или пред мет на прет ход на оцен ка на 
со стој ба та на де те то. Ме ѓу учес ни ци те во фо-
кус гру пи те пре ов ла ду ва мис ле ње то де ка е 
по треб но да се вос по ста ви ба за на по да то ци 
за за де ца та-жр тви  на се ксу ал на зло у по тре-
ба при Цен три те за со ци јал на ра бо та иа ко до 
опре де лен сте пен е при сут на не до вер ба во 
ка па ци те ти те на ЦСР).

•	 Ме ѓу учес ни ци те во фо кус гру пи те по стои 
сог лас ност де ка мер ки те за за јак ну ва ње на 
пре вен ци ја та на се ксу ал на та зло у по тре ба на 
де ца тре ба да го оп фа тат след но во: 

1. Пре ку во ве ду ва ње за дол жи тел ни обра зов ни 
со др жи ни за се ксу ал на зло у по тре ба на де ца-
та на си те ни воа во обра зо ва ни е то и по втор-
но во ве ду ва ње на се ксу ал но то обра зо ва ние 
во учи ли шта та;

2. Да се по диг не јав на та свест пре ку до бро 
изра бо те ни ме ди ум ски кам па њи; 

3. Пре вен ци ја пре ку дос ле ден ин сти ту ци о  на-
лен од го вор на СЗД на со чен кон ме ну ва ње 
на тра ди ци о нал ни те вред но сти и ста во ви кај 
ет нич ки те за ед ни ци, а осо бе но во вр ска со 
ра ни те бра ко ви кај Ром ска та по пу ла ци ја, а 
кај Ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца ме ну ва ње 
на тра ди ци о нал ни те вред но сти и ста во ви во 
вр ска со за тво ре но ста на се мејс тво то, што ќе 
ре зул ти ра со по го ле ма не го ва отво ре ност, во 
смис ла на   при ја ву ва ње на слу чаи и до стап-
ност на трет ман  на де ца та жр тви на се ксу ал-
на зло уп тре ба.

Струч ни те ли ца што учес тву ваа во фо кус-гру пи-
те ги по со чи ја след ни ве глав ни пре диз ви ци што 
тре ба да се над ми нат за ефи кас но спра ву ва ње  со  
се ксу ал на та зло у по тре ба на де ца та:

1. По тре ба та од на та мош на спе ци ја ли зи ра на 
обу ка во се ко ја од ре ле вант ни те об ла сти во 
ра бо те ње то со де ца та-жр тви на се ксу ал на 
зло у по тре ба, ка ко и по тре ба та од мул ти дис-
цип ли на рен при стап кон обу ка та;

2. По тре ба та од усво ју ва ње на под за кон ски 
акти по треб ни за иден ти фи ка ци ја, упа ту ва-
ње и со бра бо тка на слу чаи на зло у по тре ба 
на де ца, вклу чи тел но и ме ѓу ин сти ту ци о нал на 
со ра бо тка; 

3. Јас но де фи ни ра ни за кон ски уло ги и над леж-
но сти на си те ин сти ту ции при по ста пу ва ње 
со слу чаи на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца; 

4. Со од вет на за шти та на лич ни от ин те гри тет 
на струч ни те ли ца од евен ту ал на од маз да и 
при ти со ци од стра на на осом ни че ни те или 
ро ди те ли те;

5. Чо веч ки ре сур си (пред сѐ, ком пе тент ни 
струч  ни ли ца за ра бо та со де ца та-жр тви на 
се ксу ал на зло у по тре ба, осо бе но во ЦСР и по-
ли ци ја та);

6. Ма те ри јал ни и тех нич ки ка па ци те ти (по себ-
ни адап ти ра ни про сто рии за раз го вор со де-
ца та-жр тви, во зи ла, средс тва за ко му ни ка ци-
ја, комп ју тер ски ба зи на по да то ци и мреж но 
по вр зу ва ње на си те над леж ни ин сти ту ции).

Ви де те го Анекс 4 за де та ли те од ди ску си и те во 
фо кус-гру пи те.
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Центрите за социјална работа имаат 
централно место во заштитата на 
ранливите деца, но и покрај тоа тие не 
располгаат со доволно ресурси и кадар.
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Заклучоци и препораки

Глава шеста

Оваа сту ди ја е пр ва од ва ков вид и е на со че на 
кон  утвр ду ва ње на по јав ни те об ли ци и ди на ми-
ка та на се ксу ал на та зло у по тре ба на де ца та во 
зем ја та. Од истра жу ва ње то про из ле гоа ко рис ни 
по да то ци за се ксу ал на та зло у по тре ба на де ца та 
што прет ход но не би ле из ло же ни во ли те ра ту ра-
та.  Истра жу вач ки те ре зул та ти го по твр ди ја при-
сус тво то на се ксу ал на та зло у по тре ба на де ца, но 
и фа ктот де ка таа не до вол но се при ја ву ва, што 
е слу чај и во мно гу дру ги зем ји во све тот. Освен 
тоа, со истра жу ва ње то се до ку мен ти ра ни и ана-
ли зи ра ни го лем број од окол но сти те во кои се 
слу чу ва се ксу ал на та зло у по тре ба на де ца. Мно гу 
зна чај на при до би вка е што со истра жу ва ње то се 
иден ти фи ку ва на чи нот на кој за сег на ти те ин сти-
ту ции ре а ги ра ат на слу чаи на се ксу ал на зло у по-
тре ба на де ца. Утвр де ни от обра зец на по ста пу-
ва ње, ка ко и во о че ни те не до ста то ци во се гаш но-
то дејс тву ва ње прет ста ву ва ат зна чај ни еле мен ти 
што ќе мо жат да се иско ри стат во соз да ва ње и 
спро ве ду ва ње на по ли ти ки за пре вен ци ја, ка ко и 
стра те гии за за шти та и до бро со стој ба на де ца та 
во ид ни на. 

Ед ни од при чи ни те за спро ве ду ва ње на ова 
истра жу ва ње беа сѐ по го ле ма та за гри же ност и 
впе ча то кот во зем ја та де ка во пос лед ни ве го ди-
ни има дра ма тич но зго ле му ва ње на  се ксу ал на та 
зло у по тре ба на де ца та. Офи ци јал ни ста ти стич ки 
по да то ци не да ва ат ви стин ска сли ка за обе мот 
и ди на ми ка та  на се ксу ал на зло у по тре ба би деј-
ќи не  мо же  да се се ле кти ра ат са мо кри вич ни те 
де ла ка де жр тви се ма ло лет ни те ли ца. При ва-
ква со стој ба, офи ци јал на та ста ти сти ка не по ка-
жу ва зго ле му ва ње на обе мот на се ксу ал на зло-
у по тре ба на де ца во пос лед ни те 20 го ди ни. Од 

дру га стра на, бро јот на слу чаи еви ден ти ра ни во 
ЦСР на ви сти на по ка жу ва зна чи тел но зго ле му ва-
ње во пос лед ни ве го ди ни, но ова се пак мо же да 
се дол жи на по го ле ма та свес ност кај јав но ста и 
кај струч ни те ли ца за по ја ва та на се ксу ал на зло-
у по тре ба на де ца на ме сто на ви стин ско зго ле му-
ва ње на по ја ва та на се ксу ал на та зло у по тре ба на 
де ца во зем ја та. Ве ро јат но ќе се за бе ле жи и на та-
мош но зго ле му ва ње на бро јот на еви ден ти ра ни 
слу чаи отка ко ќе се до не сат стра те гии за од го вор 
на по тре би те на се ксу ал но зло у по тре бе ни те де-
ца и нив ни те се мејс тва.

Ре зул та ти те од истра жу ва ње то има ат го ле ми 
имп ли ка ции врз кре и ра ње то на по ли ти ки те и ра-
бо те ње то на служ би те, ка ко што е из ло же но по-
до лу во три те де ла.

I. НОР МА ТИВ НА РАМ КА И  
KРЕ И РА ЊЕ НА ПО ЛИ ТИ КИ

Ге не рал но, за ко ни те што се од не су ва ат на се ксу-
ал на та зло у по тре ба на де ца се  до бро по ста ве-
ни. Се пак, мо же да се кон ста ти ра де ка по сто јат  
одре де ни сла бо сти по сто јат во раз лич ни те за ко-
ни од об ла ста на обра зо ва ни е то, здрав стве на та 
за шти та и со ци јал на та ра бо та, во од нос на се ксу-
ал на та зло у по тре ба на де ца та. На при мер, за ко-
ни те не пред ви ду ва ат об вр ска за учи ли шта та да 
еви ден ти ра ат и при ја ву ва ат ин ци ден ти на зло у-
по тре ба. Не ма про пи ша на про це ду ра спо ред ко-
ја би по ста пу ва ла ед на ме ди цин ска ор ди на ци ја 
или здрав стве на уста но ва до кол ку утвр ди слу чај 
на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца. За ко нот за 
кри вич на по стап ка по дед на кво ги тре ти ра и во-
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зрас ни те и ма ло лет ни те жр тви, со са мо одре де ни 
иск лу чо ци во пог лед на иск лу чу ва ње на јав но ста 
ко га жр тва та е де те. Оп што гле да но, не по стои 
спе ци фич на и за дол жи тел на по стап ка за за шти-
та на де ца та-жр тви во суд ски те по стап ки. Не по-
сто е ње на под за кон ски акти или на со ки ка ко што 
се ин струк ции, упат ства и при рач ни ци е еден од 
глав ни те не до ста то ци во прав ни от си стем. Под-
за кон ски те акти би тре ба ло да ги раз ра бо тат по-
стап ки те ко га се ра бо ти со де ца-жр тви. Ов де би 
тре ба ло јас но да се де фи ни ра ат уло ги те и над-
леж но сти те на се ко ја ин сти ту ци ја, ка ко и да се 
вос по ста ват стан дард ни опе ра тив ни по стап ки и 
про то ко ли за упа ту ва ње. На при мер, За ко нот за 
со ци јал на за шти та64 де фи ни ра мер ки за за шти та 
на се мејс тва и ли ца-жр тви на се меј но на силс тво. 
Од дру га стра на, се ксу ал на та зло у по тре ба на де-
ца та не е оп фа те на во Пра вил ни кот за спро ве ду-
ва ње и над зор врз овие мер ки. 

По крај на ве де но то, во за кон ски те одред би не-
дос лед но се пра ви раз ли ка ме ѓу де ца та под и над 
14-го диш на во зраст со што се отеж ну ва со би ра-
ње то и сле де ње то на по да то ци за не кои кри вич-
ни де ла.

По да то ци те ре ле вант ни за пра ша ње то на се ксу-
ал на зло у по тре ба на де ца се со би ра ат од раз-
лич ни из во ри на раз лич ни на чи ни. Офи ци јал на та 
ста ти сти ка се во ди са мо спо ред сто ри те ли те на 
кри вич ни те де ла и не со др жат ин фор ма ции за 
жр тви те. Ова оне воз мо жу ва ја сен прег лед на со-
стој ба та.

Препорака 1: По стој ни те за кон ски одред би кои 
се од не су ва ат на се ксу ал на та зло у по тре ба на де-
ца тре ба да би дат из ме не ти со цел да се над ми не 
не кон зи стент но ста при пра ве ње то раз ли ка ме ѓу 
де ца та под и над 14 го ди ни, и со тоа да се олес ни 
со би ра ње то и сле де ње то на по да то ци те. 
 
Препорака 2: Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал-
на по ли ти ка (МТСП), Ми ни стерс тво то за обра зо-
ва ние и на у ка (МОН), Ми ни стерс тво то за здрав-
ство (МЗ) и Ми ни стерс тво то за вна треш ни ра бо-
ти (МВР) тре ба да изра бо тат под за кон ски акти 
или служ бе ни упат ства (на со ки, пра вил ни ци и 
при рач ни ци) што ќе ги уре дат по стап ки те ко га се 
ра бо ти со де ца-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба. 
Во овие акти би тре ба ло да се да дат јас ни де фи-
ни ции за уло га та и над леж но ста на се ко ја ин сти-
ту ци ја што би мо же ла да би де вклу че на во спре-
чу ва ње и за шти та од се ксу ал на зло у по тре ба на 
де ца.

Препорака 3: По сто еч ки те за ко ни тре ба да се из-
ме нат за да се за га ран ти ра де ка де ца та-жр тви на 
се ксу ал на зло у по тре ба ќе ја до би јат по треб на та 
за шти та во спо ред ба со онаа ко ја им е до стап-

на на во зрас ни те жр тви, осо бе но ми ни мал ни за-
штит ни ме ха низ ми кои ќе обез бе дат за шти та на 
де ца та-жр тви во те кот на суд ски те по стап ки. Со 
ова би тре ба ло да се обез бе ди де ца та да не се 
тре ти ра ат ка ко во зрас ни. 

II. СО БИ РА ЊЕ ПО ДА ТО ЦИ

Препорака 4: Др жав ни от за вод за ста ти сти ка би 
тре ба ло да го разг ле да и из ме ни си сте мот на еви-
ден ти ра ње на служ бе ни ста ти стич ки по да то ци за 
кри ми на лот. Си сте мот би тре ба ло да овоз мо жи 
иден ти фи ка ци ја на кри вич ни те де ла на се ксу ал-
на зло у по тре ба на  де ца. Со тоа ќе се овоз мо жи 
сле де ње на про ме ни те со те кот на вре ме то.

Препорака 5: На ци о нал но то ко ор ди на тив но те ло 
за спре чу ва ње на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца 
и пе до фи ли ја тре ба да ини ци ра вос по ста ву ва ње 
на стан дар ди зи ран си стем на еви ден ти ра ње и со-
би ра ње на по да то ци на др жав но ни во. Ова тре-
ба да се во ве де во си те  ре ле вант ни ин сти ту ции, 
од нос но  во цен три те за со ци јал на ра бо та, МТСП, 
МВР, МОН, МЗ, и дру ги те што до а ѓа ат во кон такт 
со де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба.

Препорака 6: Во на со ка на кре и ра ње по ли ти ки, 
оваа сту ди ја ги утвр ди след ни ве об ла сти во кои 
се по треб ни ид ни истра жу ва ња: а) тем на та број-
ка на слу чаи на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца65 
и б) ром ско то на се ле ние и нив ни те тра ди ции ка-
ко мо жен фа ктор на ри зик за се ксу ал на зло у по-
тре ба на де ца.

III. ДЕЈСТВУВАЊЕТО НА 
ИНСТИТУЦИИТЕ И РАЗВОЈ НА 
СЛУЖБИТЕ

По ста пу ва ње кое е при ла го де но на по тре би те 
на  де ца та сѐ уште не е це лос но во ве денo и не 
се спро ве ду ва од стра на на раз лич ни те ин сти-
ту ции што ра бо тат со де ца-жр тви на се ксу ал на 
зло у по тре ба.  Јас на имп ли ка ци ја е по тре ба та од 
уре ду ва ње на суд ски те по стап ки, осо бе но вре ме-
тра е ње то на по стап ки те во кои се вме ша ни де ца, 
рас по лож ли вост и ко ри сте ње на за штит ни мер-
ки за вре ме на суд ски те по стап ки, ка ко и струч на 
под др шка и ус лу ги до стап ни за де ца та-жр тви те 
- од иден ти фи ка ци ја до ре ха би ли та ци ја. 

ЦСР спа ѓа ат ме ѓу клуч ни те ин сти ту ции за дол же ни 
за ра бо та со де ца та-жр тви те на се ксу ал на зло у-
по тре ба и нив ни те се месј тва. Во мо мен тов ЦСР 
ре чи си и не ма уло га во иден ти фи ка ци ја та на де-
ца во ри зик од се ксу ал на зло у по тре ба пре ку те-
рен ска ра бо та, ту ку до де ца та-жр тви те на се ксу-
ал на зло у по тре ба се до а ѓа са мо отка ко по ли ци-
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ја та ќе при ја ви слу чај. Во слу ча и те на се ксу ал на 
зло у по тре ба на де ца ана ли зи ра ни во ова истра-
жу ва ње, уло га та на ЦСР ре тко до стиг ну ва ше по-
ве ќе од под не су ва ње ин фор ма ции до по ли ци ја та 
или су до ви те. Не на и дов ме на еви ден ци ја во ко ја 
стру чен ра бот ник од ЦСР актив но учес тву ва во 
по стап ки те пред су дот или на де те то му обез бе-
ду ва гри жа и со ци јал на за шти та или дру га под-
др шка по за вр шу ва ње на су де ње то.  До си е ја та 
за де ца-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба на ЦСР 
не се во дат на во ед на чен на чин, а упа ту ва ње до 
дру ги ор га ни за ции и ин сти ту ции, на пр. здрав-
стве ни ор га ни за ции за пси хо-со ци јал но со ве ту-
ва ње, е на пра ве но са мо во не кол ку слу чаи.  

Се чи ни де ка во мо мен тов уло га та на ЦСР во 
спра ву ва ње то со се ксу ал на зло у по тре ба на де-
ца е огра ни че на и тие са ми те не се сме та ат се бе-
си – а и за ед ни ца та и дру ги те струч ни ли ца не ги 
сме та ат – за но си те ли на за шти та та на де ца та од 
се ксу ал на зло у по тре ба. 

Друг ва жен еле мент што за гри жу ва е не до ста то-
кот од чо веч ки и фи нан си ски ре сур си, од нос но 
ос по со бе ни и спе ци ја ли зи ра ни струч ни ли ца што 
ќе ра бо тат со де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по-
тре ба. Освен тоа, не до вол ни се и ма те ри јал ни те 
и тех нич ки те ка па ци те ти за обез бе ду ва ње аде-
кват на под др шка, за шти та и гри жа за де ца та-жр-
тви на зло у по тре ба. Ова оп фа ќа рас по лож ли вост 
на изд во е ни про сто рии за раз го вор со де ца та-
жр тви, во зи ла, рас по лож ли вост и ко ри сте ње на 
средс тва за ко му ни ка ци ја итн. 

Зна е ња та за се ксу ал на зло у по тре ба на де ца се 
не це лос ни ре чи си кај си те гру пи на про фе си о-
нал ци и се по пол ну ва ат со тра ди ци о нал ни вред-

но сти и ста во ви, кои че сто па ти се сте ре о тип ни. 
Исто та ка, зна е ња та во го ле ма ме ра се под вли-
ја ние на ме ди у ми те, фил мо ви и до ку мен ти ра ни 
стран ски искус тва.  Ге не рал но, со стој ба та на не-
це лос но раз би ра ње на се ксу ал на та зло у по тре ба 
на де ца до пол ни тел но ја отеж ну ва и отсус тво то 
на  сен зи би ли за ци ја и еду ка ци ја на струч ни те ли-
ца што ра бо тат на се ксу ал на зло у по тре ба на де-
ца. Нај го ле ми от број од струч ни те ли ца ко и што 
учес тву ваа во истра жу ва ње то прет ход но не ма ле 
ни ка ква обу ка за се ксу ал на зло у по тре ба на де ца.

Ге нерал но отсу сту ва си стем ски при стап во спре-
чу ва ње то и дејс тву ва ње то про тив се ксу ал на та 
зло у по тре ба на де ца.  По себ ни мер ки на про цес-
на за шти та не се акти ви ра ат ко га де те то го поз-
на ва сто ри те лот, та ка што тој мо же да е и бли зок 
член на се мејс тво то. Факт е де ка во по го ле ми от 
дел од ана ли зи ра ни те пре су ди су дот од лу чил да 
го пу шти на сло бо да об ви не ти от за вре ме на суд-
ска та по стап ка. Ова мо же да на ве сту ва не поз на-
ва ње на ди на ми ка та на се ксу ал на зло у по тре ба и 
мож но не со чув ству ва ње со де те то-жр тва. 

По ве ќе то изре че ни санк ции на ли ца та осу де ни за 
кри вич ни де ла кои оп фа ќа ат се ксу ал на зло у по-
тре ба на де ца се поб ла ги од про пи ша ни те каз ни 
и на ве сту ва ат под го тве ност за на о ѓа ње на олес-
ни тел ни окол но сти за да се оправ да на ма лу ва-
ње то на каз на та. Иа ко за о стру ва ње то на санк ци-
и те за сто ри те ли те на се ксу ал на зло у по тре ба на 
де ца мо же да би де поз дра ве но од мно зинс тво то 
од на се ле ни е то, а и по дол ги те за твор ски каз ни ги 
на ма лу ва ат не по сред ни те мож но сти за по втор но 
сто ру ва ње на исто то де ло, без кон кре тен спе ци-
ја ли зи ран трет ман сла би се изг ле ди те де ка ќе се 
про ме ни нив но то од не су ва ње на долг рок.   

Децата се “деца” и на нив им е потребна посебна 

заштита за да бидат безбедни од злоупотреба.  

Со нив секогаш мора да се постапува на поинаков 

начин отколку со возрасните.



63Анализа на состојбата: сексуална злоупотреба на деца

Препорака 7: Др жа ва та тре ба да обез бе ди со-
од вет ни ре сур си (фи нан си ски и чо веч ки). Ми ни-
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка тре ба да 
обез бе ди рас по лож ли вост на ефи кас ни  про гра ми 
за пре вен ци ја, заз дра ву ва ње, ре ха би ли та ци ја и 
ре ин те гра ци ја за си те де ца-жр тви на се ксу ал на 
зло у по тре ба. Тре ба да се из го тви про гра ма на 
мер ки и актив но сти за за шти та на жр тви те на се-
ксу ал на зло у по тре ба,  ко ја тре ба да оп фа ти во ве-
ду ва ње на со ве то дав ни ус лу ги, за сол ни шта, ка ко 
и днев ни цен три за ра бо та со жр тви те и нив ни те 
ро ди те ли. 

Препорака 8: Си те про фе си о нал ци кои ра бо тат 
со де ца тр ба да има ат ос нов на мул ти дис цип ли-
нар на обу ка за пре поз на ва ње и ре а ги ра ње на се-
ксу ал на зло у по тре ба на де ца, а не кои и спе ци ја-
ли зи ра на обу ка за оние кои ќе би дат вклу че ни во 
спе ци јал ни ин тер вен ции. Обу ка та се ко гаш тре ба 
да би де кре и ра на спо ред по тре би те на цел на та 
гру па, осо бе но имај ќи ја во пред вид ро до ва та 
спе ци фи ка и спе ци фи ка та на ран ли ви те гру пи. 
Ет нич ко то про фи ли ра ње и сте ре о ти пи тре ба по 
се ко ја це на да се из бег ну ва ат.

Препорака 9: Ако са ка ме си сте мот на дет ска за-
шти та да би де ефе кти вен, пре поз на ва ње то на 
зло у по тре ба та и не гри жа та тре ба да во ди до со-
од вет на по мош и под др шка за де те то и се мејс-
тво то. Си те се ксуа л но зло у по тре бе ни де ца тре ба 
да има ат при стап до со ве ту ва лиш ни ус лу ги и ус-
лу ги за под др шка од стра на на ЦСР за нив и чле-
но ви те на нив ни те се мејс тва. Си те ус лу ги тре ба 
да се ро до во сен зи би ли зи ра ни и да ги зе мат во 
пред вид спе ци фич ни те ка ра кте ри сти ки на ран-
ли ви те гру пи. По себ но вни ма ние тре ба да се по-
све ти на ром ска та за ед ни ца. 

Препорака 10: Ми ни стерс тво то за труд и со ци-
јал на по ли ти ка тре ба да про пи ше Пра вил ник за 
со би ра ње на по да то ци и во де ње на еви ден ци ја 
(до си е ја) на де ца-жр тви на се ксу ал на зло у по тре-
ба. Си те ЦСР тре ба да има ат единс твен мо дел на 
во де ње еви ден ци ја (до си е ја).
 
Препорака 11: Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал-
на по ли ти ка тре ба да ги разг ле да и оце ни по сто-
еч ки те ус лу ги, вклу чу вај ќи ги оние кои ги да ва ат 
НВО, со цел да се оси гу ра де ка оние кои мо жат ќе 
ја пру жат со од вет на та по мош со до пол ни тел на 
обу ка и под др шка. По на та му, мо жат да се на пра-
ват пред ло зи за раз вој на спе ци ја ли зи ра ни служ-
би, осо бе но во рам ки те на ре ги о ни те (со цел да 
се вклу чат служ би те за мен тал но здрав је, те ра-
пи ја за зло у по тре бу ва ни де ца и де ца сто ри те ли 
на се ксу ал на зло у по тре ба). Тре ба да би дат обез-
бе де ни и со од вет ни ус лу ги за ро ди те ли те кои се 
под со ци ја лен и еко ном ски  стрес.

Препорака 12: Каз не но прав ни от си стем тре ба да 
обез бе ди дос лед но спро ве ду ва ње на За ко нот за 
кри вич на по стап ка кој доз во лу ва раз го во ри пре-
ку ви део вр ска.  За ова ќе би де по треб но обез бе-
ду ва ње на по себ на про сто ри ја во су до ви те, со од-
вет на опре ма и обу ка за неј зи но ко ри сте ње.

Препорака 13: Си сте мот за со ци јал на за шти та 
тре ба да ја пре ис пи та сво ја та по ли ти ка за не-
по сред на за шти та на де ца та жр тви од на вод ни-
те сто ри те ли. Цел та е да се обез бе ди де ца та да 
би дат за шти те ни од мож ни при ти со ци од на вод-
ни те сто ри те ли од по вто рува ње на кри вич но тот 
де ло.

IV. ГРУПИ СО НАЈГОЛЕМ РИЗИК

Ре зул та ти те од истра жу ва ње то су ге ри ра ат де ка 
се ксу ал на та зло у по тре ба на де ца е не што што мо-
же да се слу чи со се кои де те без ог лед на во зра-
ста, по лот, со ци о е ко ном ско то по тек ло, обра зо ва-
ни е то, ет нич ка та при пад ност, се меј на та со стој ба 
или жи ве а ли ште.  Се пак, со истра жу ва ње то се 
утвр ди про фил на де ца ко и што се по ран ли ви на 
се ксу ал на зло у по тре ба. На при мер, по ве ро јат но 
е жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба на де ца да би-
дат де вој чи ња откол ку мом чи ња. Мом чи ња та на 
во зраст до 6 го ди ни се по ран ли ви за се ксу ал на 
зло у по тре ба во спо ред ба со де вој чи ња на иста 
во зраст. 

Два зак лу чо ка се од нај ви тал но зна че ње. Пред сѐ 
и над сѐ, нај го ле ми от ри зик од се ксу ал на зло у-
по тре ба на де ца та до а ѓа од лу ѓе што им се до бро 
поз на ти на де ца та во нив но то не по сред но оп кру-
жу ва ње: се мејс тво и со седс тво, се меј ни при ја те-
ли и поз на ни ци. Вто ро, нај че сто то ме сто ка де што 
се слу чу ва се ксу ал на та зло у по тре ба на де ца е во 
до мот: во ме сто то на жи ве е ње на жр тва та, сто-
ри те лот или две те. Ова ка те го рич ки ги наг ла су ва 
скри е на та при ро да и си ту а ци и те об ви е ни со мол-
че ње, и ја по тен ци ра ед на од глав ни те при чи ни 
за не до вол но то при ја ву ва ње слу чаи на се ксу ал на 
зло у по тре ба на де ца во зем ја та. Уште по важ но, 
од ова про из ле гу ва ат пра ша ња и пос ле ди ци по 
јав на та по ли ти ка во зем ја во ко ја, оп што гле да но, 
де ца та се сме та ат за за шти те ни во се мејс тво то и 
до маш но то оп кру жу ва ње.

Ток му за ова тре ба да се во ди сме тка ко га ќе се 
изра бо ту ва ат про гра ми на ме не ти за де ца та. На 
при мер, про гра ми те што има ат за цел да ги ин-
фор ми ра ат де ца та за опас но ста од не поз на ти ли-
ца ќе има ат огра ни че на вред ност. Нас про ти тоа, 
по треб но е да се сен зи би ли зи ра ат де ца та, ро ди-
те ли те, за ед ни ци те, на став ни ци те и дру ги те за „ 
без бед но ста на те ло то  на де ца та“ и бли зи на та на 
ри зи ци те во се мејс тво то и со седс тво то.
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Огром но то мно зинс тво сто ри те ли се од ма шки 
пол, што го на со чу ва вни ма ни е то кон по стој ни-
те ди скур си за ма жи те и нив на та ма шкост, ка ко 
и по ши ро ки те оп штес тве ни и кул тур ни нор ми 
во зем ја та, кои има ат вли ја ние врз од но сот ме-
ѓу ма жи те и де ца та, и по пре циз но, ри зи кот од 
ви кти ми за ци ја на де вој чи ња та. Од ед на стра на, 
спре чу ва ње то се ксу ал на зло у по тре ба на де ца од 
стра на на ма шки ли ца тре ба да би де во фо ку сот 
на на по ри те за пре вен ци ја. Исто вре ме но, по дед-
на кво важ но е да се вклу чат и да се ра бо ти со 
ма жи те и мом чи ња та ка ко парт не ри во си те овие 
на по ри, а не са мо ка ко цел ни гру пи. 

Иа ко де ца та од си те ет нич ки за ед ни ци во зем ја та 
се во ри зик, де ца та-Ро ми се нај ран ли ви за се ксу-
ал на зло у по тре ба. При чи ни те се сло же ни и мо же 
да вклу чу ва ат раз лич ни се меј ни и оп штес тве ни 
стру кту ри и ста во ви во раз лич ни те ет нич ки за ед-
ни ци, нив ни от при стап до ус лу ги те и пер цеп ци и-
те на оние што обез бе ду ва ат за шти та на де ца та.
 
Мно зинс тво то од де ца та-жр тви би ле во до бра 
здрав стве на со стој ба, но исто та ка и де ца со 
одре ден вид на мен тал на по пре че ност би ле жр-
тви на се ксу ал на зло у по тре ба. Про цен тот на де-
ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по тер ба кои има ат 
мен тал ни преч ки во раз во јот е мно гу по ви сок во 
спо ред ба со нив на та за ста пе ност во оп шта та по-
пу ла ци ја на де ца.  Ова е ин ди ка тор за тоа де ка 
та ква та со стој ба на де то то би ла иско ри сте на од 
стра на на сто ри те лот. Ед но вре ме но тоа зна чи де-
ка мен тал ни те преч ки во раз во јот на де те то прет-
ста ву ва фа ктор кој го зго ле му ва ри зи кот за се ксу-
ал на зло у по тре ба.

Де ца та-жр тви на се ксу ал на зло у по тре ба кои се 
еви ден ти ра ни во ЦСР че сто до а ѓа ат од се мејс тва 
со по ве ќе дру ги проб ле ми. На при мер, при ја ве но 
е се меј но на силс тво во ед на че твр ти на од се мејс-
тва та на де ца та-жр тви. Всуш ност, не кои од нив 
ве ќе им би ле поз на ти на служ би те по ра ди раз-
лич ни по те шко тии: жр тви те жи ве е ле во суб-стан-
дард ни ус ло ви на до му ва ње, прем но гу ли ца жи-
ве е ле во еден дом, огра ни чен при стап до ус лу ги 
ка ко што се еле ктрич на енер ги ја, во да и ка на ли-
за ци ја, и се мејс тва та би ле при ма те ли на со ци јал-
на по мош. Од дру га стра на, сто ри те ли те има ат 
ни зок сте пен на обра зо ва ние. От ту ка, се по ста-
ву ва пра ша ње то да ли сто ри те ли те со по ви сок 
сте пен на обра зо ва ние мо же би ус пе ва ат да из-
бег нат откри ва ње и/или кри вич но го не ње. Уште 
поз на чај но, ва кви от истра жу вач ки ре зул тат има 
имп ли ка ции врз изра бо тка та на про е кти за учи-
ли шта та за пре вен ци ја на се ксу ал на зло у по тре ба 
на де ца. Мно зинс тво то од сто ри те ли те ни ко гаш 
не по се ту ва ле сред но учи ли ште, ка де што се га 
се на со чу ва нај го ле ми от дел од ини ци ја ти ви те за 
пре вен ци ја. Исто та ка, со од вет ни те ин сти ту ции 

за за шти та на де ца та во зем ја та тре ба да во ве дат 
ус лу ги за под др шка на ро ди те ли ко и што се под 
со ци ја лен и еко ном ски стрес.

Ако ги спо ре ди ме по да то ци те за во зра ста на 
жр тва та до би е ни од два та раз лич ни из во ри на 
по да то ци во оч ли ви се зна чај ни раз ли ки во про-
цен ту ал на та за ста пе ност на раз лич ни во зрас ни 
ка те го рии на де ца. Во до си е ја та на ЦСР по ве ќе 
се за ста пе ни де ца-жр тви на по ма ла во зраст (под 
во зраст од 10 го ди ни), до де ка во суд ски те пре су-
ди по че сто се за ста пе ни де ца-жр тви на по го ле ма 
во зраст (во зраст  од 14 го ди ни). Мож ни об јас ну-
ва ња за ова не сов па ѓа ње се по те шко ти и те во суд-
ски те по стап ки со де ца-жр тви на по ма ла во зраст 
кои тре ба да се ја ват во својс тво на све до ци, ка ко 
и отсус тво то на кри вич но то де ло вон бра чен жи-
вот со ма ло лет но ли це од еви ден ци ја та на ЦСР. 

Препорака 14: По стои по тре ба да се по диг не 
свес но ста кај де ца та  за опас но сти те во нив на та 
не по сред на сре ди на. Тоа ба ра вклу чу ва ње на по-
ра ки за без бед но ста на дет ско то те ло во на став-
на та про гра ма, обра зо ва ние за жи вот ни ве шти-
ни и пред се пре поз на ва ње на мож на та за ка на во 
нив на та не по сред на се меј на сре ди на. Исто та ка 
по треб но е из го тву ва ње на спе ци ја ли зи ра ни ма-
те ри ја ли за де ца и се мејс тва.

Препорака 15: На ци о нал но то ко ор ди на тив но те-
ло за спре чу ва ње на се ксу ал на зло у по тре ба на 
де ца и пе до фи ли ја тре ба да ини ци ра изра бо тка 
и спро ве ду ва ње на кам па њи за јав на свест за 
сен зи би ли зи ра ње на де ца та, ро ди те ли те, за ед-
ни ци те, на став ни ци те и дру ги те за „те лес на без-
бед ност на де ца та“ и бли зи на та на ри зи ци те во 
се мејс тво то и со седс тво то.

Препорака 16: Си те над леж ни ми ни стерс тва, во 
со ра бо тка со гра ѓан ско то оп штет ство тре ба тре-
ба ги кре и ра ат и да ги ре а ли зи ра ат стра те ги и те 
за пре вен ци ја на се ксу ла на зло у по тре ба на де ца, 
а осо бе но кон спре чу ва ње на ра ни те бра ко ви во 
си те за ед ни ци, осо бе но кај Ро ми те.
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Aнeкси
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Законска рамка во врска со  
сексуалната злоупотреба на децата

Aнeкс 1

Овој анекс обезбедува преглед на сета национална легислатива поврзана со сексуалната злоупотреба 
на децата и нуди анализа на главните правни пропусти во системот.

ЗАКОНСКА РАМКА ВО ВРСКА СО СЕКСУАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦАТА

Земјава е членка на Конвенцијата на ООН за правата на детето од 1993 година, како и на двата 
факултативни протоколи, Факултативниот протокол на Конвенцијата за трговија со деца, детска 
проституција и детска порнографија, ратификуван во 2003 година, и Факултативниот протокол на 
Конвенцијата за инволвираност на деца во вооружени конфликти, ратификуван во 2004 година. 
Согласно со член 118 од Уставот на Република Македонија, „Меѓународните договори што се 
ратификувани согласно со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат 
со закон”. Принципите на Конвенцијата на ООН за правата на детето се содржани во обврската на 
сите надлежни државни органи, а особено кривичноправниот систем во борбата со криминалот да ги 
штитат гарантираните права на децата и да не преземаат активности и мерки со кои би ги загрозиле 
или прекршиле правата на децата и сите активности да се раководат од најдобриот интерес на 
детето. Сепак, не постојат соодветни подзаконски акти и механизми за доследно спроведување на 
овие принципи. 

Актуелната правна  рамка  што  се  однесува  на  сексуалната  злоупотреба врз  децата се состои од 
збир на различни закони:

За потребите на истражувањето, направен е преглед на следниве закони: 

	 Закон за заштита на децата (Сл. весник на РМ, бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 
107/2008, 46/2009, 83/2009 )

	 Закон за семејство (86/1992, 9/1996, 19/2000, 29/2001, 38/2004, 60/2005, 33/2006, 84/2009, 112/2009)

	 Закон за социјална заштита (Сл. весник на РМ, бр. 79/2009 од 24.06.2009 година) и Закон за 
социјална заштита (Сл. весник на РМ, бр. 50/1997, 16/2000, 17/2003, 65/2004) –вон сила

	 Закон за основно образование (Сл. весник на РМ, бр. 44/1995, 24/1996, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
63/2004, 67/2004, /2009)

	 Закон за здравствена заштита (Сл. весник на РМ. бр. 17/97; 15/02; 7/04; 3/05; 19/05; 26/05; 16/06; 
11/07; 12/07; 16/08; 27/08; 29/09)

	 Кривичен законик (Службен весник на Република Македонија бр. 37/1996; 80/1999; 4/2002; 43/2003; 
19/2004; 81/2005; 60/2006; 73/2006; 7/2008; 139/2008, 114/2009) и Закон за кривична постапка 
(Службен весник на РМ бр. 15/1997,18/1999, 44/2002, 27/2004,74/2004, 75/2006, 83/2008, 53/2009, 
67/2009)

	 Законот за малолетничка правда57 (Службен весник на РМ, бр. 87/2007, 103/2008,161/2008)

Заштитата на детето од сексуална злоупотреба е вклучена главно во два система: систем на кривично 
право и систем за социјална и здравствена заштита. Меѓутоа, овие  закони  сѐ  уште  само  парцијално  
ги  опфаќаат  превенцијата, спречувањето и мрежата  на  заштита  на  децата  што  претрпеле  
сексуална  злоупотреба.

Закон за заштита на децата (Сл. весник на РМ, бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 
107/2008, 46/2009, 83/2009)
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Законот има за цел да ги уреди системот, организацијата и начинот на обезбедување заштита на 
децата. Но, ваквата амбициозно зацртана цел на Законот не е исполнета. Многу повеќе овој Закон 
е посветен на регулирање на институциите од областа на социјалната заштита и нивните права и 
обврски. Од аспект на заштита на децата од сексуална злоупотреба, релевантен е член 9 од Законот со 
кој, меѓу другото, се забрануваат „сите облици на сексуално искористување и сексуална злоупотреба 
на  децата (детска порнографија, детска  проституција), насилно  подведување, продажба  или  трговија  
со  децата, психичко  или  физичко  насилство и малтре тирање, казнување или друго нечовечко 
постапување, сите  видови експлоатација, комерцијално  искористување  и  злоупотреба  на  децата  
со  кои  се  кршат  основните  човекови слободи и права и правата на детето“. Иако поставува обврска 
за сите институции на системот да ги преземаат сите мерки на заштита на децата од злоупотреба, 
не се предвидени специфични механизми кои обезбедуваат заштита на децата. Горенаведената 
одредба има многу повеќе декларативен карактер.

Закон за семејство ( 86/1992, 9/1996, 19/2000, 29/2001, 38/2004, 60/2005, 33/2006, 84/2009, 112/2009)

Законот за семејство  е  област  со  детални  и  специфични  правила  што  се  однесуваат  на  
заштитата на членовите на семејството. Член 33а ги забранува сите видови насилство  во  брак  и  
во  семејството. Член 90, став 2 ги дефинира основите за одземање на родителското право, односно 
грубото занемарување на вршење на родителската должност: малтретирање или  запуштање на де-
цата, физичко  или  емоционално  повредување на  детето, потоа  се  однесува  на  сексуалната  
злоупотреба  на  детето, присилување  на  работа  на  дете  несоодветно  за не говата  возраст, по д-
дршка на  злоупотреба  на супстанци од страна на детето, наведување на дете во вршење  на  соци-
опатолошки дела, напуштање на дете  за  период  подолг од  три  месе ци  или  на    кој  било друг  
начин  кога  се  кршат  правата  на  детето.

По  член  94 е  додадено  ново  поглавје  VI-А  со  12  нови  членови (94а – 94ј)  што  се  однесуваат  
на  нестабилните  односи  и   насилството  во  бракот  и  семејството, при  што  се  истакнува  член  
94б   кој  го  опишува  домашното   насилство   кога  член  од  семејството  со  закана  или  сила  врши  
емо ционално, физичко  или  полово  злоупотребување и  насилство  или предизвикува материјална, 
сексуална или  трудова експлоатација на друг член од  семејството.

Законот   за  семејство  им  дава  посебна  улога  и  одговорност  на  центрите  за  социјална  работа  
во  справувањето  со  домашното  насилство, особено  со  процесот  на  сексуалната  злоупотреба  
врз  децата. Центрите  можат  да  преземат   дејствие  по  свое  сознание  или  по  пријава  од  поли -
цијата, здравствени  и  образовни  институции, родители  и  соседи, но  механизмите  за  соработка 
при постапување во случаи  не  се  целосно  регулирани. Центрите  можат  да  обезбедат   соодветна   
здравствена  заштита, психо-социјално  интервенирање  и  лекување, ги  упатуваат  жртвите  во  
засолниште, ги известуваат   соодветните  институции  за  гонење  и  да ваат  правна  помош  и  
застапување  пред  судот.

Закон за социјална заштита (Сл. весник на РМ, бр. 79/2009 од 24.06.2009 година)

Закон за социјална заштита (Сл. весник на РМ, бр.50/1997,16/2000,17/2003, 65/2004) –вон сила

Во член 6 од важечкиот Закон се дефинираат областите на  социјална заштита: мерки за социјална 
превенција, вонинституционална и институционална заштита и парична помош од социјална 
заштита. Понатаму, со одредбите на Законот се дефинираат социјалните ризици.

Под социјален ризик, во смисла на овој Закон, се подразбира: 

	 ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност),

	 ризици на старост и стареење, 

	 ризици на еднородителско семејство, 

	 ризици од невработеност, губење на приход за издржување врз основа на работа и слично, 

	 ризици од сиромаштија и

	 ризици од друг вид социјална исклученост. 

На децатажртви на сексуална злоупотреба им стои на располагање институционална заштита во 
смисла на чл. 43, Право на сместување во установа за социјална заштита,  дете со воспитно-социјални 
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проблеми, занемарено, запоставено, злоставувано и материјално необезбедено дете и дете-жртва 
на семејно насилство. Исто така, доколку децатажртви се воедно и жртви на семејно насилство, на 
располагање имаат и вонинституционална заштита според чл.132.

Меѓутоа, кога станува збор за деца-жртви на сексуална злоупотреба нема специфични одредби за 
дефинирањето на како состојба на ризик.

Според Законот за социјална заштита во сила за време на истражувачкиот период, дефинирани 
се  услугите  поврзани  со  заштитата, институциите  и  социјалната  помош. Во него е пропишано  
основањето  јавни  и  приватни  установи како  дел  од  системот  за  социјална  заштита, вклучувајќи  
центри  за  социјална  работа, засолништа  и  установи  за  деца  и  млади  без  родители  или  
родителска  грижа, деца  со  телесна  попреченост, како  и такви со  образовен, социјален  проблем  
и  проблеми  во  однесувањето.

Во член 84 од Законот за социјална заштита, кој се однесува на здравствената заштита, стои дека 
право на здравствена заштита има: 
 
	 лице-жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со Законот за 

семејството.

	 Член  114   предвидува  отворање    центри  за  жртвите  на  насилство, но  сепак  не  предвидува  
посебни  засолништа  за  деца–жртви   на  насилство, особено на  сексуална  злоупотреба.

	 Во Правилникот за начинот на спроведување и следење на изречените  мерки за заштита на 
семејството и лицата-жртви на семејно насилство преземени од центарот за социјална работа и 
за начинот на следење на привремените мерки изречени од судот кој е подзаконски акт излезен 
во Службен весник бр. 103/2007 не  е опфатена проблематиката на сексуална злоупотреба на 
децата во рамките на семејното насилство.

Закон за основно образование (Сл. весник на РМ, бр. 44/1995, 24/1996, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
63/2004, 67/2004, /2009)  
        
Со овој Закон се забрануваат само физичко и психичко  малтретирање   на  учениците  во  училиштата. 
Предвидени  се  парични  казни  за  секој  наставник  за  кој  ќе  се  докаже  дека  малтретирал  ученик. 
Законите  го  обврзуваат  Бирото   за  развој  на  образованието   за  професионален  надзор  на  
училиштата. Инспекциите   во  училиштата   ги спроведува  Државниот  инспекторат  за  образование  
со  овластени  инспектори  на  општинско  ниво.
         
Според  овој  Закон, инцидентите  на  насилство и  малтретирање можат  во  Инспекторатот   да  ги  
пријават  деца, родители, наставници, директори  на  училишта  и  обични  граѓани. Сепак, законите  
не  наложуваат никаква  обврска  на  училиштата  да  ги  евидентираат  и  пријавуваат  појавите  
на  малтретирање, ниту  пак  има  добра  свесност  за  видовите  однесување  што  претставуваат  
малтретирање, насилство  или  злоупотреба.

Закон за здравствена заштита (Сл. весник на РМ. бр 17/97; 15/02; 7/04; 3/05; 19/05; 26/05; 16/06; 
11/07;12/07;16/08;27/08;29/09

Законот за здравствена заштита овозможува остварување на превентивни дијагностички, терапевтски 
и рехабилитациони постапки. Здравствена заштита врз дете-жртва на сексуална злоупотреба е 
загарантирано право врз основа на овој Закон. Меѓутоа, исто така, обврска на лекарот е задолжително 
да го извести родителот за состојбата на детето. Ова може да е потенцијално опасно во случаи кога 
детето е жртва на насилство од родителите. Интервенции во оваа смисла се неопходни. Исто така, не 
се пропишува задолжителна процедура при идентификување на случаи на СЗД.

Закон за здравствено осигурување (Сл. весник бр. 17/00; 25/00; 5/03; 30/05; 3/06; 28/06; 15/07; 27/07; 
8/08; 15/09; 29/09)
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Во Законот за здравствено осигурување со член 5, 6 и 10, задолжително се осигуруваат деца до 18 
години и им се пружаат сите здравствени услуги во здравствените установи. Со овој Закон, сексуалната 
злоупотреба врз малолетно дете влегува во задолжителна здравствена заштита на малолетно лице.

Согласно член 49 од овој закон, здравствените работници се должни да се грижат за корисниците на 
кои им се укажува здравствена заштита, да го почитуваат нивното достоинство, да се придржуваат 
на медицинската етика и да ја чуваат професионалната тајна. 

Согласно член 42 од овој закон, осигуреникот може да користи болничка здравствена заштита 
ако е упатен од избраниот лекар, односно лекарската комисија, а без упат кога е во прашање итен 
медицински случај. 

Кривичноправната заштита на децата-жртви на СЗД е опфатена со Кривичниот законик и Законот 
за кривична постапка.

Кривичен законик (Службен весник на Република Македонија бр.37/1996; 80/1999; 4/2002; 43/2003; 
19/2004; 81/2005; 60/2006; 73/2006; 7/2008; 139/2008, 114/2009)

Во член 122 став 20 за прв пат се дефинираат поимот „жртва“ воопшто и поимот „дете-жртва“ (Закон 
за измени и дополнувања на Кривичниот законик, Службен весник на РМ бр. 7/08).
Под жртва на кривично дело се подразбира секое лице кое претрпело штета, вклучувајќи физичка 
или ментална повреда, емотивно страдање, материјална загуба или друга повреда или загрозување 
на неговите основни слободи и права, како последица на сторено кривично дело.

Под дете како жртва на кривично дело се подразбира малолетно лице до 18 години.

Дејствијата што претставуваат сексуална злоупотреба на деца се инкриминирани во 13 членови кои 
во целост се дадени во Додаток 1. Меѓутоа, не во сите законски одредби  се препознаваат децата како 
жртви, ниту пак следува специфична санкција кога жртва на делото е дете.

Особено значајна е обврската содржана во членот 142 од КЗ, 

1. Државните органи, институциите што вршат јавни овластувања и други правни лица се должни 
да пријават кривични дела за кои се гони по службена должност, за кои се известени или за кои 
ќе дознаат на некој друг начин. 

2. Поднесувајќи пријави, пријавителите од став 1 на овој член ќе ги наведат доказите што им се 
познати и ќе преземат мерки за да се сочуваат трагите од кривичното дело, предметите врз кои 
или со помош на кои е сторено кривичното дело и другите докази. 

3. Секој е должен да пријави кривично дело за кое се гони по службена должност. 

4. Со закон се пропишуваат случаите во кои непријавувањето на кривично дело претставува 
кривично дело.

Прописите кои ја уредуваат постапката на идентификација, откривање, гонење, собирање на докази 
и нивно изведување пред судот, како и изрекувањето санкции, се содржани во Законот за кривична 
постапка, а од јули 2009 година постапувањето со деца-жртви кои се сведоци е уредено и со Законот 
за малолетничка правда.

Закон за кривична постапка (Службен весник на РМ бр. 15/1997,18/1999, 44/2002, 27/2004, 75/2006, 
83/2008, 53/2009, 67/2009) 

Општа констатација на процесниот закон е дека подеднакво се третираат полнолетните и малолетните 
жртви, со определени мали исклучоци. Положбата на детето-жртва е оставена да се подведе под 
законски дозволените исклучоци од основните начела на кривичната постапка (јавност, усност и 
контрадикторност, непосредност). Дотолку повеќе, не претставува обврска за судот туку е предмет 
на оценка на судот од случај до случај. 

Исто така, се наметнува констатација дека кривичноправниот систем е сензибилизиран и во голема 
мера ги заштитува правата на децата кога се јавуваат во улога на сторители на казниви дела (постоење 
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на специјализирани судии за малолетници, правило на исклучување на јавноста од постапката, 
заштита на приватноста и идентитетот на малолетниот сторител, итност на постапката и бројни други 
механизми за заштита). Но, кога станува збор за дете-жртва воопшто, а особено дете-жртва на СЗД, 
отсуствува специфична заштита во судската постапка.

Закон за малолетничка правда (Службен весник на РМ бр. 87/2007, 103/2008,161/2008) 

Усвојувањето на Законот за малолетничка правда претставува своевидна кодификација на 
малолетничкото законодавство. За прв пат, се дефинира состојба на ризик и последователните 
обврски на сите институции на системот на малолетничка правда да интернираат во состојбата на 
ризик. Меѓутоа, иако децата-жртви на насилство се дефинирани дека се во состојба на ризик, што 
бара проактивен однос на системот, оваа состојба е лимитирана само за деца-жртви до 14-годишна 
возраст. 

Понатаму, одредбата со која се ограничува сослушувањето на дете-жртва во судска постапка најмногу 
до два пати е контрапродуктивна во заштита на интересите на децата.

Оттука, за ефикасна заштита на правата на децата-жртви на СЗД во судска постапка, нужно се што 
поскоро усвојување и имплементирање на Предлог-законот за кривична постапка и консеквентно 
усогласување на целото кривично законодавство. 

Несомнено е дека со одредбите на работната верзија на ЗКП, жртвата понатаму не е „запоставената 
страна“ во кривичната постапка, а гаранција за остварување на нејзините права е постапувањето 
на институциите кои со закон се обврзани до го овозможат и осигурат остварувањето на правата на 
жртвите.

Имено, посебно значајно е предвидувањето специјални мерки на процесна заштита на жртвата, а 
особено децата-жртви. Особено внимание привлекува должноста на судот поединечно или заедно 
со друга посебна мерка да определи видео и аудио запис на исказот и сослушувањето на детето кој 
ќе се користи како доказ во постапката. Само во исклучителни случаи, и тоа ако има нови околности 
на случајот, може да се нареди повторно сослушување на детето- жртва, но најмногу уште еднаш, 
и тоа преку технички средства за комуникација. Придобивката е двојна. Детето-жртва е однапред 
заштитено и елиминирана е можноста да се сретне или да се соочи со обвинетиот во кривичната 
постапка, и повторното преживување на болниот настан преку повторувањето на распитот пред 
секој од органите кои учествуваат во постапката е сведено на минимум. 

Токму порамнувањето на правата на детето-жртва на безусловна заштита до најголема можна мера 
и правата на обвинетиот да поставува прашања и да се соочи со сведокот се предизвик пред кој 
е исправено законодавството, но многу повеќе институциите на системот во идната  примена на 
законот.
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Подолу се наведени дефинициите на сите кривични дела на сексуална злоупотреба на дете, преземени 
директно од домашното законодавство. 

Кривичен законик

(Службен весник на Република Македонија бр.37/1996; 80/1999; 4/2002; 43/2003; 19/2004; 81/2005; 
60/2006; 73/2006; 7/2008; 139/2008).

(Одлуки на Уставниот суд на Република Македонија: У.бр.220/2000 од 30.05.2001 година, објавена во 
Службен весник на Република Македонија бр.48/2001; У.бр.210/2001 од 06.02.2002 година, објавена 
во Службен весник на Република Македонија бр.16/2002; У.бр.206/2003 од 09.06.2004 година, објавена 
во Службен весник на Република Македонија бр.40/2004; У.бр.228/2005 од 05.04.2004 година, објавена 
во Службен весник на Република Македонија“  бр.50/2006.) 

ЗНАЧЕЊЕ НА ИЗРАЗИТЕ НА ОВОЈ ЗАКОН

Член 122

(20) Под жртва на кривично дело се подразбира секое лице кое претрпело штета, вклучувајќи физичка 
или ментална повреда, емотивно страдање, материјална загуба или друга повреда или загрозување 
на неговите основни слободи и права како последица на сторено кривично дело. 

Под дете како жртва на кривично дело се подразбира малолетно лице до 18 години. 
(21) Под детска порнографија се подразбира порнографски материјал кој визуелно прикажува 
очигледни полови дејствија со малолетник, или очигледни полови дејствија со лице кое изгледа како 
малолетник, или реални слики кои прикажуваат очигледни полови дејствија со малолетник.

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 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.

(3) 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.

(4) 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.

Кривични дела на сексуална злоупотреба на деца

Анекс 2
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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 поради делото од став 1 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. 

(3) Тој што во случаите од ставовите 1 и 2 ќе изврши само друго полово дејство, 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 малолетник кој не наполнил 14 години

Член 188

(1) Тој што ќе изврши обљуба или друго полово дејствие врз малолетник кој не наполнил 14 години, 
ќе се казни со затвор најмалку осум години.

(2) Ако делото од став 1 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 се казни со затвор најмалку десет години.

(3) Со казната од став 2 ќе се казни и тој што делото од став 1 ќе го стори со  малолетник кој не 
наполнил 14 години со злоупотреба на неговото душевно заболување, душевна растроеност, немоќ, 
заостанат душевен развој или друга состојба поради која е неспособен за отпор.

(4) Ако поради делата од ставовите 1 и 2 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 десет години или со доживотен затвор.

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.

(2) Наставник, воспитувач, посвоител, старател, очув, лекар или друго лице кое со злоупотреба 
на својата положба ќе изврши обљуба или друго полово дејствие со малолетно лице постаро од 
14 години кое му е доверено заради учење, воспитување, чување или нега, ќе се казни со затвор 
најмалку десет години.

(3) Со казната затвор судот ќе изрече и казна од членот 33 став (6).

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 врши полово дејствие или што ќе наведе дете пред него или пред друг да врши 
такво дејство, ќе се казни со затвор од три до пет 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.
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(3) Тој што заради заработувачка со сила или со сериозна закана за употреба на сила ќе присили или 
со измама ќе наведе друго лице на давање сексуални услуги, ќе се казни со затвор најмалку осум 
години.

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

(5) Недвижностите искористени и предметите употребени за извршување на делото, се одземаат.

Подведување и овозможување полови дејствија

Член 192

(1) Тој што ќе подведе на полови дејствија малолетно лице, ќе се казни со затвор најмалку осум 
години.

(2) Тој што ќе овозможи вршење полови дејствија со малолетно лице, ќе се казни со затвор најмалку 
пет години.

Прикажување на порнографски материјал на малолетник

Член 193

(1) Тој што на малолетник кој не наполнил 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, 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 малолетно лице за изработување на 
аудиовизуелни слики или други предмети со порнографска содржина или за порнографска претстава.

(4) Предметите од ставовите 1, 2 и 3 ќе се одземат.

Производство и дистрибуција на детска порнографија преку компјутерски систем

Член 193-а

(1) Тој што произведува детска порнографија со цел нејзина дистрибуција, дистрибуира или пренесува 
или нуди или на друг начин прави достапна детска порнографија преку компјутерски систем, ќе се 
казни со затвор од три до пет години.

(2) Тој што набавува детска порнографија преку компјутерски систем за себе или за друг или поседува 
детска порнографија во компјутерски систем или медиум кој служи за чување на компјутерски 
податоци со намера за прикажување на друг или за дистрибуција ќе се казни со затвор од шест 
месеци до три години.

Родосквернавење

Член 194

(1) Тој што ќе изврши обљуба со крвен сродник во права линија или со брат, односно сестра, ќе се 
казни со затвор од пет до десет години.

(2) Ако делото од ставот (1) е сторено со малолетник кој не наполнил 14 години, сторителот ќе се 
казни со затвор најмалку десет години.
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Глава дваесетта

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ БРАКОТ, СЕМЕЈСТВОТО И МЛАДИНАТА

Вонбрачен живот со малолетно лице

Член 197

(1) Полнолетно лице кое живее во вонбрачна заедница со малолетно лице кое навршило 14 години, 
а не навршило 16 години, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.

(2) Со казната од став 1 ќе се казни и родителот, посвоителот или старателот кој на малолетно лице 
кое навршило 14 години, а не навршило 16 години, ќе му допушти да живее во вонбрачна заедница 
со друго лице или ќе го наведе на тоа.

(3) Ако делото од став 2 е сторено од користољубие, сторителот ќе се казни со затвор од една до пет 
години.

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТА И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО

Трговија со луѓе

Член 418-а

(1) Тој што со сила, сериозна закана доведува во заблуди или други форми на присилба, грабнување, 
измама, со злоупотреба на својата положба или состојбата на бременост, немоќ или физичка или 
ментална неспособност на друг, или со давање или примање пари или друга корист заради добивање 
согласност на лице кое има контрола на друго лице, или на друг начин врбува, превезува, пренесува, 
купува, продава, засолнува или прифаќа лица заради експлоатација по пат на проституција или 
други форми на сексуална експлоатација, порнографија, принудна работа или слугување, ропство, 
присилни бракови, присилна фертилизација, незаконито посвојување или нему сличен однос или 
недопуштено пресадување делови од човековото тело, ќе се казни со казна затвор од најмалку 
четири години.

(2) Тој којшто ќе одземе или уништи лична карта, пасош или друга туѓа идентификациона исправа 
заради вршење на делото од став (1) на овој член ќе се казни со затвор од најмалку четири години.

(3) Тој којшто користи или овозможува на друг користење на сексуални услуги или друг вид 
експлоатација од лица за кои знаел или бил должен да знае дека е жртва на трговија со луѓе  ќе се 
казни со затвор од шест месеци до пет години.

(4) Согласноста на жртвата на трговија со луѓе заради намера за експлоатација предвидена во став 1, 
не е од значење за постоењето на кривичното дело од став 1.

(5) Ако делото од став 1 го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.

(6) Обидот е казнив.

(7) Недвижностите искористени и предметите и превозните средства употребени за извршување на 
делото, се одземаат.

Трговија со малолетно лице

Член 418-г
(1) Тој што врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа малолетно 
лице заради експлоатација по пат на проституција или други форми на сексуална експлоатација, 
порнографија, принудна работа или слугување, ропство, присилни бракови, присилна фертилизација, 
незаконито посвојување или нему сличен однос или недопуштено пресадување делови од човеково 
тело, ќе се казни со затвор најмалку осум години.

(2) Тој што делото од став 1 ќе го стори со сила, сериозна закана, со доведување во заблуда или 
друга форма на присилба, грабнување, измама, со злоупотреба на својата положба или состојба на 
бременост, немоќ или физичка или ментална неспособност на друг, или со давање или примање пари 
или друга корист заради добивање согласност на лице кое има контрола на друго лице, ќе се казни 
со затвор најмалку десет години.
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(3) Тој што користи или овозможува на друг користење на сексуални услуги или друг вид експлоатација 
од малолетно лице за кое знаел или бил должен да знае дека е жртва на трговија со луѓе, ќе се казни 
со затвор најмалку осум години.

(4) Тој што ќе одземе или уништи лична карта, пасош или друга туѓа идентификациона исправа заради 
вршење на делото од ставовите 1 и 2, ќе се казни со затвор најмалку четири години.

(5) Согласноста на малолетното лице со дејствијата предвидени во став 1, не е од значење за 
постоењето на кривичното дело од став 1.

(6) Ако делото од став 1 го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.

(7) Недвижностите искористени и предметите и превозните средства употребени за извршување на 
делото се одземаат.

Закон за изменување и дополнување на КЗ

Објавен во Службен весник број: 114/2009
Датум на објавување: 14.9.2009

Насловот на членот и членот 193-а се менуваат и гласат:

„Производство и дистрибуција на детска порнографија

Член 193-а

(1) Тој што произведува детска порнографија со цел за 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.

(3) Ако делото од ставовите (1) и (2) на овој член е сторено преку компјутерски систем или друго 
средство за масовна комуникација, сторителот ќе се казни со затвор од најмалку осум години.

(4) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.”

По членот 193-а се додаваат нов наслов и нов член 193-б, кои гласат:

„Намамување на обљуба или друго полово дејствие на малолетник кој не наполнил 14 години.

Член 193-б

„Тој што преку компјутерско-комуникациски средства со закажување средба или на друг начин 
намамува малолетник кој не наполнил 14 години на обљуба или друго полово дејствие или на 
производство на детска порнографија и ако со таквата намера е остварена непосредна средба со 
малолетникот, ќе се казни со затвор од една до пет години.»
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 Инструменти

Aнекс 3

Во овој анекс се презентирани инструментите употребени за истражувањето. 

Инструмент бр. 1 

Инструмент за собирање податоци за светлата бројка кај сексуалното 
насилство врз децата

Статистички прегледи за пријавени, обвинети и осудени сторители на кривични дела - полнолетни и 
малолетни

Извор на податоци: Државен завод за статистика на Република Македонија

1. Пријавени полнолетни лица според групата на кривични дела во периодот 1988–2008 година

2. Пријавени малолетни лица според групата на кривични дела во периодот 1988 –2008 година

3. Обвинети полнолетни лица според групата на кривични дела во периодот 1988–2008 година

4. Обвинети малолетни лица според групата на кривични дела во периодот 1988 – 2008 година

5. Осудени полнолетни лица според групата на кривични дела во периодот 1988 – 2008 година

6. Осудени малолетни лица според групата на кривични дела во периодот 1988– 2008 година

7. Пријавени полнолетни лица за сексуална злоупотреба врз деца според кривичните дела, 
видот на одлуката и полот во периодот 2004–2008 година 

8. Пријавени малолетни лица за сексуална злоупотреба врз деца, според кривичните дела, 
видот на одлуката и полот во периодот 2004–2008 година 

9. Обвинети полнолетни лица за сексуална злоупотреба врз деца, според кривичните дела, 
видот на одлуката и полот во периодот 2004 – 2008 година 

10. Обвинети малолетни лица за сексуална злоупотреба врз деца, според кривичните дела, 
видот на одлуката и полот во периодот 2004–2008 година 

11. Пријавени полнолетни лица според групата на кривични дела, подносителот на кривичната 
пријава и видот на одлуката, во периодот 2004–2008 година

12.  Осудени полнолетни лица според кривичното дело, полот, обидот и изречените санкции, во 
периодот 2004–2008 година

13.  Осудени полнолетни лица според кривичното дело, мерките за безбедност, поранешна 
осудуваност во периодот 2004–2008 година

Забелешка:

Ќе бидат земени предвид следниве кривични дела:

•	 Силување (чл. 186) каде што жртвата е под 18 години

•	 Обљуба врз немоќно лице (чл. 187) каде што жртвата е под 18 години

•	 Полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години (чл. 188)

•	 Обљуба со злоупотреба на положбата (чл.189, ст.2) каде што жртвата е под 18 години

•	 Задоволување на полови страсти пред друг (чл.190, ст.2) каде што жртвата е под 18 години
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•	 Посредување во вршење проституција (чл.191) каде што жртвата е под 18 години

•	 Подведување и овозможување полови дејствија (чл.192)

•	 Прикажување на порнографски материјал на малолетник кој не наполнил 14 години (чл. 193)

•	 Производство и дистрибуција на детска порнографија преку компјутерски систем (член 193-
а)

•	 Родосквернавење (чл.194) каде што жртвата е под 18 години

•	 Вонбрачен живот со малолетно лице (чл.197)

•	 Трговија со малолетно лице (418 – г)

Ќе бидат земени предвид следниве групи на кривични дела:

•	 Кривични дела против половата слобода и половиот морал

•	 Кривични дела против бракот, семејството и младината

•	 Кривични дела против човечноста и меѓународното право

Инструмент бр. 2: 

Инструмент за собирање податоци од досиејата на центрите за социјална 
работа за жртвите на сексуална злоупотреба

Извор на сознанија: жртвите на сексуална злоупотреба

Извор на податоците: досиеја на жртвите на сексуална злоупотреба

1. Година на регистрирање на известувањето

1. 2004; 2. 2005; 3. 2006; 4. 2007; 5. 2008; 6. 2009 (6м) месец __________________________________

2. Форма на првичното известување

1. усно; 2. по телефон; 3. со допис 4. друго ________________________________ 5. нема податок

3. Центарот е известен за СЗД од:

1. полиција; 2. здравствена установа; 3. училиште; 4. институција за сместување на деца; 
5. родител/старател/посвоител; 6. член на семејство; 7. граѓанин; 8. лично од жртвата; 9. 
друго_________________ 10. нема податок

4. Како што е пријавено во првичното известување: 

1. силување, 2. инцест 3. егзибиционизам  4. полов напад; 5. подведување; 6. порнографски 
материјал; 7. трговија; 8. друго, што _______________________________________________________ 
9. нема податок

Жртва 

5. Пол: 1. машки  2. женски 3. нема податок

6. Возраст на жртвата во времето на пријавувањето:             

1. до 6 години; 2. од 7 до 9 години; 3. од 10 до 13 години; 4. од 14-15; 5. 16-17 години; 6. нема 
податок за возраста

7. Место на раѓање: 

1. село _________________________ 2. град _______________________ 3. нема податок; 4. друго

8. Место на живеење: 

1. село _________________________; 2. град _______________________ ;3. нема податок; 4. друго
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9. Етничка припадност: 

1. Македонец; 2. Албанец; 3. Ром;  4. Турчин; 5. Србин; 6. друго, што ______________________; 7. 
непознато

10. Дали детето е: 1. брачно; 2. вонбрачно; 3. нема податок 

11. 1Дали се живи родителите: 1. да; 2. не; 3. жива е мајката; 4. жив е таткото; 5. нема податок

12. Со кого живее 

1. двајцата биолошки родители; 2. само со мајката; 3. само со таткото 4. со таткото и со 
маќеа (вонбрачна/брачна); 5. со мајката и со очув (вонбрачен/брачен) 6. само со баба/дедо; 
7. со браќа/сестри; 8. со други роднини, кои __________; 9. во институција_______________ ; 
10. старател; 11. друго, што _____________________; 12. непознато

13. Број на членови на семејството во кое живее: 1. сам; 2,3,4,5,6, 7 и повеќе; 8. нема податок; 9. друго

14. Дали има браќа и сестри и колку 

1. браќа _______________________ колку 2. сестри_______________________ 3. нема; 4. непознато

15. Дали жртвата живее заедно со браќата и сестрите  

1. да; 2. не; 3. нема браќа и сестри; 4. непознато

16. Ако не живее со родителите, зошто  

___________________________________________________________________________________________ 

17. Ниво на започнато образование на малолетникот:

1. не е започнато образование; 2. основно; 3. средно; 4. предшколска возраст; 5. започнато 
и прекинато образование пред да биде оформено основно образование; 6. друго; 7. нема 
податок

18. Просечен успех во досегашното образование:

1. одличен; 2. многу добар; 3. добар; 4. доволен; 5. не задоволува; 6. предшколска возраст  
7. не е започнато образование 8. започнато и прекинато образование пред да биде оформено 
основно образование 9. друго 10. нема податок

19. Поведение во училиштето: 

1. добро 2. лошо 3. непознато 4. предшколска возраст 5. не е започнато образованието  
6. друго 7. нема податок

   
20. Редовност во школувањето: 

1. редовно посетува настава; 2. често  отсуствува од настава; 3. воопшто не ја посетува 
наставата; 4. не е запишано во училиште; 5. школувањето е прекинато, зошто______________; 
7. нема податок; 8. предшколска возраст

21. Степен на писменост и завршено образование на мајката:

1. неписмен; 2. писмен; 3. незавршено основно образование; 4. основно; 5. средно; 6. вишо;  
7. високо; 8. друго; 9. нема податок
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22. Степен на писменост и завршено образование на таткото:

1. неписмен; 2. писмен; 3. незавршено основно образование 4. основно; 5. средно; 6. вишо;  
7. високо; 8. друго; 9. нема податок

23. Степен на писменост и завршено образование на старателот (таткото):

1. неписмен; 2. писмен; 3. незавршено основно образование 4. основно; 5. средно; 6. вишо;  
7. високо; 8. друго; 9. нема податок

24. Степен на писменост и завршено образование на старателот (мајката):

1. неписмен; 2. писмен; 3. незавршено основно образование 
4. без   образование; 5.основно 6.средно; 7. вишо;  
8. високо;9. друго;  10. нема податок

Станбени услови во кои живее детето

25.  Каде живее малолетникот: 

1. во стан 2. во куќа (убава, просечна, трошна) 3. провизориум 4. друго _________________;  
5. нема податок

26.  Број на соби: 1. една 2. две 3. три 4. четири 5. пет и повеќе 6. нема податок; 7. друго

27.  Ниво на станбени услови: 

1. стандардни; 2. супстандардни; 3.нема податок
  
Економска положба на семејството во кое живее

28.  Вработеност на родителите/старателите: 

1. двајцата се вработени постојано; 2. само таткото работи постојано; 3. само мајката работи 
постојано; 4. двајцата работат повремени работи; 5. само таткото работи повремено; 6. само 
мајката работи повремено; 7. двајцата не работат; 8. нема податоци; 9. работат други членови 
на семејството; 10. пензионер; 11. стечаен работник, технолошки вишок, под завод; 12. друго

 
29. Дали семејството е корисник на парична помош:

1. постојана; 2. еднократна; 3. непознато; 4. не прима соц. помош 5. друго

30.  Вкупни месечни примања во семејството: 

1. до 3.000 д. 2. од 3.001 до 5.000; 3. од 5.001 до 7.000; 4. од 7.001 до 10.000; 5. од 10.001 до 
15.000; 6. од 15.001 до 20.000; 7. од 20.001 до 30.000; 8. над 30.000 денари; 9. друго; 10. нема 
податок

 
31. Вид имот што го поседува семејството: 

1. куќа/стан, 2. земја, 3. добиток; 4. возило, 5. друга вредност, која_______; 6. нема имот/
вредност; 7. друго 8. повеќе видови имот; 9. нема податок

   
32.  Здравствена состојба на детето:

       1. добра; 2. средно добра; 3. лоша; 4. нема податоци

33. Дали малолетникот е здравствено осигурен: 

1. да; 2.не; 3. нема податок

34. Дали детето е лице со пречки во развојот: 

1. физички; 2. ментални; 3. сензорни; 4. 1,2,3; 5. не е; 6. непознато
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Социопатолошки појави во семејството:

35. Алкохол:

1. таткото; 2. мајката; 3. малолетникот; 4. друг член на семејството,кој _____________; 5. нема 
податок; 6. нема алкохолизам; 7. повеќе членови од семејството

36. Питачење: 

1. таткото; 2. мајката; 3. малолетникот; 4. друг член на семејството,кој _____________; 5. непознато; 
 6. нема питачење; 7. повеќе членови од семејството

37. Проституција:

1. таткото; 2. мајката; 3. малолетникот; 4. друг член на семејството,кој _____________; 5. нема 
податок; 6. нема проституција; 7. повеќе членови од семејството

38. Дрога: 

1. таткото; 2. мајката; 3. малолетникот; 4. друг член на семејството,кој _____________; 5. нема 
податок; 6. нема дрога; 7. повеќе членови од семејството

39. Криминал

1. таткото; 2. мајката; 3. малолетникот; 4. друг член на семејството, кој _____________; 5. нема 
податок; 6. нема криминал во сем.; 7. повеќе членови од семејството

40. Семејно насилство: 1. постои , 2. не постои; 3. непознато

Здравствена положба на семејството

41. Психички болести

1. таткото; 2. мајката; 3. малолетникот; 4. друг член на семејството, кој_____________; 5. нема 
податок; 6. нема психички болести во семејството; 7. повеќе членови од семејството

42. Соматски болести

1. таткото; 2. мајката; 3. малолетникот; 4. друг член на семејството, кој _____________; 5. нема 
податок; 6. нема соматски болести 7. повеќе членови од семејството

Кривично дело

43. Начин на сторување на делото:

1. допирање; 2. вагинална пенетрација; 3.покажување; 4. подведување; 5. орално; 6. анално; 
7. снимање и прикажување; 8. друго___________, 9. нема податок; 10. повеќе начини без 
пенетрација; 11. пенетрација и други начини

44. Краток опис на злоупотребата

___________________________________________________________________________________________ 

45.    Место на извршување е:

1. местото на живеење на сторителот 2. местото на живеење на жртвата 3. местото на живеење 
на сторителот и жртвата 4. на друго место 5. нема податок 

46.  Место на извршување на делото: 

1. град___________________________; 2. село_________________________3. друго 4. нема податок

47. Локација на извршување на делото: 

1. затворен простор (куќа, стан, таван, подрум, плевна, училница, сала, _________);  
2. отворен простор (парк, улица, двор, пат, шума, __________) 3. нема податок 4. друго
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48. Релација меѓу жртва и сторител:

1. познат; 2. непознат; 3. нема податок
   
49.  Ако 48 е под 1: 

1. татко; 2. очув 3. друг близок роднина (чичко, вујко, дедо, брат), 4. пријател на семејството, 5. 
сосед, 6. училиште; 7. спорт; 8. друго (познаник на жртвата надвор од училиште, соседство и 
семејство, таксист, сватовска врска) друго__________, 9. љубовна врска-дечко, 10. нема податок

50. Колку долго се познавале жртвата и сторителот пред да почне злоупотребата: 

1. не се познавале; 2.штотуку се запознале; 3. кусо време (до 6 месеци), 4. средно долго (до 1 
година), 5. над 1 година; 6. нема податок

   
51. Времетраење пред откривањето: 

1. прв пат; 2. до 6 месеци; 3. од 6м до 1 година; 4. од 1-2 години; 
5; над 2 години 6. друго 7. нема податок

   
52. При вршењето на делото сторителот употребил: 

1. закана, 2. сила, 3. ветување, 4. материјални погодности и подароци, 5. друго________;  
6. повеќе начини 7. нема податок 8. заблуда и измама 9. со покажување

53. Колку пати е извршена злоупотребата:

1. еднаш; 2. двапати; 3. три до пет пати; 4. повеќе од пет пати; 5. нема податок

54. Во откриената злоупотреба извршители се: 1. едно лице; 2. 2 лица; 3. три и повеќе од тројца;  
4. нема податок

55. Дали постоела само еден вид злоупотреба: 

1. да; 2. не; 3. непознато; 4. друго

56. Дали пред пријавениот злоупотребувач, постоела друга сексуална злоупотреба: 

1. да; 2. не; 3. непознато 

57. Дали по злоупотребата од пријавениот злоупотребувач, постоела сексуална злоупотреба од 
друго лице: 

1. да; 2. не; 3. непознато 

Постапка

58.  Кој го водел првиот разговор со жртвата (кој го водел интервјуто) 

1. униформиран полицаец; 2. неуниформиран полицаец; 3. лице од ЦСР; 4. стручен тим од 
ЦСР; 5. ЦСР и полицијата заедно; 6. друго__________7. нема податок

   
59. Ако МВР го дало известувањето, дали ЦСР е веднаш вклучен при првиот разговор: 1. ДА, 2. НЕ 3. 

МВР не дало известување 4. нема податок 

  
60. Ако ЦСР прв дознал за настанот што презема:

1. прво го известува МВР и за сѐ понатаму заеднички постапуваат 2. прво презема мерки на 
заштита на детето во прашање, а потоа го известува МВР 3. самостојно презема мерки од 
својот делокруг и потоа го известува МВР 4. ЦСР прв не дознал за настанот 5. друго  6. нема 
податок
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61.  По извршениот разговор, ЦСР изготвил:

1. извештај од 2 стручни работници 2. наод и мислење од 1 работник на ЦСР 3. наод на стручен 
тим од 3 членови на стручен тим 4. известување 5. наод на стручен тим и наод и мислење од 
1 работник 6. известување и наод на стручен тим и мислење од 1 работник
7. друго 8. нема податок

62. Покрај првиот разговор со детето, ЦСР присуствувал и на:

1. разговор кај ОЈО 2. распит пред истражен судија 3. еден распит на судење 4. два распита 
на судење 5. три и повеќе распита на судење 6. распит пред истражен судија и еден распит на 
судење 7. друго 8. нема податок

  
63. Постапката пред ЦСР во врска со СЗД завршува со:

1. завршување на судењето 2. упатување на детето на психо-социјална или психијатриска 
помош 3. сместување на детето во институција/семејство за згрижување 4. препраќање на 
друга служба во ЦСР поради права од социјална заштита 5. сѐ уште активна постапка за 
пружање заштита на детето 6. советување на родители, увид во семејството, посета на училиште 
и следење на детето 7. упатување до завод за ментално здравје или друга психијатриска 
институција 8. полнолетство на жртвата 9. друго 10. доставување документација до полиција, 
ОЈО или суд 11. нема податок 12. родителите одбиваат да соработуваат.

  
64.  Преземени мерки од ЦСР во врска со СЗД:

1. Од областа на старателството е именуван старател и е одземено родителското право 2. 
Парична помош 3. Обезбедена е здравствена заштита 4. Советување на родители, увид во 
семејството, посета на училиште и следење на детето 5. Упатување до Заводот за ментално 
здравје или друга психолошка или психијатриска институција 6. Сместување во институција/
дом 7. Друго 8. Нема податок 9. Повеќе различни одговори 10. Ограничување и засилен 
надзор на родителското право 11. Нема мерки бидејќи родителите одбиваат

Инструмент бр. 3: 

Инструмент за собирање податоци за сексуална злоупотреба на деца од 
судски пресуди

Извор на податоци: судски пресуди

Извор: сторител

1. Основен суд:__________________________________________________________________________________

2. Пресуда број и датум на носење_______________________________________________________________ 

3. Обвинителен акт подигнат на ден _____________________________________________________________

4. Траење на постапката од подигнувањето на обвинителниот акт до донесување на пресудата: 
1. до 1 месец; 2. од еден до два месеца; 3. од два до четири месеци; 4. од четири до 6 месеци; 
5. од 6 до 9 месеци; 6. д 9 до 12 месеци; 5. над 12 месеци; 8. друго 9. нема податок

5. Кривично дело_________________________________________________________________чл.____________

6. Пресудата е:

1. осудителна 2. ослободителна; 

7. Изречена осудителна санкција за актуелното кривично дело: 

1. условна осуда; 2. парична казна; 3. казна затвор____________; 4. друго____________ 
5. пресудата е ослободителна 6. нема податок
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8. Времетраење на казната затвор:

1. до 3 месеци; 2. до 1 година; 3. од 1-2 години; 4. од 2-5 години; 5. од 5-10 години; 6. 
друго_______________________7. казната не е затвор

9. Докази: 

1.признание; 2. исказ на оштетен; 3. наод на вешто лице; 4. сведочење 5. специјалистички 
извештај; 6. наод, извештај, известување од ЦСР; 7. друго________    ___________; 8. нема податок

Обвинет:

10. Пол

1. машки 2. женски 

11. Возраст при сторувањето на делото: 

 1. до 18 год. 2. од 18-24; 3. 25-30; 4. 31-40; 5. 41-50; 6. 51-60; 7. над 60

12. Место на раѓање: 

1. град______________________________________; 2.село________________________________________

13. Место на живеење: 

1. град______________________________________; 2.село________________________________________

14. Дали го променил местото на живеење: 

1. село – село 2. град – град 3. село – град 4. град – село 5. друго ___________________6. не го 
менувал местото на живеење; 7. нема податок

15. Образование: 

1. без образование; 2. основно; 3. средно; 4. вишо; 5. високо; 6. процес на учење _____________ 
7. друго ______________8. нема податок

16. Етничка припадност: 

1. Македонец; 2. Албанец; 3. Ром;  4. Турчин; 5. Србин; 6. друго, што ______________________ 7. 
непознато

17. Државјанство на 1. РМ; 

2. друго ______________________________________________________________; 3. нема податок.

18. Брачна состојба: 

1. во брак 2. вонбрачна заедница 3. разведен/а 4. вдовец/а 5. не е во брак 6. нема податок  
7. друго ___________________________________________________________________________________

19. Дали има деца: 

1. да, колку _____ ; 2. не; 3. нема податок

20. Поранешна осудуваност: 

1. не; 2. да, колку пати _________________ (општ повтор, спедијален повтор, мешовит повтор)
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21. Претходната санкција е извршена: 

1. да; 2. не; 3. нема 1. условна осуда; 2. парична казна; 3. казна затвор___________; 
4. друго____________

22. Вид на последна изречена санкција: 

___________________________________________________________________________________________

Жртва 

23. Пол: 1. машки  2. женски 3. нема податок

24. Возраст на жртвата во времето на сторувањето:             

1. до 6 години; 2. од 7 до 9 години; 3. од 10 до 13 години; 4. од 14-15; 5. 16-17 години; 6. нема 
податок за возраста

25. Релација меѓу жртва и сторител:

1. познат; 2. непознат; 3 нема податок
   
26.  Ако се познавале, релација: 

1. татко; 2.очув 3. друг близок роднина___________, 4. пријател со семејството, 5. сосед, 6. 
училиште; 7. спорт; 8. друго (познаник на жртвата надвор од училиште, соседство и семејство, 
таксист, сватовска врска) друго__________,9. љубовна врска-дечко, 10. нема податок

27. Колку долго се познавале жртвата и сторителот пред да почне злоупотребата: 

1. не се познавале; 2.штотуку се запознале; 3. кусо време (до 6 месеци), 4. средно долго (до 1 
година), 5.над 1 година; 6. Нема податок   

  
28.  Времетраење пред откривањето: 

1. прв пат; 2. до 6 месеци; 3. од 6 м до 1 година; 4. од 1-2 години; 5; над 2 години; 6. нема 
податок
   

29. При вршењето на делото сторителот употребил: 

1. закана, 2. сила, 3. ветување, 4. материјални погодности и подароци, 5.____________  
6. повеќе начини се употребени 7. нема податок; 8. заблуда и измама; 9. со покажување

30. Колку пати е извршена злоупотребата:

1. еднаш; 2. двапати; 3. три до пет пати; 4. повеќе од пет пати; 5. нема податок

31. Извршители се: 

1. едно лице; 2. 2 лица; 3. три и повеќе од тројца; 4. нема податок

32. Дали постоел само еден вид злоупотреба: 

1. да; 2. не; 3.непознато

33. Дали постоела сексуална злоупотреба од друго лице: 

1. да; 2. не; 3. непознато
  
34.  Краток опис на делото 

___________________________________________________________________________________________
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35. Начин на сторување на делото:

1. допирање; 2. вагинална пенетрација; 3. покажување; 4. подведување; 5. орално; 6. анално; 
7. снимање и прикажување; 8. друго___________, 9. нема податок; 10. повеќе начини без 
пенетрација; 11. пенетрација и други начини

36.  Делото е сторено во местото на живеење: 

1. на сторителот; 2. на жртвата; 3. на сторителот и жртвата; 4. на друго место;  
 5. друго____________________; 6. НП

Постапка

37. За време на постапката до пресудувањето, обвинетиот се наоѓал во притвор: 1. да; 2. не; 3. нема 
податок; 4. ослободен од притвор пред пресудување 

38. Дали на судењето е исклучена јавноста: 

1. Да; 2. Не; 3. Непознато

39. Колку пати е сослушана жртвата:

1. прифатена е изјавата дадена во истрага 2. сослушана е еднаш на главна расправа  
3. сослушана е два пати 4. сослушана е повеќе од два пати 5. друго 6. не е сослушувана во 
судска постапка 7. нема податок

40. Дали претставник од ЦСР присуствувал на главната расправа:

1. да; 2. не; 3. нема податок; 4.друго

41. Дали се побарани стручен наод и мислење од ЦСР:

1. да; 2. не; 3. нема податок

42. Во кое својство претставник од ЦСР присуствувал на судењето:

1. старател; 2. стручно лице за поддршка на детето; 3. стручно лице преку кое се поставуваат 
прашањата; 4. стручно лице кое дава стручен наод и мислење; 5. стручно лице како сведок; 
6. друго_______________ 7. во повеќе својства; 8. не присуствувал претставник на ЦСР; 9. нема 
податок.

Инструмент бр. 4: 

Сценарија за следење фокус-групи

1. Сценарио за следење фокус-група за вработени во ЦСР

1. Врз основа на искуството во ЦСР, нѐ интересира Вашето мислење за порастот на сексуална 
злоупотреба на деца. Ова Ве прашуваме од причина што во последно време речиси 
секојдневно има медиумско претставување на случаи на сексуална злоупотреба на деца. 
Оттука, дали се работи само за медиумски создаден впечаток или за реално зголемување на 
сексуалната злоупотреба на деца?

2. Доколку сметате дека има реално зголемување на појавата - сексуална злоупотреба на деца, 
нѐ интересира Вашето мислење на што се должи тоа?

3. Исто така, нѐ интересира Вашето мислење: дали целосно нормативно е покриена матери јата 
за сексуална злоупотреба на деца? Што и каде недостасува, ова првенствено се однесува на 
материјата што ја покрива ЦСР. 

4. Дали мислите дека надлежноста на ЦСР е доволна и дали треба нешто да се менува и што? 
Дали имате обрасци и методолошко упатство за постапување и следење на жртвите на СЗД?
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5. Во ЦСР, како е организирана и како треба да се организира работата со деца-жртви на 
сексуална злоупотреба? Дали и што треба да се промени?

6. Дали сте задоволни од соработката со другите органи вклучени во случаи на сексуална 
злоупотреба на деца? Со кои органи таа е добра, со кои има проблеми и во која насока треба 
да се подобрува? Дали е уредена со протоколи и кои обврски произлегуваат од нив?

7. Дали обврска на ЦСР е следењето на жртвата на сексуална злоупотреба? Каква е практиката 
во вашиот ЦСР во врска со ова прашање? Што презема ЦСР за заштита на злоупотребеното 
дете од понатамошна злоупотреба? Какви мерки за заштита има на располагање ЦСР и дали 
според Ваше мислење се доволни за целосна заштита на детето-жртва?

8. Какви се Вашите искуства и мислење во врска со судската постапка и третманот на детето-
жртва, а особено Вашата улога во судската постапка (соочување со сторителот, колку пати се 
сослушува детето и сл.)?

9. Тежиштето на превенцијата на сексуалната злоупотреба на деца, според Вас, на што треба 
да биде ставено? Во што треба да се состои превентивната функција на ЦСР?

10. Кој е најголемиот проблем со кој се судирате во случаите на сексуална злоупотреба на деца?

11. Дали во текот на работењето сте добиле едукација за постапување со деца-жртви на СЗ? Дали 
ви се од корист за работењето и дали се доволни? Дали чувствувате потреба за дополнителни 
едукации и какви?

12. Според Вашето искуство, дали постојат служби за психолошко-психијатриска помош и 
поддршка на децата-жртви, односно какви се вашите досегашни искуства на овој план?

13. Дали сметате дека ЦСР треба да пружа психолошка помош на децата-жртви или тоа е 
надлежност на друга стручна служба?

14. На самиот крај на разговорот, Ве молиме секој од вас да истакне проблем кој не беше 
дискутиран, а за кој сметате дека е значаен за денешната тема?

2. Сценарио за следење фокус-група за полициски службеници

1. Врз основа на работното искуство од МВР, нѐ интересира Вашето мислење за порастот на 
сексуална злоупотреба на деца. Ова Ве прашуваме од причина што во последно време речиси 
секојдневно има медиумско претставување на случаи на сексуална злоупотреба на деца. 
Оттука, дали се работи само за медиумски создаден впечаток или за реално зголемување на 
пријавувањето случаи на сексуална злоупотреба на деца?

2. Доколку сметате дека има реално зголемување на пријавувањето во полиција на случаи на 
сексуална злоупотреба на деца, нѐ интересира Вашето мислење на што се должи тоа? 

3. Исто така, нѐ интересира Вашето мислење: дали целосно нормативно е покриена материјата 
за сексуална злоупотреба на деца? Што и каде недостасува, ова првенствено се однесува на 
легислативата што ја покрива областа на полициското работење.

4. Дали мислите дека полициското постапување во откривањето и расчистувањето на случаи 
на СЗД е доволно и дали треба нешто да се менува и што? Дали имате внатрешни упатства 
за постапување и за начинот на собирање докази, како и за водење разговор со дете-жртва 
на СЗД?

5. Како во МВР е организирана и како треба да се организира работата со откривање случаи 
на деца-жртви на сексуална злоупотреба? Дали и што треба да се промени? Кој сѐ работи на 
оваа проблематика? Дали има тимови кои профили ги сочинуваат?

6. Дали сте задоволни од соработката со другите органи вклучени во случаи на сексуална 
злоупотреба на деца? Со кои органи соработувате и со кои органи соработката е добра, со 
кои има проблеми и во која насока треба да се подобрува? Дали соработката е уредена со 
протоколи и кои обврски произлегуваат од нив? Дали е точно поделена надлежноста меѓу 
институциите, кој што да преземе?
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7. По дознавање за случајот, што презема полицијата за заштита на детето од понатамошна 
виктимизација? Од сторител, од институции? Какви мерки за заштита имате на располагање 
и дали според Ваше мислење, тие се доволни за целосна заштита на детето-жртва?

8. Какви се Вашите искуства и мислење во врска со судската постапка (соработка со ОЈО, 
наредби за претрес, колку се прифаќаат доказите) и третманот на детето-жртва, а особено 
Вашата улога во судската постапка (соочување со сторителот, колку пати се сослушува детето 
и сл.) ? Со какви проблеми се соочувате во комуникацијата со ОЈО и судот?

9. Дали по поднесување на кривична пријава го следите случајот и во судска постапка, и на кој 
начин? 

10. Како во вашата практика се спроведува расчистување на случај на СЗД? Кој разговара, кога 
се вклучваат други служби, кои дејствија најчесто се преземаат? 

11. Кој е најголемиот проблем со кој се судирате во случаите на сексуална злоупотреба на деца?

12. Каков е вашиот впечаток за текот и начинот на разговорите со жртвата? Дали сметате дека 
можете да продрете до суштината на проблемот и да добиете квалитетни информации за 
процесуирање на случајот, или е подобро соодветни стручни лица да го преземат разговорот 
или пак заедно? Дали почесто сами или со други разговарате со децата, и зошто?

13. Што сметате дека добро го правите во расчистувањето на случајот и во разговорот со детето?

14. Тежиштето на превенцијата на сексуалната злоупотреба на деца, според Вас, на што треба 
да биде ставено? Во што треба да се состои превентивната функција на полицијата?

15. Дали во текот на работењето сте добиле едукација за постапување со деца-жртви на СЗ? Дали 
ви е од корист за работењето и дали е доволно? Дали чувствувате потреба за дополнителни 
едукации и какви?

16. Според Вашето искуство, дали постојат служби за психолошко-психијатриска помош и 
поддршка на децата-жртви, односно какви се вашите досегашни искуства на овој план?

17. Според Ваше мислење дали предвидените казни се доволни? Што мислите за судската 
практика во изрекувањето на казните за СЗД?

18. На самиот крај на разговорот, Ве молиме секој од вас да истакне проблем кој не беше 
дискутиран, а за кој сметате дека е значаен за денешната тема.

3. Сценарио за следење фокус-група за здравствени работници

1. Врз основа на искуството стекнато во текот на Вашата професионална дејност, нѐ инт е ресира 
Вашето мислење за порастот на сексуалната злоупотреба на деца. Ова Ве пра шуваме од 
причина што во последно време секојдневно има медиумско прет  с та вување на случаи на 
сексуална злоупотреба на деца. Оттука, дали се работи само за медиумски создаден впечаток 
или за реално зголемување на сексуалната злоупотреба на деца?

•	 Како правилата (пишани или непишани) им се соопштуваат на наставниците и учениците?

•	 Дали на сите наставници и ученици им се познати правилата (дали на сите им е јасно што се 
подразбира под сексуално вознемирување и злоставување)?  

•	 Дали досега некој наставник е казнет поради сексуално вознемирување и злоставување на 
ученици? 

•	 Дали досега некој ученик е казнет поради сексуално вознемирување и злоставување на 
соученици?
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2. Доколку сметате дека има реално зголемување на појавата - сексуална злоупотреба на деца, 
нѐ интересира Вашето мислење на што се должи тоа?

3. За почеток слободно можеме да кажеме дека сексуалната злоупотреба на децата е само 
еден од облиците на насилство врз децата. Дали на вас како матични лекари и лекари кои 
се занимаваат со лекувањето на најмладите, ви се познати најчестите облици на сексуална 
злоупотреба на децата? Воедно нѐ интересира дали и лесно можете да ги пре познаете 
симптомите на оваа појава кај вашите најмлади пациенти? 

4. Во практиката, доколку утврдите случај на сексуално злоупотребено дете, дали ви е познато 
како треба да постапите? Дали постојат одредени упатства во кои се објаснува начинот на 
постапување во такви случаи? Дали вие сте имале таков случај и како сте постапиле? 

5. Сексуалната злоупотреба со своите непосредни и долгорочни последици влијае врз 
физичкиот и психичкиот развој на детето. Дали треба да се следи развојот на жртвите на СЗ 
и кој треба тоа да го прави? Дали жртвите на СЗ задолжително треба да поминат одреден 
третман, за да се надминат евентуалните последици? Третманот треба да биде задолжителен 
или по потреба? Каков треба да биде третманот?

6. Нѐ интересира вашето мислење за тоа кој орган треба да ја има водечката улога, и каква 
е нашата практика во таа смисла? Дали ви е познато кои институции ги водат (имаат 
документација) случаите со СЗД? 7. Со кои органи Вие контактирате во случаите на СЗД? 
Како ја оценувате соработката, дали има проблеми и во која насока се проблемите? Доколку 
немате практика со СЗД според ваше мислење, каква треба и со кои органи треба да се 
соработува во случаите на СЗД?

7. Дали лекарите се вклучени во судската постапка и како ја оценувате улогата на лекарите во 
неа? Дали мислите дека треба да постои единствена база на податоци за СЗД? Кој орган 
треба да ја создава?

8. Какви се вашите искуства и мислење во врска со судската постапка и третманот на де тето-
жртва, а особено Вашата улога во судската постапка, со оглед дека вие сте првиот контакт со 
дете ЖСЗ? Од правен аспект (закони, подзаконски акти итн.), дали сметате дека областа за 
СЗД е целосно покриена? Ако сметате дека не е, Ве молиме идентификувајте ги подрачјата 
што треба да се дорегулираат?

9. Дали во текот на вашата практика, сте имале случаи на сексуална злоупотреба на деца и дали 
сте имале некој проблем при неговото разрешување? Кои се најчестите проблеми со кои се 
судирате во случаите на СЗД? Дали има одредени програми за помош на де тето-жртва и 
неговото семејство?

10. Дали во текот на Вашата практика сте поминале некаков облик на едукација за ваков вид 
специфична појава? Дали Ви се од корист за работењето и дали чувствувате потре ба  
за дополнителни едукации? И во која насока?

11. Идеална цел е превенцијата на појавите и последиците од СЗД. Во што треба да се состои 
превентивната улога на Вас како лекари? Која е според Вас задачата на примарната, секун-
дарната и терцијарната превенција како психијатриско-психолошка служба?

12. На самиот крај на разговорот, Ве молиме секој од Вас да истакне проблем кој не беше дис ку-
тиран, а за кој сметате дека е значаен за денешната тема. 

4. Сценарио  за следење фокус- група за основни училишта

1. Врз основа на искуството стекнато во текот на Вашата професионална дејност, нѐ интересира 
Вашето мислење за порастот на сексуалната злоупотреба на деца. Ова Ве прашуваме од 
причина што во последно време секојдневно има медиумско претставување на случаи на 
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сексуална злоупотреба на деца. Оттука, дали се работи само за медиумски создаден впечаток 
или за реално зголемување на сексуалната злоупотреба на деца?

2. Доколку сметате дека има реално зголемување на појавата - сексуална злоупотреба на  деца, 
нѐ интересира Вашето мислење на што се  должи тоа?

3. Проблемот на сексуалната злоупотреба на децата во последните десет години се наоѓа во 
центарот на интерес на сите професионалци кои се занимаваат со младите, семејството и 
децата. Што мислите вие како лица кои непосредно активно се вклучени во воспитувањето 
и едукацијата на децата, дали доволно сте запознати со овој проблем и појава, за нејзино 
навремено препознавање и соодветно помагање? Ако сметате дека е недоволно, со што 
треба да биде надополнето?

4. Исто така, нѐ интересира дали како наставници и педагози, Ви се познати најчестите облици 
на СЗД? Дали Ви се познати знаците на СЗД во училишниот и адолесцентниот период? А 
последиците?

Нѐ интересира вашето мслење дали наставниците и педагозите се во можност да препознаат 
жртва на СЗ кај своите ученици? Ако да, дали во вашето училиште сте имале таков случај? 
Ако не, што треба да се направи за да се промени таквата состојба? Дали персоналот знае 
како треба да постапи?

5. Дали училиштето има јасно пишани правила за тоа што е сексуално вознемирување и 
злоставување од страна на персоналот, наставниците и учениците? 

 
6. Дали  во Вашата практика сте имале некакво  искуство  со ученик кој бил жртва на сек су-

ална злоупотреба  и дали адекватно сте реагирале? Дали постојат водичи и протоко ли за 
соработка за водење, препраќање и пријавување на ЖСЗД?

7. Дали треба да се следи развојот на жртвите на СЗ и кој треба тоа да го прави? Дали жртвите 
на СЗ задолжително треба да поминат одреден третман, за да се надминат евентуалните 
последици? Третманот треба да биде задолжителен или по потреба? Каков треба да биде 
третманот? Дали мислите дека треба да постои единствена база на податоци за СЗД? Кој 
орган треба да ја создава?

8. Дали ви е познато кои институции ги водат (имаат документација за случаите со СЗД и кому 
треба да се пријави случај на СЗД)?

9. Кога и како вие како стручна служба во училиштето треба да прашате за сексуална злоупотреба 
на децата?

10. Дали е почест случајот учениците сами да доаѓаат кај вас за да бараат совет или се праќани 
од страна на наставниците поради некој инцидент? Кога учениците бараат помош, за што 
најчесто е тоа? Дали се наставниците компетентни за пружање помош во ситуација кога некое 
дете е под стрес? Дали е стручната служба компетентна за пружање помош во ситуација кога 
некое дете е под стрес?

11. Воедно нѐ интересира дали Вие како просветни работници сте поминале некаков облик на 
едукација за ваков вид специфична појава? Дали Ви се од корист за работењето и дали се 
доволни? Дали чувствувате потреба за дополнителни едукации и какви?

12. Дали Ви е познато на кој начин може да ја превенираме сексуалната злоупотреба врз децата? 
Што предлагате за подобрување на превенцијата при СЗД? Во што треба да се состои 
превентивната улога на училиштето, за да биде најделотворна?

13. На самиот крај на разговорот, Ве молиме секој од Вас да истакне проблем кој не беше 
дискутиран, а за кој сметате дека е значаен за денешната тема? 
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5. Сценарио за следење фокус-група за градинките

1. Врз  основа на искуството  стекнато во текот на Вашата професионална дејност, нѐ интересира 
Вашето мислење  за порастот на сексуалната злоупотреба на деца. Ова Ве  прашуваме од  
причина  што во  последно  време секојдневно  има  медиумско претставување на случаи 
на сексуална  злоупотреба  на деца. Оттука, дали се работи само  за  медиумски  создаден  
впечаток  или  за реално зголемување на сексуалната злоупотреба на деца?

2. Сексуалната злоупотреба на децата не е проблем кој се јавува само во подоцнежниот 
период од развојот на младата личност, туку  како  појава  се среќава и во првите години 
од развојот на детето. Тоа е еден од најтешките облици на насилство врз децата. Дали Вие 
како професионалци, кои низ својата работа  доаѓаат во контакт со  најмалите членови на 
заедницата, доволно сте запознати со овој проблем и појава?

3. Исто така нѐ интересира, дали како воспитувачи и педагози, Ви се познати најчестите облици 
на СЗД? Дали Ви се познати знаците на СЗД во најраниот период  од развој на детето? А 
последиците?

4. Родителите  кои ги злоупотребуваат  своите деца не можеме да ги идентификуваме  врз 

основа на етничка, религиозна, културна  или социо-економска припадност. Дали некогаш  
сте размислувале зошто некои возрасни ги злоупотребуваат децата, а посебно своите деца? 
Дали во својата практика некогаш сте се посомневале за случај на СЗД? Што беше основа 
на таквото сомневање? Како се заврши Вашето сомневање? Дали контактирате со некого во 
случај да се сомневате на СЗД? Со кого и какво е вашето искуство?

5. Дали ви е познато кои институции ги водат (имаат документација) случаите со СЗД? Дали 
мислите дека треба да постои единствена база на податоци за СЗД? Кој орган треба да ја 
создава?

6. Сексуалната злоупотреба со своите непосредни и долгорочни последици  влијае врз 
физичкиот и психичкиот развој на детето. Дали жртвите на СЗ задолжително треба да 
поминат одреден третман, за да се надминат евентуалните последици? Третманот треба да 
биде задолжителен или по потреба? Каков треба да биде третманот?

7. Воедно нѐ интересира дали Вие како педагози и воспитувачи во вашата практика сте 
имале искуство со дете кое било жртва на сексуална злоупотреба? Дали тоа дете во своето 
однесување и развој, особено во играта, се разликува од другите деца?

 Дали сметате дека сте доволно обучени да препознаете случај на СЗД? Кои се знаците што 
наведуваат на тоа?

8. Воедно  нѐ интересира дали Вие како воспитувачи и негувателки сте поминале некаков облик 
на едукација за ваква специфична појава? Дали Ви се од корист при работењето и дали се 
доволни? Дали чувствувате потреба за дополнителни едукации и какви?

9. Дали Ви е познато на кој начин можеме да ја превенираме  сексуалната злоупотреба врз 
децата? Што предлагате за подобрување на превенцијата при СЗД?

 Во што треба да се состои превентивната улога на градинката? На што треба да биде ставен 
акцентот?

10. 10. На  самиот  крај на разговорот, Ве  молиме секој од Вас  да истакне проблем кој не беше 
дискутиран, а за кој сметате дека е значаен за денешната тема. 

Дали мислите дека МЛ е соодветниот доктор за лекување на 
жртвата на сексуална злоупотреба? Кога и како МЛ треба да 
праша за сексуална злоупотреба? Дали овие прашања треба 
да се дел од рутинската практика, на пр. при систематски 
преглед на детето?

Дали ви е познато 
кои државни органи и 
институции се вклучени во 
случаите на СЗД? 
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Дискусии во фокус-групи

Анекс4

Знаење, ставови, искуство и стручно мислење во врска со СЗД помеѓу стручните лица од здравствениот 
сектор, основните училишта, градинките, центрите за социјална работа и полицијата, кои учествуваат 
во дискусиите во фокус-групите. 

Здравство Основни училишта Градинки ЦСР Полициски 
службеници

N =45
Деца 0-14

N=68
Деца  6-14

N=72
Деца 1-6

N=35
Деца 0-18

N=27
Деца 0-18

ЗНАЕЊА

Што 
подразбирате 
под  заштита на 
дете од СЗД  во 
вашата работа?

Превенција, рано 
откривање и третман на 
болести кај децата

Оневозможување 
сексуална злоупотреба 
на деца преку физичка 
заштита на учениците.
Градење вештини за 
справување со емотивни и 
психолошки нарушувања 
по злоупотребата

Учење на децата како 
да се заштитат од 
непознати луѓе, но не и 
од познати  

Сместување 
на жртвата во 
безбедна средина, 
старателство, 
социјална и 
финансиска заштита 
на семејството 
и заштита на 
интересите на детето 
во постапки пред 
други институции 

Овозможување  
заштита согласно 
со Кривичниот 
закон

Што е сексуална 
злоупотреба на 
деца?

Насилство кое вклучува 
пенетрација и може 
да резултира со СПБ и 
бременост

Допирање, 
родосквернавење и 
силување

Не се случува на 
возраст на деца од 
градинка

Сите облици на СЗД, 
а дете-жртва е до 14 
години

Дефинициите за 
СЗД во Кривичниот 
законик

Кој може да биде 
сторител?

Член на семејството
Други деца
Таткото
Мајката како подведувач 
на  детето на проституција

Татко, 
сосед, 
болно лице 

Близок член на 
семејството, 
лице кое ужива 
доверба кај детето, 
лице кое било 
злоупотребено во 
детството 

Најчесто лице блиско 
до семејството, но не 
секогаш 

Секој

Дали постојат 
протоколи, 
водичи или 
упатства  за 
постапување во 
случаи на СЗД? 

Не постојат или не 
знаат дека постојат, а се 
потенцира потребата од 
постоење на упатства и 
протоколи

Не постојат или не 
знаат дека постојат, а се 
потенцира потребата од 
постоење на упатства и 
протоколи

Не постојат или не 
знаат дека постојат, а 
се потенцира потребата 
од постоење на 
упатства и протоколи

Општи упатства за 
деца-жртви на сите 
видови насилство, 
но нема ништо 
специфично за 
децатажртви на СЗД 

Отсуство на 
детални протоколи 
и инструкции за 
имплементација 
на законите кои се 
генерално добри  

Нема специфични 
протоколи за 
случаи на СЗД, 
отсуствуваат 
легислатива и 
подзаконски акти 
за соработка 

Какви се Вашите 
законски 
обврски во врска 
со СЗД?

Знаењата ограничени на 
законите за здравство 
кои не содржат обврски 
во врска со СЗД 

Немат обврска според 
законите од областа на 
образованието во врска со 
СЗД, а вклучени се други 
облици на насилство 

Не знаат дека имаат 
некакви законски 
обврски  

Немаат законска 
обврска да ја 
следат состојбата 
на детето, тоа 
зависи од волјата на 
родителите  

 Откривање и 
истражување на 
секој пријавен 
случај и 
процесуирање до 
обвинителството 
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Здравство Основни училишта Градинки ЦСР Полициски 
службеници

СТАВОВИ
Дали постои 
вистинско 
зголемување на 
СЗД или станува 
збор за впечаток 
создаден од 
медиумите? 

СЗД постоела секогаш, 
пријавувањето е 
зголемено под влијание 
на медиумското 
известување  
 

СЗД постоела секогаш,
 пријавувањето е 
зголемено под влијание на 
медиумското известување  

СЗД постоела секогаш, 
пријавувањето 
е зголемено 
под влијание на 
медиумското 
известување  

СЗД постоела 
секогаш, 
пријавувањето 
е зголемено 
под влијание на 
медиумското 
известување.  
А СЗД од страна на 
малолетни сторители 
врз машки деца е во 
пораст 

СЗД постоела 
секогаш, 
пријавувањето 
е зголемено 
под влијание на 
медиумското 
известување  

Какво е вашето 
мислење за 
медиумското 
покривање на 
СЗД?

Позитивно влијание на 
сензибилизирање на 
јавноста и охрабрување 
на децата да проговорат 
за СЗД.
Ги охрабрува 
сторителите бидејќи 
нема информации за 
казнувањето.
Стигматизирање 
и секундарна 
виктимизација на 
жртвата.
Контрола на содржината и 
начинот на известувањето 
(некој вид . цензура). 
Неопходна е обука  на 
новинарите 

Позитивно влијание на 
сензибилизирање на 
јавноста и охрабрување 
на децата да проговорат 
за СЗД.
Ги охрабрува сторителите 
бидејќи нема информации 
за казнувањето.
Стигматизирање и 
секундарна виктимизација 
на жртвата.
Контрола на содржината и 
начинот на известувањето 
(некој вид цензура). 
Неопходна е обука  на 
новинарите 

Позитивно влијание на 
сензибилизирање на 
јавноста и охрабрување 
на децата да 
проговорат за СЗД.
Ги охрабрува 
сторителите бидејќи 
нема информации за 
казнувањето.
Стигматизирање 
и секундарна 
виктимизација на 
жртвата.
Контрола на 
содржината и начинот 
на известувањето 
(некој вид .цензура).
Неопходна е обука  на 
новинарите 

Позитивно влијание 
на сензибилизирање 
на јавноста и 
охрабрување на 
децата да проговорат 
за СЗД.
Ги охрабрува 
сторителите бидејќи 
нема информации за 
казнувањето.
Стигматизирање 
и секундарна 
виктимизација на 
жртвата.
Контрола на 
содржината 
и начинот на 
известувањето (некој 
вид цензура). 
Неопходна е обука  
на новинарите

Позитивно 
влијание на 
сензибилизирање 
на јавноста и 
охрабрување 
на децата да 
проговорат за СЗД.
Ги охрабрува 
сторителите 
бидејќи нема 
информации за 
казнувањето.
Стигматизирање 
и секундарна 
виктимизација на 
жртвата.
Контрола на 
содржината 
и начинот на 
известувањето 
(некој вид цензура).
Неопходна е обука  
на новинарите 

ИСКУСТВА
Какви искуства 
имате со СЗД?

Немаат лични искуства Минимални искуства на 
поединечно ниво 

Немаат лични искуства Различни искуства 
зависно од регионот  
во врска со водењето 
разговор со детето, 
поддршката за 
семејството и 
чувствуваат дека 
немаат доволно 
овластувања, 
а нејасна е  
сопствената улога 
во полициската и 
судската постапка 

Бројни во 
откривање и 
истражување на 
случаи на СЗД 
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Здравство Основни училишта Градинки ЦСР Полициски 
службеници

Ако сте се 
посомневале, 
како 
постапувате?

За секоја состојба 
на детето мора да го 
информираат родителот.

Ги советуваат родителите 
да се обратат во полиција  
или ЦСР 

Разговор со детето

Следење на
успехот и поведението на 
детето.

Известување на 
училишниот стручен тим. 

Практиките на 
пријавување надвор 
од училиштето се 
разликуваат во зависност 
од нивото на локална 
соработка, но отсуствува 
повратна информација 
кога е пријавено. 

Упатување во завод за 
ментално здравје 

Информирање 
на директорот 
за натамошно 
постапување што е 
негова надлежност 

Во најголем 
број случаи, 
известувањето е 
од полиција, а ако 
се посомневаат 
на СЗД во текот 
на работењето 
обично пријавуваат 
во полиција и 
непосредно го 
заштитуваат детето 
од семејството 
кога сторителот 
е од семејството, 
социјална поддршка 
и помош на 
семејството,
психолошки тестови, 
посети и увид во 
семејството.
 
Различни практики 
за учество при 
разговор со дете-
жртва  во полиција  

Различно во 
зависност од 
регионот, но 
преовладува 
практиката ЦСР 
да се повика во 
полициска станица 
при вршењето 
разговор со детето, 
и се преземаат  
медицински 
прегледи и 
собирање докази 
и приведување на 
сторителот 

Како 
препознавате 
знаци на СЗД? 

Теоретски знаења за 
широкиот спектар 
на бихејвиорални 
и психолошки 
манифестации, и 
физички знаци (најчесто 
најтешките) и некои 
симптоми.

Модрици, 
децата не сакаат да ја 
соблечат облеката, 
не дозволуваат никој да 
ги допре, а однесувањето 
е агресивно или се 
повлечени, 
чести отсуства и 
намалување на успехот. 
Известувања добиени од 
другари на децата 

Општото однесување 
на децата преку 
игра со кукли и со 
други деца, цртежи 
и избегнување на 
контакт со очи со 
учителките, 
отпор за соблекување 
на облеката и 
одбивање да оди во 
тоалет заедно со други 
деца  

Најчесто се 
известени за 
СЗД од полиција, 
поради карактерот 
на работата ретко 
се во ситуација да 
препознаваат

Најчесто им се 
пријавува

Дали сте имале 
специјализирана 
обука за СЗД? 

Никаква Никаква Никаква Отсуствува 
специјализирана 
обука за 
постапување со деца-
жртви на СЗ, особено 
од предшколска 
возраст 

Обука поминале 
многу ограничен 
број, пред сѐ 
од поголемите 
градови, што 
воопшто не е 
доволно 

ПРОФЕСИОНАЛНИ МИСЛЕЊА
Какво е вашето 
професионално 
мислење за 
организациската 
структура 
во вашата 
организација 
во врска со 
постапување во 
случаи на СЗД? 

нема Стручен тим на 
училиштето составен од 
психолог и педагог ама 
отсуствува упатство за 
постапување

Се известува 
директорот 
кој понатаму е 
надлежен за сите 
други активности 
(разговор со мајката, 
информација за 
медиуми)  

Постојат стручни  
тимови составени 
од педагог, психолог 
и социјален 
работник, но се 
преоптоварени со 
други надлежности 
од ЦСР, нема 
специјални тимови 
само за СЗД. Нема 
посебно прилагодени 
соби за разговор со 
деца и недоволен 
број стручни лица 
вработени во 
ЦСР. Од неодамна 
се назначени 
координатори за СЗД   

Организационата 
структура е 
дефинирана 
на хартија, 
но отсуствува 
практична 
имплементација, 
особено во 
помалите места, и 
нема работно место 
за специјализирани 
полициски 
службеници за СЗД 
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Здравство Основни училишта Градинки ЦСР Полициски 
службеници

Која институција 
треба да собира 
и чува податоци 
за СЗД?

Базата на податоци 
во  ЦСР, но општа 
недоверба во 
професионалноста и 
доверливоста на ЦСР 

Базата на податоци во  ЦСР 
или во полиција.

Недоверба во доверливоста 
и откривањето на случајот 
од ЦСР

Базата на податоци во 
ЦСР или полиција 

Базата на податоци 
во ЦСР

База на податоци 
за сторители во  
полицијата, а во 
ЦСР за жртви

Какво е вашето 
професионално 
мислење за 
третманот на 
детето-жртва на 
СЗ?

Достапно советување 
за сите жртви. 
Различни мислења:
- третманот треба 
да е задолжителен 
и долг од страна на 
специјализиран тим 
со цел да се спречи 
жртвата да стане 
злоупотребувач
- третман од 
мултидисциплинарен 
тим на локално ниво 
- работа со целото 
семејство за 
рехабилитација.

Долготраен третман од 
специјализиран тим надвор 
од училиштето

За сторител – 
специјализиран од 
психолог и психијатар.
Доживотен затвор 
бидејќи сторителот е 
болен и повторно ќе 
го направи истото ако 
е на слобода, никаков 
третман не може да го 
промени сторителот.  

-за дете-жртва 
третман од 
специјализирана 
институција, а самите 
не се чувствуваат 
компетентни да го 
прифатат детето по 
третманот 

Задолжително 
психолошко 
советување 
и поддршка 
за жртвите и 
семејствата, а 
психијатрискиот 
третман на детето 
треба да биде 
задолжителен 
во зависност од 
проценката на 
стручен тим од ЦСР. 
Третманот треба да 
го спроведува друга 
специјализирана 
институција  надвор 
од ЦСР
 

Третманот е во 
надлежност на ЦСР 

Какво е Вашето 
професионално 
мислење за 
ефикасна 
превенција? 

Подигање на свеста. 

Фокусот треба да биде 
на образов анието 
во градинките и 
училиштата за децата 
да се охрабрат да 
проговорат
 

Подигање на свеста.

Образование за родителите за 
подобра комуникација меѓу 
дете и родител.

Фокус на образованието 
(задолжителни содржини за 
СЗД и сексуално образование 
во курикулумите). 

Кодекс на облекување за 
учениците 

Ојачување на децата 

Подигање на свеста.

Работилници со 
родители за да 
се ојачат и да 
соработуваат кога има 
сомневање за СЗД од 
едниот родител. 

Образование за 
СЗД да стане дел 
од курикулумите во 
градинките и учење на 
децата за сексуалниот 
развој, подигање на 
свеста кај родителите. 

Широка медиумска 
кампања и повеќе 
истражувања 

Подигање на свеста.

Посебен фокус 
на етничките 
групи, особено 
Ромите со цел да 
го препознаат СЗД 
и да се надминат 
традиционалните 
улоги и раните 
бракови. 

Ојачување на 
семејството 
преку училишта, 
здравствени услуги 
за да го препознаат 
СЗД и да пријават, 

кампањи преку 
градинки и училишта 
и обучување на 
децата како да 
ги избегнуваат 
ризиците  

Подигање на 
свеста.

Фокусот треба да 
биде во семејството 
и училиштето 
преку кампањи и 
образование.

Обука на 
полицајците со 
вметнување на 
обука за СЗД во 
курикулумот. 

Повторно 
воспоставување на 
позорна дејност 
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Здравство Основни училишта Градинки ЦСР Полициски 
службеници

Кој е најголемиот 
проблем со кој 
се судирате во 
случаите на СЗД? 

Традиционалните 
ставови и табуа.
 
Отсуствува соработка 
со родителите. 

Отсуствува заштита за 
професионалците ако 
пријават сомнение. 

Отсуствува знаење и 
соработка 

Односот на родителите и 
соработката. 

Отсуство на знаења и 
протоколи.

Отсуствува заштита за 
професионалците ако 
пријават сомнение 

Односот на родителите 
и негирањето. 

Отсуство на знаење и 
протоколи.  

Отсуствува заштита за 
професионалците ако 
пријават сомнение

Актуелната 
организациона 
структура, истите 
луѓе работат на 
сите или повеќето 
надлежности на 
ЦСР, а особено 
одвојување на 
социјалната помош 
од работата на 
професионалците.

Недоволно човечки 
и материјално-
технички 
капацитети, отсуство 
на јасно дефинирана 
улога и надлежност 
на ЦСР, како и 
протоколи за заемна 
соработка со други 
институции. 
Специјализирана 
обука

Отсуство на 
обука, отсуство на 
специјализирано 
работно место за 
СЗД; 
отсуство на посебно 
прилагодена 
просторија за 
разговор со дете- 
жртва, 
отсуство на 
протоколи за 
соработка, а 
особено јасно 
дефинирана 
улога на ЦСР за 
заштита на децата 
по завршување 
на полициската 
постапка   

Кои се Вашите 
потреби за 
постапување со 
случаи на СЗД? 

Обука за заштита и 
пријавување на случаи 
на СЗД. Потребни се 
мултидисциплинари 
тимови за СЗД во 
здравството. 

Обука за сите, вклучително 
родители и деца. Материјали 
за подигање на свеста кај 
децата и родителите и 
работилници.  

Обука за постапување 
и за соработка со други 
институции. 

Работните тимови од ЦСР да 
се поврзат со училиштата.

Мобилни тимови и телефон 
за доверливо советување  

Обука и работилници 
за идентификација 
и соработка со 
други институции, 
надминување на 
предрасудите, 
обука за комуникација 
со родители за СЗД и 
како да се заштитат 
себеси ако пријават 
случај на СЗД. 

Мултидисциплинарен 
тим во градинките за 
да го следи развојот
на децата 

Специјализирана 
обука –
мултиинститу-
ционална. 
Јасно дефинирана 
улога и надлежност 
на секоја од 
институциите, 
јасна организациска 
структура во ЦСР, 
материјално-
технички ресурси 
(посебни простории 
за разговор, возила 
за посети на 
семејства, 
24-часовни 
дежурни тимови), 
специјализирана 

Обука, внатрешна 
организациона 
структура која 
ќе обезбеди 
ефикасност.
Упатства за 
постапување со 
дете-жртва на СЗД
протоколи за 
соработка и 
материјално-
технички ресурси 
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ПРОФИЛ СКОПјЕ ШТИП ТЕТОВО БИТОЛА ОхРИД ВКУПНО
Здравство

Општи лекари 6 3 2 2 13
Педијатри 1 / 3 1 9 14
Специјалисти за школска медицина 1 1 1 4 2 9
Социјални работници / 1 1
Психолози 1 2 3
Дефектолози 1 1 2
Логопеди 1 1
Патронажни сестри 2 2

Училишта
Педагози 4 1 2 5 3 15
Едукатори 5 3 6 4 4 22
Наставници 4 6 6 7 6 29
Социјални работници 1 1

Градинки
Педагози 4 2 1 3 10
Наставници 4 8 14 9 13 48
Медицински сестри 1 4 5
Социјални работници 1 1 2
Психолози 1 1 2
Ромски едукатори 5 5

ЦСР
Социјални работници 3 2 1 3 5 14
Психолози 3 1 2 1 2 9
Педагози 2 2 1 2 3 10
Правници 1 1 2
Полиција
Полициски службеници 6 6 4 7 4 27
ВКУПНО 40 36 43 51 60 246

Состав на фокус-групите организирани за ова истражување 

Aнекс 5
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