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Насиље у породици са аспекта Породичног закона 

Материјално правном легислативом, конкретно на основу Породичног 
закона из 2005. године дати су основни појмови према којима насиље у 
породици јесте понашање којим један члан породице угрожава телесни 
интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице. Закон 
даље прописује најчешће појавне облике, па се насиљем у породици сматра 
нарочито наношење или покушај наношења телесне повреде, изазивање 
страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или 
њему блиском лицу, присиљавање на сексуални однос, навођење на 
сексуални однос или сексуални однос са лицем које није навршило 14. 
годину живота или немоћним лицем, ограничавање слободе кретања или 
комуницирања са трећим лицима и вређање, као и свако друго дрско, 
безобзирно и злонамерно понашање. 

Породични закон такође означава и круг лица која се у сврху заштите од 
насиља у породици сматрају члановима породице, па су то супружници или 
бивши супружници, деца, родитељи и остали крвни сродници, те лица у 
тазбинском или адоптивном сродству, односно лица која везује 
хранитељство и лица која живе или су живела у истом породичном 
домаћинству, ванбрачни партнери или бивши ванбрачни партнери, лица 
која су међусобно била или су још увек у емотивној или сексуалној вези, 
односно која имају заједничко дете или је дете на путу да буде рођено, иако 
никада нису живела у истом породичном домаћинству. 

Према ставу десетогодишње судске праксе, законски појмови представљају 
правне стандарде, а саму садржину треба да попуни суд својом оценом 
вредности и то користећи објективна мерила и узимајући у обзир све 
специфичне околности сваког конкретног случаја. Овом методом суд треба 
да оцени да ли је конкретно понашање такво да се може сматрати дрским, 
безобзирним и злонамерним. Према ставу Врховног касационог суда који је 
изражен у досадашњим пресудама, суд треба да покаже „нулту“ толеранцију 
на насиље, односно да свако понашање које одступа од стандарда 
уобичајеног и друштвено прихватљивог опхођења и комуницирања са 
члановима породице квалификује као насиље у породици.  
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Мерама заштите које је овлашћен да одреди суд, привремено се забрањује 
или ограничава одржавање личних односа са другим чланом породице. 
Прописане мере су издавање налога за исељење из породичног стана или 
куће, без обзира на право својине односно закупа непокретности, издавање 
налога за усељење у породични стан или кућу, без обзира на право својине 
односно закупа непокретности, забрана приближавања члану породице на 
одређеној удаљености, забрана приступа у простор око места становања или 
места рада члана породице и забрана даљег узнемиравања члана породице. 
Ове мере се одређују на највише годину дана, а у случају потребе могу се 
продужавати, као што се могу и укинути, ако се за то стекну услови. 

Према ставовима судске праксе, мере заштите од насиља у породици, као и 
њихов број и врста, одмеравају се у складу са утврђеним степеном насиља 
које је насилник испољио према жртви насиља, као и проценом опасности од 
понављања насиља, при чему је потребно максимално уважити мишљење 
жртве о степену опасности која јој прети, јер се заштита пружа жртви, па је 
њена субјективна процена, заснована на дотадашњим односима са 
насилником, основни елемент који је потребно узети у обзир приликом 
одређивања мере заштите у конкретном случају. Временска и просторна 
дистанца за обе стране ствара предуслове за изналажење решења у циљу 
превазилажења настале ситуације и стабилизације међусобних односа. 
Жртвама породичног насиља ове мере треба да обезбеде мир, спокој и 
безбедност за одређени временски период, као и живот без страха од даљег 
насиља, а такође и ослобођење од траума и опоравак.  

Важно је напоменути да ове мере не треба да представљају казну за 
учиниоца насиља, већ је њихово дејство првенствено превентивно. Оне 
треба да опомињу и упозоравају учиниоца на то какве га законске последице 
очекују за случај да убудуће понови своје дело, па као такве треба да имају 
превентивно дејство.  

Када се пред судом појаве карактеристични облици физичког насиља као 
што су телесне повреде или претње убиством, ако постоје релевантни 
докази и жртва остане код тужбе, суд обично неће имати дилему. Међутим, 
као што смо видели насиљем у породици сматра се, нарочито, између 
осталог, и вређање, као и свако друго дрско, безобзирно и злонамерно 
понашање. Овде ће се најчешће појавити разлике у вредносној оцени сваког 
појединачног појавног облика насиља у породици. 
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Проблеми у судској пракси настају већ на самом почетку, односно код 
иницирања судског поступка. Наиме, према Породичном закону тужбу за 
одређивање мере заштите од насиља у породици, као и за продужење мере 
заштите од насиља у породици, могу поднети члан породице према коме је 
насиље извршено, његов законски заступник, јавни тужилац и орган 
старатељства. 

У пракси, када се овакав проблем појави пред Центром за социјални рад, 
жртва најчешће буде упућена да поднесе тужбу, а врло ретко се догађа да то 
учини сам орган старатељства.  

Закон надаље прописује да ако орган старатељства није покренуо поступак у 
спору за заштиту од насиља у породици, суд може затражити од органа 
старатељства да пружи помоћ у прибављању потребних доказа и да изнесе 
своје мишљење о сврсисходности тражене мере. У закону се дакле наводи да 
суд може затражити од органа старатељства мишљење о сврсисходности 
мере, а у пракси заправо суд неће изрећи ни једну меру коју није предложио 
орган старатељства. Жртву дакле орган старатељства упућује на суд, а суд 
судбину жртве поверава мишљењу органа старатељства. Овај неодстатак у 
доследности поступка за који закон прописује да је хитан, жртву ставља у 
позицију да иде од шалтера до шалтера и да јој, као да се налази у поступку 
прибављања грађевинске дозволе, стално фали још један папир. Жртвама се 
стално препоручује да свако насиље пријаве, а у пракси ће од момента 
пријаве, односно подношења тужбе, па до одређивања неке од мера заштите, 
протећи и по неколико месеци, а неретко и година, чиме се материјално 
правна легислатива потпуно обесмишљава. Код оваквог стања ствари није 
ни чудо што жртве повлаче тужбе и одустају од сведочења у кривичном 
поступку, који им такође стоји на располагању када је у питању насиље у 
породици. Често се и покају што су уопште било шта покретали, јер се након 
подношења тужбе насиље неретко понавља у тежем облику. 

Из свега наведеног видимо да материјално правне норме прилично 
свеобухватно препознају и регулишу проблем насиља у породици али да се у 
процедуралним нормама наилази на неколико пропуста који омогућавају да 
се тежиште решења проблема од стране суда пребацује на орган 
старатељства. Овако помоћни орган суда у ствари постаје судија. Приметно је 
да се радници органа старатељства и према жртвама односе више као суд, 
него као саветодавно тело које треба да пружи подршку и едукацију управо 
тим жртвама.  

 

Адвокат Мирјана Милић Дрвеница 


