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Легислатива
Има шест членови во Кривичниот законик на РМ ( чл. 186-194) кои криминализираат
различни форми на сексуално насилство :
Силувањето е дефинирано во член 186 (1) како акт каде што тој којшто 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 една до десет години.
Други членови кои се однесуваат на :
Обљуба врз немоќно лице (член 187)
Полов напад врз дете (член 188)
(1) Тој којшто ќе изврши обљуба или друго полово дејство врз дете, ќе се казни со затвор
од шест месеци до пет години.
(2) За силување на дете или за друго полово дејство врз дете со злоупотреба на неговото
душевно заболување, душевна растроеност, немоќ, заостанат душевен развој или друга
состојба поради која детето е неспособно за отпор, сторителот ќе се казни со затвор
најмалку три години.

(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 го изврши наставник, воспитувач, посвоител, старател,
очув, лекар или друто лице со злоупотреба на својата положба, ќе се казни со затвор
најмалку пет години.
(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 пет години.
Сексуално општење (обљуба) со злоупотреба на позицијата (член 189 )
(1) Тој којшто со злоупотреба на својата положба ќе наведе на обљуба или друго полово
дејство лице кое спрема него се наоѓа во однос на подреденост или зависност, ќе се казни
со затвор од три месеци до три години.
(2) Наставник, воспитувач, посвоител, старател, очув, лекар или друго лице кое со
злоупотреба на својата положба ќе извриш обљуба или друго полово дејство со малолетно
лице постаро од 14 години кое му е доверено заради учење, воспитување, чување или
нега, ќе се казни со затвор од една до пет години.
Задоволување на полови страсти пред друг (член 190)
Родосквернавење (член 194) –сексуално општење со директен крвен сродник во права
линија или со брат, односно сестра
Расположливи податоци за жени жртви на силување
Сегрегирани податоци за жртвите не се дел од националната статистика , податоците за
силувањето според Државниот завод за статистика се достапни само за обвинети возрасни
сторители.
Државниот завод за статистика продуцира малку податоци за сторителите на криминални
дела , посебно за пријавените случаи, обвинетите и осудени возрасни и малолетни
сторители на кривично дело. Расположливите податоци го покажуваат бројот на случаи и
полот на сторителите.
www.state.gov.mk/Prikaziposlednapublikacija.aspx?id=43
Статистика за 2011
Во текот на 2011 имало пријавено 30 случаи на силување. Во 28 случаи сторителите биле
познати на жртвата, додека во 2 случаја сторителите биле непознати. Во 8 случаи тужбата
е отфрлена, во 3 случаи истрагата била стопирана. Вкупниот број на случаи против кои е
покренато обвинение се 17 случаи во 2011 год. Еден случај на инцест бил забележан и
изречено било едно обвинение.
www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.11.15_kor.pdf

Статистика за 2010 год.
Во 2010 година забележани се 44 пријавени случаи на силување, од кои во 43 случаи
сторителите биле познати на жртвата, додека пак само еден сторител бил непознат за
жртвата. Во 6 случаи , обвинението било отфрлено и во 4 случаи истрагата била
стопирана. Вкупниот број на обвиненија кои биле изречени во 2010 се однесуваат на 33
случаи на силување.
www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.10.12.pdf
На следниот линк може да се види статистиката за криминалните акти кои го вклучуват
семејното насилство и силувањето :
www.mvr.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=10905&mid=1094&tabId=201&tabindex
=0
Корисни контакти
Нема специјализирани шелтер центри и советодавни услуги за жртвите на силување.
Има национална СОС- линија за жени и деа жртви на семејно насилство ++389 2 15 315 и
++ 389 2 15 700 и центри за жртви на насилство од страна на невладини организации:
1.НВО Кризен центар Надеж
Тел++ 389 2 3173-424
Факс++ 389 2 3175-516
СОС линија ++ 389 2/15-315
www.krizencentar.org.mk
e-mail; info@krizencentar.org.mk
sovet@krizencentar.org.mk
2. НВО Шелтер центар
Тел++389 22772-400
contact@mwrc.com.mk
www.mwrc.com.mk

