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ОСНОВ НЕ ПО СТАВ КЕ ФЕ МИ НИ СТИЧ КЕ  
КРИ МИ НО ЛО ГИ ЈЕ У ПРИ МЕ НИ ЗА КО НА  
О СПРЕ ЧА ВА ЊУ НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ 

Сажетак: Пр ве две го ди не при ме не За ко на о спре ча ва њу на си ља у по-
ро ди ци чи не се пра вим мо мен том за са гле да ва ње ње го вих ефе ка та. По ла зна 
тач ка ана ли зе је сте прет по став ка ра ди кал не фе ми ни стич ке шко ле, пре ма 
ко јој је на си ље у по ро ди ци ре зул тат на вод не же ље му шка ра ца да кон тро-
ли шу сек су ал ност же не, ко ја се оства ру је кроз ин сти ту ци је по ро ди це и бра-
ка, па док год ове ин сти ту ци је оп ста ју на си ље ће се по на вља ти. У скла ду 
са тим, ре ци ди ви зам би се мо рао по ка за ти као пра ви ло. Ова шко ла не ги ра 
по сто ја ње дру гих лич них фак то ра кри ми нал ног по на ша ња у по ро ди ци, те 
дру ге фор ме на си ља ни су при зна те ни ти се ме ђу њи ма пра ви ди стинк ци ја.

На са мом по чет ку ау то ри де таљ но опи су ју број не ме то до ло шке пре-
пре ке, те су мар но до ка зу ју да од ред бе са мог За ко на по чи ва ју на прет по-
став ка ма ра ди кал не шко ле фе ми ни стич ке кри ми но ло ги је. У тре ћем де лу 
ра да ау то ри су ми ра ју ефек те за ко на ко ри сте ћи де вет по је ди нач них ис тра-
жи ва ња прак се у де вет раз ли чи тих по ли циј ских ор га ни за ци о них је ди ни ца 
у Ср би ји. Уз зна чај не ме то до ло шке про бле ме, ау то ри ја сно до ка зу ју да 
основ не прет по став ке ра ди кал не шко ле фе ми ни стич ке кри ми но ло ги је не-
ма ју упо ри шта у ре ал но сти срп ског дру штва.

Да би прет по став ка оп ста ла, парт нер ско на си ље би тре ба ло да до-
ми ни ра над на си љем ме ђу срод ни ци ма. У ствар но сти, на си ље из ме ђу крв них 
срод ни ка об у хва та го то во по ло ви ну, чак 43% од укуп но при ја вље них слу ча-
је ва на си ља у по ро ди ци. Има ју ћи у ви ду да се на си ље у 51% слу ча је ва де ша ва 
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у бра ку, 19% у ван бран чним за јед ни ца ма и са мо 8% у емо тив ним ве за ма ван 
бра ка и ван брач не за јед ни це, ви ше је но ја сно да на си ље ни је ве за но за кон тро-
лу му шкар ца над же ном, већ за од нос у ко ји је „уло же но“ ви ше, емо ци ја, 
енер ги је, јед но став но ко је про из и ла зи из од но са ко ји је ду бљи и са др жај ни ји, 
а ти че се све о бу хват но сти за јед нич ког жи во та, у ма те ри јал ном, кул тур ном, 
емо тив ном и сва ком дру гом сми слу. На да ље, са мо 18% учи ни ла ца су по врат-
ни ци, па ни у овом сми слу по ла зна екс трем на фе ми ни стич ка па ра диг ма не 
сто ји сјај но. Има ју ћи у ви ду све из не то, по ла зне прет по став ке на ко ји ма је 
по ста вљен За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, пре ма ре зул та ти ма ње-
го ве до са да шње при ме не, пред ста вља са свим стра но те ло срп ској кул ту ри, 
дру штву и по сле дич но, прав ној прак си.

Кључнеречи: на си ље у по ро ди ци, Ср би ја, пре вен ци ја, по ли ци ја, ме то-
до ло ги ја, фе ми ни стич ка кри ми но ло ги ја.

УВОД

Иа ко ни ко још ни је спро вео озбиљ ну ана ли зу ис хо да по сто је ће кри ми-
нал не по ли ти ке пре ма су зби ја њу на си ља у по ро ди ци у РС, по све му су де ћи 
под при ти ском та бло ид ног и сен за ци о на ли стич ког из ве шта ва ња у ме ди ји ма 
o овој со ци јал но па то ло шкој по ја ви,1 срп ски за ко но да вац се 2016. го ди не од-
лу чио да усво ји За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци 2 (у да љем тек сту: 
За кон) ко ји је сту пио на сна гу 1. ју на 2017. го ди не. 

Рад ће кре ну ти од прет по став ке да су основ не иде је ра ди кал не фе ми-
ни стич ке кри ми но ло ги је, ко ја ис кљу чи во за сту па је дан на ро чит жен ско цен-
трич ни по глед на на си ље,3 пре суд но ути ца ле на ре ше ња За ко на. На кон 2 
го ди не од сту па ња За ко на на сна гу вре ме је да се да пре сек ста ња оних по-
ка за те ља у ње го вој при ме ни ко ји говорe у при лог прет по став ке. У свр ху 
ово га у пр вом де лу ра да ће из ло жи ти ка ко се кла сич ни ме то до ло шки про-

1 Јед но од ис тра жи ва ња из ве шта ва ња о на си љу у по ро ди ци у срп ској штам пи ко је 
до ка зу је да је ово пи та ње са свим уме сно ура ди ла је аген ци ја Кон такт у 2015. го ди ни. Пре ма 
овом ис тра жи ва њу за три ме се ца 2015. го ди не об ја вље но је 460 тек сто ва о на си љу у по ро ди ци 
у срп ским штам па ним ме ди ји ма. 47% тек сто ва су би ли та бло ид ног ти па, у 56% тек сто ва 
об ја вље на је фо то гра фи ја жр тве, у 40% тек сто ва но ви нар на га ђа о мо ти ви ма на си ља, а са мо 
33% тек сто ва има ло је у са др жа ју из ја ву кон сул то ва ног струч ња ка: Кон такт, „Ана ли за из-
ве шта ва ња днев не штам пе о на си љу у по ро ди ци (фе бру ар, март и април 2015.)“ 20. мај 2015. 
го ди не, http://kon tak ta.rs/ana li za-iz ve sta va nja-dnev ne-stam pe-o-na si lju-u-po ro di ci-fe bru ar-
mart-april-2015/, 21. март 2017.

2 За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци – За кон, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 94/16.
3 У фе ми ни стич ком по гле ду на вик ти мо ло ги ју до ми ни ра ра ди кал ни фе ми ни зам са 

сво јим жен ско цен трич ним до жи вља јем на си ља: Sally Simp son,“Fe mi nist The ory, Cri me and 
Ju sti ce“, Cri mi no logy, 4/1989, p. 611-612.
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бле ми сва ког кри ми но ло шког ис тра жи ва ња4 ре флек ту ју у овој ана ли зи при-
ме не За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци. Та ко ђе, би ће де таљ но об ја-
шњен ме то до ло шки при ступ ана ли зи ко ја је ура ђе на. У дру гом де лу ра да ће 
се крат ко из ло жи ти ге не за За ко на, а за тим ће се ука за ти на ње го ве са др жа је 
ко ји су пре суд но об ли ко ва ни ста во ви ма ра ди кал не фе ми ни стич ке кри ми но-
ло ги је. Тре ћи део ра да би ће по све ћен са мој ана ли зи при ме не За ко на, од но сно 
кон крет них по ка за те ља у ње го вој при ме ни ко ји го во ри у при лог прет по-
став ке. На кра ју ра да сле ди за кљу чак.

1. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

1.1.Кључниметодолошкипроблеми

У Уво ду ра да је ре че но да се на раз ли чи та пи та ња фе но ме но ло ги је ове 
со ци јал но па то ло шке по ја ве ни је мо гу ће да ти пот пу не од го во ре. Два кључ на 
раз ло га је су: 1) не по сто ја ње је дин стве не ме то до ло ги је у МУП-у (чи ји при-
пад ни ци пре ма За ко ну има ју над ле жност да во де по ступ ке и из ри чу санк-
ци је, тзв. хит не ме ре) по мо ћу ко је се во де пред ме ти на си ља у по ро ди ци; 2) 
не по сто ја ње је дин стве не еви ден ци је/ба за по да та ка5 у ко јој се во де сви пред-
ме ти на си ља у по ро ди ци, а ко ја би би ла из вор за јед но све о бу хват но и це ло-
ви то ис тра жи ва ње ове вр сте.

Ка ко је он да мо гу ће да ти бар де ли мич не од го во ре на ова пи та ња? Пи сац 
ових ре до ва је у је дин стве ној си ту а ци ји да на пи ше ко ли ко-то ли ко си сте ма ти-
чан рад на ову те му. Као про фе сор на по сле ди плом ским сту ди ја ма Прав ног 
фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду у при ли ци је да са ра ђу је са број ним 
мла дим ко ле га ма при пад ни ци ма МУП-а. У на ме ри да се до би је је дан ко ли-
ко-то ли ко ве ро до сто јан пре сек ста ња и кре та ња на по љу ове со ци јал но па-
то ло шке по ја ве, пи сац је мла дим ко ле га ма кан ди да ти ма за зва ње ма сте ра на 
по сле ди плом ских сту ди ја ма да вао об ра ду прак се по је ди них ор га ни за ци о них 
је ди ни ца МУП-а у при ме ни ре че ног За ко на као те ме за ис тра жи ва ња. 

Иа ко је ова кав ме то до ло шки при ступ је ди но мо гућ, он та ко ђе има сво-
је мањ ка во сти. На пр вом ме сту не ма до вољ но кан ди да та ко ји би об ра ди ли 
по дат ке из сво јих ор га ни за ци о них је ди ни ца МУП-а. Кон крет но, са мо 176 

4 Ђор ђе Иг ња то вић, Кри ми но ло ги ја, Бе о град 2015, 54-55.
5 О то ме ка ко се у Ср би ји во де не у ред не еви ден ци је ка зне них де ли ка та ви де ти ви ше 

код: Иван Ми лић, Eвидeнциja прeкршajнo кaжњeних лицa, Збoрник рaдoвa ПФуНС, 1/2015, 
239-251; Иван Ми лић, „Еви ден ци ја о осу да ма за при вред ни пре ступ“, Сло бо да пру жа ња 
услу га и прав на си гур ност (ур. Ми о драг Ми ћо вић), Кра гу је вац, 2019, 1063-1076. 

6 Одо бре на је ана ли за при ме не За ко на у 5 ПУ (Ча чак, Срем ска Ми тро ви ца, Вра ње, 
Бор и Ја го ди на), 10 ПС (Срем ски Кар лов ци, Пи рот, Но ви Бе о град, Не го тин, Зе мун, Во ждо вац, 
Бач ка Па лан ка, Ари ље, Сур чин, Па ли лу ла) и 2 ПИ (Фу тог и Де те ли на ра).
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кан ди да та је од лу чи ло да те ме њи хо вих ис тра жи ва ња бу де ана ли зи ра ње 
прак се МУП-а у при ме ни овог За ко на. Да ље, ни су сви кан ди да ти успе шно 
окон ча ли сво је за дат ке. До тре нут ка пи са ња овог ра да (јун 2019. го ди не) 
успе шно је окон ча но све га 9 ис тра жи ва ња.7 Она ни из бли за не пред ста вља-
ју ста ти стич ки узо рак ко ји би био ре пре зент це ле Ср би је. Да ље, као ни шта 
ма ње ва жне ме то до ло шке пре пре ке ко ји су усло ви ли раз ли чит обим и ква-
ли тет по да та ка ко ји су на кра ју об ра ђе ни у овом ра ду је су и не ус кла ђе ност 
и не про пор ци о нал ност по да та ка ко је су кан ди да ти за зва ње ма сте ра об ра-
ди ли у сво јим ра до ви ма. На и ме, кан ди да ти чи ји су ре зул та ти су ми ра ни у 
овом ра ду ни су ан га жо ва ни на истим рад ним ме сти ма ни ти у истим ор га-
ни за ци о ним је ди ни ца ма МУП-а. Та ко су не ки кан ди да ти рад но ан га жо ва ни 
у се ди шти ма По ли циј ских упра ва, дру ги у По ли циј ским ста ни ца ма, а тре-
ћи опет у обич ним По ли циј ским ис по ста ва ма.8 Раз ли чи те ор га ни за ци о не 
је ди ни це МУП-а има ју над ле жно сти на те ри то ри ја ма раз ли чи тих ве ли чи на. 
Та ко ђе, ко ле ге чи ји су ра до ви ис ко ри шће ни за пра вље ње овог ра да ни су ан-
га жо ва ни на рад ним ме сти ма истог сте пе на од го вор но сти па, са мим тим, 
не ма ју јед нак при ступ по да ци ма. Не ки су ан га жо ва ни на са мим по сло ви ма 
су зби ја ња на си ља у по ро ди ци, док не ки ни су. На кра ју, тре ба ис та ћи да су 
по да ци из пред ме та на си ља у по ро ди ци у прак си МУП-а сма тра ју на ро чи то 
осе тљи вим и сто га тај ним. У од ре ђе ном бро ју слу ча је ва кан ди да ти су има-
ли про бле ма да оства ре не сме тан увид у пред ме те, на ро чи то ако би то би ли 
рад ни ци МУП-а ко ји ни су не по сред но ан га жо ва ни на по сло ви ма су зби ја ња 
на си ља у по ро ди ци. 

Као по себ ну вред ност ана ли зе тре ба ис та ћи да по сто је на ро чи те вр сте 
ко мен та ра и при мед би ко ји су да ти у не ким ис тра жи ва њи ма, ко је те шко 
мо же да пру жи и нај бо ља кри ми нал на ста ти сти ка, већ мо же да их да са мо 

7 1) Ива на Ма рин ко вић, При ме на За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си 
ПУ Ја го ди на, Но ви Сад 2018; 2) Бра ни слав Сте ва нић, При ме на За ко на о спре ча ва њу на си ља 
у по ро ди ци у прак си ПУ Срем ска Ми тро ви ца, Но ви Сад 2018; 3) Ђор ђе Зе ка ви ца, При ме на 
За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си ПУ Ча чак, Но ви Сад 2018; 4) Ми лан Си ми јо-
но вић, При ме на За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си ПУ Вра ње, Но ви Сад 2018; 5) 
Мар ко Ву ло вић, При ме на За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си ПС Ари ље, Но ви 
Сад 2018; 6) Ан дри ја на Ико нић, При ме на За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си ПС 
Не го тин, Но ви Сад 2018; 7) Ми ли ца Ва сић, При ме на За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци 
у прак си ПС Но ви Бе о град, Но ви Сад 2018; 8) Ве ро ни ка Кр стић-Не шко вић, При ме на За ко на 
о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си ПС Зе мун, Но ви Сад 2018; 9) Ми ра Ми ја и ло вић, 
При ме на За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си ПС Во ждо вац, Но ви Сад 2018.

8 По ли циј ске упра ве (ПУ) су нај ви ше ор га ни за ци о не је ди ни це и обра зу ју се за те ри-
то ри ју јед ног гра да или ви ше оп шти на. По ли циј ске ста ни це (ПС) се обра зу ју на те ри то ри-
ји ПУ, а за јед ну оп шти ну, од но сно јед на ПУ има ви ше ПС, већ пре ма бро ју оп шти на ко је 
те ри то ри јал но по кри ва. По ли циј ске ис по ста ве (ПИ) се обра зу ју на те ри то ри ји ПС, а за део 
те ри то ри је оп шти не ко ја је у пи та њу, од но сно јед на ПС има ви ше ПИ: чл. 25-26., За кон о 
по ли ци ји, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 6/16, 24/18 и 87/18. 
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не ко ко се у МУП-у прак тич но ба ви упра во су зби ја њем на си ља у по ро ди ци. 
Ка да их је пи сац овог ра да сма трао за на ро чи то вред не, пре у зео их је и то 
по себ но на гла сио и про ко мен та ри сао. 

1.2.Методолошкипроблемиусловљенисложеношћу
правногпоретка

Од ре ђи ва ње при сут но сти и ка рак те ри сти ка не ке со ци јал но па то ло шке 
по ја ве у дру штву увек има сво је иза зо ве и про бле ме.9 Јед на од њих је сте и 
на чин на ко ји је она уре ђе на у не ком прав ном по рет ку.10 Сто га, пре не го што 
се да од го вор на по ста вље но пи та ње мо ра ју се раз ја сни ти не ке не до у ми це 
ко је пред сва ког ко се ба ви овим про бле мом по ста вља са да шње уре ђе ње 
на си ља у по ро ди ци у срп ском прав ном по рет ку. 

Ка да је у пи та њу на си ље у по ро ди ци у РС њен основ ни про блем је пре-
нор ми ра ност. Она је уре ђе на мно жи ном ака та ко ји при па да ју раз ли чи тим 
гра на ма пра ва, има ју раз ли чи те де фи ни ци је ове по ја ве, пред ви ђа ју над ле жност 
раз ли чи тих ор га на за ње но су зби ја ње и уста но вља ва ју раз ли чи те санк ци је. 

Та ко се на си ље у по ро ди ци као со ци јал но па то ло шка по ја ва у РС за хвата 
на за ко но дав ном по љу са 4 раз ли чи та за ко на, са нај ма ње 3 раз ли чи те де фи-
ни ци је из нај ма ње 3 гра не пра ва, две кла сич не и јед не спе ци јал не. Пр ва 
мо гућ ност је су два за ко на из обла сти ка зне ног за ко но дав ства. Пр ви је За кон 
о јав ном ре ду и ми ру, чи је од ред бе о ре ме ће њу јав ног ре да и ми ра11 су не ка-
да би ле је ди но сред ство за су зби ја ње на си ља у по ро ди ци, али ко је не да ју 
од ред бу на си ља у по ро ди ци. Дру ги је Кри вич ни за ко ник, ко ји у чла ну 194. 
са др жи од го ва ра ју ће кри вич но де ло ко је да је де фи ни ци ју ове по ја ве. Дру га 
мо гућ ност је је дан за кон из обла сти гра ђан ског пра ва. У пи та њу је По ро дич ни 
за кон, ко ји у чла но ви ма 197. до 200. пр во уре ђу је де фи ни ци ју на си ља у по-
ро ди ци, а за тим гра ђан ско прав не ме ре за шти те од ње га. На кра ју ту је За кон 
о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, чи ју прак су ана ли зи ра мо у овом ра ду, 
ко ји у чла ну 3. та ко ђе да је де фи ни ци ју на си ља у по ро ди ци и уре ђу је ме ре 
ко је се пред у зи ма ју као пре вен ци ја овог по на ша ња. Је дан од нај ве ћих про-
бле ма ко ји је ство рио За кон је сте ка те го ри ја тзв. могућегучиниоца у ко ју 
за ко но да вац тр па ка ко ли це ко је је из вр ши ло не ки акт на си ља та ко и оно 
ко је ни је ни шта ура ди ло не го пре ма про це ни по ли ци је то тек тре ба да ура-
ди. Раз два ја ње оног мо гу ћег из вр ши о ца на си ља у по ро ди ци који је не што 
ура дио од оног ко ји ни је по ка за ло као ско ро не мо гу ће у прак си.12 За кон је 

9 Ђ. Иг ња то вић, 54-55.
10 Ibid., 55.
11 чл. 7-9, За кон о јав ном ре ду и ми ру, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 6/16 и 24/18. 
12 Ива на Ма рин ко вић, При ме на За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си ПУ 

Ја го ди на, Но ви Сад 2018, 33, (у да љем тек сту: Ја го ди на).
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овим ре ше њем збу нио по ли ци ју ко ја пр вен стве но тре ба да га при ме њу је, али 
јед на ко та ко и ту жи о це и су ди је.13 По сто ји ви сок сте пен прав не не си гур но-
сти у по гле ду то га ка ко се по ста је мо гу ћи учи ни лац и шта то за пра во зна чи.14 
Та ко се у не ким ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма МУП-а (Ја го ди на) при ја ве 
на си ља у по ро ди ци код ко јих има рад ње, па са мим тим и по сле ди ца, ква ли-
фи ку ју као кри вич не при ја ве, а у слу ча је ви ма где их не ма већ има са мо опа-
сно сти, као при ја ве по овом За ко ну. Ипак, у оба слу ча ја се из ри чу хит не ме ре 
уз ар гу мент да је За кон lex spe ci a lis у од но су на КЗ.15 У дру гим (Не го тин) се 
при ја ве ко је има ју по сле ди це тре ти ра ју ис кљу чи во као кри вич на де ла, док 
се хит не ме ре из ри чу са мо у слу ча је ви ма где не ма по сле ди ца.16 У тре ћим 
(Но ви Бе о град) се ни је др жа ло ни ти јед ног од ових пра ви ла. Нпр. у слу ча-
је ви ма у ко јим је да та не га тив на оце на по сто ја ња ри зи ка по За ко ну под но-
ше не су кри вич не при ја ве за кри вич но де ло на си ља у по ро ди ци по КЗ-у.17 

Услед не мо гућ но сти да се ове две ка те го ри је учи ни ла ца ја сно раз дво је, 
све по дат ке око ка рак те ри сти ка на си ља у по ро ди ци тре ба узе ти са ре зер вом. 
Нпр. ако је не ко ли це озна че но са мо као мо гу ћи учи ни лац на си ља у по ро ди ци 
та да се, по при ро ди ства ри, сви по да ци око вр сте та квог на си ља, на чи на или 
ме ста где је из вр ше но18 као и ста ту са жр тве мо ра ју узе ти са ре зер вом. Ка ко 
је мо гу ће да не ко бу де жр тва могућегна си ља? Та кво ли це би мо гло да се на-
зо ве са мо могућомжртвом. Слич но прет ход ном, могућенасиље не ма 
рад њу, не ма вре ме или ме сто из вр ше ња, не го евен ту ал но мо гу ћу рад њу, 
мо гу ће ме сто или мо гу ће вре ме из вр ше ња рад ње. Услед овог про бле ма кан-
ди да ти су у сво јим ра до ви ма на раз ли чи те на чи не бе ле жи ли та кве по дат ке 
па их и овај рад мо ра узе ти са ре зер вом. 

Сад по ста је ја сно ко ли ко је ово пи та ње сло же но. Са мо на осно ву ана-
ли зе прак се За ко на ко ји пред мет за вр шних ра до ва од го вор на пи та ње ка кве 
су ка рак те ри сти ке по ја ве на си ља у по ро ди ци се не мо же да ти та чан од го вор. 
У ње го вој при ме ни до ла зи до пре кла па ња са над ле жно сти ма дру гих др жав них 
ор га на ко ји се та ко ђе ба ве на си љем у по ро ди ци, та ко да се че сто де ша ва да 

13 За кон не по зна је зах тев за би ло ко јим сте пе ном сум ње као при мар ним ло гич ким 
су дом што во ди за кључ ку да сва ко мо же да бу де мо гу ћи учи ни лац: Ра до ји ца Ла зић, Све-
тла на Не на дић, „Јав но ту жи ла штво пред иза зо ви ма За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди-
ци“, Ре форм ски про це си и по гла вље 23 (го ди ну да на по сле) – кри вич но прав ни аспек ти (ур. 
Стан ко Бе ја то вић), Зла ти бор-Бе о град, 2017, 498. 

14 Ibid.
15 Ја го ди на, 33.
16 Ан дри ја на Ико нић, При ме на За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си ПС 

Не го тин, Но ви Сад 2018, 67, (у да љем тек сту: Не го тин).
17 Ми ли ца Ва сић, При ме на За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си ПС Но ви 

Бе о град, Но ви Сад 2018, 59, (у да љем тек сту: Но ви Бе о град).
18 Та ко у ис тра жи ва њу за Срем ску Ми тро ви цу: Бра ни слав Сте ва нић, При ме на За ко на 

о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си ПУ Срем ска Ми тро ви ца, Но ви Сад 2018, 33, (у 
да љем тек сту: Срем ска Ми тро ви ца).
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се је дан исти до га ђај ква ли фи ку је као на си ље у по ри ди ци пре ма ви ше раз ли-
чи тих за ко на. За да ва ње пот пу но тач ног од го во ра нај ма ње што би тре ба ло 
ура ди ти је да се узму у об зир и ове дру ге ста ти сти ке.

1.3.Закључноометодологијирада

И по ред свих ме то до ло шких пре пре ка са ко ји ма се су о ча ва онај ко по ку-
ша да пру жи од го вор на пи та ње фе но ме но ло шких од ли ка на си ља у по ро ди ци 
ко је се да ју утвр ди ти ана ли зом при ме не но вог За ко на у прак си, ови по да ци, 
ка ко ће се по ка за ти, ипак има ју од ре ђе ну вред ност. Ово сто га што се и на 
ма лом, не у ред ном и крај ње не у јед на че ном узор ку као што је овај ко ји је ис-
ко ри шћен за из ра ду овог ра да, не ке од фе но ме но ло шких од ли ка на си ља у 
по ро ди ци че сто по на вља ју и из у зет но сна жно ис ти чу. Оне мо гу да се озна-
че као, ни ка ко ко нач не и од ре ђе не, али као у од ре ђе ној ме ри ве ро ват не, 
фе но ме но ло шке од ли ке на си ља у по ро ди ци у РС. 

2. СТА ВО ВИ РА ДИ КАЛ НЕ ШКО ЛЕ ФЕ МИ НИ СТИЧ КЕ  
КРИ МИ НО ЛО ГИ ЈЕ У ПО ЈЕД ИНИМ РЕ ШЕ ЊИ МА ЗА КО НА

За ко но дав на по ли ти ка у сва кој др жа ви, па та ко и у Ср би ји, би тре ба ло да 
бу де ре зул тат јед не па жљи ве, про ми шље не и од ме ре не ана ли зе по тре бе за 
не ким за ко ном, раз ло га за и про тив ње го вог до но ше ња, тро шко ва за ње го во 
спро во ђе ње, мо гу ћих штет них ефе ка та и то ме слич но. У овом слу ча ју, по 
све му су де ћи, ова ква ра зум на и из над све га ра ци о нал на ана ли за је из о ста ла. 

По тра га за из во ри ма овог За ко на го во ри да је он ре зул тат јед ног ду го-
го ди шњег прег ну ћа НВО ра ди кал ног фе ми ни стич ког усме ре ња. Та кве, као и 
све дру ге НВО бу ду ћи да ни су др жа ва, ни су за ин те ре со ва не да за ко но дав ну 
по ли ти ку схва те као ра ци о нал ну де лат ност, јер за раз ли ку од др жа ве не но се 
од го вор ност за ре зул та те исте. Кон крет но у пи та њу је био је дан ду го ве чан 
скуп прав но по ли тич ких пред у зе ћа на ко ји ма је, пр во на не при ро дан на чин 
по ме ша на уло га до ма ћих др жав них ор га на ко ји има ју пра во и ду жност да 
во де за ко но дав ну по ли ти ку и уло га НВО (и стра них др жав них и ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја), а за тим су НВО по сте пе но пре у зи ма ле уло гу др жа ве у 
овој про це ду ри. Од др жав них ор га на уло гу уче сни ка узе ла је на се бе Упра-
ва за род ну рав но прав ност док су се стра не и до ма ће НВО ме ња ле. Та ко је 
Упра ва за род ну рав но прав ност по че ла пред у зе ће за до но ше ње овог За ко на 
2007. го ди не на кон фе рен ци ји под на зи вом „На ци о нал на кон фе рен ци ја о 
бор би про тив на си ља над же на ма“.19 Овај до га ђај се од и грао у окви ру кам па ње 

19 Ви ше о овом до га ђа ју ко ји се од и грао под по кро ви тељ ством Са ве та Евро пе мо же се 
про чи та ти у ак ту: „За кључ ци са На ци о нал не кон фе рен ци је о бор би про тив на си ља над же на ма“: 
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Са ве та Евро пе „16 да на ак ти ви зма про тив род но за сно ва ног на си ља“. Из ово 
ак та са зна је мо да је он са мо по че так ра да на про јек ту ко ји тре ба да се ба ви на-
си љем над же на ма. Упра ва на ста вља рад на За ко ну 2009. го ди не по кре ћу ћи 
про је кат под на зи вом „Бор ба про тив сек су ал но и род но за сно ва ног на си ља“ 
овај пут у са рад њи са УНДП-ом. Ре зул тат ра да на овом про јек ту је тзв. „На цио-
нал на стра те ги ја за по бољ ша ње по ло жа ја же на и уна пре ђи ва ње род не рав но-
прав но сти“ ко ју је Вла да РС усво ји ла 2009. го ди не.20 Ова стра те ги ја је би ла 
осно ва за дру гу слич ног на зи ва из 2011. го ди не, опет на пред лог Упра ве за 
род ну рав но прав ност. Она се зо ве “На ци о нал на стра те ги ја за спре ча ва ње и 
су зби ја ње на си ља над же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма“ (у 
да љем тек сту: Стра те ги ја).21 Вр ло је ва жна јер је она по след њи по ли тич ки 
акт ко ји је прет хо дио до но ше њу За ко на. Стра те ги ја пот пу но отво ре но на во-
ди да су је из ра ди ли „пред став ни ци/е, екс пер ти/ки ње ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва, мре жа ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја ко је се ба ве за шти том жр та ва 
сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља“.22 Из свр хе ра да тих НВО ви ди се 
да су све ор га ни за ци је ко је уче ство ва ле у пи са њу ак та ра ди кал ног фе ми ни-
стич ког усме ре ња.23 

До но ше ње За ко на је са мо је дан од ци ље ва Стра те ги је, што се ви ди из 
ње ног VI Де ла, ко ји се са сто ји од Стра те шких обла сти. У II Стра те шкој 
обла сти ко ја но си на зив Нор ма тив ни оквир пред ви ђе но је до но ше ње овог 
За ко на24 та ко да ни је чу до да је он ин спи ри сан ра ди кал ном фе ми ни стич ком 
иде ол ги јом и иде ја ма у сфе ри кри ми но ло ги је.25 Оне су, као и све ра ди кал не 
или екс трем не иде је, јед но стра не и ис кљу чи ве, не тр пе при го во ре или ко-
мен та ре. С дру ге стра не, ова кри ми но ло ги ја ко ри сти ме то до ло ги ју ко ја је 
стра на на у ци јер ис тра ја ва на уно ше њу лич них ис ку ста ва у на уч на ис тра-

https://www.pra xis.org .rs/ima ges/pra xis_dow nlo ads/za klju ci%20sa %20na ci o nal ne%20kon fe ren-
ci je%20o%20bor bi%20pro tiv%20na si lja%20na d%20ena ma.pdf , 26. фе бру ар 2017. 

20 На ци о нал на стра те ги ја за по бољ ша ње по ло жа ја же на и уна пре ђи ва ње род не рав но-
прав но сти же на, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 15/2009. 

21 На ци о нал на стра те ги ја за спре ча ва ње и су зби ја ње на си ља над же на ма у по ро ди ци 
и у парт нер ским од но си ма – Стра те ги ја, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 27/2011.

22 Стра те ги ја, VII.
23 Из Стра те ги је са зна је мо ко је у пи та њу: Мре жа Же не про тив на си ља, Ла брис, Ин цест 

тра у ма цен тар, Цен тар за про мо ци ју здра вља же на, Оа за си гур но сти, Удру же ње ром ки ња 
Освит и дру ге: Стра те ги ја, 3. 

24 Као дру ги циљ у овом де лу Стра те ги је пред ви ђе но је: „из ме на и уво ђе ње но вих 
ре ше ња ко ји ма се омо гу ћа ва де ло твор но по сту па ње и са рад ња над ле жних ор га на и слу жби 
и обез бе ђу је де ло твор на за шти та жр та ва на си ља.“. Са вим је ја сно да су ова другарешења 
уства ри За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци: Стра те ги ја, 43.

25 Dut ton и Nic holls ове иде је на зи ва ју „ра ди кал на фе ми ни стич ка па ра диг ма“: Do nald 
G. Dut ton, To nia L. Nic holls, „The Gen der Pa ra digm In Do me stic Vi o len ce: Re se arch and The ory“, 
Ag gres sion and Vi o lent Behаviour, 6/2005, 683. 
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жи ва ње.26 Као та ква ова су бјек тив на ме то до ло ги ја је стра на кла сич ној на-
уч ној ме то до ло ги ји ко ја ин си сти ра на објек тив но сти и не при стра сно сти 
ис тра жи ва ча ко ји мо ра да се дис тан ци ра од објек та на уч не ана ли зе.

Пре ма овим иде ја ма на си ље у по ро ди ци је про блем људ ских пра ва27 (а 
не од но са из ме ђу чла но ва по ро ди це) и са сто ји се од ис кљу чи во од на си ља 
му шка ра ца над же на ма (на си ља же на над му шкар ци ма не ма) ко ји, пре ма 
овим ста во ви ма, има ју не ку мит ску по тре бу да сек су ал ност же на са ко ји ма 
жи ве др же под над зо ром28 (же не не ма ју ову по тре бу пре ма жи во ти ма му-
шка ра ца ко ји жи ве с њи ма).29 Ина че, ово на си ље је увек сек су ал не при ро де,30 
од но сно са сто ји се од си ло ва ња, ко ји је опет по сле ди ца не ког мит ског „па-
три јар ха та над же на ма“ без чи јег окон ча ња не ма ни окон ча ња тог сек су ал ног 
на си ља.31 До бар си же ове по ве за но сти на си ља над же на ма и сек су ал но сти у 
ра ди кал ним фе ми ни стич ким ста во ви ма да је је дан од ли де ра по кре та ра ди-
кал ног фе ми ни зма El len Wil lis: 

„...си ло ва ње и дру ги об ли ци му шке агре сив но сти је су оруж је за спро во-
ђе ње му шке над мо ћи – за ка жња ва ње жен ског по на ша ња или про сто под се-
ћа ње ко је је га зда... ...фе ми ни зам им пли цит но из јед на ча ва хе те ро сек су ал ност 
са си ло ва њем... ...Са ове тач ке гле ди шта сек су ал но на си ље је есен ци ја и свр ха 
му шке над мо ћи, па ра диг ма тич на му шка вред ност и сто га фе ми ни стич ка 
глав на бри га.“32

Где се у За ко ну мо гу ви де ти ре ше ња ко ја су ин спи ри са на овим иде ја ма? 
Као до каз да је За кон про бле му на си ља у по ро ди ци при сту пио са ста но ви шта 
про бле ма ти ке људ ских пра ва а не про бле ма очу ва ња по ро ди це, тре ба ис та ћи 
да је цео За кон, иа ко на зи вом по све ћен по ро ди ци, уства ри по све ћен жртви. 
Овај по јам је око сни ца За ко на. Жр тва је су бјект ко ји ужи ва за шти ту, пој ма 

26 „Ра ди кал ни фе ми ни зам је увео ме то до ло шку стра те ги ју ко ја је у ди рект ном су ко бу 
са на уч ним ме то дом. Да би се уви де ло жен ско по сто ја ње, ко је је не ви дљи во објек тив ном 
на уч ном ме то ду, фе ми нист ки ња мо ра на мер но и хра бро ин те гри са ти сво је соп стве но ис ку-
ство угње те но сти и дис кри ми на ци је у ис тра жи вач ки про цес“: S. Simp son, 609.

27 Rus sel Do bash, Emer son Do bash, „Wo man’s Vi o lan ce to Man in In ti ma te Re la ti on ship: 
Wor king on a Puz zle“, Bri tish Jo ur nal of Cri mi no logy, 3/2004, 325.

28 По ре кло па три јар ха та и суб ор ди на ци је же на у ње му се од стра не ра ди кал них фе-
ми ни ста ви ди у му шкој агре сив но сти и кон тро ли жен ске сек су ал но сти. Му шка над моћ, а 
не кла са, је из вор жен ске под ре ђе но сти: S. Simp son, 607. 

29 Ibid., 326-328.
30 Ар гу мен та ци ја ра ди кал них фе ми ни ста је из не ла сек су ал ност у сре ди ште ана ли-

тич ке па жње. Секс, а не род, је кључ на ана ли тич ка ка те го ри ја: S. Simp son, 608. 
31 Su san Schec hter, Wo man and Ma le Vi o len ce: The Vi sion and Strug gles of the ba ter red 

Wo men’s Mo ve ment, Cam brid ge, 1982, 37.
32 Ра ди кал ни фе ми ни зам је ство рио „...нео вик то ри јан ску ка ри ка ту ру му шке сек су ал-

не при ро де и ге не ра ли зо ва ли је у све па три јар хал не од но се“: El len Wil lis, „Ra di cal Fe mi nism 
and Fe mi nist Ra di ca lism“, So cial Text, 9-10/1984, 113-114.
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по ро ди це у но ми на ти ву33 у За ко ну не ма ниг де. Пр во ме сто где се то ви ди 
је су увод не од ред бе о свр си За ко на где се го во ри о жр тви на си ља у по ро-
ди ци, што се на ста вља у на ред на 3 по гла вља За ко на. Осим жр тве на си ља у 
по ро ди ци, ту су ижр тве кри вич них де ла од ре ђе них овим За ко ном. Ка да се 
по гле да спи сак тих дру гих кри вич них де ла ви ди се та, го ре на ве де на, оп сед-
ну тост ра ди кал ног фе ми ни стич ког по кре та на сил ном сек су ал но шћу: у пи та њу 
се ско ро све де ла (11 од 12!) из гла ве XVI II КЗ-а под на зи вом Де ла про тив пол-
не сло бо де. За кон по ла зи од кла сич не прет по став ке ра ди кал не фе ми ни стич ке 
кри ми но ло ги је да су на си ље у по ро ди ци и си ло ва ње не рас ки ди во по ве за ни.34 

Још је дан од до ка за да је ова иде о ло ги ја ин спи ри са ла ре ше ња За ко на је 
са др жај пој ма жр тве као су бјек та ко ји ужи ва за шти ту За ко на: У ста ву 3. чла-
на 3. За ко на она ни је озна че на као чланпородице, ка ко је то у од ред ба ма КЗ-а 
и ПЗ-а ко је уре ђу ју на си ље у по ро ди ци. У овом За ко ну по јам жртве се ис-
цр пљу је пој мом лице, ско ро као да су си но ни ми. Та ко ђе, За кон уоп ште не 
по зна је ни по јам де те та, иа ко би он по здра вој ло ги ци мо рао да бу де при-
су тан јер су де ца, бу ду ћи да су спрам свог уз ра ста и зре ло сти нај ра њи ви ја, 
нај ве ће жр тве на си ља у по ро ди ци.

Да љи до ка зи за тврд њу да је ра ди кал на фе ми ни стич ка кри ми но ло ги ја 
ин спи ри са ла За кон се мо гу на ћи у при ро ди са мих санк ци ја ко је се из ри чу 
за на си ље у по ро ди ци, тзв. хит ним ме ра ма.35 Јед на се зо ве при вре ме но уда-
ље ње учи ни о ца из ста на а дру га при вре ме на за бра на учи ни о цу да кон так-
ти ра жр тву и при ла зи јој. Ка да се по гле да њи хо ва са др жи на и упо ре ди са 
са др жи ном ме ра из ПЗ, а ко је се пред у зи ма ју за по пра вља ње ло шег ста ња у 
бра ку у слу ча ју раз во да,36 ви ди се огром на раз ли ка. За раз ли ку од ПЗ ко ји 
по ку ша ва да по пра ви од но се у бра ку по сре до ва њем у ко му ни ка ци јом из ме ђу 
брач них дру го ва, а то зна чи ми ре њем или на год бом, За кон као сва ре ше ња 
за на си ље у по ро ди ци ну ди ис кљу чи во и са мо раз два ја ње чла но ва по ро ди це. 
Као да су сви ле ко ви за на си љем за хва ћен по ро дич ни или емо тив ни од нос 
љу ди раз два ја ње истих. 

Ра ди кал ни фе ми ни сти ство ри ли јед ну вр сту ка ри ка ту ре му шке сек су-
ал не при ро де и ге не ра ли зо ва ли је у све па три јар хал не од но се ко ји по сто је у 
дру штву, нај пре у по ро ди цу. Ту ис кри вље њу и ис ка ри ки ра ну сли ку од но са 
у по ро ди ци ус пе ли су да пре не су у ре ше ња За ко на о спре ча ва њу на си ља у 

33 То је јед ни ни па деж срп ског је зи ка за озна ча ва ње су бјек та у ре че ни ци. Све што у 
ре че ни ци ни је у но ми на ти ву ни је ни су бјект.

34 Си ло ва ње ни је сек су ал ни де ликт не го де ликт му шке мо ћи, кон тро ле и до ми на ци је: 
S. Simp son, 611.

35 За кон, чл. 17.
36 У пи та њу су по ступ ци ми ре ња и на год бе, ко ји су пред ви ђе ни упра во за бра ко ве ко ји су 

у по ступ ку раз во да. Свр ха ми ре ња је да се „...по ре ме ће ни од нос су пру жни ка ре ши без кон флик-
та и без раз во да бра ка“, а на год бе „...да се по ре ме ће ни од нос су пру жни ка ре ши без кон флик та 
на кон по ни ште ња или раз во да бра ка“: Ми ре ње, Чл. 234., ПЗ; На год ба, чл. 241. став 1., ПЗ. 



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2020

103

по ро ди ци у срп ско за ко но дав ство. По сле ди це ове на ка рад не за ко но дав не 
по ли ти ке у прав ној прак си је су пред мет сле де ћег де ла ра да. 

3. АНА ЛИ ЗА ПО ДА ТА КА

3.1.Обимпојавенасиљаупородици

Из ви ше раз ло га сто па ове вр сте кри ми на ли те та се не мо же из ве сти на 
кла си чан на чин, а то зна чи та ко што ће се до ве сти у ре ла ци ју са оста лим 
вр ста ма кри ми на ли те та. На пр вом ме сту пи та ње је да ли је она уоп ште вр-
ста кри ми на ли те та бу ду ћи да је уре ђе на по себ ним тј. спе ци јал ним за ко ном. 
Ако су већ основ не ка те го ри је ко је овај за кон ко ри сти на зва не ква зи кри вич-
ним ка те го ри ја ма, он да би се и ова вр ста со ци јал но па то ло шке по ја ве мо гла 
на зва ти ква зи кри ми на ли те том. С дру ге стра не 9 ор га ни за ци о них је ди ни ца 
МУП-а ко је су об ра ђе не у ра до ви ма ко ји су по слу жи ли као осно ван за ову 
ана ли зу не ма ју над ле жност на јед на ким те ри то ри ја ма ни ти по кри ва ју сли-
чан број ста нов ни ка. За то ће број слу ча је ва на си ља у по ро ди ци ће би ти 
до ве ден у ре ла ци ју са бро јем ста нов ни ка на те ри то ри ји на ко јој има над ле-
жност од ре ђе на ор га ни за ци о на је ди ни ца ка ко би се до би ли ре ла тив ни по-
ка за те љи. Та ко из ве де ни ре ла тив ни по ка за те љи ће би ти упо ре ђе ни.

Са свим је ја сно да је сто па из у зет но не у јед на че на и не ста бил на. Је ди но 
за па жа ње ко је би се мо гло из ве сти из да тих по да та ка је сте да ве ће сре ди не, 
нпр. оп шти не у са ста ву Бе о гра да (Во ждо вац, Зе мун и Но ви Бе о град) има ју нижу 
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сто пу на си ља у по ро ди ци у од но су на ма ње сре ди не. Ве ро ват но да из ме ђу 
ових по ка за те ља не ма ко ре ла ци је не го је оно слу чај но и за ви си од спрем но сти 
и ре ше но сти рад ни ка ор га ни за ци о не је ди ни це МУП-а да ре ша ва ју при ја вље не 
слу ча је ве За ко ном. У прак си ни је рет ка си ту а ци ја да се ма ње опа сни слу ча је ви 
на си ља у по ро ди ци ре ша ва ју пу тем при ме не јед ног од овла шће ња из За ко на 
о по ли ци ји ко је се зо ве „упо зо ре ње“37 и да због то га у мно гим слу ча је ви ма 
ко ји се про це не као лак ши не ма при ме не За ко на.38 Број ла жних при ја ва та-
ко ђе за слу жу је ко мен тар. Чи ни се да је он, не са мо ре ла тив но ве лик39 не го да 
се по ве ћао у од но су на вре ме пре при ме не За ко на.40 То ни је слу чај но. Мо-
гућ но сти хит них ме ра из но вог За ко на су од го ва ра ју ће деј стви ма иде ал ног 
раз во да: хит ном ме ром уда ље ња из ста на до би ја се имо ви на, хит ном ме ром 
за бра ном ко му ни ка ци је и при ла ска до би ја ју се де ца. За раз ли ку од бра ко-
ра звод не пар ни це ко ја тра је го ди на ма по сту пак из ри ца ња хит них ме ра по 
овом За ко ну тра је 8 ча со ва. Реч ју, ефе кат успе шно во ђе ње бра ко ра звод не 
пар ни це до би ја се на кон са мо јед ног по зи ва те ле фо ном. Ова кав За кон је више 
не го по го дан за зло у по тре бе41 ко је мо гу на не ти не кад не на док на ди ву ште ту 
при ја вље ном.42 Из ово га сле ди да је отво ре но пи та ње ко ли ко је ствар но 
оправ да них при ја ва за на си ље. Ово пи та ње на ро чи то до би ја на зна ча ју ка да 
се узме у об зир да је је дан део по зи тив них про це на ри зи ка дат у стра ху по-
ли циј ских слу жбе ни ка од ди сци плин ских при ја ва од гре шке у про це ни.43 
Код по зи тив не про це не ри зи ка не мо же да бу де гре шке. Ина че, као раз ло зи 
за ла жне при ја вљи ва ње на во де се: не су гла си це око имо ви не, око брач них 
оба ве за и ду жно сти, осве та на пу ште ног парт не ра, љу бо мо ра итд.44

3.2.Учинилацнасиљаупородицииодабрани
личнифакторинасилногкриминалитета

Вред на су за па жа ња ми шље ња о раз ло зи ма због ко јих по сто ји не сра-
зме ра му шка ра ца и же на у ис тра жи ва њи ма. Та ко се по ред кла сич не при мед бе 
о на вод но му шкој на сил ној при ро ди ука зу је и на „зло у по тре бе и ма ни пу ла ци-
је же на ко ји ма је на осно ву ме ди ја и пре на гла ше но сти за шти те пра ва же на, 

37 Чл. 72, За кон о по ли ци ји. 
38 Ја го ди на, 29.
39 Срем ска Ми тро ви ца, 29.
40 Мар ко Ву ло вић, При ме на За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си ПС 

Ари ље, Но ви Сад 2018, 78, (у да љем тек сту: Ари ље).
41 Ђор ђе Зе ка ви ца, При ме на За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у прак си ПУ Ча чак, 

Но ви Сад 2018, стр, 34, (у да љем тек сту: Ча чак).
42 Иван Ми лић, „Нeнaдoкнадивa штeтa нeoпрaвдaнoг вoђeњa кривичнoг пoступ кa“, 

Ре форм ски про це си и по гла вље 23 (го ди ну да на по сле) – кри вич но прав ни аспек ти(ур. Станко 
Бе ја то вић), 2017, 12-623. 

43 Ча чак, 64.
44 Срем ска Ми тро ви ца, 29.
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ис кри вље на ре ал на сли ка јед не функ ци о нал не по ро ди це.“45 Та ко ђе, тре ба 
ука за ти да је ве ли ки број ла жних при ја ва уства ри по диг нут про тив му шка-
ра ца од стра не же на. „Оне на осно ву под не тих при ја ва по ку ша ва ју се бе да 
пред ста ве као жр тву и оства ре не ке дру ге ци ље ве.“46 Та ко ђе се као мо гу ћи 
раз лог спе ку ли ше и о од ре ђе ној вр ста не скло но сти код му шка ра ца вас пи-
та них у на шој кул ту ри да при ја вљу ју ову вр сту на си ља, на ро чи то ка да су 
из вр ши о ци же не.47 У очи ма дру гих му шка ра ца та кви из гле да ју као сла би ћи.

45 Ibid, 44.
46 Ibid.
47 Срем ска Ми тро ви ца, 24.
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Вред на су за па жа ња ми шље ња о раз ло зи ма због ко јих по сто ји не сра зме-
ра му шка ра ца и же на у ис тра жи ва њи ма. Та ко се по ред кла сич не при мед бе о 
на вод но му шкој на сил ној при ро ди ука зу је и на „зло у по тре бе и ма ни пу ла ци-
је же на ко ји ма је на осно ву ме ди ја и пре на гла ше но сти за шти те пра ва же на, 
ис кри вље на ре ал на сли ка јед не функ ци о нал не по ро ди це.“48 Та ко ђе, тре ба 
ука за ти да је ве ли ки број ла жних при ја ва уства ри по диг нут про тив му шка-
ра ца од стра не же на. „Оне на осно ву под не тих при ја ва по ку ша ва ју се бе да пред-
ста ве као жр тву и оства ре не ке дру ге ци ље ве.“49 Та ко ђе се као мо гу ћи раз лог 
спе ку ли ше и о од ре ђе ној вр ста не скло но сти код му шка ра ца вас пи та них у 
на шој кул ту ри да при ја вљу ју ову вр сту на си ља, на ро чи то ка да су из вр ши о ци 
же не.50 У очи ма дру гих, би ло же на би ло му шка ра ца, та кви та ко ђе из гле да ју 
као сла би ћи. 

Не за по сле ност или ал ко хо ли са ност би спа да ли у оно што је у на у ци 
опи са но као кул тур ни чи ни о ци на сил ног кри ми на ли те та.51 Иа ко ни су во ђе ни 
у свим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма МУП-а и ова ко шту ри по да ци по ка зу ју 
да је ал ко хол ре ла тив но при су тан код из вр ши ла ца на си ља у по ро ди ци, што 
про тив ре чи не ким ми шље њи ма у на у ци да је ал ко хо ли зам код на си ља у 
по ро ди ци „мит“.52 На ро чи то би би ло ва жно у бу ду ћим ра до ви ма на ову те му 
де таљ но утвр ди ти да ли има по вра та и на ро чи то да ли по врат ко ји се бе ле жи 
у ис тра жи ва њи ма спе ци ја лан или не. Та ко би се мо гло од го вор но по ле ми са ти 
са, у на у ци че сто рас пра вља ним, ста во ви ма о би о ло шким или пси хо ло шким 
скло но сти ма ка на сил ном по на ша њу по је ди на ца. На жа лост ова по ле ми ка је 
до би ла иде о ло шки пред знак за хва љу ју ћи ста во ви ма екс трем не фе ми ни стич ке 
кри ми но ло ги је пре ма ко јој је из вор свег на си ља му шка ра ца над же на ма му шка 
агре сив ност и по ку шај да се сек су ал ност же на ста ви под кон тро лу. Бу ду ћи 
да је сек су ал ност же на у пра вом пла ну на си ља му шка ра ца над же на ма, код 
но си ла ца ових ста во ва сви „лич ни“ фак то ри кри ми на ли те та се од ба цу ју и 
про гла ша ва ју за „по ли тич ке“.53 Пре ма ре че ним ста во ви ма је ди ни чи ни лац 
на си ља у по ро ди ци је па три јар хал но уре ђе ње дру штва.54 Са та квим иде о-

48 Ibid, 44.
49 Ibid.
50 Срем ска Ми тро ви ца, 24.
51 „...не за ви сно од би о ло шких и пси хич ких чи ни ла ца ма ни фе ста ци је на сил нич ког 

по на ша ња усло вље не су пре све га кул тур ним чи ни о ци ма... ...У том ко ло пле ту на ла зи се 
по ли тич ка и со ци јал на кли ма. “:Ђ. Иг ња то вић, 112. 

52 Та ко нпр. de Vas to на зи ва ал ко хол, стрес и нар ко ма ни ју као иза зи ва че на си ља у по ро-
ди ци “ми то ви ма“: Gwen De Vas to, „Vic tims of Do me stic Vi o len ce”, Vic ti mo logy – A Study of 
Cri me Vic tims and The ir Ro les (eds. J. Sgar zi & J. McDe vitt), 2003, нав. пре ма: Ђ. Иг ња то вић, 114.

53 K. Ba rry, Fe ma le Se xu al Sla very, New York, 1979, нав. пре ма: Ђ. Иг ња то вић, 87.
54 „Не јед на ки од но си мо ћи из ме ђу му шкар ца и же не об ли ко ва ни су и угра ђе ни у дру-

штве не ин сти ту ци је као што су по ро ди ца, прав ни си стем, ре ли ги о зни си стем и уве ре ња и 
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ло шким ста во ви ма су не спо ји ви би о ло шка или пси хо ло шка скло ност за 
на си љем, ал ко хол или стрес као по је ди нач ни фак то ри на си ља у по ро ди ци. 
Та ко ђе, раз ве ја ва ње ових „ми то ва“ би мо гло да има по сле ди цу на „ста тус и 
фи нан си ра ње аген ци ја ко је шти те же не жр тве кри вич них де ла и обез бе ђу ју 
им по др шку“.55 

3.3.Врстаиструктураодносаукојемседешава
насиљеупородици

Раз два ја ње вр сте од но са у ко јем се де ша ва на си ље је вр ло ва жно. Оно има 
спо соб ност да на ру ши кла сич ни на ра тив ра ди кал не фе ми ни стич ке кри ми-
но ло ги је ко ја у на си љу у по ро ди ци ви ди са мо сек су ал но на си ље му шка ра ца 
над же на ма. Та ко се у про се ку це ло куп ног ис тра жи ва ња по ка зу је да се 57% 
на си ља де си ло у емо тив ним од но си ма, а 43% у род бин ским. Ско ро пра вил на 
рав но те жа из ме ђу ове две вр сте од но са у ко ји ма се де ша ва на си ље у пот пу-
но сти раз би ја ре че ну пред ста ву екс трем не фе ми ни стич ке кри ми но ло ги је 
ко ја је да ла глав ни тон за ко но дав ном ре ше њу. 

Тре ба озбиљ но раз мо три ти ми шље ња да је бла га пре ва га парт нер ских 
од но сно емо тив них од но са у ис тра жи ва њи ма по сле ди ца чи ње ни це да је од-

та па три јар хал ност дру штва је осно ва му шког на си ља над же на ма.“: Овај као и два на кнад-
на на во да пре у зе ти су на ве де ног При руч ни кау из да њу Ми ни стар ства про све те и УНИ ЦЕФ-а 
из 2015. го ди не. Он је по стао зва ни чан ма те ри јал за обу ку за по сле них у вас пит но-обра зов ним 
уста но ва ма, али и ро ди те ља и ђа ка у „ја ча њу њи хо вих ка па ци те та за шти те жр та ва род но 
за сно ва ног на си ља“: Сми ља на Гру јић, При руч ник за пре вен ци ју род но за сно ва ног на си ља, 
Бе о град 2015, 5-6, 9. 

55 Ђ. Иг ња то вић, 115.
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ред ба чла на 3. За ко на ко ја да је де фи ни ци ју чла но ви ма по ро ди це да та пре-
ши ро ко.56 Она је ста ви ла на гла сак на ра зно ра зним вр ста ма од но са из ме ђу 
ли ца ко је по ве зу ју или су по ве зи ва ле емо ци је да је про сто не мо гу ће да се то 
не од сли ка на за хват по ли циј ске ин тер вен ци је на осно ву овла шће ња ко ја има 
по овом За ко ну. Са свим је ве ро ва тан за кљу чак да би урав но те же на де фи ни-
ци ја чла на по ро ди це у овом За ко ну да ла сли ку на си ља у по ро ди ци ко ја би 
се зна чај но при бли жи ла про сеч ној пол ној струк ту ри ста нов ни штва. У сва-
ком слу ча ју кла сич на пред ра су да о на си љу у по ро ди ци као вр сти на си ља у 
ко јем му же ви ту ку же не, а ко ја је по сле ди ца ме диј ског сен за ци о на ли зма57 
ко ји до ми ни ра у из ве шта ва њу о овој по ја ви, је ис тра жи ва њем де фи ни тив но 
опо врг ну та. 

Та бе ла 5: Вр ста емо тив ног од но са у ко јем се по ја вљу је на си ље у %

У струк ту ри емо тив них од но са над мо ћан је ре до ван брак, а за тим ван-
брач ни од нос. Обич не ве зе су сла би је за сту пље не. Из ово га би се мо гао 
из ву ћи за кљу чак да про ста не за до во ље на или не уз вра ће на емо ци ја ни из-
бли за ни је глав ни узрок на си ља у емо тив ним ве за ма. Упра во су прот но, 
на си ље до ми ни ра упра во у оној ве зи ко ја је трај ног ка рак те ра, а то зна чи у 
бра ку. У ње га чо век ви ше ин ве сти ра, ка ко ду хов но та ко и ма те ри јал но, не го 
у обич ну ве зу. У ње му се ра ђа ју де ца. За то су у ње му раз о ча ра ња ве ћа, па и на-
си ље. Та ко ђе се из по да та ка ви ди сна жна пре ва га са да шњих емо тив них од-
но са, у од но су на бив ше. Нпр. у 51% слу ча је ва на си ље се де ша ва у бра ку, а 
са мо у 20% у бив шем бра ку.

56 Не го тин, 49.
57 Ча чак, 43.
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Пре ва га је још из ра же ни ја ка да су у пи та њу ван брач не ве зе или обич не 
ве зе, где су са да шње за сту пље не у 19% од но сно 8% свих слу ча је ва у од но су 
на са мо 1% бив ших ван брач них или обич них ве за. Ови по да ци го во ре пот-
пу но су прот но од на ра ти ва екс трем ног фе ми ни зи ма ко ји на ме ће иде је не ког 
на вод ног про га ња ња же на од стра не му шка ра ца жељ них не ке на вод не кон-
тро ле њи хо ве сек су ал но сти. Ка да би би ло та ко он да не би би ло раз ли ке 
из ме ђу за сту пље но сти раз ли чи тих вр ста ве за у ис тра жи ва њу. Ме ђу тим раз-
ли ке не са мо да има, не го је ја сно на гла ше на. Она до ла зи оту да што љу ди у 
трај ни је вр сте од но са ви ше „ин ве сти ра ју“. Нај ва жни је од то га је сте „ин ве-
сти ци ја“ у по том ство. Ве ру је мо да је упра во бри га за бу дућ ност по том ства 
раз лог за нај ве ћу сто пу на си ља у са да шњих или бив шим бра ко ви ма. Да ни је 
та ко он да би и обич не ве зе (у ко ји ма у пра ви лу не ма по том ства) би ле јед на ко 
за сту пље не у ис тра жи ва њу.

Ка да је у пи та њу на си ље ме ђу срод ни ци ма вр ло је ва жно по де ли ти га 
на оно из ме ђу раз ли чи тих ге не ра ци ја и оно из ме ђу истих, да би се про ве ри ла 
те за нај о збиљ ни јих ис тра жи ва ња на си ља у Евро пи.58 Пре ма њи ма ге не ра-
циј ски јаз се узи ма за основ ни узрок свег на си ља у дру штву. Ис тра жи ва ња 
то по твр ђу ју. На си ље из ме ђу ге не ра ци ја је убе дљи во над моћ но у од но су на 
оно уну тар исте ге не ра ци је. 

Чак и да до бар део ста нов ни штва РС не жи ви у се о ским сре ди на ма, где 
је то са свим при род но, ни је из не на ђе ње да ви ше ге не ра ци ја уну тар јед не по-
ро ди це жи ви за јед но.У ур ба ним сре ди на ма раз лог за то је не ма шти на услед 

58 Р. Ми шам блед, 5-8.
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ко је мла ди не ма ју сред ста ва да се оса мо ста ле.59 У та ко ве ли ким по ро ди ца ма 
ко је се са сто је од ви ше ге не ра ци ја су ко би ми шље ња су не из бе жни.60 

По ка за тељ ге не ра циј ског од но са при ли ком из вр ше ња на си ља го во ри 
да ро ди те љи у про се ку свих ис тра жи ва ња има ју ско ро ду пло ве ћу за др шку 
(37.6%) ка да тре ба да диг ну ру ку на де цу не го обр ну то (62.4%). Из гле да да 
ро ди те љи ви ше во ле де цу не го де ца њих, иа ко се у не ким ис тра жи ва њи ма 
сре ће ми шље ње да су раз ло зи и еко ном ске при ро де. Пре ма њи ма оста ре ли 
ро ди те љи тр пе де чи је ба ти не за то што их ова из др жа ва ју.61 Би ће ипак да је 
ро ди тељ ска љу бав та ко ја уз др жа ва про сеч ног чо ве ка вас пи та ног у на шој 
кул ту ри ка да тре ба да при ја ви соп стве ну де цу за на си ље.62 Је дан од оки да ча 
за на си ље је и ро ди тељ ско пре ба ци ва ње не у спе шној де ци.63

3.4.„Казненаполитика“полицијеиправосуђа
занасиљеупородици(хитнемере)

Про це на ри зи ка на си ља тре ба ла би да се на ла зи на по чет ку ис тра жи-
ва ња, од мах по сле та бе ле за бро јем при ја ва на си ља, јер се по ло ги ци ства ри 

59 Ча чак, 45.
60 Не го тин, 63.
61 Пре ма њи ма де ца су нер во зна за то што из др жа ва ју оста ре ле ро ди те ље: Во ждо вац, 

55. Не чи ни се убе дљив овај ар гу мент, на ро чи то у ур ба ним сре ди на ма где је од нос из др жа-
ва ња упра во обр нут. Пре ће би ти да оста ре ли ро ди те љи тр пе де цу ко ју из др жа ва ју. Ово 
до ла зи оту да што они је су одав но за ра ди ли сво је пен зи је и дав но су от пла ти ли сво је ду го ве, 
што њи хо ви по том ци још ни су јер че сто не ма ју ни по сао. 

62 Ча чак, 54.
63 Ibid.
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на ла зи на по чет ку по ли циј ског ра да по при ја ва ма за на си ље по овом За ко ну. 
Ипак, услед ме то до ло шких и прак тич них про бле ма у при ме ни За ко на (нпр. 
не ја сно ћа где свр ста ти ла жне при ја ве) о ко ји ма је већ пи са но то ни је слу чај. 

Оче ки ва ло би се да је сто па по зи тив них про це на ри зи ка из у зет но ве-
ли ка због стра ха по ли циј ских слу жбе ни ка од по сле ди ца по гре шне про це не64. 
Про гла ша ва ју ћи по ли ци ју за без гре шну ми ни стар оче ку је пре ви ше од ње. 
Ни у нај бо љим усло ви ма по ли ци ја ни је без гре шна, ни ти де лу је и ра ди без 
гре шке, а ка мо ли да на осно ву јед ног крат ког раз го во ра пот пу но по у зда но 
прет по ста ви бу ду ће по на ша ње по је дин ца. Све стан све сла бо сти по ло жа ја у 
ко ји га ста вља За кон, с јед не стра не не мо гућ но сти да про це ни бу ду ће на сил-
нич ко по на ша ње, а с дру ге стра не мо гу ће ка зне ако по гре ши у про це ни, оче-
ки ва ло би се да сва ки по ли циј ски слу жбе ник по зи тив но про це њу је по сто ја ње 
ри зи ка и од ре ђу је хит не ме ре, без об зи ра да ли је био у ста њу да пра вил но 
про це ни њи хо ву по тре бу или не. Ипак, то се ни је де си ло. Ри зик је по зи тив-
но про це њен у про се ку це ле ана ли зе у ма ло ма ње од 2/3 слу ча је ва (64%). У 
ис тра жи ва њу ра ђе ном у ПУ Не го тин код ве ћи не по зи тив них про це на ри зи ка 
(чак 130 од 144) ни су ни из ри ца не хит не ме ре не го су оне са мо про сле ђи ва не 
по ли ци ји у ви ду кри вич них при ја ва. 

64 „Сте фа но вић: Тре ба нам нул та то ле ран ци ја на си ља, по ли ци ја не ма пра ва на гре шку“, 
Но во сти, 24. но вем бар 2017, http://www.no vo sti.rs /ve sti/na slov na/dru stvo/ak tu el no.290.
html:697612-Ste fa no vic-Tre ba-nam -nul ta-to le ran ci ja-na si lja-po li ci ja-ne ma-pra va-na-gre sku, 9. 
јун 2018.
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Ка да је у пи та њу од нос јед не и дру ге хит не ме ре, при ме ти се да по сто ји 
пре ва га хит не ме ре за бра не ко му ни ка ци је и при ла ска жр тви. Ово је по сле ди-
ца чи ње ни ца да је За кон дао пре ши ро ку од ред бу чла на по ро ди це, та кву да 
се у њој на ла зе и ли ца ко ја не са мо да ствар но не жи ве у по ро ди ци не го ни кад 
ни су би ла под истим кро вом. У та квим слу ча је ви ма из ри че се са мо ме ра 
за бра не ко му ни ка ци је и при ла ска, јер не ма за јед нич ког до ма ћин ства из којег 
тре ба уда љи ти учи ни о ца.65 С дру ге стра не то је бла жа хит на ме ра па се лак ше 
из ри че. Упра во за хва љу ју ћи ово ме у слу ча је ви ма ка да су из ри ца не обе ме ре, 
увек је уз уда ље ње из ста на, као те же хит не ме ре, из ри ца на и за бра на при-
ла ска и ко му ни ка ци је као лак ша. Ве ро ват но се по ла зи ло од прет по став ке да 
те жа ме ра кон зу ми ра лак шу. Ово ни је слу чај у свим ис тра жи ва њи ма. Ово је 
још је дан до каз да је дог ма ра ди кал не фе ми ни стич ке кри ми но ло ги је об ли-
ко ва ла за кон. У срп ској кул ту ри, на и ме, под пој мом по ро ди ца под ра зу ме ва 
се са мо онај од нос у ко јем љу ди де ле “сто, по сте љу и кров“, док се фе ми ни-
стич ка кри ми но ло ги ја упи ње да ту сме сти све од но се из ме ђу му шка ра ца и 
же на, са да шње или про шле, оп те ре ће на по тре бом о ко јој смо пи са ли на 
по чет ку ана ли зе: да на све на чи не до ка же да је на си ље у по ро ди ци узро ко-
ва но на вод ном му шком же љом за кон тро лом сек су ал но сти же на. Да је та ко 
он да би ве ро ват но и број раз ли чи тих вр ста му шко-жен ских од но са у ис тра-
жи ва њу био из јед на чен, а у сви ма њи ма би парт не ри жи ве ли за јед но, па би 
се и ме ра уда ље ња из ста на по ја вљи ва ла у бли зу 100% слу ча је ва у ана ли зи. 

65 Срем ска Ми тро ви ца, 43.
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Ипак, она се по ја вљу је у са мо 35% слу ча је ва, ко ји су, ве ро ват но, упра во они 
слу ча је ви где се на си ље за и ста мо гло на зва ти на си љем у по ро ди ци. 

Број про ду же них хит них ме ра го во ри да је страх, ко ји био оче ки ван 
код по ли ца ја ца ко ји тре ба да вр ше про це не ри зи ка (на кра ју се ис по ста ви ло 
да та прет по став ка ни је тач на) био при су тан код ту жи ла ца, ко ји на кнад но 
вред ну ју ћи по ли циј ску про це ну ри зи ка пред ла жу про ду же ње хит них ме ра, 
и су ди ја ко ји о тим пред ло зи ма од лу чу ју.66 Да стра ха не ма не ма вр ло ве ро-
ват но да уку пан про це нат про ду же них ме ра не био ова ко ве лик (89%). Иа ко 
код кан ди да та има ми шље ња да је раз лог за ову по ја ву по кла па ње ме ри ла 
ко је ко ри сте су до ви и ту жи ла штва ка да од лу чу ју о про ду же њу ме ра са они-
ма ко је ко ри сти по ли ци ја у про це ни из ри ца ња ме ра67 чи ни се да је то по гре-
шно. На и ме убе дљи ви ји су ар гу мен ти ко ји ка жу да је „Очи глед но да ће у 
прак си сва ка про це на би ти вред но ва на по зи тив но од стра не јав ног ту жи о ца 
јер не по сто је прав ни ни ло гич ки ме ха ни зми ко јим ту жи лац мо же да про ве-
ра ва ис прав ност про це не...“.68 Слич но вре ди за су до ве. Оче ки ва ње за ко но-
дав ца да ће до но ше ње од лу ка о санк ци ји (хит на ме ра) на осно ву по да та ка 
ко је не ко дру ги при ку пи (по ли ци ја), а на ро чи то без не по сред ног са слу ша ња 
окри вље ног (мо гу ћег учи ни о ца) или све до ка (жр та ва) би ти ре ал но, од ме ре но 
и свр сис ход но је за и ста са мо о бма њи ва ње.

66 Ча чак, 74.
67 Срем ска Ми тро ви ца, 45.
68 Р. Ла зић, С. Не на дић, 497.
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Ка да су у пи та њу пре кр ше не ме ре, кан ди да ти ми сле да су ре ла тив но 
ефи ка сне и да је страх од по тен ци јал ног за тво ра као по сле ди це кр ше ња ме-
ра до вољ ног ге не рал но пре вен тив ног деј ства.69 Ове за твор ске ка зне се ско ро 
увек из ри чу бли зу свог по себ ног мак си му ма за то што се ли ца ко ја пре кр ше 
хит не ме ре ау то мат ски сма тра ју по врат ни ци ма.70 Без об зи ра да ли је то раз лог, 
или је раз лог тај што су хит не ме ре не по треб не јер се из ри чу и љу ди ма ко ји 
ни су ни шта ура ди ли (мо гу ћи учи ни лац) оста је чи ње ни ца да је пре кр ше но 
ве о ма ма ло хит них ме ра. Обим пре кр ше них хит них ме ра се кре ће око ни ског 
јед но ци фре ног бро ја.

ЗА КЉУ ЧАК

По ред свих ме то до ло шких про бле ма са ко јим се су о ча ва рад ко ји по ку-
ша ва да све де пре сек ста ња у сфе ри при ме не овог За ко на ипак се мо гу из ву ћи 
за кључ ци ко ји се мо гу на зва ти де ли мич но по у зда ним у ве зи са ста њем на-
си ља у по ро ди ци као со ци јал но па то ло шке по ја ве.

По чет на прет по став ка ко ја је тре ба ло да бу де про ве ре на је сте да ли се 
кла сич на дог ма ра ди кал не фе ми ни стич ке кри ми но ло ги је мо же по твр ди ти 
ана ли зом при ме не За ко на. Прет по став ка ни је по твр ђе на. Она, на и ме, у на-
си љу у по ро ди ци ви ди по сле ди цу не ке на вод не му шке по тре бе да над зи ру 

69 Ја го ди на, 39.
70 Исто, 41.
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сек су ал ност сво јих парт нер ки, што ана ли за пре се ка ста ња у ис тра жи ва њи-
ма ни је по ка за ла, а мо ра ла би да је сте та ко јер је За кон из гра ђен упра во на 
овој, ка ко са да се по ка зу је, по гре шној пред ста ви о по ро дич ном на си љу. 

Нај ва жни ји по ка за тељ ко ји го во ри у при лог овог за кључ ка је су по де ла 
свих вр ста на си ља у по ро ди ци пре ма вр сти од но са у ко јем се на си ље де ша ва 
на емо тив не и род бин ске. Ка да се из вр ши ова ква по де ла свих слу ча је ва на си-
ља у по ро ди ци ви ди се ско ро под јед на ка за сту пље ност оба од но са (57% : 43%) 
док би по твр да овог по гре шног ста ва зах те ва ла ја сну пре ва гу емо тив ног. 
Сле де ћи нај ва жни ји је да ља по де ла свих вр ста емо тив них од но са у ко ји ма 
се де ша ва на си ље на: 1) брач ни од нос; 2) ван брач ни и 3) обич не парт нер ске 
ве зе. Ове од но се је та ко ђе по треб но по де ли ти на по сто је ће и бив ше. Из ана-
ли зе се ви ди да је она вр ста од но са ко ја је трај ни ја ви ше за сту пље на у ис тра-
жи ва њу. Ка да би на ве де не по гре шне те зе ра ди кал не фе ми ни стич ке кри ми-
но ло ги је би ле тач не он да не би тре ба ло да бу де раз ли ке из ме ђу њих, јер у 
сва ком од њих по сто ји секс као са др жај и на вод на по тре ба му шка ра ца да 
над зи ру сек су ал ност же на. У ствар но сти се на си ље ви ше де ша ва у оним 
вр ста ма од но са у ко ји парт не ри ула жу ви ше ду хов не и ма те ри јал не енер ги је 
и про гре сив но опа да пре ма они ма у ко је се ула жу ма ње та кве енер ги је. Нај-
ви ше енер ги је се ула же у оне вр сте од но са у ко ји ма се ра ђа ју де ца и гра ди 
за јед нич ко има ње. То зна чи да што је не ки емо тив ни од нос трај ни ји, те мељ-
ни ји и парт не ри га озбиљ ни је схва та ју, то је ве ћа шан са за на си ља у ње му. Раз-
лог за ово је тај да се љу ди бо је да из гу бе сво ју „це ло жи вот ну ин ве сти ци ју“ 
– де цу и има ње. У не трај ним, по вр шним и при вре ме ним вр ста ма од но са не ма 
те жње ни ти ка јед ном ни ти ка дру гом, па не ма ни фру стра ци је или бе са који 
во ди на си љу.

Ана ли за по ка зу је пре ва гу ме ре за бра не ко му ни ка ци је и при ла ска жр тви 
у од но су на уда ље ње из ста на (65% : 35%). Ово је по сле ди ца чи ње ни ца да је 
За кон дао пре ши ро ку од ред бу чла на по ро ди це, та кву да се у њој на ла зе и лица 
ко ја не са мо да ствар но не жи ве у по ро ди ци (нпр. бив ши парт не ри) не го ни кад 
ни су би ла под истим кро вом (обич на ве за). У та квим слу ча је ви ма из ри че се 
са мо ме ра за бра не ко му ни ка ци је и при ла ска, јер не ма за јед нич ког до ма ћин ства 
из ко јег тре ба уда љи ти учи ни о ца. Ова не ло гич ност је још јед на по сле ди ца 
чи ње ни ца да је уче ње ра ди кал не фе ми ни стич ке кри ми но ло ги је удах ну ло 
жи вот основ ним ре ше њи ма За ко на. Та ко се у по јам по ро ди це на си лу свр ста-
ло оно што у срп ској кул ту ри и здра вом на род ном схва та њу ни кад ни је зва ло 
по ро ди цом: од но си му шка ра ца и же на ко ји не ма ју, ни ти су има ли, по де лу 
сто ла, по сте ље и кро ва. 

Као до дат ни ар гу мен ти ко је ана ли за ну ди у при лог за кључ ка овог ра да 
мо гу се на ве сти и про це нат слу ча је ва на си ља ко је су из вр ши ли не за по сле ни 
на сил ни ци, или они при ли ком ко јих је на сил ник био ал ко хо ли сан или се 
на ла зио у по вра ту. Са већ по ме ну тим дог ма ма ра ди кал не фе мини стич ке 
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кри ми но ло ги је су не спо ји ви ал ко хол или стрес због гу бит ка по сла као по-
је ди нач ни фак то ри сва ког на сил ног кри ми на ли те та па та ко и на си ља у по-
ро ди ци. Исто вре ме но, по врат би мо рао да бу де ско ро оба ве зно при су тан. 
Ме ђу тим вр ло ви сок број не за по сле них на сил ни ка (35%), три пу та ве ћи од 
про сеч не сто пе не за по сле но сти у Ср би ји (12%71) го во ри у при лог то га да би 
стрес и фру стра ци ја због гу бит ка по сла мо гао да бу де оки дач за на си ље пре 
не го не ка на вод на по тре ба за кон тро лом сек су ал но сти парт нер ки. С дру ге 
стра не ре ла тив но ма ли про це нат по врат ни ка (18%) је пот пу но не спо јив са 
на ве де ним дог ма ма. Ка да би оне би ле тач не он да би по врат мо рао да бу де 
да ле ко при сут ни ји, ско ро пра ви ло, јер се ова вр ста на си ља у тим дог ма ма 
при пи су је не ка квог мит ској скло но сти му шка ра ца ка на си љу угра ђе ној у 
те ме ље бра ка и по ро ди це као ин сти ту ци ја па три јар хал ног дру штва. 

Бу ду ћи да су ови за кључ ци де ли мич но осно ва ни на по да ци ма, а де ли-
мич но на прет по став ка ма ко је су ре ла тив но про вер љи ве, у бу ду ћим ис тра-
жи ва њи ма на ову те му ис тра жи ва чи би мо гли по ред по сто је ћих да про ве ре 
и но ве по дат ке. Та ко би, из ме ђу оста ло га, би ло ко ри сно да се утвр де сле де ће 
прет по став ке ко је при род но про из и ла зе из прет ход них за кљу ча ка. Нај ва жни-
је су да ли из ме ђу на сил ни ка и жр тве има по том ства и да ли има за јед нич ког 
има ња и ко је је оно вред но сти у од но су на при ма ња парт не ра и на сле ђе ну имо-
ви ну. Та ко ђе би би ло свр сис ход но про ве ри ти у ко ли ко слу ча је ва жен ског на сиља 
не ма за јед ни це жи вље ња или ко ја је там на број ка на си ља над му шкар ци ма. 
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сло бо де пре ма ма ло лет ним ли ци ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 32/13.
За кон о од у зи ма њу имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла, Слу жбе ни гла сник 

РС, бр. 32/13, 94/16. 
За кон и из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ли ци ји, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 

64/15.
За кон о Вла ди, Слу жбе ни Гла сник РС, бр. 55/2005, 71/2005-ис пр., 101/2017, 

65/2008, 16/2011, 68/2012-од лу ка УС, 72/2012, 7/2014-од лу ка УС, 44/2014. 
На ци о нал на стра те ги ја за по бољ ша ње по ло жа ја же на и уна пре ђи ва ње род не 

рав но прав но сти же на, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 15/2009.
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На ци о нал на стра те ги ја за спре ча ва ње и су зби ја ње на си ља над же на ма у по ро-
ди ци и у парт нер ским од но си ма – Стра те ги ја, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 
27/2011.

Пред лог За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, Обра зло же ње на стра ни 14, 
http://www.par la ment.gov .rs/upload/ar chi ve/fi les/ci r/pd f/pred lo zi_za ko na/2675- 
16.pd f, 

„Жи ви мо у до ба ра та об ја вље ног исто риј ској на у ци, Реч Ми ло ра да Ек ме чи ћа, 
до бит ни ка на гра де „Пе чат вре ме на“ за исто ри о гра фи ју, при ли ком уру че ња 
при зна ња“, Пе чат, 2011, http://www.pe cat.co .rs /2011/05/mi lo rad-ek me cic-zi-
vi mo-u-do ba-ra ta-ob ja vlje nog-isto rij skoj-na u ci/

„Кре та ње на тр жи шту ра да у пр вом квар та лу 2019“, Ре пу блич ки за вод за ста-
ти сти ку, 31 мај 2019, http://www.stat.gov.rs/sr-latn/ve sti/20190531-an ke ta-o-
rad noj-sna zi-1kv-2019/?s=2400

„Ана ли за из ве шта ва ња днев не штам пе о на си љу у по ро ди ци (фе бру ар, март и 
април 2015.)“, Кон такт, 20. мај 2015. го ди не, http://kon tak ta.rs/ana li za-iz ve-
sta va nja-dnev ne-stam pe-o-na si lju-u-po ro di ci-fe bru ar-mart-april-2015/

„Алек син за кон, да се дје ца не уби ја ју“, Ал Џа зи ра, 13 де цем бар 2015, http://bal-
kans.alja ze e ra.net/vi je sti/alek sin-za kon-da -se -dje ca-ne-ubi ja ju 

„Но ви Са зив, но ва шан са за Алек син за кон“, РТС, 20 јул 2016, http://www.rts.rs/
pa ge/sto ri es/sr/story/125/dru stvo/2391681/no vi-sa ziv-no va-san sa-za-alek sin-za kon.
хтмл

„За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци за ка зао у прак си?“, Н1, 7. јул 2017, 
http://rs.n1in fo.co m/a281692/Ve sti/Ve sti/Za kon-o-spre ca va nju-na si lja-u-po ro-
di ci-za ka zao-u-prak si.html 

„Уби је но три пу та ви ше же на не го про шле го ди не, да ли је За кон за ка зао?“, РТС, 
18. април 2018, http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/125/dru stvo/3109024/
ubi je no-tri -pu ta-vi se-ze na-ne go-pro sle-go di ne-da -li -je -za kon-za ka zao.html

„Бра во др жа во, На кон ак ци је Ку ри ра усво јен За кон о спре ча ва њу на си ља у по-
ро ди ци“, Ку рир, 24. но вем бар 2016, https://www.ku rir.rs /ve sti/dru stvo/2557015/
ku rir-tv -pre no si-uzi vo-kon fe ren ci ja-u-pa la ti-sr bi ja-ste fa no vic-o-ak ci ji-is klju ci-
na si lje 

„Од 1. ју на на си ље ви ше не ће мо жи да се са кри је“, По ли ти ка, 27. мај 2017, http://
www.po li ti ka.rs /sr /cla nak/381535/Od-1-ju na-na si lje-u-po ro di ci-vi se-ne ce-mo ci-
da -se -sa kri je 

„Па ша лић: Од по чет ка го ди не уби је на 21 же на“, Да нас, 17. април 2018, https://
www.da nas.rs /dru stvo/pa sa lic-od -po cet ka-go di ne-ubi je na-21-ze na/

„Од по чет ка го ди не уби је но 20 же на“, По ли ти ка, 10. мај 2018, http://www.po li ti ka.
rs /sc c/cla nak/403471/Od-po cet ka-go di ne-ubi je no-20-ze na

„Сте фа но вић: Тре ба нам нул та то ле ран ци ја на си ља, по ли ци ја не ма пра ва на 
гре шку“, Но во сти, 24. но вем бар 2017, http://www.no vo sti.rs /ve sti/na slov na/
dru stvo/ak tu el no.290.html:697612-Ste fa no vic-Tre ba-nam -nul ta-to le ran ci ja-na-
si lja-po li ci ja-ne ma-pra va-na-gre sku

„За кључ ци са На ци о нал не кон фе рен ци је о бор би про тив на си ља над же на ма“: 
https://www.pra xis.org .rs/ima ges/pra xis_dow nlo ads/za klju ci%20sa %20na ci o nal-
ne%20kon fe ren ci je%20o%20bor bi%20pro tiv%20na si lja%20na d%20ena ma.pdf 



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2020

119

Bra ni slav R. Ri sti vo je vić, Ph.D., Full Pro fes sor
Uni ver sity of No vi Sad
Fa culty of Law No vi Sad
B.Ri sti vo je vic@pf.un s.ac .rs  

Ste fan S. Sa mar džić, As si stant with Ph.D.
Uni ver sity of No vi Sad
Fa culty of Law No vi Sad
S.Sa mard zic@pf.un s.ac .rs  

BasicАssumptionsofFeministCriminologyintheResults
oftheImplementationofLawonRreventionofFamilyViolence

Abstract: First two years of im ple men ta tion of the Law on pre ven tion of 
fa mily vi o len ce is a just an oc ca sion to try to bring to get her re sults of its ef fects. 
Star ting po int for this analysis was pre sump tion that the ra di cal fe mi nism and its 
co un ter part in cri mi no logy, ra di cal school of fe mi nist cri mi no logy, sha ped the 
Law. Ac cor ding to it fa mily vi o len ce is a pro duct of al le ged ma le wish to con trol 
fe ma le se xu a lity. This con trol is con duc ted thro ugh so cial in sti tu ti ons such as 
fa mily and mar ri a ge. As long as the se in sti tu ti ons per sist vi o len ce is re pe a ted. 
Con se qu ently, re ci di vism must be pre sent as a ru le. So, the se in sti tu ti ons are to 
be de stroyed . So me ot her per so nal fac tors of cri mi nal be ha vi o ur wit hin fa mily do 
not exist. Ot her forms of fa mily vi o len ce are not ac know led ged and dis tin ction 
bet we en them is not ma de. 

At the be gin ning aut hor gi ves de ta i led de scrip tion of a nu me ro us met ho do-
lo gi cal ob stac les which ham per analyses. In the next part ba sic pre sump ti ons 
ori gi na ting from ra di cal school of fe mi nist cri mi no logy was sum ma rily pro ved 
by bri ef analysis of a se ve ral pro vi si ons of the Law it self. In the third part aut hor 
sum ma ri ze ef fects of a Law by using 9 in di vi dual sur veys of prac ti ce of a 9 dif fe-
rent po li ce de part ments in Re pu blic of Ser bia. De spi te se ri o us met ho do lo gi cal 
ob stac les and re la ti vely scar city of a sur vey sam ple, aut hor’s as ses sment of a 
prac ti ce shows that ba sic pre sump ti ons of the ra di cal school of fe mi nist cri mi no logy 
are not pro ved in con text of a Ser bian so ci ety. 

If this pre sump tion we re, pro ven vi o len ce bet we en part ners must ha ve been 
do mi nant in com pa ri son with vi o len ce bet we en re la ti ves in analysis. In re a lity, 
vi o len ce bet we en re la ti ves exists in al most one-half of all ca ses: 43%. Furt her mo re, 
a di vi sion bet we en three pos si ble part ner re la ti ons, a mar ri a ge, ex tra ma ri tal re-
la ti ons and a sim ple ro man ce (and then on exi sting ones and for mer) shows that 
mo re for mal and mo re sta ble type of re la ti ons are mo re re pre sen ted in analysis: 



120

Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, Др Сте фан С. Са мар џић, Основ не по став ке... (стр. 93–120)

51% of all ca ses hap pe ned in exi sting mar ri a ges, furt her 19% in exi sting ex tra ma ri tal 
re la ti ons and 8% in exi sting ro man ces. Li ke wi se, all exi sting re la ti ons are mo re 
re pre sen ted in analysis in re la tion to for mer ones: 20% of ca ses hap pe ned in for mer 
mar ri a ges and for mer ex tra ma ri tal re la ti ons and a sim ple ro man ce are re pre sen ted 
in analysis with only 1% of all ca ses re spec ti vely. It is qu i te pos si ble that pe o ple, 
edu ca ted and ra i sed in Ser bian cul tu re, are mo re vi o lent in re la ti ons in which 
they “in ve sted” mo re. The ir “in vest ment” is a spi ri tual and ma te rial energy spent 
in re la tion. Tho se who want to ha ve kids, ra i se fa mily and ac qu i re pro perty and 
the ot her way ro und cho o se mo re for mal and sta bi le types of re la ti ons. When 
fa ced with de pri va tion of the se in vest ments (kids and pro perty) or when the se are 
en dan ge red, it is qu i te pos si ble for pe o ple to be co me vi o lent. In re la ti ons that are 
tem po rary, ep he me ral or lightly per ce i ved the re is no such a kind of “in vest ment”, 
and, it se ems, no vi o len ce.

Ot her pos si ble per so nal fac tors of vi o lent cri mi na lity are pre sent in analysis. 
Per pe tra tors of vi o len ce are in 37% of ca ses unem ployed. On the ot her hand, only 
18% of them are re pe a ted of fen ders, so re ci di vism is not high. 

When it co mes to so cal led “ur gent me a su res” as a spe ci fic type of san cti ons 
for fa mily vi o len ce they are is sued in 2/3 of all ca ses. Re strain of ap pro ach and 
com mu ni ca tion with vic tim is mo re fre qu ent in com pa ri son with evic tion from 
ho me. This is un der stan da ble. With so broad de fi ni tion of a mem ber of a fa mily, 
Law of fers pro tec tion to per sons who are in such a type of re la ti ons in which jo int 
li ving is not an op tion. The re fo re, the re is not a jo int ac com mo da tion from which 
a per pe tra tor sho uld be evic ted. The sa me ap pli es for all for mer re la ti on ships, 
which al so enjoy pro tec ti ons of the Law alt ho ugh for mer part ners, by de fi ni tion, 
do not li ve jo intly any mo re. Ra tio bet we en me a su res is 35% evic tion or ders to 65% 
re strain or ders. In all ca ses whe re evic tion or der is is sued, the ot her me a su re is 
al so is sued. Out of the se two facts it is pos si ble to draw con clu sion that evic tion 
or der is only me a su re ne ces sary in Ser bia. In Ser bian cul tu re, the no tion fa mily 
com pri ses only of re la ti on ships in which pe o ple sha re „ta ble, bad and ro of“. Aut hor 
ar gu es that only this type of a re la tion is a fa mily, which, as a ca se may be, ne eds 
pro tec tion. This is one pro of mo re that ra di cal school of fe mi nist cri mi no logy 
sha ped the Law. Its te ac hing tri es to for ce all re la ti ons bet we en man and a wo man, 
exi sting and for mer, wit hin the no tion of a fa mily. Ho we ver, con clu des the aut hor, 
re sults of im ple men ta ti ons of the Law in Ser bia spe aks, on the con trary, that such 
a te ac hing is a stran ge body in Ser bian cul tu re, so ci ety and, con se qu ently, le gal 
prac ti ce. 

Keywords: law, pre ven tion, fa mily vi o len ce, po li ce prac ti ce, me to do logy, 
fe mi nist cri mi no logy.
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