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УБИСТВО ЖЕНЕ У ПОРОДИЦИ  

Реалност која опомиње  

Најтежи облик насиља над женама представља фемицид - родно 

засновано убиство жене од стране мушкарца које је мотивисано 

мржњом и осећајем надмоћи, који сматра да има право да јој 

одузме живот. Убиства жена у породици нијесу непозната од 

постанка људског друштва. Међутим, у прошлости овом феномену 

није се придавала посебна пажња или макар не онако како је то 

случај данас. Научних истраживања у Црној Гори скоро и да нема. 

Фемицид је последњи стадијум дуготрајног насиља коме су жене 

изложене од стране мушкараца, али индиректно, кроз пасиван 

однос шире друштвене заједнице. Искуственим дугогодишњим 

радом у области спречавања насиља у породици или насиља над 

женама аутор указује на чињенице да постоје бројни проблеми, 

који поред осталог могу бити објективне и субјективне природе. 

Црногорски систем прије свега не придаје посебну пажњу 

дугогодишњим искуствима бројних службеника и других 

познавалаца из ове области, а таква исуства се не смију стављати у 

други план или се до њих олако држати приликом израда било 

којих Стратегија, планова, законских рјешења и др. Лако се 

ослобађамо људи који нешто знају, а то је веома карактеристично 

за савремни црногорски контекст приче о насиљу над женама. 
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Колико год да то изгледа чудно или необјективно, али убиства у 

породици могу се сузбијати искључиво системским приступом 

цјелокупног заштитног система из кога не смијемо изостављати 

црногорске организације цивилног друштва. Насиље у породици је 

изабрани образац понашања учиниоца насиља за који не смијемо 

ни у једном контексту тражити оправдање, то је неравномјерна 

расподјела моћи која жену чини дискриминисаном под изговором 

традиције и обичаја и ставља је у контекст жртве. То је вољно 

понашање које се заснива на искључивом умишљају учиниоца, а 

фемицид има иза себе своју етиологију али и феноменологију. 

Уосталом као и сва друга кривична дјела или нека друга 

недозвољена дјела која се квалификују другачије у правном 

систему као на пријер прекршаји чине одрживост насиља далеко 

јачим и дуготрајнијим са мањим степеном санкције. Hасиље над 

женама захтијева строгу правну санкцију. Међутим, у сваком 

случају поред правне санкције и морална осуда и презир друштва 

морају имати велики утицај на починиоца насиља, јер ако друштво 

оправдава насиље ни санкција углавном не помаже. У нашем 

систему најопштије можемо разликовати правни и системски 

проблем који су условљени један са другим али често у пракси није 

увијек тако. У правном систему законодавац је најчешће прописао 

које радње учиниоца представљају противзаконити поступак 

учиниоца и за њих предвиђа кривичну или прекршајну санкцију. 

Када је у питању породица наше законодавство штити породицу на 

више начина и како каже велики кривичар др Зоран Стојановић 

према породици се законодавство односи са крајњом уздржаношћу 

(ultima ratio). То у принципу значи да је неопходно да чланови 

породице сами уређују своје односе у оквирима који су друштвено 

прихватљиви и предвиђени законом, управо како би се породици 



као најважнијој друштеној групи дало на значају. Тако у правном 

систему постоје бројни проблеми када је област права у питању 

који се односе на законска рјешења или њихову непримјену. 

Међутим, насиље над женама све више постаје окрутније и 

мрачније а његове негативне последице се чак и не виде или не 

приказују у оној минималној мјери.  Без обзира на субјективни став 

аутора може се са великим степеном сигурности у овом ауторском 

чланку навести да жене у црногорској породици  нијесу заштићене 

јер то показује велики број кривичних дјела и прекршаја учињен од 

стране мушких чланова породице над женама.  О Фемициду се у 

свијету не говори од јуче него од 1801. године када је забиљежено 

коришћење овог термина, а у Црној Гори – треба се запитати од 

када?  Системски приступ је “рак рана“ заштите жртава насиља јер 

се несензибилисаним односом, непримјењивањем законских и 

подзаконских рјешења и њиховим пребацивањем са једног на 

други друштвени субјект одговорности као и прихватањем или 

лаким мирењем са традиционалним моделима обичаја и негативне 

традиције у односу на жене, систем заштите урушава. О томе треба 

у наредном периоду писати и причати  много више.  

Насиље у породици и Фемицид кроз бројеве  

Знате ли да се у Црној Гори само у периоду од 2017-2020. године 

догодило 6809 кривичних дјела и прекршаја са обиљежјима насиља 

у породици.  Укупан број кривичних дјела који је 972 (без података 

из 2021. године), па је у односу на број становника којих има по 

последњем попису 612. 267 станвника статистички посматрано 

972/612267)=0,0015875) приближно  0,16% становништва починило 

кривично дјело – Насиље у породици. Када се сабере број 

извршених кривичних дјела 972 и број прекршаја који је 5837 



добијамо статистички (6809/612267)=0,01112, то износи да 

приближно  1,11% становништва је починило неко казнено дјело. 

Можда вам не звучи много, али ако посматрамо варијације у ове 

четири године биљежи се само код кривичних дјела (без 

прекршаја) просјечан индекс пораста од (200,226, 281, itd = 1,10 ili 

10%. Дакле, тежи облици насиља  су у порасту.  Када би смо насиље 

посматрали у статистичком односу на број породица којих према 

потоњем попису има 167.177 породица добили би смо узимајући 

укупан број деликата из области насиља у породици 

(6809/167177)=0,0407292869234404 приближно  да је нешто више 

од  4,07% породица са искуством насиља.  Од тога само ако узмемо 

регистроване догађаје и поднијете пријаве учињене према дјеци 

код занемаривања дјеце и чињенице да  имамо 145.026  дјеце до 

17. година старости,  то изгледа овако (452/145026)=0,31668  или да 

занемарујемо 0,32% дјеце по оним подацима што су познати 

државним органима, остаје питање тамне бројке овог 

криминалитета према дјеци.  Просто је невјероватно да број 

повратника према подацима за ове четири године износи 16.94% 

као и да малољетници од тога почине 1.96% кривичних дјела, када 

би се осврнули на жртве кривичних дјела жене су жртве у 69% 

случајева а код прекршаја у 77% случајева, говоре истраживања 

које је спровело НВУ Дефендологија центар из Никшића. 

У периоду од 2017-2020. године у Црној Гори забиљежено је 18 

жртава породичног насиља.  Од чега су у односу супруг – супруга 

страдале 4. жене.  У 2021. години и мјесецу јануару 2022. године 

убијене су 3. младе жене.  Последња жртва је страдала од тешког 

физичког насиља и након неколико дана преминула.  Иначе, 

ватрено оружје се користило у периоду  од 2017-2020. године у 5 



случајева ( 0,07% ) а у 7 случајева хладно оружје (0.10%), мали број 

жена се упућује у званична склоништа у односу на број поднијетих 

пријава и то: 161 жена или (2.33% ) и 166 дјеце или (1,39%). Било би 

значајно анализирати и активности државних органа у односу на 

број предложених заштитних мјера, мјера безбједности, наредби о 

удаљењу из стана учиниоца насиља и то појединачно по 

општинама, чиме би се видјела стварна активност државних органа. 

Убиство жене у породици 

Црногорско друштво углавном постаје равнодушно према све 

чешћим убиствима жена у породици, а на неки начин и екстремном 

насиљу које је по правилу увијек континуирано, траје дуго година 

прије него ли се пријави надлежним службама. Таква 

равнодушност, народски речено, представља однос о коме 

говоримо о насиљу по принципу „држи воду док мајстори оду“.  

Статистички број убијених жена посматра се у календарским 

годинама, јер је тај број и као такав веома интересантан,  па у 

односу на друга убиства није значајно ни мањи ни већи. Код народа 

је претрпаност политичком збиљом и личним проблемима, 

примањем великог броја информација и „убрзаног“ начина живота 

довела до тога да се о насиљу над женама па чак и убиствима жена 

не говори осим у тренуцима непосредно након таквог трагичног 

догађаја.  Таква врста анемије је веома опасна за све, укупни 

феминизам и уопштена права жена, родну равноправност и друге 

облике унапређења положаја жена.  За критику је посебно научна 

заједница. Слична ситуација је у медијима, који по свему судећи 

немају довољан број емисија, прилога, истраживачких чланака који 

се односе на насиље и убиства над женама.  Често се можемо 

питати гдје лежи проблем ако га има, а дефинитивно видимо да 



проблем постоји.  Посматрајући укупност збиље у овој области са 

великим степеном сигурности можемо рећи да се проблеми у овој 

области развијају у више праваца и то:  

1. Недостатак заинтересованости институција за рјешавање овог 

проблема; 

2. Лоша, нејасна, непрактична законска рјешења и 

непримјењивање законских рјешења, а камоли препорука 

Међународних организација или норми комунитарног права;  

3. Недостатак сервиса и средстава за подршку женама жртвама 

насиља;  

4. Недостатак сервиса намијењених учиниоцима насиља у виду 

психосоцијалних третмана учиниоца или других модела 

заштите менталног здравља;  

5. Недостатак индивидуалне одговорности за пропусте 

приликом спровођења законских обавеза од стране актера у 

цјелокупном систему заштите од насиља;  

6.  Суочавање са предрасудама из прошлости насиља које 

оправдавају насиље над женом, прикривају насиље и на други 

начин га подстичу.  

Како бисмо квалитетно ријешили проблем фемицида, првенствено 

морамо истражити узроке општег насиља, фемицидног насиља и 

правни одговор усмерити ка њима, уместо  да  се  бавимо  

одговором  на  последице,  које  су  у  случају  овог феномена без 

могућности исправке – коначан исход је смрт жене. Дјелујмо 

превентивно… 

 

 



 


