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1. Вовед 

 

Трговијата со луѓе како составен дел на организираниот криминал е во постојан пораст и е 

резултат на глобализацијата како мултидимензионален и комплексен процес (F. Curtol 2004). 

Трговијата со луѓе е феномен кој се одликува со флагрантно кршење на човековите права и 

кој перманентно ги менува своите облици во насока на искористување на пропустите во 

законската легислатива, слабостите во институциите и во заедницата. Трговијата со луѓе е вид 

на криминал со кој што се соочуваат сите земји ширум светот. Од аспект на потеклото на 

трговијата со луѓе како криминален феномен, Република Северна Македонија претставува 

земја на потекло, земја-транзит и дестинација на тргуваните лица. Низ годините се бележат 

значителни промени и нови трендови во трговијата со луѓе, со што се менува и начинот на 

обезбедувањето заштита и помош за жртвите ( „Отворена порта – Ла страда“ 2020). 

 

Овој вид на организиран криминал особено засега во правата на жртвите, вклучително и на 

децата жртви како најранлива категорија на кои треба да им се обезбеди целосен пристап до 

правдата во кривичните постапки. Услов за обезбедување на правата на жртвите е 

воспоставување на ефикасен процесно-правен систем. Иако законодавството во Република 

Северна Македонија е речиси целосно прилагодено на меѓународните стандарди, најголем 

проблем е неговата имплементација. Доколку нема доследна примена на законот, нема ни 

почитување на човековите права и целосен пристап до правдата на жртвите на трговија со 

луѓе.  

 

Во текот на целата кривична постапка со жртвите се постапува со посебно внимание, тие треба 

да имаат посебен третман и сите инволвирани во постапката, органите на прогонот, центрите 

за социјална работа, граѓанските организации, судиитеи странките во постапката, треба да ги 

применуваат пропишаните законски процедури. Еден од основните принципи до кој треба да 

се придржуваат сите инволвирани во постапките е воздржување од секундарна виктимизација 

на жртвите ( Council of Europe, Committee of Ministers 1985). За почитување на овој принцип 

не е потребно само постоење на законска регулатива, истиот подразбира и високо ниво на 

професионалност од страна на клучните субјекти кои го имплементираат законот.  

 

Невидливоста на потребите и интересите на жртвите на трговија со луѓе во текот на постапката 

честопати се манифестира и со нивна секундарна виктимизација која несоменено резултира и 

од односот на професионалците во системот кон нив и реакцијата на казненото дело.  

(Мирчева и Богов 2014). Секундарната виктимизација резултитра од нечувствително - често 

пати ненамерно третирање на жртвата на казненото дело од страна на казнено-правниот 

систем (Pamela Davies 2007). 

 

Предмет на интерес во ова истражување се правосилните одлуки во кривичните постапки за 

трговија со луѓе во период од 2015 до 2020 година, во кој период  се применуваат два процесни 

закона, односно Законот за кривична постапка од 1997 година (Службен весник на Република 

Македонија 1997) и Законот за кривична постапка од 2010 година (Службен весник на 

Република Македонија 2010) кој започнува со својата примена во декември 2013 година. 

Судиите, обвинителите и адвокатите редовно поминуваат обуки за постапување со жртвите 

на трговија со луѓе и очекуван резултат е подигнување на свеста и поголема професионалност 

во постапувањето. Од овие причини со истражувањето ќе се направи темелна анализа на 

судските одлуки во предметите на трговија со луѓе, од повеќе аспекти, со цел да утврди во 
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која насока се движи секундарната виктимизација.  

 

Советот на Европа во 2020 година објави публикација, “Правата на жртвите на трговија со 

луѓе во судските постапки“  во која се анализирани судски пресуди за периодот од 2009 до 

2019 година. Анализата содржи осврт врз аспекти поврзани со трговијата со луѓе и трговијата 

со деца и има за цел да придонесе за зголемување на сознанијата на стручната јавност во однос 

на практичната примена на одредбите од домашното законодавство во однос на правата, 

положбата и заштитата на жртвите на трговија со луѓе (Лажетиќ 2020). Врз основа на анализа 

на 19 судски пресуди во поглед на секундарната виктимизација, утврдено е дека скоро 

воопшто не се користат посебните мерки на заштита на децата жртви, во однос на одредбата 

дека судот мора да определи видео и тонски запис на исказот и испитувањето на детето за тоа 

да се користи како доказ во постапката, таквата мерка судот ја применил само во еден предмет, 

во десет пресуди судот, ниту по свое уверување, ниту по предлог од јавниот обвинител, не 

донел таква мерка. Во некои од пресудите детето-жртва е повикано да присуствува на главна 

расправа само да ја потврди изјавата дадена во истрага. Во некои пресуди, пак, нема никакви 

информации за начинот на сослушување на детето-жртва. Во ниту една пресуда не е користена 

можноста детето-жртва да се испита со употреба на технички средства за пренос на слика и 

звук. Само во еден предмет судот применил заштитна мерка избегнување на визуелен контакт 

помеѓу жртвата и обвинетиот и прифатил од исказите на психологот и полномошникот на 

оштетената, дека жртвата на трговија со луѓе – дете треба да биде сослушана без присуство на 

обвинетите. Во еден случај е констатирано дека детето жртва дало исказ два пати во 

постапката и осум години по настанот, без користење на технички средства. Во неколку 

предмети е констатирано дека детето жртва во текот на постапката го променила исказот во 

корист на обвинетиот. На крајот се констатира дека повеќе информации во овој дел доколку 

се прави мониторинг на судски процеси и анализа на записниците од судски рочишта 

(Лажетиќ 2020). 
 

Анализата на пресудите во публикацијата Правата на жртвите на трговија со луѓе во судските 

постапки е најнова анализа која го опфаќа аспектот на секундарната виктимизација на жртвите 

на трговија со луѓе, но истата ги опфаќа само за децата жртви. Оваа анализа се однесува на 

период од десет години, во кој период е донесен нов Закон за кривичната постапка и судот 

постапувал според двата закона, но анализата не го опфатила влијанието на новиот закон врз 

секундарната виктимизација, не го опфаќа аспектот на стручнот на професионалците кои го 

имплементираат законот, ниту пак дава некаков заклучок дали има подобрување или не на 

работата на судот во постапувањето со жртвите на трговија со луѓе. 
 

Од овие причини целта на ова истражување ќе биде проверка на резултатите на 

истражувањето за периодот од 2009 до 2019 година објавени во  публикацијата Правата на 

жртвите на трговија со луѓе во судските постапки во 2020 година. Со ова  истражување се 

очекува   да се добие одговор на прашањето во колкава мера е присутна секундарната 

виктимизација на жртвите на трговија со луѓе во кривичните постапки во Република Северна 

Македонија во периодот од 2015 до 2020 година, дали и во кој обем е обезбеден пристап до 

правдата од аспект на примена на законските одредби од страна на учесниците во постапката 

спрема жртвите, кои се факторите кои влијаат за исто или различно постапување со жртвите 

на трговија со луѓе во текот на постапките, дали зависи од обликот на трговијата со луѓе, од 

возраста на жртвата, од полот, од едуцираноста и професионалноста на судиите, обвинителите 
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или адвокатите, како и да се добие одговор дали правосудните органи за период од пет години 

прогресирале во своето постапување со жртвите на трговија со луѓе во насока на правилна 

имплементација на позитивните закони, како и на националните и меѓународните стандарди.  

Во однос на проверка на имплементација на меѓународните стандарди ќе се пристапи кон 

анализа на пресудите кои се предмет на истражувањето во контекст на примена на праксата 

на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП). Анализата ќе се изврши на начин што ќе биде 

даден осврт на релевантните пресуди на (ЕСЧП) кои се извор на судската пракса за 

постапување на жртвите на трговија со луѓе во кривичните постапки, а потоа ќе биде извршена 

споредба со образложенијата на судските пресуди кои се предмет на ова истражување и на 

овој начин ќе се извлечат заклучоци за степенот на имплементација на меѓународните 

стандарди. Праксата на ЕСЧП е од огромно значење за примена на меѓународните стандарди 

од причина што истата се повикува на сите меѓународни договори, конвенции и протоколи, 

односно не е ограничена само на европските.   

Целта на оваа проектна задача е накратко да се презентира идејата за докторскиот труд, 

која ќе го опфати постапувањето со жртвите на трговија со луѓе во обвинителската и судската 

постапка, од аспект на почитување на законските одредби од страна на надлежните органи 

кои го спроведуваат законот. Презентацијата воедно ќе го опфати и сегментот на 

постапување на судско-обвинителските органи со жртвите на трговија со луѓе и од аспект на 

почитување на меѓународните договори и препораки, посебен осврт ќе биде даден на 

праксата на Европскиот суд за човекови права.  

Со презентацијата на проектната задача ќе се образложат активностите што ќе придонесат 

кон реализација на докторската дисертација. Воедно ќе бидат презентирани поглавјата кои 

ќе ги опфати докторската дисертација, односно поимно-категоријалниот апарат, 

определувањето на предметот на истражувањето и неговата временска и просторна рамка, 

потоа целите на истражувањето, општата и посебните хипотези, методолошкиот пристап и 

резултатите од истражувањето заедно со заклучоците и препораките.   

Теоретско-правната рамка ќе се црпи од постоечките истражувања на оваа тема и од 

меѓународните и национални документи кои директно ги утврдуваат стандардите за 

постапување со жртви на трговија со луѓе во судските и обвинителските постапки. 

2. Теориско определување на предметот на истражување 

 

Жртвите на трговија со луѓе се предмет на интерес на многу истражувачи, практичари, 

домашни и меѓународни организации и теоретичари од областа на виктимологијата. 

Интересот од виктимолошки аспект е обемен и различен и тој го опфаќа и аспектот на 

секундарната виктимизација на жртвите. 

 

Жртвите на трговија со луѓе како жртви на овој посебен облик на криминал трпат последици 

од различен карактер. Како резултат на овој облик на криминал тие можат да имаат физички 

или психички последици и да претрпат материјална и нематеријална штета. Жртвата може да 

претрпи само физичко, само психичко  или комбинација на физичко и психичко насилство во 

времето кога делото било сторено. Сите овие форми на насилство претставуваат последици на 

примарната виктимизација и создаваат цела низа на дополнителни проблеми за жртвата, 

здравствени, семејни, проблеми на работа, како и проблеми во средината во која живеат  

(Nikolić-Ristanović 2003). 
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Покрај примарната виктимизација жртвите трпат и секундарна виктимизација во услови кога 

ќе дојдат во допир со институциите кои ја водат постапката за откривање и казнување на 

сторителот. Најчесто жртвата првично доаѓа во контакт со полицијата, социјалните служби, 

потоа со јавниот обвинител и судот. Имено, секундарната виктимизација претставува 

заострување на примарната виктимизација преку негативната реакција на социјалната средина 

и преку неадекватна дури и погрешна реакција на органите на прогонот (Joachim 1975). 

 

Потребно е да се прави разлика помеѓу поимот на секундарна виктимизација и 

ревиктимизација. Ревиктимизацијата е повторна виктмизација со криминално однесување (V. 

Nikolić-Ristanović 2007), имено врз жртвата се повторува кривичното дело што е последица на 

немоќта на жртвата да го пријави делото,  истата нема соодветна помош и поддршка, или има 

негативно влијание од страна на социјалното опкружување. 

 

Посебната заштита на жртвите на криминалот, помеѓу кој и на жртвите на трговија со луѓе е 

предвидена во Законот за кривичната постапка (Службен весник на Република Македонија 

2010) во глава V – жртва, оштетен и приватен тужител, кој пак е донесен врз основа на 

највисоките меѓународни стандарди. Заради заштита од секундарна виктимизација законот 

пропишува императивна норма според која органите и субјектите кои постапуваат со жртвите 

се должни со жртвата да се однесуваат со посебна грижа и внимание имајќи ја предвид психо-

физичката состојба во која се наоѓа жртвата. Во зависност од потребите, жртвата на 

кривичното дело има право на делотворна психолошка и друга стручна помош и поддршка од 

страна на органи, установи и организации кои нудат помош на жртви од кривични дела 

(Council of Europe, Committee of Ministers 1983) 

 

Според едни автори секундарната виктимизација се дефинира како негативна социјална и 

општествена реакција како последица на примарната виктимизација и се доживува како 

понатамошно кршење на легитимните права или права на жртвата (Montada 1994) Многу 

често, кривично правниот систем се карактеризира како главна причина за секундарна 

виктимизација на жртвите на криминалот (M.P.Koss 2000) (Symonds 1975). Според други 

секундарната виктимизација се дефинира како несоодветна реакција или недостаток на 

соодветна реакција на општествената средина, судот, полицијата, социјалните служби, поради 

што положбата на жртвата дополнително се отежнува (Ristic 2019). 

 

Оттука, се јавува потребата да се истражи секундарната виктимизација на посебната 

категорија на жртви, кај кривичните дела на трговија со луѓе во судските постапки. Имајќи 

предвид дека научната јавност ширум светот  се занимава со последиците кои ги трпат 

жртвите на кривичните дела, како и нивно јакнење и опоравување од последиците на делото 

(Sacco 1998), анализата за степенот на секундарната виктимизација на жртвите на трговија со 

луѓе во судските постапки е од големо значење во насока на проверка на сензитивноста во 

постапувањето на органите на прогонот со жртвите во текот на постапката.   

 

3. Поимно-категоријален апарат 

 

3.1 Поим и права на жртвата во кривичната постапка 

 

Во кривичното процесно право во Република Северна Македонија не постоеше поимот жртва 

и истата немаше посебни права во постапката. Сепак со развојот на казненото процесно право, 
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со бројните виктимолошки истражувања како и почитувањето на меѓународните документи, 

се подигна свеста за посебно позиционирање на жртвата во кривичната постапка. Оттука, 

Законот за кривичната постапка до 2010 година (Службен весник на Република Македонија 

2010) го регулираше статусот на жртвата со цел да и обезбеди целосен пристап до правдата, 

со почитување на нејзините процесни права, преку помош и поддршка од институциите, 

заштита од заплашување и компензација во материјална смисла.  

 

Со обезбедување на овие права, жртвата повеќе не се наоѓа на маргините на кривично 

правниот систем, во значителна мера се зголемени нејзините права, се зајакнува нејзината 

процесна положба и се штити од секундарна виктимизација (Калајџиев Г. 2018). 

 

„Жртва на кривично дело е секое лице кое претрпело штета, вклучувајќи физичка или 

ментална повреда, емотивно страдање, материјална загуба или друга повреда или загрозување 

на неговите права и интереси како последица на сторено кривично дело“, е дефиниција 

пропишана во Законот за кривичната постапка во член 21 став 1 точка 4 (Службен весник на 

Република Македонија 2010). Дете жртва е секое лице со статус на жртва кое не наполнило 

18 години.  

 

Со оваа дефиниција се опфатени сите жртви на кривични дела помеѓу кои и жртвите на 

крвичните дела за трговија со луѓе. Процесната заштита која им се обезбедува на жртвите е од 

особено значење од аспект на превенирање на секундарната виктимизација. Во оваа насока 

законот предвидел правни механизми кои треба да се почитуваат во текот на постапката во 

однос на жртвите. 

 

3.2   Карактеристики на жртвите на трговија со луѓе 

Без оглед дали се разгледува или анализира од криминолошки, виктимолошки, 

кривичноправен, психолошки, морален или друг аспект трговијата со луѓе претставува 

озбилен и сложен општествен проблем (Nikolic-Ristanovic Vesna 2004). Трговијата со луѓе 

нема граници, жртвите на оваа криминална активност не познаваат пол, возраст или 

националност и се подложени на разни форми на ескплоатација, сексуална, трудова, трговија 

со деца за посвојување, присилен брак и други форми со цел стекнување финансиска корист. 
 

Директивата 2012/29/ЕУ за утврдување на минимални стандарди за правата, поддршката и 

заштитата на жртвите од криминал под поимот "жртва" подразбира физичко лице кое 

претрпело штета, вклучително и физичко, ментално или емоционално оштетување или 

економска загуба која била директно предизвикана од кривичното дело и членови на 

семејството на лице чија смрт е директно предизвикана од кривично дело и кои претрпеле 

штета како резултат на смртта на тоа лице (EUROPEAN PARLIAMEN 2012).  

 

 

Жртвата на кривичното дело трговија со луѓе има свои специфики по начинот на кој 

станала жртва односно нејзината регрутација, волевата компонента, робскиот однос, како и 

физичките и психичките страдања низ кои поминала. Примарна целна група се жените на кои, 

како резултат на неадекватен и понижувачки стандард на живеење, им се ветуваат високо 

платени работи, со гаранција за многу повисок стандард на живеење (McClain 2007). 

 

Карактеристично за Република Северна Македонија е дека жените и девојчињата се предмет 
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на трговија за сексуална експлоатација и принудна работа по барови, ресторани и ноќни 

клубови. Државјаните на РСМ и странските државјани кои минуваат низ земјата, се изложени 

на трговија заради сексуална експлоатација и принудна работа во градежниот сектор и 

земјоделието во Јужна, Западна и Централна Европа (United States Department of State 2018). 

Децата, претежно Ромите, се изложени на принудно питање и трговија за сексуална 

експлоатација преку принудни бракови. 

 

3.3 Поим и облици на виктимизација 

Виктимологија е наука што ги проучува, процесот, стапките, инциденцата, ефектите и 

распространетота на виктимизацијата.  

 

Виктимизација е процес  на страдање по пат на кој се станува жртва.  Разликуваме, 

примарна виктимизација, ревиктимизација и секундарна виктимизација. 

 

Примарна виктимизација подразбира да се стане жртва со извршување на одредено 

криминално однесување или за време на друг настан во кој дошло до загрозување, 

повредување или смрт на некое лице или до оштетување на неговиот имот.  

 

Ако лицето кое претрпело примарна виктимизација, повторно стане жртва на исто или слично 

кривично дело или друг настан што ја карактеризира како жртва, станува збор за повќекратна 

виктимизација, односно ревиктимизација. 

 

Секундарната виктимизација претставува заострување на примарната виктимизација преку 

негативната реакција на социјалната средина и преку неадекватна дури и погрешна реакција 

на органите на прогонот (Joachim 1975).  

.   

3.4 Кривична постапка, тек и пресуда 

Кога жртвата на трговија со луѓе ќе  го пријави кривичното дело или истото ќе биде откриено 

од страна на надлежни државни органи, започнува истрага од страна на јавното обвинителство 

и доколку има доволно докази  започнува кривична постапка против обвинетото лице. Без 

интервенција и моќ на надлежните органи во кривичната постапка не може да се очекува дека 

правдата ќе биде задоволена гледано од аспект на жртвата.  

 

Кривичната постапка официјално е започната кога е поднесена пријава до полицијата или до 

надлежното јавно обвинителство.  Надлежно јавно обвинителство (Службен весник на РСМ 

42/2020 2020) за крвични дела кои опфаќаат различни облици на трговија со луѓе во Република 

Северна Македонија е Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и 

корупција. Според Законот за кривична постапка јавниот обвинител има право и должност да 

да ги гони сторителите на кривични дела за кои гонењето се презема по службена должност, 

какви што се кривичните дела кои се поврзани со трговија со луѓе.  

 

Јавното обвинителство спроведува истрага по пријавата и доколку по спроведната истрага, 

смета дека има доволно докази со кои може да ја поткрепи својата теорија на случај, односно 

има основано сомневање дека обвинетиот/те го сторил/ле кривичното дело, поднесува 

обвинение до надлежниот суд. 

 

Надлежен суд за постапување по обвиненијата за трговија со луѓе, за кои гони Јавното 
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обвинителтво за организиран криминал и корупција е Основниот кривичен суд Скопје – 

Одделение за организиран криминал и корупција.  

 

 

Надлежниот суд ја води кривичната постапка од моментот на поднесување на обвинение во 

судот до донесување на конечна одлука. Одлуките кои ги носи судот во постапките за трговија 

со луѓе се најчесто пресуди кои можат да бидат осудителни, ослободителни и одбивателни. 
 

Пресуда е одлука на судот која се состои од три компоненти и тоа, вовед, изрека и 

образложение. Во пресудите во кривичните постапки, освен во оние во кои обвинетите ја 

признаваат вината, хронолошки се образложува текот на постапката, од денот на поднесување 

на обвинителниот акт до денот на пресудувањето. Пресудата во кои обвинетите ја признаваат 

вината ги содржи истите три компоненти, но во содржината се дава образложение кое се 

однесува на видот и висината на кривичната санкција. 

 

Имајќи ја во предвид праксата на Европскиот суд за човекови права и правото на фер и 

правично судење, домашните судови се соочуваат со обврската во судските пресуди на 

соодветен начин да ги образложат причините на кои се заснова решавањето на правните и 

фактичките прашања во постапката (SUOMINEN v. FINLAND 37801/97 2003). Пресудата 

треба да биде добро образложена на начин што од истата ќе може да се утврди дека странките 

се сослушани, дека се ценети сите докази посебно и заедно во една целина, бидејќи само од 

добро образложена одлука странките и јавноста можат да се запознаат со правните и фактички 

причини поради кои е донесена и врз основа на образложението, доколку се незадоволни 

пресудата да ја обжалат.   
 

4. Операционално определување на предметот на истражување  

 

Oперационалното определување на предметот ги опфаќа причините, условите, учесниците, 

мотивите, интересите, целите и активностите. 

 

Причините и условите за секундарна виктимизација на жртвите на трговија со луѓе во 

кривичните постапки се комплексни. Предметот на истражување е насочен кон анализа на 

судските пресуди во кривичните постапки за кривични дела за трговија со луѓе од причина 

што самата содржина на пресудата може да даде одговори за степенот на секундарната 

виктимизација и кои фактори најмногу допринесуваат за истата. Од содржината на пресудите 

може да се добијат податоци за сослушување на жртвата, за содржината на исказите, дали 

истата имала евентуални закани во текот на постапката, дали жртвата била заштитена или 

самата побарала заштита. Сите овие податоци можат да допринесат за добивање одговори кои 

можат да бидат од големо значење за научната и стручната јавност. 

 

Имајќи во предвид дека судската постапка е комплексна со многу учесници, сите тие 

поединечно или заедно, можат да бидат некоја од причините за секундарната виктимизација. 

Во оваа насока не треба да се заборават и законските одредби како и измените на законите кои 

секогаш влијаат на водењето на кривичната постапка. Всушнот сите учесници во постапката 

се должни да ги почитуваат законите. Но, имајќи во предвид дека имплементацијата на 

законите е слаба страна во нашиот правосуден систем, може да се добијат одговори кои 

укажуваат на неспроведување на законите.  
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Во однос на мотивите и целите, предметот на истражувањето е насочен кон детектирање на 

факторите кои влијаат на степенот на виктимизација на жртвите на трговија со луѓе. 

Откривањето на главните причини за секундарна виктимизација во кривичните постапки е од 

големо значење за целта на ова истражување. Имено со добивање на конкретни резултати, 

може да се постават конкретни препораки за корекција во постапувањето, кои би се 

однесувале не само на усогласување на законската регулатива и подзаконските акти, тоа би 

значело и спроведување обуки за инволвираните, судии, обвинители и адвокати за подигање 

на свеста и примена на законите.   

 

Со оглед дека, секундарната виктимизација предизвикува психолошко оштетување кај 

жртвата на трговија со луѓе, од големо значење е да се намали степенот на истата во судските 

постапки за да не се случи повторно преживување на траумите кои ги поминала. За да се 

постигне оваа цел, потребно е да се спроведе ваков вид на емпириско истражување за да се 

дојде до конкретни резултати.  

 

5. Дисциплинарно определување на предметот на истражување  

 
Феноменот на секундарната виктимизација се проучува како дел од виктимологијата како 

наука. Еден од аспектите со кои се занимава поновата виктимологија се прашањата за 

пружање помош на жртвата, нејзината положба во кривичната постапка, надоместот на штета 

и нејзиниот третман (V. Nikolić-Ristanović, Od zrtve do pobednika 2019). Воедно оваа наука 

посветува внимание и на примарната, секундарната виктимизација, како и ревиктимизацијата 

на жртвите. Виктимологијата ги опфаќа и правата на жртвите од криминал и нивната помош 

и заштита во кривичните постапки. 

 

Во овој труд жртвата на трговија со луѓе се разгледува од аспект на почитување на нејзините 

права пропишани во Законот за кривична постапка, што значи дека се разгледува како дел од 

казнено процесно право. Овој закон и неговите современи текови пропишуваат точно 

определени правила за постапување со жртвата на трговија со луѓе кои имаат за цел 

намалување или спречување на секундарната виктимизација (Калајџиев Г. 2018). 

Имајќи предвид дека секундарната виктимизација допира повеќе научни дисциплини, на 

истата може да се гледа од криминолошки, виктимолошки, кривично-правен, социјален и 

психолошки аспект, оттука на секундарната виктимизација ќе гледаме како на феномен од 

мултидисциплинарен карактер. 

 

6. Временско и просторно определување на предметот на истражувањето  

 

Временското истражување се однесува на период од пет години од 2015 до 2020 година. Во 

овој период има промена на два процесни закони во поглед на кривичната постапка во целина, 

како и во поглед на правилата за постапување со жртвите на трговија со луѓе, воедно согласно 

бројните препораки на меѓународните организации, се спроведени обуки за професионалците 

кои постапуваат во кривичните постапки (Академија за судии и јавни обвинители на РСМ 

2019). Оттука авторот на ова истражување смета дека временската рамка за истражувањето е 

доволна да се постигне целта на истото, односно да се добијат прецизни резултати за степенот 

на секундарна виктимизација на жртвите на трговија со луѓе.  
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Истражувањето ќе се однесува само на кривичните постапки за трговија со луѓе на 

територијата на Република Северна Македонија кои спаѓаат во надлежност на Основниот 

кривичен суд во Скопје и кои ги работи Одделот за организиран криминал и корупција.  

 

 

7. Цели на истражувањето  
 

Целта на истражувањето е да се анализираат сите дванаесет правосилни судски пресуди на 

Основниот кривичен суд Скопје, за период од пет години и преку  содржината на истите да се 

изврши научна дескрипција за степенот на секундарната виктимизација на жртвите преку 

квантитативна и квалитативна анализа на одлуките донесени во судските постапки. 

 

Истражувањата кои досега се направени за секундарната виктимизација во кривичните судски 

постапки претставуваат само сегмент од некое друго истражување, најчесто податоци за 

секундарната виктимизација при семјено насилство или секундарна виктимизација на децата 

жртви на трговија со луѓе, но истите не ги анализираат детално причините, зошто се случува 

секундарната виктимизација во текот на кривичната постапка. На глобално ниво 

истражувањата за секундарната виктимизација се однесуваат претежно на жртвите на 

силување, во некои сегменти ги опфаќаат жртвите на трговија со луѓе, но само од аспект на 

психолошките последици кои се појавуваат како резултат на судската постапка.  

 

Од овие причини ова истражување е насочено кон утврдување на причините какво влијание 

има постапувањето на државните органи во судските постапки  за нивото на секундарната 

виктимизација. Истражувањето ќе треба да дојде до сознанија кои ќе дадат одговор дали  

причинско-последичната поврзаност при  постапувањето на државните органи во кривичните 

постапки влијае на секундарната виктимизација.  

 

Оттука, ова истражување има повисока научна цел и преку научна дескрипција, научна 

класификација и објаснување  ќе истражи дали степенот на секундарната виктимизација 

зависи од почитувањето и примената на процесните закони од страна на државните органи и 

други учесници во кривичната постапка, кое е нивото на свест за оваа проблематика, дали 

постои системски проблем при постапувањето или се во прашање обуки за учесниците во овие 

постапки. Сметам дека анализата на овие податоци и нивните резултати ќе допринесат за 

зголемување на научните сознанија во оваа значајна област која ги засега правата на жртвите 

на трговија со луѓе. 

 

Ова истражување покрај научната има и своја практична цел. Практичната цел пред се ќе се 

реализира во зависност од резултатите на истражувањето. Практичната цел на истражувањето 

е да даде одговор за потребата од обуки на судиите, обвинителите и адвокатите за оваа 

проблематика, кои се всушност главните и директни учесници во кривичната потапка и 

почитувањето на правата на жртвите на трговија со луѓе во кривичните постапки. 

Секундарната виктимизација во судската постапка зависи исклучиво од нивното постапување 

и почитување на процесните закони. Со обучени професионалци се очекува значително да се 

намали секундарната виктимизација во кривичната постапка.  

 

Научната и практичната цел на ова истражување се тесно поврзани и се надополнуваат, од 

сознанијата за научната цел зависи нивната примена и подобрување на постапување во 

праксата и обратно, практичните сознанија допринесуваат кон потреба од истражувања на 
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проблемот на секундарната виктимизација во кривичните постапки и нејзина повисока научна 

цел.    

 

8. Хипотетичка рамка на истражувањето 

 

8.1 Општа хипотеза 

 

Претпоставка е дека донесувањето на нов процесен закон за постапување во 

кривичните постапки,  степенот на стручност на оние кои го спроведуваат законот, степенот 

на стручност на адвокатите кои ја застапуваат жртвата, како и обемот и квалитетот на обуките 

на судиите, јавните обвинители за постапување со жртви на трговија со луѓе при постапување 

во кривичните постапки, влијае на степенот на секундарната виктимизација.   

 

8.2  Посебни хипотези  

 

- Во кривичните постапки во кои обвинетиот признал вина жртвите не биле подложени на 

секундарна виктимизација во текот на судската постапка. 

- Кога обвинетиот признал вина од образложението не може да се утврди дали во текот на 

кривичната постапка жртвата била подложена на секундарна виктимизација. 

- Доследната примена на посебни мерки на заштита влијае врз намалувањето на 

секундарната виктимизација.  

- Кога обвинетиот не признал вина од образложението може да се утврди секундарната 

виктимизација. 

- Секундарната виктимизација во судските постапки е во повисок процент застапена кај 

жртвите од женски пол и децата жртви отколку кај жртвите од машки пол. 

- Степенот на секундарна виктимизација на жртвите во кривичните постапки зависи од 

стручната спремност на судиите, обвинителите и адвокатите и имплементацијата на 

законските одредби.  
-  

9. Методолошки пристап  

Истражувањето ќе опфати анализа на пресуди, документи, трудови на тема виктимизација, 

жртви и трговија со луѓе, како и собирање на квантитативни и квалитативни податоци и 

информации преку анкетни прашалници и интервјуа. 

 

Квантитативната и квалитативната анализа на пресудите ќе опфати добивање на податоци за 

бројот на жртви кои биле опфатени во судските постапки во периодот на истражувањето, 

возраст на жртвите, пол на жртвите,  за кои кривични дела, на каков вид на експлоатација биле 

изложени, колку пати во текот на постапката биле сослушани, како и дали биле применети 

посебни мерки на процесна заштита. Преку содржината на пресудата ќе се анализира, според 

кој процесен закон се водела постапката, колку време траела постапката, дали обвинетиот 

признал вина, дали во пресудите е образложено колку пати била испитана жртвата, дали 

повторното испитување на жртвата било неопходно потребно, дали жртвата при повторното 

испитување го променила својот исказ, дали жртвата е сослушана по предлог на одбраната, 

обвинителот или судот смета дека треба да биде сослушана, дали постои доволна стручност и 

свест кај јавниот обвинител и кај судиите во поглед на потребата и одлучувањето за повторно 

сослушување на жртвата.  
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Анализата посебно ќе даде осврт дали судот ги образложил причините за повторно 

сослушување на жртвата, со оглед дека повторното сослушување може да придонесе за 

повторно преживување на траумите на жртвата и нејзино соочување со оној кој ја предизвикал 

траумата, а тоа е обвинетиот. Пресудите ќе се анализираат целосно, согласно текстот на 

образложението кое е напишано од страна на судот. 

 

Методолошкиот пристап на докторскиот труд ќе опфати анализа на меѓународните стандарди, 

посебно анализа на пресудите на Европскиот суд за човекови права за постапување со жртви 

на трговија со луѓе, во насока на имплементација на праксата на судот во судските постапки 

пред домашните судови.   

 

За потребите на истражувањето ќе бидат спроведени интервјуа со судии, јавни обвинители и 

адвокати кои работат на оваа материја, при што ќе бидат запазени етичките стандарди на 

интервјуирање на учесници со посебен фокус на стандардите за доброволност, заштита на 

доверливоста на одговорите на испитаниците, како и согласност за учество во целиот тој 

процес. 

 

Во однос на анализа на видот и квалитетот на обуките на судиите и јавните обвинители, 

авторот ќе го примени методот на набљудување, бидејќи две години беше член на Управниот 

одбор на Академијата за судии и јавни обвинители и имаше увид во процесот на формирање 

на обуките, определување предавачи и начин на пријавување на судиите и обвинителите за 

видот на обуките. 

 

Податоците од пресудите се внесени во ексел табели. Врз основа на овие табели ќе бидат 

забележани податоците по различни основи, како на пример, на ниво на предмет, ниво на 

жртва и на ниво на обвинет. На овој начин ќе може да се направи анализа на начин што 

податоците од овие табели ќе бидат внесени во софтверот СПСС и софтверот СТАТА каде ќе 

биде извршени нивна дескриптивна и инференцијална анализа  и ќе бидат  генерирани табели 

и фигури/графици за целите на истражувањето.  

 

10. Резултати од истражувањето 

 

Се очекува истражувањето да даде резултати од квантитативна и квалитативна природа. 

Резултатите од квантитативна природа ќе го опфатат бројот на судските постапки, бројот на 

жртвите на трговија со луѓе, полот на жртвите, видот на експлоатација, висината на казните и 

зачестеноста на секундарната виктимизација. Од друга страна, квалитативната анализа на 

пресудите која ќе се изведе од образложенијата на пресудите, ќе даде одговори за стручноста 

и професионалноста на судиите, јавните обвинители и адвокатите во примената на законските 

одредби за постапување со жртви на трговија со луѓе.  

 

Се очекува дека интервјуата кои ќе се спроведат за целите на оваа докторска дисертација ќе 

дадат одговори за причините зошто спроведувачите на законот ги почитуваат или не 

законските одредби кои се однесуваат на постапувањето со жртвите на трговија со луѓе, 

односно дали е во прашање редовната пракса, ефикасноста на постапките или можеби 

опременоста на судовите и обвинителствата.  

 

Се очекува да се дојде до квалитетни сознанија кои во иднина ќе и помогнат на стручната и 
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научната јавност да влијаат на намалување секундарната виктимизација на жртвите на 

трговија со луѓе во кривичните постапки.  

 

11. Заклучоци и препораки  

Овој труд ќе понуди заклучоци кои ќе дадат одговор дали се потврдила општата хипотеза, 

како и посебните хипотези, од резултатите на анализата ќе произлезат препораки во насока 

на заштита на жртвите во текот на кривичната постапка, обезбедување ефикасен пристап до 

правдата, намалување на бројот на присуства на жртвите во кривичните постапки, 

зголемување на сензитивноста на постапувањето на судиите и обвинителите. Препораките 

ќе се однесуваат на едукација на сите инволвирани во судските постапки, односно на сите 

оние кои според природата на работата доаѓаат во контакт со жртвите, потоа задолжителна 

примена на домашното законодавство, како и на меѓународните општоприфатени 

стандарди за постапување со жртвите. 
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