
ПОНОВЉЕНО НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ И ОПРАВДАНОСТ ИЗРИЦАЊА МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА 

 

 Ако саветодавни рад у Центру за социјални рад обављен са туженим у 

претходној години због учињеног насиља у породици није дао резултат а 

ситуација насиља се поновила и у наредној години, давање мишљења Центра о 

сврсисходности одређивања мере заштите од насиља у породици без саслушања 

починиоца насиља не утиче на правилност донете судске одлуке.  

  

Из образложења: 

 

 „Према утврђеном чињеничном стању, тужени живи са супругом и двоје деце. 

Решењем Основног суда у Л Нп 202/19 од 19.03.2019. године туженом је за још 30 дана 

продужена хитна мера привремене забране контактирања и приласка жртви изречена 

наређењем МУП, ПУ Л, ОКП 5878/19-1-3 од 19.03.2019.  године. Тужени је 18.03.2019. 

године, око 23.30 часова, у алкохолисаном стању, викао на супругу и ударао је по 

рукама да би јој узео телефон како га не би пријавила полицији.  

 Према налазу и стручном мишљењу Центра за социјални рад одређивање 

туженом мера заштите од насиља у породици је сврсисходно пошто се слична 

ситуација десила и 2018. године и насилничко понашање туженог под дејством 

алкохола се одвија у присуству малолетне деце, а саветодавни рад са туженим није дао 

резултате.  

 Према становишту нижестепених судова, тужени према супрузи врши физичко 

и психичко насиље које се понавља због чега је оправдано одређивање мере заштите од 

насиља у породици забраном туженом да даље узнемирава супругу. 

 Ревизијски наводи којима се истиче да је за правилно и потпуно утврђење 

чињеничног стања тужени морао дати изјаву у ЦСР Л нису основани. Првостепени суд 

је, у складу са чланом 286. ПЗ, од ЦСР Л затражио да изнесе своје мишљење о 

сврсисходности одређивања мера заштите од насиља у породици.  ЦСР Л је проценио 

да обављање разговора са туженим пре давања мишљења није неопходно с обзиром на 

то да је са туженим обављен разговор када се слична породична ситуација десила 2018. 

године и да саветодавни рад са туженим није дао резултате. ЦСР Л је установа стручна 

за посредовање у породичним односима због чега суд нема разлога да сумња у 

подобност поступка на основу којег ЦСР даје своје мишљење о сврсисходности 

одређивања мера заштите од насиља у породици.    

 Нису основани ревизијски наводи којима се указује на погрешну примену 

материјалног права. Насиље у породици дефинисано је одредбом члана 197. 

Породичног закона тако што је у првом ставу одређено да се под насиљем у породици 

подразумева понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, 

душевно здравље или спокојство другог члана породице. У другом ставу истог члана 

наведени су карактеристични видови насиља (именовани облици насиља) уз 

истовремено одређење да се насиљем у породици сматра и свако друго дрско, 

безобзирно и злонамерно понашање које један члан породице испољава према другом 

члану породице (неименовани облици насиља). Насиље у породици подразумева свако 

понашање које одступа од стандарда уобичајеног опхођења и комуницирања са 

члановима породице. Понашање једног члана породице се квалификује као насиље у 

породици када је таквог обима и интензитета да нарушава мир и спокојство другог 

члана породице и проузрокује страх од нарушавања физичког и/или душевног 

интегритета, као и од понављања аката насиља. Тужени је 18.03.2019. године у 

алкохолисаном стању викао на супругу и ударао је по рукама. Наведени акти туженог 
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су довољни да наруше душевно здравље и спокојство његове супруге. Тужени је и 

2018. године на сличан начин вршио насиље према својој супрузи, а саветодавни рад 

на који је тада упућен у ЦСР није дао резултате.  Описани поступак туженог указује на 

то да је тужени склон понављању насиља. Супротно неоснованим ревизијским 

наводима, не може се сматрати да је догађај од 18.03.2019. године само инцидент у 

породици који не завређује одређивање мере заштите од насиља у породици јер је 

тужени и 2018. године извршио насиље у породици на сличан начин. Сходно 

наведеном, правилно су нижестепени судови применили члан 197. ПЗ сматрајући да 

акти туженог представљају насиље у породици.“ 

 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 680/2021 од 25.2.2021. 

године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. године) 


