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Сажетак
Текст фо ку си ра па жњу на сло же ни фе но мен на си ља пре ма 

же на ма зло у по тре бом или зло ста вља њем де це, чи ји ри зик од по-
ја ве ра сте у пе ри о ду раз два ја ња и раз во да парт не ра, укљу чу ју ћи и 
пе ри од по стра звод ног ро ди тељ ства. При ка за ни су кључ ни на ла зи 
ис тра жи ва ња о по ве за но сти на си ља пре ма же на ма и зло ста вља ња 
де це, укљу чу ју ћи и ис тра жи ва ња у на шем кон тек сту. На ве де не су 
кључ не по сле ди це на си ља у парт нер ском од но су за де цу и за ро-
ди тељ ство, с по себ ним на гла ском на пе ри од раз два ја ња и раз во да, 
као и на по ве ра ва ње де це и одр жа ва ње лич них од но са са ро ди те-
љем ко јем де ца ни су по ве ре на. Ове си ту а ци је уве ћа ва ју без бед-
но сне ри зи ке за же не и за де цу, али ни су пра ће не од го ва ра ју ћим 
ин сти ту ци о нал ним ре ак ци ја ма – струч ним про це на ма, суд ским 
од лу ка ма, ме ра ма и услу га ма цен тра за со ци јал ни рад.  Сло же ност 
про бле ма, фраг мен тар ни при ступ у кон цеп ту а ли за ци ји кључ них 
фе но ме на, њи хо ва ме ђу соб на про тив реч ност, али и си стем ске род-
не при стра сно сти, уз не до ста так зна ња и ре сур са, на во де се као 
узрок про бле ма ко је има ју струч ња ци. То зах те ва но ве кон цеп ту-
а ли за ци је ро ди тељ ства у кон тек сту на си ља у парт нер ском од но су, 
по ве зи ва ње про бле ма са род ним уло га ма, ја сно име но ва ње му шког 
на си ља пре ма же на ма и при мар но усме ре ње ин тер вен ци ја на без-
бед ност и по др шку же на ма, као услов за за шти ту де це, што је у 
скла ду и са ци ље ви ма ко ји су про кла мо ва ни у Ср би ји. 
Кључ не ре чи:  на си ље у парт нер ском од но су, раз два ја ње и раз вод, зло-

у по тре ба де це, ро ди тељ ство у кон тек сту на си ља, без бед-
ност же не и де це, од го вор ност струч ња ка.

* Психолог, магистар политичких наука



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2015, година 50. стр. 9-32.

10

 
1. ПО ВЕ ЋА ЊЕ НА СИ ЉА ПРЕ МА ЖЕНАМА 

У ПРО ЦЕ СУ И НА КОН РАЗ ВО ДА

Ма ло је ис тра жи ва ња ко ја се ба ве иза зо ви ма са ко ји ма се су-
о ча ва ју же не у пе ри о ду на пу шта ња на сил ног парт не ра и на кон раз-
два ја ња, од но сно раз во да. Од лу ка же не да на пу сти на сил ног парт-
не ра ни је ла ка, а мо же би ти оте жа на чи ње ни цом да је она мај ка. 
Окон ча ње од но са, су прот но оче ки ва ном, не мо ра да зна чи за вр ше-
так на си ља, а пе ри од раз два ја ња мо же би ти пра ћен број ним ри зи-
ци ма од по ве ћа ња или по ја ве но вих об ли ка на си ља. Иако се раз-
два ја ње парт не ра не за вр ши увек на си љем, на пу шта ње на сил ног 
парт не ра се сма тра по тен ци јал но опа сни јим од оста ја ња у ве зи, 
што де лу је па ра док сал но, чак и за струч ња ке. Одва ја ње од парт-
не ра, уз по се до ва ње оруж ја и так ти ке кон тро ле, де вет пу та че шће 
до во ди до смрт ног ис хо да1). 

Же не из ве шта ва ју о вер бал ним прет ња ма, фи зич ком и пси-
хич ком на си љу, „кли ми стра ха“, уз не ми ра ва њу на рад ном ме сту 
или уз не ми ра ва њу и на па ду на љу де ко ји им пру жа ју по др шку. 
Ин сти ту ци о нал ни по ступ ци се ко ри сте за одр жа ва ње кон так та и 
мал тре ти ра ње бив ше парт нер ке, укљу чу ју ћи и ис цр пљу ју ћа пар-
ни че ња. По ве ћа ва се ри зик од оси ро ма ше ња, као и ри зик да же на 
по ста не бес кућ ни ца. На раз ли чи те на чи не се из бе га ва да ва ње из-
др жа ва ња за де цу, а же не има ју по ве ћан страх од не мо гућ но сти да 
оства ре, или од мо гућ но сти да из гу би нов ча ну со ци јал ну по моћ. 
Зло у по тре ба де це, прет ње да ће она би ти по вре ђе на или оте та, до-
во ђе ње у пи та ње од лу ка о по ве ра ва њу де це, спре ча ва ње кон так та 
мај ке са де цом, уз зах тев да се же на вра ти у на сил ну ре ла ци ју, та-
ко ђе су че сте. Све на ве де но усло вља ва про цес пре го ва ра ња и пра-
вље ња ком про ми са на ште ту жр тве на си ља. 

На во ди се да је при мар ни мо тив на си ља у пе ри о ду раз два ја-
ња и на кон раз во да те жња парт не ра да одр жи кон тро лу над парт-
нер ком, ко ја по ти че из до жи вља ја „вла сни штва“ над њом, али и 
над за јед нич ком де цом2). Сто га је про це на по сто ја ња кон тро ле при-
ну дом од кри тич ког зна ча ја у си ту а ци ји одва ја ња и раз во да парт-
не ра3). По ред уз не ми ра ва ња, че ста је по ја ва про га ња ња, ко је се та-
ко ђе мо же раз у ме ти као на пор на сил ни ка да об но ви кон тро лу и 

1) Galass et al, 2004, u: Stark, Evan, “Rethinking Custody Evaluation in Cases Involving Do-
mestic Violence”, Journal of Child Custody, Routledge, 6/2009, p. 300. 

2) Bancroft, R. Lundy, “The batterer as a parent”, Synergy, Newsletter of the National Council of 
Juvenile and Family Court Judges, 1/2002, pp. 6-8.

3) Evan Stark, 2009, Ibid.
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до ми на ци ју пре ма парт нер ки ко ја га је на пу сти ла4). Ис тра жи ва ње 
у на шем кон тек сту5)  по твр ђу је уче ста ло при су ство (18,6% ) ове 
вр сте на си ља. Уз не ми ра ва ња, пра ће ња и прет ње де ша ва ју се у же-
ни ном но вом до му, на рад ном ме сту, јав ном про сто ру, а из ло же ни 
су му и сви ко ји же ни пру жа ју по др шку. На сил ни ци ко ји су бо ље 
со цио-еко ном ски и обра зов но по зи ци о ни ра ни ко ри сте суп тил ни је 
ме то де ма ни пу ла ци је. То су на из глед “бе за зле не рад ње” и “пре-
те ћи сим бо ли”, без фи зич ких на па да, те је же на ма те шко да убе-
де дру ге, укљу чу ју ћи и струч ња ке, да та по на ша ња пред ста вља ју 
прет њу6).

Си ту а ци ју оте жа ва чи ње ни ца да је опис по на ша ња код про-
га ња ња и „раз во да са ви со ком кон флик том“ ве о ма слич ни, ма да 
ове две по ја ве има ју са свим раз ли чи те узро ке и по сле ди це. Због 
чи ње ни це да струч ња ци прет ход но на си ље че сто сма тра ју про бле-
мом од но са ко ји је за вр шен, а да ак ту ел но на си ље не опа жа ју или 
га де фи ни шу као „си ту а ци о но иза зван су коб“, ма ло је ве ро ват но да 
ће же на до би ти од го ва ра ју ћу, или ика кву по др шку и за шти ту. Не ки 
сма тра ју да же не на во де на си ље, чак га пре це њу ју, јер су по вре ђе-
не или же ле да оства ре пред ност на су ду. На си ље се про гла ша ва 
изо ло ва ним или про ла зним „ин ци ден том“, јер се по гре шно раз у-
ме ње гов узрок (као од го вор на стре сну си ту а ци ју раз во да услед 
по вре ђе но сти, бе са и ус кра ће но сти му шкар ца због раз два ја ња). 
Та ко ђе, оно се ви ди и као „ме ђу соб но на си ље“парт не ра, јер се кри-
тич ки гле да и на нај ма њи на го ве штај да же на ре а гу је, од но сно уз-
вра ти ти на си љем. Прет по ста вља се да на сил на ре ак ци ја мо же да 
се убла жи ако се “иза ђе у су срет” учи ни о цу на си ља, а ње го во при-
хва та ње пси хо со ци јал ног трет ма на мо же да ство ри ла жну сли ку о 
по зитвним про ме на ма7).

4) Michael S. Kimmel, “’Gender Symmetry’ in Domestic Violence, A Substantive and Method-
ological Research Review”, Violence Against Women, SAGA Publication, 1/2002.

5) Никола М. Петровић, „Распрострањеност насиља у породици у Војводини“, у: Насиље 
у породици у Војводини, (приредила: Весна Николић-Ристановић), Покрајински 
секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, 2010, ст. 25-54.   

6) Sutherland, T.J, „High Conflict Divorce or Stalking by Way of Family Court? The Empower-
ment of a Wealthy Abuser in Family Court Litigation: Linda v. Lyle - A Case Study“, Mas-
sachusetts Family Law Journal, Butterworth Legal Publishers, Boston, 1&2/2004.

7)  Richard M. Tolman, Jeffrey L. Edleson, Intervention for Men Who Batter: A Review of Re-
search, Minnesota Center Against Violence and Abuse, 1995.
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2. ПО ВЕ ЗА НОСТ НА СИ ЉА  
ПРЕМА ЖЕ НА МА И ДЕ ЦИ

О на си љу пре ма же на ма и на си љу пре ма де ци у по след ње 
две де це ни је го во ри се као о за јед нич ком де ша ва њу. По да ци ис тра-
жи ва ња по ка зу ју да у 30–60% по ро ди ца у ко ји ма је на си лан је дан 
или оба ро ди те ља по сто ји и зло ста вља ње де це8). У по ро ди ца ма где 
је на си ље би ло та квог ин тен зи те та и уче ста ло сти да је же на мо ра ла 
да тра жи по моћ по ли ци је или да на пу сти дом, чак у 75–100% слу-
ча је ва де ца су би ла жр тве на си ља9). На си ље пре ма же на ма по ве за-
но је са раз ли чи тим фор ма ма ди рект ног и ин ди рект ног, на мер ног 
или не на мер ног на си ља пре ма де ци. Ипак, мно ге сту ди је го во ре о 
то ме да нај ви ше на си ља пре ма де ци учи не же не (мај ке), пот пу но 
за не ма ру ју ћи чи ње ни цу да оне про ве ду ви ше вре ме на са де цом и 
да у ве ћој ме ри уче ству ју у не по сред ној бри зи о њи ма. Исто вре ме-
но, по твр ђу је се да су му шкар ци че шће бру тал ни пре ма свим чла-
но ви ма по ро ди це, да учи не не у по ре ди во те же на си ље пре ма де ци, 
укљу чу ју ћи и нај ве ћи про це нат уби ста ва де це10).

И у на шој сре ди ни је на си ље пре ма де ци нај че шће са гле да-
ва но и ана ли зи ра но као одво је на по ја ва од на си ља пре ма же на ма 
у по ро ди ци11). С вре ме ном, ра сте свест о по ве за но сти ових по ја ва, 
али се на во ди да не ма по да та ка о пре кла па њу, о по сле ди ца ма све-
до че ња де це на си љу пре ма мај ка ма, о на си љу ко је се де ша ва по 
раз два ја њу ро ди те ља или у кон тек сту одр жа ва ња лич них од но са 
де це са ро ди те љем ко јем ни су по ве ре на12). По да ци из еви ден ци ја 
цен та ра за со ци јал ни рад по твр ђу ју да је на сил но по на ша ње усме-
ре но пре ма парт нер ки па ра лел но са на си љем пре ма де ци у 40–50% 

8) Anne E. Appel and George W. Holden, „The Co-Occurrence of Spouse and Physical Child 
Abuse: A Review and Appraisal“, Journal of Family Psychology, American Psychological 
Association, 12/1998.

9) Robert E. Emery and L. Laumann-Billings, “An overview of the nature, causes, and conse-
quences of abusive family relationships: Toward differentiating maltreatment and violence”, 
American Psychologist, American Psychological Association, 2/1998; Howard A. Davidson, 
„Child Abuse and Domestic Violence Legal Connection and Controversies“, Family Law 
Quarterly, American Bar Association, 2/1995. 

10) Howard A. Davidson, 1995 , Ibid.

11) Невенка Жегарац и Мирослав Бркић, „Насиље у породици – могућности заштите и 
превенције“, у зборнику: Насиље над децом (приредио: Милисав Милисављевић), 
Факултет политичких наука, Београд, 1998.

12) Биљана Михић, „Породично насиље над децом“, Темида – Часопис о виктимизацији, 
људским правима и роду, Виктимолошко друштво Србије и Прометеј, Београд, 2/2002, 
стр. 51–58; Љиљана Стевковић, „Карактеристике насиља над децом у породици и 
његове последице на здравље“, Темида – Часопис о виктимизацији, људским правима и 
роду, Виктимолошко друштво Србије и Прометеј, Београд, 3/2006, стр. 23–31.



Тања Игњатовић Разумевање насиља према женама  ...

13

слу ча је ва, као и обр ну то, ка да су де ца иден ти фи ко ва не жр тве на си-
ља у по ро ди ци, у 50–60% слу ча је ва на си ље тр пе и њи хо ве мај ке13). 
Син те ти зо ва ни из ве шта ји о ра ду цен та ра за со ци јал ни рад у Ср би-
ји та ко ђе на во де по дат ке о де ци ко ја „све до че“ на си љу у по ро ди-
ци14), али не омо гу ћа ва ју да се уста но ви обим пре кла па ња из ме ђу 
ова два фе но ме на. По ја ва по ста је име но ва на у Оп штем про то ко лу 
о по сту па њу и са рад њи уста но ва, ор га на и ор га ни за ци ја у си ту а ци-
ја ма на си ља над же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма15). 
На ше ис тра жи ва ње, ко је је укљу чи ло из ве шта је 170 же на са ис ку-
ством на си ља, го во ри да је 76,5% де це све до чи ло на си љу пре ма 
мај ка ма, а чак 46% је би ло из ло же но ди рект ном (на мер ном или 
не на мер ном) на си љу оца16). 

2.1. Деч је све до че ње на си љу пре ма мај ци

Де те мо же да при су ству је си ту а ци ји на си ља пре ма мај ци, 
али не ну жно, да би се то сма тра ло „све до че њем“ на си љу. Оно мо-
же да чу је (из дру ге про сто ри је), да ви ди по сле ди це (по вре де или 
осе ћа ња мај ке), мо же би ти при си ља ва но да чи ни на си ље пре ма 
мај ци, са слу ша ва но или ко ри шће но да “шпи ју ни ра” мај ку, из ло-
же но оп ту жба ма да је мај ка кри ва за на си ље, или за хап ше ње оца, 
мо же при су ство ва ти ин тр вен ци ја ма слу жби, уче ство ва ти у про це-
на ма и суд ским про це си ма или све до чи ти по ку ша ју са мо у би ства 
или уби ства мај ке17).

13) Тања Игњатовић, „Из евиденције о насиљу у породици“, у зборнику: Од добрих намера 
до добре праксе, (приредиле: Тања Игњатовић и Бобана Мацановић), Аутономни 
женски центар, Београд, 2004, стр. 17–32; Тања, Игњатовић, „О насиљу у породици 
из евиденције центра за социјални рад у 2005“, у зборнику: За живот без страха, 
(приредила: Тања Игњатовић), Аутономни женски центар, Београд, 2006, стр. 14–20.

14) Извештај о раду центара за социјални рад за 2011. годину, Републички завод за 
социјалну заштиту, Београд, 2012, ст. 70; Синтетизовани извештај о раду центара за 
социјални рад за 2012. годину, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2013, 
стр. 73–74; Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад за 2014. годину, 
Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2015, стр. 39–43. 

15) Влада Републике Србије, Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и 
организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односи-
ма, Београд, 2011.

16) Тања Игњатовић, Последице које има насиље према женама у партнерском односу на 
децу и одговор јавних служби на овај проблем, Аутономни женски центар и УНИЦЕФ, 
Београд, 2013, стр. 76. 

17) Jeffrey L. Edleson, „The Overlap Between Child Maltreatment and Woman Abuse“, VAWnet.
org, National Resource Centre on Domestic Vilence, 1999; Kaufman Kantor, Glenda, Liza 
Little, “Defining the Boundaries of Child Neglect - When Does Domestic Violence Equate 
With Parental Failure to Protect?”, Journal of Interpersonal Violence, SAGA Publication, 
4/2003 
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Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ви ше од 80% де це све до чи на си-
љу пре ма мај ка ма, а то по твр ђу ју и из ја ве три че твр ти не же на ко је 
има ју ис ку ство на си ља18). У по ли циј ској еви ден ци ји Ве ли ке Бри-
та ни је о на си љу у по ро ди ци за бе ле же но је да су де ца при су ство-
ва ла на си љу у 55% слу ча је ва, нај че шће (30%) у ве зи са ви ђа њем 
де це на кон раз два ја ња парт не ра19). У сту ди ји о при ја ва ма на си ља 
у по ро ди ци по ли ци ји на Но вом Зе лан ду утвр ђе но је да су у две 
тре ћи не слу ча је ва же не-жр тве на си ља има ле ма ло лет ну де цу, а да 
су у 58% слу ча је ва она би ла при сут на у ку ћи ка да је при ја вљен на-
сил ни до га ђај. Том при ли ком 84% де це је ви де ло и чу ло фи зич ко 
на си ље ко је њи хов отац вр ши де ло ви ма те ла, ко ри шће њем пред-
ме та (10%), ору ђа (4%) или оруж ја (1%). Нај че шћи од го во ри де це 
у тим си ту а ци ја ма би ле су ре ак ци је уз не ми ре но сти и стра ха. Не ка 
де ца су по ку ша ла да по зо ву по моћ (6%), да ак тив но за шти те мај-
ку (10%), не ка су би ла слу чај но по вре ђе на (16%), а не ка су би ла 
при мар не жр тве на си ља (3%). Та ко ђе, ова су де ца при су ство ва ла 
по ли циј ском ис пи ти ва њу ро ди те ља, хап ше њу и од во ђе њу на сил-
ни ка у по ли циј ску ста ни цу (93%), од ла ску жр тве код ле ка ра (30%) 
и од ла ску у скло ни ште (10%)20).

На ше ис тра жи ва ње, за сно ва но на из ја ва ма же на са ис ку-
ством на си ља, по твр ђу је да су мно га де ца (76,5%) при су ство ва ла 
на си љу оца пре ма мај ци, или да су мо гла има ти са зна ња о ње му и 
ка да ни су ди рект но при су ство ва ла до га ђа ји ма (39%). Мно га де ца 
су у ду гом вре мен ском пе ри о ду (по ло ви на ду же од де сет го ди на) 
од ра ста ла у окол но сти ма у ко ји ма су њи хо ве мај ке (и она) би ле 
из ло же не на си љу. Не ка од њих су се ак тив но укљу чи ва ла (43%), 
што је пред ста вља ло ви сок ри зик да и са ма (слу чај но или на мер но) 
бу ду по вре ђе на (26%), док су се дру га де ца скла ња ла (39%). Си ту-
а ци је на си ља су на раз ли чи те на чи не угро жа ва ле де цу, укљу чу ју ћи 
и из ло же ност оче вим прет ња ма да ће уби ти њи хо ве мај ке ако их 
оне на пу сте, или спре ча ва њу кон так та са мај ка ма ко је су иза шле 
из на сил не ве зе. Де ца су на пу шта ла дом са мај ком (42%), или су у 

18) Lapierre, Simon, “Mothering in the context of domestic violence: the pervasiveness of a defi-
cit model of mothering”, Child and Family Social Work, Blackwell Publishing Ltd. 4/2008, 
pp. 454–463.

19) Marianne Hester, „The contradictory legal worlds faced by domestic violence victims“, in: 
Violence against women in families and relationships: making and breaking connections (Eds. 
Evan Stark & E. Buzawa), Praeger Publishers, New York, 2009. 

20) Gabrielle M. Maxwell, Children and Family Violence: The Unnoticed Victims, Office of the 
Commissioner for Children, New Zealand, 1994  
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ње му оста ја ла без ње, гле да ла су до ла зак по ли ци је (32%) или од во-
ђе ње мај ке због пру жа ња хит не ме ди цин ске по мо ћи (19%)21).

Та ко ђе, цен три за со ци јал ни рад у Ср би ји из ве шта ва ју о из-
ме шта њу де це из по ро ди це (при вре ме ним за кључ ком о обез бе ђи-
ва њу сме шта ја), ра ди за шти те њи хо ве без бед но сти, из раз ло га ко ји 
је де фи ни сан као „ро ди тељ ни је у мо гућ но сти да за шти ти де те од 
зло ста вља ња дру гог ро ди те ља“. На ша ана ли за по ка зу је да се ра ди 
о оче ви ма (98%) ко ји су зло ста вља ли парт нер ке и де цу (ди рект но 
или ин ди рект но), ко ја су због то га у 60,5% слу ча је ва сме шта на у 
хра ни тељ ске и срод нич ке по ро ди це, а у 31,4% слу ча је ва с мај ка ма 
у „си гур не ку ће“22).   

И За штит ник пра ва гра ђа на је у ве ћем бро ју по сту па ка23) у 
ве зи са на си љем у по ро ди ци ис та као пре по ру ке о за шти ти де це ко-
ја све до че на си љу, упо зо ра ва ју ћи да се не при зна ва њем де те ту ста-
ту са жр тве про пу шта хит на за шти та и при ме на свих рас по ло жи вих 
ме ра ра ди ње го вог опо рав ка од пре тр пље ног на си ља. 

2.2. Зло у по тре ба и зло ста вља ње деце као 
так ти ка кон тро ле парт нер ке

Зло у по тре ба де це ко ја се де ша ва док парт не ри жи ве за јед-
но или у пе ри о ду раз два ја ња и на кон раз во да, иако јој при мар ни 
мо тив ни је зло ста вља ње де це, пред ста вља чест на чин да се парт-
нер ка кон тро ли ше, при мо ра да од у ста не од на ме ра, по вре ди или 
зло ста вља. На во ди се да је че ста по сле ди ца овог на чи на кон тро ле 
„из бор“ ко ји же на мо ра да на пра ви из ме ђу вла сти те без бед но сти 
и без бед но сти де те та: да на пу сти по ро ди цу и де цу, да не за шти ти 
де цу од на си ља, да за не ма ри или по вре ди де цу. 

Зло у по тре ба де це као так ти ка при ну де парт нер ке се у си сте-
му рет ко ре ги стру је, по гре шно ту ма чи или јој се не по кла ња до-
вољ на па жња. Она се ја вља или по ја ча ва ка да на сил ник при ме ти 
да кон тро ли са ње парт нер ке ви ше ни је та ко ефи ка сно, ка да же на 
пре ти или по зо ве по ли ци ју, по ку ша да по бег не од ку ће или да по-
кре не по сту пак за раз вод. 

21) Тања Игњатовић, 2013, Ibid.

22) Тања Игњатовић, „Родитељ није у могућности да заштити дете од злостављања другог 
родитеља – о чему се ради и шта је рађено“, Годишњи извештај Опсерваторије за 
праћење насиља према женама 2013, Мрежа Жене против насиља и Мрежа за европски 
женски лоби, Београд, 2014, стр. 41–63.

23) Препоруке Заштитника грађана: 17120 (31. 8. 2011); 1289 (21. 1. 2013); 6520 (7. 3. 2013); 
7751 (19. 3. 2013); 9237 (1. 4. 2013); 11284 (16. 4. 2013); 29383 (10. 10. 2013); 30805 (24. 
10. 2013)
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3. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ НА СИ ЉА  

У ПАРТ НЕР СКОМ ОД НО СУ

3.1. По сле ди це на си ља у парт нер ском од но су на де цу

Оште ћу ју ћи ути цај на си ља у ин тим ном парт нер ском од но су 
на де цу до бро је до ку мен то ван у ли те ра ту ри, иако на ла зи ни су јед-
но знач ни. Де ца мо гу има ти број не и раз ли чи те те шко ће: со мат ске 
те го бе и по ре ме ћа је на ви ка, ло шу ра ну со ци ја ли за ци ју и со ци јал-
не ве шти не, емо тив не те шко ће, ни ско са мо вред но ва ње и са мо по-
у зда ње, те шко ће са па жњом и у ака дем ском по стиг ну ћу, про бле ме 
у по на ша њу, зло у по тре бу ал ко хо ла и нар ко ти ка, раз ли чи те симп-
то ме пост тра у мат ског стре сног по ре ме ћа ја, анк си о зно сти, де пре-
си је, фо би је, на ру ше но фи зич ко здра вље, ри зик од за пу шта ња и 
зло ста вља ња (по вре да), као и ри зик да и са ма по ста ну на сил на24). 
Угро жен је њи хов осе ћај основ ног по ве ре ња, раз вој осе ћај них ве за 
са дру гим љу ди ма, за то што ни су при ми ла до вољ но емо ци о нал не 
и пси хо ло шке бри ге. Она има ју ма њак по зи тив них мо де ла раз во-
ја и ма њак ре спек та пре ма ауто ри те ти ма25). Код ове де це се ја вља 
ве ћи ри зик од збу њу ју ћих ге не ра циј ских гра ни ца и обр та ња уло га, 
а до во ди се у пи та ње и оства ри ва ње ауто но ми је26). По твр ђу је се и 
бли ска ве за из ме ђу на си ља у по ро ди ци и у за јед ни ци (де лин квент-
на по на ша ња де це) и до жи вљај све та као не си гур ног и не при ја тељ-
ског ме ста за жи вот27).

Не ко ли ко ме та-ана ли за28) о по сле ди ца ма на си ља за де цу по-
твр ђу је слич не на ла зе. Кон зи стент но се до би ја ју раз ли чи ти из ве-
шта ји о ути ца ју све до че ња на си љу на де ча ке, ко ји ге не рал но по-

24) Alicia Summers, Children’s Exposure to Domestic Violence, A Guide to Research and Re-
sources, Permanency Planning for Children Department, National Council of Juvenile and 
Family Court Judges, 2006; Krug, Etienne G., Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony 
B. Zwi and Rafael Lozano, World report on violence and health, World Health Organization, 
Geneva, 2002

25) Sieglinde A. Saenger, „Family Violence: A Review of the Dysfunctional Behavior Patterns“, 
presented at the 19th Annual BPD Conference, Minnesota Center Against Violence and 
Abuse, 2000 

26) Kathryn Conroy, „Child Witness to Domestic Violence“, (brief paper), 1994

27) Marina Ajduković i Nina Pečnik, „Međugeneracijski prenos nasilja u obitelji“, у зборнику: 
Nasilje nad ženama u obitelji, (priredile: Marina Ajduković i Gordana Pavleković), Društvo 
za psihološku pomoć, Zagreb, 2000, стр. 69–80.

28) Jeffrey L. Edleson, „Children’s Witnessing of Adult Domestic Violence”, 1997; Kitzmann, 
Katherine M., Noni K. Gaylord, Aimee R. Holt, and Erin D. Kenny, “Child Witnesses to Do-
mestic Violence: A Meta-Analytic Review”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
American Psychological Association, 2/2003, pp. 339-352; Alicia Summers, 2006, Ibid.
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ка зу ју уче ста ли је и екс тер на ли зо ва не про бле ме (не при ја тељ ство 
и агре сив ност), и де вој чи це, ко је има ју ви ше ин тер на ли зо ва них 
про бле ма (де пре си ја и со мат ске жал бе). Ве ћи не га тив ни ефек ти ја-
вља ју се код де це мла ђег уз ра ста, због не мо гућ но сти да раз у ме ју 
си ту а ци ју и ма ње раз ви је них стра те ги ја пре вла да ва ња. На ла зи до-
след но по твр ђу ју и да ду же тра ја ње на си ља ви ше по га ђа деч је ис-
ку ство. Ви ше про бле ма има ју де ца ко ја су због на си ља на пу шта ла 
дом (бо ра ви ла у “скло ни шту”), а по себ но ако су то мо ра ла да ра де 
ви ше пу та. 

По ми ња но ис тра жи ва ње у на шем кон тек сту29) ука за ло је да 
мај ке ре ги стру ју низ штет них по сле ди ца код де це ко ја све до че 
на си љу ко је чи не њи хо ви оче ви. То укљу чу је про ме не у ис хра ни 
(29%), смет ње код спа ва ња (28%), ноћ но мо кре ње (20%) и че сте 
гла во бо ље (11%). Нај у че ста ли је при сут на осе ћа ња би ла су страх 
(63%), на пе тост и нер во за (56%). Је дан број де це је имао сла би ји 
школ ски учи нак (37%) и сла бу кон цен тра ци ју (36%), док је је дан 
број њих по ка зи вао бо љи школ ски успех (11%). Про ме не су уоче не 
и у од но су де те та са оцем, а огле да ле су се у стра ху (66%), из бе-
га ва њу кон так та (43%) и бес по го вор ној по слу шно сти (33%). Код 
по је ди них су при ме ће не сма ње не со ци јал не ре ла ци је са вр шња ци-
ма (17%), не ка су по ка зи ва ла агре сив но по на ша ње (13%), од но сно 
би ли су жр тве на си ља сво јих вр шња ка (7%). Мла ђа де ца су по ка зи-
ва ла ви ше по ву че ног и мир ног по на ша ња, ту ге и не рас по ло же ња, 
док су се ста ри ја де ца ви ше фи зич ки и вер бал но укљу чи ва ла, по ка-
зи ва ла ви ше на пе то сти, нер во зе и про ме на у со ци јал ним ре ла ци ја-
ма. Су прот но оче ки ва њи ма, у на шем узор ку ни је би ло по ве за но сти 
из ме ђу по сле ди ца на си ља и по ла де те та. 

Та ко ђе, на ша ана ли за по ја ве из ме шта ња де це из по ро ди це 
због то га што “ро ди тељ ни је (био) у мо гућ но сти да за шти ти де-
те од зло ста вља ња дру гог ро ди те ља” по ка за ла је да тре ћи на де це 
(31,6%) бу де сме ште на из ван до ма без мај ке, а да је за ви ше од 
пе ти не тај бо ра вак био ду жи од го ди ну да на, без од го ва ра ју ћих ин-
сти ту ци о нал них по сту па ка пред у зе тих по слу жбе ној ду жно сти30).

3.2. По сле ди це на си ља на ро дитељство 
и од нос де те–ро ди тељ

Ис тра жи ва ња ути ца ја на си ља у парт нер ском од но су на ро ди-
тељ ство и на од нос ро ди тељ-де те ни су јед но став на и јед но знач на, 
због пре кла па ња раз ли чи тих не по вољ них фак то ра. 

29) Тања Игњатовић, 2013, Ibid.

30)  Тања Игњатовић, 2014. Ibid.
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Не сум њи во да по сле ди це на си ља на здра вље мај ке мо гу да 
ути чу на њен од нос са де те том, ро ди тељ ске ве шти не, мо гућ ност 
ус по ста вља ња ауто ри те та и над зор де те та. Мај ке-жр тве на си ља у 
пси хо ло шком сми слу су „ма ње на рас по ла га њу“ де те ту и има ју не-
до след ни ји стил ро ди тељ ства31). Оне мо гу има ти озбиљ не емо ци о-
нал не и пси хич ке стре со ве и про бле ме (акут не или трај ни је при ро-
де), мо гу раз ви ти за ви сно сти од суп стан ци (као на чин да се сма њи 
на пе тост од стре са или но си са про бле ми ма), што мо же по га ђа ти 
њи хо ву уло гу “до брог ро ди те ља” и усло ви ти те шко ће да се де те 
за шти ти, или во ди ти за не ма ри ва њу и зло ста вља њу де те та32). 

Ме ђу тим, ни во ро ди тељ ске то пли не, из ра жен као по ве ћа на 
бри га, ем па ти ја и за штит нич ко по на ша ње пре ма де ци, мо же би ти и 
по ве ћан, као ре зул тат по зи тив не ро ди тељ ске стра те ги је ра ди сма-
ње ња по сле ди ца на си ља на де цу33). На во ди се да су мно ге зло ста-
вља не же не ин тер на ли зо ва ле мо де ле бри ге о де ци пре не га тив ног 
ис ку ства са на си љем, што им пру жа мо гућ ност да на од го ва ра ју ћи 
на чин бри ну. То не зна чи да ће оне увек ус пе ти да за шти те де цу 
или да ума ње не га тив не ефек те из ло же но сти на си љу. Ме ђу тим, то 
не за ви си са мо од њи хо вих ин ди ви ду ал них ре сур са, већ и од по др-
шке ко ју до би ја ју од не фор мал не и фор мал не со ци јал не мре же34).

Те шко је раз у ме ти, да не ке же не са ис ку ством на си ља оправ-
да ва ју на си ље и по ри чу штет не по сле ди це зло ста вља ња де це, или 
кри ве де те због по на ша ња на сил ног парт не ра, или тре ти ра ју де те 
као “ло шег се бе”, или га уба цу ју у обр ну те уло ге, или ве ру ју да на-
сил ник во ли де цу, или и са ме за не ма ру ју и зло ста вља ју де цу. Све 
на ве де но пред ста вља по сле ди це раз ли чи тих ме ха ни за ма од бра не 
(пре жи вља ва ња), што че сто ре зул ти ра осу дом мај ки и од у зи ма њем 
де це од жр та ва на си ља, без прет ход не од го ва ра ју ће за шти те и по-
др шке35). 

Исто вре ме но, од нос мај ка-де те мо же би ти про бле ма ти зо ван 
деч јим раз у ме ва њем си ту а ци је и ак тив ном уло гом оца. По зи ти ван 
од нос де це пре ма мај ци мо же да по ве ћа ва њи хо ву из ло же ност на-
си љу или да усло ви ве ће на си ље оца пре ма мај ци. Де ца мо гу да 

31) Marina Ajduković i Nina Pečnik, 2000, Ibid.

32) Jeffrey L. Edleson, 1997. Ibid.

33) Lynette M. Renner, „Intimate Partner Violence Victimization and Parenting Stress: Assessing 
the Mediating Role of Depressive Symptoms“, Violence Against Women, SAGE Publications, 
11/2009, pp. 1380–1401. 

34) Alicia Summers, 2006. Ibid.

35) Evan Stark, „The Response of Health Systems to Violence against Women: Lessons Learned 
and Models of Good Practice“, Conference Papers, Casualities of Violence – Violence Against 
Women: An Issue of Health, Women’s Aid with suport from Department of Healt and Chil-
dren, 2004. 
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кри ве мај ку што (ду го) тр пи на си ље, али и због раз два ја ња по ро ди-
це. По не ка да ими ти ра ју на сил ног ро ди те ља, јер то сма њу је њи хов 
страх и шти ти их од ди рект ног на си ља36). Ма лен дер на во ди да ни је 
слу чај но што зло ста вља ју ћи му шка рац на па да мај чин ство, јер он 
зна да је то ва жан из вор по зи тив ног иден ти те та за же ну, зна да је 
њој ва жна ре ла ци ја са де цом и да ће по ку ша ти да је очу ва, иако то 
исто вре ме но мо же би ти из вор опа сно сти и за њу и за де цу37). Ме-
ђу тим, на ла зи по твр ђу ју да се по на ша ње мај ке и од нос са де цом 
ме ња ка да се за у ста ви на си ље38). 

Ко му ни ка ци ја из ме ђу мај ке и де це мо же би ти вр ло ком пли-
ко ва на, а не ка да је ка рак те ри ше ти ши на: не раз го ва ра се о на си љу, 
јер је то нај бо ље и нај си гур ни је. То мо же да зна чи да ће се по гре-
шно раз у ме ти по тре бе и мо ти ва ци ја обе стра не39). 

Исто вре ме но, ро ди тељ ске ком пе тен ци је му шкар ца–оца ко ји 
је на си лан пре ма су пру зи, мај ци де це, и ње го ва уло га у ре ла ци ји 
са де цом, ми ни ми зу ју се на раз ли чи те на чи не. И по ред по твр да о 
не при ме ре ном по сту па њу са де цом и не до стат ку ква ли тет не ро-
ди тељ ске ре ла ци је, као и ри зи ка да се на си ље на ста ви пред де цом 
или да се пре не се на де цу, по сто ји ши ро ко рас про стра ње на прет-
по став ка ка ко на сил ни му шка рац мо же да бу де „до вољ но до бар 
отац“40). 

Же ни но на ла же ње но вог парт не ра пред ста вља прет њу, ко ја 
по кре ће раз ли чи те ре ак ци је, укљу чу ју ћи нео сно ва но оп ту жи ва ње 
за зло ста вља ње де це, пре кид да ва ња из др жа ва ња, по кре та ње по-
ступ ка за из ме ну од лу ке о по ве ра ва њу де це. Сва ки су срет са де цом 
мо же се ко ри сти ти за вер бал но и не вер бал но за стра ши ва ње и же не 
и де це. Али, отац мо же чи ни ти и по себ не услу ге де ци или их пот-
ку пљи ва ти, да би их при до био на сво ју стра ну. Он им мо же го во ри 
да их мај ка не во ли, да их је оста ви ла, или мо же чи ни ти да се де ца 
осе ћа ју кри вом због при вр же но сти мај ци41).  

36) McGee, 2000, in Simon Lapierre, 2008, Ibid, pp. 459.

37) Mullender & Morley, 1994, in Simon Lapierre, 2008, Ibid, pp. 456.

38) Kaufman and Little, 2003, Ibid.

39) Mullender et al. 2002, in Simon Lapierre, 2008, Ibid. p. 459.

40) Lundy R. Bancroft and Jay G. Silverman, „Assessing Risk to Children from Batterers“, Quar-
terly E-Newsletter, ABA Commission on Domestic Violence – Justice and Safety for Victim 
of Domestic Violence, 2006; Hester, Marianne, “Future Trends and Developments, Violence 
Against Women in Europe and East Asia”, Violence Against Women, SAGE Publications, 
12/2004, pp. 1431–1448; Eriksson, Maria and Hester, Marianne, „Violent Men as Good-
enough Fathers? : A Look at England and Sweden“, Violence Against Women, Sage Publica-
tions, 7/2001, pp. 779–798.

41) Lundy R. Bancroft & Jay G. Silverman, 2002, Ibid.; Lundy R. Bancroft, Understanding the 
Batterer in Custody and Visitations Disputes, 1998.
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Хам фриз42) сма тра да на си ље пре ма парт нер ки пред ста вља 
на пад на од нос мај ка-де те, ко ји мо же би ти ди рек тан или ин ди рек-
тан. Исто вре ме но, “род но сле пи” тер ми ни “ро ди тељ“ и „ро ди тељ-
ство”, за не ма ру ју раз ли ке у на си љу му шка ра ца и же на, на гла ша-
ва ју про блем мај чин ства (због дру штве ног оче ки ва ња од же ни ног 
ро ди тељ ства), сво де ћи на си ље на “брач ни су коб”. То мо же да во ди 
оче ки ва њу да же на мо ра да за шти ти де те, нај че шће на пу шта њем 
на сил ног парт не ра. Уко ли ко се то не де си, она мо же да бу де окри-
вље на за “про пуст да се за шти ти”, што код же на усло вља ва страх 
од при ја ве на си ља, због стра ха од од у зи ма ња де це43). 

3.3. Ути цај на си ља у пе ри о ду и на кон раз во да  
на де цу и ро ди тељ ство

Раз два ја ње и раз вод парт не ра ка да у њи хо вом од но су по сто-
ји на си ље, иако се ви де као ре ше ње за за шти ту де це, ну жно не 
зна чи пре ста нак на си ља. Де ца мо гу на раз ли чи те на чи не да бу ду 
“уву че на” у на си ље и да раз ви ју раз ли чи те стра те ги је да би у том 
пе ри о ду за шти ти ла и се бе и мај ку. 

Она мо гу да оста ну са на сил ним оцем на кон раз два ја ња и 
раз во да ро ди те ља, као по сле ди ца оче вог при ти ска или прет ње, или 
као ње гов на чин да при си ли же ну да оста не у бра ку, или да је ка зни 
због од ла ска. Не ка су де ца из ло же на на си љу за вре ме су сре та са 
оцем, што укљу чу је и њи хо во од во ђе ње и за др жа ва ње из ван вре-
мен ског пе ри о да од ре ђе ног пре су дом, и про тив во ље де це. Оче ви 
ко ри сте де цу за до би ја ње по да та ка о мај ци или да се пре не су прет-
ње и на сил не по ру ке. 

Оче ве так ти ке зло у по тре бе де це не по сред но ути чу на из-
ра жа ва ње “же ље” де те та у ве зи по ве ра ва ња ро ди те љу на бри гу и 
ста ра ње, али их струч ња ци не пре по зна ју и не раз у ме ју увек, што 
ре зул ти ра нео д го ва ра ју ћим про це на ма, пре по ру ка ма и ин тер вен-
ци ја ма44). И ка да их пре по зна ју као ма ни пу ла ци ју, не ки из ве шта-
ва ју да не зна ју ка ко да утвр де и до ку мен ту ју та ква по на ша ња, на 
до вољ но ва љан на чин, ка ко би се суд ским од лу ка ма спре чи ла ма-
ни пу ла ци ја де цом45).

42) Cathy Humphreys, “Crossing the Great Divide: Response to Douglas and Walsh”, Violence 
Against Women, SAGE Publications, 5/2010, pp. 509–513.

43) Magen, 1999, in Simon Lapierre, 2008, Ibid, p. 458. 

44) Marianne Hester and Lorraine Radford, Domestic violence and child contact arrangements in 
England and Denmark, The Policy Press & University of Bristol, Bristol, 1996.

45) Марија Петровић и сар., Како до правосуђа по мери детета, Положај детета у 
грађанским судским поступцима у Републици Србији  – поштовање и остваривање пра-
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На во ди се да чак и ка да де те же ли кон такт са на сил ним оцем, 
он но си ри зик од зло у по тре бе, јер се ма ли број на сил них парт не ра 
про ме ни по сле раз во да. Ауто ри сма тра ју да је је ди ни на чин да се 
спре чи ште та овог “под му клог ви да зло ста вља ња”, као и да се де те 
опо ра ви од тра у мат ског ис ку ства на си ља ко јем је све до чи ло, да се 
при вре ме но за бра ни (су спен ду је) кон такт, јер ни су ре ги стро ва не 
штет не по сле ди це уко ли ко се де ца у овим окол но сти ма не ви ђа ју 
са оче ви ма. По сле од ре ђе ног вре ме на де те би лак ше мо гло да из ра-
зи сво је же ље, укљу чу ју ћи и од лу ку да не же ли кон такт са оцем46). 

По да ци го во ре да су же не, ка да је у парт нер ској ре ла ци ји би-
ло на си ља, пре фе ри ра ле фор ма ли зо ва не мо де ле кон так та де це са 
оцем: од ре ђе но ме сто, вре ме и из бе га ва ње кон так та код пре у зи ма-
ња де те та. Исто вре ме но, оче ви су пред ла га ли фле ски бил не и ad 
hoc мо де ле, што им је да ва ло ви ше про сто ра за кон так те с парт нер-
ком и омо гу ћа ва ло ве ће раз ли ке у ту ма че њу до го во ра. У слу ча ју 
да су де ца из бе га ва ла кон так те са оцем, од мај ки се оче ки ва ло да 
их уве ре у њи хо ву оба ве зност. Деч је из бе га ва ње од но са са оцем је 
ту ма че но као мај чи на не тр пе љи вост и осве та, без раз ма тра ња пи-
та ња си гур но сти за де цу и за мај ку47).  

Иако по да ци го во ре о ма лом бро ју на мер но ла жних оп ту жби 
за на си ље, рас про стра ње не су тврд ње да се оне ко ри сте као так ти-
ке же на у бра ко ра звод ном по ступ ку. Ути сак о рас про стра ње но сти 
ове зло у по тре бе, пре ма не ким ауто ри ма, на ста је због те жи не и тра-
ја ња ових по сту па ка, или за то што су по да ци до би је ни на ма лим 
и спе ци фич ним (кли нич ким) узор ци ма. Иако мај ке под но се ви ше 
при ја ва за зло ста вља ње де це про тив оче ва (две тре ћи не свих), са-
мо око (1,3%) је на мер но ла жних. Ис ти че се да је зна чај но ве ћа 
ве ро ват но ћа да оче ви под не су ла жне при ја ве про тив мај ки о зло-
ста вља њу де це (чак 21% су би ле на мер но ла жне)48). 

Ис тра жи ва ња у на шем кон тек сту по твр ђу ју ши ро ко рас про-
стра ње ну прет по став ку о по сто ја њу “ла жног при ја вљи ва ња” и 
зло у по тре ба од стра не же на, ка да се ра ди о на си љу у по ро ди ци и 
зло ста вља њу де це. Она упу ћу ју на исти про блем не раз ли ко ва ња 

ва на партиципацију и најбоље интересе детета у судским поступцима, Центар за пра-
ва детета, Београд, 2015, стр. 32–33.

46) Jack C. Straton, “What is Fair for Children of Abusive Men?” Journal of the Task Group on 
Child Custody Issues, The National Organization for Men Against Sexism (NOMAS), Port-
land State University, Portland, 1/1993; Lundy, R. Bancroft & Jay G. Silverman, 2006, Ibid.

47) Marianne Hester and Lorraine Radford, 1996, Ibid.

48) Nicholas Bala & John Schuman, “Allegations of Sexual Abuse when Parents have Separated”, 
Canadian Family Law Quarterly, Carswll, Toronto, 1999
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при ја ва ко је ни су осно ва не и до ка за не од на мер но ла жних при ја-
ва49).

4. ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ  
НА ПО ТРЕ БЕ ЖЕ НА И ДЕ ЦЕ  
СА ИС КУ СТВОМ НА СИ ЉА

По зна ва ње и раз у ме ва ње по ве за но сти на си ља пре ма же на ма 
и зло ста вља ња де це ди рект но ути че на ре зул та те струч них про це-
на, суд ске од лу ке и све ин тер вен ци је ко је дру штво и за јед ни ца ну де 
ак те ри ма. По ста вља се пи та ње да ли су над ле жне слу жбе спо соб-
не да са гле да ју ова ко сло же не фе но ме не, ува жа ва ју ћи исто вре ме но 
обе пер спек ти ве, и же на и де це, без њи хо вог фраг мен ти ра ња50). 

Же не на во де да су пи та ња њи хо вог ро ди тељ ства ви ше ис ти-
ца на не го чи ње ни ца да су оне и де ца зло ста вља ни51). И на ше ис-
тра жи ва ње52) је по ка за ло да же не ко је су из ло же не на си љу у парт-
нер ској ре ла ци ји има ју ма ло ин фор ма ци ја о над ле жно сти ма јав них 
слу жби и њи хо вим мо гућ но сти ма у пру жа њу за шти те. По себ но је 
би ло нео д го ва ра ју ће са ве то ва ње же на ма да се „по ми ре са му жем“, 
„да на ђу на чи не да се бо ље сла жу са њим“ и „да му се вра те“, а све 
ра ди „до бро би ти де це“. Нео д го ва ра ју ће су и све ре ак ци је струч-
ња ка ко ји ма се осу ђу је же на за си ту а ци ју у ко јој се на шла, или 
се њен про блем, пре ма све до че њу же на, „са мо еви ден ти ра“, без 
од го ва ра ју ће ин тер вен ци је. За бе ле же но је иг но ри са ње про бле ма 
на си ља, чак и ка да је о ње му по сто ја ла до ку мен та ци ја. Не ка да су 
ин тер вен ци је фо ку си ра не на „мен тал не про бле ме“ же на или на 
њи хо ве „сла бе ро ди тељ ске ка па ци те те“, из дво је но из кон тек ста на-
си ља ко јем су би ле из ло же не, што је по ја ча ва ло страх код њих да 
ће оста ти без ста ра тељ ства над де цом (што се у не ким си ту а ци ја ма 
и де ша ва ло). 

Та ко ђе, на ше је ис тра жи ва ње по ка за ло да су ма ло ко ри шће-
ни ре сур си за јед ни це у пру жа њу по др шке жр тва ма на си ља, же на-

49) Taња Игњатовић, Драгица Павловић-Бабић, Марија Лукић, Делотворност системских 
механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици, Аутономни 
женски центар и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Београд, 2015, 
стр. 143.

50) Rachel Venier, “Parental Rights and the Best Interests of the Child: Implications of the Adop-
tion and Safe Families Act of 1997 on Domestic Violence Victims’ Rights”, American Uni-
versity Journal of Gender, Social Policy & Law, American University Washington College of 
Law, 2/2000; Howard A  Davidson, 1995. Ibid.

51)  Marianne Hester and Lorraine Radford, 1996. Ibid.

52)  Тања Игњатовић, 2013. Ibid.
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ма и де ци. Уста но ве при мар не здрав стве не за шти те не до вољ но су 
пре по зна те као ре сурс за са ве то дав ни рад и за пре вен тив не ак тив-
но сти. Пред школ ске и школ ске уста но ве, иако по год не за пре вен-
тив ни рад и ра ну ин тер вен ци ју, има ле су из не на ђу ју ће ма ли број 
ин ди ви ду ал них вас пит но-обра зов них пла но ва за де цу са ис ку-
ством на си ља, ко ја су се са мо и ни ци ја тив но рет ко обра ћа ла школ-
ском осо бљу за по моћ, иако је школ ско окру же ње зна ча јан део деч-
јег сва ко днев ног жи во та. То до во ди у пи та ње ко ор ди ни шу ћу уло гу 
цен тра за со ци јал ни рад у пла ни ра њу услу га у за јед ни ци.

Ана ли за из ме шта ња де це из по ро ди це по ка за ла је да се нео-
прав да но ма ло ко ри сте дру ге ме ре у над ле жно сти цен тра за со-
ци јал ни рад, ка ко би де ца и не на сил ни ро ди тељ би ли вра ће ни и 
без бед ни у свом до му. Са мо у 7% слу ча је ва под не те су ту жбе за 
ме ре за шти те од на си ља по слу жбе ној ду жно сти, од ко јих је ма ње 
од по ло ви не усво је но. У че ти ри окон ча на по ступ ка, са мо у јед ном 
слу ча ју је из ре че на ме ра исе ље ња учи ни о ца на си ља из ста на/ку ће. 
По ступ ци де ли мич ног и пот пу ног ли ше ња ро ди тељ ског пра ва су 
по кре та ни че шће, али у пет слу ча је ва пре ма оба ро ди те ља, што је 
у окол но сти ма на си ља пре ма же на ма нео прав да но53). Тек сва ки де-
се ти по сту пак је био окон чан го ди ну да на и ду же на кон по кре та ња 
по ступ ка54).

Слу чај но или не, у По себ ном про то ко лу о по сту па њу цен-
та ра за со ци јал ни рад у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци и пре ма 
же на ма у парт нер ским од но си ма55), ме ђу на ве де ним оп штим прин-
ци пи ма за шти те, из о ста ла су два (од осам ко је екс пли ци ра Оп шти 
про то кол), од кључ не ва жно сти за раз у ме ва ње фе но ме на и за ор га-
ни зо ва ње ин тер вен ци ја ове слу жбе: „без бед ност и до бро бит де те-
та кроз оси гу ра ње без бед но сти и по др шке ауто но ми ји не на сил ном 
ро ди те љу“ и „све ин тер вен ци је тре ба да узму у об зир не јед на кост 
мо ћи из ме ђу жр тве на си ља у по ро ди ци и на сил ни ка“.

4.1. Струч не про це не и од лу ке  
о ро ди тељ ству у кон тек сту на си ља

Од 80-их го ди на про шлог ве ка, до шло је до фа во ри зо ва-
ња кон цеп та за јед нич ког ро ди тељ ства, што из јед на ча ва оба ве зе и 
пра ва оба ро ди те ља, иако то не од го ва ра фак тич ким раз ли ка ма у 
њи хо вим ро ди тељ ским прак са ма. Овај кон цепт по чи ва на прет по-

53) ...осим ако се не ради о грешци у класификацији података, што је такође честа појава;

54) Тања Игњатовић, 2014, Ibid.

55) Посебни протокол о поступању центара за социјални рад-органа старатељства у 
случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима, Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, 2013.
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став ци да су за пра ви лан раз вој де те та по треб на оба ро ди те ља и 
ста бил ност кон так та. Ба зи ра се на оче ки ва њи ма да бив ши парт-
не ри на пра ве ди фе рен ци ја ци ју из ме ђу парт нер ског од но са (ко ји је 
пре стао) и ро ди тељ ског од но са (ко ји се на ста вља), да са ра ђу ју и да 
под сти чу де цу на кон так те са дру гим ро ди те љем. Иако се у осно ви 
ра ди о по зи тив ним про ме на ма, њих ни је ла ко оства ри ти, јер је раз-
вод по сво јој су шти ни од раз про бле ма тич ног и не функ ци о нал ног 
парт нер ства. Ка да у парт нер ском од но су по сто ји на си ље, ово се 
оче ки ва ње по ка зу ју још ви ше про тив реч ним, због ку му ла ци је не-
га тив них ути ца ја (на си ља и раз во да)56). 

Прет по став ка о мо гу ћој ди фе рен ци ја ци ји из ме ђу парт нер ске 
и ро ди тељ ске уло га за не ма ру је по сто ја ње дис ба лан са мо ћи, при су-
ство кон тро ле и до ми на ци је у парт нер ском од но су у ко јем по сто ји 
на си ље. Иако мно ге же не из ве шта ва ју о зло ста вља њу при ли ком 
оства ри ва ња кон так та оца са де цом, од њих се оче ку је да во де стал-
не пре го во ре са бив шим парт не ром, што по ве ћа ва без бед но сне ри-
зи ке и мо же да има број не штет не по сле ди це57). Исто вре ме но, то 
омо гу ћа ва на сил ном парт не ру, оцу де це, да на ста ви кон тро лу бив-
ше парт нер ке пре ко оства ри ва ња “ро ди тељ ских пра ва”. 

Иако је на си ље у ин тим ном парт нер ском од но су (у по ро ди-
ци) по ста ло фак тор ко ји је оба ве зно про ве ри ти код про це не нај бо-
љег ин те ре са де те та, сна жан ути цај па ра диг ме о за јед нич ком ро-
ди тељ ству (јед на ком пра ву оба ро ди те ља) и о ва жно сти одр жа ва ња 
лич них од но са де те та са оба ро ди те ља, че сто оне мо гу ћа ва ин те-
гри са но са гле да ва ње си ту а ци је, по себ но ако де ца ни су ди рект не 
жр тве оче вог на си ља. По сле дич но, то усло вља ва фа во ри зо ва ње 
до го во ра из ме ђу ро ди те ља, да ва ње пред но сти ро ди те љу ко ји по ка-
зу је спрем ност на „при ја тељ ске од но се“, или спрем ност на уче шће 
у по сре до ва њу и са ве то ва њу, иако то мо же би ти ма ни пу ла тив ни 
ма не вар на сил ни ка. 

С дру ге стра не, због дру штве не кон струк ци је ко ја на ме ће ве-
ћа оче ки ва ња од уло ге мај ке, она се сма тра од го вор ном за за шти ту 
де те од на си ља, али ће исто вре ме но ње но ро ди тељ ско би ти огра ни-
че но, чак и угро же но, ако она огра ни ча ва или не посдсти че од нос 
де те та са оцем, чак и ка да он на ста вља на си ље и ма ни пу ла ци ју 
пре ма њој у кон тек сту оства ри ва ња кон так та са де те том. И ка да 

56) Maria Eriksson and Marianne Hester, 2001, Ibid.; Daniel Saunders, “Child custody and visi-
tation decisions in domestic violence cases: Legal trends, risk factors, and safety concerns”, 
VAWnet.org, National Resource Center on Domestic Violence, Harrisburg, 2007; Mary Con-
nell, “Parenting Plan Evaluation Standards and Guidelines for Psychologists: Setting the 
Frame”, Behavioral Sciences and the Law, John Wiley & Sons Ltd., 4/2010, pp. 492–510

57) Kathryn Conroy, 1994, Ibid.; Marianne Hester and Lorraine Radford, 1996, Ibid.
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де те то во из бе га ва ње кон так та са оцем мо же би ти ре ак ци ја на ре ал-
не до га ђа је, че сто ће мај ка би ти оп ту же на за оту ђе ње де те та, или 
при мо ра ва на да оба збе ди кон такт. Са дру ге стра не,  ма ни пу ла тив-
ни ути цај на де цу (ин стру и ра ње) ре ла тив но је ла ко утвр ди ти, ако 
струч ња ци има ју екс перт ска зна ња за про це ну и спе ци ја ли зо ва на 
зна ња о зло ста вља њу и сек су ал ној зло у по тре би де це58). 

Исто вре ме но, на во ди се да де ца че сто ни су пи та на, или њи-
хов ис каз (же ља да жи ви са на сил ним оцем или од би ја ње кон так та 
са мај ком) ни је пре и спи ти ван59). Иако ни је спор но да де ца мо гу да 
во ле оче ве, чак и ка да су они на сил ни, то но си ри зи ке од зло у по-
тре бе, чак и ка да де те же ли кон такт са оцем60). Де те то ва же ља не 
мо ра да зна чи да је то у ње го вом/ње ном нај бо љем ин те ре су.  

Та ко ђе, са гле да ва ње про бле ма као ко му ни ка циј ског и „брач-
ног су ко ба“ и фо ку си ра ње на од го вор ност мај ке за бри гу и за шти ту 
де це, до во де до то га да се гу би уло га при мар ног на сил ни ка. На во-
ди се да су не ки на сил ни ци вр ло ве шти у кон тро ли сво јих ре ак ци ја, 
али и ре ак ци ја пред став ни ка си сте ма, та ко да же на не ма на чи на да 
из бег не ма ни пу ла ци ју61). Мно ге же не са ис ку ством на си ља у пе ри-
о ду раз во да из гле да ју не ста бил но, нер во зно, хо стил но, или емо-
тив но рав но ду шно и оту пље но, услед пси хо ло шких так ти ка ко је 
ко ри сте на сил ни ци. Иако су ове те шко ће про ла зног ка рак те ра, оне 
мо гу би ти по гре шно про це ње не, што се ре флек ту је на оце ну ро ди-
тељ ске функ ци о нал но сти. Исто вре ме но, успе шан за вр ше так про-
гра ма за на сил ни ке не ће зна чи ти пре ста нак зло ста вља ња парт нер-
ке62). Ме ђу тим, не ка да мај чи на пер цеп ци ја си ту а ци је ни је до вољ но 
до бра, или она и де ца има ју мул ти пле про блем за ко је струч ња ци 
или не ма ју или не зна ју ре ше ње63). Та ко ђе, не до ста ју про гра ми по-
др шке ко ји омо гу ћа ва ју мај ка ма да се из бо ре са сво јим тра у мат-
ским ис ку ством, ка ко би на нај бо љи на чин за шти ти ле сво ју де цу. 

58) Carolyn Quadrio, Parental Alienation Syndrome in Family Court Disputs, paper presented 
at the Child Sexual Abuse: Justice Response or Alternative Resolution Conference convened 
by the Australian Institute of Criminology and held in Adelaide, 2003; Dallam, Stephanie J., 
“The Parental Alienation Syndrome: Is It Scientific?”, in: The failure of family courts to pro-
tect children from abuse in custody disputes, (Eds. E. St. Charles & L. Crook), Our Children 
Charitable Foundation, Los Gatos, 1999

59) Marianne Hester and Lorraine Radford, 1996, Ibid.

60) Lundy R. Bancroft, 1998, Ibid. 

61) Исто.

62) Robert E., Emery, Randy K. Otto, William T. O’Donohue, “A Critical Assessment of Child 
Custody Evaluations: Limited Science and a Flawed System”, Psychological Science in the 
Public Interest, SAGE Publication, 1/2005, pp. 1–29.

63) David Mandel, “Child Welfare and Domestic Violence: Tackling the Themes and Thorny 
Questions That Stand in the Way of Collaboration and Improvement of Child Welfare Prac-
tice”, Violence Against Women, SAGE Publications, 5/2010, p. 530. 
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На во ди се и да су струч ња ци под ве ли ким оп те ре ће њем 
по ве ре них овла шће ња, за шта је по треб на до бра ква ли фи ка ци-
ја и ис ку ство, али и до вољ но ре сур са, што ни је слу чај у со ци јал-
ним слу жба ма64). И ви ше стру ка уло га со ци јал них радникa/ca, ко ја 
укљу чу је иден ти фи ко ва ње по тре ба и про бле ма, пру жа ње ин фор-
ма ци ја, ус по ста вља ње по ве ре ња, иден ти фи ко ва ње сна га, усме ре-
ни рад пре ма ци ље ви ма и осна жи ва ње кли јент ки ња да по стиг ну 
ауто но ми ју, али и оба ве зу про це на за по тре бе су да или по кре та ња 
суд ских по сту па ка, пред ста вља про блем65), а по на шем ми шље њу 
и по тен ци јал ни су коб ин те ре са. Ис ти че се и да струч не про це не у 
овим окол но сти ма не ма ју за до во ља ва ју ћу по у зда ност, што прак су 
чи ни про бле ма тич ном. 

Све на ве де но по твр ђу је зна чај усме ра ва ња про фе си о нал не 
па жње, у те о риј ском и прак тич ном сми слу на пи та ња по ве за но-
сти на си ља пре ма же на ма и зло ста вља ња и зло у по тре бе де це. Ни су 
до вољ но ис тра же ни на по ри же на да се на днев ној осно ви од у пру 
на си љу и од го во ре дру штве ној де фи ни ци ји мај чин ства, ко ја пред 
њих ста вља из ра зи то ви со ке зах те ве. Фе ми ни стич ки ори јен ти са не 
аутор ке на гла ша ва ју да пер спек ти ва ко ја укљу чу је од су ство окри-
вља ва ња же не, ви ше прак тич не по др шке и ста вља ње фо ку са на од-
го вор ност на сил ног му шкар ца, по ка зу је да је нај бо љи на чин да се 
за шти ти де те де ло ва њем кроз за шти ту и по др шку ње го вој/ње ној 
мај ци66). Због то га, иако се ин те ре си же на и де це мо гу су ко би ти, 
осим ка да је то очи глед но и пред ста вља не ре шив слу чај, нај е фи ка-
сни ји и нај е ко но мич ни ји на чин да се по мог не де ци је да се схва ти 
шта се де ша ва њи хо вој мај ци и да се ра ди у са ве зу са њом67). То 
зах те ва но ву кон цеп ту а ли за ци ју ма те рин ства у кон тек сту на си ља 
у парт нер ском од но су, по ве зи ва ње про бле ма са род ним уло га ма и 
ди стри бу ци јом мо ћи, ја сно име но ва ње му шког на си ља пре ма же-
на ма, уз укљу чи ва ње ви ше стру ких же ни них иден ти те та, раз ли чи-
тих у раз ли чи тим окол но сти ма68).

64) Heather Douglas and Tamara Walsh, “Mothers, Domestic Violence, and Child Protection”, 
Violence Against Women, SAGE Publications, 5/2010, p. 489.

65) Sieglinde A. Saenger, 2000. Ibid.

66) Redford & Hester, 2001, in Simon Lapierre, 2008. Ibid., pp. 454

67) Mullender & Morley, 1994, in Simon Lapierre, 2008. Ibid., pp. 456

68) Simon Lapierre, 2008. Ibid.
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Tanja Ignjatovic

UNDERSTANDING VIOLENCE 
AGAINST WOMEN BY MANIPULATING 
RELATIONSHIP WITH THE CHILDREN

Resume
This paper addresses the difficulties that women with children 

confront when making the decision to leave their violent partner and 
break out of the violent relationship. Contrary to expectations, this pe-
riod can be fraught with numerous risks of increased violence against 
women, or with newly emerging forms of violence. Some women re-
port verbal threats, physical or mental violence, harassment, stalking, 
attacks directed at persons who support them, manipulation with in-
stitutional procedures and impoverishment. There is increased risk of 



Тања Игњатовић Разумевање насиља према женама  ...

31

child abuse, decisions on child custody being challenged and children 
manipulated during visitation time, intimidation or violence against the 
mother, threats that the children will be harmed or abducted, or prevent-
ing contact between the mother and her children.  This is the reason 
why even those women who were capable of breaking out of the situ-
ation of violence and able to cope with it, rarely put their needs above 
the needs of their children, which necessitates a negotiating process and 
accepting compromises at their detriment. 

The research data confirms that violence against women and and 
child abuse often go hand in hand. Awareness of the existing link be-
tween these two phenomena is rising in Serbia as well, and consequent-
ly, it is being named and researched. Our research, based on the reports 
of 170 women who have experienced violence, found that two thirds of 
the children (76,5%) have witnessed violence against their mothersand 
that as many as 46% of them have been exposed to direct (intentional 
or unintentional) violence by their fathers. 

The harmful effect of violence on the children in their parents’ 
intimate partner relationship is also well documented, although the 
findings are not unequivocal. Our research also indicates that mothers 
observe a series of harmful consequences with the children who have 
witnessed violence. They are manifested in the alteration of their hab-
its, emotional reactions, social relations, including relations with their 
father, in weaker educational achievements, aggressive behavior, and 
also in the risk of becoming victims of peer violence. The period of 
exposure to violence and its current presence posed a risk for a higher 
incidence of the consequences entailed. Differences depending onthe 
child’s age have also been confirmed. However, no significant differ-
ences have been recorded in the girls’ and boys’ reactions to paternal 
violence. At the same time, institutional response was inappropriate or 
non-existent. The moving of children from their home for the protection 
of their security, even in situations when they were not separated from 
their mothers, lasted for an intolerably long time and was not duly com-
plemented with an intervention concerning the perpetrator of violence. 

Furthermore, the research of the effects of violence on parent-
hood and the parent-child relations within the intimate partner relation-
ship is neither simple nor unequivocal. It is beyond any doubt that the 
consequences of violence on the mother’s health and circumstances can 
affect her parenting competence and relations with the child. However, 
the numerous difficulties disappear within a relatively short period once 
violence has been stopped, whereas concrete support and therapeutic 
activities with the mother and children show positive effects. At the 
same time, parenting competences of the violent man-father towards 
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his wife-mother of the children, and his role concerning the children are 
pushed to the margins. This means that, often, there will be no restric-
tions (whatsoever) imposed to him, which will enable him to continue 
controlling the partner relationship by abusing his parental rights. In-
clusion in the program for perpetrators of violence does not necessarily 
guarantee the ending of violence, especially of its manipulative forms. 
This allows for“drawing in” of children into the situation of violence in 
various ways, in which they develop diverse strategies to protect them-
selves and their mothers. The father’s manipulative tactics can directly 
influence the children expressing their “wish” concerning custody and 
the visiting patterns with the other parent. 

The complexity of the problem and the fragmented approach to 
conceptualizing the key phenomena are considered to be at the root of 
the difficulties posed to experts in proceeding with assessments, deci-
sions and interventions. Part of the problem also lies in the situation 
being regarded as a communication and marital conflict (and not vio-
lence), favoring the concept of shared parenthood (equal rights of both 
parents), a broadly and imprecisely set standard of the child’s best inter-
est, problems in interpreting the child’s “preference”, and social con-
structs imposing higher expectations on mothers, including systemic 
and gender bias. Furthermore, the pressure felt by the experts because 
of the competences they have been entrusted with, coupled with a lack 
of knowledge and resources, partly account for the problem as well. 

All the above confirms the importance of directing professional 
attention (in the theoretical and practical sense) to issues concerning 
the link between violence against women and manipulation of children. 
Discontinuing the practice of blaming women and boosting practical 
support, while focusing on the accountability of the violent man, proves 
to be the way of protecting children by providing protection and sup-
port to their mothers, in accordance withthe principles that have been 
proclaimed in Serbia. 
Key words: violence in intimate partner relationship, separation and divorce, 

child abuse, parenthood in the context of violence, the woman’s 
and children’s security, experts’ responsibility.
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