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Abstract 

Worldwide, domestic violence and crimes committed in the family are not relevant and remain an 

important challenge for states. Due to the fact that the crime is committed in the family, the criminal 

act often does not come to light and the law enforcement agencies are unable to prevent it. The reason 

is the following, the crime committed in the family is the act when one member of the family commits 

it against another, and since the family is a complex unit, where the members care for each other, they 

refrain from reporting the abuser. 

The victim of domestic crime/violence is not only a woman, it can be both a man and a minor child. 

That is, it is a crime when one family member is violent towards another. Violence can be economic, 

physical, sexual, psychological and so on. 

In domestic crime cases, the main witnesses to be examined at the substantive investigation stage of 

the case in court are the victim/s and eyewitnesses. The latter are usually family members of the abuser. 

It is at the stage of interrogation of the mentioned persons that a problem arises in connection with the 

research topic, because the persons listed above use the right granted by the Constitution and the Code 

of Criminal Procedure and do not testify against their close relatives, which is why many acquittals 

have been made in cases of family crime. 

A variety of evidence is essential in domestic crime cases. The representatives of the investigative body 

should actively collect such important evidences, such as expert reports, ,,112” records, investigative 
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experiment protocols, and so on, in the case soon after the crime is reported. The study will touch on 

the mentioned topic, where it will be discussed about the burden of proof of the evidence that will be 

presented in court in addition to the testimony of the victim and witnesses, in order to give the court 

the opportunity to pass a guilty verdict against the perpetrator while the witnesses/victim use the 

witness immunity granted to them. 

The paper discusses a number of decisions, as well as cites international legislation and practice, based 

on the review of which we can clearly see the ways to solve problems arising at the stage of the 

investigation of family crime or substantive consideration in court. 

Search/keywords: domestic violence, domestic crime, witness immunity, evidentiary standard, 

psychological abuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


