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Cieľom tohto pracovného dokumentu je vytvoriť zoznam existujúcich právnych predpisov v 
oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách (alebo v súvisiacich oblastiach), identifikovať 
možné právne základy pre smernicu (alebo súbor smerníc) a navrhnúť určité ďalšie predstavy 
o opatreniach na úrovni EÚ týkajúcich sa tejto kľúčovej témy.

Ide teda o nástroj na zhromaždenie predstáv a začatie diskusie medzi tieňovými 
spravodajcami Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a poslancami Európskeho parlamentu 
v súvislosti s prípravou legislatívnej iniciatívnej správy o boji proti násiliu páchanému na 
ženách (a jej prezentáciou v októbri 2013), ktorá bude obsahovať uznesenie aj návrh smernice 
EÚ.

§ 1: Prijaté nástroje v tejto oblasti

Smernica 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti 
práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 
Rady 2001/220/SVV1.

Hlavným cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby sa obetiam trestných činov poskytovali 
zodpovedajúce informácie, podpora a ochrana a aby sa mohli zúčastňovať trestných konaní 
bez ohľadu na miesto v EÚ, kde došlo k ujme. 

Táto smernica obsahuje aj podrobné vymedzenie rodovo motivovaného násilia
(odôvodnenie 17) a vymedzenie násilia páchaného blízkou osobou (odôvodnenie 18).

Je potrebné zdôrazniť, že tento nástroj sa zaoberá ochranou obetí a nie prevenciou násilia, 
vymedzením alebo stíhaním trestných činov. Predstavuje skôr jednotnú procesnú úpravu.

Smernica 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a 
o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 
2002/629/SVV2.

Táto smernica stanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a trestov 
v oblasti obchodovania s ľuďmi. Zavádza takisto spoločné ustanovenia na posilnenie 
prevencie tejto trestnej činnosti a ochrany jej obetí, pričom zohľadňuje rodové hľadisko 
(článok 1).

Smernica 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze3.

Táto smernica je založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a vôbec nezasahuje do 
vymedzenia trestných činov, ktoré sa stíhajú alebo trestajú na základe vnútroštátnych 
právnych predpisov. Nezaoberá sa ani prevenciou násilia.

Smernica 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:SK:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:SK:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:SK:PDF
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znenie) 1.

V tejto smernici sa obťažovanie a sexuálne obťažovanie vymedzujú ako diskriminácia z 
dôvodu pohlavia a uvádza sa v nej, že by sa mali zakázať nielen na pracovisku, ale aj v 
súvislosti s prístupom k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu. Takisto sa v nej uznáva 
význam preventívnych opatrení s cieľom bojovať proti zdrojom sexuálneho obťažovania.

Smernica 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania
medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu2.

V tejto smernici sa vymedzujú sexuálne obťažovanie a preventívne opatrenia v súvislosti s 
prístupom k tovaru a službám a k ich poskytovaniu. Obťažovanie a sexuálne obťažovanie 
v zmysle tejto smernice sa považuje za diskrimináciu z dôvodu pohlavia a je preto zakázané. 

§ 2: Možný právny základ pre budúce právne predpisy EÚ zamerané na boj proti 
násiliu páchanému na ženách v oblasti trestného práva

Spravodajkyňa v prvom rade berie na vedomie skutočnosť, že právny základ pre právne 
predpisy v rámci justičnej spolupráce v trestných veciach nemôžu predstavovať ustanovenia o 
cieľoch a hodnotách Únie, ani Charta základných práv.

Keďže ustanovenia o cieľoch a hodnotách v skutočnosti neposkytujú konkrétne právomoci 
prijímať právne záväzné akty, tieto ustanovenia nemožno použiť ako právny základ. 
Vyhlásenie č. 19 k článku 8 ZFEÚ takisto nemožno použiť ako právny základ, pretože 
v tomto vyhlásení sa jednoducho oznamuje zámer začleniť boj proti domácemu násiliu do 
rôznych politík. 

Ako sa napokon uvádza v článku 51 ods. 2, charta „nerozširuje rozsah pôsobnosti práva Únie 
nad rámec právomocí Únie, ani nezakladá žiadnu novú právomoc ani úlohu pre Úniu, ani 
nemení právomoci a úlohy vymedzené v zmluvách“, čo znamená, že článok 21, ani článok 23 
charty nemôže poskytnúť právny základ.

Je však potrebné preskúmať ďalšie ustanovenia, ktorými sa otvárajú konkrétne možnosti 
opatrení.

Článok 84 ZFEÚ

Tento článok môže byť vhodný ako právny základ pre zhromažďovanie a výmenu 
informácií, vzdelávanie a odbornú prípravu príslušných úradníkov, výmenu skúseností 
a osvedčených postupov, zvyšovanie informovanosti a povedomia, financovanie3, atď., 
pokiaľ by sa týmito opatreniami presadzovala alebo podporovala činnosť členských štátov.

Takéto činnosti sa môžu zakladať na skúsenostiach Európskej siete na predchádzanie 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:SK:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:SK:PDF
3 Rozhodnutie o financovaní by si vyžadovalo akt prijatý EÚ, ktorý by umožňoval vytvorenie rozpočtovej 
položky (v rámci rozpočtu Únie). 



PE516.665v01-00 4/7 DT\943990SK.doc

SK

trestnej činnosti(EUCPN).

Poznámka: tento článok vylučuje akúkoľvek harmonizáciu zákonov a iných predpisov 
členských štátov.

Článok 83 ods. 1 ZFEÚ

Týmto článkom sa povoľujú ustanovenia trestného práva týkajúce sa obchodovania s 
ľuďmi a sexuálneho zneužívania žien a detí a organizovanej trestnej činnosti  (vo 
všeobecnosti však nie násilia páchaného na ženách). Znamená to, že násilie páchané na 
ženách v kontexte sexuálneho zneužívania (t. j. násilie s cieľom 
pripravovať/uľahčovať/sprevádzať/utajovať sexuálne zneužívanie žien) môže byť predmetom 
minimálnych pravidiel týkajúcich sa vymedzenia trestných činov a sankcií prostredníctvom 
smernice, pokiaľ sa vykonávajú súčasne so samotnými pravidlami trestného práva týkajúcimi 
sa sexuálneho zneužívania žien. To isté platí pre organizovanú trestnú činnosť.

Poslednou vetou tohto odseku sa otvára možnosť nových oblastí prostredníctvom 
premosťovacej doložky v prípade „obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným 
rozmerom“. Cezhraničný rozmer môže vyplývať „z povahy alebo dôsledkov týchto trestných 
činov alebo z osobitnej potreby bojovať proti nim na spoločnom základe“. Bolo by teda 
možné požiadať Radu, aby túto doložku aktivovala (cez jednomyseľné hlasovanie) a pridala 
rodovo motivované násilie do zoznamu. Išlo by o spôsob, ako vytvoriť nový právny základ v 
trestných veciach.

Článok 83 ods. 2 ZFEÚ

Týmto článkom sa umožňuje prijímanie pravidiel trestného práva len na základe existencie 
(samostatného) harmonizačného opatrenia EÚ. A harmonizujú sa len určité oblasti. V týchto 
oblastiach je možné rozhodnúť o doplnení (netrestných) opatrení trestnými sankciami
na zabezpečenie ich účinnosti. Napríklad:

Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 
rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a smernica 2006/54/ES z 5. júla 2006 o 
vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo 
veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie). V tomto prípade je potrebné 
uvedomiť si, že v tejto smernici sa už predpokladajú sankcie, ktoré majú uplatňovať členské 
štáty, nie však nevyhnutne prostredníctvom trestného práva.

Rodová smernica, oficiálne smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní 
zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám 
a k ich poskytovaniu, je smernica, ktorou sa zakazuje priama aj nepriama rodová 
diskriminácia v rámci poskytovania tovaru a služieb v Európskej únii.

§ 3: Iné možnosti opatrení mimo oblasti trestného práva

A: Možno Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o 
boju proti nemu transponovať do nástroja EÚ?
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V rámci svojho postupu v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu o rovnosti žien a 
mužov v Európskej únii (2010), ktorý Komisia prijala 22. júna 2011, Komisia uvádza, že 
„keďže Rada Európy v súčasnosti finalizuje Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu, Komisia starostlivo preskúma prijatý text a zváži 
možnosť navrhnúť Rade, aby EÚ pristúpila k tomuto dohovoru. Tento dohovor sa potom 
stane pre EÚ právne záväzným v tých oblastiach, kde má právomoci na základe zmluvy.“

Komisia teraz skutočne pripravuje internú štúdiu o realizovateľnosti pristúpenia EÚ k tomuto 
dohovoru, jeho právnych dôsledkoch a pridanej hodnote.

V každom prípade je jasné, že toto pristúpenie by bolo mimoriadnym politickým 
odkazom.

B: Štatistika

Parlament vyzval členské štáty, aby predložili údaje o násilí páchanom na ženách, v rámci 
niekoľkých uznesení. Rada okrem toho vo svojich záveroch z decembra 2012 vyzvala na 
zlepšenie zhromažďovania a šírenia porovnateľných, spoľahlivých a pravidelne 
aktualizovaných údajov týkajúcich sa všetkých foriem násilia páchaného na ženách na 
vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ. V súčasnosti existuje málo ukazovateľov, ktorými 
možno merať násilie páchané na ženách, pretože v EÚ sa nevytvorili žiadne zásady systémov 
klasifikácie trestných činov na štatistické účely a neexistuje žiadna dohodnutá spoločná 
metodika na získavanie porovnateľných správnych údajov. Z uvedených dôvodov sa v rámci 
indexu rodovej rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) nemohlo náležitým 
spôsobom zohľadniť násilie páchané na ženách.

V júni 2011 predložila Komisia návrh nariadenia o európskej štatistike o vnímaní bezpečnosti 
v súvislosti s trestnou činnosťou (KOM(2011) 335 v konečnom znení), ktorého cieľom je 
vytvoriť spoločný rámec na tvorbu európskej štatistiky vychádzajúcej z prieskumu 
domácností/osôb v príslušných členských štátoch. V rámci Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci sa návrh Komisie spochybňuje, pokiaľ ide okrem iného o: jeho 
navrhovaný rozpočet (považuje sa za vysoký a neodôvodnený), jeho štatistickú metódu 
(považuje sa za príliš subjektívnu) a výnimku povolenú v článku 3 (kde sa uvádza, že od 
Francúzska a Írska sa nevyžaduje zhromažďovanie údajov o násilí medzi členmi jednej 
domácnosti). V dôsledku toho EP tento návrh na plenárnom zasadnutí odmietol a Komisiu 
vyzval na predloženie nového návrhu. Stále je teda potrebný nový návrh právnych 
predpisov EÚ, ktorým sa vytvára jednotný systém zhromažďovania štatistických údajov 
o násilí páchanom na ženách v členských štátoch.

C: Mrzačenie ženských pohlavných orgánov

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa medzinárodne považuje za porušovanie ľudských 
práv dievčat a žien. Odráža hlboko zakorenenú rodovú nerovnosť a predstavuje extrémnu 
formu diskriminácie žien. Takmer vždy sa vykonáva v prípade maloletých detí a predstavuje 
porušovanie práv detí. Niet pochýb o tom, že ide o jednu z najkrutejších foriem rodovo 
motivovaného násilia.

Európska komisia tento rok začala verejné konzultácie o mrzačení ženských pohlavných 
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orgánov a v súčasnosti analyzuje 68 reakcií. Tieto konzultácie sa spolu so správou 
Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť o mrzačení ženských pohlavných orgánov premietne 
do ďalších politických iniciatív, ktoré sa budú týkať vnútorných aj vonkajších záležitostí. 
Tieto iniciatívy sa môžu začať približne v čase Medzinárodného dňa proti násiliu páchanému 
na ženách (25. november), ale o presnom formáte a obsahu sa však ešte nerozhodlo.

Domnievame sa, že Komisia by mohla navrhnúť akčný plán EÚ týkajúci sa mrzačenia 
ženských pohlavných orgánov, v rámci ktorého by sa riešilo viacero problémov, ako 
napríklad prevencia a ochrana. Mohla by sa tým vyriešiť naliehavá potreba vytvoriť spoločné 
porovnateľné ukazovatele a mechanizmy na úrovni EÚ, ktorými by sa monitorovali: miera 
výskytu mrzačenia ženských pohlavných orgánov v rámci EÚ, hodnotenie vykonávania 
politík a právnych predpisov a podporných služieb poskytovaných obetiam. 

V prípade žien a dievčat, ktoré žiadajú o azyl z dôvodu mrzačenia ženských pohlavných 
orgánov, by sa mala prijať spoločná politika EÚ, v rámci ktorej sa zohľadňujú medzinárodne 
dohodnuté normy, a Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) by mohol začleniť mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov ako integrovaný rozmer do činnosti týkajúcej sa odbornej 
prípravy a šírenia informácií. EÚ by mala ďalej aktívnym spôsobom riešiť problematiku 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov v rámci politického dialógu so štátmi, ktoré nie sú 
členmi EÚ.

D: Európsky rok proti násiliu páchanému na ženách

Komisia by mala v priebehu nasledujúcich troch rokov zorganizovať Európsky rok proti 
násiliu páchanému na ženách s cieľom zvyšovať povedomie občanov.

E: Európsky koordinátor pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi a násiliu

Európska komisia by mohla rozhodnúť o rozšírení mandátu európskeho koordinátora pre boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi, aby sa vzťahoval aj na násilie páchané na ženách. 
Koordinátorovi by sa tým umožnilo niesť zodpovednosť za zlepšenie koordinácie a súdržnosti 
medzi inštitúciami EÚ, agentúrami EÚ, členskými štátmi a medzinárodnými aktérmi a 
rozvíjať existujúce a nové politiky EÚ zamerané nielen na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, 
ale aj na násilie páchané na ženách.

Takéto riešenie by znamenalo väčšiu účinnosť a menšie náklady ako vytvorenie nového 
európskeho koordinátora pre boj proti násiliu a nadviazalo by sa na existujúce skúsenosti 
koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

§ 4: Záležitosti, ktoré môžu byť predmetom preskúmania v rámci správy a odporúčaní

Spravodajkyňa v súvislosti s prípravou správy navrhuje preskúmať realizovateľnosť týchto 
legislatívnych možností:

1. požiadať o smernicu , v ktorej sa stanovujú opatrenia na presadzovanie a podporovanie 
činnosti členských štátov v oblasti prevencie násilia (najmä na zhromažďovanie a výmenu 
informácií, odbornú prípravu pre zainteresovaných úradníkov, výmenu skúseností a 
osvedčených postupov, zvyšovanie povedomia, financovanie, atď.).
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2. požiadať Komisiu, aby predložila revidovaný návrh nariadenia o európskej štatistike, ktorý 
by zahŕňal aj jednotný systém zhromažďovania štatistických údajov o násilí páchanom na 
ženách v členských štátoch.

Spravodajkyňa okrem toho navrhuje preskúmať aj nasledujúce možnosti, ktoré by viedli k 
významnému pokroku v budúcnosti, aj keď nejde o návrhy právnych predpisov EÚ:

3. požiadať Radu o aktiváciu premosťovacej doložky, t. j. o prijatie jednomyseľného 
rozhodnutia identifikujúceho rodovo motivovaného násilia(vrátane mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov) ako oblasť trestnej činnosti uvedenej v článku 83 ods. 1.

4. požiadať Komisiu, aby po vyhodnotení možných dôsledkov začala proces pristúpenia EÚ 
k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti 
nemu.

5. požiadať Komisiu, aby predložila stratégiu EÚ a akčný plán na boj proti násiliu páchanému 
na ženách.

6. požiadať Komisiu o rozšírenie mandátu európskeho koordinátora pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, aby sa vzťahoval aj na násilie páchané na ženách.

7. požiadať Komisiu, aby v priebehu nasledujúcich troch rokov zorganizovala Európsky rok 
proti násiliu páchanému na ženách.


