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Namen delovnega dokumenta je predstaviti seznam obstoječe zakonodaje na področju boja 
proti nasilju nad ženskami (ali na sorodnih področjih), opredeliti morebitne pravne podlage za 
direktivo (ali niz direktiv) ter nazadnje predlagati še druge zamisli za ukrepe v zvezi s tem 
pomembnim vprašanjem na ravni EU.

Je torej orodje za zbiranje zamisli in sprožanje razprave med poročevalci v senci iz Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov ter med poslanci Evropskega parlamenta za pripravo (in 
predstavitev oktobra 2013) zakonodajnega samoiniciativnega poročila o boju proti nasilju nad 
ženskami, ki bo vsebovalo tako resolucijo kot predlog direktive EU.

1. Že sprejeti instrumenti na tem področju

Direktiva 2012/29/EU z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju 
pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2001/220/PNZ1

Glavni namen te direktive je zagotoviti, da žrtve kaznivih dejanj dobijo ustrezne informacije, 
podporo in zaščito ter da lahko sodelujejo v kazenskem postopku ne glede na to, kje v EU so 
bile oškodovane. 

Direktiva prav tako vsebuje izčrpno opredelitev nasilja na podlagi spola (uvodna izjava 17) 
in opredeljuje nasilje v odnosih z bližnjimi (uvodna izjava 18).

Treba je poudariti, da ta instrument obravnava zaščito žrtev, ne obravnava pa preprečevanja 
nasilja, opredelitve kaznivih dejanj ali sodnega pregona. Namesto tega zagotavlja enotno 
postopkovno obravnavo.

Direktiva 2011/36/EU z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej 
ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ2

Ta direktiva vzpostavlja minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in kazni na 
področju trgovine z ljudmi. Uvaja tudi skupne določbe za okrepitev preprečevanja kaznivih 
dejanj in zaščite žrtev trgovine z ljudmi, ob upoštevanju vidika spola (člen 1). 

Direktiva 2011/99/EU z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti3

Temelji na načelu vzajemnega priznavanja sodb in nikakor ne posega v opredelitev kaznivih 
dejanj, ki se po nacionalni zakonodaji sodno preganjajo ali kaznujejo. Tudi ta direktiva ne 
obravnava preprečevanja nasilja.

Direktiva 2006/54/ES z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega 
obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)4

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:EN:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:EN:PDF
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Ta direktiva nadlegovanje in spolno nadlegovanje opredeljuje kot diskriminacijo zaradi spola 
in priznava, da bi te oblike diskriminacije morale biti prepovedane ne le na delovnem mestu, 
temveč tudi v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnim usposabljanjem in napredovanjem. 
Prav tako priznava pomen preventivnih ukrepov za boj proti virom spolnega nadlegovanja.

Direktiva 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja
moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi1

Opredeljuje spolno nadlegovanje in preventivne ukrepe na področju dostopa do blaga in 
storitev. Nadlegovanje in spolno nadlegovanje se v smislu te direktive štejeta za 
diskriminacijo zaradi spola in sta zato prepovedana. 

2. Morebitna pravna podlaga za prihodnjo zakonodajo EU za boj proti nasilju nad 
ženskami na področju kazenskega prava

Poročevalka predvsem ugotavlja, da pravne podlage za zakonodajo v okviru pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah ne morejo zagotoviti niti določbe o ciljih in vrednotah Unije 
niti Listina o temeljnih pravicah.

V resnici določbe o ciljih in vrednotah ne zagotavljajo konkretnih pooblastil za sprejetje 
pravno zavezujočih aktov, zatorej teh določb ni mogoče uporabiti kot pravne podlage. 
Podobno ni mogoče kot pravno podlago uporabiti izjave št. 19 o členu 8 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ker zgolj napoveduje, da bo boj proti nasilju v družini vključen v različne 
politike. 

In končno, kot je navedeno v njenem členu 51(2), „listina ne razširja področja uporabe prava 
Unije preko pristojnosti Unije niti ne ustvarja nikakršnih novih pristojnosti ali nalog Unije in 
ne spreminja pristojnosti in nalog, opredeljenih v Pogodbah“, kar pomeni, da pravne podlage 
ne moreta zagotoviti niti člen 21 niti člen 23 Listine.

Kljub temu bomo preučili nadaljnje določbe, ki odpirajo konkretne možnosti za ukrepanje.

Člen 84 PDEU

Ta člen bi lahko ustrezal kot pravna podlaga za zbiranje in izmenjavo informacij, 
izobraževanje in usposabljanje vpletenih uradnikov, izmenjavo izkušenj in dobrih 
praks, informiranje in ozaveščanje, sredstva2 itd., če vse to spodbuja ali podpira ukrepe 
držav članic.

Takšne dejavnosti bi lahko nadgradile izkušnje Evropske mreže za preprečevanje 
kriminala (EUCPN).

Opomba: Ta člen izključuje kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav 
članic.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:sl:PDF
2 Za odločitve o sredstvih bi bil potreben akt, ki bi ga sprejela EU in ki bi omogočal vzpostavitev proračunske 
vrstice (v proračunu Unije). 
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Člen 83(1) PDEU.

Ta člen omogoča podlago za določbe kazenskega prava v zvezi s trgovino z ljudmi, 
spolnim izkoriščanjem žensk in otrok ter organiziranim kriminalom (ne pa v zvezi z 
nasiljem nad ženskami na splošno). To pomeni, da se lahko za nasilje nad ženskami v okviru 
spolnega izkoriščanja (tj. nasilje, ki pripravlja/olajša/spremlja/prikriva spolno izkoriščanje 
žensk) sprejmejo minimalni predpisi o opredelitvah in sankcijah kazenskega prava v obliki 
direktive, pod pogojem, da se sprejmejo hkrati s kazenskopravnimi predpisi o spolnem 
izkoriščanju žensk na splošno.  Enako velja za organizirani kriminal.

Zadnji stavek tega odstavka odpira možnost novih področij s premostitveno klavzulo v 
primeru „področij posebno hudih oblik kriminala s čezmejnimi posledicami“.  Čezmejna 
razsežnost lahko nastopi „zaradi narave ali učinkov teh dejanj ali zaradi posebne potrebe po 
skupnem boju proti njim“. Zatorej bi lahko pozvali Svet, naj (s soglasjem) aktivira klavzulo in 
na seznam doda nasilje na podlagi spola. Tako bi lahko ustvarili novo pravno podlago v 
kazenskih zadevah.

Člen 83(2) PDEU

Ta člen določa, da se kazenskopravni predpisi lahko sprejmejo samo na podlagi (ločenega) 
usklajevalnega ukrepa EU. Usklajena pa so samo nekatera področja. Na teh področjih se je 
mogoče odločiti za dopolnitev (nekazenskih) ukrepov s kazenskimi sankcijami, da se 
zagotovi njihova učinkovitost. Na primer:

– Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega 
obravnavanja pri zaposlovanju in delu in Direktiva 2006/54/ES z dne 5. julija 2006 o 
uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano).  V tem primeru je treba opozoriti, da 
direktiva že predvideva kazni, ki jih lahko uveljavijo države članice, čeprav ne nujno s 
sredstvi kazenskega prava;

– Direktiva o enakem obravnavanju spolov ali uradno Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 13. 
decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do 
blaga in storitev ter oskrbi z njimi je direktiva, ki prepoveduje tako neposredno kot posredno 
spolno diskriminacijo pri zagotavljanju blaga in storitev v Evropski uniji. 

3. Druge možnosti za ukrepanje zunaj kazenskega prava

A: Bi bilo Istanbulsko konvencijo mogoče prenesti v instrument EU?

V okviru nadaljnjih ukrepov na podlagi resolucije Evropskega parlamenta o enakosti med 
ženskami in moškimi v Evropski uniji (2010), ki jih je Komisija sprejela 22. junija 2011, 
Komisija navaja, da bo, ker Svet Evrope trenutno dokončno usklajuje svojo konvencijo o 
preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, skrbno pregledala 
sprejeto besedilo in premislila o možnosti, da bi Svetu predlagala, naj EU pristopi h 
konvenciji.  Konvencija bi tako postala pravno zavezujoča za EU, kjer ima pristojnosti v 
okviru Pogodbe.
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Komisija pravkar pripravlja novo notranjo raziskavo o izvedljivosti pristopa EU h konvenciji, 
njenih pravnih posledicah in dodani vrednosti.

Vsekakor je jasno, da bi bil pristop zelo pomembno politično sporočilo.

B: Statistični podatki

Parlament je v več resolucijah pozval države članice, naj zagotovijo podatke o nasilju nad 
ženskami. Poleg tega je Svet v svojem sklepu iz decembra 2012 pozval k izboljšanju zbiranja 
in razširjanja primerljivih, zanesljivih in redno posodobljenih podatkov o vseh oblikah nasilja 
nad ženskami tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. Danes je malo kazalnikov, ki lahko 
merijo nasilje nad ženskami, ker v EU niso vzpostavljena nobena načela za sisteme 
razvrščanja kaznivih dejanj za statistično uporabo in ker ni dogovorjena skupna metodologija 
za pridobivanje primerljivih upravnih podatkov. To je bil tudi razlog, zakaj indeks enakosti 
med spoloma Evropskega inštituta za enakost spolov ni mogel ustrezno upoštevati nasilja nad 
ženskami.

Junija 2011 je Komisija predložila predlog uredbe o evropski statistiki o varnosti pred 
kriminalom (COM(2011)335 final), katere cilj je vzpostaviti skupen okvir za pripravo 
evropske statistike na podlagi anket v gospodinjstvih in med posamezniki v posameznih 
državah članicah.  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je izrazil 
pomisleke glede predloga Komisije, med drugim glede: predlaganega proračuna (ki se zdi 
visok in neupravičen), statistične metodologije (ki se zdi pretirano subjektivna) in izjeme, ki 
jo predvideva člen 3 (ki določa, da Franciji in Irski ni treba zbirati podatkov o nasilju med 
člani istega gospodinjstva). Zaradi tega je EP na plenarnem zasedanju predlog zavrnil in 
Komisijo pozval, naj predloži novega. Zatorej še vedno obstaja potreba po novem 
predlogu zakonodaje EU, ki bi vzpostavila skladen sistem za zbiranje statističnih 
podatkov o nasilju nad ženskami v državah članicah.

C: Pohabljanje ženskih spolnih organov

Pohabljanje ženskih spolnih organov je mednarodno priznano kot kršitev človekovih pravic 
deklet in žensk. Ta praksa odraža globoko zakoreninjeno neenakost med spoloma in 
predstavlja skrajno obliko diskriminacije žensk.  Skoraj vedno jo izvajajo na mladoletnicah in 
pomeni kršitev otrokovih pravic. Nedvomno gre za eno najbolj krutih oblik nasilja na podlagi 
spola.

Evropska komisija je letos začela javno posvetovanje o pohabljanju ženskih spolnih organov 
in trenutno analizira 68 odgovorov. Posvetovanje bo skupaj s poročilom Evropskega inštituta 
za enakost spolov o pohabljanju ženskih spolnih organov služilo kot podlaga za nadaljnje 
politične pobude tako o notranjih kot o zunanjih vprašanjih. Te pobude bodo morda sprožene 
okrog mednarodnega dne proti nasilju nad ženskami (25. november), toda natančno obliko in 
vsebino bo treba šele določiti.

Menimo, da bi Komisija lahko predlagala akcijski načrt EU o pohabljanju ženskih spolnih 
organov, ki bi obravnaval več vprašanj, vključno s preprečevanjem in zaščito. To bi bil hkrati 
odziv na perečo potrebo po razvijanju skupnih primerljivih kazalnikov in mehanizmov na 
ravni EU za spremljanje pogostosti pohabljanja ženskih spolnih organov v EU, ocenjevanja 
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izvajanja politik in zakonodaje ter podpornih storitev za žrtve. 

Za ženske in dekleta, ki prosijo za azil zaradi pohabljanja ženskih spolnih organov, bi bilo 
treba sprejeti skupno politiko EU, ki bi upoštevala mednarodno dogovorjene standarde, 
Evropski urad za podporo azilu (EASO) pa bi pohabljanje ženskih spolnih organov lahko kot 
celostno razsežnost vključil v delo na področju usposabljanja in razširjanja informacij. Poleg 
tega bi morala EU vprašanje pohabljanja ženskih spolnih organov dejavno obravnavati v 
svojem političnem dialogu z državami nečlanicami.

D: Evropsko leto za konec nasilja nad ženskami

Komisija bi morala v naslednjih treh letih pripraviti evropsko leto proti nasilju nad ženskami 
za dvig ozaveščenosti med državljani.

E: Koordinator EU za boj proti trgovini z ljudmi

Evropska komisija bi se lahko odločila za razširitev pooblastil koordinatorja EU za boj proti 
trgovini z ljudmi, da bi le-ta vključevala tudi nasilje nad ženskami. To bi koordinatorju 
dodelilo odgovornost za izboljšanje usklajevanja in medsebojne skladnosti med institucijami 
EU, agencijami EU, državami članicami in mednarodnimi akterji ter za razvoj obstoječih in 
novih politik EU za boj ne le proti trgovini z ljudmi, temveč tudi proti nasilju nad ženskami.

Ta rešitev bi prinesla večjo učinkovitost in nižje stroške kot določitev novega koordinatorja 
EU proti nasilju ter bi lahko izkoristila obstoječe izkušnje koordinatorja za boj proti trgovini z 
ljudmi.

4. Morebitna vprašanja, ki bi jih bilo treba preučiti v poročilu in priporočilih

Pri oblikovanju osnutka poročila poročevalka predlaga preučitev izvedljivosti naslednjih 
zakonodajnih možnosti:

1. pozvati k direktivi, ki bi vzpostavila ukrepe za spodbujanje in podpiranje ukrepov držav 
članic na področju preprečevanja nasilja (za zbiranje in izmenjavo informacij, usposabljanje 
zadevnih uradnikov, izmenjavo izkušenj in dobrih praks, ozaveščanje, sredstva itd.);

2. pozvati Komisijo, naj predloži revidiran predlog uredbe o evropski statistiki, ki bi 
vključeval tudi skladen sistem za zbiranje statističnih podatkov o nasilju nad ženskami v 
državah članicah.

Poleg tega poročevalka priporoča tudi preučitev naslednjih možnosti, ki bi, čeprav niso 
predlogi za zakonodajo EU, lahko tlakovale pot za prihodnje pomembne korake naprej:

3. pozvati Svet, naj aktivira premostitveno klavzulo, tj. soglasno sprejme sklep o opredelitvi 
nasilja na podlagi spola (vključno s pohabljanjem ženskih spolnih organov) kot enega od 
področij kriminala, ki so našteta v členu 83(1);

4. pozvati Komisijo, naj sproži postopek za pristop EU k Istanbulski konvenciji o nasilju nad 
ženskami, ko bo ovrednotila učinek tega pristopa;
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5. pozvati Komisijo, naj predstavi strategijo in akcijski načrt za boj proti nasilju nad ženskami 
na ravni celotne EU;

6. pozvati Komisijo, naj razširi pooblastila koordinatorja EU za boj proti trgovini z ljudmi, da 
bi bilo vključeno tudi nasilje nad ženskami;

7. pozvati Komisijo, naj v naslednjih treh letih pripravi evropsko leto za konec nasilja nad 
ženskami.


