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PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o posljedicama nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama i prava skrbništva po žene 
i djecu
(2019/2166(INI))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir članak 2. i članak 3. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) te 
članke 6. i 8. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (UFEU),

– uzimajući u obzir članke 21., 23. i 24. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

– uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad 
ženama i nasilja u obitelji (Istanbulsku konvenciju), koja je stupila na snagu 
1. kolovoza 2014.,

– uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta od 20. studenoga 1989.,

– uzimajući u obzir opću napomenu br. 13 Odbora za prava djeteta od 18. travnja 2011. o 
pravu djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja,

– uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od 
4. studenog 1950.,

– uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o ukidanju svih oblika diskriminacije žena od 
18. prosinca 1979.,

– uzimajući u obzir Program održivog razvoja do 2030. koji je stupio na snagu 
1. siječnja 2016. , a posebno peti cilj održivog razvoja o rodnoj ravnopravnosti,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije od 4. ožujka 2016. o odluci Vijeća o sklapanju, od 
strane Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja 
nad ženama i nasilja u obitelji (COM(2016)0109),

– uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 5. ožujka 2020. „Unija ravnopravnosti: 
strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025." (COM(2020)0152), a posebno njezin 
prvi cilj o iskorjenjivanju nasilja nad ženama i djevojčicama te povezanih stereotipa,

– uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 24. lipnja 2020. o Strategiji EU-a za prava 
žrtava (2020. – 2025.) (COM(2020)0258),

– uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 6. ožujka 2019. „Izvješće o 
ravnopravnosti žena i muškaraca 2019.” (SWD(2019)0101),

– uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 12. rujna 2017. o Prijedlogu odluke Vijeća o 
sklapanju, od strane Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi 
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protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji1,

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. studenoga 2019. o pristupanju EU-a 
Istanbulskoj konvenciji i drugim mjerama za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja2,

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. siječnja 2021. o rodnoj perspektivi u krizi 
uzrokovanoj bolešću COVID-19 i razdoblju nakon krize3,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 
12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima4,

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o 
nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima 
povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) 
br. 1347/2000 (Bruxelles II.a)5,

– uzimajući u obzir studiju Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE) od 
12. lipnja 2019. „Razumijevanje nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama u EU-u: 
uloga podataka”,

– uzimajući u obzir studiju EIGE-a od 18. studenog 2019. „Vodič za policiju u svrhu 
procjene rizika i upravljanja rizikom od nasilja koje u intimnim vezama nad ženama 
vrše partneri”,

– uzimajući u obzir izvješće Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) od 
3. ožujka 2014. „Nasilje nad ženama: istraživanje provedeno diljem EU-a”,

– uzimajući u obzir Platformu neovisnih stručnjaka za borbu protiv diskriminacije i 
nasilja nad ženama i njezinu izjavu od 31. svibnja 2019. „Nasilje koje u intimnim 
vezama nad ženama vrše partneri ključan je podatak koji treba uzeti u obzir pri 
određivanju skrbništva nad djecom”,

– uzimajući u obzir izjavu „Za mnoge žene i djecu dom nije sigurno mjesto“ od 
24. ožujka 2020. koju je pripremila Marceline Naudi, predsjednica Stručne skupine za 
borbu protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja pri Vijeću Europe, u kojoj se 
govori o nužnosti poštovanja standarda Istanbulske konvencije tijekom pandemije,

– uzimajući u obzir članak 54. Poslovnika,

– uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za pravna pitanja i Odbora za prava žena 
i rodnu ravnopravnost u skladu s člankom 58. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i Odbora za prava žena i rodnu 
ravnopravnost (A9-0000/2021),

                                               
1 SL C 337, 20.9.2018., str. 167.
2 Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0080.
3 Usvojeni tekstovi, P9_TA(2021)0024.
4 SL L 181, 29.6.2013., str. 4.
5 SL L 338, 23.12.2003., str. 1.
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A. budući da rodna ravnopravnost predstavlja temeljnu vrijednost i cilj EU-a, budući da je 
rodno uvjetovano nasilje ekstreman oblik diskriminacije žena i jedna od najvećih 
prepreka postizanju rodne ravnopravnosti;

B. budući da, unatoč brojnim primjerima uvažavanja rodne ravnopravnosti i napretka 
ostvarenog u tom području, žene i muškarci u praksi ne uživaju ista prava te i dalje 
postoje društvene, gospodarske i kulturne nejednakosti;

C. budući da se nasilje koje vrše partneri u intimnim vezama odnosi na svako fizičko, 
seksualno i psihološko nasilje te financijsko izrabljivanje koje se događa između bivših 
ili trenutačnih supružnika ili partnera, bez obzira na to ima li počinitelj ili je imao isto 
boravište kao i žrtva; budući da je nasilje koje vrše partneri u intimnim vezama jedan od 
najčešćih oblika rodno uvjetovanog nasilja, pri čemu se procjenjuje da su nad 22 % žena 
partneri vršili fizičko i/ili seksualno nasilje, dok su nad 43 % žena vršili psihološko 
nasilje6; budući da su žene i djeca nerazmjerno pogođeni tom vrstom nasilja; budući da 
je obiteljsko nasilje ozbiljan i često skriven društveni problem koji može uzrokovati 
sustavnu fizičku i psihološku traumu s teškim posljedicama budući da su počinitelji 
osobe u koje bi žrtva trebala moći imati povjerenje;

D. budući da su mjere ograničavanja kretanja i ograničavanja socijalnih kontakata tijekom 
pandemije bolesti COVID-19 povezane s eksponencijalnim povećanjem učestalosti i 
intenziteta slučajeva nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama u mnogim državama 
članicama, što je posljedica prisilnog ostanka kod kuće zbog koje je ženama otežan 
pristup učinkovitoj zaštiti i potpori; budući da je unatoč raširenosti te pojave nasilje koje 
nad ženama u intimnim vezama vrše partneri i dalje nedovoljno prijavljeno u EU-u te da 
postoji znatan nedostatak sveobuhvatnih podataka;

E. budući da dijete trpi nasilje samim svjedočenjem zlostavljanju u obiteljskom okruženju 
koje se odvija u obliku fizičkog, verbalnog, psihološkog i seksualnog nasilja te 
financijskog izrabljivanja nad njima bitnim osobama ili osobama kojima su 
emocionalno privržene; budući da takvo nasilje ima vrlo ozbiljne posljedice za 
psihološki i emocionalni razvoj djeteta i budući da je stoga ključno posvetiti dužnu 
pozornost toj vrsti nasilja u okviru postupaka razvoda i dogovora o roditeljskom 
skrbništvu uzimajući u obzir što je najbolje za dijete, posebno kako bi se odredilo 
skrbništvo i pravo na posjećivanje u slučajevima rastave;

F. budući da je za iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja nužno oslanjati se na 
dosljedne i usporedive administrativne podatke koji se dobivaju prikupljanjem u sklopu 
čvrstog i koordiniranog okvira; budući da trenutačno dostupni podaci koje su prikupila 
tijela kaznenog progona i pravosudna tijela država članica ne odražavaju u potpunosti 
razinu nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama jer većina država članica ne 
prikuplja usporedive podatke o rodno uvjetovanom nasilju kategorizirane po rodu te u 
okviru svojih pravnih sustava ne priznaju nasilje koje vrše partneri u intimnim vezama 
kao konkretno kazneno djelo;

G. budući da se u nekim državama članicama često zanemaruje nasilje koje nad ženama 
vrše partneri u intimnim vezama te se čini da prevladava općenito pravilo o 
zajedničkom skrbništvu nad djecom pri donošenju aranžmana i odluka o dodjeli 

                                               
6 Izvješće Agencije za temeljna prava od 3. ožujka 2014. „Nasilje nad ženama: istraživanje na razini EU-a”.
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skrbništva, pristupu, kontaktu i posjetima; budući da ignoriranje takvog nasilja može 
dovesti do teških posljedica za žene i djecu koje mogu eskalirati u ubojstva žena i/ili 
djece; budući da žrtve nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama trebaju posebne 
mjere zaštite; budući da će se položaj žrtava vjerojatno pogoršati ako ovise o počinitelju 
u financijskom ili društvenom pogledu;

H. budući da pravo svakog djeteta na održavanje kontakta s oba roditelja, koje proizlazi iz 
članka 8. Europske konvencije o ljudskim pravima i članka 9. Konvencije o pravima 
djeteta, može biti ograničeno kako bi se zajamčilo ono što najbolje za dijete;

I. budući da se kazneni postupci koji proizlaze iz prijava obiteljskog nasilja često obrađuju 
potpuno odvojeno od postupaka rastave; budući da to može značiti određivanje 
zajedničkog skrbništva nad djecom i/ili nametanje prava na posjećivanje, čime se 
ugrožavaju prava i sigurnost žrtve ili djece;

J. budući da je bolje izbjegavati sva mirenja u slučajevima nasilja nad ženama, bilo prije 
ili tijekom sudskog postupka, kad je prvenstveno nužno zajamčiti sigurnost žrtve;

K. budući da se Istanbulskom konvencijom od stranaka zahtijeva donošenje zakonodavnih 
ili drugih potrebnih mjera kako bi se osiguralo da se slučajevi obiteljskog nasilja 
uzimaju u obzir pri određivanju prava na skrbništvo i posjećivanje djece te da 
ostvarivanje prava na posjećivanje ili skrbništvo ne ugrožava prava i sigurnost žrtve ili 
njezine djece;

L. budući da zajedničko skrbništvo u slučajevima nasilja koje vrše partneri u intimnim 
vezama izlaže žene stalnom nasilju te ih se prisiljava da ostanu u blizini svojih 
zlostavljača i podvrgava daljnjem fizičkom i psihološkom nasilju, kao i emotivnom 
zlostavljanju, a spomenuto se može spriječiti; budući da bi u slučajevima nasilja koje 
vrše partneri u intimnim vezama pravo žena na zaštitu i život bez fizičkog i psihološkog 
nasilja trebalo imati prednost pred preferiranim zajedničkim skrbništvom;

M. budući da je nasilje koje vrše partneri u intimnim vezama suštinski povezano s nasiljem 
nad djecom i zlostavljanjem djece; budući da djeca izložena obiteljskom nasilju 
vjerojatno trpe negativne posljedice po mentalno i fizičko zdravlje koje bi mogle biti 
akutne i kronične prirode; budući da se viktimizacija djece u situacijama nasilja nad 
ženama može nastavljati i eskalirati tijekom spora o skrbništvu nad djetetom između 
roditelja;

N. budući da odrastanje u nasilnom kućnom okruženju ima bitne posljedice po razvoj 
djeteta i njegovo ponašanje kao odrasle osobe; budući da izloženost nasilju u dječjoj 
dobi kroz zlostavljanje i/ili svjedočenje nasilju koje partneri vrše u intimnim vezama 
dovodi dijete u opasnost da postane žrtvom ili da samo vrši nasilje kao odrasla osoba;

O. budući da su postupci za rastavu u međudržavnim postupcima složeniji;

P. budući da je člankom 82. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) 
predviđena mogućnost utvrđivanja minimalnih pravila potrebnih za olakšavanje 
uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka te policijske i pravosudne suradnje u 
kaznenim stvarima s prekograničnim elementima, posebno u pogledu prava žrtva 
kaznenog djela;
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1. snažno osuđuje sve oblike nasilja nad ženama i izražava žaljenje zbog činjenice da 
partneri i dalje vrše nasilje nad ženama u intimnim vezama, što predstavlja tešku 
povredu njihovih ljudskih prava i dostojanstva;

2. napominje da su, u načelu, zajedničko skrbništvo i nenadzirani posjeti poželjni kako bi 
se zajamčilo da roditelji uživaju jednaka prava i jednaku odgovornost te kako bi se 
zaštitili najbolji interesi djeteta; naglašava, međutim, da nasilje koje vrše partneri u 
intimnim vezama očito nije spojivo sa zajedničkim skrbništvom i skrbi zbog njegovih 
teških posljedica za žene i djecu, uključujući opasnost od radikalnih činova poput 
ubojstva žene i djece; naglašava da su pri utvrđivanju aranžmana za dodjelu skrbništva i 
prava na posjećivanje djece najvažniji zaštita žena i djece od nasilja i ono što je najbolje 
za dijete te da spomenuto ima prednost pred drugim kriterijima; stoga naglašava da je 
najbolja alternativa dodjela isključivog skrbništva nenasilnom partneru, najčešće majci, 
kojom se sprječava daljnje nasilje i sekundarna viktimizacija žrtava;

3. poziva na obvezno ciljano osposobljavanje pravosudnih službenika i policijskih 
službenika u pogledu obiteljskog nasilja i njegovih mehanizama, uključujući prisilu, 
manipulaciju i psihološko nasilje, u pogledu bitnih posljedica koje nasilje koje vrše 
partneri u intimnim vezama ima za prava djece, njihovu zaštitu i dobrobit te u pogledu 
odgovarajućih vještina kako bi službenici mogli procijeniti situaciju koristeći se 
pouzdanim alatima za procjenu rizika;

4. snažno preporučuje da države članice uspostave specijalizirane sudove i pravosudne 
službe, kao i da usvoje prikladne zakone, osposobljavanje, postupke i smjernice za sve 
stručnjake koji rade sa žrtvama, uključujući podizanje razine osviještenosti o rodno 
uvjetovanom nasilju, kako bi se izbjegla neusklađenost sudskih odluka, diskriminacija 
ili sekundarna viktimizacija tijekom sudskih, zdravstvenih i policijskih postupaka, čime 
bi se osiguralo da se djeca i žene propisno saslušaju i da se zajamči prioritet njihovoj 
zaštiti; naglašava potrebu za jačanjem specijaliziranih pravosudnih institucija i 
pravosuđa prilagođenog potrebama djece kroz ograničavanje prekomjernih diskrecijskih 
ovlasti pravosudnih službenika i uspostavom provjera postupaka skrbništva nad djecom 
koje će vršiti kvalificirani stručnjaci;

5. naglašava da je u tim postupcima važna uloga liječnika sa stručnim forenzičkim 
znanjem koji pruža skrb kako ženama koje su žrtve zlostavljanja ili nasilja u obitelji 
tako i djeci, posebno ako okruženje u kojem žive nije prikladno za zaštitu njihova 
zdravlja, dostojanstva i kvalitete života; stoga podsjeća na nužnost toga da forenzički 
stručnjaci i stručnjaci mogu koristiti, među ostalim, smjernice dobivene temeljem 
skupova podataka, prakse i najbolje prakse na europskoj razini;

6. naglašava važnost djelovanja na razini EU-a i na nacionalnoj razini kako bi se postigao 
dogovor o zajedničkim pravnim definicijama jer nasilje koje dijete trpi svjedočenjem 
nasilnim djelima nije prepoznato u mnogim pravnim sustavima i izravno utječe na 
prikupljanje podataka u policijskom i pravosudnom sektoru te na prekograničnu 
suradnju;

7. poziva Komisiju i države članice da pruže kvalitetne, rodno kategorizirane i usporedive 
podatke za EU o raširenosti nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama, njegovim 
uzrocima, posljedicama i upravljanju te o pravu na skrbništvo – uz potpuno 
iskorištavanje kapaciteta i stručnosti EIGE-a;
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8. izražava zabrinutost jer se zbog diskriminatornih rodnih stereotipa često dovode u 
pitanje navodi žena, posebno kad se optužbe za zlostavljanje djece i obiteljsko nasilje 
proglašava neistinitima;

9. ističe da počinitelji često koriste sudske postupke kako bi proširili svoju moć i kontrolu 
te nastavili zastrašivati i poticati strah u svojim žrtvama; naglašava da počinitelji često 
zlostavljaju djecu ili prijete ozljeđivanjem ili oduzimanjem djece kako bi naudili svojim 
partnericama i bivšim partnericama;

10. poziva države članice da promiču bolji pristup pravnoj zaštiti kroz učinkovita saslušanja 
i naloge za zabranu pristupa, savjetovanje i dodjelu sredstava zakladama za žene žrtve 
nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama te da provedu posebne postupke i pruže 
potporu majkama koje su žrtve obiteljskog nasilja kako bi se spriječilo da opet postanu 
žrtve zbog gubitka skrbništva nad svojom djecom;

11. poziva Komisiju da diljem EU-a promiče kampanje za podizanje razine osviještenosti 
kao nužnu mjeru za sprječavanje nasilja u obitelji i stvaranja ozračja nulte tolerancije 
prema nasilju;

12. naglašava da je saslušanje djeteta važno kako bi se odredilo što je najbolje za dijete pri 
tijekom postupaka za određivanje skrbništva; ističe, međutim, da bi u okviru svih 
postupaka, ali prvenstveno u postupcima koji se odnose na navodno nasilje koje vrše 
partneri u intimnoj vezi, saslušanja trebala voditi za to osposobljeni stručnjaci, 
uključujući dječje neuropsihijatre, u okruženju prilagođenom djeci bez pritiska ili 
utjecaja roditelja ili rodbine kako bi se izbjeglo produbljivanje traume i daljnja 
viktimizacija;

13. naglašava važnost razmjene informacija među sudovima, središnjim tijelima država 
članica i policijskim tijelima, posebno u vezi s prekograničnim slučajevima skrbništva; 
nada se da će se revidiranim pravilima iz Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 
25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u 
stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece7

poboljšati suradnja među pravosudnim sustavima kako bi se učinkovito utvrdilo što je 
najbolje za dijete; poziva u tom pogledu Komisiju i države članice da učinkovito 
primijene Uredbu Bruxelles II.a;

14. naglašava potrebu da se prepozna međusobna povezanost kaznenih, građanskih i drugih 
sudskih postupaka kako bi se koordinirali pravosudni odgovori na nasilje koje vrše 
partneri u intimnim vezama i izbjegla neusklađenost sudskih odluka koja je štetna za 
djecu i žene žrtve;

15. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

                                               
7 SL L 178, 2.7.2019., str. 1.
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