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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 46. seji, 4. 12. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju
nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 46. seji, 4.12.2014
obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju
nasilja nad ţenskami in nasilja v druţini ter o boju proti njima, ki ga je Vlada RS
posredovala Drţavnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Uvodno predstavitev je podala mag. Maruša Gortnar, predstavnica Ministrstva za
delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti, ki je predstavila bistvene elemente
konvencije, ki jo je Slovenija podpisala 8. septembra 2011. Povedala je, da bodo novi
ukrepi za uskladitev z nacionalno zakonodajo, opredeljeni v novi Resoluciji o
nacionalnem programu preprečevanja nasilja v druţini.
Člani komisije ugotavljajo, da je Istanbulska konvencija instrument, ki celostno
obravnava preprečevanje nasilja nad ţenskami zaradi spola in nasilja v druţini.
Vključuje ukrepe tako na področju preprečevanja nasilja nad ţenskami kot zaščite
ţrtev nasilja, kazenskega pregona povzročiteljev nasilja, poziva k sprejemu
zakonskih in političnih ukrepov za usklajeno in koordinirano delovanje vseh
pomembnih institucij, poziva drţave h kriminalizaciji nasilja nad ţenskami ter
zagotavljanju primerne in učinkovite kazni za povzročitelje nasilja. Krepi odgovornost
drţav za doseganje enakosti med spoloma in varstvo človekovih pravic ţrtev nasilja,
saj je nasilje nad ţenskami eden od mehanizmov za ohranjanje in ustvarjanje
neenakosti med ţenskami in moškimi.
Pri preventivnem delovanju in programih obravnave je potrebno, po mnenju članov
komisije, s sodelovanjem vseh akterjev, razvijati in spodbujati vse oblike, ki vodijo k
preprečevanju nasilja nad ţenskami in krepijo spoštovanje njihovega dostojanstva.
Opozarjajo na ključen pomen preventivnih ukrepov pri prizadevanjih za
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preprečevanje vseh oblik nasilja nad ţenskami in v druţini ţe v predšolskem obdobju
otrok in na vseh ravneh izobraţevanja.
Glede na področje, ki ga ureja obravnavana konvencija in ukrepe, ki jih določa, člani
komisije ugotavljajo, da Slovenija v obstoječi zakonodaji (Kazenski zakonik) ţe
zagotavlja določene ukrepe za odpravljanje nasilja nad ţenskami in nasilja v druţini.
Pri tem pa izpostavljajo 37. člen konvencije, ki govori o prisilni poroki. Znano je, da se
prisilne poroke pojavljajo tudi na območju naše drţave. Zato člani komisije menijo, da
to vprašanje zahteva ustrezno obravnavo tudi v slovenski kazenski zakonodaji.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Bojan Kekec.
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