OSNOVNI PREGLED
PRAVNEGA OKVIRA GLEDE
NASILJA V DRUŽINI
S STALIŠČA OČETOV

Monika Marc, diplomirana pravnica (UN)

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
“NASILJE JE KRŠITEV TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC!”

Kršitev pravice do
življenja
Kršitev pravice
do telesne in
duševne
integritete

Kršitev pravice
do osebnega
dostojanstva in
varnosti

Kršitev
pravice do
enakosti v
družini

NASILJE V DRUŽINI UREJA VEČ ZAKONOV…
• Zakon o preprečevanju nasilja v
družini,
• Kazenski zakonik,
• Zakon o kazenskem postopku,
• Zakon o nalogah in pooblastilih
policije,
• Zakon o varstvu javnega reda in
miru,
Vir: https://rb.gy/xppo6r

• Obligacijski zakonik.
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ZAKON O PREPREČEVANJU
NASILJA V DRUŽINI
2

MATERIALNI VIDIK


Fiizično nasilje



Spolno nasilje



Psihično nasilje



Ekonomsko nasilje



Zanemarjanje



Zalezovanje

PROCESNI VIDIK


Kako se odzvati na nasilje?



Ukrepi za zagotovitev varnosti žrtve



Posebnosti

KAJ JE NASILJE V DRUŽINI?
3. člen ZPND
(1) Nasilje v družini je prepovedano.
(2) Nasilje je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana (v nadaljnjem besedilu:
povzročitelj nasilja) proti drugemu družinskemu članu (v nadaljnjem besedilu: žrtev) oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na
starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno kaznovanje otrok.
(3) Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile ali grožnja z uporabo fizične sile, ki žrtev prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi ali ji omejuje
gibanje oziroma komuniciranje in ji povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale telesne poškodbe.
(4) Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega
pomena, grožnje z uporabo spolnega nasilja, ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi.
(5) Psihično nasilje so ravnanja in razširjanje informacij, s katerimi povzročitelj nasilja pri žrtvi povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti,
ogroženosti in druge duševne stiske, tudi če so storjena z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije.
(6) Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje žrtve pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s
katerim žrtev samostojno razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma upravljanja s skupnim premoženjem
družinskih članov, neupravičeno neizpolnjevanje finančnih oziroma premoženjskih obveznosti do družinskega člana ali neupravičeno
prelaganje finančnih oziroma premoženjskih obveznosti na družinskega člana.
(7) Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar povzročitelj nasilja opušča dolžno skrb za žrtev, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti,
razvojnih ali drugih osebnih okoliščin.
(8) Zalezovanje je naklepno ponavljajoče se neželeno vzpostavljanje stika, zasledovanje, fizično vsiljevanje, opazovanje, zadrževanje na krajih,
kjer se žrtev giba ali druga oblika neželenega vdora v življenje žrtve.

(2) Nasilje je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega
družinskega člana (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj nasilja) proti drugemu družinskemu
članu (v nadaljnjem besedilu: žrtev) oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na
starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno
kaznovanje otrok.

Vir: https://www.fairchild.af.mil/News/Commentaries/Display/Article/977650/one-mans-story-ofliving-with-an-abuser/

FIZIČNO NASILJE
3. člen
(opredelitev nasilja v družini)
(3) Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile ali
grožnja z uporabo fizične sile, ki žrtev prisili, da kaj
stori ali opusti ali da kaj trpi ali ji omejuje gibanje
oziroma komuniciranje in ji povzroči bolečino, strah
ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale telesne
poškodbe.
Primeri: brcanje, klofutanje, udarci s predmeti, metanje
predmetov v osebo ali po prostoru, odrivanje ali
porivanje, namerno izpostavljanje nevarostnim (na
primer prehitra vožnja), zvijanje rok, polivanje s tekočino,
davljenje ali dušenje, odrekanje ali siljenje s hrano,
napadi z orožjem,…

Vir: https://www.quora.com/What-do-you-do-when-a-woman-hits-you-Do-you-hit-back-ignore-her-or-threaten-tocall-the-police

SPOLNO NASILJE
3. člen
(opredelitev nasilja v družini)
(4) Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v
katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali zaradi
svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena,
grožnje z uporabo spolnega nasilja, ter javna objava
spolnih vsebin o žrtvi.

Primeri: siljenje v oralni, analni in vaginalni odnos,
siljenje v spolni odnos z drugo osebo, posilstvo,
izsiljena nosečnost, nezaželeno poljubljanje,
otipavanje,…

Vir: https://www.openglobalrights.org/un-resolution-acknowledges-hidden-victims-ofsexual-violence-in-conflict-men-and-boys/

PSIHIČNO NASILJE
3. člen
(opredelitev nasilja v družini)
(5) Psihično nasilje so ravnanja in razširjanje informacij,
s katerimi povzročitelj nasilja pri žrtvi povzroči strah,
ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in
druge duševne stiske, tudi če so storjena z uporabo
informacijsko komunikacijske tehnologije.
Primeri: grožnje, posmehovanje zaradi videza,
navad, izoliranje žrtve, vpitje, žaljenje,
nadzorovanje, uničevanje osebnih stvari, ki osebi
veliko pomenijo, tudi tišina na strani povzročitelja
nasilja, kričanje, prepričevanje žrtve, da izgublja
razum, prepričevanje žrtve, da je slab oče,
prelaganje odgovornosti za nasilje na žrtev,
pretirane zahteve, nadzorovanje osebe ali
njenega telefona, zaklepanje iz hiše,…

Vir: http://pridenews.ca/2020/05/01/no-ruse-men-also-victims-domestic-abuse/

Otrok kot “sredstvo za dosego cilja”
4. člen
(posebno varstvo in skrb)
(1) Posebno varstvo pred nasiljem uživa mladoletni družinski član
(v nadaljnjem besedilu: otrok).
(2) Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad
drugim družinskim članom ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja.
(3) Posebne skrbi pri obravnavanju nasilja in nudenju pomoči
žrtvam so deležne starejše osebe in invalidi ter osebe, ki zaradi
osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti zase.
Primeri: uporaba otrok proti žrtvi, nagovarjanje otrok
proti žrtvi, grožnje glede tega, da bo povzročitelj nasilja
odpeljal otroka, uporaba otrok za prenos sporočil do
žrtve,…

Vir:https://indianexpress.com/article/parenting/health-fitness/parents-fights-effect-childmental-health-and-behaviour-5384029/

EKONOMSKO NASILJE
3. člen
(opredelitev nasilja v družini)
(6) Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje
ali omejevanje žrtve pri razpolaganju z dohodki
oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim žrtev
samostojno razpolaga oziroma upravlja ali
neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma
upravljanja s skupnim premoženjem družinskih
članov, neupravičeno neizpolnjevanje finančnih
oziroma premoženjskih obveznosti do družinskega
člana ali neupravičeno prelaganje finančnih oziroma
premoženjskih obveznosti na družinskega člana.
Primeri: omejevanje pravice do zaposlitve, siljenje
osebe v finančno odvisnost, prisiljevanje v sklepanje
pogodb ali jemanje posojil, prelaganje celotnega
finančnega bremena za preživljanje družine na žrtev,…

Vir:https://www.shutterstock.com/image-vector/woman-demanding-money-manfinancial-violence-1902606091

ZANEMARJANJE IN ZALEZOVANJE
3. člen
(opredelitev nasilja v družini)
(7) Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar povzročitelj nasilja
opušča dolžno skrb za žrtev, ki jo potrebuje zaradi bolezni,
invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin.
(8) Zalezovanje je naklepno ponavljajoče se neželeno
vzpostavljanje stika, zasledovanje, fizično vsiljevanje, opazovanje,
zadrževanje na krajih, kjer se žrtev giba ali druga oblika
neželenega vdora v življenje žrtve.

Primeri: nepripravljenost zagotoviti življenjsko nujne
potrebščine, opustitev nege, grobi postopki, surovo
ravnanje,….

KAKO SE ODZVATI
NA NASILJE?
• Prijava policiji,

• CSD-ju,
• strokovnemu delavcu v
zdravstvenih/
izobraževalnih zavodih.

6.ČLEN ZPND: dolžnost organov in organizacij, ki pri
svojem delu izvedo za nasilje, da o tem obvestijo CSD,

7.ČLEN ZPND: žrtev si lahko izbere osebo, ki jo spremlja v
vseh postopkih,
8.ČLEN ZPND: žrtev ima pravico do zagovornika,
10.ČLEN ZPND: organi in organizacije so dolžne
prednostno obravnavati vse primere nasilja in zagotavljati
pomoč žrtvi,
15.ČLEN ZPND: CSD ima dolžnost žrtvi nuditi pomoč in
oceniti ali je potrebno oblikovati načrt pomoči,
25.ČLEN ZPND: možnost brezplačne pravne pomoči, ki se
določa po določbah zakona, ki ureja BPP.

UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI ŽRTVE
(Tretji del ZPND)
Okrožno sodišče lahko povzročiteljici nasilja (za 12 m):
• Prepove vstop v stanovanje žrtve,
• prepove zadrževanje v bližini stanovanja žrtve,
• prepove zadrževanje in približevanje krajem, kjer se žrtev
običajno nahaja,
• prepove navezovanje stikov,
• prepove objavljanje njenih osebnih podatkov.

NA PREDLOG ŽRTVE ALI CSDJA S SOGLASJEM ŽRTVE!

Temeljna predpostavka: če je
žrtev telesno prizadeta, je
utrpela škodo v povezavi z
zdravjem ali je utrpela drugi
protipravni poseg v njeno
dostojanstvo in druge
osebnostne pravice.
ALI
Povzročiteljica nasilja je zgolj
grozila, protipravno posegla v
stanovanje žrtve, drugače motila
posest ali je protipravno
nadlegovala žrtev.

Posebnost glede dokaznega standarda
“Dokazni standard v postopkih po ZPND je nižji, ker zadostuje, da so dejstva
dokazana s stopnjo verjetnosti. Sodišče iz nabora dokaznih predlogov izbere
in izvede le tiste dokaze, ki so relevantni in ki so ocenjeni kot nujno potrebni,
da se s stopnjo verjetnosti potrdi (ne)obstoj odločilnih dejstev.”
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 1563/2018, z dne 18.7.2018.
DOKAZNI STANDARD=VERJETNOST

Razlogi, ki kažejo na resničnost določenega dejstva,so
tehtnejši od tistih, ki nakazujejo proti njegovi resničnosti.

SKLEPNO
• Kje so določbe, ki bi dejansko omogočale izvrševanje
izrečenih ukrepov ter sam nadzor in sankcioniranje kršitev?
• Vprašanje učinkovitega in povezanega delovanja služb, ki
jim zakon nalaga številne obveznosti. Ali ti organi
(predvsem CSD) to resnično zmorejo?
• Problematika krivih ovadb?

Komentarji, lastne izkušnje, vprašanja-vse je dobrodošlo!

NASILJE V DRUŽINI UREJA VEČ ZAKONOV…
• Zakon o preprečevanju nasilja v
družini,
• Kazenski zakonik,
• Zakon o kazenskem postopku,
• Zakon o nalogah in pooblastilih
policije,
• Zakon o varstvu javnega reda in
miru,
Vir: https://rb.gy/xppo6r

• Obligacijski zakonik.
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KAZENSKI ZAKONIK IN
ZAKON O KAZENSKEM
POSTOPKU
2

MATERIALNI VIDIK

•

191. člen KZ-1: nasilje v družini

•

122.člen KZ-1: lahka telesna poškodba

•

123.člen KZ-1: huda telesna poškodba,

•

127.člen KZ-1: ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali
prepiru

•

170.člen KZ-1: posilstvo

•

158. člen KZ-1: razžalitev

•

160.člen KZ-1: žaljiva obdolžitev

•

132. člen: KZ-1: prisiljenje

•

135. člen KZ-1: grožnja

PROCESNI VIDIK
•

Pregon po uradni dolžnosti in pregon na predlog

•

195 a. člen in 201.člen ZKP

Nasilje v družini
191. člen
(1) Kdor v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače
boleče ali ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje
ali telo preganja iz skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga
zalezuje, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim
omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v skupnosti v podrejen položaj,
se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v kakšni drugi
trajnejši življenjski skupnosti.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka storjeno proti osebi, s katero je storilec
živel v družinski ali drugi trajnejši skupnosti, ki je razpadla, je pa dejanje s to
skupnostjo povezano, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

Lahka telesna poškodba
122. člen
(1) Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi tega začasno
okvarjen ali oslabljen kakšen del njegovega telesa ali njegov organ, ali je
poškodovančeva zmožnost za delo začasno zmanjšana ali je prizadeta
njegova zunanjost ali je začasno okvarjeno njegovo zdravje, se kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

(2) Če je poškodba iz prejšnjega odstavka prizadejana z orožjem, nevarnim
orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo
poškoduje ali zdravje hudo okvari, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Sodišče sme storilcu dejanja iz prejšnjega odstavka izreči sodni opomin,
zlasti če je bil storilec izzvan z nedostojnim ali surovim obnašanjem
poškodovanca.
(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog.

Huda telesna poškodba
123. člen
(1) Kdor koga tako telesno poškoduje ali mu prizadene tako škodo na zdravju, da bi bilo lahko zaradi
tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in znatno oslabljen kakšen del
njegovega telesa ali kak organ ali je začasno in znatno oslabljen pomemben del telesa ali pomemben
organ ali je zaradi tega poškodovani začasno nezmožen za vsakršno delo ali je njegova zmožnost za
delo za vselej zmanjšana ali je bila začasno precej zmanjšana ali je bil začasno skažen ali mu je začasno
hudo ali za vselej v manjši meri okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka umre, se storilec kaznuje z zaporom od
enega do desetih let.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(4) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storil na mah, ker ga je
poškodovanec brez njegove krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se kaznuje z
zaporom do treh let.

Ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali
prepiru
127. člen

(1) Kdor pri pretepu ali prepiru seže po orožju, nevarnem orodju ali kakšnem drugem sredstvu,
s katerim se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje z denarno kaznijo
ali z zaporom do šestih mesecev.
(2) Pregon se začne na predlog.

Žaljiva obdolžitev
160. člen

(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do treh mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja
ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
(3) Če je tisto, kar se trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z denarno
kaznijo ali zaporom do enega leta.
(4) Če dokaže resničnost svoje trditve ali če dokaže, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil ali
raznašal, se storilec ne kaznuje za žaljivo obdolžitev, lahko pa se kaznuje za razžalitev (158. člen) ali očitanje kaznivega
dejanja z namenom zaničevanja (162. člen).
(5) Če kdo za koga trdi ali raznaša, da je storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, se sme
resničnost, da je oškodovanec storil kaznivo dejanje, dokazovati le s pravnomočno sodbo, z drugimi dokazi pa le, če
pregon ali sojenje ni mogoče ali ni dovoljeno.
(6) Če je bila žaljiva obdolžitev, da je oškodovanec storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni
dolžnosti, storjena v okoliščinah iz tretjega odstavka 158. člena tega zakonika, se storilec ne kaznuje za žaljivo
obdolžitev, čeprav ni pravnomočne sodbe, če dokaže, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je
trdil ali raznašal.

Razžalitev
158. člen
(1) Kdor koga razžali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim
sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje
z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
(3) Ne kaznuje se, kdor se o kom žaljivo izrazi v znanstvenem, književnem ali umetniškem delu,
v resni kritiki, pri izpolnjevanju uradne dolžnosti, časnikarskega poklica, politične ali druge
družbene dejavnosti, obrambi kakšne pravice ali varstvu upravičenih koristi, če se iz načina
izražanja ali iz drugih okoliščin vidi, da tega ni storil z namenom zaničevanja.
(4) Če je razžaljenec razžalitev vrnil, sme sodišče obe stranki ali eno od njiju kaznovati ali
kazen odpustiti.

Prisiljenje
132. člen
(1) Kdor koga s silo ali resno grožnjo prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi, se kaznuje z
zaporom do enega leta.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka zoper uradno osebo z namenom ustrahovanja,
tako da uradna oseba v mejah svojih uradnih pravic opravi uradno dejanje, ki ga ne bi smela
opraviti, ali ne opravi dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti, se kaznuje z zaporom do
dveh let.
(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog, za dejanje iz
prejšnjega odstavka pa po uradni dolžnosti.

Grožnja
135. člen
(1) Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo
življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja
storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih
mesecev.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti dvema ali več osebam ali z grdim
ravnanjem ali z orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko
telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
enega leta.
(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog,…

Kriva ovadba
288. člen

(1)Kdor koga naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, pa ve, da ga ni storil, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2)Enako se kaznuje, kdor podtakne sledove kaznivega dejanja ali kako drugače
povzroči, da se uvede kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katero se storilec
preganja po uradni dolžnosti, zoper nekoga, za katerega ve, da ga ni storil.
(3)Kdor se sam naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, čeprav ga ni storil, se kaznuje z denarno kaznijo.
(4)Enako se kaznuje tudi, kdor naznani, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, čeprav ve, da tako dejanje ni bilo storjeno.

PREGON

PREGON NA PREDLOG
Oškodovanec mora podati
predlog za pregon, na
podlagi katerega državni
tožilec začne postopek
pregona. Tak predlog se
mora podati v roku treh
mesecev od dneva, ko je na
strani oškodovanca podana
vednost glede kaznivega
dejanja in storilca.

PREGON PO URADNI
DOLŽNOSTI
Ko se žrtev obrne na policijo,
ima ta po uradni dolžnosti
obveznost obvestiti
državnega tožilca, ki se nato
odloči glede začetka
kazenskega pregona.

Ovadbo kaznivega dejanja lahko podate kadarkoli na
katerikoli policijski postaji ali oddelku policije, kjer je delo ali
dežurstvo praviloma organizirano in poteka 24 ur na dan.
Ovadbo lahko podate kadarkoli (24 ur na dan) tudi na
številko 113 ali druge telefonske številke policijskih enot, ki so
na razpolago v javno objavljenem telefonskem imeniku
Telekoma Slovenije in na spletni strani policije. Policiji lahko
podate ovadbo tudi v pisni in elektronski obliki.

195.a člen ZKP
(1) Če so podane okoliščine iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 201. člena tega zakona, vendar je nevarnost, da bo obdolženec uničil
sledove kaznivega dejanja, vplival na priče, udeležence ali prikrivalce ali ponovil kaznivo dejanje, dokončal poskušeno kaznivo dejanje ali
storil kaznivo dejanje, s katerim grozi, moč odvrniti s prepovedjo približanja obdolženca določenemu kraju ali osebi, uporabi sodišče ta
ukrep.
(2) Sodišče določi primerno razdaljo - oddaljenost od določenega kraja ali osebe, ki jo mora obdolženec spoštovati in je namerno ne sme
prekoračiti oziroma obdolžencu prepove navezovati stike z osebo na kakršen koli način, vključno z uporabo elektronskih komunikacijskih
sredstev; v nasprotnem primeru lahko sodišče zoper njega odredi pripor. O tej posledici je obdolženca predhodno vselej treba obvestiti.
(3) Če razdaljo - oddaljenost, ki jo mora spoštovati obdolženec oziroma prepoved navezovanja stikov na kakršen koli način, vključno z
uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev, namerno krši z ukrepom varovana oseba, jo lahko sodišče vsakokrat kaznuje z denarno
kaznijo iz 78. člena tega zakona.
(4) O ukrepu iz tega člena odloči sodišče z obrazloženim sklepom; obrazložitev mora vsebovati utemeljitev suma, da je obdolženec storil
kaznivo dejanje, okoliščin iz prvega odstavka tega člena in uporabe tega ukrepa.
(5) Glede nadzorovanja izvajanja ukrepa prepovedi približanja določenemu kraju ali osebi in ravnanja v primeru njegove kršitve se smiselno
uporabljajo določbe petega in šestega odstavka 199.a člena tega zakona
201. Člen ZKP
(1) Če je podan utemeljen sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, se sme pripor zoper njo odrediti:
1)
2)

če se skriva, če ni mogoče ugotoviti njene istovetnosti ali če so druge okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bi pobegnila;

če je upravičena bojazen, da bo uničila sledove kaznivega dejanja, ali če posebne okoliščine kažejo, da bo ovirala potek kazenskega
postopka s tem, da bo vplivala na priče, udeležence ali prikrivalce;

3) če teža, način storitve ali okoliščine, v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno in njene osebne lastnosti, prejšnje življenje, okolje in razmere v
katerih živi ali kakšne druge posebne okoliščine kažejo na nevarnost, da bo ponovila kaznivo dejanje, dokončala poskušeno kaznivo dejanje ali
storila kaznivo dejanje, s katerim grozi.

(2) V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka traja pripor, ki je bil odrejen samo zato, ker ni bilo mogoče ugotoviti istovetnosti osebe, toliko časa,
dokler istovetnost ni ugotovljena. V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka se pripor odpravi, brž ko so zagotovljeni dokazi, zaradi katerih je bil
odrejen.
(3) Kot posebne okoliščine iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se štejejo zlasti obdolženčeve kršitve ukrepov iz 195., 195.a, 195.b, 196. in
199.a člena tega zakona.

Možnost
odreditve
prepovedi
približanja
ali pripora

6. Člen
(nasilno in drzno vedenje)

ZAKON O VARSTVU
JAVNEGA REDA IN MIRU

(1) Kdor izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen,
nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način ali koga zasleduje in
s takšnim vedenjem pri njem povzroči občutek ponižanosti,
ogroženosti, prizadetosti ali strahu, se kaznuje z globo od 60.000
do 120.000 tolarjev.
(2) Kdor koga udari, se kaznuje z globo od 80.000 tolarjev do
150.000 tolarjev.
(3) Kdor se pretepa, se kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do
300.000 tolarjev.
(4) Če so prekrški iz prejšnjih odstavkov storjeni proti zakoncu ali
zunajzakonskem partnerju ali partnerju v registrirani istospolni
skupnosti, bivšemu zakoncu ali zunajzakonskem partnerju ali
partnerju v registrirani istospolni skupnosti, krvnemu sorodniku v
ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu, rejniku ali rejencu,
skrbniku ali varovancu te osebe ali proti osebi, ki živi s storilcem
v skupnem gospodinjstvu, se kršitelj kaznuje z globo od 150.000
tolarjev do 300.000 tolarjev.

60. člen
(prepoved približevanja)

ZAKON O NALOGAH IN
POOBLASTILIH POLICIJE

(1) Če je podan utemeljen sum, da je oseba storila kaznivo
dejanje ali prekršek z znaki nasilja ali je bila zalotena pri takem
kaznivem dejanju ali prekršku, in obstajajo razlogi za sum, da bo
ogrozila življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je
ali je bila v bližnjem razmerju v smislu določb kazenskega
zakonika in zakona, ki ureja preprečevanje nasilja v družini (v
nadaljnjem besedilu: kršitelj), kar policisti ugotovijo zlasti na
podlagi dotedanjega grdega ravnanja kršitelja, iz okoliščin, ki jih
neposredno zaznajo ob prihodu na kraj dogodka, zbranih
obvestil od žrtev ali prič, podatkov centra za socialno delo,
humanitarnih in nevladnih organizacij, smejo policisti odrediti
prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi (v
nadaljnjem besedilu: oškodovanec), ki je kršitelj namerno ne
sme prekršiti. Kot kraj se določi kraj, kjer oškodovanec stanuje,
dela, se izobražuje, je v varstvu ali se vsakodnevno giblje.
Prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi
zajema tudi prepoved nadlegovanja po komunikacijskih
sredstvih, na kar kršitelja policisti posebej opozorijo.

Utemeljen sum, da
je oseba storila
prekršek ali kaznivo
dejanje z elementi
nasilja

+

Obstoj razlogov za
sum, da bo
povzročiteljica
nasilja ogrozila
življenje, osebno
varnost ali svobodo
druge osebe, s
katero je ali je bila
v bližnjem razmerju.

Prepoved približevanja določeni osebi ali kraju, ki je dana s strani policije traja 48 ur.
Preiskovalni sodnik lahko na predlog žrtve ukrep podaljša do 60 dni.

Denarna odškodnina

179. člen

OBLIGACIJSKI ZAKONIK

(1) Za pretrpljene telesne bolečine, za
pretrpljene duševne bolečine zaradi
zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti,
razžalitve dobrega imena in časti ali okrnitve
svobode ali osebnostne pravice ali smrti
bližnjega in za strah pripada oškodovancu,
če okoliščine primera, zlasti pa stopnja
bolečin in strahu ter njihovo trajanje to
opravičujejo, pravična denarna odškodnina
neodvisno od povračila premoženjske
škode, pa tudi če premoženjske škode ni.
(2) Višina odškodnine za nepremoženjsko
škodo je odvisna od pomena prizadete
dobrine in namena te odškodnine, ne sme
pa podpirati teženj, ki niso združljive z njeno
naravo in namenom.

SKLEPNO
Pomeni več zakonov tudi boljšo zaščito žrtve?
Komentarji, lastne izkušnje, vprašanja-vse je dobrodošlo!

