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UVOD
Nasilje je zločin protiv svakog živog bića na Zemlji. Čovjek kao
najinteligentnije biće na Zemlji je i najveći nasilnik. Ubija, nanosi nepravdu i uništava ne iz potrebe nego zbog svog vlastitog ega.
Kako bi potaknule cijelu društvenu zajednicu na ovaj gorući problem
nasilja u našim obiteljima mi, trideset četiri udruge žena s područja
Koprivničko križevačke županije napisale smo zajedničku Deklaraciju
protiv fizičkog obiteljskog nasilja.
Iako smo kao država sastavnica demokratske zajednice najrazvijenijih
država na svijetu, još uvijek svi zajedno zaostajemo za dignitetom ljudskog dostojanstva.
Svijet kroči naprijed brzim koracima, a naše potrebe i navike ponašanja
ostaju negdje daleko iza napretka.
Nasilje je sve brutalnije i sve prisutnije na svakom koraku i na
svakom mjestu. Jesmo li negdje pogriješili u odgoju mladih generacija,
jesmo li zatajili ono što je važno u životu, izgubili se u svijetu tehnologije i kroz frustracije pokušavamo izboriti svoje mjesto u dječjem vrtiću,
školi, na fakultetu, na poslu i najvažnije u svojoj obitelji koja nam je
dom. Jesmo li? O nasilju se govori u javnosti, traže se rješenja na različite
načine i društvena zajednica pokušava sanirati dok je zločin već počinjen.
Prekasno za sve. Naše je mišljenje kako je potrebno djelovati preventivno,
potrebno je spriječiti zločin, a ne liječiti posljedice. Potrebno je pomoću
sveprisutne informiranosti o posljedicama počinjenja nasilja preventivno
djelovati na potencijalnog počinitelja / cu.
Ono što se mi zalažemo jest da se bez izuzetka počinitelj/ca nasilja mora udaljiti iz obiteljskog doma. Žrtva nasilja i djeca trebaju ostati u
obitelji.
Poštovani čitatelji, pred vama je nekoliko listova naše Deklaracije i naša
želja da svi zajedno djelujemo pozitivno u našem društvu u cilju suzbijanja nasilja u bilo kojoj životnoj dobi i na bilo kojem mjestu i protiv bilo
koga.
Za udruge žena potpisnice Deklaracije:
							
Slavica Stančec
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Deklaracija
o sprečavanju fizičkog
obiteljskog nasilja

Društva i udruge žena,
te građani potpisnici
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Uvodna riječ u Deklaraciju
U Republici Hrvatskoj ljudska prava svakog pojedinca propisana
su Ustavom RH, međunarodnim ugovorima koje je Republika Hrvatska
prihvatila, te zakonima.
Ustav Republike Hrvatske u članku 3. zaštitu ljudskih prava određuje kao
najvišu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske. Glavom III Ustava jamči se zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, te velik broj osobnih
prava.
Članak 14. Ustava RH proklamira pravo svakog građanina u Republici Hrvatskoj na Ustavom zajamčena prava i slobode, neovisno o
njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi smo jednaki pred
zakonom. Jamče se, zatim poimence osobne i političke slobode i prava
(poput prava na život, zabrane mučenja i prisilnog rada, prava na pravičan
sudski postupak, nepovredivost doma, zaštitu osobnog i obiteljskog
života, dostojanstva, ugleda i časti, slobodu mišljenja i izražavanja misli,
savjesti i vjeroispovijedi).
Republika Hrvatska ratificirala je velik broj međunarodnih ugovora na globalnoj i regionalnoj razini, kojima se jamči zaštita i promicanje
ljudskih prava. Ti ugovori, u koje pripada i šest konvencija Ujedinjenih
naroda o ljudskim pravima prema kojima postoji obveza izvještavanja
ugovornim tijelima Ujedinjenih naroda, kao i Europska konvencija o
zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, sukladno odredbama Ustava
dio su unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi su iznad zakona, te ih sudovi mogu i neposredno primjenjivati kad odlučuju o pitanjima koja se tiču zaštite ljudskih prava pojedinaca.
Za provedbu nacionalnog zakonodavstva i međunarodnih obaveza koje
je RH preuzela u području zaštite i promicanja ljudskih prava odgovornost pripada cjelokupnom sustavu državne vlasti, s posebnim naglaskom
na ulogu sudova u njihovoj zaštiti, te nezavisnih institucija.
U kontekstu gore navedenog postoji potreba za jasnim definiranjem
fizičkog obiteljskog nasilja, za jasnim stavovima o pravima koja se trebaju
primijeniti kako bi se spriječili svi vidovi ovakvog nasilja.
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Deklaracija o sprečavanju fizičkog obiteljskog nasilja
Ova Deklaracija ima za cilj sprečavanje fizičkog obiteljskog nasilja i daje
javnu podršku svih potpisnica /ka sprečavanju nasilja.
U ovoj Deklaraciji nasilje označava bilo koji oblik nasilja koje rezultira
ili može rezultirati fizičkom, spolnom, psihološkom povredom odnosno
patnjom žene, muškarca, djeteta uključujući i prijetnje takvim djelima,
silu, te svojevoljno oduzimanje slobode, bilo u javnom ili privatnom
životu.
Nasiljem se smatra fizičko zlostavljanje djece u obitelji, nasilje povezano s
ekonomskom situacijom u kućanstvu, fizičko i psihološko nasilje koje se
odvija u društvenoj zajednici, uključujući silovanje, spolno zlostavljanje,
napastovanje i zastrašivanje na poslu, u obrazovnim ustanovama i sličnim
institucijama, trgovanje ženama i prisilna prostitucija.
Žene imaju pravo na jednako uvažavanje i zaštitu svih ljudskih prava i
osnovnih sloboda u političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom,
građanskom ili bilo kojem drugom području.
Prema postojećim zakonima RH koji reguliraju ovu materiju, a zbog veće
učinkovitosti sprečavanja fizičkog obiteljskog nasilja predlažemo izmjene
istih zakona i zakonskih propisa.
Osnovne odrednice Deklaracije:
1. Spriječiti fizičko obiteljsko nasilje.
2. Nasilje nije oblik rješavanja problema i nema politički predznak.
3. Iz obitelji u kojoj se događa nasilje potrebno je fizički udaljiti počinitelja
nasilja.
4. Žrtve nasilja i djeca trebaju ostati u kućanstvu.
5. Djeca u najviše slučajeva prema postojećim statističkim podacima odlaze sa žrtvom iz obiteljskog doma. Osigurava im se utočište na
različitim tajnim lokacijama. U tim slučajevima žrtva i djeca su lišeni
svoje slobode. Ne mogu više na posao, u svoju školu ili vrtić. Ne mogu
navečer niti u svoj krevet. Gdje su njihova prava o ljudskim slobodama?
Potrebno je skrb i brigu društvene zajednice usmjeriti prema sankciji
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počinitelja obiteljskog nasilja, umjesto pružanja pomoći žrtvama nasilja
kada je zločin već počinjen.
Tražimo sljedeće:
1.Udaljavanje počinitelja iz obitelji, a ne žrtve.
2.Nasilje je zločin i potrebno je kazniti nasilje.
3.Nasilniku je potrebno odmah po prijavi počinjenja kaznenog djela
zabraniti približavanje obitelji.
4.Nasilnike je potrebno hitno smjestiti na lokaciju iz koje se ne
mogu svojom voljom vratiti u obitelj.
5.Predlažemo izgradnju centra resocijalizacije za nasilnike.
6.Potrebno je počinitelja odmah po počinjenju nasilja lišiti slobode.
7.Potrebno je počinitelju osigurati stručnu psihološku pomoć.
8.Sve možebitne žalbe na izricanje zaštitnih mjera počinitelju nasilja
ne odgađaju njihovo izvršenje.
9.Objaviti javno ime i prezime nasilnika s osobnim podacima u javnim
glasilima.
U POTVRDU TOGA potpisujemo se dana 12. ožujka 2011. godine s ciljem
javne podrške žrtvama i sprečavanju fizičkog obiteljskog nasilja, a povodom obilježavanja 103. godišnjice dana Žena u Koprivničko – križevačkoj
županiji.
Društva i udruge žena slučajnim redoslijedom:
Potpisnice Deklaracije:
1. Udruga žena Selnica Podravska
2. Udruga žena Bregi Koprivnički Bregi
3. Udruga žena Hrvatsko srce Drnje
4. Udruga žena Legrad
5. Udruga žena Crvene ruže Botinovec
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6. Udruga žena Hampovica
7. Udruga žena Napredna domaćica Miholjanec
8. Društvo žena Đelekovec
9. Udruga žena Ciklama Domaji
10. Udruga žena Srca Kunovca Kunovec
11. Udruga žena Sigetec
12. Udruga žena i djevojaka Napredna žena Veliki Poganac
13. Udruga žena Zablatje
14. Udruga žena Torčec
15. Društvo žena Reka
16. Društvo žena Sokolovac
17. Udruga žena Šemovci
18. Udruga Sigečko srce Sigetec
19. Udruga žena Velika srca Draganovca Draganovec
20. Udruga žena Hrvatska ruža Jagnjedovec
21. Udruga za terapeutske vještine Koprivnica
22. Udruga žena Vinica Koprivnica
23. Udruga žena Ivanečko srce Koprivnički Ivanec
24. Društvo žena i djevojaka Hrvatska duša Rasinja
25. Udruga žena Borovljanka Borovljani
26. Društvo žena Novigrad Podravski
27. Udruga žena Bakovčica Bakovčice
28. Udruga Napredna domaćica Molve
29. Udruga žena Glogovac
30. Udruga Napredne domaćice Repaš
31. Udruga žena Prekogorke Brđani Sokolovečki
32. Udruga žena Proljeće Štaglinec
33. Društvo žena Kamengrad Starigrad
I do sada brojni građani čiji su potpisi također priloženi Deklaraciji.

7

NN 70/2017 (19.7.2017.), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
HRVATSKI SABOR 1660
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U
OBITELJI
Proglašavam Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, koji je Hrvatski sabor
donio na sjednici 7. srpnja 2017. Klasa: 011-01/17-01/55; Urudžbeni broj:
71-06-01/1-17-2;Zagreb, 13. srpnja 2017.
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

DIO ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI
Glava I.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Zakonom propisuju se prava žrtava nasilja u obitelji, krug osoba
na koje se Zakon odnosi, određuju se oblici nasilja u obitelji, prekršajno
pravne sankcije za zaštitu od nasilja u obitelji, prikupljanje podataka o
primjeni Zakona, osnivanje Povjerenstva za praćenje i unapređenje rada
tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za
zaštitu od nasilja u obitelji te prekršajne odredbe.
Članak 9.
Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje koriste se
neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Članak 10.

Nasilje u obitelji je:

1. tjelesno nasilje
2. tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema
djeci
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3. psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili
uznemirenost
4. spolno uznemiravanje
5. ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke
ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene
osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja,
uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o
djeci
6. zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne
dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.

Vrste zaštitnih mjera
Članak 13.
Sud može počinitelju nasilja u obitelji, osim zaštitnih mjera propisanih
Prekršajnim zakonom, izreći sljedeće zaštitne mjere:
1. obveznog psihosocijalnog tretmana
2. zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u
obitelji
3. udaljenja iz zajedničkog kućanstva
4. obveznog liječenja od ovisnosti.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti od
nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 137/09., 14/10. i 60/10.).
Članak 31.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1.
siječnja 2018.
Klasa: 022-03/16-01/134; Zagreb, 7. srpnja 2017.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik Hrvatskoga sabora; Gordan Jandroković, v. r.
Skenirani dokumenti očitovanja državnih institucija na Deklaraciju
Ured Predsjednika republike Hrvatske dr. Ive Josipovića
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Ministarstvo Pravosuđa
Ministarstvo socijalne politike i mladih
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