
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTESTNO PISMO 

 

Sramotna uporaba omilitvenih določil ob izreku kazni za posilstvo, ki smo ji bili priča na prvi stopnji 

koprskega sodišča, nas je na Društvu za nenasilno komunikacijo do temeljev pretresla. Zmotno 

smo menili_e, da so sovraštvo do žensk ter seksistični, šovinistični in patriarhalni stereotipi vsaj do 

določene mere izrinjeni iz državnih inštitucij, ki naj bi branile in ne kršile človekove pravice in 

človekovo dostojanstvo.    

ZATO JAVNO in OSTRO OBSOJAMO: 

 Iskanje opravičil za posilstvo! 

 Neznanje in ignoranco sodnika oz. sodnice o spolnem nasilju in posledicah, ki jih ima za 

žrtev! 

 Zamegljevanje meje med spolnim odnosom in posilstvom! 

 Ogrožanje žensk s sporočili za povzročitelje, da lahko posiljujejo, če bodo le hitri, ne bodo 

pustili preveč sledi in bodo to naredili zaradi nepotešene potrebe po spolnem stiku! 

 Prelaganje odgovornosti za posilstvo na žrtev! 

 Ponižanje žensk na nivo objekta za zadovoljitev moških spolnih potreb! 

 Ponižanje moških na posiljevalce, žrtve svojih nagonov! 

 Da sodišče zlorabi institut posebnih omilitvenih določil z namenom izreka nižje kazni od 

NAJNIŽJE možne predpisane in to za POSILSTVO MLADOLETNE OSEBE! 

SKRBI NAS: 

 Koliko posilstev ni bilo in ne bo prijavljenih zaradi upravičenega strahu pred ponovno 

viktimizacijo na inštitucijah; 

 koliko nesprejemljivih sodb ni doživelo epiloga na višjih sodiščih; 

 kako pogosto sodišča izrečejo oprostilne sodbe v primerih najhujših kaznivih dejanj zoper 

spolno nedotakljivost;  

 kakšno sporočilo pošilja prvostopenjsko sodišče povzročiteljem spolnega nasilja in splošni 

javnosti; 

 kakšne katastrofalne posledice bo imelo takšno sporočilo prvostopenjskega sodišča; 

 da se vračamo v do deklet in žensk sovražno preteklost;  

 da se bodo ženske odločile, da ni vredno prijavljati posilstev in se bo podprijavljanje 

nadaljevalo; 

 da bo sodnik, sodnica še naprej opravljal svoje delo na področju, za katerega očitno ni 

ustrezno usposobljen_a in kjer povzroča nepopravljivo škodo; 

 da bomo naletele na osebo, ki se je pod obrazložitev podpisala, sploh če le ta že dolgo ni 

imela spolnega kontakta – nas bo posilil_a, da zadovolji nakopičen spolni nagon?! 



 

Ogorčene_i smo nad neznanjem in neznosno brezbrižnostjo, s katerimi se nekatera sodišča 

lotevajo obravnave najbolj zavržnih kaznivih dejanj. Povešamo glave ob misli, kako smo kot družba 

ponovno pustili na cedilu žrtve. Še vedno nismo naredile_i dovolj, da bi bila škodljiva in sramotna 

seksistična prepričanja stvar mračnega dela naše preteklosti. Zato želimo na tem mestu izraziti 

svojo podporo vsem žrtvam spolnega nasilja in jim povedati, da ni potrebno, da so same. 

Čeprav morda ne bodo doživele korektne obravnave na sodišču, jim bomo stale_i ob strani, 

kadarkoli bodo to potrebovale. In še naprej zahtevale spremembe, dokler ne dosežemo 

enakomerne porazdelitve moči v družbi, ki bo onemogočala ohranjanje do žensk sovražnih praks 

in politik.  

 

V solidarnosti, Društvo za nenasilno komunikacijo 

 

Ljubljana, 28. 2. 2020 


