ZACHÁZENÍ S PŮVODCI DOMÁCÍHO NÁSILÍ VE
VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH
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1 ÚVOD

Za velmi významný milník v přístupu k práci s domácím násilím (z hlediska práce s původci
domácího násilí) lze považovat realizaci Intervenčního projektu proti domácímu násilí (DAIP)
v roce 1980, ve městě Duluth v Minnesotě (USA). Jedná se o přístup založený na systémovém
propojení práce s pachateli i oběťmi, který původně vznikl jako iniciativa několika nezávislých
organizací na ochranu týraných žen a který se nyní běžně označuje jako tzv. „Duluth model“.
Zástupci zmíněných organizací si kladli za úkol navrhnout institucionálně ukotvenou odpověď
na nedostatečně efektivní systém práce s domácím násilím (ve městě Duluth), kdy původci
domácího násilí byli jen zřídkakdy zatýkáni, resp. obecně přivedeni ke zodpovědnosti, a
bezpečnost obětí se tak nedařilo zajistit a centralizovat. Podle Duluthského přístupu je klíčové
přeorientovat pozornost z pouhé ochrany oběti na práci se systémem, tvořeným všemi
institucemi, které jsou v případech domácího násilí angažovány1. Na webových stránkách
DAIP lze nalézt stručnou obsahovou definici záměru Duluthského přístupu jako „victim safety
and offender accountability2.“ Podle DAIP je nutno problém řešit nikoli (jen) na individuální, ale
především na společenské úrovni, resp. na úrovni „community and state,“ díky čemuž se
Duluthský model někdy také techničtěji označuje jako „coordinated community response“
(CCR)3. Konkrétně to znamená, že je žádoucí dosáhnout efektivní spolupráce mezi všemi
státními i nestátními institucemi a organizacemi, zapojenými do systému práce s domácím
násilím, což zahrnuje policii, azylové domy, intervenční a poradenská centra, vězeňskou službu,
probační službu, soudy, orgány sociálně-právní a orgány na ochranu dětí, organizace realizující
restorativní programy a v neposlední řadě právě programy pro původce domácího násilí.
Rozšíření programů pro původce domácího násilí je i zásluhou Duluthského přístupu, který tuto
složku vyhodnotil jako podceňovanou.

1

https://www.theduluthmodel.org/about-us/
https://www.theduluthmodel.org/what-is-the-duluth-model/
3
Phillips, R., Kelly, L., & Westmarland, N. (2013). Domestic violence perpetrator programmes: an
historical overview.
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Z přehledové studie „Domestic Violence Perpetrators Programmes in Europe,“
provedené v r. 2013 ve dvou částech (první vedená Leou Hamilton4, druhá Thomasem
Akoensim5) vyplývá, že většina programů v Evropě vychází právě z Duluthského modelu. Mezi
nimi i významné programy v Německu, Norsku, Španělsku, Rakousku a Velké Británii, což jsou
země, které byly vybrány jako příklady dobré praxe pro potřeby našeho výzkumu. Dalším
zjištěním je, že nejčastější způsob intervence v organizacích, které se odkazují na Duluthský
model, probíhá formou kognitivně-behaviorální terapie.6 Jako alternativní formy terapie jsou
uváděny (v tomto pořadí) systemická terapie7 (např. britský Domestic Violence Intervention
Project – DVIP; nebo španělský Conexus), psychodynamická terapie8 a feministické přístupy9.
Jinou evaluační statistiku ohledně Duluth přístupu, která stojí za pozornost, obsahuje
publikace Edwarda Gondolfa z r. 200210. Gondolf uvádí, že 9 z 10 absolventů programu pro
původce domácího násilí podle Duluthského modelu se po čtyřech letech nedopouští
násilného chování a jejich (bývalé) partnerky se již cítí bezpečně.
Závěrem Gondolfovy evaluace bylo zjištění, že významným faktorem přispívajícím
k úspěšnosti programů pro původce domácího násilí je dobrovolný způsob vstupu klienta do
programu. Dobrovolným klientem rozumíme takového, který vstupuje do programu z vlastní
vůle a může kdykoliv z něho vystoupit, bez jakýchkoli sankcí. Naopak nedobrovolnou účastí

Hamilton, L., Koehler, J. A., & Lösel, F. A. (2013). Domestic violence perpetrator programs in
Europe, part I: A survey of current practice. International journal of offender therapy and comparative
criminology, 57(10), 1189-1205.
5
Akoensi, T. D., Koehler, J. A., Lösel, F., & Humphreys, D. K. (2013). Domestic violence perpetrator
programs in Europe, Part II: A systematic review of the state of evidence. International Journal of
Offender Therapy and Comparative Criminology, 57(10), 1206-1225.
6 Terapeutická práce se v KBT orientuje na identifikaci postojů a přesvědčení, které u klienta podmiňují
určité behaviorální projevy (např. násilné chování). Postoje a přesvědčení se následně podrobují
racionální analýze a touto cestou dochází i ke změně naučených vzorců chování. Účinnost KBT bývá
označována jako empiricky nejpodloženější, ve srovnání s ostatními formami psychoterapie
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3584580/?_escaped_fragment_=po).
Zároveň
je
časově nejúspornější.
7 Namísto individuí (původce, příp. oběť) se pracuje se systémem, tj. rodinou jako celkem. Zahrnuty
jsou i děti jako svědci a pozornost se věnuje postupné eskalaci násilí. Rozhodnutí o podstoupení
programu pro původce domácího násilí, o ukončení vztahu (manželské a otcovské role) aj. rovněž
provádí celá rodina.
8 Psychodynamická nebo hlubinná psychoterapie se orientuje na odhalování nevědomých motivů, které
nejčastěji spočívají ve zkušenostech z dětství. Typicky psychoanalýza.
9 Feministická teorie je v nejobecnější rovině kritikou patriarchálního společenského uspořádání, ve
kterém jsou jasně rozděleny role mezi ženami a muži, a to včetně mocenské hierarchie.
10 Gondolf, E. W., & Gondolf, E. W. (2002). Batterer intervention systems: Issues, outcomes, and
recommendations. Sage.
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můžeme rozumět vstup do programu na základě soudního příkazu, uložení povinnosti program
navštěvovat pod podmínkou trestního postihu, příp. odeslání do programu probační službou
nebo orgánem sociálně právní ochrany dětí. Programy zaměřené na oba typy klientů se
pochopitelně vyznačují svými specifiky, např. dobrovolné programy mohou počítat s tím, že
pracují s původci domácího násilí, kteří vesměs přijímají zodpovědnost za své činy a aktivně
se pokouší o změnu (výjimku mohou tvořit klienti, kteří jsou „donuceni“ k podstoupení
programu jinou než právní cestou – např. partnerka podmíní rozvod partnerovou účastí). Čili
vnitřní motivace představuje faktor, se kterým je vesměs možno v terapiích dobrovolných
klientů počítat11. Nedobrovolní klienti naopak vyžadují odlišný způsob terapeutického
zacházení12, takže např. vězeňské programy pro klienty se soudně uloženou povinností účasti
by měly být orientovány na jiné potřeby klientů a brát v potaz např. sníženou schopnost učení
nebo častou přítomnost poruchy osobnosti u těchto původců domácího násilí.
Existují organizace, např. Männer gegen Männer-Gewalt (působící primárně v Německu,
ale i v Rakousku a Švýcarsku) nebo Männerberatung Wien (působící v Rakousku), které obhajují
přístup na bázi čisté dobrovolnosti (nespolupracují tedy ani s justičními složkami, ani
s organizacemi na ochranu obětí) a jako důvod uvádějí právě nutnou přítomnost vnitřní
motivace, pokud chce původce domácího násilí dosáhnout změny. Podporu pro tvrzení o vyšší
efektivitě dobrovolných programů lze nalézt i ve výzkumných studiích, např. v německé
evaluační studii tamních programů pro původce domácího násilí, WiBIG,13 anebo v novějším
výzkumu od Christine Snyder a Stephena Andersona14, zabývajícím se srovnáním úspěšnosti
programů pro dobrovolné a nedobrovolné klienty. Přístup k práci s původci domácího násilí na
bázi dobrovolnosti, jenž akcentuje individuální zodpovědnost (nikoliv společenskou a
systémovou) lze v jistém smyslu považovat za protějšek Duluthského modelu. Inspiraci v něm
nacházejí zejm. podpůrné dobrovolné skupiny pro muže, vedené také většinou muži, které
násilí vnímají jako projev nezdravě zvládnuté mužské agresivity. Poradenské a terapeutické
programy těchto organizací se proto soustředí na témata jako role mužství v rodině i ve
společnosti a rozvíjení zdravých způsobů zvládání agrese. Ačkoliv se tento přístup vyvinul
11

Donovan, C., & Griffiths, S. (2015). Domestic violence and voluntary perpetrator programmes:
Engaging men in the pre-commencement phase. British Journal of Social Work, 45(4), 1155-1171.
12
Trotter, C., Rooney, R., & Dewberry Rooney, G. (2020). Strategies for Work with Involuntary Clients.
13
https://www.wibig.uni-osnabrueck.de/frinfo1.htm
14
Snyder, C. M., & Anderson, S. A. (2009). An examination of mandated versus voluntary referral as a
determinant of clinical outcome. Journal of Marital and Family Therapy, 35(3), 278-292.

stejně jako program v Duluth v 80. letech15, v některých evropských zemích mají podpůrné
skupiny pro muže dokonce delší tradici a po určité období tudíž představovaly jedinou
možnost pro původce domácího násilí účastnit se programu, který by jim pomohl zvládat
násilné chování.

15

Graham-Kevan, N. (2007). Domestic violence: Research and implications for batterer programmes
in Europe. European Journal on Criminal Policy and Research, 13(3-4), 213-225.

2 NĚMECKO
2.1 SYSTÉMOVÉ STRATEGIE
Německý přístup k práci s původci domácího násilí se vyznačuje dlouhou tradicí a značnou
provázaností. Roku 1993 byla založena Berlínská iniciativa proti násilí na ženách (Berliner
Initiative gegen Gewalt an Frauen; BIG). Tato nezisková organizace vznikla na základě debat
v 80. letech o nutnosti spolupráce institucí činných v oblasti potírání násilí na ženách, a to jak
na spolkové úrovni, tak na zemské úrovni, včetně propojení projektů nevládních aktérů.
Inspiraci pro strukturu nově vznikající zastřešující organizace čerpala Spolková republika
Německo především v zahraničních modelech: Duluthském modelu DAIP a Britského
pracoviště Intervence domácího násilí (DVIP), které se rovněž orientuje na interinstitucionální
spolupráci. BIG byla ustavena jako organizace spojující instituce zapojené do práce s domácím
násilím, přičemž jejím cílem je podpora komunikace a kooperace mezi jednotlivými aktéry16.
Spojuje azylové domy a projekty na podporu žen (Womens‘ Advocacy Projects), policii, soudní
systém a programy na ochranu dětí. Zajímavostí je například skutečnost, že zákon o ochraně
před násilím (Gewaltschutzgesetz; GewSchG) z roku 2001 (viz dále) byl Spolkové vládě navržen
právě iniciativou BIG. Finančně je BIG podporována Senátním17 odborem pro vzdělávání, vědu
a výzkum, Senátním odborem pro ekonomiku, technologie a ženy a Senátním odborem pro
zdravotnictví, ošetřovatelství a rovné příležitosti.18
Byť samotná BIG nezastřešuje instituce pracující s původci domácího násilí, je v této
oblasti klíčová kvůli tomu, že mezi lety 2000 a 2004 uskutečnila výzkumný projekt WiBIG19.
Jedná se o rozsáhlou evaluační studii, která si kladla za cíl mj. zmapovat specifika fungování
a celkovou úspěšnost osmi vybraných intervenčních programů v oblasti práce s původci
domácího násilí v Německu. Ve studii se administrovalo přes 1200 dotazníků a byly vedeny
rozhovory s vedoucími i účastníky programů. Mezi použité metody se kromě dotazníkových

16

https://www.big-berlin.info/sites/default/files/uploads/BIGeV_Leitbild_11-2019.pdf
Senatsverwaltung je složkou výkonné moci spolkové země Berlín.
18
https://www.big-berlin.info/node/21
19
https://www.wibig.uni-osnabrueck.de/frinfo1.htm
17
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šetření řadily polo-strukturované rozhovory s koordinátory programů, dále panely expertů a
zúčastněné pozorování během práce s pachateli. Ze studie např. vyplynulo, že 64 % lidí, kteří
nastoupí do programu pro pachatele domácího násilí, jej také dokončí, přičemž mezi
prediktivní faktory pro úspěšné absolvování patří zejm. příjem a vzdělání. Jako obecně
prediktivní faktor pro páchání domácího násilí bylo identifikováno nízké vzdělání (52 %
subjektů měla jen základní vzdělání, 12 % bez ukončeného základního vzdělání). Většina mužů,
kteří program dokončili, také přijímala odpovědnost za své násilné chování, prokazovala lepší
sociální dovednosti i porozumění svým potřebám a schopnost řešit konflikty. Dalším
zajímavým výstupem studie bylo, že nedobrovolné programy uložené soudem nejsou příliš
efektivní: více než polovina (54 %) původců domácího násilí s nařízeným programem raději
dobrovolně podstoupilo hrozící sankce (včetně odnětí svobody), než aby se účastnili
intervenčního programu pro násilníky20. Na poslední zmíněný poznatek se např. odvolává
strategie jedné z institucí poskytujících služby pro původce domácího násilí, Muži proti násilí
mužů (Männer gegen Männer-Gewalt; MgM) – viz níže Programy pro původce domácího násilí.
Tato organizace prezentuje pozitivní výsledky dobrovolných programů jakožto podpůrný
argument pro přístup svého pracoviště, které mezi svou klientelu řadí právě jen dobrovolné
klienty.
Na výsledky studie WiBIG se později odvolával i Druhý akční plán boje proti násilí na
ženách z roku 200721, který si kladl za cíl zlepšení účinnosti potírání násilí na ženách a
zlepšování jejich ochrany skrze včasnou intervenci22. V plánu byla zahrnuta i speciální kapitola
pojednávající o práci s pachateli (kap. 2.6).
Na základě zmíněné kapitoly druhého akčního plánu byla spolkovou vládou v roce 2007
ustavena Spolková pracovní skupina pro práci s pachateli v případech domácího násilí
(Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt; BAG TäHG)23, která od té doby

20

https://evaw-global-database.unwomen.org//media/files/un%20women/vaw/full%20evaluation%20text/europe/intervention%20programmes%20for%20p
erpetrators%20of%20domestic%20violence/germany%20%20overview%20of%20work%20with%20perpetrators.pdf?vs=5203
21
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93226/82b46beb83664de4234c49a05cd89132/aktionsplan-ii-gewaltgegen-frauen-englisch-data.pdf
22
První akční plán pro vymýcení násilí na ženách z r. 1999 si kladl za cíl vybudovat spolupráci mezi spolkovou
vládou, kraji a neziskovými organizacemi.
23
https://www.bag-taeterarbeit.de/
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zastává v německém systému práce s původci domácího násilí velmi významnou roli.
Pracovní skupina funguje interinstitucionálně, ve smyslu spolupráce s policií, státními
zástupci, soudy, institucemi na ochranu obětí, probační službou, úřady sociální péče o mládež
a s poradenskými centry. Zároveň zastřešuje neziskové a dobročinné organizace, které pracují
s původci domácího násilí a jsou ochotny se zavázat k dodržování národních standardů pro
práci s původci domácího násilí (viz níže). V roce 2021 BAG TäHG spojuje 83 členských
organizací24, což ukazuje nárůst na více než dvojnásobek od doby založení (původně skupina
spojovala 37 organizací). BAG TäHG byla až do roku 2020 financována pouze ze členských
příspěvků, nyní ji spolufinancuje Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež25.
Pracovní skupina byla od svého založení pověřena úkolem vytvořit národní standardy26 pro
práci s původci domácího násilí. Tyto standardy byly vytvářeny (a od svého vzniku jsou dále
rozvíjeny) ve spolupráci se spolky na ochranu žen a azylovými domy (které poskytují
perspektivu obětí), a zároveň na základě dostupných dat o účinnosti intervenčních programů
pro pachatele ze studie WiBIG. Díky vývoji standardů se práce s pachateli v Německu stala
nejen významným prvkem přispívajícím k ochraně obětí, ale podle evaluačních studií
představuje také redukci ekonomických dopadů27. Obsah standardů je postaven na třech
pilířích. Zaprvé, jako základní požadavek bylo dohodnuto, že práce s pachateli implikuje
interinstitucionální spolupráci mezi organizacemi (nebo programy) poskytujícími služby pro
původce i oběti domácího násilí. Programy pro původce domácího násilí tedy podle standardů
vždy probíhají v koordinaci s programem/programy pro oběti domácího násilí. Zadruhé,
standardy byly vytvořeny a dále se rozvíjejí ve spolupráci s odborníky z praxe, nejsou pouhým
„úřednickým počinem“. Zatřetí, standardy jsou podloženy empirickými daty.
Nicméně vzhledem k tomu, že v Německém právním systému neexistuje zákon, který by
na institucích poskytujících intervence pro původce domácího násilí mohl vymáhat závaznost
těchto standardů, nejsou tyto standardy v praxi podmínkou pro poskytování zmíněných služeb.
24

https://www.bag-taeterarbeit.de/beratungsstellen-suchen.html
https://www.bag-taeterarbeit.de/verbandsentstehung.html
26
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/95364/b8e655a98504ca7aa3e3cc4e1b7e16c0/standardstaeterarbeit-haeusliche-gewalt-data.pdf
27
https://evaw-global-database.unwomen.org//media/files/un%20women/vaw/full%20evaluation%20text/europe/intervention%20programmes%20for%20p
erpetrators%20of%20domestic%20violence/germany%20%20overview%20of%20work%20with%20perpetrators.pdf?vs=5203
25
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Jednotlivé instituce se ke standardům hlásí víceméně na dobrovolné bázi. I nadále jsou proto
realizovány programy organizacemi, které standardy odmítají, které jsou však významnými
institucemi (díky své dlouhodobé tradici) na poli práce s původci domácího násilí – typicky
např. již zmíněné sdružení Muži proti násilí mužů (viz níže, Programy pro původce domácího
násilí).

2.2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Co se týče trestněprávní roviny, německý trestní zákoník (Strafgesetzbuch; StGB)28
neobsahuje specifickou skutkovou podstatu, která by postihovala přímo domácí násilí. Blízký
vztah mezi obětí a pachatelem a kumulativní újma nejsou považovány ani za obecné přitěžující
okolnosti, tyto faktory jsou ale zohledňovány v rámci skutkových podstat některých trestných
činů29. Domácí násilí je tedy postihováno zejména jako trestné činy související s ublížením na
zdraví (§ 223 a následující StGB), trestný čin nátlaku (§ 240 StGB), vyhrožování (§ 241 StGB),
urážky (§ 185 StGB), sexuálního násilí; sexuálního nátlaku; znásilnění (§ 177 StGB).
Samostatně je upraven stalking (§ 238 StGB) 30. Prioritou v oblasti řešení domácího násilí je i
práce s pachatelem, která je považována za důležitý faktor prevence recidivy tohoto násilí.
Důraz je přitom kladen zejména na interinstitucionální spolupráci.
Historicky jedním z prvních významných kroků pro zlepšení právních podmínek
v oblasti domácího násilí31 bylo přijetí (již zmíněného) Zákona o ochraně před násilím
(Gewaltschutzgesetz; GewSchG)32 z roku 2001. Tento právní předpis opravňuje oběť požádat
soud o vydání příkazu na její ochranu v případech úmyslného a protiprávního fyzického
napadení, poškození zdraví nebo zásahu do osobní svobody, včetně případů stalkingu nebo
hrozby takového násilí. Soud musí přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zabránil další újmě,
zranění, vyhrožování nebo obtěžování. Soud může zejména zakázat pachateli vstup do obydlí
žadatele, pobyt v blízkosti tohoto obydlí, návštěvu dalších míst, kde se žadatel často zdržuje,

28

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0390
https://eige.europa.eu/publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
30
https://rm.coe.int/state-report-from-germany/pdfa/16809f59c6
31
file:///C:/Users/Michaela/Downloads/2017_ResponsestoDVinGermany.pdf
32
http://www.gesetze-im-internet.de/gewschg/BJNR351310001.html
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navazování kontaktů s žadatelem, a to osobně i prostřednictvím mobilní komunikace. Zákazy
jsou časově omezené, lze je ale prodloužit. Pokud pachatel a oběť sdílejí společnou
domácnost, může oběť požádat soud, aby pachateli nařídil tuto domácnost opustit. Ochranná
opatření a další navazující rozhodnutí jsou v kompetenci tzv. rodinných soudů (Gesetz über
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit;
FamFG).33 V jednotlivých spolkových zemích se pak jako doplněk této soudní ochrany aplikují
pravomoci místní policie, která může pachatele bezprostředně vykázat ze společného obydlí
nebo mu zakázat přiblížení se a kontakt s obětí na omezenou dobu34. Zákon obsahuje i trestní
ustanovení, kdy porušení těchto ochranných opatření může být sankcionováno trestem odnětí
svobody až na jeden rok nebo pokutou.
Jako další milník lze v legislativní oblasti zacházení s původci domácího násilí
považovat

Zákon

o

posílení

odpovědnosti

pachatele

(Gesetz

zur

Stärkung

der

Täterverantwortung)35, který nabyl účinnosti 1. března 2013. Novelizací Trestního řádu
(Strafprozeßordnung; StPO)36 a Trestního zákoníku (Strafgesetzbuch; StGB)37 tento zákon
zlepšil a rozšířil možnosti uložení účasti v programech pro pachatele (v právních předpisech
označovány jako „kurzy tréninku sociálních dovedností“ – „sozialen Trainingskurs“) státním
zástupcem nebo soudem v rámci trestního řízení. Délka těchto programů je zpravidla jeden
rok.38 Zákon vytvořil i právní základ pro sdílení informací a celkově zlepšil povědomí o těchto
aktivitách a podmínky realizace programů. Což například vedlo k tomu, že v některých
spolkových zemích (například Bádensko-Württembersko nebo Dolní Sasko) byly tyto programy
poprvé podpořeny z veřejných prostředků39.
V současnosti německé právní předpisy upravují několik možností, kdy lze pachateli
uložit povinnost účastnit se programů40: Podle § 153a odst. 1 č. 6 StPO41 (trestního řádu) lze

33

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_famfg/englisch_famfg.html#p0593
https://rm.coe.int/state-report-from-germany/pdfa/16809f59c6
35
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_id=%27bgbl112s2298.pdf%27%5D#__bgbl__
%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl112s2298.pdf%27%5D__1611067300389
36
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/index.html
37
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html
38
https://rm.coe.int/state-report-from-germany/pdfa/16809f59c6
39
https://www.work-withperpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Reports_2013/National%20report%20Germany.pdf
40
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/arbeit-mit-taetern-in-faellen-haeuslicher-gewalt/80734
41
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1335
34
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podmíněně zastavit trestní stíhání za současného uložení povinnosti účastnit se programu pro
pachatele. Státní zástupce (případně později i soud) se může rozhodnout uložit místo
trestního stíhání obviněnému přiměřené podmínky nebo povinnosti, pokud s tím obviněný a
soud souhlasí a nebrání tomu veřejný zájem a závažnost činu. Státní zástupce poté stanoví
lhůtu, ve které je potřeba tuto povinnost splnit. V případě programu pro pachatele může jít
maximálně o jeden rok.
Některé spolkové státy využívají v tomto směru i nařízené restorativní přístupy.
Například v Brémách je využíván v případech domácího násilí a stalkingu, tzv. stalking-kit,42
jehož využití může nařídit státní zástupce. Psychologové v tomto případě pracují jak
s pachatelem, tak obětí a snaží se najít řešení jejich problému. S oběma stranami se přitom
pracuje zvlášť, nerealizují se společná sezení. Výsledkem by měla být vzájemná písemná
dohoda o urovnání problému. Tento nástroj se aplikuje u méně závažné trestné činnosti a
deklarovaná úspěšnost je až 70 %. 43
Povinnost účasti v programu upravuje i Trestní zákoník (StGB). První možností je
uložení povinnosti účasti v programu pro pachatele v rámci podmíněného upuštění od
potrestání (§ 59 StGB). Pokud to umožňují okolnosti případu a pachateli by měl být uložen
peněžitý trest nepřesahující 180 denních sazeb, může soud jako jednu z možností uložit
odsouzenému povinnost účasti v programu (§ 59a odst. 2 č. 5. StGB)44. Délka zkušební doby
by měla být minimálně jeden rok, neměla by ale přesáhnout dva roky.
Dále je možné uložit povinnost účasti v programu v rámci podmíněného odsouzení k
trestu odnětí svobody (§ 56 StGB) podle § 56c StGB45. I když v tomto případě specifický
program není vysloveně zmíněn. S podmínkou ve formě účasti v programu musí pachatel
souhlasit.
Ve všech věznicích jsou dále sociálněterapeutická oddělení, kde se realizují speciální
terapeutické programy pro pachatele odsouzené za násilnou a sexuální trestnou činnost. Tato

42

www.stalking-kit.de
informace od: Gabriela PIONTKOWSKI, Institute of Police and Security Research (Institut für Polizei- und
Sicherheitsforschung - IPoS), Bremen
44
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0390
45
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0309
43
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terapeutická činnost je různě upravena ve vězeňských předpisech jednotlivých spolkových
zemí4647.
Kromě trestního řízení může účast v programu uložit i tzv. rodinný soud, a to podle
Občanského zákoníku, pokud je ohrožen nejlepší zájem dítěte (§ 1666 Bürgerliches
Gesetzbuch; BGB)48. Účast v programu může soud doporučit i v rámci řízení týkajících se
regulace rodičovské péče a úpravy styku s dětmi (§ 156 Zákona o řízení v rodinných a
nesporných věcech – Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit; FamFG)49. Neúčast není nijak sankcionována, může ale
negativně ovlivnit rozhodnutí soudu.

2.3 PROGRAMY PRO PŮVODCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Práce mužského centra v rámci Intervenčního projektu proti násilí mužů v rodině v
Hannoveru50 (Hannoversches Interventionsprogramm gegen Häusliche Gewalt; HAIP) nabízí
kognitivně-behaviorální terapii pro pachatele domácího násilí. HAIP je vůbec nejstarší
intervenční projekt v Německu a mužské centrum Hannover má nejdelší zkušenosti v oblasti
kognitivně-behaviorálního tréninku pro pachatele domácího násilí. Přibližně 70 % klientů se
programu účastní nedobrovolně (z toho 30 % původců domácího násilí je do programu posláno
státním zástupcem a zbylých 40 % je doporučeno policií) a 30 % dobrovolně. HAIP nabízí
uzavřené terapeutické skupiny, které v důsledku vysokého procenta předčasně odcházejících
klientů mohou každý rok vzniknout až čtyři. Problém předčasných odchodů ovšem není
specifický pro HAIP, ale pro celé Německo. Po vstupním poradenství v programu následuje 24
sezení v týdenních intervalech. Klientům, kteří si v programu přejí zůstat déle, je to umožněno.

46

https://epub.uniregensburg.de/27198/1/dissertationwinCH.pdf
https://www.springermedizin.de/rueckfalldaten-behandelter-patienten-im-massregelvollzug-nach63/15571008
48
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p5809
49
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_famfg/englisch_famfg.html#p0830
50
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-derLandeshauptstadt-Hannover/Gleichstellungsbeauf%C2%ADtragte-der-Landeshauptstadt-Hannover/Wirf%C3%BCr-die-B%C3%BCrgerinnen-und-B%C3%BCrger/Hannoversches-Interventionsprogramm/%C3%9CberHAIP
47

7

Práce mužského centra je financována z rozpočtu Hannoveru. Pracují zde pouze muži, tři na
plný úvazek, a další tři jsou placeni hodinově.

Poradenské centrum v Packhausu51 v rámci Koordinačního a intervenčního projektu
Schleswig-Holstein52 (Packhaus Kiel; KIK) spolupracuje s muži, kteří jsou sexuálně nebo
fyzicky násilní. KIK je terapeutické poradenské centrum s mnohaletými zkušenostmi zejména
v oblasti terapie sexuálních delikventů. Klade se zde silný důraz na vnitřní motivaci klientů,
kterou je třeba v průběhu terapie rozvíjet. Kromě ochrany obětí, kterou program také
zdůrazňuje, KIK zastává myšlenku, že kořeny násilných činů spočívají v nezdravě zpracovaném
hněvu. Pro muže je i přínosem rozvíjet svou schopnost řešit konflikty nenásilnou cestu, a
zdravým způsobem pracovat s agresí. Na rozdíl od Hannoverského modelu probíhá KIK v
otevřených skupinách, takže se kdykoli mohou připojit noví účastníci. KIK, stejně jako HAIP, je
poznamenán velmi vysokou mírou předčasného odchodu klientů. Program se skládá z 13
skupinových sezení, kterým předcházejí čtyři individuální poradenská sezení. Přibližně 50 %
účastníků má program nařízen, ostatní se účastní dobrovolně nebo na doporučení úřadu pro
péči o mládež. Služby jsou poskytovány po celý rok. KIK je financován Ministerstvem
spravedlnosti státu Šlesvicko-Holštýnsko.

Muži proti násilí mužů53 (Männer gegen Männer-Gewalt; MgM) je rozsáhlá síť podpůrných
programů pro muže, fungující nejen v Německu, ale i v Rakousku a Švýcarsku. Základním
přístupem MgM je poskytování podpůrných a terapeutických programů výhradně na základě
dobrovolnosti. MgM nespolupracují s policií, se soudy ani s ženskými skupinami, což je mj.
vyřazuje ze sítě normovaných poskytovatelů podle standardů BAG TäHG. MgM představuje
nejstarší německý projekt pro práci s původci domácího násilí, který je iniciovaný a vedený
muži, přičemž funguje již od 80. let. MgM ve své kritice soudně nařízených programů poukazuje
zejména na to, že nařízené programy podporují v mužích pocit nespravedlnosti a odmítání
51

https://www.packhaus-kiel.de/
https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Soziales/SchutzVonFrauenVorGewalt/KIK/_documents/kik_fachinhal
t.html
53
https://familiennetz-bremen.de/einrichtungen/maenner-gegen-maenner-gewalt/
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převzetí zodpovědnosti za vlastní činy, přičemž úspěšné přijetí zodpovědnosti je podle MgM
podmínkou pro pozitivní změnu chování. V tomto smyslu se odvolávají i na výše zmíněný
výsledek studie WiBIG, v němž přes polovinu odsouzených pachatelů domácího násilí volí
raději trestní postih než účast v nařízených programech.

Pasovský model Násilí v blízkých sociálních vztazích představuje spolupráci mezi státním
zastupitelstvím a poradenským centrem pasovské diecéze54 (konkr. poradenství pro
manželství, rodinu a životní dráhu55), přičemž není považován za intervenční, ale za
poradenskou službu. Jedná se téměř výlučně o nedobrovolné klienty, kteří byli do poradny
posláni státním zastupitelstvím. V některých případech je nabízeno také párové poradenství
nebo poradenství pro (bývalého) partnera. Pasovský model je významný především svou
někdejší nadčasovostí, protože byl jedním z prvních poskytovatelů služeb pro původce
domácího násilí v Německu vůbec. Vzhledem k tomu, že funguje v rámci diecézní charity,
nevyžaduje projekt ani žádné další financování. Na druhou stranu v důsledku výrazně
limitovaných služeb (nehlásí se ke standardům BAG TäHG, viz výše) je obtížné posuzovat
účinnost.

V neposlední řadě lze zmínit rozličné poradenské služby poskytované institucemi z oblasti
sociální péče, které zahrnují i poradenství (nebo služby) pro původce domácího násilí. Např.
sociální sdružení Volkssolidarität nabízí v rámci svého Programu pro rodiny a děti56 služby pro
muže s problémem nezvládnutého násilí. Dále organizace Sozialdienst katolischer Frauen,
která primárně slouží jako intervenční centrum pro oběti domácího násilí 57, nabízí účast
v programu také (bývalým) partnerům obětí. Ti se navíc mohou zúčastnit speciálního školení
v oblasti boje proti násilí. Specializovaná telefonní linka COMA CALL58 funguje jako bezplatné
poradenství pro muže (od mužů), kteří se v poslední době potýkají s frustrací v důsledku
pandemie coronaviru. Klade si takto za cíl pomocí poradenského rozhovoru pracovat
54

https://www.uni-passau.de/en/counselling/experts-interviews/
https://www.efl-passau.de/
56
https://volkssolidaritaet-berlin.de/startseite/angebote/kinder-und-familien/
57
https://www.skf-zentrale.de/online-beratung/online-beratung
58
https://www.coma-call.de/ueber-coma/
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s napětím a předcházet možnému násilí. Jedná se o aktivitu zastřešovanou saskou Státní
pracovní skupinou pro chlapce a muže a Spolkovou agenturou pro ochranu mužů před násilím.
V tomto kontextu lze zmínit i krátký návod pro muže pod tlakem „corona survival kit,“ který
v nedávné době na svých stránkách zveřejnila BIG59.

59

https://www.big-berlin.info/sites/default/files/uploads/2004_Survival-Kit_Maenner_unter_Druck_D.pdf
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3 NORSKO
3.1 SYSTÉMOVÉ STRATEGIE
Z historického hlediska začalo Norsko přistupovat k problému systematicky v roce
1983, kdy byly Ministerstvem pro sociální věci sestaveny první meziresortní plány pro postup
v boji s násilím proti ženám. Jedním z cílů těchto plánů byla také podpora mezioborové
spolupráce, školení zaměstnanců ve službách, rozvoj programů pro pachatele a podpora
výzkumu v této oblasti (Norwegian Directorate of Health 1986 in Saur et al., 2011). Na počátku
tisíciletí byly potom formulovány Akční plán Násilí proti ženám na rok 2000-200360 a Akční
plán pro boj s domácím násilím na rok 2004-200761, které si kladly čtyři hlavní cíle, přičemž
jedním z nich bylo zastavit cyklus domácího násilí prostřednictvím posílení programů pro
původce domácího násilí. Podstatným momentem později zmíněného textu je bod, podle
něhož není efektivní pachatele pouze trestat, ale měli by být i léčeni způsobem odpovídajícím
jejich specifickým potřebám. Na základě tohoto bodu začaly později výzkumná centra (viz
níže) realizovat šetření zaměřená na populaci pachatelů domácího násilí, s cílem prozkoumat
možnosti nejefektivnější práce s touto skupinou V nedávném Akčním plánu proti domácímu
násilí na roky 2014-201762 byl důraz nově kladen na zlepšení koordinace služeb, institucí a
organizací, které působí v oblasti domácího násilí. Na základě tohoto plánu se v Norsku začala
ustavovat zastřešující síť propojující ostatní instituce aktivní v oblasti poskytování služeb pro
oběti a pachatele domácího násilí. Naplňování tohoto cíle se v Norsku daří a je jedním ze
silných bodů tamního systému. Pro účely boje s domácím násilím byla také na základě
Akčního plánu 2014-2017 sestavena meziresortní skupina (Nersnæs & Knotten, 2015), jež má
za cíl posledně zmíněnou koordinaci kontrolovat a vyhodnocovat.
Přístupy práce s násilím v blízkých vztazích jsou v Norsku silně politicky řízeny. Do
programů zasahují v první řadě vládní, policejní a soudní složky (Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro záležitosti dětí,
60

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/enorway-action-plan/id105562/
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https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/vedlegg/action_plan_domestic_violence_2004_2007.pdf
62
https://www.regjeringen.no/contentassets/97cdeb59ffd44a9f820d5992d0fab9d5/hplan-2014-2017_et-livuten-vold.pdf
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Ministerstvo rovnosti a sociální inkluze, Ministerstvo místní samosprávy a regionálního
rozvoje a Ministerstvo spravedlnosti a veřejné bezpečnosti a do r. 2015 i Norská národní rada
pro prevenci kriminality KRÅD), přičemž zodpovědnost za koordinaci vládních snah o potírání
domácího násilí nese Ministerstvo spravedlnosti a veřejné bezpečnosti ve spolupráci s
norskou policií (Nersnæs & Knotten, 2015). Dále se systému práce s domácím násilím účastní
i nevládní organizace. Nejvýznamnější jsou v tomto směru Alternativa k násilí (Alternativ til
Vold; ATV)63 a Brøsetské Centrum pro výzkum a vzdělávání ve forenzní psychiatrii při
Nemocnici svatého Olafa (Brøset Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry at
St. Olav's Hospital; Brøset)64 což jsou instituce poskytující intervenční programy pro původce
domácího násilí. V neposlední řadě významnou roli hrají i zastřešující a výzkumné instituce,
jež mají za úkol zprostředkovávat spolupráci a koordinaci mezi zmíněnými resorty, tj.
Regionální centra pro prevenci traumatu, násilí a sebevražd - Regionalt ressurssenter om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging; RVTS65 a také ji evaluovat, evaluace a výzkum je v
kompetenci Norského centra pro studium násilní a traumatického stresu- Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress; NKVTS66. Kromě toho zastřešující instituce
slouží jako podpůrný aparát, poskytující informace, odborné vedení a rozvoj pro ostatní
organizace poskytující programy pro původce domácího násilí. Zastřešují tedy i edukační a
osvětovou agendu..
Norský systém spolupráce dále umožňuje provádět pravidelné kontrolní a výzkumné
projekty a mapovat tak efektivitu poskytovaných intervencí. V oblasti systematického
výzkumu a evaluace efektivity institucí poskytujících programy pro původce domácího násilí
je nejvýznamnější norským pracovištěm NKVTS. NKVTS dlouhodobě sleduje trendy spojené
s pácháním domácího násilí v norské společnosti – tímto způsobem bylo například zjištěno,
že mezi participanty programů pro pachatele se vyskytuje velká část klientů s určitými druhy
psychických onemocnění. Na základě doporučení, vycházejícího z výzkumů realizovaných
NKVTS, tedy byla zdůrazněna potřeba této skutečnosti programy přizpůsobit.67 Obecně pak
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z mapujících výzkumů realizovaných NKVTS vyplývá, že norská strategie pro práci s domácím
násilím je zaměřena především na šíření osvěty, supervizi a školení v oblasti domácího násilí.
Norsko se vyznačuje systémem efektivní spolupráce, kdy více než polovina organizací
spolupracuje s dalšími (většinou veřejnými) subjekty. Toho je docíleno mj. existencí
zastřešujících a sdružujících institucí (RVTS, NKVTS), které zodpovídají za koordinaci všech
„článků“ zapojených do systémové práce s domácím násilím. Tento bod byl několikrát zmíněn
již dříve, nicméně zde je podstatné, že i NKVTS se věnuje mapování celkové situace v Norsku.

3.2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC
V Norsku je domácí násilí považováno za celospolečenský problém a v dokumentech bývá
označováno jako násilí v blízkých vztazích (Nersnæs & Knotten, 2015; Saur et al., 2011). Co
se týče trestně právní úpravy, legislativa chápe násilí v blízkých vztazích jako specifický trestný
čin od roku 2006. Od roku 2015 je účinný nový trestní zákoník z roku 2005 (Lov om straff straffeloven)68, který nahradil do té doby platný trestní zákoník z roku 1902. Tento nový trestní
zákoník postihuje násilí v blízkých vztazích ve dvou ustanoveních (§ 282 a § 283). Trestný čin
podle § 282 je nazván Týrání v blízkých vztazích a dopustí se ho ten, kdo výhružkami, nátlakem,
omezování svobody, násilím, nebo jiným ponižujícím zacházením závažným způsobem nebo
opakovaně týrá:
a) Současného nebo bývalého manžela nebo partnera žijícího ve společné domácnosti
b) Potomky včetně potomků výše zmíněných osob
c) Předky v přímé linii
d) Členy domácnosti
e) Kohokoliv v péči této osoby

Pachateli hrozí za toto jednání trest odnětí svobody až do šesti let (místo čtyř let dle
předešlého zákoníku)69. Je-li někdo shledán vinným z tohoto trestného činu podle písmene b),
soud posoudí, zda bude uložen soudní příkaz zákazu kontaktu (podle § 57).
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28
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Závažné týrání v blízkých vztazích je postihováno podle § 283, kde pachateli hrozí trest
odnětí svobody až do 15 let (místo šesti let dle předešlého zákoníku)70. Při rozhodování o tom,
zda jde o závažné týrání je potřeba klást důraz na to, jestli mělo za následek závažné zranění
nebo smrt, jakož i na jeho trvání, zda bylo provedeno obzvlášť bolestivým způsobem, vedlo
k výrazné bolesti, nebo bylo spácháno vůči bezbranné osobě.
Tyto trestné činy domácího násilí patří zároveň mezi trestné činy, za jejichž neoznámení
nebo nezbránění hrozí pokuta nebo trest odnětí svobody do jednoho roku (§ 196)71.

Důležitou roli v řešení domácího násilí má policie. V Norsku je kladen velký důraz na
vzdělávání police v této oblasti. Každý policejní okrsek v Norsku musí disponovat speciálním
koordinátorem pro domácí násilí72 a ve větších okrscích existují skupiny koordinátorů. Od roku
2003 můžou policisté na základě § 222a trestního řádu (Lov om rettergangsmåten i
straffesaker - Straffeprosessloven)73 vykázat násilnou osobu ze společného obydlí, resp. jí
zakázat vstup a pobyt na určených místech a kontakt s určenými osobami. Zákaz možno uložit
až na 3 měsíce s možností prodloužení až na rok. Rozhodnutí policejního orgánu následně
schvaluje soud. Zákaz kontaktu je možné uložit i jako sankci v trestním řízení (§ 57 trestního
zákoníku)74. Za porušení tohoto zákazu hrozí pachateli pokuta nebo trest odnětí svobody až
na jeden rok (§ 168 trestního zákoníku)75. Od roku 2013 se ke kontrole dodržování zákazu
využívá elektronický monitoring.
V případě identifikace násilného incidentu po počátečním posouzení rizik provedeném
policií, zdravotnickými nebo sociálními pracovníky musí být vypracován akční plán jak pro oběť
tak i pachatele. Policie k vyhodnocování rizik využívá mimo jiné nástroj SARA (Spousal Assault
Risk Assessment), který se používá i v ČR. Formulář se vyplňuje, pokud má policista při výjezdu
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https://plikt.no/
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https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/vedlegg/handlingsplaner/vendepunkt_eng.pdf
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/KAPITTEL_4-12#KAPITTEL_4-12
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-11#%C2%A757
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-4#%C2%A7168
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podezření, že se v domácnosti vyskytuje násilí. Nabídka účasti v programu pro zvládání hněvu
může být součástí tohoto plánu76.
V Norsku si uvědomují, že adekvátní pomoc má vedle trestních sankcí výrazný preventivní
účinek. Pomoc a zacházení s pachateli je proto pro vládu vysoce prioritní oblastí a je součástí
integrovaného úsilí v boji proti násilí a zneužívání77. Účast v programu ale nelze nedobrovolně
nařídit jako sankci. Mezi důvody patří například možné oslabení motivace osoby dopouštějící
se násilí na sobě pracovat a snížení důvěry k institucím poskytujícím tyto služby, což by mohlo
komplikovat vytvoření vztahu potřebného k úspěšné realizaci programu78. V Norsku je kladen
důraz spíše na vzdělávání a informování všech subjektů, které se mohou s problematikou
domácího násilí setkat, aby přesně věděli, jak s jednotlivými aktéry pracovat a kam je
odkazovat. NKVTS například zpracoval webového průvodce pro pracovníky v zdravotních a
sociálních službách, týkající se práce s násilím v blízkých vztazích79. Samostatná část je
věnována i osobám dopouštějícím se násilí80.

Existuje ale i mnoho dalších stránek

zaměřených na problematiku násilí v blízkých vztazích, kde je vždy i část určená přímo pro
původce81. Cílem je motivovat osoby dopouštějící se agrese ke změně a umožnit jim vyhledat
adekvátní pomoc. Důležitým faktorem pro úspěšnost programu ve smyslu snížení násilného
chování je jeho okamžitá dostupnost. Z výzkumu vyplývá, že u původců, kteří na zařazení do
programu čekali měsíce, nenastali tak výrazné změny v násilném chování oproti účastníkům,
kteří byli do programu zařazeni okamžitě82.
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Viz například stránku policie: https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/ ; Národní průvodce násilím
a zneužíváním: https://dinutvei.no/ ; Národní zdravotnický portál: https://www.helsenorge.no/en/psykiskhelse/violence-and-abuse/
82
http://www.prepoznajnasilje.si/docs/default-source/izdelki/english/2_norwegian-report-on-volence-inclose-relationships-_recognizing-and-treating-victims-and-perpetrators-of-violence-in-close-relationships-inthe-health-care-service.pdf?sfvrsn=4; Palmstierna, T., Haugan, G., Jarwson, S., Rasmussen, K., & Nøttestad, J. A.
(2012). Cognitive–behaviour group therapy for men voluntary seeking help for intimate partner
violence. Nordic journal of psychiatry, 66(5), 360-365.
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Z průzkumu zaměřeného na mapování programů pro násilné osoby, realizovaného v roce
2016 pod hlavičkou NKVTS vyplývá, že poskytovatelé programu jsou nejčastěji kontaktováni
prostřednictvím praktických lékařů a z vlastní iniciativy násilné osoby. Pouze ve 3 % byli
k subjektům poskytujícím programy pro původce klienti odesláni od policie nebo z justičního
systému83, i když úroveň spolupráce s těmito institucemi ze strany poskytovatelů je hodnocena
jako velmi dobrá84.
Kromě programů zaměřených na obecnou populaci jsou v Norsku realizované i
programy pro odsouzené pachatele ve výkonu trestu odnětí svobody. V nabídce jsou například
programy ATV nebo programy aplikující Brøsetský model85 (viz níže). Účast v těchto
programech je rovněž dobrovolná86.

3.3 PROGRAMY PRO PŮVODCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Většina norských programů pro původce domácího násilí je realizována veřejnými orgány
či neziskovými organizacemi s vládní podporou, jak vyplývá ze studie z roku 2007, ve které bylo
identifikováno celkem 64 poskytovatelů programů pro zvládání agrese (Saur et al., 2011).
Klíčovým aktérem v oblasti práce s původci domácího násilí je bezpochyby organizace
Alternativa k násilí (Alternativ til Vold; ATV)87, jejíž techniky představují kromě Brøsetského
modelu (viz níže) jeden ze dvou základních norských přístupů k práci s původci domácího
násilí (Saur et al., 2011).
Alternativa k násilí je nezisková organizace, terapeutické a výzkumné centrum. Pomoc
nabízená ATV se zaměřuje jak na aktéry domácího násilí (a to dospělé i mladistvé), tak i na
jeho oběti (pomoc je poskytována ženám, mužům i dětem). Klienti do ATV přicházejí buď

83

https://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2020/08/Behandlingstilbudet-til-voksne-somut%C3%B8ver-vold-NKVTS.pdf str. 60
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Zmínit v poděkování za informace Kari Stefansen, Oslo Metropolitan University
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dobrovolně, nebo na základě doporučení od lékaře, psychologa či poskytovatele sociálních
služeb (služby na ochranu dětí). ATV poskytuje intervenční programy také odsouzeným
původcům domácího násilí ve vězení. ATV model sestává z poradenství a skupinové terapie88,
přičemž při prvním kontaktu s klientem je navazován kontakt i s osobami, které jsou násilí
vystaveny. Takto ATV model volně vychází ze systemického přístupu v psychoterapii, kde se
na jedince nepohlíží izolovaně, ale jako součást interpersonální sítě vztahů. ATV se mimo
terapeutické služby věnuje také edukační a osvětové činnosti, a to i za hranicemi Norska. Např.
v letech 2013–2017 byla ATV partnerem Úřadu vlády České republiky v projektu Domácí násilí
a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů
a podpora slaďování pracovního a soukromého života.89 V rámci tohoto projektu proběhly
kurzy, konference a semináře o násilí v blízkých vztazích a o terapii pro osoby, které se
dopouštějí násilí. Do češtiny byl nadabován norský film Zuřivec90 (Sinna mann, 2009), který se
v Norsku využívá v rámci prevence násilí v blízkých vztazích i v rámci terapie.
Dalším významným poskytovatelem programů pro původce domácího násilí je Brøsetské
Centrum pro výzkum a vzdělávání ve forenzní psychiatrii při Nemocnici svatého Olafa91
(Brøset Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry at St. Olav's Hospital). Toto
centrum vyvinulo vlastní terapeutický přístup pro zvládání agrese, který se liší od ATV modelu
a spočívá na technikách kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Terapie je převážně skupinová
a orientovaná na práci s pocity hněvu, schopnost tyto pocity zdravě zpracovávat a díky tomu
získat i kontrolu nad vlastním agresivním chováním92.
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4 RAKOUSKO
4.1 SYSTÉMOVÉ STRATEGIE
Rakouský model pro zacházení s původci domácího násilí vychází z principů
legislativního ukotvení trestné činnosti opakovaného násilí, vládní odpovědnosti za formulaci
strategií pro práci s fenoménem domácího násilí a prioritní ochranou oběti (Čírtková et al.,
2002).
Původcům domácího násilí jsou v současnosti v Rakousku v zásadě určeny intervence
ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem je Rakouská probační služba (NEUSTART, )93, která zajišťuje
nařízené programy pro odsouzené pachatele. Klienti se do probační organizace dostanou buď
na základě nařízení soudu (v rámci podmínky, odklonů, alternativních trestů, probačního
dohledu…) nebo dobrovolně (například v rámci pomoci propuštěným odsouzeným). Nabídka
NEUSTART zahrnuje širokou škálu služeb, včetně alternativních sankčních opatření a
restorativních opatření jako například mediace mezi obětí a pachatelem. V roce 2015 bylo
evidováno celkem 34 programů zaměřených proti páchání násilí.94
Dalším zdrojem jsou poradenská centra, jako je například Vídeňské poradenské centrum
pro muže (Männerberatung Wien; MÄB)95 nebo Asociace pro muže a genderové záležitosti
v Grazu (Institut für Männer- und Geschlechterforschung)96. Tyto programy fungují převážně na
principu dobrovolné účasti, avšak ne výlučně – zmíněné instituce poskytují i programy pro
klienty se soudně uloženou povinností.97
Co se týče historie systémového přístupu k problému práce s původci domácího násilí,
v roce 2013 byla sestavena meziresortní skupina (spravedlnost, vnitro, rodina a mládež, práce
a sociální věci, školství, zdravotnictví a zahraničí) pro ochranu žen před násilím
(Interministerielle Arbeitsgruppe – Schutz von Frauen vor Gewalt; IMAG)98, jejímž záměrem byla

93

https://www.neustart.at/at/en/
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implementace opatření plynoucích z Istanbulské úmluvy. Kromě zastoupení resortů skupina
zahrnuje i zástupce federálních států a neziskových organizací. Práce s pachateli orientovaná
na ochranu oběti představuje její součást a věnuje se jí samostatná pracovní podskupina99.
Za systémový krok lze považovat i vznik iniciativy pro sestavení spolkové pracovní
skupiny Práce s pachateli orientovaná na ochranu oběti (Bundesarbeitsgemeinschaft
Opferschutzorientierte Täterarbeit, BAG-OTA) v roce 2012100. Pracovní skupina je sestavena ze
zástupců NEUSTART, Mužských poradenských center a center pro ochranu oběti (viz dále).
Aktivity pracovní skupiny jsou financovány Ministerstvem pro sociální věci a Ministerstvem
pro ženské záležitosti. Klíčovou aktivitou skupiny bylo zmapování existujících programů pro
práci s původci domácího násilí (sběr informací o metodických postupech a zjištění, zda jsou
programy orientované především na ochranu oběti). Další aktivitou bylo schválení kooperační
smlouvy mezi NEUSTART a službami pro oběti (centra pro oběti, azylové domy) v případech
kde se pracuje s pachateli v rámci trestního řízení. V roce 2016 byly skupinou přijaty
společné standardy pro práci s pachateli zaměřené na ochranu obětí101.

4.2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Zákon, který vytvořil právní rámec pro efektivnější práci s domácím násilím je zejména
federální zákon na ochranu proti domácímu násilí (Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der
Familie – GeSchG)102, který nabyl účinnosti 1.5.1997. Cílem tohoto změnového zákona bylo
především celkové zlepšení situace obětí domácího násilí103. Od roku 2009 je účinný druhý
revidovaný zákon o ochraně před násilím (Zweites Gewaltschutzgesetz – 2. GeSchG)104. V roce
2019 byl přijat třetí zákon na ochranu před násilím (Gewaltschutzgesetz 2019)105. Zákony byly
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zavedeny instituty, které měly zlepšit řešení problematiky domácího násilí, například zřízením
intervenčních center (viz níže) a koordinací činnosti policie a soudů, popřípadě služeb péče o
děti. Práce s pachateli je přitom chápána jako jeden z článků integrovaného systému prevence
násilí.
V každé spolkové zemi bylo v letech 1995 až 1999 (první ve Štýrsku) zřízeno jedno
intervenční centrum proti domácímu násilí (Interventionsstellen gegen Gewalt in der Familie),
přičemž od té doby byla tato centra – s výjimkou vídeňského intervenčního centra a centra ve
Vorarlbersku – přejmenována na „centra pro ochranu před násilím“ (Gewaltschutzzentren) a
došlo také k založení poboček ve venkovských oblastech. Centra pro ochranu před násilím
jsou považována za spolky podle soukromého práva, což umožňuje vytvoření sítě
nízkoprahových služeb pro osoby zasažené násilím106. Posláním těchto center je zajištění
komplexní podpory osobám ohroženým domácím násilím.
Již prvním zákonem byl zaveden institut vykázání. Při vyhodnocení nebezpečí má policie
na základě § 38a zákona o policii (Sicherheitspolizeigesetz – SPG)107 oprávnění zakázat
násilné osobě vstup do obydlí ohrožené osoby a jejího bezprostředního okolí, případně ji
z obydlí vykázat. Možnost zákazu přiblížení byla později rozšířena i na školy nebo školská
zařízení dítěte. Toto omezující opatření lze aktuálně vydat na dobu 2 týdnů, přičemž policie
dohlíží na dodržování příkazu během prvních 3 dnů. Pokud je během těchto 2 týdnů podána
žádost o soudní předběžné opatření (§ 382b, § 382e, § 382g Exekutionsordnung – EO)108,
platnost příkazu se prodlouží na čtyři týdny. To dává soudu čas rozhodnout o žádosti a
zajišťuje trvalou ochranu ohrožené osoby. Porušení zákazu (a to i v případě souhlasu ohrožené
osoby) je sankcionováno109.
Při ukládání zákazu policie kontaktuje Centrum na ochranu před násilím/Intervenční
centrum proti domácímu násilí (Gewaltschutzzentren / Interventionsstellen gegen Gewalt in der
Familie). Centrum kontaktuje ohroženou osobu s nabídkou pomoci zahrnující vypracování
bezpečnostního plánu, zajištěním právního poradenství či psychologické pomoci.
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Od roku 2010 fungují po celém Rakousku specializované policejní jednotky pro řešení
případů domácího násilí. Policisté jsou speciálně proškoleni na zacházení s případy domácího
násilí skrze interdisciplinární semináře, na kterých spolupracují s odborníky z organizací
zaměřených na ochranu před násilím, jako např. NEUSTART (viz níže).110,
Dalším z nástrojů policie pro práci s původci domácího násilí je i tzv. přímý dialog
(Gefährderansprache)111. „Minimálně jeden z policistů každého okresu má na starosti
takzvanou „preventivněprávní osvětu“, jejímž cílem je seznámit násilné osoby a osoby, jež
představují ohrožení, s právními normami, tj. upozornit je na následky násilného jednání. Jde
o rozhovory policistů s násilnými osobami (tzv. Präventive Rechtsaufklärung).“112 Jedná se o
intervenci, kdy se speciálně proškolený policista snaží původci násilí vysvětlit právní, ale i
společenské a morální důsledky páchaného činu (pachatelé si mnohdy sami neuvědomují, že
jejich chování není správné, a k této reflexi dojdou až v rámci určité odborné intervence). Přímý
dialog by měl fungovat jako jistá forma psycho-sociální „primární intervence“ nebo
poradenství. Cílem je zastavit páchání trestného činu v jeho počátcích, dokud ještě nezašlo
příliš daleko (tzn., nenaplnilo skutkovou podstatu deliktu). Tento postup má původce
domácího násilí motivovat k zastavení násilného chování, stejně jako k dobrovolnému
vyhledání odborné pomoci (např. terapie).113 Přímý dialog představuje zajímavý mezičlánek
mezi preventivně-terapeutickou činností, která je zaměřena na potenciální agresory, kteří se
do programů dostavují čistě z vlastní vůle, a na druhé straně soudně uloženými povinnostmi
navštěvovat intervenční programy, které naopak přicházejí jako následek trestné činnosti a
jsou nedobrovolné.
Pokud jde o trestněprávní úpravy domácího násilí, druhým zákonem o ochraně před
násilím byl do trestního zákoníku (Strafgesetzbuch – StGB)114 zaveden samostatný trestný čin
opakovaného násilí (Fortgesetzte Gewaltausübung). Trestný čin není omezen na členy
společné domácnosti ani blízké osoby ale zahrnuje kohokoliv, vůči komu se pachatel dopouští
přetrvávajícího násilí. Podle § 107b StGB hrozí v základní skutkové podstatě pachateli za tento
trestný čin trest odnětí svobody až na tři roky. V závažnějších případech se sankce zvyšují a
110
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v případě následku smrti lze uložit trest odnětí svobody až na dvacet let. Zpřísnění trestů v této
oblasti zavedl právě výše zmínění třetí zákon o ochraně před násilím. Násilné incidenty lze dále
postihovat i jako obecnou násilnou nebo mravnostní trestnou činnost115.
„V rámci trestního práva existuje řada možnosti, jak postupovat proti násilným osobám,
například podmínečné tresty a zkušební doba s uložením opatření a povinností (kontakt s
probačním úředníkem, zařazení do programů proti násilí atd.), nebo lze ještě před vlastním
řízením využít alternativních řešení, v rámci kterých se upustí od stíhání trestného činu
výměnou za přijetí povinností (obdobně jako ve výše uvedeném případě, tj. zkušební doba s
uložením opatření atd.)“116. Povinnost účastnit se programu může také uložit orgán pro
sociálně právní ochranu dětí za předpokladu, že násilné činy jsou nebezpečné pro blaho
dítěte117.
V Rakousku je kromě vzdělávání policistů v problematice domácího násilí kladen důraz
i na příslušné vzdělávání v rámci justice. Případy domácího násilí mají na starosti speciálně
vyškolení státní zástupci. Soudci mají například povinnost dvoutýdenní stáže v organizacích
poskytujících služby pro oběti domácího násilí. Mimo to je soudcům nabízeno i další
vzdělávání v oblasti domácího násilí, které je však již dobrovolné. Na úrovni Nejvyššího soudu
existuje expertní komise pro záležitostí týkající se rodinného práva, kde jsou také řešeny i
případy domácího násilí118.
Navzdory tomu, se objevuje kritika, že jen málo pachatelů je skutečně do programů
posíláno a že Rakouský trestněprávní systém v tomto směru ve skutečnosti nefunguje tak
efektivně jak by se mohlo zdát. Podle odhadů z roku 2016 je méně než v 1 % registrovaných
případů genderového násilí pachateli uložena povinnost se zúčastnit programu119.
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4.3 PROGRAMY PRO PŮVODCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Původcům domácího násilí jsou v Rakousku v zásadě určeny intervence ze dvou zdrojů.
Prvním zdrojem je Rakouská probační služba (NEUSTART)120, která zajišťuje nařízené
programy pro odsouzené pachatele. Klienti se do probační organizace dostanou buď na
základě nařízení soudu (v rámci podmínky, odklonů, alternativních trestů, probačního
dohledu…) nebo dobrovolně (například v rámci pomoci propuštěným odsouzeným). Nabídka
NEUSTART zahrnuje širokou škálu služeb, včetně alternativních sankčních opatření a
restorativních opatření jako například mediace mezi obětí a pachatelem. V roce 2015 bylo
evidováno celkem 34 programů zaměřených proti páchání násilí.121
Dalším zdrojem jsou poradenská centra, jako je například Vídeňské poradenské centrum
pro muže (Männerberatung Wien; MÄB)122 nebo Asociace pro muže a genderové záležitosti
v Grazu (Institut für Männer- und Geschlechterforschung)123. Tyto programy fungují převážně
na principu dobrovolné účasti, avšak ne výlučně – zmíněné instituce poskytují i programy pro
klienty se soudně uloženou povinností.124
Nejstarším programem pro práci s pachateli je Program proti násilí (Anti-GewaltProgramm Wien), který vznikl v roce 1999 ve spolupráci Vídeňského poradenského centra pro
muže a Vídeňského intervenčního centra (Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der
Familie )125126 Tento program poskytuje služby původcům partnerského násilí (mužům i
ženám), jejich obětem a dětem. V rámci programu lze využít skupinové i individuální terapie.
Klienti do programu dochází na doporučení zdravotnického pracovníka (doktor, psycholog), na
základě uložené povinnosti, doporučení sociálních služeb či služeb péče o dítě nebo na
základě doporučení rodinného soudu.127 Klient může docházet do programu také
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dobrovolně.128 Program je strukturován, přičemž poradenské centrum pro muže obstarává
zacházení s původcem DN, zatímco intervenční centrum poskytuje podporu jejich partnerkám.
Úzká spolupráce a každodenní vzájemná komunikace Vídeňského poradenského centra pro
muže MÄB a Vídeňského intervenčního centra v rámci tohoto programu napomáhají ke včasné
identifikaci případných rizik v případě pachatele, a zároveň umožňují včasnou intervenci
v případě ohrožení oběti. Program probíhá většinou ve formě otevřených strukturovaných
skupin, které vedou muži i ženy. S ohledem na heterogenitu skupiny pachatelů jsou využívány
různé metody, jako jsou postupy kognitivně behaviorální terapie (KBT), hraní rolí, výcvik
sociálních dovedností apod.129 Program probíhá minimálně osm měsíců, existují však i skupiny
uzavřené, kde se klientům věnuje intenzivnější péče.
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5 ŠPANĚLSKO
5.1 SYSTÉMOVÉ STRATEGIE
První zkušenosti má Španělsko s dobrovolným programem pro původce domácího násilí ve
vězeňském prostředí z roku 2001. Jako návazná intervence pro muže, kteří byli odsouzení za
násilí ve vztahu, ve Španělsku tehdy začaly vznikat komunitní programy jako Contexto130,
aktivity organizace Conexus131, nebo Aspacia132 (viz níže). Ty mají za úkol pomoci původcům
převzít zodpovědnost za své chování a motivovat je ke změně násilných vzorců chování
(Herrero et al., 2010; Lila et al., 2013). Za účelem sjednocení programů pro původce
realizovaných v rámci systému trestní justice (programy ve věznících i v komunitě) byl v roce
2010 zaveden metodický rámec programů pro agresory (Programa de Intervención para
Agresores; PRIA)133, který byl vyvinut Vězeňskou službou ve spolupráci s Ústavem forenzních
věd a univerzitou v Madridu. Cílem je redukce recidivy násilného chování. PRIA byl od té doby
implementován po celém Španělsku s výjimkou autonomní komunity Katalánska134. Evaluační
studie ukázala statisticky významné pozitivní změny v násilných vzorcích chování u
absolventů programu (Arias et al., 2013).
Zhruba ve stejné době vydalo katalánské ministerstvo spravedlnosti Rámcový program
pro zacházení s pachateli generově podmíněného násilí (Programa marc de tractament en
violència de gènere) ke sjednocení vězeňských a probačních intervencí pro pachatel domácího
násilí v Katalánsku135
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Kromě PRIA je jedním z nejprominentnějších španělských nástrojů, majících vliv na
všechny složky vládních strategií boje s domácím násilím tzv. Integrovaný systém
monitoringu případů domácího násilí (Sistema VioGén)136. Ten představuje unikátní systém
práce s případy domácího násilí, jehož základem je jednotná databáze, shromažďující všechny
informace, které mohou přispět k zajištění bezpečnosti osob ohrožených domácím násilím.
Tuto databázi využívají všechny subjekty, které jsou do případu zapojeny, tzn. policie, státní
zástupci, vězeňská služba, sociální a zdravotnické služby a různé další služby specializované
na domácí násilí.
V roce 2014 vznikl ve spolupráci Katalánské vlády a Katalánského ženského institutu
Komplexní program intervence proti násilí mužů (Programa d’intervenció integral contra la
violència masclista)137, který je součástí Strategického plánu pro politiku žen Katalánské vlády
pro rok 2012-2015 (Plan estratégico de políticas de mujeres 2012-2015)138. Jedním z bodů
plánu programu byla implementace projektu „Láska nebolí“ (Estimar no fa mal), který si klad za
cíl rozšíření preventivních aktivit, především v oblasti vzdělávání a šíření osvěty, se speciálním
zaměřením na prevenci násilného chování u mladistvých. Jednou z aktivit programu byla také
snaha o podporu respektu k ženám u osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.
Dílčím cílem bylo šířit osvětu o genderově podmíněném násilí u odsouzených osob (především
mladých mužů). V této souvislosti vznikly pracovní skupiny, které připravují skupinové
programy na téma rovnosti žen a mužů pro mladé muže ve vězení.139
Ve Španělsku také funguje bezplatná telefonní linka pro muže potýkající se
s agresivním chováním140.

5.2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC
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Španělsko bylo jednou z prvních zemí v Evropě, která přijala speciální právní předpis
k problematice genderově podmíněného násilí141. Je ním Zákon o komplexních ochranných
opatřeních proti genderovému násilí z roku 2004 (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género)142.
Podle článku 1, kde je vymezen předmět zákona je účelem jednat proti násilí, které se děje jako
projev mocenské nerovnosti v intimních vztazích. Genderově podmíněné násilí přitom
zahrnuje veškeré činy fyzického a psychického násilí, včetně útoků na sexuální svobodu,
vyhrožování, nátlak nebo svévolné zbavení svobody. Zákon stanovuje komplexní ochranná
opatření, jejichž účelem je předcházet, potrestat a vymýtit toto násilí a poskytnout pomoc
obětem i jejich dětem143.
Kromě jiného zákon zavedl i změny v oblasti trestního postihu generově podmíněného
násilí. Trestný čin „domácího násilí“ je upraven v čl. 153 Trestního zákoníku (Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal)144 Tento trestný čin postihuje násilí vůči
partnerovi nebo jiné blízké osobě a pachateli za něj v základní skutkové podstatě hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až rok případně jiné stanovené druhy trestů. Přísnější tresty se
ukládají, pokud je trestný čin spáchán za přítomnosti nezletilých osob, za použití zbraně, ve
společném obydlí, nebo je ním porušeno již uložené opatření. Kromě tohoto ustanovení násilí
v blízkých vztazích postihují i jiné trestné činy např. ublížení na zdraví (čl. 148), vyhrožování (čl.
171) či nátlaku (čl. 172).
Ve Španělsku je kladen důraz na využívání alternativních opatření v případech generově
podmíněného násilí a je tu hojně využíváno i ukládání povinnosti podrobit se programu pro
zvládání agrese145. Povinnost účastnit se programu se například ukládá v případě odsouzení
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K dalším změnám legislativy v této oblasti viz např. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violenciadomestica-y-de-genero/Legislacion-y-jurisprudencia/Legislacion/
144
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25444
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Stock, B. S. (2015). ¿ Nuevos horizontes? en los programas de rehabilitación para agresores de violencia de
género. InDret. ;
https://www.justizia.eus/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1
=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DEvaluacion-externa-GAKOA-octubre-2018ISBN_2.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1290511108561&ssbinary=true
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ze genderově podmíněné násilí v rámci povinností a omezení při podmíněném odsouzení (čl.
83 trestního zákoníku). Povinnost podrobit se programu se ukládá spolu se zákazem kontaktu
s poškozenou osobou a pobytu na stanovených místech. O plnění povinností je soud
pravidelně informován.
Kromě těchto povinných programů v článku 42 dále zákon proti generovému násilí (Ley
Orgánica 1/2004) ukládá vězeňské službě (Administración penitenciaria) realizovat specifické
programy pro odsouzené ve výkonu trestu za trestné činy spojené s generově podmíněným
násilím.
Z dalších opatření proti generově podmíněnému násilí, které ve Španělsku fungují lze
zmínit například existenci specializovaných soudů pro násilí na ženách (Juzgados de Violencia
Sobre la Mujer) nebo institut ochranného příkazu (Orden de protección para las víctimas de
violencia doméstica), který může vydat vyšetřující soudce podle čl. 544 ter. Trestního řádu
(Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento
Criminal)146 a který má zabezpečit komplexní ochranu obětí domácího násilí v trestní i civilní
oblasti147.
Problematika genderového násilí je akcentována i na státním zastupitelství a policii, kde
působí odborníci na tuto oblast148. Na úrovni národní polie (Policía Nacional) například existuje
speciální jednotka pro ochranu rodiny a žen (Unidad de atención a la familia y mujer), kam
spadá i řešení domácího násilí149.

5.3 PROGRAMY PRO PŮVODCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ
V současnosti ve Španělsku existuje několik typů programů pro původce domácího
násilí. Jsou jimi jednak zmíněné programy v komunitním prostředí, spadající pod metodický
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036&p=20201120&tn=1#a544
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/La-orden-de-proteccion/
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Pro ilustraci procesu viz například Příručku pro ženy, které jsou oběťmi generového násilí v Andalúzii
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_general_ingles.pdf
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rámec PRIA, dále to jsou programy ve vězení a konečně programy, které slouží jako alternativa
k trestu odnětí svobody (Geldschläger et al., 2010).
Ve Španělsku tedy dominují především programy pro realizované v rámci systému
trestní justice. Tyto programy lze v zásadě rozdělit na tři typy:
-

Programy, které jsou ukládány jako alternativa trestu odnětí svobody (které pachatel absolvuje
v komunitním prostředí na svobodě)

-

Programy realizované ve výkonu trestu, buď jako nařízenou součást trestu nebo dobrovolně (k
plnění programu se pak může přihlížet například při podmíněném propuštění)

-

Programy fungující na dobrovolné bázi mimo systému trestní justice 150

Programy v rámci systému trestní justice zabezpečuje vězeňská služba (Administración
penitenciaria), v rámci ní i „probační služba“ (Servicios de Gestión de Penas y Medidas
Alternativas)151 buď ve vlastní režii, nebo v rámci dohod s externími poskytovateli (neziskové
organizace, univerzity, instituce spadající pod autonomní regiony, atd.). V současnosti je
provozováno podle metodického rámce PRIA/PRIA-MA více než 50 programů Španělskou
probační službou a dalších 40 realizují externí poskytovatelé. Programy se zároveň realizují ve
víc než 40 věznicích po celém Španělsku152. Samostatný systém funguje v Katalánsku153.
Podle dat z roku 2011 se 11340 mužů zúčastnilo soudně nařízených komunitních programů a
968 odsouzených absolvovalo program ve věznici154. Podle stínové platformy k Istanbulské
úmluvě bylo od roku 2012 v 88 % případů genderově podmíněného násilí uloženo alternativní
opatření nespojeno s odnětím svobody155.

150

https://rm.coe.int/spanish-istanbul-shadow-platform/1680931a77 ;
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/98667/1/TFG_ES_Irene_Petra_P%C3%A9rez.pdf
151
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3672204/Carta.pdf/c0785f63-258f-4713-9cdbc3da42092bd6
152
https://www.work-withperpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/National_Reports_2016/Spain-Report-2016.pdf ;
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http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/98667/1/TFG_ES_Irene_Petra_P%C3%A9rez.pdf
154
https://www.work-withperpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Reports_2013/National_report_Spain.pdf
155
https://rm.coe.int/spanish-istanbul-shadow-platform/1680931a77 ; srovnej https://rm.coe.int/state-reportfrom-spain/16809313e0
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Jako příklad komunitního programu, který je ukládán jako alternativní sankce lze uvést
Contexto156, což je přístup vyvinutý Valencijskou univerzitou, který se pokouší o náhled na
problematiku z komplexního hlediska.157 Přihlíží se k individuálním, interpersonálním,
situačním a makrosociálním faktorům násilného chování (Lila et al., 2013). Cílem programu je
prevence recidivy násilného chování prostřednictvím posilování protektivních faktorů a
snižování rizikových faktorů násilí v partnerských vztazích (Herrero et al., 2010; Lila et al.,
2013). Intervenční program v Contexto je třífázový a trvá přes 2 roky, přičemž účastník se
účastní nejen skupinové terapie, ale i následného „monitorovacího“ období, ve kterém se snaží
osvojené schopnosti uplatnit v reálném životě, nicméně kdykoliv se může do programu znovu
aktivně zařadit (Lila et al., 2013). Evaluace tohoto programu přinesla velmi pozitivní
výsledky158.
Dalším španělským programem pro původce domácího násilí, fungujícím na
dobrovolné bázi, je program neziskové organizace Conexus159, v jejímž přístupu se pracuje
nejen s původci domácího násilí ve formě psychoterapie160, ale i s jejich (ex)partnery a dětmi
– uplatňuje se systemický terapeutický přístup.161 Kromě intervenční činnosti poskytuje
Conexus také poradenství, školení pro profesionály a v neposlední řadě je zapojeno i do
výzkumné činnosti162. Nejen tedy díky uplatnění systemického přístupu, ale i kvůli ostatním
aktivitám je Conexus srovnatelný např. s Norskou ATV. Součástí Conexus je také například
program Grupos de Padres, který sdružuje otce, kteří se potýkají s problémy se zvládáním
vzteku.163
Kromě Contexto a Conexus lze ještě zmínit společenství Aspacia164, které je určeno
mužům, kteří chtějí pokračovat v léčbě po podstoupení nařízeného programu, nebo pro těm,
kteří kontaktují společenství sami s tím, že mají problémy se zvládáním vzteku. Aspacia
představuje soukromé uskupení odborníků, kteří se zaměřují na usnadnění návratu původců
156
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domácího násilí do společnosti. Jedná se tedy také o instituci pracující s původci domácího
násilí, avšak na jiné úrovni.165 Programy asociace Aspacia jsou cílené především na přijetí
zodpovědnosti za své chování a změnu škodlivých postojů vůči ženám. Aspacia poskytuje
uložený Intervenční psychologický program pro původce domácího násilí, ve spolupráci s
Vězeňskou službou a Ministerstvem vnitra. Jedná se o několikadenní terapeutický program
zaměřený na osoby, kterým bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání za spáchání genderově
podmíněného násilí. Kromě toho se Aspacia věnuje soukromému, sociálně-psychologickému
poradenství pro původce domácího násilí. V rámci poradenských služeb pro veřejnost je
poskytována individuální, skupinová a rodinná péče pro původce domácího násilí.
Dobrovolné programy se realizují lokálně v rámci autonomních regionů a činnosti
neziskových organizací a jsou v porovnání se státními programy znevýhodněny, pokud jde o
finanční zabezpečení i dostupnost dat166.
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https://fundacion-aspacia.org/que-hacemos/atencion-y-reparacion/personas-que-ejercen-violencia-2/
https://www.work-withperpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Reports_2013/National_report_Spain.pdf ;
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6 VELKÁ BRITÁNIE
6.1 SYSTÉMOVÉ STRATEGIE
Přístup aplikovaný ve Velké Británii lze charakterizovat jako silně systémově ukotvený.
Důraz je kladen na interinstitucionální spolupráci, sdílení informací, risk assesment a aplikaci
evidence based přístupů.
V roce 2005 vydalo Ministerstvo vnitra národní zprávu k domácímu násilí (Domestic
Violence: A National Report),167 ve které se přihlásilo ke spolupráci v oblasti domácího násilí.
Ve zprávě se mimo jiné zavázalo, že bude podporovat a rozvíjet veřejné služby za účelem
proaktivní reakce na problém domácího násilí (např. vznik tzv. Specializovaných soudů pro
oběti domácího násilí – Specialist Domestic Abuse Courts, SDACs – a nezávislých poradců
v oblasti domácího násilí – Independent Domestic Violence Advisors, IDVAs168).
O 3 roky později vydala britská dolní sněmovna zprávu o domácím násilí (The Sixth Home
Affairs Select Committee Report on Domestic Violence),169 která kritizuje proces
implementace národní politiky v oblasti domácího násilí. Zpráva konkrétně kritizuje
disproporční záměr na reakci systému trestní justice na úkor efektivní prevence a včasné
intervence: dokument doporučuje, aby se na domácí násilí pohlíželo také z preventivního
hlediska, a představuje tak v jistém smyslu vládní výzvu k zakládání programů a center
orientovaných na práci s původci domácího násilí.
V roce 2013 vznikl národní strategický plán Výzva k ukončení násilí na ženách a dívkách (A
Call to End Violence against Women and Girls), jehož cílem bylo zajistit ženám život bez
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https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/domesticviole
nce/domesticviolence51.pdf
168
Nezávislí poradci pro domácí násilí jsou speciálně vyškolení akreditovaní pracovíci, kteří poskytují podporu
především obětem zvláště závažných druhů domácího násilí. Mezi poskytované služby patří vyhodnocení
bezprostředních rizik, sestavování bezpečnostních plánů pro oběti, či právní a psychosociální podpora. Nezávislí
poradci začínají pracovat s ohroženými klienty především v době krize a poskytují jim spíše krátkodobou až
střednědobou podporu.
https://saferfutures.org.uk/our-programmes/idva/
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https://publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmhaff/263/26302.htm
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strachu z násilí.170 Jednou z hlavních aktivit tohoto strategického plánu byla redukce výskytu
domácího násilí prostřednictvím prevence a včasné intervence. V plánu se vláda mimo jiné
zavazuje zlepšit postupy systému trestní justice v případech domácího násilí: policisté mají
být kontinuálně školeni v oblasti domácího násilí a všechny relevantní veřejné orgány spolu
mají spolupracovat a navzájem sdílet informace.
Dalším důležitým dokumentem pro oblast domácího násilí je strategie pro rok 2016-2020
s názvem Ukončení násilí na ženách a dívkách (Ending Violence against Women and Girls).171
Dohled nad plněním strategie zajišťovalo Ministerstvo vnitra, které pro tento účel sestavilo
meziresortní skupinu. Vláda se v tomto dokumentu zavazuje ke zvýšené podpoře
intervenčních programů zaměřených na změnu násilného chování pachatele a následnou
redukci recidivy. Dále je v rámci strategie plánováno využití nových technologií, které mají
umožnit efektivnější zacházení s původci domácího násilí; patří mezi ně např. GPS trasování
k zajištění větší ochrany obětí a používání kamer při zásazích pro zvýšení pravděpodobnosti
identifikace a dopadení pachatelů. V neposlední řadě bylo součástí strategického plánu
zajištění úzké spolupráce organizací a lokálních subjektů za účelem zajištění dostupnosti
intervenčních programů, vězeňské a probační rehabilitace a intervencí v oblasti duševního
zdraví.
Společenství Drive (více k němu viz část o programech pro původce domácího násilí)
vydalo v roce 2016 dokument Strategie k pachatelům domácího násilí pro Anglii a Wales (A
Domestic Abuse Perpetrator Strategy for England and Wales),172 který vznikl ve spolupráci
zástupců státního sektoru, akademiků a zástupců relevantních institucí (z oblasti sociálních
služeb, zdravotnictví, probace, služeb pro oběti apod.). V dokumentu společenství Drive
reaguje na skutečnost, že pouze 1 % původců domácího násilí se dostane intervence,173 jak
vyplývá ze zjištění strategického plánu Ending Violence against Women and Girls. Drive tímto
vyzýval vládu, aby zajistila kvalitní koordinovanou spolupráci státního a neziskového sektoru
pro účinný boj s domácím násilím. Ve strategických bodech dokumentu např. zaznívá, že při
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/18108
8/vawg-action-plan-2013.pdf
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/52216
6/VAWG_Strategy_FINAL_PUBLICATION_MASTER_vRB.PDF
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http://driveproject.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/Call-to-Action-Final.pdf
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https://business.senedd.wales/documents/s30732/GBV%2090b%20-%20Respect.pdf
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zařazování původců do intervenčních programů je nutno detailně zkoumat jejich kriminální
historii a musí být řádně zhodnoceno, zda je osoba vhodným kandidátem pro účast
v programu. Programy by takto měly co nejlépe vyhovovat specifickým potřebám klientů, čímž
se zvyšuje pravděpodobnost pozitivního výsledku intervence. Všechny relevantní subjekty
zároveň musí navzájem sdílet informace za účelem co nejefektivnější ochrany oběti. Dále má
být zajištěná postpenitenciární péče pro propuštěné pachatele domácího násilí, tak aby na
vězeňské intervence navazovala komunitní intervence.
Zvýšený důraz na nutnost intervence pro původce domácího násilí vychází kromě zjištění
plynoucích

ze

strategie Ending

Violence

against

Women

and

Girls174

také

z poznatků výzkumného projektu Mirabal175 (Kelly & Westmarland, 2015). Velká Británie se
tak, stejně jako Norsko, snaží stavět strategie pro boj s domácím násilí primárně na výzkumu.

Významnou roli v boji s domácím násilím plní platforma MAPPA (Multi-Agency Public
Protection Arrangements) 176, která funguje na základě čl. 325 až 327B Zákona o trestním
soudnictví z roku 2003 (The Criminal Justice Act 2003)177 ve 42 trestně právních okrscích
v Anglii a Walesu.. Hlavním cílem je ochrana společnosti před rizikovými pachateli
prostřednictvím vzájemné spolupráce a výměny informací. Úkolem MAPPA je mimo jiné
shromažďovat a uchovávat informace o registrovaných pachatelích domácího násilí. Ty
potom sdílí se všemi relevantními subjekty, zapojenými do systému práce s pachateli
domácího násilí. U každého pachatele se vyhodnocuje jeho riziko recidivy a lze tato data
využívat jako podklad při rozhodování o vhodnosti intervence. V každém okrsku v rámci
MAPPA funguje tzv. odpovědný orgán (složený ze zástupců police, probační a vězeňské
služby), který je zodpovědný za průběžné vyhodnocování rizika u registrovaných sexuálních a
násilných osob a následné vydávání doporučení pro další postup.178
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Postup aplikovaný v rámci MAPPA pro zařazení pachatelů do databáze je následující.
V první fázi se pachatel identifikuje jako subjekt splňující kritéria domácího nebo sexuálního
násilníka (na základě jejich odsouzení a uložení trestu či napomenutí). Jakmile je pachatel
identifikován v rámci systému MAPPA, vyhodnocuje se dále jeho riziko179. Může to být riziko
opětovného odsouzení, riziko opětovného spáchání trestného činu nebo riziko způsobení
vážné újmy. K tomuto účelu je k dispozici řada hodnotících nástrojů.
Pachatelé jsou na základě míry rizika, které představují, zařazeni do jedné ze tří
kategorií, které rozhodují o nutnosti zapojení spolupracujících subjektů. Většina pachatelů je
zařazena do prvního stupně, který představuje běžné zacházení. První stupeň zahrnuje výměnu
informací mezi subjekty, ale nevyžaduje schůzi multidisciplinárního týmu. V druhém stupni je
již multidisciplinární schůze nad případem vyžadována. Multidisciplinární tým je tvořen
Odpovědným orgánem a koordinátorem MAPPA. Pokud je pachatel zařazen do třetího stupně,
je již nutná asistence seniorních zástupců relevantních subjektů180.
Po posouzení je připraven pro každého pachatele podrobný plán řízení těchto rizik.
V tomto plánu jsou stanovena opatření, která je třeba přijmout pro minimalizaci rizika. Mezi
tyto opatření patří například: zajištění vhodného ubytování, uložení zákazu kontaktu se
stanovenou osobou nebo pobytu na určených místech, dohled probačního úředníka a/nebo
policie. A v neposlední řadě i zajištění, aby se pachatel účastnil určených akreditovaných
programů a dalších intervencí zaměřených na snížení další trestné činnosti.
Za porušení stanovených podmínek a povinností se pak vyvedou patřičné důsledky, pro
podmíněně propuštěné pachatele to například může znamenat návrat zpět do vězení181.
MAPPA zastává ve Velké Británii podobnou roli jako VioGén ve Španělsku.

6.2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC
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vyhodnocuje se riziko, které představuje jejich pobyt na svobodě pro veřejnost
https://mappa.justice.gov.uk/MAPPA/view?objectID=5748784
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K problematice domácího násilí byl v roce 2021 v Británii schválen komplexní nový
zákon o domácím násilí (Domestic Abuse Act 2021)182. Zákon poprvé obsahuje podrobnou
legální definici domácího násilí zahrnující široké spektrum zneužívání, které se děje mezi
blízkými osobami staršími 16 let. Zákon také zavádí institut Komisaře pro domácí násilí
(Domestic Abuse Commissioner). Komisaře jmenuje Ministr vnitra a úkolem jeho úřadu je
podporovat dobrou praxi v prevenci domácího násilí, řešení trestné činnosti zahrnující domácí
násilí, identifikaci původců a obětí a podpoře dotčených osob. Toho má být dosaženo
především prostřednictvím monitoringu poskytovaných služeb, podpory výzkumu a
vzdělávání, spolupráce relevantních subjektů a formulace doporučení. I když má i poměrně
široké vlastní kompetence je Komisař zároveň poradním orgánem ministra vnitra pro
problematiku domácího násilí. Komisař předkládá zprávy i parlamentu, kde může formulovat
závazná doporučení pro relevantní subjekty. Veřejné instituce jako policie a státní
zastupitelství mají povinnost s komisařem spolupracovat.183 Orgán komisaře pro domácí
násilí tedy zastává agendu srovnatelnou se zastřešujícími a koordinačními instituty v ostatních
zemích.
Policie také tímto zákonem získává nové pravomoci, včetně možnosti vydání
ochranných upozornění proti domácímu násilí (Domestic abuse protection notices)184, které
mají obětem poskytnout okamžitou ochranu před pachateli. Upozorněním, které může
policista vydat v případě důvodného podezření z násilí, lze pachateli zakázat kontakt a
přiblížení se k ohrožené osobě nebo ho vykázat ze společného obydlí. Do 48 hodin od vydání
upozornění musí soud rozhodnout o navazujícím ochranném příkazu proti domácímu násilí
(Domestic Abuse Protection Orders)185. I bez zásahu policie může o vydání příkazu požádat
oběť nebo jiná osoba, případně ho mohou vydat soudy (trestní, civilní nebo rodinné) z vlastní
iniciativy. Příkazem lze pachateli uložit zákazy (například zákaz přiblížení k oběti nebo zákaz
pobytu na určeném místě) ale i plnění vymezených povinností včetně povinnosti absolvovat
program zaměřen na změnu vzorců chování. Obsah příkazu lze v průběhu času podle
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https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/17/contents/enacted
https://www.gov.uk/government/publications/domestic-abuse-bill-2020-factsheets/domestic-abusecommissioner-factsheet
184
Tímto institutem se nahrazují doposud aplikovaná (Domestic Violence Protection Notices; DVPNs)
185
Tímto institutem se nahrazují doposud aplikovaná (Domestic Violence Protection Orders; DVPOs)
183
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pachatelovy situace měnit. Ke sledování plnění příkazu lze využít elektronický monitoring. Za
porušení příkazu hrozí trest odnětí svobody do 5 let nebo pokuta186.
Ke sjednocení policejní praxe zákon dále ukládá ministrovi vnitra vydat jednotnou
metodiku upravující informování ohrožených osob o potenciálním riziku domácího násilí (The
Domestic Violence Disclosure Scheme; DVDS)187, které se využivá už od roku 2014. Princip
tohoto institutu spočívá v tom, že pokud má někdo obavy z násilí může požádat policii o
sdělení informace, jestli se partner nebo bývalý partner v minulosti dopustil nějakého násilného
jednání. Jestli policie vyhodnotí, že existuje riziko násilí, sdělí informaci o násilné minulosti
v policejních záznamech ohrožené osobě. V případě zvýšeného rizika může policie ohroženou
osobu informovat i bez žádosti.
Co se týče trestněprávního postihu domácího násilí Zákon o závažné trestné činnosti z
roku 2015 (Serious Crime Act 2015)188 osahuje samostatnou část věnovanou této
problematice, kde je upraven trestný čin kontroly nebo donucovacího chování v blízkých a
rodinných vztazích (Controlling or coercive behaviour in an intimate or family relationship; čl.
76). V případě odsouzení na základě obžaloby pachateli hrozí trest odnětí svobody až na pět
let nebo pokuta. Projevy domácího násilí jsou ale postihovány i na základě skutkových podstat
dalších obecnějších trestných činů.
V rámci systému trestní justice je rovněž věnována pozornost vzdělávání a
specializovanému přístupu k případům domácího násilí. Státní zastupitelství například vydalo
metodiku pro státní zástupce (Domestic Abuse Guidelines for Prosecutors)189 a na úrovni
magistrátních soudů funguji tzv. Specializované soudy pro domácí násilí (Specialist Domestic
Abuse Courts; SDACs). Spíše než o soud v pravém slova smyslu jde o aplikaci
specializovaného přístupu, kdy se případem s prvky domácího násilí zabývají státní zástupci a
soudci vyškoleni v této problematice, a je zajištěna podpora obětem a prioritní řešení případu.
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https://www.gov.uk/government/publications/domestic-abuse-bill-2020-factsheets/domestic-abuseprotection-notices-orders-factsheet
187
https://www.gov.uk/government/publications/domestic-abuse-bill-2020-factsheets/domestic-violencedisclosure-scheme-factsheet
188
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/9/contents/enacted
189
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/domestic-abuse-guidelines-prosecutors
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Ve Velké Británii jsou hojně využívány soudně nařízené programy pro pachatele
domácího násilí. Kromě výše zmíněného zákonu (Serious Crime Act 2015) lze absolvování
programu nařídit v rámci trestního řízení jako jednu z podmínek alternativního trestu
(Community Order), podmíněně odloženého trestu (Suspended Sentence Order), podmíněného
propuštění z výkonu trestu (Licences)190, ale i v rámci opatrovnických věcí jako součást
nařízených tvz. kontaktních aktivit (Contact Activities)191, které se ukládají v zájmu zlepšení
kontaktu s dítětem.
Významnou roli v práci s pachateli domácího násilí má vězeňská a probační služba (Her
Majesty’s Prison and Probation Service; HMPPS)192, která ke sjednocení a ukotvení praxe (své
a spolupracujících institucí) vydala i rámcová opatření pro práci s domácím násilím (Domestic
Abuse Policy Framework)193. Opatření jsou zaměřena především na popis postupu práce
s pachateli domácího násilí ve vězení i v komunitě a byla vydána na základě vládní strategie
Ukončení násilí na ženách a dívkách194 (viz výše). Dokument mimo jiné apeluje i na zařazování
všech vhodných kandidátů do akreditovaných programů pro pachatele domácího násilí.

6.3 PROGRAMY PRO PŮVODCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Ve Velké Británii se programy pro pachatele domácího násilí (Domestic Violence/Abuse
Perpetrator Programmes; DVPPs/ DAPPs) začaly výrazněji rozvíjet od 80. let. Prioritní je
ochrana ohrožených osob, proto při programech musí být vždy zabezpečena i adekvátní péče
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Viz. Criminal Justice Act 2003 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/contents ; Sentencing Act
2020
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/17/contents/enacted
191
viz čl. 11A a další Children Act 1989 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/contents
192
https://www.gov.uk/government/organisations/her-majestys-prison-and-probation-service/about
193

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/877643/d
omestic-abuse-pf.pdf
194
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/52216
6/VAWG_Strategy_FINAL_PUBLICATION_MASTER_vRB.PDF
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o oběti. Důraz je kladen i na zkoumání efektivity těchto programů, kterou potvrzují realizované
evaluační studie195 .
I když existují i dobrovolné programy, dominantní jsou nařízené programy, které jsou
zakomponovány do systému trestní justice. Tyto programy jsou realizovány ve věznicích nebo
jako součást různých podmínek uložených sankcí. Již před samotným odsouzením účast
v programech nabízejí pachatelům rovněž některé policejní složky prostřednictvím systému
tzv. Integrovaného managementu pachatelů (Integrated Offender Management; IOM)196.
Programy pro pachatele odsouzené za domácí násilí197 zabezpečuje vězeňská a probační
služba (Her Majesty’s Prison and Probation Service; HMPPS)198 v rámci programů a intervencí
pro pachatele (Offending behaviour programmes and interventions)199 a procházejí akreditací
u odborného panelu (The Correctional Services Advice & Accreditation Panel; CSAAP)200.
Programy jsou navrženy a voleny tak, aby v co nejvyšší míře zohledňovaly individuální rizika a
potřeby pachatelů (risk, needs and responsivity principles), které HMPPS vyhodnocuje pomocí
evidence-based nástrojů (např. Spousal Assault Risk Assessment; SARA)201. V současnosti má
HMPPS ve své nabídce čtyři takovéto akreditované programy. Program Building Better
Relationships202 je určený pro muže odsouzené za partnerské násilí. Program je realizovaný
buď přímo ve vězení či v komunitě v rámci povinností, která jsou součástí alternativního trestu
(Community Order) nebo podmíněně odloženého trestu (Suspended Sentence Order) spolu s
probačním dohledem. Cílem programu je podpořit dlouhodobou změnu postojů a chování.
Program je vhodný pro osoby se středním až vysokým stupněm rizika recidivy. Účastníci musí
splňovat stoprocentní docházku a její nedodržování je považováno za porušení stanovené
povinnosti203. Akreditovány jsou také programy pro pachatele se specifickými potřebami
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Viz například https://projectmirabal.co.uk/ ; https://www.gov.uk/government/publications/outcomeevaluation-of-idap-and-cdvp
196
https://www.gov.uk/guidance/integrated-offender-management-iom
197
https://www.gov.uk/guidance/intimate-partner-violence-domestic-abuse-programmes
198
https://www.gov.uk/government/organisations/her-majestys-prison-and-probation-service/about
199
https://www.gov.uk/guidance/offending-behaviour-programmes-and-interventions
200
Členové panelu jsou nezávislí odborníci z praxe i akademické sféry, kteří hodnotí programy podle
stanovených kritérií zejména z pohledu jejich efektivity
201
https://www.gov.uk/guidance/risk-assessment-of-offenders
202
Tento program nahradil v minulosti realizovaný Integrovaný program k domácímu násilí (Integrated
Domestic Abuse Programme; IDAP)
203
https://www.wwmcrc.co.uk/document/Page/BBR%20WMPT%20leaflet.pdf
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(např. mající problémy s učením nebo stanovenou diagnózu poruchy osobnosti). Jde o
program New Me Strenghts, který je určený pro pachatele se středním či vyšším rizikem
recidivy, který se realizuje ve věznicích i v komunitě a program Becoming New Me Plus, určený
pro původce s vysokým rizikem recidivy ve věznicích s těmito specifickými potřebami.
Posledním je program Kaizen určený rovněž pro vysoce rizikové pachatele ve věznicích204.
Dále je třeba zmínit nestátní neziskovou organizaci Respect205, která zajišťuje jednak
akreditace programů pro práci s původci DN, ale také kontrolu plnění standardů, které byly pro
tento účel vytvořeny206. V neposlední řadě poskytuje Respect školení pracovníkům s pachateli
domácího násilí.207 Jedná se tedy o zastřešující instituci, jejímž cílem je standardizace a
koordinace kvality programů pro původce domácího násilí ve Velké Británii.
Mimo zajištění bezpečí oběti208 patří do standardů Respectu důraz na systematický
přístup k zacházení s původci domácího násilí. Organizace žádající o akreditaci musí
spolupracovat s dalšími relevantními organizacemi a subjekty v rámci svých oblastí. Dále musí
zajistit, že intervence pro původce domácího násilí poskytují pouze vyškolení odborníci a že
poskytované programy budou odpovídat rizikům, potřebám a schopnostem původců
domácího násilí. Také má docházet k výměně informací mezi terapeuty a dalšími odborníky,
jako např. sociálními pracovníky a policií, ale také se současnými či bývalými partnery.
Akreditované programy jsou dále vázány provádět pravidelné evaluace efektivity (klíčovým
kritériem je přitom míra zajištění bezpečí a nárůst kvality života ohrožených osob), a sbírat a
vyhodnocovat data (socio-demografické údaje o klientech, jaké služby využívá klient a
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/96009
7/Descriptions_of_Accredited_Programmes_-_Final_-_210209.pdf ; v minulosti byly pachatelům domácího
násilí poskytovány programy s názvy Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP), Community Domestic
Violence Programme (CDVP) a Healthy Relationships Programme (HRP)
205
https://www.respect.uk.net/
206
https://www.respect.uk.net/pages/64-respect-standardv ; https://hubble-liveassets.s3.amazonaws.com/respect/redactor2_assets/files/105/Respect_Standard_FINAL.pdf
207
https://www.respect.uk.net/pages/24-training-learning-and-development
208
Akreditace je přidělena pouze organizaci, která poskytuje program pro původce a zároveň služby. Samotný
program pro původce, který nespolupracuje s organizací na podporu obětí, není považován za bezpečný:
bezpečnosti obětí je v procesu akreditace a kontroly činnosti akreditovaných služeb přisouzena nejvyšší
priorita. Viz. https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-amuzu/dokumenty/postoje_puvodcu_FINAL_rev.pdf
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případně i jeho partner, kriminální kariéra, vyhodnocování rizika recidivy, aj.), čímž se dále
prohlubuje britská kriminologicko-vědecká základna v této oblasti.
V současnosti je u Respect akreditovaných víc než 20 organizací poskytující intervence
pro původce domácího násilí, u kterých je prováděn pravidelný audit zaměřen na dodržování
standardů209.
Jedním z programů akreditovaných Respectem je projekt Intervence v domácím násilí
(Domestic Violence Intervention Project, DVIP), který pracuje s rodinou jako se systémem. Muži
mohou prostřednictvím této služby absolvovat skupinový intervenční program, nechat si
zpracovat vyhodnocení rizika násilného chování či vyhledat pomoc, pokud mají zároveň
problém se závislostí na návykových látkách. Do programu muži vstupují dobrovolně, případně
jsou do něj odkázáni soudem v rámci řešení rodinně právních věcí přes Poradní a podpůrnou
službu soudu pro děti a rodinu (Children and Family Court Advisory and Support Service;
Cafcass). Pokud je vzájemně domluvena spolupráce, je oslovena také bývalá či současná
partnerka s nabídkou podpůrných služeb. Cílem programu je zvýšit u klientů respekt k ženám,
eliminovat své manipulativní a násilné chování a vypěstovat pozitivní partnerské a rodičovské
dovednosti.210 Při evaluaci tohoto projektu byl identifikován významný pokles v nahlášené
reviktimizaci obětí a pokles frekvence a závažnosti násilného chování.211
Dalším akreditovaným programem pro původce domácího násilí je skupinový Program
pro původce domácího násilí (The Domestic Abuse Perpetrator Programme; DAPP) cílí na
změnu násilného chování a rozvoj respektujících a nenásilných partnerských vztahů. Účast
v programu může být soudně uložena v rámci řešení rodinně právních věcí a spravuje ji
Cafcass, která vybírá i akreditovaného poskytovatele programu. Cílem programu je naučit
klienta (pachatele domácího násilí) reflektovat dopady a závažnost svého chování. Klienti se
poté učí nenásilným alternativám pro řešení konfliktních situací a učí se být respektujícím a
zodpovědným rodičem a partnerem.
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https://www.respect.uk.net/pages/109-respect-accredited-members
https://dvip.org/about-us/
211
https://dvip.org/wp-content/uploads/2018/12/working-with-perpetrators-leaflet.pdf
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Ještě hlubší propojení spolupráce a standardizace postupů ve VB zajišťuje
společenství Drive, které představuje spolupráci organizací Respect, SafeLives a Social
Finance. Tyto organizace dále spolupracují se subjekty v jednotlivých regionech (policie,
služby pro oběti trestných činů, probační služba, sociální služby péče o dítě, adiktologická
centra, ubytovací centra či terapeutická centra).212 Cílem projektu Drive je prohloubení
systematického zacházení s původci domácího násilí:


specifickým úkolem instituce Respect, jak již bylo zmíněno, je zajištění standardizace a
koordinace kvality programů poskytovaných pro původce domácího násilí.



Úkolem nestátní neziskové organizace Social Finance 213 je poskytovat efektivní
finanční oporu sociálně slabším občanům, kterými které se v určitých momentech
stávají právě i oběti domácího násilí.



SafeLives je nezisková organizace, která se rovněž snaží o systematické zacházení
s domácím násilím, přičemž pojímá rodinu zasaženou násilím jako celek („the whole
picture approach“): poskytuje podporu obětem a dětem a zároveň nabízí i intervence
pro násilné osoby. Kromě toho se snaží o koordinovanou spolupráci všech relevantních
subjektů, aby byla rodině zasažené násilím poskytnuta komplexní podpora. Organizace
se v duchu národní politiky zaměřuje především na včasnou intervenci. 214 SafeLives
vypracovala i vlastní strategii pro eliminaci domácího násilí,215 přičemž jednou ze
strategických priorit dokumentu je snaha o včasnou identifikaci rizikového chování.

Projektem Drive byl např. vyvinut program, který se soustředí především na vysoce rizikové
pachatele, u kterých se vyskytuje recidiva násilného chování. V souladu se standardy
organizace Respect jsou v rámci Drive nabízeny podpůrné služby pro partnery násilných osob.
Evaluace projektu ukázala, že u osob, které se dopouštěli nejzávažnějších forem domácího
násilí, došlo po absolvování programu v projektu Drive k významné změně chování.216 217
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http://driveproject.org.uk/stakeholders/
https://www.socialfinance.org.uk/about-us
214
https://safelives.org.uk/about-us/what-we-do
215
https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/The%20Whole%20Picture%20%20SafeLives'%20Strategy.pdf
216
Například použití fyzického násilí bylo ve sledovaném období redukováno o 82 %.
217
http://driveproject.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/Executive-Summary_Final2020.pdf
213
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