
 

 

 

Warszawa, 13 lutego 2018r. 

 

Pan Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 

 

 

Amnesty International, traktując realizację przez Polskę międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka jako 

ważny element działań na rzecz pełnego poszanowania praw człowieka w Polsce, przygotowała analizę wdrożenia przez 

Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej pt. „Polska 

wolna od przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wybrane problemy dotyczące wdrożenia przez Polskę Konwencji 

Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. 

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej stanowi ważny 

dokument międzynarodowy, którzy stwarza ramy dla skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku. Uregulowania 

Konwencji zaczęły obowiązywać w Polsce od 1 sierpnia 2015r.  Specjaliści pomagający ofiarom przemocy zwracają 

uwagę na przydatność uregulowań Konwencji w przeciwdziałaniu przemocy domowej i podkreślają, że jej podstawowym 

celem jest wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy. Niemniej, aby Konwencja realizowała ten cel, konieczna 

jest jej pełna implementacja.  

Celem analizy przygotowanej przez Amnesty International jest wskazanie głównych problemów z wdrożeniem Konwencji 

w Polsce. Dokument opiera się na analizie prawa krajowego. Wykorzystano również źródła dodatkowe takie jak 

wcześniejsze badania i analizy instytucji publicznych, think-tanków i organizacji pozarządowych. W analizie zwrócono 

uwagę na wybrane kwestie, takie jak brak definicji przemocy ekonomicznej w polskim ustawodawstwie, problem z 

obecnie obwiązującą definicją zgwałcenia oraz z efektywną izolacją sprawców przemocy domowej od osób 

doświadczających przemocy.  

W wyniku przeprowadzonej analizy  oraz biorąc pod uwagę fakt, że przemoc domowa jest poważnym problemem 

społecznym, trudnym do rozwiązania bez spójnej polityki państwa i skoordynowanych działań wielu podmiotów 

sformułowano rekomendacje w zakresie prawa i praktyki zmierzające do zapewnienia pełnej implementacji Konwencji. 

W zakresie właściwości Ministerstwa Sprawiedliwości zidentyfikowano m.in. konieczność: 

• wprowadzenia w artykule 115 Kodeksu karnego i innych odpowiednich aktach prawnych definicji przemocy 

ekonomicznej jako formy przemocy domowej i przemocy wobec kobiet, stosownie do standardu Konwencji, 

• zmiany obecnie obowiązującej definicji zgwałcenia w celu dostosowania jej do standardu Konwencji, tak by 

definicja opierała się na przesłance braku zgody osoby doświadczającej przemocy, 

• współpracy z organizacjami społecznymi wspierającymi osoby doświadczające przemocy oraz z takimi osobami 

w celu konsultacji planów działania, zapewnienia odpowiedniego wdrożenia obecnie obowiązującego prawa 

oraz identyfikacji luk w prawie i praktyce, 

 

 



 

 

• zapewnienia odpowiedniego finansowania schroniskom dla ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 

oraz organizacjom wspierającym osoby doświadczające przemocy ze względu na płeć, 

• wycofania zastrzeżenia do Konwencji 

• jasnego zdefiniowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych resortów, w tym Ministerstwa 

Sprawiedliwości w obszarze implementacji i realizacji postanowień Konwencji. 

 

Amnesty International zwraca uwagę na fakt, że z punku widzenia praw człowieka przemoc wobec kobiet i przemoc 

domowa jest poważnym naruszeniem podstawowych praw i wolności - prawa do życia i zdrowia, do poszanowania życia 

prywatnego i  rodzinnego, stanowi także naruszenie zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz jest formą 

dyskryminacji ze względu na płeć.  

Mam nadzieję, że załączona analiza spotka się z Pana zainteresowaniem a pozytywne rozważnie i wdrożenie 

sformułowanych przez Amnesty rekomendacji przyczyni się do pełnej implementacji Konwencji przez Polskę. 

Będę zobowiązana za ustosunkowanie się do wniosków i rekomendacji zawartych w analizie i przedstawienie stanowiska 

i planów Pana resortu w zakresie dalszej implementacji Konwencji. 

 

 

 

Draginja Nadażdin 

 

       Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International 

 


