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MINISTER Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.

RODZTNYI POLITYKI SPOŁECZNEJ

Marlena Malqg

DWM.II.620.9.2020.JM

Pan

Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

hmm/abw,

W związku z oświadczeniem senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, złożonym na posiedzeniu
Senatu 18 sierpnia 2020 r. przedstawiam, co następuje:

Rzeczpospolita Polska, ratyfikując konwencję w kwietniu 2015 r., zgłosiła cztery zastrzeżenia,

w zakresie dopuszczonym przez konwencję (art. 78 ust. 2 konwencji). Tekst zastrzeżeń:
1. Zastrzeżenie do art. 30 ust. 2: „Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 78 ust. 2 zastrzega,

że będzie stosować art. 30 ust. 2 Konwencji wyłącznie w stosunku do pokrzywdzonych
będących obywatelami Rzeczypospolitej lub Unii Europejskiej oraz w trybie własnego prawa

krajowego”,
2. Zastrzeżenie do art. 44 ust. 1 lit. e: „Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 78 ust. 2 tiret

drugie zastrzega, że nie będzie stosować postanowień Konwencji w przypadku, kiedy
przestępstwo popełnione zostało przez osobę z miejscem stałego zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej .”,
3. Zastrzeżenie do art. 55: „Rzeczpospolita Polska uznaje zgodnie z art. 78 ust. 2 Konwencji, że

obowiązek wszczynania postępowania z urzędu, o którym mowa w art. 55 Konwencji,
w zakresie przestępstw określonych w art. 35 Konwencji, nie dotyczy drobnych
przestępstw”

4. Zastrzeżenie do art. 58: „Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 78 ust. 2 tiret czwarte
zastrzega, że nie będzie stosować art. 58 Konwencji wobec przestępstw przewidzianych
w art. 37, 38 i 39 tej Konwencji”.

Dodatkowo, Polska złożyła do konwencji deklarację interpretacyjną następującej treści:
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że będzie stosowac' Konwencję zgodnie z zasadami
i przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”

Zastrzeżenia zostały przygotowane, na etapie sporządzania wniosku o wyrażenie zgody na
ratyfikację konwencji, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, we właściwości którego leżą

kwestie podjęte w art. 30, 44, 55 i 58 konwencji. Prace nad wnioskiem prowadzone były przez
Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w latach 2013-2014.

Zastrzeżenia dołączone zostały do wniosku 0 wyrażenie zgody na ratyfikację konwencji (druk
sejmowy nr 2515 z 11 czerwca 2014 r.). Przesłanki potrzeby złożenia zastrzeżeń przedstawione
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zostały szczegółowo w uzasadnieniu wniosku o udzielenie zgody na ratyfikację (druk sejmowy

nr 2515 s. 22, 26, 29, 31). Konieczność złożenia zastrzeżeń wynikała z niezgodności prawa

polskiego, w dacie ratyfikacji konwencji, z jej postanowieniami.

Oświadczenie rządowe z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej

w Stambule dnia 11 maja 2011 r., opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 962, zawiera

tekst przywołanych zastrzeżeń.

Zastrzeżenia zostały przekazane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, wraz z notyfikacją

ratyfikacji konwencji, 27 kwietnia 2015 r. W tej samej notyfikacji potwierdzona została

deklaracja interpretacyjna złożona przez Polske w momencie podpisania konwencji.

Konwencja przewiduje w art. 79 ust. 1, że zastrzeżenia są ważne przez pięć lat. Zastrzeżenia

mogą być odnawiane na kolejne okresy piecioletnie. Konwencja dopuszcza także zmianę treści

zastrzeżeń, w związku ze zmianą ustawodawstwa krajowego (art. 78 ust. 4).
W związku z upływem pięcioletniego okresu obowiązywania złożonych przez Polskę zastrzeżeń,
we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości podjęte zostały analizy, czy zasadne jest ich
utrzymanie w niezmienionym kształcie. Stwierdzone zostalo, że w związku ze zmianami
w obszarze prawa karnego, przeprowadzonymi w ostatnich latach, konieczna jest zmiana treści

zastrzeżeń.
Zmiana zastrzeżeń oznacza zmianę zakres obowiązywania konwencji, w związku z tym wymaga
uprzedniego uzyskania zgody w formie ustawy. Zgodnie z art. 25 ustawy z 14 kwietnia 2020 r.

o umowach międzynarodowych zmiana zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej, która
została ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (w takiej procedurze ratyfikowana
została konwencja stambulska), wymaga zachowania takiej samej formy, czyli przedłożenia
Prezydentowi RP do decyzji, po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie. W wystąpieniu 16 lipca

br. w TV Trwam mowa była o pracach nad taką ustawą.
' Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku o zmiane zastrzeżeń, obejmującego, między

innymi, projekt odpowiedniej ustawy. Z tego względu nie jest jeszcze możliwe przedstawienie
treści proponowanych zmian ani ich szczegółowego uzasadnienia.

Rada Ministrów nie podjęła decyzji o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej przez Polskę.
W związku z wątpliwościami co do założeń, na których opierają się postanowienia konwencji
stambulskiej, skierowany został wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności:

- Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej w zakresie, w jakim tłumaczenie opublikowane w Dzienniku Ustaw jest niezgodne

z tekstem autentycznym, z art. 2 oraz art. 91 ust. 1 Konstytucji RP,

- art. 6 w związku z art. 12, art. 14, art. 18, art. 49 ust. 2, art. 60 Konwencji Rady Europy
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z art. 25 ust. 2

Konstytucji RP,
- art. 14 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet

iprzemocy domowej z art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3 i art. 25 ust. 3 Konstytucji RP,

- art. 6 w związku z art. 14, 18, 49 ust. 2, art. 60 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z art. 2 Konstytucji RP,

- art. 6 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet

iprzemocy domowej z art. 32 i art. 33 Konstytucji RP.
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W razie stwierdzenia niezgodności postanowień konwencji z Konstytucją RP wyrok Trybunału

Konstytucyjnego będzie miał skutek derogacyjny.

Przedstawione wyzej prace nad zmianą zastrzeżeń toczą się niezaleznie od wniosku Prezesa
Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności konwencji z Konstytucją

RP.

Obowiązujące w Polsce przepisy oraz działania podejmowane w celu ich wykonania zapewniają

ochronę wszystkich osób przed wszelkimi formami przemocy, w tym przed przemocą
w rodzinie. Wzmacnianie tej ochrony jest jednym z priorytetowych zadań Rządu Zjednoczonej

Prawicy.
Nalezy zaznaczyć, ze stosowanie przemocy jest, co do zasady, zakazane przez Konstytucje RP,

jak i liczne przepisy prawa krajowego Ą karnego, cywilnego, administracyjnego, a takze przez
określone umowy międzynarodowe, których stroną jest Polska, w tym również przez prawo

unijne.
Obowiązujące rozwiązania prawne, wdrażane programy i działania w dziedzinie zwalczania
przemocy realizują nałożony przez Konstytucje RP na władze publiczne fundamentalny

obowiązek poszanowania i ochrony godności człowieka oraz zagwarantowania, wywodzonych

z godności człowieka, prawi wolności.

M len Malqg
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