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Warszawa, 20 lutego 2015 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule  

dnia 11 maja 2011 r. (druk nr 830) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotem przedłożonej Senatowi ustawy jest wyrażenie zgody na dokonanie przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu 

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 

11 maja 2011 r.(zwanej dalej „Konwencją”). 

Ratyfikacja Konwencji ma na celu włączenie Polski do grupy państw, które 

zobowiązują się podjęcia szeregu kompleksowych działań zmierzających do zwalczania 

przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej. 

Konwencja jest umową międzynarodową przyjętą w ramach prac Rady Europy. 

Jej projekt został przyjęty i zaakceptowany przez Komitet Ministrów Rady Europy 7 kwietnia 

2011 r. Sama Konwencja została otwarta do podpisu w Stambule w dniu 15 maja 2011 r. 

Konwencję podpisały 22 państwa Rady Europy ( w tym 16 będących członkami Unii 

Europejskiej), a ratyfikowało 11 państw ( według danych na dzień 24 kwietnia 2014 r.). 

Zgodnie z art. 75 ust. 3, Konwencja weszła w życie 1 sierpnia 2014 r. czyli pierwszego 

dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia kiedy 10 sygnatariuszy, 

w  tym co najmniej 8 członków Rady Europy, wyraziło zgodę na związanie się Konwencją. 

Polska podpisała Konwencję w dniu 18 grudnia 2012 r. Ponieważ dotyczy ona praw 

obywateli oraz materii regulowanej w ustawie, związanie się nią wymaga ratyfikacji przez 

Prezydenta, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 

Konstytucji RP. 
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Polska złożyła do Konwencji dwa oświadczenia oraz cztery zastrzeżenia, na podstawie 

art. 78 ust. 2 Konwencji. 

Pierwsze oświadczenie stanowi, że Polska będzie stosować Konwencję zgodnie 

z zasadami i przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

W oświadczeniu konsularnym do art. 18 ust. 5 wskazano, że na terytorium państw 

trzecich Polska udziela ochrony konsularnej jedynie własnym obywatelom oraz obywatelom 

innych państw członkowskich UE, którzy nie mają swojego przedstawicielstwa 

dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, na zasadach jak dla własnych obywateli. 

Złożone zastrzeżenia dotyczą art. 30 ust. 2 (odszkodowanie), art. 44 ust. 1 lit. e 

(właściwość w zakresie ścigania przestępstw wskazanych w Konwencji), art. 55 

(uniezależnienie ścigania od skargi ofiary) oraz art. 58 (przedawnienie karalności 

przestępstw). 

Konwencja składa się z preambuły i 81 artykułów ujętych w 12 rozdziałach. 

Cele Konwencji, wskazane w przepisach art. 1 ust. 1, obejmują następujące działania: 

1) ochronę kobiet przed wszystkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie oraz 

eliminację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 

2) eliminacja wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz wspieranie równości kobiet 

i mężczyzn, w tym poprzez wzmocnienie pozycji (usamodzielnienie) kobiet, 

3) stworzenie szeroko zakrojonych strategii na rzecz ochrony i wsparcia wszystkich ofiar 

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 

4) zapewnienie wsparcia i pomocy organizacjom i organom ścigania w celu przyjęcia 

zintegrowanego podejścia do kwestii eliminacji przemocy. 

W art. 3 Konwencji zawarte są definicje najważniejszych terminów użytych w tym akcie 

prawnym. Należą do nich: „przemoc wobec kobiet”, „przemoc domowa”, „płeć społeczno-

kulturowa”, „przemoc wobec kobiet ze względu na płeć”, „ofiara” oraz „kobieta”.  

Art. 4 formułuje ważne dla wykładni całego aktu zasady równości i niedyskryminacji 

oraz stanowi, że szczególne środki niezbędne by zapobiegać przemocy ze względu na płeć nie 

będą uznawane za dyskryminujące.  

Art. 10 wskazuje, że za koordynację, wdrażanie, monitorowanie oraz ocenę polityki 

i działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie wszystkich form przemocy, w tym 
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gromadzenie danych ich analizowanie oraz upowszechnianie wyników będzie odpowiadać 

instytucja koordynująca.  

W Polsce instytucją koordynującą będzie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

które współdziałać będzie z sześcioma innymi ministerstwami: Sprawiedliwości, Edukacji 

Narodowej, Zdrowia, Spraw Wewnętrznych, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 

Zobowiązania ogólne jakie przyjmują na siebie Państwa–Strony określa art. 12 

Konwencji, który stanowi, że Strony podejmą działania niezbędne by promować zmiany 

społecznych i kulturowych wzorców zachowań (kobiet i mężczyzn) w celu wykorzenienia 

uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk, które opierają się na idei niższości 

kobiety lub na stereotypowych rolach kobiety i mężczyzny. 

Strony zobowiązują się też do zachęcania, zwłaszcza mężczyzn i chłopców do 

aktywnego zapobiegania wszelkim formom przemocy oraz do czuwania nad tym by kultura, 

zwyczaje, religia, tradycja lub tzw. „honor” nie były uznawane za okoliczności 

usprawiedliwiające akty przemocy wobec kobiet lub przemocy domowej. 

Strony będą też obowiązane podjąć działania na rzecz wzmocnienia pozycji 

(usamodzielnienia się) kobiet. 

W art. 14 zawarto przepisy zobowiązujące Państwa–Strony do wprowadzania do 

programów nauczania na wszystkich etapach edukacji, dostosowane do etapu rozwoju 

uczniów, treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról  

społeczno-kulturowych, wzajemnego szacunku oraz rozwiązywania konfliktów 

międzyludzkich bez przemocy.  

Realizacji celów Konwencji służyć ma szkolenie specjalistów zakresie zapobiegania 

oraz wykrywania aktów przemocy, równości kobiet i mężczyzn, potrzeb i praw ofiar 

przemocy oraz zapobiegania wtórnej wiktymizacji. 

Art. 21–27 stanowią, że Strony mają zapewnić ofiarom przemocy dostęp do informacji 

oraz regionalnych i międzynarodowych mechanizmów składania skarg, wsparcie 

specjalistów, utworzenie odpowiedniej liczby schronisk oraz całodobowych, bezpłatnych 

telefonów zaufania udzielających porad z zachowaniem poufności i anonimowości. 

Przepisy te przewidują specjalistyczną pomoc dla ofiar gwałtów i przemocy seksualnej, 

oraz podkreślają szczególne potrzeby małoletnich świadków wszelkich form przemocy. 
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W art. 28 zobowiązuje się Strony do podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia, 

że zasady poufności dotyczące osób wykonujących niektóre zawody, nie będą stanowić 

przeszkody w zgłoszeniu właściwym organizacjom lub władzom uzasadnionego podejrzenia 

popełnienia poważnego aktu przemocy objętego Konwencją. 

W ramach przepisów materialnych, w art. 30 ust. 2 ofierze przestępstwa zapewnia się 

prawo do państwowego odszkodowania za doznanie poważnego uszkodzenia ciała lub 

uszczerbku na zdrowiu, gdy szkoda nie może być naprawiona z innych źródeł.  

Państwo–Strona będzie miało obowiązek ustanowienia przepisów umożliwiających 

rozwiązywanie małżeństw zawieranych pod przymusem, bez nadmiernych kosztów 

finansowych dla ofiary (art. 32) oraz podda sankcji karnej czyn, polegający na zmuszaniu 

osoby dorosłej lub dziecka do zawarcia małżeństwa (art. 37). 

Konwencja określa za jakie zachowania musi grozić odpowiedzialność karna, są to: 

przemoc psychiczna, nękanie, przemoc fizyczna, przemoc seksualna (w tym gwałt), 

okaleczanie narządów płciowych kobiet, przymusowa aborcja lub sterylizacja oraz 

molestowanie seksualne. Wprowadza się obowiązek ustanowienia odpowiedzialności karnej 

za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w dokonaniu tych przestępstw. 

Artykuł 59 Konwencji zobowiązuje Strony do umożliwienia składania wniosków 

o niezależne zezwolenie na pobyt ofiarom, których prawo pobytu zależy od prawa pobytu 

małżonka lub partnera, tak jak uznaje go prawo wewnętrzne, a których małżeństwo lub 

związek uległ rozwiązaniu i które znajdują się w szczególnie trudnych okolicznościach. 

Możliwość złożenia wniosku nie powinna być uzależniona od czasu trwania małżeństwa lub 

związku. 

Ofiary przymusowych małżeństw sprowadzone do innego kraju w celu zawarcia 

związku małżeńskiego, które, w konsekwencji, straciły prawo pobytu w kraju, w którym 

zwykle przebywają, będą mogły odzyskać to prawo. 

Zgodnie z artykułem 60 Konwencji przemoc wobec kobiet ze względu na płeć ma być 

uznawana za formę prześladowania w rozumieniu artykułu 1 ustęp A punkt 2 Konwencji 

dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. oraz za formę poważnej szkody dającą podstawy 

przyznania ochrony uzupełniającej lub dodatkowej.  

Artykuł 61 Konwencji wprowadza obowiązek przestrzegania zasady non-refoulement, 

zgodnie z istniejącymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego. Kobiety, 
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ofiary przemocy potrzebujące ochrony, niezależnie od ich statusu lub miejsca pobytu, nie 

będą, pod jakimkolwiek pozorem, odsyłane do jakiegokolwiek kraju, w którym ich życiu 

zagrażałoby niebezpieczeństwo lub gdzie mogłyby zostać poddane torturom, nieludzkiemu 

lub poniżającemu traktowaniu lub karze. 

Zgodnie z przepisami rozdziału IX ustanawia się mechanizm monitorujący proces 

wdrażania przez Strony postanowień Konwencji. Zadanie to będzie należało do niezależnej 

Grupy ekspertów ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (zwanej 

GREVIO) oraz Komitet Stron, składający się z przedstawicieli Stron Konwencji.  

Przedstawiane przez Strony sprawozdania krajowe oraz odpowiedzi na ewentualne 

dodatkowe pytania związane ze sprawozdaniami będą podstawą sformułowania przez 

GREVIO wniosków co do poziomu wdrożenia Konwencji oraz ewentualnych sugestii 

i propozycji co do sposobu rozwiązania zidentyfikowanych problemów.  

GREVIO może również otrzymywać informacje na temat wdrażania Konwencji od 

organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych czy 

krajowych instytucji ochrony praw człowieka. Na podstawie zaopiniowanych przez stronę 

sprawozdań i wniosków GREVIO, Komitet Stron może przyjąć zalecenia zaadresowane do 

Strony, dotyczące działań, jakie należy podjąć w celu wdrożenia wniosków GREVIO, 

 i określające, jeżeli to konieczne, datę przedstawienia informacji na temat ich wdrożenia. 

W przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o poważnych naruszeniach 

Konwencji, GREVIO może żądać pilnego przedłożenia specjalnego sprawozdania 

dotyczącego działań podjętych w celu zapobieżenia poważnym, masowym lub utrzymującym 

się przypadkom przemocy wobec kobiet.  

Biorąc pod uwagę informacje przekazane przez daną Stronę i inne wiarygodne 

informacje, GREVIO może wyznaczyć jednego lub kilku spośród swoich członków w celu 

przeprowadzenia postępowania przygotowawczego i przedstawienia GREVIO sprawozdania 

w trybie pilnym. Po rozpatrzeniu wniosków z przeprowadzonego postępowania 

przygotowawczego, GREVIO przekaże te wnioski Stronie i, jeżeli to konieczne, Komitetowi 

Stron oraz Komitetowi Ministrów Rady Europy wraz z innymi uwagami i zaleceniami. 

GREVIO posiada również uprawnienia do wydawania ogólnych zaleceń dotyczących 

wdrażania Konwencji.  
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Zgodnie z przedstawionymi w uzasadnieniu projektu ustawy założeniami, w celu pełnej 

realizacji zobowiązań wynikających z Konwencji, w polskim porządku prawnym konieczne 

będzie: 

– dokonanie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez 

rozszerzenie definicji przemocy w rodzinie o przemoc ekonomiczną oraz o ofiary 

i sprawców, których związek rozpadł się i którzy nie mieszkają razem,  

– wprowadzenie regulacji określającej uprawnienia do wydania sprawcy przemocy nakazu 

opuszczenia lokalu, 

– dokonanie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego w zakresie przesłuchania 

świadków w formie tzw. wideokonferencji, 

– dokonanie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie udostępnienia świadczeń 

pomocowych w zakresie wskazanym przez Konwencję w stosunku do pokrzywdzonych 

cudzoziemców. 

Wskazane będzie również wprowadzenie, aktami wewnętrznymi odpowiednich służb, 

obowiązku oceny ryzyka śmierci lub powtarzania się aktów przemocy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przekazana Senatowi ustawa została uchwalona w efekcie rozpatrzenia przez Sejm 

rządowego projektu ustawy (druk nr 2515). Projekt ustawy został skierowany do Komisji 

Spraw Zagranicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisje wniosły o 

uchwalenie projektu ustawy bez poprawek. Podczas II czytania, na 75. posiedzeniu Sejmu 

zgłoszono 2 poprawki.  

Pierwsza z poprawek stanowiła, że „Nie wyraża się zgody” na dokonanie przez 

Prezydenta RP ratyfikacji Konwencji. 

Druga mając ten sam cel, proponowała odmienną redakcję: „Sejm nie wyraża zgody” na 

dokonanie przez Prezydenta ratyfikacji. 

W materii zgłoszonych poprawek zasięgnięto opinii dr. Piotra Czarnego 

oraz dr. Ryszarda Piotrowskiego. 

Dr Piotr Czarny stwierdził że: 
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Poprawka pierwsza jest niezgodna z art. 89 ust. 1 Konstytucji ponieważ wykracza poza 

konstytucyjnie określony zakres regulacji, który może być zawarty w ustawie ratyfikacyjnej 

oraz powoduje, że ustawa taka traciłaby charakter normatywny; 

Poprawka druga jest niezgodna z art. 89 ust. 1 Konstytucji ponieważ wykracza poza 

konstytucyjnie określony zakres regulacji oraz jest niezgodna z art. 10 ust. 2 i art. 95 ust. 1 

Konstytucji, gdyż zgoda wyrażona w ustawie nie jest tożsama ze zgodą wyrażoną przez Sejm, 

gdyż Sejm jest jednym z organów władzy ustawodawczej (poprawka nie uwzględnia 

stanowiska Senatu). 

Dr Ryszard Piotrowski stwierdził, iż obie poprawki są niezgodne z art. 89 ust. 1, a także 

z art. 2 i 120 Konstytucji. Niewyrażenie zgody na ratyfikację nie spowoduje żadnej zmiany 

w prawie obowiązującym, nie będzie więc aktem normatywnym zasługującym na miano 

ustawy, ze względu na brak znaczenia normatywnego. Autor podkreśla że nie ma 

wątpliwości, że ustawa ratyfikacyjna może dojść do skutku z konstytucyjnie określonym 

udziałem Senatu także wówczas, gdy w Sejmie odrzucona zostanie negatywna uchwała 

Senatu. Zdaniem Autora nie można rozumieć sformułowania dotyczącego upoważnienia 

udzielonego w ustawie tak szeroko, by wymagać uzyskania pozytywnej uchwały Senatu. 

Na 86. Posiedzeniu Sejm przystąpił do III czytania i uchwalił ustawę, odrzucając obie 

poprawki przedłożone w II czytaniu. 

 

III. Uwagi ogólne 

W trakcie prowadzonych prac parlamentarnych nad projektem ustawy o ratyfikacji 

Konwencji pojawiały się wątpliwości co do zgodności niektórych jej przepisów z Konstytucją 

RP. Wszystkie one zostały poddane wnikliwej analizie. 

W problematycznych kwestiach związanych z Konwencją przedstawione zostały 

następujące tezy: 

1) w opinii z dnia 6 maja 2014 r., autorstwa dr. Piotra Czarnego stwierdza się, że: 

– Konwencja jako umowa międzynarodowa nie pozostaje w sprzeczności z uchwałą 

Sejmu z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie suwerenności polskiego 

prawodawstwa w dziedzinie moralności i kultury, gdyż uchwała Sejmu nie stanowi 

źródła prawa, 
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– art. 12 Konwencji nie jest sprzeczny z art. 18 Konstytucji, gdyż nie ustanawia 

żadnych nowych obowiązków Państwa Polskiego poza wynikającymi 

z ratyfikowanej wcześniej Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form 

dyskryminacji kobiet z 1979 r., 

– art. 4 ust. 4 Konwencji nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji, gdyż 

norma stanowiąca o środkach specjalnych niezbędnych by zapobiegać przemocy ze 

względu na płeć, i o tym iż nie stanowią one dyskryminacji w rozumieniu tej 

Konwencji ma zastosowanie tylko do interpretacji samej Konwencji i nie przesądza 

oceny charakteru tych środków z punktu widzenia art. 32 Konstytucji; 

2) w opinii z dnia 1 lipca 2014 r., autorstwa dr Justyny Łacny, eksperta Biura Analiz 

Sejmowych, stwierdza się, że ze względu na treść poszczególnych przepisów Konwencji 

jej ratyfikacja dokonywana w trybie art. 89 ust. 1 jest prawidłowa; 

3) w opinii z dnia 18 listopada 2014 r., autorstwa Jolanty Szymańczak, specjalisty 

w Biurze Analiz Sejmowych, stwierdza się, że w zakresie kosztów wdrożenia 

instytucjonalnych rozwiązań zawartych w Konwencji nie przewiduje się kosztów innych 

niż wynikające z dotychczas realizowanych przez Polskę zadań w dziedzinie objętej 

przez Konwencję; 

4) w opinii z dnia 19 listopada 2014 r., autorstwa Marcina Fryźlewicza, eksperta w Biurze 

Analiz Sejmowych, stwierdza się, że ratyfikacja Konwencji nie wpłynie na 

implementację do polskiego porządku prawnego unijnych dyrektyw 

antydyskryminacyjnych; 

5) w opinii z dnia 21 listopada 2014 r., autorstwa mec. Ewy Wojnarskiej–Krajewskiej, 

radcy prawnego w Biurze Analiz Sejmowych, stwierdza się, że w zakresie dostosowania 

polskiego ustawodawstwa do wymagań Konwencji należy: 

– rozszerzyć obecną definicję „przemocy w rodzinie” w ustawie o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie o przemoc ekonomiczną oraz ofiary i sprawców, których 

związek rozpadł się i którzy nie mieszkają razem, 

– uregulować kwestię reprezentacji nieletnich ofiar i świadków przemocy 

w postępowaniu karnym, 

– zrealizować przepisy dotyczące naruszania zasady poufności przez niektórych 

profesjonalistów w przypadku obowiązku informowania o przestępstwie 

wymienionym w Konwencji, 
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– w pełni zrealizować prawo do odszkodowania od państwa, o którym mowa 

w art. 30 ust. 2 Konwencji, 

– przewidzieć obowiązek udzielenia odrębnego zezwolenia na pobyt cudzoziemki, 

która do tej pory wywodziła swoje prawo do pobytu ze związku ze sprawcą 

stosującym przemoc; 

6) w opinii z dnia 2 grudnia 2014 r. autorstwa prof. dr. hab. Marka Chmaja stwierdza się, 

że: 

– treść Konwencji nie budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z wynikającą 

z art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej, 

– art. 4 ust. 3 Konwencji nie wykracza poza gwarancje Konstytucji (art. 38 i 41 

Konstytucji), 

– Konwencja jest zgodna z art. 2, art. 18, art. 30, art. 31, art. 33 ust. 1, art. 40 i art. 41 

ust. 1 Konstytucji; 

7) w opinii z dnia 2 grudnia 2014 r., autorstwa prof. dr. hab. Mariusza Jabłońskiego 

stwierdza się, że treść Konwencji nie narusza postanowień Konstytucji RP, 

w szczególności: 

– ratyfikacja Konwencji nie zaprzecza i nie ogranicza zasady nadrzędności 

postanowień Konstytucji RP, 

– przyszłe zalecenia GREVIO nie muszą stanowić naruszeń postanowień 

Konstytucji, a w przypadku kolizji niemożliwej do usunięcia Strona ma prawo w 

każdym czasie wypowiedzieć Konwencję w drodze notyfikacji; 

8) w opinii z dnia 31 grudnia 2014 r., autorstwa prof. dr. hab. Cezarego Mika stwierdza się 

natomiast, że: 

– Konwencja znacząco ogranicza swobodę związania się nią przez Polskę i poddaje 

ewentualne zastrzeżenia rygorystycznej i mało przejrzystej procedurze kontrolnej, 

– istnieje ryzyko rozszerzania wykładni przepisów Konwencji przez GREVIO, 

– Konwencja jest traktatem co najmniej częściowo implementującym koncepcje 

feministyczne, 

– podstawowe pojęcia Konwencji cechuje kontrowersyjność i niedookreśloność, 

– art. 6 w zw. z art. 14, art. 18, art. 49 ust. 2 Konwencji w zw. z art. 25 ust. 2 

Konstytucji odwołując się do płci społeczno-kulturowej, promuje koncepcje 

i rozwiązania prawne o charakterze ideologicznym, które mogą zobowiązać Polskę 
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do krzewienia określonego światopoglądu z naruszeniem konstytucyjnej zasady 

bezstronności władz publicznych, 

– art. 14 Konwencji z art. 48 ust. 1 i art. 25 ust. 3 Konstytucji poprzez włączanie 

treści związanych z płcią społeczno-kulturową do działalności oświatowej może 

powodować naruszenie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci 

zgodnie ze swoimi przekonaniami oraz prawa kościołów do nauczania 

i wychowywania w poszanowaniu ich autonomii, 

– autor podkreśla dodatkowo bardzo, jego zdaniem, zły stan tłumaczenia Konwencji 

na język polski. 

 

IV. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


