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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 

projektu ustawy:  

 

- o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (druk nr 1789).  

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

 

                                                             

 

                                                                        (-) Donald Tusk 



Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o przecilvdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektÓrych inn1'clr ustarv.

(druk nr 1789)

Poselski projekt uste\ĄrY Wprowadza ztntany W zakresie przeciwdziałanta przemocy w

rodzinie. ktÓre rnają rra celu zrviększenie skuteczrrości działań na Tzecz oclrrony ofiar

przemoc), w rodzinie przed ich Lcrzywdzeniem.
Przepisy przyjętego W dniu 3 lutego 2009 r. przez Radę Ministrow-rządowego

projektn nstaw-r, o zmianie ustawy o przectwdziataniu przemocy w rodzinte oraz niektorych

innych ttstaw- skierowanego i przekaZanego do Sejmu RP (druk nr 1698), rotł'nieŻ zakładają

zdecydowaną waikę ze zjaluiskiem przemocy rł, rodzinte poprzez:
rozwoj profiiaktyki iako forrny dział'an zapobiegającyclr zjawisku przemocy

w rodzinie,
zmianę świadomości społeczefrstwa,
skuteczną oclrronę ofiar przemocy. w tym w szczegolności dziect.
stworzenie meclranizmÓw ułatwiającyclr izolację Sprawcow od ofiar.
zrrriarrę postaw osob stosrrjącyclr przemoc w rodzinie przez poddanie

iclr oddziałyrvaniom korekcyjno.edukacyjnynr.
Wydaje się więc, Że przedłozony Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej rządorvy- projekt

Llstaw}' wyczerpuje zakles przedrniotowy. a Zaproponowane rozw|ąZan\a pfzyczynią się do

podjęcia radykainej walki ze zlawtskiem przemocy w rodzinie '

Po dokonaniu analizy treści poselskiego projektu. naleŻ1l stwierdzic, Że pewne zawarte

w. nim rozw1ąZania zasłtrguj ą na Llwagę i nrogł.vby byc wykorzystane poclczas dalszego

proc ed owania nad ruądowym proj ektenr przedmiotowej ustawy.

oclrrosząc się do treści poseiskiego projektu zasadrryrn jest przedstawienie rrastępującyc1r

uwag:
1 . Dot. art. 1 pkt 1 projektu: Propol]owana zmlana treści Preambuły do ustaw,v nie znrien.ia

stantt normat1.w'nego ' Zaw-tera str,vierdZenla oczywiste. Ponadto. w art' 1 pkt 1 niesłuszrrie

pornirrięty został zapis dotyczący inicjowania i wspierania działan poiegającyclr

na podnoszeniu świadorności społeczrrej w zakresie przyczyn i sktrtkow przemocy

w rodzirrie. Wy.lirninowany fi agment bowiem bezpośrednio korespolrduj e

Z poc1stawowylll celenr przygotowarrej ptzez Rząd rrowelizacji. Wobec powyŻsze9o,

zdaniem Rządtr' proponowany W proj ekcie poselskirn przepis spetrri j edyrrie furrkcj ę
i nformacyj rro - dydakIy czną.

2. Dot. afi. 1 pkt 2 projektu: Propozycja dodarria do obecrrej ttstawy art. 3a dotyczącego

wprowadzenta zaI<aztl,,Stosowania fornr karcenia naruszającyclr prawa lub godrrośc osob

nlało1ettriclr'' - wydaje się byc rriewtaŚciwa. gdyŻ przepis ten powinierr zna\eź:c się w

Kodeksie rodzinnym i opiekr-rnczym, ktory szczegołowo określa sposob wykorryr,vania

rł,ładzy rodzicielskiej względem rnałoletnich.
Rozr,t,iązatrie przyjęte r,v rządo\Ąrym projekcie ustawy, przewidtrje regulację - zakresow-o

zbteŻnąZ pTopoz.icją zawartąw projekcie poselskim - polegającą na wprowadzeniu do

Kodeksu iodzirmego i opiekuriczego przepisu w następującym brzrnieniu: Al.t.96u.

03obonl v,1lkontti(tCyI1I v,lctdzę rodzicielską, o1liekę lttb pieczę l,tctcl małoletninl zakaruie się

'\, t o s oląl tt ll i u kal. c i e l e s, nv c l,l'



J .

Przebieg dalszyclr prac legislacyjnych w Sejrrrie RP nad projekterrr rządorvym i
projektern poselskirn gwarantuje wypracorvanie optymalnego brzmienia przepisu,
realizując wspolrry cel obu projektow.

Dot. art. 1 pkt 3 projektu: Wprowadzenie przepisow dotyczących utworzenia Komitetu
Monitorti.1ącego ds. Przeciwdziałanla Przenrocy w Rodztnle wydaje się Ze wszecir miar
lriecelowe, bowietn Zespoł będzie powielał zadanta ftrrrkcjorrującego obecnie Zespołu
Monitoru3ącego realtzację Krajowego Progranru Przeciwdział.ania Przenrocy w Rodzirrie
powołanego na podstawle Zarządzenla nr 2J Prezesa Rady Mirristrow z drria 16 marca
2001 r .
Prace Zespołtr Monitorqjącego obejmująwszystkie zadanta dotyczące ewa1uacji
i nronitoror,t,alria zjawiska przemocy w rodzinie. w tylrr w szczegoirrości:
- iiricjowanie i wspieranie dztałan nrających na celu przeciwdziatante przemocy

\Ą/ rodzinie;
- wyrazanie opinii w sprawaclr stosowania ustawy o przeciwdział'antu przemocy

w rodzinre oraz zmran przepisow w tym zakresie,
- przygotorvywanie ekspertyz dotyczącyclr wybrarryclr aspektow zjawiska przemocy

rł'rodzinie.
Zespoł Morritorujący był inicjatorem opracowanta rządowego projektu ZlTIIan do ustawy
o przeciwdziatantu przemocy w rodzinie oraz niektorych imrych ustaw i w szerokim
składzie pracował nad obecnym kształterrr rządowego projektu.
Zgodrrie z treŚcią przyw-ołanego wyŻej Zarządzenia w pracach nad rządowym projektern
ustaw1' uczestniczylt takŻe przedstawiciele organlzacjt pozarządowych, działającyclr na
Tzecz przeciwdziałanta przemocy w rodzinie. Przedstawiciele organ:'Zacjt pozarządowyclr
uczestniCZą w pracaclr Zespołu Monitorującego na zaproszenie Przewodniczącego na
prarvaclr członka ,
W zwtązku Z tynr Zapropollowane ptzez projektodawcow zadanta i skład Konritetu
Morritoru.1ącego są wypełniane w ralnach fuŃcjonowani a Zespołrr Monitoruj ącego.
Porradto, w świetle projektowanych przepisow dotyczących zadari i uprarvtrie cztorrkow
Korrritettt, trttdno podzielić pogląd, iz projektowane przepisy nie spowodują dodatkowyclr
r'qldatko w z bvdŻetu paristwa.

Dot' art. 1 pkt 4 projektu: Zaproponowany przepis art. 12 trstawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie' wprowadza obowiązek zawiadamiarria poiicji lub prokttratora o
podejrzenirr popełrrierria przestępstwa Z uzycienr przemocy wobec człorrkÓw rodzirry
przez.' nauczycieli i wyclrowawcÓw \ekarzy, pielęgniarki i połozne otaz pracow-llikow
socjalnych, Znltana ta w porownaniu z Zapropollowanym ptzez Rząd przepisem w tym
zakresie znacznie zawęŻa kląg osob zobowtązanyclr do zgłaszanva policji lub prokttraturze
przypadkow przemocy W rodzirrie . Zgodnte Z treścią rządowego proj ektu ustawy.
wszystkie osoby, ktore w zwląZk:u z wykorrywanienr swoiclr obowiązkow słtrŻbowyclr lub
zawodowyclr powzięły podejrzerrie o popełnieniu przestępstwa z uŻyctem przemocy w
rodzirrie. zobowląZane Są do niezwłocznego zawtadorrrienia policji lub prokuratury.
Porradto, rządowy proj ekt ustawy, wprowadza powinność zgtaszanta przypadkow
przelxocy w rodzirrie dla osob będącyclr świadkamt zdatzen,
Niecelowe jest rowniez wprowadzenie do poselskiego projektu ustawy sankcji
wynikających z uclrylarria się od obowiązku zgtaszanlaprzypadkow przemocy w rodzirrie.
bow-ienr takie uregulowania zawarte Są W Kodeksie karnynr. Niedopełnierrie obowiązku
w1'rrikającego Z art. 12 obecrrej ustawy przez ftrnkcjonariusza publiczrrego stanowi
przestępstwo niedopełnienia obowiązktr słuzbowego (art. f31 k k ) Nieprzeszkodzente
przestępstwu ptzez zawiadonrienie moze stanowić przestępstwo skutkorve Z Zanlechania.
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Dot. art. 1 pkt 5 projektu: Przepis terr jest powtÓrzenienr ZITIIany w rządowym projekcie
ustalłry. Rezygrracja Z art, 14 ustawy o przeciwdział'aniu przemocy w rodzirrie
Zaproponowana W rządowyrrr projekcie rtstawy, z jednej strony rozszerza omawiane
uprarvnienie dla prokuratury. a Z drugiej wztrracnia przepis wp1.owadzając go do
ure gulowari kodekreqrych.

Dot. art.2 pkt projektu: Dodarrie przepisu $ 1a do art,244 Kodeksu postępowania karnego
rozszerza mozliwość stosowania przez Policję zatrzymanta osoby podejrzanej o
stosowanie przemocy w rodzinte, Zgodnie Z tą plopozycją Policja będzie rniała prawo
zattzytnac taka osobę podejrzarrą w sytrracji, gdy zachodzi uzasadniona obawa
pollo\Ą/nego uŻycta przemocy wobec pokrzywdzonych. Proponowane rozwtązanie
korespotldqje i nawiązuje do przyjętej w art.25B $ 3 k.p.k. rnozliwości wyjątkowego
stosowania tyrrrczasowego aresztowania, gdy zachodzi obawa ponownego popełnienia
ptzez oskarzonego powazllego przestępstwa.
Mozliwośc zatrzytnania Sprawcy przemocy Z powodu obawy pollownego uzycta
przelllocy lł,obec pokrzywdzonyclr spełni funkcj ę prewencyjną.
Zaproponowany przepis starrowiłby waŻny aspekt w oclirorrie ofiar przemocy
w rodzinie i spowoduje zintensyfikowante dziat'ari policji a rrastępnie prokuratury' ktora
u, czasie zatrzymania sprawcy powinna podjąć niezwłoczne procedury zgodrre ze swoiirri
kompetencjami.
Nalezy jednak zwrocic uwagę, Że przepis w projektowanym brzmieniu nie koreluje z
przepisem $ 1, ktory stanowi podstawę do dokonarria przez Policj ę zatrzymania osob
podejrzanyclr i okleśla przesłankt zatrzynrania. obecrra regulacja
w tynr zaklesie nie wymaga Llzupełnierria.
Naiezy porradto zauwaŻyĆ, Że uŻyte w projektowanym przepisie sformułowanie ,,osoba
podejrzana o stosowanie przemocy w rodzinie'' jest nieostre i wydaje się niezgodne Z
zasadami korrstruowania norm prawnyclr' nie posiada bowiem jasno określonego
desygrratu. Rozdział XXVI Kodeksu karnego jest zatytułowany ,"Przestępstwa przeciw
rodzirrie i opiece''. Zawiera on ar1ykrrły 206 - 277, dotyczące przestępstw takicir jak
biganria, znęcanie się nad osobą na1bltzszą lub pozostaj ącą w stosunku za\einośct,
rozprj anie małoietniego, niealimentacj a, porzucenie osoby małoietniei ltrb nieporadnej
oTaZ r-rprowadZęnIe lub zatrzymanie małoietniego wbrew woli opiekuna. W wypadkach
przemocy w- rodzinie mogą tez miec zastosowanie przepisy zawarte w rczdziale XIX.
obejrntrjącym przestępstwa przeciwko Życttt i zdrowiu" lrrb w rozdziale XXIII,
obejrrrującylll przestępstwa przeciwko wolrrości. czy teŻ art. 217 Kodeksu karnego,
perraliztrjąc1,narttszenie rrietykalności cielesnej. W kazdyrrr wypadku dyspozycje
poszczegolnyclr t1,pow przestępstw wskazLlJąjako pokrzywdzonycir osoby ftzyczne, nie
Zas rodzirrę jako taką. A zatem. poniewaz w Kodeksie karnym nie występtrje t},p
przestępstwa okleślanego jako stosowanie przemocy w rodzinie, nie jest prawidłowe
odlliesierrie się do takiego typtr.
Nalezy teŻ zavwaŻyc, Że ustawa o przeciwdztałantu przemocy w rodzinie
\\i przepisach arI' 13 14, dotyczącyclr stosowania środka zapobiegaw:zego
i rł'arunkowego unrorzenia postępowania, nie vzywa pojęcia .,osoba podejrzana
o stosolł'anle przemocy w rodzinle,,, IecZ posługuje się pojęcienr ''Sprawcy przestępstwa
popełriiollego z ttŻyctelll przemocy ltrb grożby bezprawrrej wobec członka rodziny''.

Powazne zastrzeŻenia wywołuje przyznanie Poiicji (w dodanyrn $ 5 do art, 244 k.p.k. -
art' 2 pkt 1 lit b projektu) prawa do wydarria zakazu kontaktowania się Z
pokrzywdzonyrrri osob podejrzanych o stosorł,atrie przenrocy rv rodzirrie. jak rowniez
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naL<azania ini opllszczenia mieszkania zajmowanego wspolnie z pokrzyrvdzonymi. Nie
blrclzi wątplilvości poftzeba sz1z!}.1.'o podejrnowania decyzj i w takiclr sprawaclr, ale
rczstrzygrrięcie ta\< złoŻonej probiernatyki powinno być domeną sądu lub prokuratora, w
ktor1,gh dyspozycji jest stosowanie środkou, zapobiegarvczych. Nie powinierr to b},ć
j edrrak nowy środek zapobieg awczy , Iecz wprowad ZenIe tzul . warunkowego dozoru
policji, tak jak to jest przewidziane w rządowylll projekcie ustawy o przeciwdziałarriu
przellocy w rodzinie oraz rriektorych innyclr ustaw poprzez nowelizację art' 275 $ 2 k.p.k'

Dot. art. 3 pkt 1 projektu: Nalezy uznac za celowa i słusztląpropozycję dodania do ar1. 28
k.r.o. wprowadzających mozliwośc orzeczenla przez Sąd nakazu opuszczenia prZęZ
Spra\Ą/cę przemocy mieszkarria zajtnowanego raZeITI z oftatą oraz zakazv korrtaktowania
się z osobami. ktÓrynr Spra\^/ca groz1ł przemocą lrrb wobec ktoryclr ją stosował'
Br-rclzi natomiast zastrzeŻetlia, zarowno Samo brzmierrie norlny jak i proponowane
unriejscowienie przepisLl w Kodeksie rodzinnym i opiekuriczym.
Porł'staje wątplir,t,ość Cz5l lllozna zakwalifikować projektowany przepis jako normę
rrraterialrrą. Wskaztlie na to fakt, ii chodzi o konsekwencje przemocy. ktorej zaistrrienie
uzasadnia z reguły odpowiedzialrroŚć karrrą' Dlatego teŻ rządowy projekt ustawy zakt'ada
wprowadzerrie w Kodeksie postępowania karnego rozw|ąZan dotyczących nakazu
opllszczenia lokalu t zakazu kontaktowania się z ofiarą.

Dot. art.3 pkt 2 projektu Zmtana wyrrikająca z art.3 pkt 2 projektowanej ustawy.
polegająca na nadaniu nowego brznrienn ptzepisowi Ę 1 w art' 109 k'r.o. więe się z
rvyeksponowanienr tylko jednego kontriretnego zaclrorvania, ktore rrrogłoby spełniac
przesłaŃę zagroŻenta dobra dziecka. Takie lozwląZanle nie ma wystarczaj ącego
ttzasadnierria. poniervaz przemoc wobec dziecka spełrria raczel przesłankę ruŻącego
traduzycta władzy rodzicielskiej' ktore pociąga za sobą dalej idące konsekwencje, takie
j ak pozbawienie władzy rodzicielskiej . Dodatkowo taka j ednostkowa egzenrplifikacj a
rrrogłab1' SLlgęrowac, Że ustawodawca potraktował lvskazane zachowanie jako najbardziej
typowe dla zastosowania art. i09 k.r.o. W związku z tym, Zaproponowana w poselskirrr
projekcie ustawy Zrnlana wydaje się być niecelowa'

Dot. art. 3 pkt 3 projektu,. Zmtana polegająca na dodaniu pkt 7 w art. 109 k.r.o. stoi w
sprzeczności Z art. 113 k.r.o' i jest rriemozliwa c1o wprowadzenta bez jego Zmlany'
obowiązujący art, 1 13 k.r'o. pozwala ogran|czac korrtakty dziect Z rodzicami w
przypadkrr unrieszc Zenla ich \Ą/ rodzirrie zastępczej lrrb \Ą/ placÓwce opiekunczo
wychowawczej, za\<azac Zas kontaktorł' jed'vrrie w razie pozbaw-ietria wł'adzy
rodzicielskiei.

Z podniesionych v'ryiej przyczyn poselski projekt ustawy o zrnianie ustawy o
plzeciwd ział'antu przemocy w rodzirrie oraz niektorych irrnyclr ustaw wymaga wniklirł'ego
przeanalizowania, Zarowllo pod kątenr legislacyjnyni, jak i w aspekcie sygnaiizowanyclr
negatywnych przT,padkow ich stosowania w praktyce.

Lhvzględniając powyŻsze uwagi oraz fakt, Że rządowy projekt ustaw1' o znriatrie ustawy
o przeciwdział'atriu przemocy w rodzinle otaz rriektoryclr inrr1'ch ustaw jest rra zblizonym
etapie prac legislacyjrryclr. r,vnosimy o wspolne procedowanie zarÓwno nad projekterrr
poselskim. jak i rządowynr ustawy.
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