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w KweStii przemocy w rodzinie wobec Kobiet

Doświadczanie przez kobiety różnych form przemocy już od lat jest jedną z waż-
niejszych kwestii społecznych podejmowanych w polityce europejskiej. Jej na-
głaśnianie i postulowanie rozwiązań mających na celu wdrażanie przez państwa 
skutecznego prawa chroniącego kobiety przed dyskryminacją i przemocą, w tym 
przemocą domową, jest przedmiotem działań zarówno struktur europejskich oraz 
międzynarodowych1, jak i organizacji społecznych walczących o przestrzeganie 
praw człowieka, równość kobiet i mężczyzn2. 

Dane statystyczne dotyczące przemocy wobec kobiet są alarmujące. Świad-
czą o tym, że od jednej piątej do jednej czwartej wszystkich kobiet w badanych 
krajach doświadczyło przynajmniej raz przemocy fizycznej, a co dziesiąta – prze-
mocy seksualnej połączonej z użyciem siły. sprawcami tych zdarzeń byli w dużej 
mierze mężczyźni, często partnerzy lub byli partnerzy. 12–15% kobiet doznało 
przemocy domowej po ukończeniu 16. roku życia3. szacuje się, że przemoc doty-

1 Przedmiotem niniejszych rozważań jest polityka wobec przemocy wyrażona w aktach praw-
nych i dokumentach organizacji narodów zjednoczonych, rady europy oraz Unii europejskiej.

2 Przykładowe organizacje to: amnesty international (więcej informacji: http://www.amnesty.
org.pl/), Helsińska Fundacja Praw człowieka (więcej informacji: http://www.hfhrpol.waw.pl/), 
waVe – women against Violence europe (więcej informacji: http://www.wave-network.org/), 
europejskie lobby kobiet (więcej informacji: http://www.womenlobby.org/), Fundacja centrum 
Praw kobiet (więcej informacji: http://www.cpk.org.pl/).

3 Poradnik dla parlamentarzystów. Parlamenty zjednoczone w zwalczaniu przemocy domowej 
wobec kobiet, warszawa 2007, s. 12.
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ka ok. 80 mln kobiet w europie4, a w większości krajów nie istnieje dostateczna 
ochrona kobiet doznających przemocy, efektywny system zapobiegania jej wy-
stępowaniu ani skuteczny system sądowniczy5. Przemoc wobec kobiet generuje 
także duże, choć trudne do oszacowania koszty finansowe. na przykład rada 
europy ocenia, że ogólny koszt przemocy wobec kobiet w jej krajach członkow-
skich może dochodzić do 34 mld euro, co oznacza 555 euro rocznie na osobę6. 

Fakty te spowodowały, że w ostatnich latach w polityce europejskiej moż-
na zaobserwować intensyfikację działań na rzecz zwalczania przemocy wobec 
kobiet, będącą m.in. efektem lobbingu na rzecz uznania wagi i powszechności 
zjawiska tej przemocy7, co znajduje odzwierciedlenie w wystosowaniu szeregu 
dokumentów i aktów prawnych wzywających przyjmujące je państwa do podej-
mowania wzmożonych wysiłków w celu ograniczania i eliminowania wszelkich 
form przemocy i dyskryminacji z życia społecznego. z upływem lat, w wyniku 
pogłębiania się wiedzy o tym problemie, zjawisko przemocy w rodzinie zaczęło 
być wyróżniane wśród innych form przemocy, której ofiarami padają kobiety. 
Uznano, że przemoc w rodzinie, z racji swej specyfiki, nie może pozostać spra-
wą prywatną, lecz jest problemem społecznym, którego skuteczne rozwiązywa-
nie leży w gestii państwa. Jest to problem na tyle istotny, że zaczęto poświęcać 
mu odrębne konferencje, debaty, programy, jak również dostrzegać konieczność 
opracowania i przyjęcia przez kraje będące członkami struktur międzynarodo-
wych i europejskich – dokumentów oraz aktów prawnych obligujących państwa 
do zdecydowanych działań na tym obszarze.

korzenie polityki w kwestii zapobiegania przemocy wobec kobiet wyrasta-
ją z założenia, że to niebezpieczne i szkodliwe społecznie zjawisko jest jednym 
z przejawów łamania praw człowieka, do których przestrzegania zobowiązane są 
państwa sygnatariusze dokumentów traktujących o tych zagadnieniach. 

4 Zalecenie w sprawie proponowanej Konwencji Rady Europy dotyczącej zwalczania przemo-
cy wobec kobiet i przemocy domowej, conF/Ple (2009) rec 2.

5 M. ksieniewicz, Nowa konwencja. Rada Europy w sprawie przemocy wobec kobiet, „Prawo 
i Płeć”, wyd. spec. 2009/2010, s. 66.

6 za t. Davisem, sekretarzem generalnym rady europy – 6 konferencja Ministerialna nt. 
równości kobiet i Mężczyzn, Jak działać na rzecz silnej konwencji odnoszącej się do wszystkich 
form przemocy mężczyzn wobec kobiet? centrum zwalczania Przemocy wobec kobiet europej-
skiego lobby kobiet, 2010, s. 21.

7 Przykładem takich działań jest upowszechnianie stanowiska europejskiego lobby kobiet 
(European Women’s Lobby – ewl) „w stronę europy wolnej od wszelkich form przemocy męż-
czyzn wobec kobiet” z grudnia 2010 r. tłumaczenie Demokratycznej Unii kobiet pobrane ze 
strony www.duk.gdansk.pl/index.php? artname=stories&artmid...file (październik 2011).
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Prawa człowieka oraz ich ochrona były przedmiotem najwcześniejszych 
dokumentów przyjętych przez społeczność międzynarodową i europejską. 
Już w 1945 r. w Karcie Narodów Zjednoczonych jako jeden z celów dążeń naro-
dów zjednoczonych popierano prawa człowieka i podstawowe swobody wszyst-
kich ludzi, bez różnicy rasy, płci, języka czy religii, i zachęcano do ich posza-
nowania8. Przyjęta i proklamowana trzy lata później rezolucja zgromadzenia 
ogólnego organizacji narodów zjednoczonych – Powszechna deklaracja praw 
człowieka9 – mimo że nie była dokumentem prawnie wiążącym dla podpisują-
cych ją państw, stała się fundamentem aktów prawnych przyjmowanych w kolej-
nych latach. Postulaty w niej zawarte, dotyczące katalogu podstawowych praw 
każdej istoty ludzkiej i ich ochrony, stały się normami prawa międzynarodowego. 
w interesującym nas obszarze normy wywodzące się z tej deklaracji to zakaz 
dyskryminacji, tortur, okrutnego, nieludzkiego albo upokarzającego traktowa-
nia czy karania, prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby oraz 
równość wobec prawa, prawo do ochrony przed dyskryminacją, a także prawo 
do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw 
czynom stanowiącym pogwałcenie posiadanych praw podstawowych10. 

Podobne stanowisko leży u podstaw polityki rady europy – w sporządzo-
nej w rzymie 4 listopada 1950 r. Konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności11 określono ochronę oraz rozwój jednolicie pojmowanych 
i wspólnie szanowanych praw człowieka oraz podstawowych wolności jako jeden 
ze sposobów osiągnięcia większej jedności członków tej organizacji. te uniwer-
salne prawa to m.in. prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, po-
szanowania życia prywatnego i rodzinnego. zakazano stosowania tortur i innego 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania. realizacja i ochrona tych praw jest 
jednakowa dla wszystkich i nikt nie może być dyskryminowany ze względu na 
płeć, rasę, pochodzenie społeczne bądź inne czynniki. w razie naruszenia praw 
określonych w konwencji, osoba, której to dotyczy, ma prawo do skutecznego 
odwoływania się do właściwego organu państwowego12. 

8 Karta Narodów Zjednoczonych, „Dziennik Ustaw” (dalej Dz.U.) 1947, nr 23, poz. 90, s. 322.
9 Powszechna deklaracja praw człowieka, res/3/217, 10 grudnia 1948 r. 

10 tamże, art. 2, art. 3, art. 5, art. 7, art. 8.
11 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284. 

konwencja weszła w życie 3 września 1953 r., została zmieniona protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzu-
pełniona protokołem nr 2.

12 tamże, art. 1–3, art. 5, art. 8, art. 13–14.
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Prawom człowieka i ich ochronie nadano wysoki status w prawie Unii eu-
ropejskiej. w jej fundamentalnym dokumencie, Traktacie o Unii Europejskiej13, 
stwierdzono, że Ue, opierając się na wartościach poszanowania godności osoby 
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również po-
szanowaniu praw człowieka, zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość społeczną, ochronę socjalną, równość kobiet i męż-
czyzn14. 

wspomniane dokumenty o fundamentalnym znaczeniu stały się punktem 
wyjścia do opracowywania i przyjmowania w kolejnych latach przez onz, radę 
europy i Unię europejską wielu dokumentów i aktów prawnych poświęconych 
problematyce zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet, eliminowa-
niu różnych form przemocy wobec kobiet, w tym przemocy w rodzinie. Były to 
konwencje, dyrektywy, deklaracje, rezolucje, zalecenia, jak również kampanie 
i szeroko zakrojone programy działań wytyczające pewien standard podejścia 
do problemu przemocy wobec kobiet przez podmioty uchwalające prawo w pań-
stwach zrzeszonych w tych strukturach oraz mające na celu wzrost świadomości 
społecznej w tym zakresie.

Pierwszym dokumentem definiującym zasadę równości i niedyskryminacji 
kobiet, zapewniającym kobietom wszechstronną ochronę prawną, była Dekla-
racja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zniesienia dyskryminacji kobiet 
z 1967 r.15 na jej podstawie opracowano niezwykle istotną, bo określaną mia-
nem Międzynarodowej karty Praw kobiet, Konwencję ONZ w sprawie likwida-
cji wszelkich form dyskryminacji kobiet16. Przyjęta przez zgromadzenie ogólne 
onz 18 grudnia 1979 r., wezwała ona wszystkie państwa ratyfikujące ją do jed-
noznacznego potępienia wszelkich form dyskryminacji kobiet, rozumianej jako 
zróżnicowanie, wyłączanie lub ograniczanie ze względu na płeć, powodujące lub 
mające na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie kobietom przyznania, realiza-
cji bądź korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz podstawo-
wych wolności. w dokumencie wyrażono zaniepokojenie, że mimo wieloletniego 
obowiązywania dokumentów zakazujących tego typu praktyk nadal obserwuje 

13 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, „Dziennik Urzędowy Unii europej-
skiej” (dalej Dz.U. Ue) c 83/13–45 z 30 marca 2010 r.

14 tamże, s. 17.
15 Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zniesienia dyskryminacji kobiet, 7 listo-

pada 1967 r., res/2263/XXii.
16 Konwencja ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Dz.U. 1982, 

nr 10, poz. 71.
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się w życiu społecznym i gospodarczym przejawy nierówności praw mężczyzn 
i kobiet. Państwa powinny zatem bezzwłocznie i za pomocą odpowiednich środ-
ków prawnych wprowadzać politykę likwidującą te nierówności oraz inspirować 
zmiany społeczno-kulturowe zmierzające do usunięcia stereotypów dotyczących 
niższości kobiet czy ról kobiety i mężczyzny17. na podkreślenie zasługuje fakt, 
że zakaz dyskryminacji kobiet obejmuje nie tylko sferę publiczną (np. życie poli-
tyczne, gospodarcze czy społeczne), ale także sferę prywatną w kontekście rów-
nych praw w małżeństwie i rodzinie. konwencja zobowiązała państwa nie tylko 
do wdrażania jej postanowień, ale również do składania raportów powołanemu 
komitetowi onz ds. likwidacji Dyskryminacji kobiet (Committee on the Elimi-
nation of Discrimination against Women – ceDaw)18 z działań podjętych w tym 
zakresie19. zalecenia ogólne nr 12 z 1989 r.20 i nr 19 z 1992 r.21 dotyczą w szczegól-
ności problemu przemocy wobec kobiet22, w tym przemocy w rodzinie. zobowią-
zują one państwa strony do uwzględniania w swoich sprawozdaniach informacji 
na temat działań podejmowanych na rzecz zwalczania zjawiska przemocy w ży-
ciu społecznym, rodzinnym, form udzielanego wsparcia ofiarom tych nadużyć, 
wzywają także do prowadzenia statystyk dotyczących tego zjawiska23. Uznając, 
że przemoc w rodzinie jest powszechną w społeczeństwach i jedną z najbardziej 
podstępnych form przemocy wobec kobiet, ceDaw uznał, że państwa powinny 
zagwarantować środki niezbędne do zwalczania tego zjawiska24. warto nadmie-

17 tamże, s. 3–4.
18 zasady powoływania członków ceDaw, jego cel i zakres działania określają art. 17–22 oma-

wianej konwencji, tamże, s. 8–10. 
19 zadaniem ceDaw jest przede wszystkim monitorowanie realizowania przez państwa po-

stanowień konwencji poprzez analizę otrzymywanych sprawozdań. instrumentem oddziaływania 
komitetu są przyjmowane uchwały – zalecenia ogólne adresowane do sygnatariuszy konwencji, 
zawierające podsumowanie problemów, jakie występują w zakresie realizacji postanowień kon-
wencji, jak również wskazania odnośnie do działań koniecznych do podjęcia przez państwa w celu 
poprawy sytuacji w danym obszarze. tamże.

20 Zalecenie ogólne nr 12 przyjęte na Viii sesji ceDaw, 1989. 
21 Zalecenie ogólne nr 19 przyjęte na Xi sesji ceDaw, 1992. 
22 Podkreślono, że jest to przemoc związana z płcią, skierowana przeciwko kobiecie, ponie-

waż jest ona kobietą, lub która dotyka kobiety nieproporcjonalnie bardziej i obejmuje akty, które 
sprawiają fizyczną, psychiczną lub seksualną krzywdę bądź cierpienie, a także grożenie takimi 
czynami, stosowanie przymusu lub ograniczenia wolności. tamże. 

23 Zalecenie ogólne nr 12, przyjęte na Viii sesji ceDaw, 1989.
24 obejmujące sankcje karne, środki cywilnoprawne, usługi w celu zapewnienia bezpieczeń-

stwa i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w tym schronienie, doradztwo i programy rehabilitacji, 
jak również programy rehabilitacji dla sprawców przemocy w rodzinie. Zalecenie ogólne nr 19, 
przyjęte na Xi sesji ceDaw, 1992.
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nić, że w 1999 r. na mocy przyjętego przez zgromadzenie ogólne onz Protokołu 
dodatkowego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet25 komitet uzyskał kompetencje do rozpatrywania powiadomień o łamaniu 
przez państwa praw zagwarantowanych konwencją26. konkludując, zarówno z za-
pisów konwencji, jak i z zaleceń ogólnych oraz zaleceń kierowanych do państw 
w wyniku rozpatrywania indywidualnych powiadomień jasno wynika, że pań-
stwa, które są ich adresatami, są zobowiązane do przyjęcia takiej polityki, która 
przyczyni się do zwalczania i przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec kobiet 
jako przejawu łamania praw człowieka i dyskryminacji ze względu na płeć.

w kolejnych latach podejście to zostało potwierdzone przez onz w doku-
mentach przyjmowanych przez tę organizację27, w których podkreślano, że prawa 
kobiet stanowią niezbywalną i integralną część powszechnych praw człowieka, 
a pełne uczestnictwo kobiet we wszystkich przejawach życia codziennego oraz 
eliminowanie przejawów dyskryminacji ze względu na płeć powinno stanowić 
dla społeczności międzynarodowej cel nadrzędny. stanowczo podkreślono, że 
kobiety nadal są narażone na różne formy wykorzystywania, dyskryminacji 
i przemocy ze względu na płeć, co jako sprzeczne z godnością i wartością ludz-
kiej osoby musi być zlikwidowane. Państwa wezwano do potępienia przemocy 
wobec kobiet i niepowoływania się, w celu uniknięcia zobowiązań dotyczących 
jej eliminacji, na tradycje czy religie. Państwa powinny bezzwłocznie wprowa-
dzać politykę zmierzającą do likwidacji przemocy wobec kobiet, polegającą m.in. 
na: wykazywaniu się należytą starannością w celu zapobiegania aktom przemocy 
i ich karania, niezależnie od tego, czy sprawcą jest osoba prywatna, czy publicz-

25 zgodnie z jego treścią osoby lub grupy osób mają prawo, w związku z naruszeniem przez 
swoje państwo stronę konwencji jakiegokolwiek wymienionego w niej prawa, do złożenia zawia-
domienia o tym fakcie do komitetu onz ds. likwidacji Dyskryminacji kobiet. Protokół dodatko-
wy do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty 6 paździer-
nika 1999 r. przez zgromadzenie ogólne narodów zjednoczonych rezolucją a/54/4 i otwarty do 
podpisu 10 grudnia 1999 r.; wszedł w życie 22 grudnia 2000 r.

26 Prowadzone sprawy dotyczyły m.in. przemocy wobec kobiet w rodzinie. Jest to godne pod-
kreślenia ze względu na fakt, iż były to pierwsze przypadki, w których organ międzynarodo-
wej ochrony praw człowieka ustosunkował się do problemu przemocy domowej jako do zjawiska 
dotykającego kobiety ze względu na ich płeć. k. sękowska-kozłowska, Komitet ONZ do spraw 
Likwidacji Dyskryminacji Kobiet a problem przemocy wobec kobiet, „Prawo i Płeć”, wyd. spec. 
2009/2010, s. 59.

27 Deklaracja wiedeńska i Program działań, przyjęte na Światowej konferencji Praw czło-
wieka w wiedniu, conF.157/23 z 25 czerwca 1993 r.; Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet, a/res/48/104 z 20 grudnia 1993 r.; Deklaracja pe-
kińska i Platforma działania, przyjęte przez iV Światową konferencję ds. kobiet 4–15 września 
1995 r., a/conF.177/20.
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na; zabezpieczaniu w budżecie państwa środków na działania mające na celu wy-
eliminowanie przemocy wobec kobiet; opracowywaniu krajowych planów dzia-
łania na rzecz ochrony kobiet; ustanowieniu prawa karnego, cywilnego, pracy 
i sankcji administracyjnych w ustawodawstwie krajowym w celu karania aktów 
przemocy i zadośćuczynienia kobietom za wyrządzone krzywdy; opracowaniu, 
w sposób kompleksowy, środków o charakterze prawnym, politycznym, admini-
stracyjnym i kulturalnym, promujących ochronę kobiet przed wszelkimi formami 
przemocy; dążeniu do zapewnienia ofiarom specjalistycznej pomocy, rehabilita-
cji i struktur wsparcia; uwrażliwianiu i szkoleniu funkcjonariuszy i urzędników 
na potrzeby kobiet; edukowaniu społeczeństw w celu eliminowania szkodliwych 
stereotypów oraz praktyk opartych na idei nierówności płci; prowadzeniu ba-
dań nad skalą zjawiska, jego przyczynami i skutkami28. co istotne, uznając za 
ważną rolę ruchów kobiecych i organizacji pozarządowych w podnoszeniu świa-
domości i łagodzeniu problemu przemocy wobec kobiet, wezwano państwa do 
ułatwienia i usprawnienia ich działania oraz zachęcono do współpracy z nimi 
na poziomie lokalnym, krajowym i regionalnym29. instrumentami oddziaływań 
onz w zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec kobiet oraz 
urzeczywistniania postanowień, m.in. Deklaracji pekińskiej i Platformy dzia-
łania z 1995 r., były przyjmowane regularnie rezolucje odnoszące się do kon-
kretnych zagadnień30, m.in. likwidacji wszelkich form przemocy wobec kobiet31, 
gwałtu i innych formy przemocy seksualnej32, tradycyjnych lub zwyczajowych 
praktyk mających wpływ na zdrowie kobiet i dziewcząt33. Problemowi przemocy 
w rodzinie została również poświęcona odrębna Rezolucja o eliminacji przemocy 

28 Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie eliminacji przemocy..., art. 4. wśród 
12 obszarów strategicznych mających na celu skuteczną walkę z dyskryminacją kobiet, określo-
nych w dokumentach przyjętych przez iV Światową konferencję ds. kobiet: Platformie działania 
i Deklaracji pekińskiej, wyodrębniono obszar „przemoc wobec kobiet”. Jako jeden z trzech celów 
strategicznych (D.1) określono „podjęcie kompleksowych działań w celu zapobiegania i eliminacji 
przemocy wobec kobiet”. sformułowany szereg działań, do których realizacji zobowiązano rządy, 
stanowi ponowienie i rozwinięcie postanowień deklaracji z 1993 r.

29 tamże.
30 szczegółowe informacje nt. prac zgromadzenia ogólnego onz w sprawie przemocy wobec 

kobiet we wszystkich jej przejawach są dostępne na stronie internetowej: www.un.org/womenwa-
tch/daw/vaw/v-work-ga.htm (październik 2011).

31 a/res/55/68 z 4 grudnia 2000 r.; a/res/57/181 z 18 grudnia 2002 r.; a/res/59/167 z 20 grud-
nia 2004 r.

32 a/res/62/134 z 18 grudnia 2007 r.
33 a/res/52/99 z 12 grudnia 1997 r.; a/res/53/117 z 9 grudnia 1998 r.; a/res/54/133 z 17 grud-

nia 1999 r.; a/res/56/128 z 19 grudnia 2001 r. 
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domowej wobec kobiet z 22 grudnia 2003 r.34 Uznano w niej, że przemoc do-
mowa, przybierająca różne formy, w tym fizyczną, psychiczną i seksualną, jest 
jedną z najczęstszych i najmniej widocznych form przemocy wobec kobiet, a jej 
konsekwencje dotyczą wielu obszarów życia ofiar. rezolucja wezwała państwa 
do przyjmowania, wzmacniania, wdrażania, okresowego przeglądu i oceny pra-
wodawstwa krajowego zakazującego przemocy, mającego zapewnić skuteczność 
eliminowania przemocy w rodzinie, zapewniającego właściwe ściganie i karanie 
sprawców35 oraz bezpieczeństwo prawne i pomoc społeczną dla ofiar przemocy 
w rodzinie36. za nieodzowne uznano zapewnienie odpowiednich szkoleń funk-
cjonariuszom i specjalistom zajmującym się problemem przemocy w rodzinie, 
w szczególności zaś ofiarami tej przemocy, jak również wdrażanie procedur rea-
gowania policji w celu ochrony ofiar i powstrzymania dalszych aktów przemocy. 
Państwa powinny się także skupić na działaniach prewencyjnych obejmujących 
likwidowanie czynników sprzyjających podatności kobiet na doświadczanie róż-
nych form przemocy, poprzez wzmacnianie ich potencjału gospodarczego, nie-
zależności, jak również na wzmożeniu wysiłków w celu zwiększenia zbiorowej 
i indywidualnej świadomości na temat przemocy wobec kobiet, w tym dzięki 
edukacji o prawach człowieka37. 

w 1997 r. zgromadzenie ogólne onz przyjęło strategię modelu i konkret-
nych działań na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet w dziedzinie zapobie-
gania przestępczości i wymiaru sprawiedliwości38, z w 1999 r. dzień 25 listopada 
ogłoszono Międzynarodowym Dniem eliminacji Przemocy wobec kobiet39. or-
ganizacja narodów zjednoczonych podjęła także starania o pogłębienie wiedzy 
na temat problemu przemocy wobec kobiet poprzez przygotowywanie raportów 
i sprawozdań ze sposobu wdrażania przyjętych rezolucji40, a wyrazem głębokie-
go zaniepokojenia wszechobecnością na całym świecie przemocy wobec kobiet 

34 a/res/58/147 z 22 grudnia 2003 r.
35 Polityka państwa powinna zapewniać skuteczną ochronę ofiar, z uwzględnieniem zakazu 

wejścia sprawcy przemocy do domu rodzinnego, zakazu brutalnych kontaktów małżonka z ofiarą, 
jak również przyjęcia polityki w odniesieniu do resocjalizacji przestępców. tamże, s. 3.

36 tamże.
37 tamże, s. 3–5.
38 a/res/52/86 z 2 lutego 1998 r.
39 a/res/54/134 z 17 grudnia 1999 r. 
40 M.in. a/res/56/128 z 19 grudnia 2001 r.; a/59/281 z 20 sierpnia 2004 r.; a/60/211 z 10 sierp-

nia 2005 r.; a/63/216 z 4 sierpnia 2008 r.; a/64/151 z 17 lipca 2009 r.; a/65/208, z 2 sierpnia 2010 r. 
szczegółowe informacje na ten temat dostępne na stronie internetowej www.un.org/womenwatch/
daw/vaw/v-work-ga.htm (październik 2011).
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i dziewcząt we wszystkich jej formach i przejawach było wystosowanie szeregu 
rezolucji dotyczących intensyfikacji wysiłków na rzecz wyeliminowania wszel-
kich form przemocy wobec kobiet41. 

rada europy, potępiając wszelkie formy dyskryminacji i przemocy wobec 
kobiet, w tym przemocy w rodzinie, jako przejawy łamania praw człowieka, 
od wielu lat kreuje politykę na rzecz wyeliminowania tych zjawisk z życia spo-
łecznego, wyrażoną w dokumentach przyjmowanych przez komitet Ministrów 
i zgromadzenie Parlamentarne – zaleceniach, rezolucjach, jak również planach 
działań, kampaniach, raportach oraz, w ostatnim czasie, w długo oczekiwanej 
konwencji.

kwestia przemocy w rodzinie została podjęta po raz pierwszy w ostatnim 
dwudziestoleciu XX w. Pierwsze rekomendacje komitetu Ministrów42 dotyczy-
ły podejmowania interwencji wobec aktów przemocy w rodzinie, wprowadzenia 
systemu rejestracji tych zdarzeń oraz opracowywania przez państwa strategii 
przeciwdziałania przemocy43. eliminacja przemocy w rodzinie, należąca do obo-
wiązków władz publicznych, powinna opierać się na szerokim spektrum działań 
zapobiegawczych (działania na rzecz poprawy warunków życia rodzin, wyrów-
nywanie szans obu płci, publiczne potępienie przemocy) oraz interwencyjnych 
(wykrywanie przemocy, dostęp do informacji, kompleksowej pomocy, schronie-
nia, podnoszenie kompetencji i wiedzy odpowiednich służb i instytucji, korzy-
stanie z prawnej możliwości izolacji ofiar od sprawców, polegającej na usuwaniu 
ich z domu)44. w kolejnych latach coraz mocniej akcentowano związek przemocy 
z płcią oraz dyskryminacją ze względu na płeć, dostrzeżono konieczność wdra-
żania polityki uwzględniającej równość płci w każdej dziedzinie życia publicz-
nego45 jako warunku skutecznego zwalczania przemocy wobec kobiet. treści do-
kumentów przyjmowanych od 2000 r.46 jasno wyrażają stanowisko rady europy, 

41 a/res/61/143 z 19 grudnia 2006 r.; a/res/62/133 z 18 grudnia 2007r.; a/res/63/155 
z 18 grudnia 2008 r.; a/res/64/137 z 18 grudnia 2009 r.

42 Zalecenie nr R (84) 4 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich, dotyczące przemocy 
w rodzinie, przyjęte 26 marca 1985 r.; Zalecenie nr R (90) 2 Komitetu Ministrów dla Państw Człon-
kowskich dotyczące środków społecznych odnośnie do przemocy w rodzinie, przyjęte 15 stycznia 
1990 r.

43 Zalecenie nr R (84) 4...
44 Zalecenie nr R (90) 2...
45 Zalecenie nr R (98) 14 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich dotyczące Gender 

Mainstreaming, przyjęte 7 października 1998 r.
46 Dokumenty odnoszące się do przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie: komitet Mini-

strów dla Państw członkowskich – Zalecenie nr (2002) 5 w sprawie ochrony kobiet przed przemo-
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potępiające wszelką przemoc wobec kobiet, która stanowi naruszenie ich praw 
jako istot ludzkich, zobowiązujące państwa europejskie do informowania opi-
nii publicznej o niedopuszczalności przemocy wobec kobiet i do podejmowania 
inicjatyw na rzecz równości płci47. co istotne, uznaje się, że przemoc mężczyzn 
wobec kobiet jest istotnym problemem strukturalnym i społecznym – wynikiem 
braku równowagi sił pomiędzy mężczyznami i kobietami – oraz prowadzi do 
poważnej dyskryminacji kobiet, zarówno w społeczeństwie, jak i w rodzinie. 
w gestii państwa leży zagwarantowanie kobietom uznania, korzystania, reali-
zacji i ochrony ich praw człowieka i podstawowych wolności. wszystkie formy 
przemocy powinny być traktowane jako przestępstwa48, dlatego uznano, że rządy 
państw mają obowiązek rewidowania swojego prawodawstwa i polityki w celu 
należytej staranności w zapobieganiu aktom przemocy i ich karaniu, niezależnie 
od tego, czy ich sprawcami są osoby prywatne, czy państwo, oraz zapewnie-
nia ofiarom, w sposób minimalizujący traumatyczne przeżycia i zapobiegający 
wtórnej wiktymizacji, ochrony i wielowymiarowej pomocy wykwalifikowanych 
służb i instytucji. co ważne, postuluje się, aby przemoc wobec kobiet, jako po-
ważne przestępstwo, była ścigana z oskarżenia publicznego, a sprawcy przemocy 
powinni uczestniczyć w specjalnie dla nich organizowanych programach prze-
ciwprzemocowych49.

w 2006 r. zainicjowano kampanię rady europy w sprawie zwalczania prze-
mocy wobec kobiet, w tym przemocy w rodzinie, pn. „stop przemocy domowej 
wobec kobiet”, która objęła wszystkie kraje rady europy50. zgromadzenie Parla-
mentarne rady europy, w celu nadzorowania realizacji kampanii w parlamentach 

cą, przyjęte 30 kwietnia 2002 r.; zgromadzenie Parlamentarne rady europy – Zalecenie nr 1450 
(2000) Przemoc wobec kobiet w Europie, Zalecenie nr 1582 (2002) Przemoc domowa wobec kobiet, 
Zalecenie nr 1681 (2004) Kampania na rzecz zwalczania przemocy domowej wobec kobiet w Eu-
ropie, Rezolucja nr 1635 (2008) oraz Zalecenie nr 1847 (2008) Zwalczanie przemocy wobec kobiet 
do konwencji rady europy; komitet Ministrów dla Państw członkowskich – Zalecenie nr (2002) 
5 w sprawie ochrony kobiet przed przemocą, przyjęte 30 kwietnia 2002 r. Dokumenty dostępne na 
stronie internetowej: www.coe.int/t/dgh/standardsetting/violence/Background%20documents_
en.asp (październik 2011).

47 Zalecenie nr 1450 (2000)...
48 w załączniku do Zalecenia nr (2002) 5 wymieniono akty przemocy domowej wobec kobiet 

(jako katalog niezamknięty), w tym: agresję fizyczną, psychiczną, emocjonalną, molestowanie 
seksualne, kazirodztwo, gwałt między małżonkami, partnerami i konkubentami, zbrodnie popeł-
niane „w imię honoru”, okaleczanie organów płciowych i inne tradycyjne praktyki szkodliwe dla 
kobiet, takie jak wymuszone małżeństwa. 

49 tamże.
50 Zalecenie nr 1681 (2004)...; Blueprint kampanii Rady Europy w sprawie zwalczania przemocy 

wobec kobiet, w tym przemocy w rodzinie, eG-tFV (2006) 8 rev 5. 
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państw członkowskich, w szczególności w zakresie zmiany i wdrażania ustawo-
dawstwa chroniącego ofiary i ścigającego sprawców przemocy, podjęło inicjaty-
wę pn. „Parlamenty zjednoczone w zwalczaniu przemocy domowej wobec ko-
biet”51. wśród nakreślonych działań priorytetowych na poziomie legislacyjnym 
w celu zwalczania przemocy wobec kobiet znalazły się: uznanie przemocy do-
mowej wobec kobiet, w tym gwałtu małżeńskiego, za przestępstwo; wprowadza-
nie przepisów pozwalających na usuwanie sprawców z domu; zagwarantowanie 
skutecznego dostępu do sądów i środków ochrony ofiar, zasobów budżetowych 
niezbędnych do realizacji prawa oraz kontroli stosowania prawa w omawianym 
obszarze52. za nieodzowny element wprowadzenia tych zasad i przepisów w ży-
cie uznano współpracę i wolę polityczną władz krajowych, lokalnych organów 
władzy oraz organizacji pozarządowych53. co najistotniejsze, uznano za niezbęd-
ne kontynuowanie i zintensyfikowanie działań na tym obszarze, ustanawiając 
i wdrażając minimalne standardy w zakresie zapobiegania przemocy wobec ko-
biet. zgromadzenie Parlamentarne rady europy, dostrzegając potrzebę pójścia 
o krok dalej, tzn. opracowania i przyjęcia pierwszego, prawnie wiążącego in-
strumentu w celu zapobiegania przemocy, ochrony ofiar i ukrócenia bezkarności 
sprawców, w Deklaracji wiedeńskiej54 zaprosiło radę europy do opracowania 
europejskiej ramowej konwencji dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet, 
w tym przemocy domowej. Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania 
i zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej55, opracowana przez 
komitet ds. zapobiegania i zwalczania Przemocy wobec kobiet oraz Przemocy 
w rodzinie (Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence against 

51 Parlamenty krajowe zostały wezwane m.in. do wspierania tworzenia grupy mężczyzn parla-
mentarzystów zaangażowanych w zwalczanie przemocy wobec kobiet i tworzenia sieci między 
nimi na poziomie europejskim, a także przetłumaczenia na języki narodowe i upowszechnienia 
Zalecenia (2002) 5 komitetu Ministrów re oraz Podręcznika dla parlamentarzystów. Parlamen-
ty zjednoczone w zwalczaniu przemocy domowej wobec kobiet. zob. Rezolucja nr 1512 (2006) 
oraz Zalecenie nr 1759 (2006) „Parlamenty zjednoczone w zwalczaniu przemocy domowej wobec 
kobiet”; Rezolucja nr 1582 (2007) oraz Zalecenie nr 1817 (2007) „Parlamenty zjednoczone w zwal-
czaniu przemocy domowej wobec kobiet”: średniookresowa ocena kampanii.

52 Zalecenie nr 1817 (2007)... 
53 tamże.
54 Parlamenty: podjąć działania, aby powstrzymać przemoc w rodzinie!, przyjęta w wiedniu 

30 kwietnia 2008 r. podczas konferencji kończącej parlamentarny wymiar kampanii rady euro-
py w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, as/ega (2008) 3 
rev 2. 

55 Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet oraz 
przemocy domowej, cM (2011) 49 z 7 kwietnia 2011 r. 
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Women and Domestic Violence – caHVio), została przyjęta przez komitet Mi-
nistrów rady europy na 111. posiedzeniu 7 kwietnia 2011 r. Dokument otwarto 
do podpisu na szczycie rady europy w stambule 11 maja 2011 r.56 

nadrzędnym celem konwencji jest stworzenie mechanizmów prawnych 
zapewniających ofiarom ochronę, ukaranie sprawców oraz profilaktykę, co ma 
prowadzić do eliminowania z życia społecznego wszelkich formom przemocy 
wobec kobiet. konwencja stanowi zwieńczenie i podsumowanie wieloletniego 
dorobku organizacji międzynarodowych57 w dziedzinie definiowania, metod i in-
strumentów przeciwdziałania problemowi przemocy wobec kobiet oraz reagowa-
nia na ten problem. zawarto w niej wszystkie wcześniej przyjęte tezy dotyczące 
zjawiska przemocy wobec kobiet, przyjmując godną uwagi definicję podkreśla-
jącą kwestię płci. „Przemoc wobec kobiet” oznacza naruszenie praw człowieka 
i formę dyskryminacji kobiet; oznacza wszelkie akty przemocy na tle płci, które 
powodują lub mogą spowodować szkody fizyczne, seksualne, psychologiczne, 
ekonomiczne albo cierpienie kobiet, jak również zagrożenie aktami takiej prze-
mocy, przymus lub arbitralne pozbawienie wolności, niezależnie od tego, czy po-
jawiają się one w sferze publicznej, czy w życiu prywatnym. „Przemoc domowa” 
oznacza natomiast wszystkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej 
lub ekonomicznej, które występują w rodzinie, gospodarstwie domowym pomię-
dzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy 
sprawca dzieli z ofiarą to samo miejsce zamieszkania, czy nie58. w definicji brak 
jest odniesienia co do płci ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, niemniej w art. 2 
podkreślono, że przemoc domowa dotyka kobiety nieproporcjonalnie częściej niż 
mężczyzn, którzy również mogą być ofiarami przemocy w rodzinie59. 

Poszczególne rozdziały konwencji odnoszą się do koniecznych zmian lub 
wprowadzenia w prawie krajowym państw sygnatariuszy przepisów i innych 
środków dotyczących penalizacji czynów związanych z przemocą wobec kobiet60, 

56 w dniu otwarcia podpisało ją 13 członków rady europy: austria, Finlandia, Francja, niemcy, 
Grecja, islandia, luksemburg, czarnogóra, Portugalia, słowacja, Hiszpania, szwecja oraz turcja, 
a zatem wystarczająca liczba państw, aby konwencja mogła wejść w życie od 1 września 2011 r.

57 odwołując się do ich dokumentów, kompilując przyjęte w nich tezy, przytaczając zawarte 
w nich zalecenia i konkretne zadania do realizacji.

58 Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet..., 
art. 3.

59 tamże.
60 konwencja nakazuje uznać za przestępstwo zagrożone skutecznymi, odstraszającymi i pro-

porcjonalnymi do wagi czynu karami czyny umyślne, m.in.: przemoc fizyczną, gwałt (w tym 
gwałt w małżeństwie), molestowanie seksualne, przemoc psychiczną, stalking, okaleczanie żeń-
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instrumentów ochrony kobiet doznających przemocy61 oraz zagwarantowania im 
praw62, postępowania w sprawach związanych z przemocą63 oraz profilaktyki zja-
wiska64. Do najistotniejszych wskazań konwencji należy zaliczyć zobowiązanie 
państw do kreowania polityki i uchwalania prawa antydyskryminacyjnego, któ-
re w praktyce zniesie nierówność pomiędzy kobietami a mężczyznami – pod-
łoże zachowań przemocowych wobec kobiet, a także do przyjęcia oraz wdroże-
nia wszechstronnej, skutecznej i skoordynowanej polityki w celu zapobiegania 
wszelkim formom przemocy i zwalczania ich. konwencja zakłada wprowadzenie 
mechanizmu monitorującego jej realizację przez przyjmujące ją państwa. w tym 
celu komitet stron, złożony z przedstawicieli państw ratyfikujących konwencję, 
powoła Grupę ekspertów do spraw działań przeciwko przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej (zwaną GreVio), której zadaniami będą: rozpatrywa-
nie i ocena sprawozdań składanych przez państwa na temat podjętych działań; 
w określonych sytuacjach wizytowanie danego państwa; sporządzanie projektu 
raportu zawierającego analizę dotyczącą implementacji przepisów, sugestie i pro-
pozycje dotyczące sposobu, w jaki dane państwo może rozwiązać zidentyfikowa-

skich narządów płciowych, przestępstwa popełniane „w imię honoru”. wyszczególniono także 
szereg okoliczności obciążających, które powinny być brane pod uwagę przy ustanawianiu ro-
dzaju i wymiar kary, m.in. popełnienie przestępstwa przez byłego lub obecnego współmałżonka/
partnera, przez członka rodziny, osobę mieszkającą z ofiarą, czy przestępstwo zostało popełnione 
wielokrotnie, czy przestępstwo zostało popełnione przeciwko lub w obecności dziecka. tamże, 
art. 33–42, art. 46. 

61 Do najistotniejszych należy podjęcie przez państwo koniecznych środków ustawodawczych 
lub innych w celu stworzenia mechanizmów zintegrowanej współpracy pomiędzy organami 
i instytucjami, opierającej się na zrozumieniu specyfiki zjawiska, na rzecz wspierania i ochrony 
ofiar, zapewnienia pełnego wachlarza usług (prawnych, medycznych, socjalnych, psychologicz-
nych i in.), w tym odpowiedniej liczby schronisk, dostępu do informacji i mechanizmu składania 
skarg indywidualnych i zbiorowych. tamże, art. 18–28. 

62 M.in. zapewnienie ofierze cywilnych środków prawnych przeciwko sprawcy, zapewnienie 
środków cywilnoprawnych umożliwiających dochodzenie odszkodowania od sprawcy przemocy, 
ale także od państwa, które nie wywiązało się z obowiązku podjęcia niezbędnych środków zapo-
biegawczych lub ochronnych będących w jego kompetencji. tamże, art. 29–30.

63 np. podjęcie przez państwo koniecznych środków ustawodawczych lub innych w celu za-
gwarantowania podejmowania przez odpowiednie organy i służby natychmiastowej interwencji 
w przypadku zaistnienia przemocy oraz działania prewencyjne, zakaz stosowania alternatywnych 
form rozstrzygania sporów (jak mediacja, postępowanie pojednawcze) w przypadku przestępstw 
związanych z przemocą, rozstrzyganie spraw o przemoc bez zbędnej zwłoki i z uwzględnieniem 
praw ofiary. tamże, art. 49–50.

64 Polegającej na promowaniu zmian społecznych i kulturowych wzorców odnośnie do ról i po-
zycji obu płci, podnoszeniu świadomości społecznej, edukacji, szkoleniu specjalistów, a także 
oddziaływaniu korekcyjnym i terapeutycznym na sprawców przemocy. tamże, art. 12–17. 
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ne problemy; przygotowywanie rekomendacji i ogólnych zaleceń65. Przyjęcie do-
kumentu daje nadzieję na przełom w kwestii rozwiązywania problemu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej w europie. określa on bowiem konkretne 
powinności i odpowiedzialność państw za wdrażanie polityki przeciwko wszel-
kim formom przemocy oraz dyskryminacji, obligując je jednocześnie do wyka-
zywania się w tych działaniach należytą starannością. należy mieć nadzieję, że 
dokument zostanie szybko ratyfikowany przez wszystkie państwa europejskie, 
a dzięki woli politycznej i zaangażowaniu państw, jak również sprawnemu moni-
toringowi, jego postanowienia nie pozostaną tylko w sferze postulatów. 

od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. można zaobserwować 
intensyfikację działań Unii europejskiej w obszarze problematyki równości 
płci, zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz przemocy wobec kobiet, 
z przemocą domową włącznie. wyrazem postawy potępiającej nierówność płci 
i wszelkie formy dyskryminacji kobiet oraz dążenia do ich likwidacji było przy-
jęcie strategii gender mainstreaming, czyli włączenia problematyki płci do głów-
nego nurtu polityki, oraz promocja równości kobiet i mężczyzn we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego66. Bezsprzecznie Unia europejska podziela sta-
nowisko onz67 i rady europy, uznające, że przemoc wobec kobiet stanowi prze-
jaw historycznie uwarunkowanego nierównego stosunku sił pomiędzy kobietami 
i mężczyznami, który doprowadził do dyskryminacji kobiet i utrudniania ich peł-
nego rozwoju, co stoi w sprzeczności z ogólnie przyjętymi i usankcjonowanymi 
w dokumentach międzynarodowych zasadami równości płci. rada Unii europej-

65 tamże, art. 66–69.
66 niektóre dokumenty traktujące o tych zagadnieniach: Włączenie problematyki równych 

szans kobiet i mężczyzn do wszystkich działań politycznych i strategii Wspólnoty, coM (96) 67 fi-
nal, Bruksela, 21 lutego 1996 r.; Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, 
traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, podpisany 2 paź-
dziernika 1997 r.; Dyrektywa Rady 97/80/EC z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie ciężaru dowodu 
w przypadkach dyskryminacji ze względu na płeć; Dyrektywa Rady 2000/78/EC z dnia 27 listopa-
da 2000 ustanawiająca ogólne ramy równego traktowania w zakresie zatrudnienia i życia zawo-
dowego; Dyrektywa Rady 2004/113/EC z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca zasadę równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług.

67 Powołując się w przyjmowanych dokumentach na tezy i działania zawarte w dokumentach 
onz (m.in. Platformie działania i Deklaracji pekińskiej z 1995 r. o zaangażowaniu we wdrażanie 
jej ustaleń świadczą rezolucje przyjmowane co pięć lat: Rezolucja z dnia 18 maja 2000 w sprawie 
realizacji pekińskiej Platformy Działania, Dz.U. Ue c 59 z 23 lutego 2001 r.; Rezolucja z dnia 
10 marca 2005 r. w sprawie wniosków z IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet – Platforma 
działania Pekin + 10, tamże, c 320 e z 15 grudnia 2005 r.; Rezolucja z dnia 25 lutego 2010 r. 
z sprawie Pekinu + 15 – Platformy działania ONZ na rzecz równości płci, tamże, c 348 e z grud-
nia 2010 r. 



219Polityka europejska...

skiej od lat wpisuje w programy na rzecz równości kobiet i mężczyzn68 jako jeden 
z priorytetów profilaktykę i zwalczanie zjawiska przemocy związanej z płcią. 
Parlament europejski, m.in. w przyjętych rezolucjach z lat 200669 i 200970, po-
twierdził swój stosunek do kwestii przemocy wobec kobiet, uznając jej przejawy 
za pogwałcenie podstawowych praw kobiet i za występującą powszechnie plagę, 
do której zwalczania należy zmobilizować wszystkie siły. Jeszcze w 1997 r. Par-
lament europejski zobowiązał radę Unii europejskiej oraz komisję europejską 
do podjęcia konkretnych działań w tym zakresie. rezultatem było przyjęcie pro-
gramu Daphne71, mającego na celu przeciwdziałanie wszystkim formom przemo-
cy wobec kobiet, dzieci i młodzieży oraz udzielanie wsparcia ofiarom tych aktów. 
Program, adresowany do krajów członkowskich i kandydujących do Ue, zakładał 
udzielanie dotacji na realizację konkretnych projektów zgłaszanych przez pod-
mioty publiczne i niepubliczne oraz projektów ponadnarodowych, adresowanych 
do ofiar przemocy i osób nią zagrożonych, ale również do podmiotów zaangażo-
wanych w proces udzielania pomocy ofiarom przemocy i zapobiegania zjawisku. 
w tym samym roku Parlament europejski przyjął rezolucję72 w sprawie koniecz-
ności objęcia obszaru Ue kampanią „zero tolerancji” dla przemocy wobec kobiet. 
kluczowymi zadaniami stały się podniesienie świadomości społeczeństw państw 
członkowskich w kwestii tego problemu i zmiana prawa. w tym celu Parlament 
europejski wezwał rządy krajów członkowskich do poważnego potraktowania 

68 Strategia ramowa Unii Europejskiej na lata 2001–2005 na rzecz równości płci, coM (2000) 
335 final, 2000/0143 (cns), Bruksela, 7 czerwca 2000 r. i jej kontynuacje: Plan działań na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn 2006–2010, sec (2006) 275 z 1 marca 2006 r. oraz Konkluzje Rady 
z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci na lata 2011–2020 (2011/c 155/02), 
Dz.U. Ue c 155/10 z 25 maja 2011 r.

69 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej sytuacji oraz 
przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (2004/22220 (ini)), Dz.U. Ue 
c 288 e/66.

70 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie eliminacji prze-
mocy wobec kobiet, P7_ta (2009) 0098, Dz.U. Ue c 285 e/53.

71 Decyzja nr 293/2000/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 stycznia 2000 r. w spra-
wie przyjęcia programu działania Wspólnoty (Program Daphne 2000–2003) dotyczącego profi-
laktycznych środków w celu zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet, Dz.U. Ue l 
34 z 9 lutego 2000 r. Program Daphne był kontynuowany: 21 kwietnia 2004 r. decyzją Parlamentu 
europejskiego i rady przyjęto program działania wspólnoty na lata 2004–2008 w celu zapobie-
gania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz w celu ochrony ofiar i grup 
ryzyka (program Daphne ii), a w 2007 r. decyzją nr 779/2007/ec z 20 czerwca 2007 r. zatwierdzo-
no realizację trzeciego etapu programu na lata 2007–2013 jako części programu ogólnego „Prawa 
Podstawowe i sprawiedliwość”. Przeznaczono na ten cel: Daphne i – 20 mln euro, Daphne ii 
– 50 mln euro i Daphne iii – 116,85 mln euro.

72 Dz.U. Ue c 304 z 6 października 1997 r,
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tej kwestii i włączenia jej do swoich programów politycznych. co istotne, kam-
pania wyraźnie odniosła się do zjawiska przemocy w rodzinie jako do zjawiska 
nie neutralnego płciowo, lecz dotykającego przede wszystkim kobiety ze strony 
mężczyzn73. Uznanie przemocy mężczyzn wobec kobiet za problem społeczny 
spowodowało przyjęcie takiej perspektywy w planowaniu działań profilaktycz-
nych, ochronnych i pomocowych określonych w dalszych dokumentach. warto 
podkreślić, że sposób opisu zjawiska, jak również postulowane środki zaradcze 
uwzględniają kontekst społeczno-kulturowy przemocy wobec kobiet oraz specy-
ficzne problemy i potrzeby dotykanych nią osób. 

w niemal jednomyślnie przyjętej Opinii w sprawie przemocy domowej wo-
bec kobiet z 22 lutego 2006 r. europejski komitet ekonomiczno-społeczny74 pod-
kreślił, że zapobieganie przemocy w rodzinie oraz opracowywanie skutecznych 
procedur w zakresie edukacji, prewencji, ścigania karnego i wsparcia stanowi 
jedno z najważniejszych zadań polityki europejskiej, a bezpieczeństwo kobiet, 
ich równe traktowanie, powinno być zasadniczym punktem wyjścia i minimal-
nym wymogiem dla wszystkich członków Unii oraz państw kandydujących. 

na szczególną uwagę zasługują zalecenia Parlamentu europejskiego zawarte 
w rezolucjach z lat 200675 i 200976, skierowane do państw członkowskich, wzywa-
jące m.in. do przyjęcia strategii „zero tolerancji” dla wszystkich form przemocy 
wobec kobiet, do tworzenia programów partnerskich i zintensyfikowania współ-
pracy pomiędzy organami i podmiotami publicznymi oraz niepublicznymi zajmu-
jącymi się różnymi aspektami zwalczania zjawiska, do finansowego wspierania 
organizacji pozarządowych, które działają na rzecz pomocy ofiarom, do wprowa-
dzenia środków prawnych sprzyjających zwalczaniu przemocy wobec kobiet77 oraz 

73 U. nowakowska, B. witowicz, Zero tolerancji, czyli o europejskiej kampanii przeciw prze-
mocy wobec kobiet, „Prawo i Płeć” 2000, nr 1, s. 44. 

74 UE o przemocy wobec kobiet. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
tamże, 2006, nr 1, s. 41.

75 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej sytuacji...
76 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie eliminacji prze-

mocy...
77 takich jak penalizacja przemocy seksualnej i gwałtu w małżeństwie, zapewnienie ofiarom 

dostępu do wymiaru sprawiedliwości i skutecznej egzekucji prawa, uwzględnianie, że dzieci 
świadkowie przemocy wobec matek mogą być uznane za ofiary przemocy, nieuznawanie wpływu 
alkoholu czy praktyk kulturowych za okoliczność łagodzącą w przypadku przemocy mężczyzn 
wobec kobiet. 
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do zagwarantowania ofiarom lepszej ochrony i wsparcia78. Państwa są także ob-
ligowane do podnoszenia poziomu świadomości społecznej i przerwania zmowy 
milczenia na temat przemocy wobec kobiet, w szczególności przemocy w rodzi-
nie, i zachęcane do międzynarodowej wymiany doświadczeń na polu zwalczania 
przemocy, jak również prowadzenia ujednoliconych badań nad zjawiskiem i jego 
kosztami, ponieważ brak porównywalnych, rzeczywistych danych o skali prze-
mocy utrudnia znalezienie skutecznych rozwiązań. 

oznaką wyraźnej woli politycznej Unii europejskiej, aby nadać prioryte-
towe znaczenie kwestii ochrony praw kobiet, i podjęcia długofalowych działań 
w tej dziedzinie było przyjęcie w listopadzie 2008 r. przez radę Unii europej-
skiej Wytycznych w sprawie przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zwalczania 
wszelkich form dyskryminacji kobiet79. wśród działań, do których zobowiązała 
się Ue, wymienić można wszechstronną analizę danych i wskaźników dotyczą-
cych form zjawiska, wdrażanie międzynarodowych instrumentów i mechani-
zmów jego zwalczania oraz ich skuteczności, zachęcanie państw do podejmo-
wania konkretnych zobowiązań, propagowanie i wspieranie strategii i kampanii 
informacyjnych skierowanych szczególnie do mężczyzn i uwrażliwiających na 
akty przemocy wobec kobiet80. 

Unia europejska potrzebuje spójnej strategii i wiążącego instrumentu praw-
nego do skutecznej eliminacji przemocy wobec kobiet. Dostrzegając taką ko-
nieczność, Parlament europejski w rezolucji z 26 listopada 2009 r.81 wezwał radę 
i komisję europejską do przedstawienia ukierunkowanego i bardziej spójnego 
programu działań politycznych Ue w dziedzinie walki z wszelkimi formami 
przemocy wobec kobiet, a przede wszystkim stworzenia jasnej podstawy prawnej 
oraz podjęcia prac nad przygotowaniem projektu kompleksowej dyrektywy w tym 
zakresie. wejście w życie traktatu lizbońskiego82 wzmocniło pozycję i ochronę 

78 takich jak fachowa opieka i pomoc prawna, medyczna, socjalna, psychologiczna i inna 
(z uwzględnieniem potrzeb dzieci) świadczona przez przeszkolonych w zakresie specyfiki zjawi-
ska specjalistów, policyjna ochrona, ochrona przed recydywą, zapewnienie schronienia, pomocy 
finansowej, zagwarantowanie sprawcom dostępu do profesjonalnej pomocy i leczenia.

79 Wytyczne w sprawie przemocy wobec kobiet i zwalczania wszelkich form dyskryminacji ko-
biet, rada ds. ogólnych, 8 grudnia 2008 r., nieopublikowane w Dz.U. Ue, dostępne na stronie: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.pl08.pdf (październik 2011).

80 tamże.
81 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie eliminacji prze-

mocy...
82 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 

Europejską, Dz.U. Ue c 306 z 17 grudnia 2007 r. traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.
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praw człowieka w Unii oraz stworzyło możliwość przyjęcia dyrektywy w spra-
wie przeciwdziałania przemocy. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej83, 
przyjęta w 2000 r., stała się częścią prawa pierwotnego Ue na podstawie art. 6 
ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej84; określone w niej prawa, wolności i zasady85 
mogą być wprowadzane w życie przez akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte 
przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii86. co niezwykle istotne, 
Unia europejska zyskała osobowość prawną, przez co może się stać stroną umów 
międzynarodowych i regionalnych, może zatem przystąpić do Europejskiej kon-
wencji praw człowieka i Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwal-
czania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Dzięki temu, że Unia 
stanie się stroną tych konwencji, dokumenty te, choć w ograniczonym zakresie, 
będą prawnie obowiązywały we wszystkich państwach członkowskich, w obsza-
rach, w których Unia ma kompetencje wspólnotowe87. 

w rezolucji z 5 kwietnia 2011 r.88 Parlament europejski określił priorytety 
oraz zarys ram nowej polityki Ue w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet. 
Podkreślając, że eliminacja przemocy możliwa jest tylko dzięki szeregowi działań 
o charakterze infrastrukturalnym, prawnym, sądowym, wykonawczym, oświa-
towym, zdrowotnym, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć tę przemoc 
i łagodzić jej konsekwencje, zaproponowano wprowadzenie nowego, komplek-
sowego podejścia politycznego do przemocy uwarunkowanej płcią. objęło ono 
m.in. instrument prawa karnego w formie dyrektywy przeciw przemocy uwa-
runkowanej płcią, sporządzenie europejskiej karty minimalnego zakresu usług 

83 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U. Ue c 83 z 30 marca 2010 r., s. 389–
403. 

84 Traktat z Lizbony...
85 ich katalog zawiera, istotne w kontekście zwalczania i przeciwdziałania zjawisku przemocy 

w rodzinie, prawo do nienaruszalności, poszanowania i ochrony godności człowieka, prawo do 
życia, poszanowania integralności fizycznej i psychicznej, zakaz tortur i nieludzkiego lub poni-
żającego traktowania albo karania, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, zakaz dys-
kryminacji, m.in. ze względu na płeć oraz równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach 
życia. Karta praw podstawowych..., s. 392–393, 396.

86 tamże, s. 403. szczegółowe informacje na ten temat zawiera artykuł r. wieruszewskie-
go, Prawo Unii Europejskiej jako instrument przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, „Prawo 
i Płeć”, wyd. spec. 2009/2010, s. 28–32.

87 Jak działać na rzecz silnej konwencji odnoszącej się do wszystkich form przemocy mężczyzn 
wobec kobiet?, centrum zwalczania Przemocy wobec kobiet europejskiego lobby kobiet, 2010, 
s. 4–5.

88 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie priorytetów oraz 
zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (2010/2209(ini)), 
P7_ta-ProV (2011) 0127.
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wsparcia dla ofiar przemocy wobec kobiet oraz inne środki zwalczania przemo-
cy wobec kobiet przy wykorzystaniu struktury: polityka, zapobieganie, ochrona, 
oskarżenie, zabezpieczenie, partnerstwo89. 

wyrazem poważnego potraktowania przez Unię europejską kwestii zwal-
czania przemocy wobec kobiet było przyjęcie jej jako priorytetu prezydencji 
Hiszpanii, Belgii oraz węgier i zaproponowanie wprowadzenia konkretnych 
instrumentów90 odnoszących się do problemu męskiej przemocy wobec kobiet: 
powołania europejskiego obserwatorium Przemocy wobec kobiet, europejskie-
go zakazu zbliżania się sprawcy do ofiary przemocy (w formie dyrektywy) oraz 
europejskiego telefonu sos dla ofiar przemocy.

rozwiązywanie problemu przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domo-
wej, od lat jest przedmiotem zaangażowania organizacji międzynarodowych i re-
gionalnych, które kreują politykę i ustanawiają legislację na obszarze realizacji 
praw człowieka i zwalczania wszelkich form dyskryminacji. Przyjęto dziesiątki 
dokumentów – konwencji, rezolucji, zaleceń, dyrektyw, strategii i programów, 
których treści świadczą o pogłębianiu się wiedzy i świadomości polityków na 
temat złożoności i wagi zjawiska przemocy wobec kobiet. 

w europie przełomu XX i XXi w. nie ma już wątpliwości, że przemoc 
ta, we wszystkich jej przejawach, dokonywana w znacznej mierze przez męż-
czyzn na kobietach, jest zjawiskiem strukturalnym, kulturowo uwarunkowanym 
i skutkiem gorszej pozycji kobiet we współczesnym świecie. Jest wszechobecna 
w sferach życia prywatnego i publicznego oraz niezależna od społecznego statusu 
sprawców i ich ofiar. Generuje wysokie, trudne do jednoznacznego oszacowania 
koszty ekonomiczne i społeczne. Bezsprzecznie stanowi pogwałcenie praw czło-
wieka, nie do zaakceptowania w demokratycznym świecie, i jest źródłem wielu 
cierpień znacznego odsetka mieszkanek europy. Przemoc w rodzinie uznano za 
zjawisko szczególnie dotkliwe w skutkach dla kobiet i dzieci, wpływające de-
strukcyjnie na ich życie; za zjawisko nasilone, wszechobecne, a jednak skrywane, 
utrwalone w kulturze przez wielowiekową tradycję, obrosłe w mity i stereotypy, 
przez co trudne do wykorzenienia. Przemoc ta często stawała się przedmiotem 
odrębnych badań, debat i kampanii, a w konsekwencji – przyjmowanej i promo-
wanej polityki, mimo niepokoju niektórych środowisk o to, by przemoc domo-
wa nie stała się oddzielną kwestią, poza kontekstem strukturalnego problemu 
wszystkich form przemocy wobec kobiet. 

89 tamże.
90 Jak działać na rzecz silnej konwencji..., s. 4.
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nie ma wątpliwości, że zjawisko przemocy wobec kobiet trzeba wyelimino-
wać, angażując w tym celu wszelkie dostępne instrumenty, za co odpowiedzialne 
są władze państwowe. Państwo ma obowiązek zapewnienia jednostkom ochrony 
przed wszelkimi formami przemocy, zarówno ze strony funkcjonariuszy pub-
licznych, jak i osób prywatnych. Ponosi także za nie odpowiedzialność w razie 
nierealizowania z należytą starannością obowiązku zapobiegania wystąpieniu 
aktów przemocy, jak również ścigania i ukarania sprawców oraz zadośćuczynie-
nia ofiarom za doznane cierpienia. Dało to osobom poszkodowanym przemocą 
możliwość wniesienia do międzynarodowych trybunałów skargi na swoje pań-
stwo, które przez brak odpowiedniego prawa lub jego egzekwowania dopuściło 
do doznanej krzywdy. wyroki w tych sprawach, zapadające na korzyść skar-
żących, są ważnym instrumentem mobilizacji państw do wzmożenia wysiłków 
w zakresie zmiany prawa.

co ważne, parlamenty krajowe, ustanawiając przepisy regulujące tę kwestię, 
będąc stronami międzynarodowych umów, są nieustannie obligowane do podej-
mowania wszelkich starań, zwłaszcza ustawodawczych, w dążeniu do osiągnięcia 
postulowanego standardu profilaktyki, zwalczania przemocy, ścigania i karania 
sprawców oraz pomocy ofiarom. Mimo tych apeli, wspartych lobbingiem organi-
zacji pozarządowych zaangażowanych w zwalczanie zjawiska przemocy wobec 
kobiet, prawodawstwo krajów członkowskich nadal w różnym zakresie chroni 
przed przemocą osoby szczególnie narażone na jej doświadczanie. remedium na 
ten stan rzeczy upatruje się w ratyfikowaniu aktów prawa międzynarodowego 
o charakterze wiążącym strony, stąd przyjęcie w 2011 r. Konwencji Rady Europy 
w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy do-
mowej, a także inicjatywa podjęta w kierunku opracowania i wdrożenia unijnej 
dyrektywy w tym obszarze. 

nie można oczywiście nie doceniać postępów krajów członkowskich we 
wdrażaniu przepisów i podejmowaniu działań na rzecz rozwiązywania problemu 
przemocy wobec kobiet, w tym przemocy w rodzinie. Państwa dokonują rewizji 
swoich przepisów, wprowadzają nowe prawa, coraz lepiej chroniące ofiary prze-
mocy i zapewniające im większy dostęp do uzyskania wsparcia, uznają przemoc 
w rodzinie za przestępstwo, za które grożą sankcje karne, przyjmują instrumenty 
powstrzymywania, izolowania, ścigania i karania sprawców. Przeprowadzane są 
kampanie społeczne uwrażliwiające na ten problem oraz wdrażane krajowe stra-
tegie walki z tym zjawiskiem. 



225Polityka europejska...

niewątpliwie sukces na polu wyeliminowania wszystkich form przemocy 
wobec kobiet nie jest możliwy w krótkim czasie. nawet w wypadku przyjęcia 
przez wszystkie kraje europejskie skoordynowanych działań opartych na podbu-
dowie dobrego prawa krajowego, sprzyjającego rozwiązywaniu tych problemów, 
pozostaje jeszcze kwestia świadomości oraz zaangażowania organów i instytucji 
zobowiązanych do jego wdrażania. aby rozwiązywanie problemu przemocy wo-
bec kobiet było skuteczne, konieczny jest także wzrost świadomości społeczeń-
stwa oraz daleko idące zmiany społeczne, prowadzące do wzmocnienia pozycji 
kobiet we wszystkich dziedzinach życia społecznego. wymaga to jednak czasu, 
znacznych nakładów finansowych, woli politycznej i długoterminowego zaanga-
żowania ze strony prawodawców, władz wykonawczych i rządów. 

european policy on domeStic Violence againSt women 

Summary

solving the problem of violence against women, including domestic violence, has been 
a matter of importance for many international and regional organizations for years. 
the very same organizations create policy and legislation in order to realize human 
rights and combat all forms of discrimination. therefore, the United nations, council 
of europe and european Union have adopted dozens of documents, such as conventions, 
resolutions, recommendations, directives, strategies and programs, which contents bear 
witness to the deepening of the politicians’ knowledge and awareness of not only the 
complexity and gravity of violence against women, but also of the need to take decisive 
action to eliminate it from social life. 

in europe at the turn of the century, there is no doubt that violence against women, 
in all its forms, committed largely by men on women, is a structural phenomenon, cultur-
ally conditioned and the reason for women’s inferior position in the modern world. Being 
omnipresent in all the spheres of private and public lives, it is not determined by the so-
cial status of the perpetrators or their victims. it generates high economic and social costs 
which prove difficult to assess, and it unquestionably constitutes a violation of human 
rights, not acceptable in a democratic world, causing much suffering among a significant 
percentage of female european inhabitants. Domestic violence in particular has been 
considered a phenomenon creating peculiarly severe consequences for women and chil-
dren. with its destructive influence on their lives, it remains a severe and pervasive, yet 
hidden dilemma, which established in culture by centuries-old tradition, is overgrown 
with the myths and stereotypes, making it difficult to eradicate. 
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there is no doubt that violence against women, including domestic violence, needs 
to be vanquished by any means necessary, and that is what state authorities are responsi-
ble for. the state is also obliged to provide effective protection of individuals against all 
forms of violence, both from the public officials and other individuals. not only does it 
remain responsible for the citizen when the obligation to prevent the acts of violence has 
not been pursued with due diligence, but it is also liable for prosecution and punishment 
of perpetrators and compensation for victims for their suffering. But more importantly, 
state parliaments adopting the provisions governing these matters and being at the same 
time parties to international agreements, are constantly obliged to make every effort, 
especially a legislative one, to achieve the proposed standards of prevention, combating 
violence, prosecution and punishment of perpetrators, not to mention help and support 
for victims. state authorities are reviewing their rules and introducing new laws which 
give better protection for victims of violence and provide them with better access to sup-
port. 

Domestic violence is considered an offense for which criminal sanctions may be 
imposed. therefore, all the means to deter, isolate, prosecute and punish perpetrators are 
being adopted. there are many campaigns carried out and national strategies to combat 
this phenomenon implemented in order to sensitize the public on this issue. Despite these 
indubitable achievements, people who are particularly vulnerable to experience violence 
are still protected to a varying extent in different european countries. the remedy for this 
state of affairs is to seek the ratification of international legal acts binding all the parties. 
Hence, in 2011 the council of europe committee of Ministers adopted the convention 
on preventing and combating violence against women and domestic violence and took the 
initiative to develop and implement the eU Directive in this area of concern. However, it 
is not possible to achieve a success in eliminating all forms of violence against women in 
a short time. even if all european countries adopt coordinated actions based on the foun-
dation of good national law enabling a resolution of these issues, the question of aware-
ness and involvement of authorities and institutions responsible for its implementation 
will remain. to become effective in solving the problem of violence against women, it 
is also necessary to increase public awareness and introduce far-reaching social changes 
leading to the empowerment of women in all spheres of social life. nevertheless, it re-
quires time, considerable funding, political will and long-term commitment on the part 
of legislators, executive authorities and governments.

Translated by Małgorzata Sobczyk


