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Słowo wstępne – o izolacji sprawcy od ofiary - dr Sylwia Spurek
Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w szczególności prawo do życia, zdrowia, wolności. Stanowi też jedną z form przemocy wobec kobiet oraz najbardziej drastyczny przejaw dyskryminacji ze względu na płeć. To, co szczególnie istotne dla skutecznego
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, to fakt, iż – inaczej niż w przypadku wielu pozostałych
zachowań ściganych na podstawie prawa karnego – sprawca tego czynu i jego ofiara są dla
siebie osobami najbliższymi i najczęściej mieszkają razem. Dlatego tak ważne jest zapewnienie
bezpieczeństwa ofierze przemocy w rodzinie i izolacja sprawcy od ofiary, która może zostać
zapewniona przez następujące narzędzia: zakaz kontaktów, zakaz zbliżania się i nakaz opuszczenia przez sprawcę lokalu.
Instytucje izolacji sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary przeszły w polskim porządku prawnym ewolucję. Początkowo, od 2005 r., obowiązywały jedynie w Kodeksie karnym jako środki
karne i probacyjne, stosowane przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego i przy
warunkowym zawieszeniu wykonania kary, a zatem na samo zakończenie postępowania karnego. Duża nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz związanych z nią
przepisów, w tym Kodeksu postępowania karnego, uchwalona w 2010 r., spowodowała uzupełnienie tych narzędzi o środki zapobiegawcze, które mogą być stosowane już w postępowaniu karnym przygotowawczym, także przez prokuratorów i w postępowaniu rozpoznawczym
– przez sąd. Do samej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzono art. 11a,
który umożliwia sądowi cywilnemu, niezależnie od toczącego się procesu karnego, nakazanie
sprawcy opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą.
Nadal jednak brakuje w polskich przepisach prawnych narzędzia izolacji sprawcy od ofiary,
które mogłoby być stosowane i niezależnie od postępowania karnego, i natychmiast – gdy
właśnie doszło do przemocy i sprawca ciągle zagraża ofierze. To oczywista luka w systemie,
który ma przecież chronić ofiarę. Ale brak tego narzędzia oznacza także niewywiązanie się
przez Polskę z podstawowego w tym zakresie zobowiązania międzynarodowego – Konwencji
Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, którą Polska ratyfikowała w 2015 r. Zgodnie bowiem z art. 53 Konwencji, państwo ma obowiązek zagwarantować w swoim porządku prawnym takie narzędzia ochrony ofiary, które będą:
dostępne na potrzeby bezpośredniej ochrony oraz bez nienależytych obciążeń finansowych
lub administracyjnych nakładanych na ofiarę; wystawiane na określony czas lub do czasu ich
zmiany lub też zniesienia; jeśli zachodzi taka konieczność, wystawiane bez wysłuchania strony przeciwnej i ze skutkiem natychmiastowym; dostępne niezależnie od lub w uzupełnieniu
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do innych postępowań prawnych; możliwe do wprowadzenia w kolejnych postępowaniach
prawnych. Warto przypomnieć, że od kilku lat zwracamy się do rządzących o wprowadzenie do polskich przepisów instytucji policyjnego nakazu opuszczenia lokalu i – niezmiennie
– otrzymujemy odpowiedź, że prace nad tym trwają. Taki nakaz mógłby być wzorowany na
rozwiązaniach austriackich oraz zapewniałby natychmiastową ochronę osobie doświadczającej przemocy w rodzinie.
Niezależnie jednak od luk i niedostatków polskiego prawa należy zwrócić uwagę na brak pełnej i prawidłowej praktyki stosowania dostępnych już obecnie narzędzi – nakazu opuszczenia
lokalu, zakazu kontaktów i zakazu zbliżania się jako środków zapobiegawczych uregulowanych
w Kodeksie postępowania karnego oraz środków probacyjnych i karnych przewidzianych w Kodeksie karnym, a także - cywilnego środka określonego w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości wyraźnie pokazują, że środki te
stosowane są w niewielkiej liczbie toczących się postępowań, w zależności od środka – jedynie
w kilku lub kilkunastu procentach wszystkich spraw dotyczących przemocy w rodzinie, choć –
co ze względu na wspomnianą wyżej specyfikę przemocy w rodzinie – powinny być stosowane
jak najszerzej i najczęściej. Raport przygotowany przez Fundację Pozytywnych Zmian tę praktykę, niestety, potwierdza. Co więcej, cywilny nakaz opuszczenia lokalu, który z założenia miał
służyć do zapewnienia stosunkowo szybkiej ochrony ofiary, jest wydawany średnio po 153
dniach. Sama instytucja pod względem jej prawnej regulacji także nie gwarantuje niezwłocznego przeprowadzenia postępowania. Art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
bowiem określa jedynie, że termin pierwszej rozprawy powinien być wyznaczony nie później
niż w 30 dni od dnia złożenia wniosku, a dodatkowo przepis ten ma charakter instrukcyjny.
Dlatego wnioski i rekomendacje wypracowane w niniejszym raporcie przez Fundację Pozytywnych Zmian w zakresie narzędzi izolacji sprawcy od ofiary są w pełni uprawnione i słuszne.
Poprzeć należy także inne postulaty. Szczególnie ważny jest postulat dotyczący konieczności
orzekania udziału sprawcy w programach korekcyjno-edukacyjnych. Bez „oduczenia” sprawcy
przemocowych zachowań nie możemy bowiem mówić o skutecznym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Fakt, że ktoś nie czuje się bezpiecznie we własnym domu, to jedna z największych patologii
XXI wieku. Bez konsekwentnego i stanowczego stosowania wszystkich dostępnych prawnie
narzędzi nie mamy szansy na zwalczenie tej patologii.
Dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
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1

Wstęp
Krok za krokiem do świata bez przemocy:
kontrolujemy / edukujemy / pomagamy

Niniejszy raport przedstawia wyniki monitoringu sądów rejonowych na terenie woj. śląskiego w zakresie wyroków sądowych wydanych z art. 207 k.k., tj. za znęcanie się nad osobą
najbliższą za lata 2015-2016.
Art. 207 Kodeksu Karnego:
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą
w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne
życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
To właśnie z tego artykułu zasądzane są sprawy dotyczące przemocy w rodzinie, nazywanej
również przemocą domową.
Skala przemocy w Polsce jest ogromna i w zdecydowanej większości doświadczają jej
kobiety. Jednym z najważniejszych działań dążących do zmniejszenia procederu przemocy
domowej są właśnie działania prawne, skarżenie i skazywanie przestępców (sprawców przemocy), nakazy eksmisji czy uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym. Praca sądów
i orzekane wyroki są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem przemocy i są ostateczną,
a często jedyną formą pomocy osobom pokrzywdzonym.
Znamy wiele historii kobiet, które – aby w końcu uwolnić się od przemocy – wstąpiły na drogę
sądową. Historii, w których po umorzeniu postępowania lub po wyrokach „w zawieszeniu”
życie kobiet nie uległo żadnej poprawie, a niejednokrotnie stało się jeszcze gorszym piekłem.
Od początku naszej działalności słyszałyśmy wiele takich życiowych dramatów i to one skłoniły nas do monitorowania wyroków. Chciałyśmy sprawdzić, jak tak naprawdę wygląda polskie
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orzecznictwo w sprawach o przemoc, jak wykorzystywane są dostępne narzędzia. W roku
2015 opublikowałyśmy wyniki naszego pierwszego monitoringu wyroków śląskich sądów
w sprawach o przemoc.
Ponieważ od tamtego czasu pojawiły się nowelizacje prawa dotyczące tego tematu, postanowiłyśmy sprawdzić, czy zaszły jakieś realne zmiany.
Na Państwa ręce przekazujemy wyniki naszego drugiego „raportu sądowego” po nowelizacji
z 2015 r. oraz porównanie danych.
Celem niniejszego raportu, opracowania i publikacji przedstawionych danych jest zwrócenie
uwagi sędzi i sędziów na specyfikę rozpraw dotyczących znęcania i ich niezmiernie ważnej roli, jaką pełnią w życiu osoby pokrzywdzonej.
To od ich decyzji zależy, czy osoba pokrzywdzona będzie mogła w końcu uwolnić się od
przemocy i żyć w poczuciu bezpieczeństwa, które jest jednym z podstawowych praw
człowieka, o czym mówi m.in. preambuła do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. To, jak osoba pokrzywdzona zostanie potraktowana podczas procesu sądowego, rzutuje na jej poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Postawa i wiedza orzekających sędzi i sędziów ma więc kluczowe znaczenie. Orzekanie w sprawach o znęcanie
wymaga szczególnego podejścia do pokrzywdzonych i umiejętnego prowadzenia rozprawy sądowej.
Uważamy, że głównym celem wyroków za znęcanie powinno być zapewnienie bezpieczeństwa osobie doświadczającej przemocy i wszystkie środki karne, narzędzia izolacji
sprawcy, środki probacyjne powinny być dobierane i wykorzystywane pod tym właśnie
kątem.
Fundacja Pozytywnych Zmian od ponad 5 lat prowadzi działania zmierzające do poprawy sytuacji kobiet doświadczających przemocy ze strony osób najbliższych. Jednym z kluczowych
działań zmierzających do uwolnienia się od oprawcy jest praca organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości. Osoba doświadczająca przemocy musi być godnie i poważnie traktowana
przez urzędników państwowych a przestępstwo znęcania powinno być traktowane z najwyższą powagą.
Jak pisze sędzia Michał Lewoc z Ministerstwa Sprawiedliwości w informatorze „Przeciwdziałanie Przemocy W Rodzinie – Kompleksowy Informator Dla Sędziów, Prokuratorów i Kuratorów
Sądowych”: Organy ścigania, ochrony prawnej oraz wymiaru sprawiedliwości mają ogromną

8

rolę do wykonania w zakresie zarówno zapewnienia bezpieczeństwa oraz właściwego traktowania osób pokrzywdzonych w trakcie postępowania karnego i po jego zakończeniu, jak również
odpowiedniego i elastycznego oddziaływania na sprawcę przemocy.
W trakcie i po zakończeniu rozprawy sądowej istotne jest, aby pokrzywdzonej zapewnić bezpieczeństwo i aby wyrok był orzeczony adekwatnie do popełnionych czynów.
Jednocześnie ważną częścią drogi prawnej jest traktowanie osoby pokrzywdzonej zarówno podczas pierwszego składania zeznań, jak i na sali sądowej tak, by w tym trudnym i stresującym czasie nie doświadczała wtórnej wiktymizacji.
Fundacja Pozytywnych Zmian prowadzi monitoring orzecznictwa z art 207 k.k. po to,
aby przyczyniać się do podniesienia standardów udzielanych form pomocy i wsparcia
osobom doświadczającym przemocy na różnych płaszczyznach.
Z uwagi, iż etap drogi prawnej jest trudnym etapem w przerwaniu doświadczania przemocy, swoje działania Fundacja skupia na pracy sądów.
Podczas analizy orzecznictwa w sprawach o znęcanie pod uwagę brane są takie aspekty
jak: ilość wyroków z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, orzekanie środków karnych,
probacyjnych (nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej,
kierowanie sprawców na programy korekcyjno-edukacyjne czy terapię) czyli kluczowe elementy wpływające na bezpieczeństwo pokrzywdzonych.
Niniejszy raport jest drugim raportem Fundacji z monitoringu orzecznictwa z art.
207 k.k. Przedstawia dane za lata 2015 i 2016 i zawiera porównanie z poprzednim raportem
za lata 2012-2014. W niniejszym raporcie została wzięta pod uwagę nowelizacja prawa karnego po 1 lipca 2015 r. Raport jest odpowiedzią na pytanie, czy nowelizacja wniosła do orzecznictwa faktyczne zmiany.
Dane zawarte w raporcie zostały udostępnione na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze wszystkich sądów rejonowych w woj. śląskim.
Poprzedni obszerny raport „Art. 207 k.k. – znęcanie się nad osobą najbliższą – monitoring
śląskich sądów” dostępny jest na stronie Fundacji: www.pozytywnezmiany.org/multimedia/
raporty
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Raport ten, stanowi jeden z elementów nowych działań Fundacji pod nazwą
„Temida przeciwko przemocy”, które dotyczą monitorowania prawnych i sądowych aspektów ochrony osób doświadczających przemocy.

Pierwszy raport z monitoringu art. 207 k.k. za lata 2012-2014

Nowelizacja prawa karnego w 2015 roku

Drugi raport z monitoringu art. 207 k.k za lata 2015-2016

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które na co dzień wspierają
nasze działania. W szczególności dziękujemy: adwokatkom Monice Ramlow i Katarzynie
Małasze-Kardasz, psycholożce Renacie Szczepańskiej, „ART 207 - Artystycznej Grupie Antyprzemocowej”, Grzegorzowi Walczykowi, Judycie Mierczak, Kindze Kulik, Karinie Nowickiej-Kudłacz, Monice Soból oraz dr Sylwii Spurek - Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
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Perspektywa psychologiczna - psycholożka Renata Szczepańska
Osoby pokrzywdzone przestępstwem, jakim jest przemoc w rodzinie długo dojrzewają
do podjęcia decyzji, by w sposób kategoryczny przerwać ją i rozpocząć życie wolne od przemocy. Nie wynika to jednak z ich przyzwolenia jej stosowanie, ale z konsekwencji pozostawania w związku opartym na przemocy. Często wieloletnie wpajane w świadomość osoby
pokrzywdzonej informacje, że jest „głupia, nieporadna, że nie da sobie rady, nikt jej nie uwierzy
i jeszcze odbiorą jej dzieci” przynoszą oczekiwane konsekwencje – strach paraliżuje działania.
Kiedy jednak osoba zdecyduje się zatrzymać przemoc, często po kolejnym, dramatycznym
incydencie, ma w sobie ogromną nadzieję i podstawową dla wszystkich ludzi wiarę w sprawiedliwość. W to, nie można bezkarnie łamać prawa i stosować przemocy wobec nikogo. Ta wiara
dodaje też siły, by w codziennych sytuacjach i często w relacjach ze sprawcą móc chodzić
z podniesioną głową, chroniąc często nie tyle siebie, co dzieci. Sprawy karne sądowe są dla
wielu osób pokrzywdzonych ogromnym przeżyciem. Często wstydzą się mówić o wszystkich
szczegółach dotyczących form stosowanej wobec nich przemocy, ale robią to po to, by chronić
siebie i najbliższych przed kolejnymi atakami.
Wyroki w sprawach karnych z art. 207 k.k. w większości zapadają w zawieszeniu. Co to oznacza
dla osób pokrzywdzonych? Po pierwsze, wiele z nich nie rozumie, że to jednak wyrok skazujący, potocznie odbierając go jako przysłowiowe „pogrożenie palcem” sprawcy. Często osoby
są zdruzgotane tym faktem, mówią o tym, ze widocznie sprawca miał rację, że nikt jej, ofierze,
nie uwierzył w to, co mówiła. Brak zastosowania dodatkowych sankcji – jak zakaz zbliżania czy
nakaz opuszczenie mieszkania – powoduje ze nic właściwie nie zmienia się w codziennym
życiu pokrzywdzonych. Bywa nawet tak, że wyroku orzeczonym „w zawieszeniu” dochodzi do
eskalacji przemocy, ale w sposób bardziej wyrafinowany np. tak, by nie pozostawić śladów.
Brak rzetelnego nadzoru kuratorskiego powoduje, iż sprawcy czują się bezkarni, a osoby pokrzywdzone zniechęcone do dalszych kroków prawnych w tej materii nie wierząc w skuteczność wymiaru sprawiedliwości.
Renata Szczepańska – psycholożka, specjalistka z dziedziny wiktymologii. Autorka Programu Przeciwdziałania Przemocy
„DOŚĆ PRZEMOCY” (nagrodzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i UNDP w 1997 roku). Współautorka publikacji: „O pomocy osobom pokrzywdzonym w Polsce – wdrażanie programów w powiatach i samorządach gminnych” (2002);
„Poszanowanie godności ofiar przestępstw” (2002); „Interdyscyplinarność działań jako warunek skutecznej pomocy ofiarom
przestępstw” w: praca zbiorowa pod red. T. Cieleckiego, J. B. Banach-Gutierrez, A. Suchorskiej „Pozycja ofiary procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe” (2008). Mediatorka i ekspertka – uczestniczka grupy zadaniowej powołanej
przez Prezesa Rady Ministrów, działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości do opracowania założeń krajowego programu
pomocy ofiarom przestępstw od 2006-2008. Koordynatorka na teren województwa śląskiego Programu Pilotażowego Sieci
Pomocy Ofiarom Przestępstw w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Programu Pomocy
Ofiarom Przestępstw (09.2007–30.06.2008 r.).
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Wprowadzenie do monitoringu i dane z poprzedniego badania.
Skrót informacji z monitoringu orzecznictwa
z art. 207 k.k. za lata 2012-2014
W 2015 roku Fundacja Pozytywnych Zmian opublikowała pierwszy raport z monitoringu
orzecznictwa z art. 207 k.k. Zawierał analizę orzecznictwa w sprawach o znęcanie w sądach na
terenie woj. śląskiego (wraz z porównaniem i kontekstem danych ogólnopolskich).
Sprawdziłyśmy wszystkie wyroki wydane w badanym okresie w sprawach o znęcanie z art.
207 k.k. Interesowało nas, ile z nich wydano z warunkowym zawieszeniem kary oraz czy sąd
orzekł co najmniej jeden środek probacyjny czy karny (są to m.in. zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej, nakaz opuszczenia lokalu czy kierowanie sprawców na odbycie programu
korekcyjno-edukacyjnego). Sprawdzono także, czy i jakie szkolenia organizowane są dla sędzi
i sędziów z tematu przemocy czy postępowania z osobami pokrzywdzonymi przemocą.
Przeanalizowano również ponad pół tysiąca akt sądowych, przyglądając się konkretnym, często wieloletnim historiom i wydanym w tych sprawach wyrokom.
Oto najważniejsze dane i główne wnioski po przeprowadzeniu monitoringu
za 2012-2104 r. sądów w woj. śląskim:
• na 245 sędzi/sędziów z wydziałów karnych, 34 wzięło udział w ciągu trzech lat w szkoleniach
dotyczących tematu związanego z przemocą w rodzinie – 13,87%,
• 8 sędzi/sędziów uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym wiktymologii – 3,26%,
• w latach 2012-2014 w śląskich sądach zapadło 2647 wyroków skazujących z art. 207 k.k.
z tego 2323 z warunkowym zawieszeniem wykonania kary – 91,53%,
• 133 sprawców skierowano na odbycie programów korekcyjno-edukacyjnych – 5,48%,
• 102 razy orzeczono nakaz opuszczenia lokalu – 4,20%,
• 125 razy orzeczono zakaz zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej – 5,15%.
Główne wnioski zawarte w poprzednim raporcie:
• większość wyroków w sprawach o znęcanie zapada z warunkowym zawieszeniem wykonania kary lub postępowania są warunkowo umarzane;
• zdecydowanie zbyt rzadko stosowane są środki karne i probacyjne, takie jak nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania, kierowanie sprawców do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym;
• niewielka liczba sędziów i sędzi brała udział w szkoleniach z tematyki przeciwdziałania prze-
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•

•
•

mocy w rodzinie a w programie aplikacji sędziowskiej znalazło się jedynie 12 godzin przeznaczonych na psychologię, psychiatrię i etykę pracy sędziego/sędzi;
zapadają zupełnie rozbieżne wyroki za podobne czyny – w jednej sprawie sprawca zostaje
pozbawiony wolności, w drugiej otrzymuje wyrok w zawieszeniu, bez żadnych środków karnych, które mogłyby zapewnić poczucie bezpieczeństwo osobie pokrzywdzonej, a w jeszcze
innym przypadku postępowanie zostaje warunkowo umorzone;
kwalifikacja naruszenia czynności narządów ciała jest klasyfikowana bez jednoznacznych
wytycznych, przy czym większość naruszeń była klasyfikowana jako „lekkie”. Często czyny te
wyraźnie wskazywały na potrzebę kwalifikacji przynajmniej jako „średnia”;
w związku z powyższym główny cel – zapewnienie bezpieczeństwa osobie doświadczającej
przemocy – nie jest realizowany.

Rekomendacje. Co wpłynie na skuteczniejszą pomoc osobom
pokrzywdzonym przemocą w rodzinie:
1. Odseparowanie sprawcy od osoby pokrzywdzonej – pozbawienie wolności, zakaz zbliżania,
nakaz opuszczenia lokalu, eksmisja z wspólnie zajmowanego lokalu.
2. Podnoszenie wiedzy i kompetencji przez pracowników wymiaru sprawiedliwości: szkolenia,
konferencje, spotkania z ekspertami/-kami oraz przedstawicielami/-lkami organizacji pozarządowych i korzystanie z ich doświadczeń.
3. Umiejętność pracy z osobami doświadczającymi przemocy, by podczas rozpraw nie doświadczały wtórnej wiktymizacji.
4. Adekwatna do czynu kwalifikacja naruszenia czynności narządów ciała.
5. Kierowanie sprawców na terapię i programy korekcyjno-edukacyjne.
6. Ujednolicenie systemu gromadzenia danych dla wszystkich sądów.
Cały system pomocowy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie wymaga
usprawnienia. Jednak to sąd stoi na straży prawa. Po rozprawie sprawca powinien otrzymać
karę adekwatną do swoich czynów a pokrzywdzona opuścić salę w poczuciu godnego traktowania, sprawiedliwości i bezpieczeństwa.
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RAPORT Z MONITORINGU
ART. 207 K.K. 2015-2016 r.

2

Zmiany prawne w kodeksie karnym po 01.07.2015 r.
1 lipca 2015 r. wszedł w życie znowelizowany kodeks karny, kodeks postępowania karnego i inne ustawy mające zreformować proces karny w Polsce.
Reforma miała zmierzać przede wszystkim do1:
1) ograniczenia postępowania dowodowego prowadzanego w postępowaniu przygotowawczym do niezbędnego minimum, tak, aby niepotrzebnie nie dublować czynności dowodowych
(np. przesłuchań świadków) na rozprawie, a także, aby strony miały szansę kontradyktoryjnego i bezpośredniego przeprowadzenia dowodu przed sądem,
2) przyspieszenia postępowania przez eliminację zbędnego formalizmu, rozszerzenie możliwości wykorzystania konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego, a także
nowelizację przepisów regulujących postępowanie odwoławcze,
3) zapewnienia efektywnych gwarancji procesowych w toku stosowania środków zapobiegawczych (w szczególności tymczasowego aresztowania).
Należy nadmienić, iż od tego czasu kodeks karny i inne ustawy znów zmieniono nowelizacją,
która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r.
Ponieważ zdecydowana większość wyroków za znęcanie z art. 207 k.k. wydawana jest z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, ważnym aspektem w wyrokach jest stosowanie
zobowiązań w myśl art. 72. § 1. k.k.
Po nowelizacji kodeksu artykuł ten otrzymał brzmienie, które przytaczamy w całości (kolorem
niebieskim zaznaczono zmiany po 01.07.2015 r.):
Art. 72. § 1. Zawieszając wykonanie kary, sąd zobowiązuje, a jeżeli orzeka środek karny,
może zobowiązać skazanego do:
1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
2) przeproszenia pokrzywdzonego,
3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,
5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
6) poddania się terapii uzależnień,
6a) poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
6b) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
7) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
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1

Za: „Polski Proces Karny po reformie", dr Wojciech Jasiński, Warszawa, czerwiec 2015 r.

7a) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,
7b) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
8) innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa – przy czym orzeka się przynajmniej jeden z obowiązków.
§ 1a. Nakładając obowiązek wymieniony w § 1 pkt 7a, sąd wskazuje minimalną odległość od
osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować.
§ 1b. Nakładając na sprawcę przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony w § 1 pkt 7b, sąd określa sposób
kontaktu skazanego z pokrzywdzonym.
§ 2. Sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 albo zobowiązać skazanego do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części, chyba, że
orzekł środek kompensacyjny.

W art. 72 dodano punkty 6, 6a i 6b, czyli możliwość skierowania sprawcy na terapię, psychoedukację, psychoterapię czy program korekcyjno-edukacyjny. Pamiętajmy jednak, że aby
uczestniczyć w tych zobowiązaniach, poza programem korekcyjno-edukacyjnym,
sprawca musi wyrazić zgodę.
Punkt 8 wskazujący na możliwość wymagania „innego stosownego postępowania” jest szerokim zagadnieniem, co może dać sądowi możliwość orzeczenia zobowiązania poza wymienionymi w tym artykule, przy czym najistotniejsze jest to, że sąd musi orzec przynajmniej jeden
z obowiązków.
Paragrafy 1a i 1b precyzują punkty 7a i 7b dotyczące zbliżania się do osoby pokrzywdzonej
oraz sposób kontaktu w przypadku nałożenia obowiązku opuszczenia lokalu.
Zmianie uległy brzmienia punktów 2b i 2e art. 39:
Art. 39. Środkami karnymi są:
1) pozbawienie praw publicznych,
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
2b) zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca
pobytu bez zgody sądu,
2c) zakaz wstępu na imprezę masową,
2d) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
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2e) nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
(poprzednio: 2e nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym)
3) zakaz prowadzenia pojazdów,
4) uchylony (przepadek)
5) uchylony (poprzednio: obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę),
6) uchylony (poprzednio: nawiązka),
7) świadczenie pieniężne,
8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Zmianie uległo brzmienie punktu 2b z "obowiązku" na zakaz przebywania w określonych
środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do
określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, oraz punkt
2e: nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
gdzie dodano możliwy zakres czasowy nakazu określony jako "okresowe opuszczenie
lokalu".

Zmianie uległ również par. 1 art 69 k.k.:
Art. 69. § 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej
w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa
nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec
niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
§ 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy,
jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.
§ 3. (uchylony).
§ 4. Wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary jedynie w szczególnie
uzasadnionych wypadkach.
Poprzednie brzmienie art. 69 k.k przed 01.07.2015 r:
Art. 69. § 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności
nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności
zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
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Ze zmian tych wynika, iż zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności sąd może, gdy
pozbawienie wolności orzeczone zostanie w wymiarze nieprzekraczającym roku.
W przypadku kar pozbawienia wolności z art. 207 k.k. 74% stanowią wyroki w wymiarze od 6
m-cy do 1 roku.
Warto zaznaczyć, że przewidywany w kodeksie karnym maksymalny wymiar kary za przestępstwo znęcania jest zdecydowanie wyższy. W zależności od kwalifikacji tego czynu są to kolejno:
5, 10 i 12 lat (art. 207 k.k.).
Art. 70 k.k.:
Art. 70. § 1. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3
lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku.
Poprzednio:
Art. 70. § 1. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
1) od 2 do 5 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
2) od roku do 3 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
§ 2. W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2, okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Zatem skrócono okres próby w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności do lat 3 (poprzednio 2 do 5). Z punktu widzenia osoby doświadczającej
przemocy i biorąc pod uwagę, że ponad 80% wyroków za znęcanie wydawanych jest z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, zapis ten jest niekorzystny.
Uważamy, że wyroki w zawieszeniu za znęcanie zupełnie nie chronią osoby pokrzywdzonej.
Ale jeżeli już są orzekane i to w 80%, to możliwość zasądzenia dłuższego okresu próby, jaką
poprzednio miał sąd, była właściwszym rozwiązaniem.
W Kodeksie Karnym został dodany artykuł 37a k.k. o brzmieniu:
Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 §
1a pkt 1 lub 4.
(Art. 34. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach).
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Ograniczenie wolności – zapisy artykułu 34 zostały na dzień dzisiejszy zmienione po raz kolejny i obecnie artykuł brzmi następująco:
Art. 34. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach.
§ 1a. Kara ograniczenia wolności polega na:
1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,
2) (uchylony),
3) (uchylony),
4) potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.
§ 1b. Obowiązki i potrącenie, o których mowa w § 1a, orzeka się łącznie lub osobno.
§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
2) (uchylony),
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.
§ 3. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub obowiązki, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 2–7a.
Biorąc pod uwagę, że w sprawach o znęcanie może zostać wykorzystany zapis art. 37a,
czyli zamiast kary pozbawienia wolności sąd orzeknie grzywnę albo karę ograniczenia wolności, z uwagi na perspektywę osoby, nad którą znęca się, często przez wiele lat, oprawca,
z dużą ostrożnością przyglądamy się zapisom tego artykułu. W przypadku sprawcy przemocy
nałożenie jedynie grzywny i to w przypadku wyroków zagrożonych karą pozbawienia wolności
do lat 8, może nie być determinujące i wskazujące na wagę problemu przestępstwa znęcania.
Dodatkowo sprawca, wobec którego sąd orzekł ograniczenie wolności, nie może bez zgody
sądu zmieniać stałego pobytu, co w przypadku wspólnego mieszkania ze sprawcą przemocy
jest zdecydowanie niekorzystne.
Orzekanie ograniczenia wolności
Z przeprowadzonego monitoringu wynika, iż orzekanie ograniczenia wolności z art. 207 k.k.
wzrosło w sądach z całego kraju o 10%. W myśl art. 34 par. 2 pkt. 1 w czasie odbywania kary
ograniczenia wolności skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu.
Szersze omówienie orzekania ograniczenia wolności znajduje się w dalszej części raportu.
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Monitoring orzecznictwa z art. 207 k.k. za lata 2015-2016 r.
Poniżej przedstawiamy opracowane przez nas dane za lata 2015 i 2016 oraz porównanie
z danymi za lata 2012-2014, biorąc pod uwagę nowelizację prawa karnego po 1 lipca 2015 r.
Dane zawarte w raporcie zostały udostępnione na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze wszystkich sądów rejonowych w woj. śląskim
i opracowane przez Fundację Pozytywnych Zmian.
Wyroki za znęcanie orzekane są w zdecydowanej większości z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary. Dlatego szczególnie istotnym elementem są wymierzane środki karne czy
probacyjne. Te, niestety, wciąż orzekane są bardzo rzadko.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w sądach w Polsce
z art. 207 k.k.
Poniższa tabela nr 1 przedstawia liczbowe zestawienie wyroków za znęcanie wydanych w sądach rejonowych w Polsce od 2012 roku.
Wyroki z warunkowym zawieszeniem wykonania kary stanowiły do 2015 około 86%. Za
rok 2016 stanowią 73%.
Należy zaznaczyć, że o 10% wzrosło orzekanie ograniczenia wolności, co może mieć wpływ na
mniejszą ilość wyroków w zawieszeniu.

Tabela nr 1. Skazania w I instancji Sądów Rejonowych w Polsce według klasyfikacji prawnej oraz wymiaru
kary w latach 2012-2016 r.

20

Lata

Wszystkie wyroki
skazujące
z art. 207 k.k.

Kara pozbawienia
wolności

Warunkowe
zawieszeniem
wykonania kary
pozbawienia wolności

Pozbawienie
wolności bez
zawieszenia

2012

12970

12217

10592 (86,69%)

1625 (13.30%)

2013

11970

11329

9778 86,30%

1551 (13,69%)

2014

12772

12042

10325 (85,74%)

1717 (14,25%)

2015

12024

10956

9288 (84,77%)

1668 (15,22%)

2016

10723

8442

6167 (73%)

2275 (26,94%)

Wyroki z art. 207 k.k. z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary orzekane w sądach rejonowych w Polsce

86%

85%

73%

2012-2014

2015

2016

30694
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9288

6167

Wyroki z warunkowym zawieszeniem wykonania kary w sądach rejonowych
województwa śląskiego
Poprzedni raport Fundacji za lata 2012-214 wykazał, iż w sądach śląskich wyroki za znęcanie
zawieszano w 91,53%. Dane z kolejnego monitoringu za lata 2015 i 2016 wskazują na niecałe
64% „zawieszanych” wyroków (tabela nr 2).

Tabela nr 2. Wyroki z art 207 kk – sądy rejonowe woj. śląskiego
Lata

Wyroki skazujące
z art. 207 k.k.

Zawieszenie
wykonania kary

Procentowo wyroki
w zawieszeniu

2012-2014

2647

2423

91,53%

2015-2016

2218

1418

63,93%

Wyrok „w zawieszeniu“ dla sprawcy przemocy w żaden sposób nie zapewnia
bezpieczeństwa osobie pokrzywdzonej. Gdy dodamy to tego niezmiernie niską skalę
wymierzania środków karnych, które realnie mogą odizolować sprawcę od pokrzywdzonej, następuje sytuacja, w której sprawca po rozprawie nadal przebywa z pokrzywdzoną.
Zarówno z danych ogólnopolskich, jak i z sądów z woj. śląskiego wynika, iż w ostatnim roku
sądy w mniejszym stopniu orzekają warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w wyrokach za znęcanie. W skali krajowej odnotowano o 10% mniejszą liczbę „zawieszania” wyroków, natomiast w sądach z woj. śląskiego ta różnica wynosi prawie 28%.
Zmiana kodeksu karnego, który obowiązuje od 1 lipca 2015 r. miała m.in. zaostrzyć możliwość
warunkowego zawieszania wykonania kary. Uległy zmianie zapisy w art. 69 k.k. Obecnie sąd
może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku (§ 1 art. 69) – poprzednio były to dwa lata.
Niemniej jednak należy zaznaczyć, że w Polsce 74% wyroków za znęcanie stanowią wyroki,
gdzie orzeczono od 6 m-cy do 1 roku pozbawienie wolności. Są one zawieszane w 86%, więc
jeżeli nie zmieni się orzekanie w sprawach o znęcanie i kary pozbawienia wolności nie będą
wyższe, sytuacja raczej nie ulegnie zmianie.
Wpływ na mniejszą liczbę warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności
ma również większa liczba orzekanego ograniczenia wolności, które wzrosło o 10% od 2016 r.
O ograniczeniu wolności piszemy w dalszej części raportu.
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Wyroki z art. 207 k.k. z warunkowym zawieszeniem wykonania
kary w sądach rejonowych w woj. śląskim w latach 2015-2016

2218
WYROKÓW
SKAZUJĄCYCH
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63,75%

Jako organizacja pozarządowa, która na co dzień ma kontakt z kobietami doświadczającymi
przemocy, wychodzimy poza ramy sali sądowej i paragrafów. Każda sprawa w sądzie to konkretna sprawa rzeczywistej osoby, to pani Katarzyna, Bożena, Dominika... Wyrok sądu w ich
sprawie to również wyrok na ich dalsze życie. Widzimy, jak oddychają z ulgą, gdy słyszą wyrok skazujący dla sprawcy, gdy czują, że ich krzywda została zrozumiana a „kat“ został ukarany.
Również razem z nimi przeżywamy, gdy mimo wielu starań sprawca wychodzi z sali sądowej
z podniesioną głową, z niskim wyrokiem pozbawienia wolności czy „w zawieszeniu”, bez poczucia, że robi coś złego. A kobieta musi nadal z nim mieszkać i egzystować.
Dopóki wymiar sprawiedliwości swoimi działaniami nie wskaże jednoznacznie, że za przemoc
wobec kobiet, dzieci, osób najbliższych grożą poważne sankcje karne, nadal będziemy słyszeć
w mediach kolejne doniesienia o zabitych czy maltretowanych latami kobietach.
Może warto spojrzeć na problem przemocy w rodzinie tak po prostu po ludzku, wczuć się
w sytuację, zastanowić się jakbym się czuła/czuł, gdyby przytrafiło się to mnie albo najbliższej
osobie z mojej rodziny? Co wtedy bym zrobiła/zrobił? Co chciałabym/chciałbym, aby się wydarzyło?

Środki karne, probacyjne, zobowiązania
W przypadku zawieszenia wykonania kary, sąd ma możliwość zastosowania wobec skazanego zobowiązań w myśl art. 72 k.k. Jest to jedyna możliwość, aby sprawcę odizolować od
poszkodowanej (przynajmniej na jakiś czas).
Przyjrzyjmy się, jak orzekane są zakazy zbliżania i nakazy opuszczenia lokalu w sądach w Polsce i woj. śląskim.
Stosowanie środków karnych oraz środków zapobiegawczych podczas postępowania przygotowawczego i zastosowanych w wyroku sądowym jest niezmiernie ważnym aspektem w zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym.
Wskazuje na to m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji z Ministrem Sprawiedliwości czy w liście do Ministra Pracy i Polityki Społecznej gdzie wskazuje m.in.:
(...) Pozwolę sobie także zwrócić uwagę na konieczność podjęcia działań mających na celu wzmocnienie efektywności stosowania środków umożliwiających izolację sprawcy od ofiary, w szczególności w postaci nakazu opuszczenia lokalu. Tego rodzaju środek, wprowadzony w 2010 r., może
być stosowany w postępowaniu karnym (art. 275a kpk), jak również niezależnie od faktu, czy takie
postępowanie zostało wszczęte i na jakim jest etapie (art. 11 a u.p.p.r.). Wydaje się, że właściwe
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organy nie korzystają z możliwości jego zastosowania w odpowiednim zakresie. Nazbyt często to
ofiara zmuszona jest opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania, trafiając często do schroniska
dla bezdomnych. Wiele spośród przebywających w takich ośrodkach kobiet to ofiary przemocy,
którym nie udzielono odpowiedniego wsparcia.
Dr Sylwia Spurek – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich – zauważa, że przepisy nakazujące sprawcy przemocy opuszczenie lokalu, w którym mieszka razem z ofiarą, są nieskuteczne.
Powinno to nastąpić w ciągu 30 dni, jednak zdarza się, że trwa to nawet kilka miesięcy.
Już pod koniec 2013 r. w rekomendacjach RPO Anna Błaszczak wskazywała:
W związku z małą liczbą orzeczeń nakazujących sprawcy przemocy opuszczenie mieszkania zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy domowej, istotne jest poszerzenie wiedzy sędziów o tym, na
czym polega skuteczna pomoc takim osobom i jak istotna jest izolacja sprawcy od ofiary, a także
orzekanie tego rodzaju środków karnych i zapobiegawczych nie tylko w sprawach dotyczących
przestępstwa znęcania się, ale także i innych przestępstw przeciwko osobom najbliższym.
Zakaz zbliżania się sprawcy do pokrzywdzonej i nakaz opuszczenia lokalu zastosowane
w sądach rejonowych w Polsce

• powstrzymanie się od zbliżania się do pokrzywdzonego:
2016: 836 (13,55%); 2015: 965 (10,38%); 2014: 595 (5,76%).
• nakaz opuszczenia lokalu:
• 2016: 423 (6,85%); 2015: 574 (6,18%); 2014: 522 (5,05%).
Zakaz zbliżania się sprawcy do pokrzywdzonej i nakaz opuszczenia lokalu zastosowane
w sądach rejonowych w woj. śląskim
(tabela nr 3 przedstawia środki karne i probacyjne w sądach w woj. śląskim z 2012-2016 r.)

2015 i 2016 r.:
• 92 – nakaz opuszczenia lokalu (4,1%);
• 179 – zakaz zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej (8,04%);
2012-2014:
• 102 - nakaz opuszczenia lokalu (3,85%);
• 125 - zakaz zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej (4,72%)
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Zakaz zbliżania lub powstrzymawnie się od zbliżania się
do pokrzywdzonego, orzekany w sądach rejonowych w Polsce

WYROKI
W ZAWIESZENIU
6167

13,55%
836

2016
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WYROKI
W ZAWIESZENIU
9288

10,38%

WYROKI
W ZAWIESZENIU
10325

965

5,67%

2015

2014

595

Zakaz zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej orzekany
w sądach rejonowych w woj. śląskim 2015 i 2016 r.

8,04%
179

1418 WYROKI
W ZAWIESZENIU
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Jak wskazywałyśmy powyżej, zastosowany środek karny w przypadku zawieszenia wykonania wyroku pozbawienia wolności jest najważniejszym czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo osoby pokrzywdzonej.
W związku ze zbyt niskim stosowaniem środków karnych czy zabezpieczających w postępowaniu przygotowawczym, Rzecznik Praw Obywatelskich2, Ministerstwo Sprawiedliwości3 i Prokurator Generalny4 kierują w stronę sędziów i prokuratorów wytyczne i zalecenia wskazujące na
konieczność ich stosowania.
Trudno jest zrozumieć, dlaczego tak rzadko środki te są stosowane, skoro sędzia ma możliwość orzeczenia ich, a stosowanie ich jest wręcz zalecane.
Dzięki orzeczonemu nakazowi opuszczenia lokalu osoba pokrzywdzona nie musi już obawiać
się ataków we własnym domu. Może za jakiś czas poczuje się nawet w nim bezpiecznie. Orzekanie tego środka karnego jest niestety bardzo rzadkie.
Z danych ogólnopolskich wynika, że nakaz opuszczenia lokalu orzeczono: w 2014 r.
w 5% a w 2016 w 6,85%.
W województwie śląskim jest jeszcze gorzej. W latach 2015-2016 był stosowany w 4,1%,
a w 2012-2014 w 3,85%.
Małą zmianę natomiast można zauważyć przy orzekaniu zakazu zbliżania się sprawcy do
pokrzywdzonej osoby. Orzekanie tego środka wzrosło, co można uznać za pozytywne zmiany
w tym kierunku. Niestety, wciąż zmiany te są na bardzo niskim poziomie.
Zakaz zbliżania orzeczono w Polsce: w 2014 roku w 5,76%, a w 2016 – 13,55% (procent
z liczby wyroków wydawanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary).
Sądy ze Śląska podają wzrost z 4,72% w 2012-2014 do 8,04% obecnie.
Pomimo wyroku skazującego dla sprawcy, ale orzeczonego „w zawieszeniu”, sprawca nadal
realnie zagraża pokrzywdzonej. Orzeczenie zakazu zbliżania, chociaż na jakiś okres, zapewni
jej względne poczucie bezpieczeństwa.

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami, Anna Błaszczak 2013 r.
Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2014 r.
4
Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczace zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 01.04.2014
2
3
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Nakaz opuszczenia lokalu orzekany w sądach rejonowych w Polsce

WYROKI
W ZAWIESZENIU
6167

WYROKI
W ZAWIESZENIU
9288

WYROKI
W ZAWIESZENIU
10325

6,85%

6,18%

5,05%

2016

2015

2014

423

29

574

522

Nakaz opuszczenia lokalu orzekany w sądach rejonowych
w woj. śląskim 2015 i 2016 r.

4,1%
92

1418 WYROKI
Z WARUNKOWYM
ZAWIESZENIEM
WYKONANIA KARY
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Tabela nr 3 Orzekanie z art. 207 k.k. w sądach rejonowych woj. śląskiego
Lata - zakres
monitoringu

Wyroki
skazujące

Warunkowe
zawieszenie
wykonania kary

Nakaz
opuszczenia
lokalu

Zakaz zbliżania

Skierowania
na odbycie
programu
korekcyjnoedukacyjnego

2012-2014

2647

2423 (91,53%)

102 (3,85%)

125 (4,72%)

133 (5,02%)

2015-2016

2218

1418 (63,91%)

92 (4,1%)

179 (8,04%)

196 (8,81%)

Skierowanie na program korekcyjno-edukacyjny
Cytujemy za rekomendacjami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich:
Konieczne jest ciągłe zwiększanie świadomości przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, tak, aby
zwiększyć liczbę orzeczeń nakazujących uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych.
Istotne jest także każdorazowe uświadomienie oskarżonym, że udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych może istotnie wpłynąć na ocenę ich sytuacji procesowej. Ponadto, udział sprawców przemocy domowej w tego rodzaju programach należy umożliwić nie tylko w postępowaniu
karnym.

Skierowania na program w sądach rejonowych woj. śląskiego:
2015 i 2016 r.:
• 196 - skierowania na odbycie programów oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych (8,81%)
2012-2014 r.:
• 133 - skierowania na odbycie programów oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych (5,02%).
Zgodnie z art. 72 k.k., zawieszając wykonanie kary sąd może skierować sprawcę do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych (art. 72 par. 1 pkt 6b k.k.).
Cytując za Wytycznymi do Tworzenia Modelowych Programów Korekcyjno-Edukacyjnych dla
Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie:
Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziała-
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niu przemocy w rodzinie. Programy te powinny stanowić część całego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz uzupełniać różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec sprawców. Podstawowym celem tych wszystkich działań jest powstrzymanie
sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie.
Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie powinny być
prowadzone w formie programów działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.
Ponieważ program ten jest jedynym programem skierowanym do sprawców przemocy, zasadne by było kierowanie na jego odbycie każdego sprawcy, a nieobecność mogłaby skutkować odwieszeniem wyroku.
Kierowanie sprawców na program korekcyjno-edukacyjny w sądach woj. śląskiego jest na bardzo niskim poziomie. W ostatnich dwóch latach skierowano na program 196 sprawców na
1418 wyroków z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, a od roku 2012 kierowanie na
program wzrosło jedynie o niecałe 4%.
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Orzekanie obowiązku uczestnictwa w oddziaływaniach
korekcyjno-edukacyjnych w sądach rejonowych woj. śląskiego

8,81%

33

196

5,02%

2015 i 2016

2012 - 2014

133

Poniższa tabela nr 4 przedstawia orzekanie z art. 207 k.k. w sądach rejowych woj. śląskiego.

L.p
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Sąd

Wyroki skazujące
2015-2016 r.

Warunkowe zawieszenie
wykonania kary

Nakaz opuszczenia lokalu

Powstrzymanie się
od kontaktowania
lub zbliżania się do
pokrzywdzonego

Poddanie się terapii
uzależnień

Poddania się terapii,
w szczególności
psychoterapii lub
psychoedukacji

32

2

10

14

4

Pozbawienie wolności

Program korekcyjnoedukacyjny

35

1

Bielsko-Biała

125

79

2

Będzin

67

23

7

3

0

2

1

0

3

Bytom

52

36

11

26

0

0

8

0

4

Cieszyn

87

62

12

0

4

5

7

0

5

Częstochowa

253

151

56

1

13

8

30

0

6

Chorzów

89

60

14

2

3

6

12

1

7

Dąbrowa Górnicza

62

43

3

13

9

0

16

4

8

Gliwice

173

115

21

7

6

42

30

2

9

Jastrzębie

87

-

8

1

0

2

7

0

10

Jaworzno

32

20

3

1

1

0

0

0

11

Lubliniec

33

27

4

6

0

0

23

0

12

Katowice-Wschód

59

29

8

6

0

4

13

0

13

Katowice-Zachód

34

-

-

1

3

4

0

2

14

Myszków

75

52

9

8

2

1

1

0

15

Mikołów

25

19

3

3

10

3

2

0

16

Mysłowice

41

23

2

0

3

9

1

0

17

Pszczyna

37

28

6

15

2

15

4

0

18

Racibórz

23

16

4

1

1

1

2

0

19

Ruda-Śląska

35

31

1

0

0

0

0

0

20

Rybnik

110

86

21

0

1

14

4

3

21

Siemianowice Śląskie

25

16

4

10

3

4

8

0

22

Sosnowiec

112

53

13

1

6

8

5

0

23

Tychy

98

68

-

-

-

-

-

-

24

Tarnowskie Góry

101

63

8

1

4

4

7

0

25

Wodzislaw Śląski

122

122

20

12

14

29

0

0

26

Zawiercie

110

74

16

0

2

3

1

0

27

Żory

57

48

6

-

-

-

0

0

28

Żywiec

94

74

15

46

3

5

7
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Razem

2218

1418

310

196

92

179

203

52
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Pozbawienie wolności
Z danych krajowych za 2012-2016 r. wynika, iż wydano 54986 wyroków z art 207 k.k.,
gdzie orzeczono pozbawienie wolności.
Szczegółowe dane na ten temat przedstawia tabela nr 5.
Zdecydowaną większość (74%) pod względem długości pozbawienia wolności wyroków za
znęcanie stanowią wyroki od 6 m-cy do 1 roku, których wydano w Polsce: 40695 w latach
2012-2016 r., a „zawieszane” są w 86% („zawieszono” 35123 wyroki).
Na drugim miejscu są wyroki powyżej 1 roku do 2 lat (17,46%) i wydano ich 9608, a zawieszane
są w 80% (7654 wyroki).
Na trzecim – wyroki od 2 do 5 miesięcy w ilości 4054, zawieszane w 78% (3168 wyroków).
Kolejną grupę wyroków stanowią wyroki, gdzie orzeczono karę pozbawienia wolności powyżej
2 do 5 lat. Wydano ich 481 (41 w zawieszeniu – zawieszenie w 8,5%).
1 miesiąc – 87 wyroków – w zawieszeniu 68 (78%).
Powyżej 5 do 8 lat – 31 wyroków.
Powyżej 8 lat – 10 wyroków.

36

Tabela nr 5. Skazania w I instancji Sądów Rejonowych w Polsce
Pozbawienie wolości
Rodzaje
przestępstw

Ogółem
skazania

Razem

W tym
z warunkowym
zawieszeniem

1 mies

W tym
z warunkowym
zawieszeniem

2 do 5 mies.

W tym
z warunkowym
zawieszeniem

6 mies. do 1
roku

W tym
z warunkowym
zawieszeniem

Ograniczenie wolności
Powyżej 1 roku
do 2 lat

W tym
z warunkowym
zawieszeniem

Powyżej 2 do
5 lat

W tym
z warunkowym
zawieszeniem

Powyżej 5 do
8 lat

Powyżej 8 lat

Razem

W tym
z warunkowym
zawieszeniem

2012
Art. 207 § 1 kk

12877

12128

10545

21

21

741

626

8725

7725

2522

2068

106

14

7

6

574

55

Art. 207 § 2 kk

27

26

11

0

0

0

0

6

4

13

7

6

0

1

0

1

0

Art. 207 § 3 kk

66

63

37

0

0

3

1

14

10

35

26

11

0

0

0

0

0

2013
Art. 207 § 1 kk

11890

11250

9730

11

9

714

594

8195

7218

2252

1906

74

3

4

0

473

32

Art. 207 § 2 kk

28

27

12

0

0

6

4

6

4

8

4

6

0

1

0

0

0

Art. 207 § 3 kk

52

52

36

0

0

0

0

2

1

42

35

8

0

0

0

0

0

2014
Art. 207 § 1 kk

12699

11969

10278

20

8

749

630

8880

7823

2234

1807

84

10

1

1

577

49

Art. 207 § 2 kk

25

25

13

0

0

2

0

4

4

11

9

9

0

1

0

0

0

Art. 207 § 3 kk

48

48

34

0

0

0

0

8

4

32

30

7

0

0

0

0

0

2015
Art. 207 § 1 kk

11935

10873

9217

21

20

855

673

8143

7110

1766

1405

80

9

7

1

792

43

Art. 207 § 2 kk

16

13

8

0

0

1

1

4

3

6

4

1

0

1

0

1

0

Art. 207 § 3 kk

73

70

63

0

0

9

9

21

20

34

33

6

1

0

0

3

0

2016
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Art. 207 § 1 kk

10673

8395

6144

14

10

971

628

6680

5192

643

311

77

3

8

2

1733

16

Art. 207 § 2 kk

18

18

8

0

0

3

2

3

2

4

3

3

0

0

0

1

0

Art. 207 § 3 kk

32

29

15

0

0

0

0

4

3

6

6

3

1

0

0

0

0
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Zmiany w prawie karnym po 1 lipca 2015 r. miały na celu m.in. zaostrzenie warunków wymierzania warunkowego zawieszenia wykonania kary. Do 1 roku zmniejszono wymiar kary, która
może zostać zawieszona. Jak już wskazywałyśmy w rozdziale dotyczącym zmian w kodeksie
karnym, 74% wyroków za znęcanie wydawanych jest w wymiarze 6 m-cy do 1 roku pozbawienia wolności. Zapis ten więc nie wniesie zdecydowanych zmian, przynajmniej w sprawach za
znęcanie.

Ograniczenie wolności
Obecnie, jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności
(Art. 37a k.k) Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata (Art. 34. § 1. k.k)
Z podanych danych (tabela nr 6) wynika, iż liczba wyroków z orzeczoną karą ograniczenia
wolności wzrosła w Polsce o 10% w ostatnim roku. Poprzednio stanowiło 6% w 2015 r. i 4
do 5% w poprzednich latach.
Kara ograniczenia wolności polega na:
• obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;
• potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.
Dodatkowo sąd może jeszcze orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt. 7 (środki
karne) lub obowiązki, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 2–7a. Art. 72 to część obowiązków,
które są do dyspozycji sądu w przypadku zawieszenia wyroku.
Art. 72 § 1 pkt 2–7a zobowiązuje do:
1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
2) przeproszenia pokrzywdzonego,
3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,
5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
6) poddania się terapii uzależnień,
6a) poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
6b) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
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7) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
7a) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób.
Ważną kwestią z punktu widzenia rozpraw za znęcanie jest par. 2 art. 34, który brzmi:
Art. 34 § 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu.
Mocno zastanawiające jest, czy zastosowanie ograniczania wolności w przypadku przemocy
domowej jest adekwatnym rozwiązaniem. Tu akurat wydaje się zasadne, aby sprawcę przemocy odizolować, a ograniczenie wolności powoduje, że sprawca bez zgody sądu nie może
zmieniać stałego miejsca pobytu.

Tabela nr 6. Ograniczenie wolności w Polsce z art. 207 k.k.
Lata

Wyroki skazujące
z art. 207 k.k.

Ograniczenie
wolności

2012

12970

575

55

2013

11970

473

32

2014

12772

577

49

2015

12024

795

43

2016

10723

1723

16

Ograniczenie wolności
w zawieszeniu

Zadajemy sobie szereg kluczowych pytań:
1. Czy w przypadku sprawcy przemocy nałożenie jedynie grzywny i to w przypadku wyroków
zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 8 jest realną karą? Czy będzie determinujące
i adekwatne do wagi problemu przestępstwa znęcania?
2. I pytanie drugie, bardzo ważne z punktu widzenia osób/rodziny doświadczającej przemocy:
czy nałożenie kary pieniężnej na sprawcę nie jest nałożeniem kary na osobę doświadczająca przemocy/całą rodzinę? Czy nie jest tak, że sprawca karę będzie płacił po prostu z budżetu domowego? A co jeśli on sam, w dalszym ciągu stosując przemoc, będzie tę grzywnę
odejmował od pieniędzy domowych karząc osobę, która przemoc zgłosiła?
I w końcu pytanie dla nas najważniejsze. W jaki sposób kara grzywny ma się przyczynić
do zmiany, resocjalizacji i powstrzymania sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy?
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Ograniczenie wolności z art. 207 k.k. w sądach rejonowych w Polsce

WYROKI SKAZUJĄCE
Z ART. 207 K.K.
12970

WYROKI SKAZUJĄCE
Z ART. 207 K.K.
12772

WYROKI SKAZUJĄCE
Z ART. 207 K.K.
12024

4,43%

3,95%

4,51%

6,60%

577

795

2012

2013

2014

2015

575
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WYROKI SKAZUJĄCE
Z ART. 207 K.K.
11970

473

WYROKI SKAZUJĄCE
Z ART. 207 K.K.
10723

16,06%
1723

2016

3.1

Obserwacje rozpraw sądowych
W ramach działań z zakresu monitoringu sądów jednym z priorytetowych działań Fundacji jest obserwacja rozpraw sądowych.
Jedynie poprzez obserwacje, prowadzone bezpośrednio, możemy pozyskać informację na temat postaw sędzi/sędziów podczas rozpraw dotyczących przestępstwa znęcania.
Naocznie możemy stwierdzić, jak prowadzone są rozprawy za znęcanie oraz zebrać informacje na ten temat od wolontariuszek/-szy. Uważamy, że postawa sądu podczas rozprawy pełni
niezmiernie ważną rolę w doświadczaniu wtórnej wiktymizacji przez osobę pokrzywdzoną.
Klientki korzystające z naszej pomocy, które są przed rozprawą lub w trakcie i potrzebują
wsparcia na sali sądowej, mogą liczyć na naszą obecność jako tzw. osoby zaufania. Panie,
które już skorzystały z tej możliwości bardzo dziękują za tę pomoc. Często jesteśmy jedynymi osobami, które im towarzyszą, a rozprawa jest stresującym przeżyciem. Osoba opowiada
o krzywdach, jakich doświadczyła, a pamiętajmy, że zeznaje w obecności sprawcy.
W 2015 i 2016 r. uczestniczyłyśmy w 29 rozprawach sądowych z art. 207 k.k., w Bielsku-Białej,
Częstochowie i Tarnowskich Górach, natomiast od stycznia 2017 r. do dnia złożenia raportu
uczestniczyłyśmy w 25 rozprawach, w tym 18 w Bielsku-Białej oraz w 7 w Krakowie.
Na konieczność właściwego traktowania osoby pokrzywdzonej podczas rozprawy sądowej wskazuje między innymi sędzia Michał Lewoc – Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Ministerstwie Sprawiedliwości:
Umiejętność przesłuchiwania pokrzywdzonych tego typu przestępstwami (podobnie jak czynami
dotyczącymi przemocy seksualnej) jest niezwykle potrzebna, aby zadbać o zgromadzenie i ocenę
materiału dowodowego oraz przede wszystkim nie spowodować u pokrzywdzonych dalszych cierpień, upokorzeń, składających się na tzw. wtórną wiktymizację.
Podczas obserwacji rozpraw przede wszystkim zwracamy uwagę na zachowanie sędzi/
sędziego w stosunku do osoby pokrzywdzonej i oskarżonego oraz na to, jak zachowywali się
pokrzywdzona i oskarżony.
Obserwator/obserwatorka uczestnicząca w rozprawie sporządza sprawozdanie z rozprawy
wypełniając ankietę, która zawiera szereg pytań związanych z prowadzeniem rozprawy.
Z odpowiedzi udzielonych na pytanie dotyczące zachowania się przed rozprawą i już na samej
rozprawie osoby pokrzywdzonej wynika, że dużo bardziej „przeżywa” ona rozprawę i się nią
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denerwuje niż oskarżony.
Obserwatorki na to pytanie najczęściej zapisywały: osoba pokrzywdzona – zestresowana, zdenerwowana, nerwowa, roztrzęsiona, udawała, że nie widzi oskarżonego, milcząca, spięta.
Natomiast określenia, jakie stosowały wobec oskarżonego: pewny siebie, spokojny, gadatliwy.
Teraz dodajmy do tego postawy sędzi i sędziów. Na pytanie, jak odnosił/a się sędzia do osoby pokrzywdzonej, to poza odpowiedziami, że sędzia zachowywała/zachowywał się właściwie,
cierpliwie zadawał pytania, zwracał uwagę na stan pokrzywdzonej, również otrzymywałyśmy
poniższe relacje:
„Sędzia przesłuchując pokrzywdzoną był zbyt nerwowy, wymagał zbyt dużej precyzji wypowiedzi od kobiety, która była zestresowana, nie potrafiła się wysłowić, ciężko jej było opisywać sytuacje, była zagubiona. Sędzia oczekiwał konkretów i denerwowało go to i w związku
z tym naciskał na stronę“.
„Sędzia był bardzo nerwowy w sytuacji, gdy nie uzyskiwał odpowiedzi w oczekiwanej formie, zależało mu na uzyskaniu konkretów, nieproporcjonalnie reagował na zwyczajny stres
i zagubienie pokrzywdzonej, która gubiła się w słowach“.
Naszym działaniem staramy się zwrócić uwagę sędzi i sędziów na ten ważny aspekt, jakim jest
prowadzenie rozprawy dotyczącej znęcania tak, by pokrzywdzona nie wyszła z sali sądowej
jeszcze bardziej straumatyzowana.
Sama rozprawa jest ciężkim przeżyciem, w trakcie którego pokrzywdzona jeszcze raz musi
opowiedzieć o tym, co ją spotkało, najlepiej ze szczegółami, bo wszystko ma znaczenie. Na sali
siedzi oskarżony, a więc osoba, która ją biła i poniżała, często latami. Zdajemy sobie sprawę,
że pokrzywdzona się w tej sytuacji stresuje. Tym ważniejsza jest postawa Wysokiego Sądu.
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4

Rekomendacje
Rekomendujemy:
1. Głównym celem wyroków za znęcanie powinno być przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobie doświadczającej przemocy. Wszystkie środki karne, narzędzia izolacji
sprawcy, oraz środki probacyjne powinny być dobierane i wykorzystywane pod tym właśnie kątem.
2. Orzekając wyrok z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, niezbędne jest dokonanie
dokładnej analizy sytuacji osoby pokrzywdzonej, tak, by wyrok realnie zapewnił jej bezpieczeństwo przed sprawcą przemocy.
3. Każdorazowo analizę ryzyka eskalacji przemocy przy orzekaniu zawieszenia wykonania
kary i środków zapobiegawczych.
4. Szczegółową analizę sytuacji pokrzywdzonej w przypadku orzekania ograniczenia wolności, ponieważ w przypadku orzekania ograniczenia sprawca nie może bez zgody sądu
zmieniać miejsca stałego pobytu, analiza sytuacji pokrzywdzonej jest zatem szczególnie
wskazana.
5. Zdecydowanie częstsze stosowanie narzędzi izolacji sprawcy od osoby pokrzywdzonej:
nakazu opuszczenia lokalu oraz zakazu zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej
jako środka zapobiegawczego podczas postępowania przygotowawczego.
6. Częstsze orzekanie nakazu opuszczenia lokalu oraz zakazu zbliżania się sprawcy do osoby
pokrzywdzonej w wyrokach za znęcanie w celu zabezpieczenia osoby pokrzywdzonej.
7. Uskutecznić realizację orzeczonych narzędzi izolacji sprawcy: nakazu opuszczenia lokalu
czy zakazu zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej, które powinny obowiązywać ze
skutkiem natychmiastowym.
8. Kierowanie sprawców na terapię i programy korekcyjno-edukacyjne wraz z kontrolą przez
służby kuratorskie ich realizacji oraz odwieszanie wyroków w sytuacji recydywy zachowań
przemocowych.
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9. Umożliwienie udziału sprawców przemocy domowej w programach korekcyjno-edukacyjnych nie tylko w postępowaniu karnym.
10. Objęcie obowiązkowym uczestnictwem w programie korekcyjno-edukacyjnym wszystkich
skazanych z art. 207 k.k. kierowanych do zakładów karnych.
11. Stworzenie dla sędzi i sędziów listy placówek, które realizują program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy.
12. Podnoszenie wiedzy i kompetencji przez pracowników wymiaru sprawiedliwości tak, by
umiejętnie prowadzili sprawy osób doświadczających przemocy. Pozwoli to uniknąć wtórnej wiktymizacji osób pokrzywdzonych.
13. Przeznaczenie większej ilości środków na szkolenia dla wymiaru sprawiedliwości z zagadnień związanych z przemocą w rodzinie, schematów zachowań ofiar dorosłych i małoletnich oraz sprawców przemocy.
14. Szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie wobec osób pokrzywdzonych. Należy traktować je z szacunkiem i godnością, pozwolić im w pełni na wypowiadanie się zgodnie z ich
indywidualnymi możliwościami. Konieczne jest wyeliminowanie zachowań typu: agresja
słowna, krytykowanie, podważanie wiarygodności składanych zeznań.
15. Współpracę wymiaru sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
przemocą wobec kobiet i przemocą w rodzinie.
16. Utworzenie w sądach specjalistycznych wydziałów ds. przeciwdziałania przemocy wobec
kobiet i ze względu na płeć, w skład których wchodzić będą specjalistki i specjaliści zajmujący się tym tematem, w tym osoby z organizacji pozarządowych.
17. Informowanie osób pokrzywdzonych o możliwości włączenia się do sprawy w charakterze
oskarżyciela posiłkowego oraz wprowadzenie tej możliwości na każdym etapie postępowania.
18. Ujednolicenie systemu gromadzenia danych dla wszystkich sądów.
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5

Podsumowanie
Wymiar sprawiedliwości pełni niezmiernie ważną rolę w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Praca sądów i orzekane wyroki są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem przemocy. To na sali sądowej zapada wyrok dla sprawcy, który jednocześnie rzutuje na
dalsze życie osoby pokrzywdzonej.
Uznanie sprawcy za winnego to uznanie, że to, co robił, wszystkie krzywdy, jakie wyrządził,
jest po prostu złe i nieetyczne. Zostaje uznane za przestępstwo i nie powinno mieć miejsca,
a osoby, które tak postępują, dosięgnie kara. Uznanie sprawcy za winnego to również potwierdzenie zaistnienia przestępstwa.
Gdy kobieta postanawia powiedzieć o domowym „kacie” bywa, że spotyka ją brak wsparcia ze
strony najbliższych czy też brak wiary w to, co mówi ze strony rodziny czy organów ścigania.
Wyrok skazujący to również moment, od którego pokrzywdzona ma teoretycznie już krzywd
nie doświadczać.
Dlatego tak ważne jest, jaki wyrok zapadnie, w jakim wymiarze, jakie zastosowane zostaną
środki karne.
To wszystko ma przede wszystkim znaczenie, gdy wyrok zapada z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary. Zastosowanie zobowiązań co do sprawcy to najważniejszy element wyroku.
Wyroki z zawieszeniem wykonania kary w Polsce w ostatnim 2016 roku wynosiły 73% - to
mniej o 10% niż w ostatnich latach. Wzrosło natomiast również o 10% orzekanie ograniczenia
wolności w sprawach z art. 207 k.k.
Wyrok w zawieszeniu w sprawach o znęcanie bez konkretnych środków izolacji sprawcy od
pokrzywdzonej realnie jej nie chroni i nie zmienia jej sytuacji. Natomiast ograniczenie wolności, pomimo możliwości szerokiego zastosowania zobowiązań, w przypadku przemocy domowej wydaje się niestosowne, ponieważ sprawca nie może bez zgody sądu opuszczać miejsca
pobytu – a przecież chodzi o zupełnie odwrotną sytuację.
Dlatego zwracamy uwagę na stosowanie środków karnych czy zobowiązań dla sprawców. Za
najważniejsze, które mają odizolować sprawcę od pokrzywdzonej uważamy nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.
Orzekanie nakazu opuszczenia lokalu od 2012 roku utrzymuje się w granicy 4%. Zakaz zbliżania natomiast wzrósł dwukrotnie w ostatnim roku – jednak wzrost z 4% na 8% nie jest dużą
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zmianą. Być może będzie nadal wzrastał, co byłoby dla doświadczających przemocy dobrym
znakiem.
Szczególną uwagę zwracamy również na kierowanie sprawców na odbycie terapii czy programów korekcyjno-edukacyjnych. To szansa na zrozumienie przez sprawcę swojego zachowanie
i jego zmianę. Dane z sądów woj. śląskiego wskazują na niecałe 9% skierowań sprawców na
program, co jest i tak na niskim poziomie. Nieco tylko wzrósł, bo w poprzednich latach wynosił
5%.
Z najwyższego szczebla administracji państwowej kierowane są do sądów wytyczne, zalecenia, uwagi dotyczące zmiany w orzekaniu w sprawach o znęcanie. Do sądów zwraca się min.
Rzecznik Praw Obywatelskich, Sędzia z Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
i oczywiście organizacje pozarządowe.
Pomimo tego wciąż brak widocznych i zdecydowanych zmian w orzekaniu w sprawach
o znęcanie. Zmiany są powolne, ale możliwe. Być może konieczna jest kilkuletnia analiza sytuacji i z czasem zmiany będą bardziej widoczne.
Obecnie w Polce wciąż wchodzą w życie nowe przepisy prawa. Tym bardziej będziemy przyglądać się z uwagą pracy sądów.
W orzecznictwie dotyczącym znęcania zaszły niewielkie, ale jednak zmiany. Mamy nadzieję,
że w dalszej perspektywie spowodują że sprawcy będą karani adekwatnie za swoje czyny,
a pokrzywdzone w końcu poczują się bezpiecznie. Nadal będziemy przyglądać się zarówno
zmianom w prawie, jak i orzekaniu w sprawach przemocy w rodzinie.

Chcemy wyraźnie podkreślić, że naszym zamiarem nie jest piętnowanie środowiska sędziowskiego, ale nawiązanie dialogu i współpracy, która - mamy nadzieję - zaowocuje pozytywnymi dla osób doświadczających przemocy zmianami w zakresie orzecznictwa w sprawach
z art. 207 k.k. Wiemy, że wiele sędzi i sędziów wykonuje swoją pracę rzetelnie i potrafi zrozumieć specyfikę rozpraw dotyczących tzw. przemocy domowej, co same obserwowałyśmy
na rozprawach. Jednak publikacja przez nas zarówno pierwszego, jak i drugiego raportu jest
głośnym biciem na alarm. Zmiany są bowiem zbyt powolne, a przecież maltretowane latami
i zabijane kobiety nie mogą czekać! Dlatego trzeba podejmować wszelkie działania, by sprawcy
przemocy nie czuli się bezkarni, a pokrzywdzone w końcu były bezpieczne. Szczególną rolę
pełni tutaj Wysoki Sąd i orzecznictwo z zakresu art. 207 k.k. czyli wykorzystanie wszelkich instrumentów prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa kobietom doświadczającym przemocy ze strony najbliższych osób. O skali problemu i jego powadze świadczą niedawno ujaw-
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nione w mediach kolejne bulwersujące przypadki stosowania tego rodzaju przemocy m.in.
przez osoby, które mają wpływ na kształt prawa w Polsce. Czas przerwać ten zaklęty krąg i stanąć po stronie pokrzywdzonych, co jest obowiązkiem państwa i jego urzędników/urzędniczek.
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6

Fundacja Pozytywnych Zmian
Krok za krokiem do świata bez przemocy
kontrolujemy / edukujemy / pomagamy

Fundacja Pozytywnych Zmian to organizacja antyprzemocowa i strażnicza, która powstała w 2012 roku w Bielsku-Białej. Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa obywatelskiego wolnego od przemocy, opartego na równości kobiet i mężczyzn. Trzy podstawowe obszary
działań Fundacji Pozytywnych Zmian to:

• kontrola obywatelska – sprawdzamy, jak działają instytucje publiczne. Monitorujemy aktywność gmin, sądów i innych instytucji związanych z udzielaniem pomocy kobietom doświadczającym przemocy.

• zwalczanie przemocy – pomagamy kobietom i dziewczynom doświadczającym przemocy,
wzmacniamy. Udzielamy wsparcia psychologicznego i prawnego, wspieramy na rozprawach
sądowych.

• edukacja i profilaktyka antyprzemocowa – organizujemy warsztaty prawne dotyczące

rozpraw sądowych, warsztay WenDo – samoobrony i asertywności dla kobiet. Uważamy,
że przemocy najlepiej przeciwdziałać zanim jeszcze zdąży się pojawić. Wspieramy kobiety
i dziewczyny w rozwoju poprzez wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Używamy do
tego celu bardzo różnych narzędzi, takich jak np. edukacja muzyczna (organizujemy np.
obozy muzyczne dla dziewczyn – Karioka Girls Rock Camp Beskidy). Wraz z naszymi ekspertkami i ekspertami tworzymy rekomendacje i propozycje pozytywnych zmian w celu ochrony
praw kobiet doświadczających przemocy.

Niniejszy raport jest opracowaniem drugiego monitoringu sądów w sprawach o znęcanie.
Działania w tym zakresie wciąż są kontynuowane i stanowią jedno z głównych działań Fundacji.
Pierwszy duży monitoring obejmował wszystkie 167 gmin w woj. śląskim i dotyczył realizacji
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i pomocy skierowanej do kobiet.
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Rozpoczynamy nowy etap naszych działań dotyczących prawnych i sądowych aspektów ochrony osób doświadczających przemocy pod hasłem
„Temida przeciwko przemocy”. Kontynuujemy monitoring sądów, organizujemy bezpłatne warsztaty dla kobiet doświadczających przemocy,
szkolimy wolontariuszki/-y do obserwacji rozpraw i prowadzimy punkt
darmowych porad prawnych. Niniejszy raport również został opublikowany w ramach ww. działań.
Dlaczego Temida? Bo jest symbolem sprawiedliwości. Grecka bogini
w jednej ręce dzierży wagę, a w drugiej miecz. Ma zasłonięte przepaską oczy, by bezstronnie
osądzać. Jednak naszym zdaniem przepaska na oczach symbolizuje coś innego. To uprzedzenia, stereotypy, patriarchalna perspektywa i tradycja – wszystko to, co pozwala bagatelizować problem przemocy wobec kobiet. Wierzymy, że gdy Temida ściągnie przepaskę,
zobaczy pełny obraz sytuacji. I stanie się wtedy prawdziwym symbolem sprawiedliwości – pozostającym ponad systemem i ponad ludźmi.

Wszystkie raporty Fundacji Pozytywnych Zmian dostępne są
na naszej stronie internetowej:
www.pozytywnezmiany.org/multimedia/raporty
Raport powstał dzięki dofinansowaniu
Fundacji im. Stefana Batorego
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Każdego dnia zmieniamy rzeczywistość i budujemy nową, w której kobiety są bezpieczne,
wolne od przemocy i dyskryminacji. W której, rozwijają się w zgodzie ze sobą i podejmują
własne, autonomiczne decyzje. W której te z nich, które doświadczają przemocy mogą liczyć
na sprawny i skuteczny system pomocy.
Rzeczywistość, w której najważniejsze wartości to szacunek oraz równość wszystkich ludzi.
Zobacz jak możesz nas wesprzeć i zrób to!
Bądź zmianą, którą chciałabyś/chciałbyś widzieć w świecie.
Pomóż nam powstrzymać przemoc!
Jeśli uważasz, ze to co robimy jest ważne i chcesz wesprzeć nasze działania, wpłać dowolną
kwotę lub ustaw na swoim koncie comiesięczna stałą wpłatę.
Możesz również przekazać nam 1% Twojego podatku.
Naprawdę każda złotówka jest ważna- pozwoli nam to zaplanować długoterminowo nasze
działania i pomóc kolejnym osobom.

Fundacja Pozytywnych Zmian
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

Nr konta bankowego mBank:
67 1140 2017 0000 4802 1290 0150
IBAN: PL
Bic/SWIFT: BREXPLPWMBK

