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Przygotowany raport z „monitoringu śląskich sądów” stanowi wartościową publikację, która powinna być wykorzystana przez wszystkie te osoby, które mają wpływ na
kształtowanie szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Autorki raportu w sposób
precyzyjny zebrały informacje, które w ich ocenie mogą mieć wpływ na ostateczny
wynik spraw sądowych dotyczących przestępstwa znęcania. Wartym podkreślenia
jest wskazanie w raporcie na sposób odbioru postępowania sądowego przez osoby
pokrzywdzone oraz świadków. Ta perspektywa powinna stanowić źródło cennej wiedzy
dla osób, które odpowiadają za kulturę sali sądowej.
Lektura raportu potwierdza w naszej ocenie fakt, że w Polsce nie dostrzega się
skutków wprowadzenia w 2005 r. prawnej definicji przemocy w rodzinie. Wejście w życie
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie spowodowało,
że na poszczególne podmioty publiczne nałożono obowiązek przeciwdziałania temu
zjawisku, a jednocześnie nie wprowadzono sankcji prawnej za stosowanie przemocy.
W szczególności nie wprowadzono przestępstwa przemocy w rodzinie. W konsekwencji
jedynie niektórzy sprawcy przemocy w rodzinie będą mogli ponieść odpowiedzialność
karną np. za przestępstwo znęcania z art. 207 KK, którego znamiona ujęte w kodeksie
karnym są znacznie węziej ujęte niż definicja przemocy w rodzinie przyjęta w Ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawodawca większość instrumentów
mających służyć przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (na które zwracają uwagę
autorki raportu) umieścił w prawie karnym. W efekcie powstał paradoks polegający
na tym, że oddziaływać na sprawcę przemocy w rodzinie można przede wszystkim poprzez prawo karne, które jednak nie zna takiego przestępstwa jak przemoc
w rodzinie. Ilustracją tego problemu jest kierowanie sprawców znęcania orzeczonego
z art. 207 k.k. do programów korekcyjno-edukacyjnych przewidzianych dla sprawców
przemocy w rodzinie w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pomijając
sytuację, gdy sprawca do takiego programu zgłasza się dobrowolnie, skierować może
go tam sąd karny wyrokiem skazującym. Aby taki wyrok mógł zapaść sąd nie ustala
czy doszło do stosowania przemocy w rodzinie, a jedynie czy sprawca popełnił jedno
z przestępstw ujętych w kodeksie karnym. W konsekwencji wszędzie tam, gdzie nie
dojdzie do skazania sprawcy i nałożenia na niego takiego obowiązku (jak pokazuje
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raport dzieje się to rzadko) brak jest alternatywnej drogi prawnej do zobowiązania
sprawcy do udziału w takim programie.
W raporcie podkreśla się również wagę zdecydowanej dysproporcji pomiędzy orzekanymi i wykonywanymi karami, w stosunku do kar, których wykonanie zawieszono.
Wprowadzona w lipcu 2015 r. nowelizacja prawa karnego ma ambicję spowodować
zmianę struktury orzekanych kar i zmniejszenie liczby kar orzeczonych w zawieszeniu. Należy jednak podkreślić, że orzeczenie wobec sprawcy znęcania innej kary
niż pozbawienia wolności powinno się odbywać również z uwzględnieniem stopnia,
w jakim kara ograniczenia wolności lub grzywny może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie rodziny sprawcy poprzez przerzucenie odpowiedzialności za ekonomiczne
funkcjonowanie rodziny lub wykonania kary na osobę pokrzywdzoną.
Autorkom raportu gratulujemy pomysłu oraz determinacji a osobom, do których
raport jest skierowany życzymy konstruktywnych wniosków.

prof. Monika Płatek
adwokat Grzegorz Wrona
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Wstęp. Dlaczego monitorujemy sądy?
Szanowni Państwo!
Niniejszy raport przedstawia wyniki monitoringu sądów rejonowych na terenie
woj. śląskiego w zakresie wyroków sądowych wydanych z art. 207 kodeksu karnego
tj. za znęcanie się nad osobą najbliższą.
Art. 207 znajduje się w Kodeksie Karnym w rozdziale XXVI „Przestępstwa przeciwko
rodzinie i opiece”. Zacytujmy tenże artykuł:
„Art. 207 § 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.”
Przemoc tego typu, zwana także przemocą w rodzinie lub przemocą domową,
jest w Polsce problemem o olbrzymiej skali. Statystyki za rok 2014 mówią o ponad
105 tysiącach osób doznających przemocy domowej w Polsce. To o kilkanaście tys.
więcej niż rok wcześniej – wynika z najnowszych statystyk Komendy Głównej Policji.
A i te dane to zaledwie wierzchołek góry lodowej i obejmują wyłącznie zarejestrowane
zgłoszenia. Wg profesor Beaty Gruszczyńskiej w Polsce co roku ofiarą przemocy pada
od 800 tys. do miliona samych tylko kobiet (statystyki pokazują, że w 96% to kobiety
doznają przemocy ze strony mężczyzn1).
Jednym z najważniejszych działań dążących do zmniejszenia procederu przemocy
domowej są działania prawne, skarżenie i skazywanie przestępców (sprawców przemocy), nakazy eksmisji czy uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym pod
groźbą odwieszenia wyroku.
Praca sądów i orzekane wyroki są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem
przemocy i są ostateczną, a często jedyną formą pomocy osobom pokrzywdzonym.
Niestety, orzecznictwo sądowe z art. 207 k.k. dalekie jest od ideału i wykorzystania
wszystkich możliwości. Cały czas zwracają się do nas osoby, dla których decyzja
o przerwaniu kręgu przemocy i szukania pomocy w sądzie była niezwykle trudna.
Przeszły przez bardzo ciężki proces udowadniania winy przestępstwa, przesłuchania
i składanie zeznań w obecności sprawcy licząc na to, że w finale odzyskają swoje życie.
Tym większym ciosem było zakończenie procesu – sprawcy albo nie zostali uznani
1

Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2013r.

[3]

za winnych, albo, co najbardziej popularne, otrzymali wyrok z warunkowym zawieszeniem wykonania kary czyli tak zwany wyrok w zawieszeniu lub warunkowo umarzano
postępowanie. Po takich doświadczeniach większość z tych osób nie spróbuje już
po raz drugi zmienić swojego życia.
Dane statystyczne z Ministerstwa Sprawiedliwości są jednoznaczne – ok. 86%
wyroków skazujących za znęcanie wymierzane jest z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary (w zawieszeniu). W praktyce oznacza to, że sprawca wraca do
ofiary, a wg samego Ministerstwa, takie wyroki w odbiorze społecznym traktowane
są jak fikcja skazania.
W 2013 roku z art. 207 k.k. par. 1 wydano 11 890 wyroków, a te z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary stanowiły liczbę 9 730.
Poprzednie lata oraz pierwsza połowa 2014 roku przedstawiają podobne statystyki oscylujące w granicach 84-86 %.
Spróbujmy wyobrazić sobie, co dzieje się po wydaniu takiego wyroku w domu,
w którym doszło do przemocy. Wraca do niego sprawca przemocy, którego intencjonalne
działanie nadal będzie miało na celu kontrolę i poniżenie drugiego człowieka. To relacja
władzy, w której jedna ze stron ma przewagę nad drugą, często od lat obsadzonej
w roli tej słabej i bezsilnej. Sprawca przemocy nie cofnie się przed niczym – wykorzysta
swoją przewagę, siłę i każdy argument, by nadal dręczyć swoją ofiarę. Co więcej, tylko
utwierdzi się w poczuciu bezkarności, bo oto dostał do ręki nową broń. Nie zawaha
się i użyje jej, by udowodnić osobie pokrzywdzonej bezsensowność podejmowania
jakichkolwiek prób walki o siebie. Co czuje w tej sytuacji osoba doświadczająca przemocy? Możemy sobie tylko wyobrażać, jak bardzo jest samotna i pozbawiona nadziei.
Niestety, jak wiemy chociażby z doniesień medialnych, często kończy się to tragicznie.
Pamiętajmy, że w Polsce każdego dnia przynajmniej jedna kobieta ginie w wyniku
tak zwanych nieporozumień rodzinnych. Oficjalne statystyki policyjne mówią o około
150 kobietach rocznie, natomiast Centrum Praw Kobiet podaje, że ta liczba może
być nawet trzykrotnie większa.
Nikt w porę nie zatrzymał sprawcy. Nikt nie pokazał, że przemoc wobec najbliższych
to przestępstwo, za które sąd pozbawia wolności i kieruje do zakładu karnego. Nikt
nie poparł stanowiska osoby pokrzywdzonej, która doświadczyła przemocy.
Uważamy, że jednym z najważniejszych działań dążących do zmniejszenia procederu
przemocy domowej są właśnie działania prawne i praca sądów. Nie ma tu miejsca na
bagatelizowanie problemu, sugerowanie, że ofiara przesadza, wskazywanie na niską
szkodliwość lub na rozbicie życia sprawcy.
Wyroki sądowe powinny być zdecydowaną odpowiedzią na stosowanie przemocy
wobec kogokolwiek. To jedyne narzędzie, które może jednoznacznie i radykalnie
przerwać przemoc. Jedynie odizolowanie sprawcy od osoby, wobec której stosuje
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przemoc i skierowanie go na odbycie kary połączone z odpowiednim leczeniem sprawi,
że pokrzywdzona osoba poczuje się bezpiecznie.
Monitoring składał się z trzech podstawowych działań: przyglądałyśmy się orzeczeniom sądowym w sprawach o znęcanie, sprawdzałyśmy, ile jest wydawanych wyroków
za znęcania oraz jakie wyroki zapadają. Kierowałyśmy do sądów pytania dotyczące
szkoleń z tematyki przemocy, jakie odbyli orzekający w sprawach karnych sędzie
i sędziowie. Pytałyśmy też o to, jakie stosują środki karne, czy zwracają się o opinie do
biegłych i czy odnotowują udział przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych w rozprawach. Trzecią częścią monitoringu były obserwacje prowadzone
podczas bezpośredniego uczestniczenie w rozprawach w charakterze publiczności.
Celem monitoringu jest wpłynięcie na postawy sędzi i sędziów, aby w swojej pracy
zwrócili uwagę 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.
Na Państwa ręce przekazujemy wyniki monitoringu przedstawione w niniejszym
raporcie. Podajemy dane i nasze rekomendacje. Naszym zdaniem potrzebne są w tym
temacie zmiany. Pozytywne zmiany.
Monitoring ten jest kontynuacją działań naszej Fundacji z zakresu monitorowania
instytucji publicznych mających realny wpływ na system przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Poprzednio monitorowałyśmy wszystkie 167 gmin woj. śląskiego pod
kątem realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i pomocy skierowanej
wobec kobiet. W opublikowanym raporcie, w rozdziale „Dlaczego przemoc wobec kobiet?” wyjaśniłyśmy, dlaczego to tym konkretnym rodzajem przemocy się zajmujemy.
Pozwolimy sobie przywołać fragment tegoż:
„Faktem jest, że przemoc to zjawisko, którego ofiarami są zarówno kobiety, jak
i mężczyźni oraz dzieci i osoby starsze. Nikt temu nie zaprzecza. Musimy być jednak
świadomi, że:
● dane dotyczące płci osób doświadczających przemocy i płci osób stosujących
przemoc pokazują druzgocące nieproporcjonalności;
● w zdecydowanej większości przemocy doznają kobiety (poniżej szereg danych);
● w zdecydowanej większości osobami stosującymi przemoc są mężczyźni;
● przemoc domowa nie jest neutralna płciowo;
● podobnie jak w przypadku innych problemów społecznych, formy pomocy muszą
być skierowane do konkretnej grupy, a zjawisko przemocy wobec kobiet stanowi
ciągle przedmiot badań;
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● u podstaw przemocy wobec kobiet leżą zarówno wieki historii nierówności płci,
jak i funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy;
● przemoc wobec kobiet ma wyraźny kontekst społeczno-kulturowy.”
Cały raport jest dostępny tutaj: http://pozytywnezmiany.org/reagujemy/wp-content/
uploads/2013/10/REAGUJEMY-raport-2014.pdf
Z przeprowadzonego monitoringu wyłoniły się kluczowe problemy funkcjonowania
systemu pomocowego dla osób doświadczających przemocy i jednym z nich są wyroki
sądowe zapadające w tych sprawach. Raport, który Państwu przedstawiamy, jest
kolejnym działaniem, które ma docelowo doprowadzić do poprawy funkcjonowania
instytucji państwowych, z którymi ma do czynienia osoba doświadczająca przemocy,
a których głównym celem powinna przecież być pomoc tym osobom. Ich sprawne
działanie w całym, wieloetapowym procesie uwalniania się osób pokrzywdzonych
przemocą od oprawców, jest konieczne, by osoby te mogły wrócić do bezpiecznego,
spokojnego życia.
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2

Metodologia i przebieg monitoringu
Wyniki monitoringu opracowane zostały na podstawie informacji pozyskiwanych
poprzez:
● analizę odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z sądów rejonowych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury;
● analizę orzeczeń sądowych;
● bezpośrednie uczestnictwo w rozprawach sądowych.
Monitoring 29 sądów rejonowych w województwie śląskim prowadzony był
w myśl art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że każdy obywatel ma prawo do
uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących
funkcje publiczne (...).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, udostępnianie informacji publicznej na wniosek
następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku.
Monitoring objął wszystkie sądy rejonowe w woj. śląskim. Wnioski o informacje
przesłano również do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz do Ministerstwa
Sprawiedliwości. W drodze dostępu do informacji publicznej (na podstawie ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ. U. Nr 112 poz.
1198, z póź. zm) wysłano w lutym br. do wszystkich 29-ciu sądów rejonowych w woj.
śląskim wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Wnioski dotyczyły okresu od
01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. i zawierały pytania dotyczące m. in.:
● szkoleń, jakie sędzie i sędziowie odbyli z zakresu przemocy w rodzinie i wiktymologii,
● prowadzenia przesłuchań w bezpiecznym pokoju przesłuchań,
● kierowania osób skazanych z art. 207 k.k. na odbycie programów korekcyjnoedukacyjnych,
● wydawania nakazu opuszczenia lokalu,
● wydawania zakazu zbliżania się sprawcy do ofiary,
● środków karnych, zabezpieczających/probacyjnych, jakie zostały orzeczone
w sprawach osób skazanych z art. 207 k.k.,
● warunków zawieszenia wyroków,
● liczby wyroków, jakie zapadły w sprawach dotyczących przestępstwa z artykułu
207 Kodeksu Karnego w monitorowanym okresie.
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Jak sądy odpowiadały na wnioski
11 odpowiedzi otrzymałyśmy w ustawowym terminie (do 14 dni), 4 nieco po
obowiązującym czasie, a 8 sądów skorzystało z możliwości udzielenia odpowiedzi do
dwóch miesięcy. Do 6 przesyłałyśmy wskazanie istotności dla interesu publicznego.
Najbardziej zaskoczył nas brak konsekwentnej polityki w gromadzeniu danych przez
sądy. Na te same pytania niektóre z nich wysyłały odpowiedzi szczegółowo i w terminie,
a inne podawały, że nie gromadzą takich danych lub odmawiały udzielenia informacji.
Obserwacje rozpraw sądowych
Rozprawy z art 207 k.k. odbywają się w sądach rejonowych w wydziałach karnych.
Sprawy te są z reguły jawne, a więc otwarte dla publiczności. Mówi o tym Prawo
o ustroju sądów powszechnych:
„Art. 42. § 2. Sądy rozpoznają i rozstrzygają sprawy w postępowaniu jawnym. § 3.
Rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie jawności postępowania
jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustaw. Oraz art. 45 konstytucji RP:
Art. 45. 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 2.
Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo
państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron
lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.”
W czterech miastach: Bielsku-Białej, Katowicach, Gliwicach i Częstochowie zorganizowałyśmy szkolenia dla przyszłych wolontariuszek i wolontariuszy, które/rzy
monitorowali przebieg rozpraw sądowych z art. 207 k.k., uczestnicząc w nich w charakterze publiczności. Część szkolenia traktującą o uczestnictwie w rozprawach prowadzili przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska. Dwie pozostałe części dotyczące
psychologicznych aspektów i samego problemu przemocy w rodzinie oraz aspektów
prawnych dotyczących art. 207 k.k., prowadzili ekspertka i ekspert Fundacji zajmujący
się problemem przemocy w rodzinie zarówno od strony teorii, jak i codziennej praktyki.
Do dnia dzisiejszego uczestniczyłyśmy – koordynatorki projektu, wolontariuszki
i wolontariusze – w charakterze publiczności w 29 rozprawach sądowych z art. 207 k.k.
Zebrane do tej pory wnioski z rozpraw umieściłyśmy w raporcie. Fundacja kontynuuje
i rozwija tę część działań jako niezwykle istotną dla naszej dalszej pracy na rzecz zmiany.
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Projekt był realizowany przez zespół w składzie:
Anna Chęć, Alina Kula – Fundacja Pozytywnych Zmian
Alina Kula – współzałożycielka i Członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian.
Feministka, działaczka organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Z wykształcenia inż. ochrony środowiska. Ukończyła pierwszy stopień Studium Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz kurs dla organizacji strażniczych „Na straży” prowadzony
przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Obecnie studentka drugiego roku kryminologii i kryminalistyki w Katowicach.
Anna Chęć – kulturoznawczyni i pedagożka. Od lat aktywnie działa na rzecz praw
kobiet, równości płci, praw człowieka oraz praw obywatelskich w różnych dziedzinach.
Zajmuje się edukacją nieformalną. Współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji
Pozytywnych Zmian, członkini Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Ekspertki projektu:
Renata Szczepańska – merytoryczna ekspertka projektu. Psycholożka, specjalistka
z dziedziny wiktymologii, konsultantka w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z sektorem finansów publicznych, pracowniczka samorządowa z ponad
dwudziestoletnim doświadczeniem. 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.)
Monika Wieczorek – prawna ekspertka projektu. Radczyni prawna. Współpracowała
m.in. z Fundacją Feminoteka w zakresie pomocy prawnej dla kobiet doświadczających
przemocy. Współredaktorka raportu „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich
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sądów powszechnych” powstałego w ramach projektu „Monitoring stosowania przez
polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego”. Autorka
komentarzy eksperckich z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i praw człowieka.
Publikowała m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
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3

Nowelizacja kodeksu karnego
Od 1 lipca 2015 r. obowiązują zmienione przepisy Kodeksu Karnego. Zamiarem
ustawodawcy było zredukowanie liczby wyroków skazujących na karę pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Jego nowelizacja ma eliminować
wyroki w zawieszeniu lub skazywać na krótkotrwałą karę pozbawienia wolności czy
ograniczenia przy dodatkowym zastosowaniu nowych środków karnych, takich jak
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, jak również nakaz okresowego opuszczenia lokalu
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w razie skazania za przestępstwo przeciwko
wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo
przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym zwłaszcza przemocy wobec osoby najbliższej. Zakaz lub nakaz może być
połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu
w określonych odstępach czasu, a zakaz zbliżania się do określonych osób – również
kontrolowany w systemie dozoru elektronicznego.
W przypadku kar pozbawienia wolności orzeczonych z warunkowym zawieszeniem
wykonania, zmieniono zasady stosowania środków związanych z poddaniem sprawcy
próbie oraz zmieniono katalog tych środków. Zgodnie z art. 72 k.k. wprowadzono
m.in. poddanie się terapii uzależnień, poddanie się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji, uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami
w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób, opuszczenia
lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
Pomimo, że monitoring obejmował okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31
grudnia 2014 r., tj. okres sprzed znaczącej nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu
postępowania karnego, to jednak wnioski z niego, także w warstwie społecznej,
są nadal aktualne.
Z uwagi na to, że zmiana dokonana nowelizacją, która weszła w życie 1 lipca 2015
r. sprowadza się do tego, że liczba kar z warunkowym zawieszeniem ma się istotnie
zmniejszyć, rekomendacja ograniczenia stosowania tego środka może wydawać się
nieaktualna. Tak jednak nie jest. Określona bowiem w przepisie art. 4 § 1 kk zasada,
zgodnie z którą jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, zawiera jedno istotne zastrzeżenie. Sąd
może zdecydować o zastosowaniu ustawy obowiązującej przed nowelizacją lipcową,
jeżeli jest ona łagodniejsza dla sprawcy. Może się okazać, że dla sprawcy względniejsza
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będzie ustawa poprzednio obowiązująca, tj. ustanawiająca mniej rygorystyczne ramy
stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary.
Pytanie, jakie sobie zadajemy, brzmi: czy nowelizacja wpłynie, a jeśli tak, to
w jaki sposób, na orzeczenia sądów i sytuację osób zarówno doświadczających jak
i stosujących przemoc?
Nadto, rozszerzenie w nowelizacji katalogu środków probacyjnych również nie
oznacza, że uwagi poczynione w raporcie nie mają racji bytu – wciąż aktualna pozostaje rekomendacja wnikliwego zbadania okoliczności sprawy w celu dostosowania
środków do stopnia nasilenia przemocy oraz wymierzanie adekwatnej kary do czynu.
Aktualne również pozostają poczynione w raporcie uwagi co do skutków społecznych warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności w przypadku sprawców
szczególnie dolegliwej przemocy fizycznej i psychicznej wobec osoby najbliższej.
Do tej pory sędziowie mieli te same narzędzia i możliwości – to, w jaki sposób je
stosują, zależy jednak od nich samych. Nowelizacja nie zmieni niestety świadomości
wagi problemu, stanu wiedzy oraz przekonań sędzi i sędziów!
Z naszego punktu widzenia najważniejsze są tu wydawane zakazy zbliżania się
sprawcy do ofiary, eksmisje, kierowanie sprawców na programy korekcyjno-edukacyjne oraz zdecydowana eliminacja wyroków w zawieszeniu w sprawach o znęcanie.
Na uwagę zasługują oprócz odstąpienia od „wyroków w zawieszeniu”, zmiana
dotycząca art. 41a k.k., zgodnie z którym § 1 w razie orzeczenia nakazu okresowego
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym sąd orzeka na ten sam
okres zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Również na uwagę zasługuje obowiązek
(wcześniej sąd mógł zobowiązać skazanego) orzeczenia co najmniej jednego środka
karnego o jakich mowa w art. 72 k.k. (zostaną wymienione w dalszej części raportu).
Pomimo, że nowe brzmienie przepisu nakłada na sąd obowiązek orzeczenia co
najmniej jednego z tych środków, zasadne jest aby każdorazowo dokonać wnikliwej
analizy każdej sprawy i zastosować nie jeden a kilka z powyższych środków karnych. Tak, aby problem rozwiązać jak najlepiej, wymierzyć sprawcy adekwatną karę
i sprawić, by osoba pokrzywdzona nie obawiała się dłużej o własne bezpieczeństwo.
Fundacja będzie nadal monitorować orzecznictwo za znęcanie po nowelizacji
kodeksu.
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4

Wyniki monitoringu
4.1 Aplikacja sędziowska i szkolenia kierowane do sędzi
i sędziów
W Polsce przyszli sędziowie i sędzie kształcą się w Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury (KSSiK) w Krakowie oraz w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy
Międzynarodowej w Lublinie. Poza aplikacją sędziowską, która trwa dwa lata, co roku
szkoła organizuje różne szkolenia dla sędzi i sędziów, zarówno tych, którzy już wykonują zawód jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę w sądach. Harmonogram
działalności szkoleniowej opracowywany jest na każdy kolejny rok.
W ramach monitoringu przeanalizowałyśmy program aplikacji sędziowskiej oraz
zapytałyśmy sądy, ilu sędziów i sędzi orzekających w wydziałach karnych brało udział
w szkoleniach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wiktymologii,
organizowanych zarówno przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury jak i przez
inne podmioty, np. organizacje pozarządowe.
Program aplikacji sędziowskiej
Aplikacja prowadzona jest przez 26 tygodniowych zjazdów. Zajęcia prowadzone
są według typów:
A.	 Omówienie orzecznictwa
B.	 Podstawowe zajęcia aplikacyjne o charakterze ćwiczeń (na tego typu zajęcia
należy przeznaczyć od 2 do 3 godzin lekcyjnych)
C. Zajęcia uzupełniające, prowadzone różnymi metodami (na zajęcia typu warsztatowego należy przeznaczyć od 2 do 3 godzin lekcyjnych w czasie każdego
zjazdu)
D. Symulacja rozprawy lub innych czynności sądowych
E.	 Seminarium
F. Repetytorium
G.	 Rozwiązywanie kazusów
H.	 Omówienie wyników prac pisemnych z poprzedniego sprawdzianu.
Sprawdziłyśmy, czy w dziale „C“ organizowane są zajęcia, które w jakikolwiek sposób
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wiążą się z orzekaniem w sprawach związanych z przemocą domową i wiktymologią.
W części „C” mają znaleźć się, jak czytamy w Programie Aplikacji Sędziowskiej:
„(...) wykłady (…) jak i zajęcia typu warsztatowego (np. szkolenia „miękkie” – w tym
zajęcia z psychologiem, specjalistami od wizerunku sędziego i sądu, od kontaktów
z mediami, np. z dziennikarzami, specjalistami z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
(...), w szkoleniach „miękkich” mieści się omówienie psychologicznych aspektów
sprawowania wymiaru sprawiedliwości (umiejętność radzenia sobie ze stresem,
asertywność, kontakty ze stronami, psychologia komunikacji interpersonalnej, ocena
wiarygodności zeznań świadków i stron, komunikacja z osobami z zaburzeniami psychicznymi, ocena osobowych źródeł dowodowych z punktu widzenia psychologicznego
i niepoddawanie się manipulacjom, gwarancje obiektywności); a także zagadnień
z zakresu etyki zawodowej, (...) przyczyny przewlekłości, wytyki, najczęściej pojawiające
się problemy w skargach interesantów, wizerunek pracy sędziego).”
I tak podczas I zjazdu zaplanowano po 4 godz. z psychiatrii i psychologii sądowej.
Na III – 2 godz. (wcześniej 3), które obejmowały wykład i dyskusję na temat etyki pracy
sędziego (wybrane zagadnienia z ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych”,
w tym dotyczących przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz konsekwencji
wynikających z art. 37 § 4 u.s.p. i art. 40 u.s.p., z wykorzystaniem orzecznictwa sądów
dyscyplinarnych) oraz 4 godz. dotyczące mediacji.
Podczas zjazdu IV skróceniu uległ również pierwotnie trwający 3 godziny, a obecnie
skrócony do 2 wykład dotyczący metodyki pracy sędziego w zakresie przygotowania
i kierowania rozprawą, koncentracji materiału dowodowego, sprawnego przeprowadzania dowodów i stosunku do stron. W toku zajęć położono nacisk na zagadnienia
dotyczące dochodzenia roszczeń cywilnych w procesie karnym oraz na zagadnienia
dotyczące przewlekłości postępowania.
Podsumujmy: łącznie 16 godzin w ciągu dwóch lat zajęć.
Prawa i obowiązki sędziów określa również ustawa „Prawo o ustroju sądów powszechnych”, w której w Art. 82a. 1. czytamy:
„Sędzia jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe i dalej § 3. Sędzia
jest obowiązany uczestniczyć, w miarę możliwości corocznie, w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
lub innych formach doskonalenia zawodowego, w celu uzupełnienia specjalistycznej
wiedzy i umiejętności zawodowych.”
Poza aplikacją sędziowską KSSiP opracowuje na bieżąco harmonogram działalności szkoleniowej dla sędziów i prokuratorów na każdy rok kalendarzowy. W 2012
r. odbyło się 12-godzinne szkolenie dla prokuratorów, asesorów prokuratur oraz
sędzi i sędziów orzekających w sprawach karnych z tematu „Przemoc seksualna
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wobec kobiet i przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z udziałem
małoletnich jako pokrzywdzonych przestępstwem” (ilość miejsc – 50). Jak wynika
z odpowiedzi KSSiP, na szkolenie zostało zgłoszonych po 3 sędziów zatrudnionych
w apelacji katowickiej czyli łącznie 12 osób (apelacja katowicka obejmuje okręgi:
bielski, katowicki, częstochowski i gliwicki).
Na potrzebę szkolenia w tym zakresie wskazali, w piśmie z dnia 2 lutego 2011 roku,
Sekretarz Stanu – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania i w piśmie
z dnia 1 lutego 2011 r. Dyrektor Departamentu Praw Człowieka.
W 2013 r. odbyło się 6-godzinne szkolenie adresowane do prokuratorów, asesorów
prokuratury oraz asystentów prokuratora z tematu „Prawno-karne i psychologiczne
aspekty przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej wobec
kobiet oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z udziałem
małoletnich jako pokrzywdzonych przestępstwem. Metodyka prowadzenia postępowań
karnych w sprawach dotyczących wymienionej kategorii przestępstw”.
W 2014 r. dla sędzi i sędziów orzekających w wydziałach karnych nie zaplanowano i nie zrealizowano żadnego szkolenia, które w jakikolwiek sposób dotyczyłoby
aspektów psychologicznych przemocy domowej.
W 26 sądach rejonowych województwa śląskiego (3 nie udzieliło odpowiedzi)
w wydziałach karnych orzeka 245 sędzi i sędziów. W ciągu trzech lat, które były
zakresem monitoringu (2012-2014 r.) w szkoleniach z tematyki dotyczącej szeroko
pojętego tematu przemocy w rodzinie wzięło udział 34 sędziów, w tym 9 z jednego
sądu również uczestniczyło w konferencji. Z udzielonych nam odpowiedzi z sądów
rejonowych wynika, że szkolenia, w jakich wzięło udział większość sędzi i sędziów
prowadzone były albo przez Fundację Dzieci Niczyje albo przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Rys.1 Na 245 sędziów - 34 wzięło udział w szkoleniach z tematu przemocy w rodzinie.
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4.2 Szkolenia dotyczące wiktymologii
Z 4 sądów udział w szkoleniu wzięło łącznie 8 sędziów i sędzi. Z tego 6 wzięło
udział w szkoleniu z zakresu wiktymologii „Środki i sposoby zapobiegania wtórnej
wiktymizacji oraz ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw“ (5 z Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz 1 z Sądu Rejonowego
Katowice Zachód). Pozostałe 2 sędzie z Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju i Sądu
Rejonowego w Bytomiu brały udział w szkoleniach z wiktymologii, jednak nie udzielono
nam dokładnej informacji, jakie to były szkolenia.
Wiktymologia (łac. victima – ofiara) to dziedzina nauki zajmująca się ofiarami
przestępstw, a także sposobami kształtowania nowego sposobu ich postrzegania
i kierunków niesienia pomocy. Analizuje między innymi typy ofiar oraz ich więzi emocjonalne ze sprawcą. Każdy rodzaj przestępstwa, skierowany przeciwko życiu i zdrowiu
danej osoby – czy będzie to incydentalne pobicie czy długotrwałe znęcanie – zostawia
ślady w psychice osób pokrzywdzonych.
Uwolnienie się od oprawcy to złożony i trudny proces. Wpływa na niego kilka
czynników:
●
●
●
●
●

strach przed sprawcą,
uzależnienie finansowe od sprawcy,
społeczne przyzwolenie na przemoc,
stygmatyzacja osób doświadczających przemocy
brak wsparcia ze strony rodziny czy najbliższych.

Dlaczego szkolenie sędzi i sędziów w temacie przemocy jest takie ważne?
Osoba uwikłana w przemoc domową, która już zdecyduje się złożyć zeznania
i oskarżyć sprawcę, potrzebuje szczególnie wsparcia i pomocy. Rozprawy sądowe
są kolejnym dużym stresem, ponieważ osoba pokrzywdzona spotyka się ze sprawcą
przed rozprawą na korytarzu i na sali sądowej. Po raz kolejny opowiada wszystkim
o szczegółach przestępstwa, którego doświadczyła. Zeznaje w obecności osoby stosującej przemoc i ma świadomość, że po rozprawie najczęściej spotka się z oprawcą
pod wspólnym dachem.
Prowadzenie rozprawy dotyczącej znęcania wymaga specyficznego podejścia,
bardzo dobrej znajomości dokumentacji sądowej i szczególnego stosunku do osoby
pokrzywdzonej, niepozbawionego wrażliwości i empatii. Nie do przyjęcia jest postawa,
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która sugeruje osobie pokrzywdzonej brak wiary w składane przez nią zeznania czy
wręcz sugestię, że jest ona sama sobie winna. Zachowanie i postawa osoby, która
przewodniczy procedurze sądowej są niezmiernie ważne. Sędzia dla wszystkich uczestników postępowania sądowego jest autorytetem i przedstawicielem/-elką wymiaru
sprawiedliwości. Poczucie społecznej sprawiedliwości oparte jest na założeniu, że
za przestępstwo należy ponieść karę i jest to konieczny warunek prawidłowego funkcjonowania społecznego i jednocześnie fundament rozwoju państwa prawa. Jeżeli
zatem osoba pokrzywdzona zostanie źle potraktowana, traci całkowicie zaufanie
do wymiaru sprawiedliwości i wiarę w to, że może zmienić swoje życie i uwolnić się od
przemocy. Cytując za informatorem dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych:
„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. Mając na uwadze fakt, że zwłaszcza w tego typu sprawach, w trakcie
postępowania sądowego osoba pokrzywdzona jest narażona na stałą obecność sprawcy
przestępstwa, który może wpływać na jej zachowanie, a także zagrażać jej życiu lub
zdrowiu, konieczna jest ocena stopnia jej zagrożenia, a w razie uznania, że istnieje
realne zagrożenie popełnienia przestępstwa, rozważenie zastosowania (lub kontynuacji)
właściwych środków zapobiegawczych, w celu ochrony osoby pokrzywdzonej. (Źródło:
Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2014.)”
Uważamy, że zdecydowanie częściej powinny być organizowane szkolenia, warsztaty i seminaria na wysokim poziomie merytorycznym, przeznaczone dla pracownic
i pracowników sądów oraz prokuratur. Ważne jest, aby szkolenia te prowadziły osoby
posiadające kwalifikacje nie tylko teoretyczne, ale które mają również bezpośredni
kontakt z osobami doświadczającymi przemocy i zawodowo udzielają im pomocy.
Zajęcia te zdecydowanie powinny być włączone do podstawowego programu aplikacji sędziowskiej.
W rozdziale „Rekomendacje“ niniejszego raportu przedstawiamy rekomendacje
dla pracowników i pracownic wymiaru sprawiedliwości dotyczące psychologicznych
aspektów pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz szkoleń
w tym zakresie.
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4.3 Liczba wyroków, które zapadły w sprawach o przestępstwo
z art. 207 k.k.
Monitoring wykazał, że w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014
r. w badanych sądach zapadło 2647 wyroków skazujących, z których 2423 zapadły
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Wydano 224 wyroki uniewinniające.
Dla naświetlenia skali zjawiska, w całym kraju w ostatnich latach zapadło średnio
13 tysięcy wyroków skazujących z art. 207 k.k. w ciągu jednego roku – z tego 1500
w woj. śląskim.

Rys. 2 Liczba wyroków skazujących art. 207 kk 2647
w tym wyroki z warunkowym zawieszeniem wykonania
kary 2423.
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Najwięcej wyroków skazujących 545 (20%) wydano w Sądzie Rejonowym w Częstochowie – w tym 455 z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, 34 uniewinniające,
a także w 52 sprawach warunkowo umorzono postępowanie. 4 sądy nie udzieliły
żadnych informacji w tym zakresie, 2 z nich wezwały do wskazania szczególnego
interesu publicznego w uzyskaniu dostępu do tej informacji publicznej, natomiast
2 inne wskazały, że nie dysponują takimi danymi.
Wróćmy jeszcze do ilości wyroków wydanych z warunkowym zawieszeniem wykonania
kary. W śląskich sądach na 2647 orzeczonych wyroków 2423 wydano „w zawieszeniu“.
Podobnie przedstawia się statystyka ogólnopolska. W skali kraju aż 86% orzekanych
wyroków wydawanych jest właśnie z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.
Np. w roku 2013 zapadło 11890 wyroków skazujących, z czego 9730 to wyroki
„w zawieszeniu“. Gdy osoba, która doświadcza przemocy w rodzinie, zdecyduje się

Rys. 3 Liczba wyroków skazujących art. 207 kk w 2013 r. - 11890,
w tym wyroki z warunkowym zawieszeniem wykonania kary 9730 (cały kraj).
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złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury lub na policję, zdaje
sobie oczywiście sprawę z tego, że czeka ją jeszcze proces sądowy. Wie, że będzie
to stresujące przeżycie, ale bardzo rzadko ma świadomość, że może ono trwać kilka
miesięcy lub nawet lat. W tym czasie w wielu przypadkach i tak mieszka ze sprawcą
pod wspólnym dachem, będąc narażoną na przemoc z jego strony – jeżeli nie fizyczną,
to na pewno psychiczną. Kiedy w końcu sąd wyda wyrok i sprawca zostanie skazany,
mogłoby się wydawać, że to już koniec koszmaru. Niestety, uznanie sprawcy przez sąd
za winnego i jednoczesne orzeczenie kary w zawieszeniu niewiele zmienia w sytuacji
osoby pokrzywdzonej.
Sprawca po prostu wraca do wspólnie zamieszkiwanego lokum i w poczuciu całkowitej bezkarności kontynuuje proceder. Jedyne, co może ulec zmianie, to rodzaj
przemocy, jaką stosuje.
Nie istnieją żadne oficjalne statystyki, które monitorowałyby ilość odwieszonych
wyroków na przestrzeni analizowanych w niniejszym raporcie lat. Nie znamy też skali
dynamiki tego przestępstwa w okresie warunkowego zawieszenia kary lub w sytuacji
okresu próby przy warunkowym umorzeniu postępowania.
Wydanie wyroku w zawieszeniu lub uniewinniającego osoba pokrzywdzona, która
szukała w sądzie sprawiedliwości i pomocy w przerwaniu przemocy, traktuje jako
porażkę.
Z psychologicznego punktu widzenia osoba taka poddaje się, otrzymuje bowiem
komunikat, że przemoc wobec niej nie jest aż tak wielkim przestępstwem, a sprawca
nie zasługuje na karę, ograniczenie wolności czy chociaż zakaz zbliżania. Często
osoby pokrzywdzone zadają w trakcie spotkań terapeutycznych retoryczne pytanie:
„Co musiałoby się stać, jakie musiałabym mieć obrażenia, żeby wina sprawcy została
uznana?”.
Jest to niestety również „wygrana“ osoby stosującej przemoc, która umacnia się
jeszcze bardziej w poczuciu bezkarności. Wraca do wspólnego domu i każdym kolejnym
aktem przemocy udowadnia swojej ofierze, że jej działania zmierzające do uwolnienia
się są bezsensowne. Osoba popełniająca przestępstwo, za które nie ponosi żadnych,
również prawnych konsekwencji, będzie nie tylko recydywistą, ale istnieje również
duże prawdopodobieństwo, że w swoim przestępczym działaniu posuwać się będzie
do coraz bardziej drastycznych aktów przemocy.
Tylko i wyłącznie wiedza na temat zjawiska przemocy domowej, funkcjonowania
w nim osób doświadczających przemocy, jak i tych, które ją stosują, w znacznym
stopniu przyczyni się do wymierzania kar i środków karnych adekwatnych do sytuacji.
W świetle przytoczonej powyżej argumentacji wydaje się oczywiste, aby w wyrokach
za znęcanie częściej orzekano karę bezwzględnego pozbawienia wolności.
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4.4. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
4.4.1 Oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne
Ilu sprawców przemocy zostało skierowanych do udziału w programie edukacyjno
- korekcyjnym?
Według sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie (KPPPR) za 2013 rok, program edukacyjno-korekcyjny ukończyły w całej
Polsce 3082 osoby, a w woj. śląskim – 803 (tu sądy skierowały 1 187 osób).
Spośród badanych sądów w okresie monitoringu, 14 orzekło o skierowaniu osoby
skazanej z art. 207 k.k. na odbycie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
a łączna liczba zastosowania tego środka probacyjnego wynosiła 133, z czego
najwięcej, bo 30 zastosował Sąd Rejonowy w Pszczynie. W trzech spośród monitorowanych sądów nie orzekano o zastosowaniu tego środka.

Rys. 4 Liczba wyroków skazujących z art.
207 kk, wydanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary 2423, liczba
skierowań sprawców na odbycie programów korekcyjno-edukacyjnych 133.
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W trakcie monitoringu ujawnił się problem z zebraniem informacji na ten temat.
Aż 7 sądów nie udzieliło informacji w tym zakresie, a 5 spośród nich poinformowało, że nie jest możliwe podanie informacji na ten temat z uwagi na to, że sąd
nie gromadzi tego rodzaju danych statystycznych w odniesieniu do konkretnego
rodzaju przestępstw, w tym do tych z art. 207 k.k. Jednak, jak podajemy powyżej,
w sprawozdaniu z realizacji KPPPR otrzymujemy informację o ilości skierowań przez
sądy do odbycia omawianego programu.
Sądy powszechne w Polsce dla celów prowadzenia biurowości posługują się
w większości jednym programem komputerowym – Currenda, który pozwala na zbieranie danych na temat toczących się w sądzie spraw. W niektórych sądach częściowo
prowadzi się także biurowość w formie papierowej, w określonym w tym sądzie zakresie.
Tym bardziej zdziwienie budzi fakt, iż część sądów na bieżąco gromadzi informacje na
temat orzeczeń o obowiązku odbycia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
podczas gdy w innych takiej praktyki nie ma.
Wydaje się zatem, że część sądów nie posiada informacji dotyczącej ilości osób,
które kieruje na odbycie programu. Jeśli sąd nie posiada takich danych, jak duża jest
szansa na refleksję i zmiany w tym temacie?
Stosowanie przemocy wobec swoich bliskich wydaje się rzeczą nie do pomyślenia.
Jednak sprawcy to często osoby, które wynoszą określone wzorce zachowań ze swojego życia i od ludzi, z którymi się wychowywali. Do tego dochodzi brak kontroli nad
agresją. Często są to osoby, które były bite jako dzieci lub byli świadkami przemocy
pomiędzy rodzicami. Potem same zaczynają stosować przemoc. Oczywiście absolutnie
nie oznacza to, że wszystkie osoby, które były ofiarami agresji, są sprawcami przemocy,
jak i nie tłumaczy to jej stosowania. Może mieć jednak wpływ na ukształtowanie się
konkretnego typu osobowości.
Zobligowanie osób stosujących przemoc do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym przeciwdziała również kolejnym przestępstwom skierowanym przeciwko
zdrowiu i życiu. Sprawca sam się nie zmieni. Będzie nadal agresywnie odnosił się
do kolejnych osób, jakie pozna w swoim życiu: kolejnych partnerek, dzieci, osób
najbliższych.
Zobligowanie osoby stosującej przemoc do udziału w takim programie jest dla niej
czytelnym komunikatem, że oprócz wymierzonej kary pozbawienia wolności, musi
również popracować nad zmianą swojego zachowania, dążyć do przestrzegania norm
pożycia rodzinnego i społecznego. Często udział w takich programach po raz pierwszy
daje szansę sprawcy na bardziej refleksyjne spojrzenie nie tylko na swoje zachowania,
ale również na całe swoje życie. Niezmiernie ważnym jest zatem, na jakim poziomie
merytorycznym są realizowane te programy i przez jakie osoby. Wysokie kwalifikacje
osób prowadzących, jak i możliwość pracy grupowej i indywidualnej z uczestnikami programu stanowi podstawę zmian w funkcjonowaniu tych osób. Często udział
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w takich programie może być skorelowany z udziałem takiej osoby w terapii odwykowej.
Ze względu na zaburzone relacje osób stosujących przemoc ze swoimi partnerkami
należałoby zwrócić szczególną uwagę, aby osobami prowadzącymi grupy edukacyjne
dla sprawców były koedukacyjne pary terapeutów.
Kierowanie sprawców do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym powinno być stosowane w każdym przypadku, gdy sprawca zostaje uznany za winnego.
Jest to obecnie jedyny sposób na podjęcie jakiejkolwiek pracy nad realną zmianą
postępowania sprawców i jednocześnie udzielenia pomocy osobom, które nie radzą
sobie z własną agresją.
Programy korekcyjno-edukacyjne realizowane są jako zadania własne powiatu,
stąd już na tym poziomie udział osób stosujących przemoc w rodzinie, zwłaszcza tych
z problemami finansowymi i np. borykającymi się również z uzależnieniem, stanowi
problem natury logistycznej – brak środków finansowych na dojazdy do innej miejscowości niż miejsce zamieszkania są usprawiedliwieniem dla braku podjęcia takich
działań.
Również orzekanie tego środka nie jest niestety popularne. Trudno określić, czy
wynika to z braku wiedzy sędziów na temat możliwości orzekania go czy też z dobrowolności w orzekaniu dodatkowych środków dla przerwania i zaprzestania stosowania
przemocy domowej. W tym drugim przypadku konsekwencją jest orzekanie przez
sędzie i sędziów cały czas tych samych środków – zaprzestania nadużywania alkoholu
czy przestrzegania zasad współżycia społecznego.
W przypadku przemocy w rodzinie mamy do czynienia ze zjawiskiem, które
degraduje rodziny od bardzo wielu lat i jest przestępstwem. Dlatego wobec osób
stosujących przemoc powinno orzekać się adekwatne kary i dodatkowe zobowiązania, które w realny sposób przyczynią się do zmiany funkcjonowania dotkniętej
problemem przemocy rodziny. Sprawcy doskonale wiedzą, że postępują źle. Nałożenie
na nich obowiązku udziału w programie pozwoli im to lepiej zrozumieć – nie tylko
w aspekcie wyrządzonych rodzinie krzywd, ale w aspekcie własnego funkcjonowania
społecznego i rodzinnego i radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez korzystania
z agresywnych rozwiązań.
Nie należy zapominać, że przemoc w rodzinie to przede wszystkim przemoc wobec
kobiet. To również kwestia terminologii. Kiedy mówimy o przemocy wobec kobiet jako
o łamaniu praw człowieka, na pierwszym miejscu stawiamy dobro, bezpieczeństwo
i wolność poszczególnych osób – kobiet. Kiedy stosujemy terminologię przemocy
w rodzinie – na pierwszym planie stawiamy rodzinę i jej wartość jako komórki społecznej.
Dobro rodziny nie może usprawiedliwiać dobra i wolności poszczególnych osób. Dobro
rodziny w żadnym razie nie może usprawiedliwiać tragedii tysięcy kobiet w Polsce.
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4.4.2 Nakaz opuszczenia lokalu
Warta szczegółowej analizy jest również kwestia orzekania przez sądy nakazu
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym/pokrzywdzoną. Celem
orzeczenia tego środka ma być stałe odseparowanie sprawcy przemocy od osoby
pokrzywdzonej, co może skutecznie zminimalizować ryzyko ponownego popełnienia
tego przestępstwa. Zwiększa również poczucie bezpieczeństwa osoby pokrzywdzonej, co stanowi jeden z filarów skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy, tak
fizycznej, jak i psychicznej. Poza możliwością zastosowania tego środka w wypadku
warunkowego zawieszenia wykonania kary, kodeks karny w art. 41a przewiduje możliwość jego zastosowania przez sąd jako środka karnego, tj. w przypadku orzeczenia za
popełnienie przestępstwa z art. 207 k.k. kary bezwzględnego pozbawienia wolności.
Ten środek karny/probacyjny był stosowany w zdecydowanej większości sądów,
tj. w 20. Liczba orzeczonych nakazów jest jednak niewielka i na ponad 2423 wyroki
skazujące z warunkowym zawieszeniem wykonania kary środek ten został zastosowany
jedynie 102 razy.

Rys. 5 Liczba wyroków skazujących z
art. 207 kk, wydanych z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary 2423
Liczba wydanych nakazów opuszczenia
lokalu 102
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Sądy nie podały jednak, ile z orzeczonych nakazów
zostało wydanych w przypadku orzeczenia bezwzględnego pozbawienia wolności, a jaka ich liczba to środki
zastosowane w sytuacji warunkowego zawieszenia
wykonania kary. Z powodu braku tego rozróżnienia
ilość orzeczonych środków może również dobrze odnosić się do ogólnej liczby skazań (wszystkich wyroków
skazujących).
Podobnie, jak w przypadku odpowiedzi na inne
pytania, także w tej kwestii część sądów (3) poinformowała, iż nie zbiera danych na ten temat, a prezesi
dwóch innych odmówili udzielenia odpowiedzi i wezwali do wskazania szczególnego interesu publicznego
dla uzyskania takich informacji.

4.4.3 Zakaz zbliżania się sprawcy do osoby
pokrzywdzonej
Podobnie w niewielu sprawach orzekano zakaz
zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej. Zakaz ten stanowi zarówno środek karny stosowany
w przypadku orzeczenia w sprawach o przestępstwo
z art. 207 k.k. bezwzględnej kary pozbawienia wolności, jak i środek probacyjny służący skuteczniejszemu
zapobieżeniu ponownemu popełnieniu przestępstwa
przez sprawcę w okresie próby, tj. w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary.
Jedynie w 125 sprawach monitorowane sądy zastosowały ten środek karny/probacyjny, przy czym
brak jest informacji, czy środek ten orzeczono w sytuacji warunkowego zawieszenia wykonania kary czy
w przypadku skazania sprawcy bez warunkowego
zawieszenia.
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Rys. 6 Liczba wyroków skazujących z art.
207 kk, wydanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary 2423 Liczba
wydanych zakazów zbliżania się sprawcy
do pokrzywdzonej 125

Tylko jeden sąd – Sąd Rejonowy w Gliwicach – podał informację, że środek ten
stosowany był jako probacyjny w trybie art. 72 §1 pkt. 7a k.k. Co interesujące,
w tym właśnie sądzie zapadło najwięcej wyroków orzekających zakaz zbliżania się
sprawcy do ofiary, tj. w 43 sprawach. Średnio w jednym sądzie przez cały badany
okres zapadło 5-10 wyroków orzekających, obok kary, zakaz zbliżania się do sprawcy.
W badanym okresie 6 sądów nie orzekało w tym przedmiocie, a 5 innych sądów odmówiło
odpowiedzi na to pytanie. Niektóre z nich, jak w przypadku innych pytań, wzywały do
wskazania szczególnego interesu publicznego dla uzyskania takich informacji. Inne
wprost wskazywały, że nie zbierają takich danych statystycznych i w związku z tym
takiej informacji nie mogą udzielić.

4.4.4 Inne środki karne, zapobiegawcze, probacyjne, zabezpieczające
W trakcie monitoringu zapytano również o to, jakie inne środki poza wcześniej opisanymi, w tym karne, probacyjne i zabezpieczające były stosowane przez badane sądy.
W odpowiedzi uzyskano następujący katalog:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

dozór policji,
dozór kuratora,
zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu,
zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu,
zobowiązanie do przeproszenia osoby pokrzywdzonej w formie pisemnej,
zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach, gdzie
podawany i sprzedawany jest alkohol,
zobowiązanie do powstrzymywania się od kontaktowania z osobą pokrzywdzoną,
zobowiązanie do poddania się leczeniu psychiatrycznemu,
zobowiązanie do kontynuowania wykonywania pracy zarobkowej,
zobowiązanie do podjęcia pracy zarobkowej,
zobowiązanie do zarejestrowania się w PUP,
zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem małoletnich,
umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym,
przepadek dowodów rzeczowych,
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
zapłata nawiązki,
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● obowiązek naprawienia szkody,
● świadczenie pieniężne,
● zobowiązanie do informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby.
Nie wszystkie sądy wskazały, jak często dany środek był zastosowany. 11 spośród
badanych 26 nie podało takich danych. Podobnie, jak w przypadku innych pytań,
sądy, które odmówiły odpowiedzi ze względu na fakt, iż informacja ta jest informacją
przetworzoną lub wskazując, że nie dysponują takimi danymi.
Z informacji sądów, które takiej odpowiedzi udzieliły, wynika natomiast, że najwięcej
sądów (10) orzekało o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholu
lub powstrzymania się od spożywania alkoholu, a także obowiązek powstrzymania
się od kontaktowania się z pokrzywdzonym/pokrzywdzoną (4 sądy) oraz obowiązek
pisemnego przeproszenia (3 sądy).
Szeroko stosowany był dozór kuratora sądowego. Jednak żaden sąd nie skorzystał
z przewidzianej prawem możliwości prowadzenia dozoru przez oddania sprawcy pod
dozór osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej,
do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub
pomoc skazanym.

4.4.5 Bezpieczny pokój przesłuchań
Przyjazne pokoje przesłuchań dzieci, zwane popularnie Niebieskimi Pokojami,
powstały dla zapewnienia dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom
przestępstw, przyjaznych, nie wiktymizujących warunków przesłuchania, które pozwolą na zminimalizowanie stresu dziecka i umożliwią zgromadzenie wiarygodnego
materiału dowodowego.
Fundacja Dzieci Niczyje na podstawie Kodeksu postępowania karnego oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu
przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c KPK, przygotowała wytyczne dotyczące organizacji i funkcjonowania Niebieskich
Pokoi. Zgodnie z nimi, przyjazny pokój przesłuchań prowadzony jest przez podmiot
posiadający osobowość prawną, w szczególności sąd, inną instytucję państwową
lub samorządową bądź organizację pozarządową zajmującą się pomocą małoletnim.
Składa się z dwóch pomieszczeń:
● pokoju przesłuchań, który pozwala na przesłuchanie dziecka przez sędziego
z udziałem biegłego psychologa; utrzymany jest w stonowanej kolorystyce;
wyposażony w meble zapewniające komfortowe przebywanie w nim dziecka,
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m. in. wykładzinę dywanową; dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;
zapewniający uczestniczkom i uczestnikom przesłuchania poczucie bezpieczeństwa i możliwość koncentracji poprzez wyciszenie drzwi i okien; nie powinien
posiadać krat w oknach; nie jest wyposażony w zabawki, jedynie w materiały
pomocne w uzyskiwaniu informacji od dziecka (kredki, papier); w pokoju znajdują
się chusteczki higieniczne i woda do picia;
● pokoju technicznego z szybą wenecką pomiędzy pokojem przesłuchań a pokojem technicznym, i/lub bezpośrednią transmisją przebiegu przesłuchania oraz
system komunikacji miedzy pokojami, wielkości umożliwiającej uczestniczenie
w przesłuchaniu prokuratorowi, obrońcy podejrzanego/oskarżonego, pełnomocnikowi pokrzywdzonego, przedstawicielowi ustawowemu małoletniego (rodzic/
kurator procesowy/opiekun faktyczny) czy innej osobie pełnoletniej wskazanej
przez małoletniego protokolantowi.
Wyżej wymienione warunki uwzględniają potrzeby wymiaru sprawiedliwości
w zakresie: rejestracji przesłuchania na dwóch niezależnych nośnikach, dzięki czemu
przebieg czynności procesowej może być odtworzony na rozprawie głównej; możliwości obserwowania przebiegu przesłuchania przez jego uczestników przebywających
w pokoju technicznym oraz możliwość przekazywania przez nich sędziemu i biegłemu psychologowi pytań do dziecka; rejestracji w formie dźwięku pytań uczestników
przesłuchania przebywających w pokoju technicznym oraz dostępu uczestników
przesłuchania do aktów prawnych.
Pokoje techniczne spełniać powinny również standardy wyposażenia technicznego,
dostosowane do potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Powinny być zatem wyposażone
w kamerę rejestrującą przesłuchanie wraz z zapisem gestykulacji, mimiki, ruchów
dziecka; mikrofon; słuchawki dla sędziego i biegłego psychologa; mikrofony dla osób
znajdujących się w pokoju technicznym; sprzęt umożliwiający zapisywanie dźwięku
pytań uczestników czynności procesowej przebywających w pokoju technicznym.
Urządzenia służące do rejestrowania przesłuchania nie powinny być ukryte przed
dzieckiem oraz nie powinny rozpraszać jego uwagi.
Nowelizacją kodeksu postępowania karnego z 2003 r. wprowadzono obowiązek
jednokrotnego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem na tle
seksualnym (art. 185a k.p.k.), zaś nowelizacją z 2005 r. rozszerzono ten obowiązek na
małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko rodzinie i opiece oraz wprowadzono obowiązek nagrywania przesłuchań prowadzonych w tym trybie (art. 147
§ 2 pkt 2 k.p.k.). Obecnie w Polsce nie brak pokoi przystosowanych do przesłuchań
małoletnich ofiar przestępstw. Od 2014 r. obowiązek szczególnego trybu przesłuchania
obowiązuje również w przypadku ofiar niektórych typów przestępstw skierowanych
przeciwko wolności seksualnej, które niejednokrotnie są powiązane ze zjawiskiem prze[ 29 ]

mocy domowej. Według wykazu na stronie Policji2 na terenie woj. śląskiego istnieją 32
przyjazne pokoje przesłuchań, w tym 5 certyfikowanych (stan na dzień 13.09.2012 r.).
Są to Niebieskie Pokoje w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód, w Sądzie Rejonowym
w Chorzowie, w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz w Centrum Interwencji Kryzysowej w Bytomiu.
Jakie standardy powinien zatem spełniać certyfikowany pokój? Przede wszystkim
winien być zlokalizowany poza budynkiem sądu, prokuratury czy komisariatu policji.
Już samo wejście małoletniego świadka do ww. instytucji może budzić w nim strach
i zakłócić, a nawet uniemożliwić prawidłowe przesłuchanie. W razie umiejscowienia
przyjaznego pokoju w takim budynku, pokój koniecznie powinien mieć osobne wejście
oraz ciągi komunikacyjne uniemożliwiające kontakt dziecka z oskarżonymi, podejrzanymi czy umundurowanymi funkcjonariuszami policji.
Zgodnie z tymi standardami Fundacja Dzieci Niczyje zaleca, aby przesłuchanie
małoletnich świadków i ofiar przestępstw było prowadzone w sposób zgodny z systemem prawnym oraz standardami europejskimi i międzynarodowymi, umożliwiający
pozyskanie wartościowego materiału dowodowego. Przesłuchanie takie powinno
odpowiadać możliwościom rozwojowym przesłuchiwanego dziecka i gwarantować
ochronę praw dziecka, ze szczególną dbałością o unikanie jego wtórnej traumatyzacji
wynikającej z udziału w procedurach prawnych. Autorzy standardów podkreślają
również, by przesłuchanie dziecka prowadzone było przy pełnym oraz właściwym
wykorzystaniu możliwości lokalowo-technicznych przyjaznego pokoju przesłuchań
dzieci, z dbałością o wyeliminowanie okoliczności mogących skutkować koniecznością
przeprowadzenia kolejnych przesłuchań.
Zapytałyśmy, czy w sądzie znajduje się bezpieczny pokój przesłuchań (Niebieski
Pokój) oraz poprosiłyśmy o podanie, w jakich innych placówkach sąd korzysta z pokoju,
jeżeli nie posiada takowego w swojej placówce. Na to pytanie udzieliło odpowiedzi
20 spośród 29 ankietowanych sądów. W 15 przypadkach Niebieski Pokój znajduje
się w budynku sądu. Pozostałe sądy korzystają z pokoi przesłuchań znajdujących się
w innych sądach – jeden sąd z pokoju przesłuchań znajdujących się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Komendach Policji. Jeden sąd z Bielska-Białej wskazał,
że przesłuchania odbywają się także (poza innymi placówkami sądów lub Komisariatem
Policji) w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Bielsku-Białej.
Jeżeli porównamy uzyskane przez nas dane liczbowe z faktycznymi, powołanymi organizacyjnie i merytorycznie do życia pokojami przesłuchań, funkcjonującymi
w bazach i systemie pomocy dzieciom krzywdzonym, uzyskujemy następujące
zestawienie:
2 http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/wydzial-profilaktyki/przemoc-w-rodzinie/
niebieskie-pokoje/80398,dok.html, dostępność na dzień 28.10.2015 r.
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Dane z ankiet z 20 sądów
rejonowych w woj. śląskim

Dane z baz danych KGP i FDN

15 przyjaznych pokoi
w budynkach sądów

7 przyjaznych pokoi w budynkach
sądów

2 sądy wskazały na współpracę w tym
zakresie z policją

19 przyjaznych pokoi w komisariatach i komendach policji

brak danych

2 przyjazne pokoje w centrum/ośrodku interwencji kryzysowej

brak danych

1 przyjazny pokój w Ośrodku Pomocy
Dzieciom i Rodzinie

brak danych

1 przyjazny pokój w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

brak danych

1 przyjazny pokój w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

brak danych

1 przyjazny pokój w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie

1 przyjazny pokój w RODK

brak takich danych w bazach

Jakie mogą być potencjalne przyczyny tych rozbieżności? Prawdopodobnie brak
wiedzy pracowników wymiaru sprawiedliwości o wszystkich funkcjonujących Niebieskich Pokojach. Nie jest to, jak widać, wiedza powszechna, zatem wydaje się, że nie
wszędzie została wdrożona praktycznie w życie procedura przesłuchania nieletnich
wynikająca z nowelizacji przepisów postępowania karnego z 2005 roku. Gdyby te
procedury były powszechnie obowiązujące, taką wiedzę posiadałby każdy pracownik
sekretariatu wydziałów karnych.
Jeszcze więcej trudności sprawiło sądom pytanie, dotyczące korzystania przez
nich z „Niebieskich Pokoi”. W pierwszym wniosku zapytałyśmy „Ile razy w okresie
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od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. sąd korzystał z bezpiecznych pokoi przesłuchań
(Niebieskie Pokoje) dla osób pokrzywdzonych przestępstwem?” A w drugim: „W jakim
wieku i jakiej płci były osoby przesłuchiwane w tzw. bezpiecznym pokoju przesłuchań
(Niebieskim Pokoju) w terminie 01.01.2012 – 31.12.2014 r.?”.
I tu pojawił się problem. Na pierwszy wniosek część sądów odpowiedziała, że nie
posiada takich danych, a na drugi odpowiadała podając dokładnie ilość przesłuchanych
osób z podziałem na wiek i płeć. Sądy, które odpowiedziały za pierwszym razem, za
drugim podawały inne liczby. Tylko w trzech przypadkach sądy podały spójną odpowiedź.
Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielone za pierwszym razem wyniki przedstawiają
się następująco:
● 20 sądów w ciągu trzech lat w okresie 2012-2014 przesłuchało 1275 osób
w bezpiecznych pokojach przesłuchań. 5 Sądów przesłuchało od 2-11 osób,
8 sądów od 19 do 100 i 7 od 100-128
a za drugim razem:
● W 15 sądach przesłuchano 793 osoby, w tym jedną pełnoletnią.
Nie wiemy, skąd te rozbieżności. Mogą one wynikać z braku rzetelnego prowadzenia
statystyk w tym zakresie lub w ogóle braku takiego wymogu. Tak jak w przypadku
innych informacji, o które wnioskowałyśmy, część sądów takich danych nie posiada,
a część podaje bardzo dobrze opracowane statystyki. Np. kilka sądów podało, że
dopiero od 2014 r. jest rejestrowana płeć osób, które są przesłuchiwane – przy czym
część sądów dane te archiwizowała bez odgórnego nakazu jeszcze przed 2014 rokiem.
Wytłumaczeniem odstępowania od takich przesłuchań może być nieznajomość
procedur i brak wiedzy na temat dostępności Niebieskich Pokoi bądź brak wiary w sens
wysiłku włożonego w odbieranie zeznań w takim pokoju. Potencjalne błędy w sposobie
i procedurze przesłuchania dziecka mogą zaś wynikać ze złych przyzwyczajeń. Sędzie
i sędziowie wolą korzystać z pomocy protokolanta. Tymczasem przerywanie rozmowy
w celu dyktowania protokołu zaburza dialog z dzieckiem i nie jest dla przesłuchiwanego
sytuacją zrozumiałą psychologicznie. Sędzie i sędziowie często nie zdają sobie też
sprawy z tego, że pewne istotne elementy zachowania dziecka trudno jest zauważyć
od razu, ujawniają się one dopiero podczas przeglądania nagrania.
Najważniejszym warunkiem powodzenia przesłuchania dziecka według opisanych
procedur jest odpowiednie przygotowanie sędzi i sędziów. Chodzi tu zarówno o ich
znajomość psychiki dzieci, empatię i umiejętność kontaktu w dzieckiem, jak i po
prostu o dokładne zapoznanie się z aktami sprawy. Powinni być szczególnie wrażliwi
na potrzeby takiego świadka, poważnie podchodzić do zjawiska wtórnej wiktymizacji,
a przede wszystkim wiedzieć, na czym ono polega. Relacja dziecka, którą składa sędzi
lub sędziemu, nie jest pierwszą, ale którąś z kolei jego relacją. Wymogi proceduralne
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w tym temacie nie są nazbyt wymagające – warto więc
potraktować je jako niezbędne minimum i próbować
poza nie wykraczać. Oczywiście przy zachowaniu
zdrowego rozsądku i na podstawie własnej wiedzy
i doświadczenia sędziów.

4.4.6 Biegli sądowi
Biegły sądowy – to osoba posiadająca doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej
działalności, powoływana w postępowaniu sądowym
w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej
wiedzy. Instytucja biegłego funkcjonuje w kodeksach:
postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego
– jako element środka dowodowego w postaci dowodu
z opinii biegłego. Funkcję tą reguluje Rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie biegłych sądowych.
W naszym monitoringu 13 z 29 badanych sądów
odpowiedziało, że korzystało z ekspertyz i opinii
biegłych sądowych.
Podano ilość opinii biegłych, również z podziałem
na wydziały karne oraz lata. Z opinii biegłych psychiatrów lub psychologów i innych specjalistów korzystano
w nich 317 razy.
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Rys. 7 Liczba wyroków skazujących
z art. 207 kk - 2647. Wykorzystanie
opinii biegłych sądowych - 317

Kolejne 5 sądów odpowiedziało podając jedynie informację o korzystaniu z opinii
biegłych. Pozostałe odpowiedziały, że nie są prowadzone statystyki w tym temacie
i nie ma możliwości podania dokładnej liczby czy że danych tych nie posiadają („brak
danych“).
Doświadczenie przemocy, czy to krótko czy długotrwałej, wywołuje duży stres i lęk,
przede wszystkim przed sprawcą. Osoby, które doświadczyły takiej traumy, wymagają
specjalistycznej opieki psychologicznej. To, że decydują się złożyć zawiadomienie
o przestępstwie i oskarżyć sprawcę, często osobę najbliższą, już wymaga od nich
sporego wysiłku. Przypominamy, że podczas trwania sprawy osoby pokrzywdzone
zazwyczaj wciąż mieszkają ze swoim oprawcą. Często nie mają także wsparcia od
rodzin czy innych bliskich osób.
Tym bardziej powinnością sądu i wszystkich osób zaangażowanych w sprawę jest
traktowanie takich osób ze szczególną uważnością i szacunkiem.
Zeznania są dla pokrzywdzonych ciężkim przeżyciem, dlatego wcześniejsza rozmowa
z psycholożką/psychologiem może wnieść do sprawy dużo więcej, tym bardziej, że
podczas rozprawy pokrzywdzona zeznaje w obecności sprawcy. Podobnie jest zresztą
w przypadku sprawcy – wcześniejsza rozmowa z biegłym może mieć tu kluczowe
znaczenie.
Osoby stosujące przemoc, dopuszczające się przestępstwa znęcania mogą
mieć problemy na podłożu psychologicznym czy psychicznym. Biegli mogliby również
sprawdzić, czy osoba stosująca przemoc jest uzależniona od jakichkolwiek środków
odurzających. Trafna ocena pozwoli na skierowanie sprawcy na odpowiednie leczenie
lub terapię.
W pierwszym rozdziale przedstawiłyśmy program aplikacji sędziowskiej. W ciągu
całego programu kształcenia w części dodatkowej przewidziano 4 godziny na zajęcia
z psychologii i 4 z psychiatrii. Tym bardziej rekomendujemy częstsze korzystanie
z opinii biegłych sądowych w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.
Jak podkreśla w swoim raporcie Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw
w Naukach Sądowych: „Istotne jest więc, aby osoby pełniące funkcję biegłego sądowego reprezentowały wysokie kwalifikacje zawodowe, przez co rozumie się zarówno
odpowiednie formalne wykształcenie w danej dziedzinie biegłości, doświadczenie,
zgodne ze wskazaniami nauki metody i warsztat pracy, jak i odpowiednie umiejętności komunikacyjne oraz predyspozycje etyczne.”3 Jednocześnie chcemy podkreślić,
że opinia biegłych ma duży wpływ na zasądzony wyrok.
Uważamy, że sądy powinny sięgać po opinie biegłych, będących ekspertami w danej
dziedzinie, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozeznania spraw karnych,
3 Raport „Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje” - Fundacja Europejskie
Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych http://efic.pl
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zwłaszcza tych, w których nastąpiło uszkodzenie ciała. Szczególnie podkreślamy znaczenie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia biegłych. Biegli również
mogą być omylni, a ich opinia może bardziej zaszkodzić zamiast pomóc.
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Obserwacje rozpraw sądowych
Już w metodologii niniejszego raportu podane zostało, jakie prawo gwarantuje
obywatelkom i obywatelom możliwość uczestnictwa w jawnych rozprawach sądowych.
Przypomnijmy, że jest to art. 42 Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz art. 45
konstytucji RP, a sprawy karne są z reguły jawne. Uczestnictwo w rozprawach pozwala
naocznie sprawdzić jak w stosunku do stron zachowują się sędziowie, prokuratorzy,
przedstawiciele, obrońcy i biegli. Jak pisze Krzysztof Wilamowski z Helsińskiej Fundacja
Praw Człowieka:
„Jest to jedno z ważniejszych źródeł uzyskiwania wiarygodnych i obiektywnych
informacji o przebiegu procesu w ogóle, a zwłaszcza o jego rzetelności. Niezależny
i dobrze merytorycznie przygotowany obserwator, delegowany przez organizację, ma
szansę na zidentyﬁkowanie większości naruszeń procedury, zwłaszcza, jeżeli prowadzi monitoring klasyczny, a zatem taki, który nie wpływa w żaden sposób na zmianę
jakiegokolwiek czynnika w obserwowanym środowisku.”4
Sprawa sądowa jest najważniejszym etapem w życiu osoby pokrzywdzonej, który ma
zakończyć jej tragedię. Dlatego też atmosfera na sali sądowej jest szczególnie ważna.
Profesjonalizm sędzi i sędziów, ich wiarygodność, to, w jaki sposób przewodniczą rozprawie i jak zachowują się względem osób doświadczających przemocy jest szczególnie
istotne. Podobnie jak zachowanie pozostałych uczestników procesu: prokuratury oraz
obrońców osób oskarżonych. Również reakcje sądu na zachowanie osoby oskarżonej
powinna jednoznacznie wskazywać na jego neutralność, jak również mieć na uwadze
komfort pokrzywdzonej osoby. Należy pamiętać, że już sam fakt zeznawania przy
sprawcy wpływa stresująco na pokrzywdzoną osobę.
Nasze informacje o projekcie i uczestnictwie w rozprawach dotarły także do osób
doświadczających przemocy, które zaczęły zgłaszać się do naszej Fundacji z prośbą
o wsparcie i pomoc. Do tej pory wspomagałyśmy kobiety w sądach w Tarnowskich
Górach, Bielsku-Białej i Częstochowie. Pełniłyśmy rolę osoby zaufanej i strony społecznej, udzielałyśmy informacji oraz pomocy psychologicznej (tej udzielała w ramach
wolontariatu współpracująca z nami psycholożka i wiktymolożka), byłyśmy obecne
na sali sądowej w roli publiczności. Wsparcie podczas procesu sądowego jest bardzo
4 Krzysztof Wilamowski, „Obserwacja procesu karnego jako instrument działania organizacji pozarządowej
w sprawach indywidualnych“, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2006
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ważne, ponieważ zdarza się często, że osoby pokrzywdzone przemocą są zupełnie
same w tych ciężkich chwilach.
W ramach wniosków o informację zapytałyśmy śląskie sądy, czy w rozprawach
w ich placówkach brały udział organizacje pozarządowe. Niestety sądy podawały,
że nie posiadają danych i nie prowadzą statystyk w tym zakresie. Jedynie Sąd Rejonowy z Jastrzębia–Zdroju podał, iż w jednym przypadku organizacja pozarządowa
uczestniczyła podczas rozprawy w roli obserwatora. Tym bardziej zachęcamy do
przyłączenia się do naszego monitoringu i wsparcie osób na rozprawach sądowych!
Do dnia dzisiejszego uczestniczyłyśmy (koordynatorki projektu, wolontariuszki/
wolontariusze) w charakterze publiczności w 29 rozprawach sądowych z art. 207 k.k.,
głównie w Bielsku-Białej i Częstochowie, ale również w Tarnowskich Górach. Poniżej
przedstawiamy kilka obserwacji ze sprawozdań z monitorowanych przez nas rozpraw
z wydziału III i IX w Bielsku-Białej.
Z sali rozpraw

***

Pokrzywdzona w sprawie kobieta zeznała, iż mąż znęcał się nad nią oraz gwałcił.
Kiedy obrońca oskarżonego zaczął wypytywać ją o sprawy, z których już zeznawała,
sędzia wykazał się słuszną postawą i zwrócił uwagę, aby obrona nie męczyła świadka,
gdyż już jest to w jej zeznaniach. Podczas tej samej rozprawy na sali obecna była
biegła psycholożka. Zadała pokrzywdzonej pytanie, w którym poprosiła, aby opisała
jak wyglądały gwałty (!). Sędzia wyłączył wtedy jawność rozprawy ze względu na
osobiste zeznania.

***

Przed rozprawą na korytarzu siedziała starsza kobieta, bardzo zestresowana
i zapłakana. Zaczęłyśmy z nią rozmawiać. Okazało się, że została wezwana do składania
zeznań jako świadek. Mieszkała razem z córką i jej mężem, który znęca się nad żoną
już od kilkunastu lat. Jednak kobieta odmówiła składania zeznań, tłumacząc, że ma
już dość. Sędzia zaczął na nią krzyczeć, aby mu się nie tłumaczyła. Dodał jeszcze, że
jeśli chce, może zeznawać a jak nie, to niech wyjdzie.

***

Kolejna rozprawa – nietypowa, ponieważ osobą pokrzywdzoną był mężczyzna.
Zeznawał jego ojciec, który pozwolił sobie na żart w stylu: „Ona go leje”. Wszystkie
osoby na sali, łącznie z sędzią, zareagowały na te słowa widocznym rozbawieniem.
Uważamy, że sprawy dotyczące przemocy są sprawami, w których należy zachować
powagę. W stosowaniu przemocy, obojętnie, kto jest jej sprawcą, naprawdę nie ma
niczego śmiesznego.
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***

Podczas rozprawy, w której zeznawała pracowniczka MOPS-u i wspominała
o formularzu „Niebieska Karta”5 , obecna na sali prokurator dopytywała się, co to
dokładnie jest.

***

I ostatnia sprawa, na której sędzia bardzo zainteresował się uczestnictwem publiczności. Poinformował, że: „Nie wolno żuć gumy, przeszkadzać, mieć włączony telefon
i pstrykać długopisem. Natomiast wolno: obserwować, słuchać i oddychać”. Tego rodzaju uwagi kierowane do osób obecnych na sali sądowej na pewno niczemu nie służą.
Obserwatorki i obserwatorzy otrzymali ankiety, które wypełniali po rozprawie.
W ankiecie zawarłyśmy również pytania dotyczące tego, czy w sądzie znajduje się
wydzielone miejsce, pomieszczenie, w którym można poczekać na rozprawę i dzięki
czemu strony nie muszą przebywać razem przed salą na korytarzu oraz o postawy
wobec osób doświadczających przemocy i oskarżonych. W zdecydowanej większości
sprawcy byli spokojni, pewni siebie i opanowani. Osoby pokrzywdzone były smutne,
zrozpaczone, zamknięte w sobie.
Dlatego tak bardzo pragniemy podkreślić, jak ważne są szkolenia dla sędzi i sędziów.
Jak ważna jest wiedza na temat postępowania oraz psychiki osoby doświadczającej
przemocy. Postawa sędzi/sędziów i wszystkich osób obecnych na sali rozpraw, ich
właściwe, empatyczne podejście są kluczowe dla pokrzywdzonej osoby, która już
zrobiła coś ogromnie ważnego – podjęła próbę zmiany swojego życia. Wystarczającym
stresem jest dla niej konieczność składania zeznań w obecności oprawcy i świadomość,
że prawdopodobnie otrzyma on wyrok w zawieszeniu. Widząc ogromną potrzebę
wspierania tych osób podczas rozpraw sądowych, kontynuujemy nasze działania
i nadal uczestniczymy w rozprawach sądowych, a grono naszych wolontariuszek
i wolontariuszy ciągle się powiększa.
Na zakończenie tego rozdziału chciałybyśmy zacytować wypowiedź Pani Bożeny
z Tarnowskich Gór:
„Wzruszyłam się do łez... Dziękuję za zaangażowanie, naprawdę wiele to dla
mnie znaczy. Takie wsparcie w sądzie jest bezcenne. Tą wiadomością [informacją,
że będziemy na rozprawie – przyp. Aliny Kuli] wywołała Pani ogromny uśmiech na
mojej twarzy.”
5 Formularz „Niebieska Karta” wypełniany podczas procedury „Niebieska Karta” Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011 r. Dz. U. Nr 209; formularz wypełniany przez placówki publiczne podczas
zgłoszenia przemocy w rodzinie
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Analiza wyroków sądowych z art. 207 k.k.
Częścią naszego monitoringu była analiza wyroków wydanych z artykuły 207 k.k.
Dokonałyśmy analizy 553 wyroków sądowych, dotyczących oskarżenia znęcania nad
najbliższymi członkami rodziny. Porównywane były kary i czyny, za jakie zostały one
wymierzone. Zwracano przy tym uwagę na wymierzone środki karne.
Na 553 wyroki, w 270 przypadkach oskarżony został uznany za winnego, w 167
zastosowano warunkowe umorzenie postępowania, a w 116 oskarżonego uniewinniono. W 41 przypadkach oskarżony został pozbawienia wolności. Ciągle musimy
pamiętać o tym, że z tych 270 wyroków skazujących około 86% wyroków to wyroki
z warunkowym wymierzeniem kary.
Sprawcą najczęściej był mąż lub konkubent znęcający się nad żoną/konkubiną,
lub/i dziećmi. W kilku przypadkach syn znęcający się nad matką, lub zięć, który atakował poza swoją żoną, również teściową/teścia. W jednym przypadku sprawca poza
żoną znęcał się również nad psem.
Aby realnie ochronić osobę, która doświadcza przemocy ze strony osoby najbliższej,
z którą wspólnie zamieszkuje, należy zastosować takie środki, aby pokrzywdzona
nie miała dalszego kontaktu ze sprawcą. Można to osiągnąć w dwóch przypadkach.
Zdecydowanym rozwiązaniem jest pozbawienie sprawcy wolności. To, co m. in ma
zmienić nowelizacja KPK, to właśnie częstsze stosowanie krótkotrwałego pozbawienia wolności. Pozbawienie wolności, nawet, jeśli jest krótkotrwałe, jest wyraźnym
znakiem, że popełniony czyn jest przestępstwem i nie będzie dla niego pobłażania.
Drugim sposobem na uniemożliwienie kontaktu sprawcy z osobą pokrzywdzoną jest
orzekanie przez sądy zakazu zbliżania się. W każdej sprawie, w której sprawca uznany
zostaje za winnego, zdecydowanie powinien być stosowany zakaz zbliżania się. Niestety
środek ten zastosowano jedynie w 24 przypadkach. Nadal pozostaje pytanie czy
jest stosowany restrykcyjnie. Uważamy, że złamanie go powinno natychmiastowo
powodować odwieszenie wyroku pozbawienia wolności.
Sprawcy przemocy powinni być również kierowani do uczestnictwa w programie
korekcyjno-edukacyjnym, którego ukończenie powinno być obligatoryjne, pod groźbą
np. odwieszenie wyroku w przypadku, gdy sprawca nie uczęszcza na zajęcia. Jedynie
w 30 przypadkach sprawcy kierowani byli do udziału w ww. programie. Tu należy
wspomnieć, że aż 8 skierowań wydał SR w Żorach (na 11 wyroków skazujących).
To, co najbardziej zwróciło naszą uwagę, to wyroki z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary oraz warunkowe umorzenie postępowania. Wolności pozbawiono
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40 sprawców, więc tak naprawdę można stwierdzić, że spośród 437 wyroków (270
wyroków skazujących, 167 wyroków umarzających postępowanie karne) tylko 40
sprawców realnie poniosło karę, dzięki, której osoba pokrzywdzona uwolniła się od
sprawcy. Jeśli dodamy 24 przypadki wydania zakazu zbliżania się, mamy jedynie
64 sytuacje, w których osoba szukająca pomocy, otrzymała ją i mogła poczuć się
na jakiś czas bezpieczna.

Przykłady wyroków z warunkowym zawieszeniem wykonania kary
Od 11.2012 do 19.12.2013 znęcał się nad konkubiną poprzez wszczynanie awantur,
podczas których wyzywał słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, kierował groźby
pozbawienia życia, podpalenia, oblania benzyną, oraz fizycznie, szarpania za włosy,
uderzał rękoma po głowie i twarzy, kopał po całym ciele i głowie, w październiku 2013
r. w wyniku pobicia oraz przymuszenia i kopnięć spowodował złamanie trzech żeber
po stronie lewej i prawej, uszkodzenie ciała powyżej dni siedmiu, a w grudniu 2013
r. w wyniku pobicia i kopania w brzuch spowodował bóle brzucha.
Winny zarzucanego mu czynu zabronionego, czym wyczerpał znamiona występku
z art.. 207§ 1 k.k. Wyrok: 1 rok w zawieszeniu na 2 lata i dozór kuratora.
Od 2009 roku do 31 lipca 2013 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną poprzez
wszczynanie awantur, wyzywanie, używanie słów powszechnie uznanych za obelżywe,
kierowanie gróźb pozbawienia życia, popychał, szarpał za włosy, uderzał otwartą
dłonią w twarz, bił skórzanym paskiem, kopał po ciele i głowie, czym spowodował
wstrząśnienie mózgu, złamanie oczodołu prawego, rany cięte nosa i nadgarstka
prawego uderzał rękami i kopał nogami po ciele oraz dusił, popchnął ja z nieletnim
synem na ręku, po czym upadła z dzieckiem na podłogę.
Winny. Wyrok – 1 rok w zawieszeniu na 3 lata i dozór kuratora.
Od 31.08.2008 do 27.08.2011 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną
poprzez m.in. wyzywanie i poniżanie oraz wykręcanie rąk.
Winny popełnienia czynu stanowiącego występek z art. 207 §1 k.k. skazuje go na
1 rok pozbawienia wolności i warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności
na okres próby wynoszący 3 lata. Zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się
od nadużywania alkoholu.
Od stycznia 2013 do 17 lutego 2013 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną,
poprzez uderzanie pokrzywdzonej rękami po głowie, kopanie, po całym ciele, duszenie
jej, znieważanie słowami powszechnie uznanymi za obraźliwe, grożenie pozbawieniem
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życia i uszkodzeniem ciała, które to groźby wzbudziły u pokrzywdzonej realną obawę,
że zostaną spełnione, a nadto w dniach 15 i 17 lutego 2013 roku poprzez zadanie
uderzeń spowodował u niej obrażenia ciała w postaci głębokiego zadrapania na
policzku prawym, rozległego krwiaka, na prawym podudziu i lewym udzie oraz
krwiaka w okolicy klatki piersiowej, które skutkowały rozstrojem jej zdrowia na okres
poniżej dni 7, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 207 §1 k.k.
Winny popełnionego przestępstwa, skazuje się go na 1 rok pozbawienia wolności
i warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby
w wymiarze 4 lat. Zobowiązuje się oskarżonego do poddania się leczeniu odwykowemu,
do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców, do powstrzymywania się od bezpośredniego kontaktu z pokrzywdzoną, oddaje oskarżonego pod
nadzór kuratora na okres próby.
Wydanie wyroku z warunkowym zawieszeniem kary, bez żadnych dodatkowych
ograniczeń, np. zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej, w żaden sposób nie pomaga
i nie zmienia nic w codziennym życiu osoby doświadczającej przemocy. Po rozprawie najczęściej zmuszona jest wrócić wraz ze sprawcą do domu, w którym wspólnie
zamieszkuje.
Istnieje potrzeba stałej edukacji prawnej osób pokrzywdzonych z zakresu monitorowania i interwencji w sytuacji, gdy po wydaniu takiego wyroku sprawca nie
realizuje postanowień sądowych związanych z podjęciem leczenia, powstrzymywania
się od kontaktów czy nawet bezpośredniej przemocy. Osoba pokrzywdzona musi mieć
informację, komu i w jaki sposób ma zgłaszać te fakty i jakiej może oczekiwać pomocy
np. ze strony kuratora.
Warunkowe umorzenie postępowania karnego
Warunkowe umorzenie postępowania ma miejsce, gdy sąd stwierdza winę oskarżonego, jednak nie wymierza mu kary, lecz postępowanie karne zostaje warunkowo
umorzone na okres próby.
„Art. 66. § 1. kk Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina
i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą
wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości
i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że
pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.”
„Art. 67. § 1. kk Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od
roku do 3 lat (do 2 lat przed 01.07.2015) i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.”
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Przykłady spraw zakończonych warunkowym umorzeniem postępowania
Od 1997 r. do maja 2012 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną, wszczynał
awantury w trakcie których wyzywał, poniżał, utrudniał korzystanie z mieszkania
i wyganiał z niego, niszczył sprzęty domowe, popychał, szturchał, a w grudniu 2001
r. uderzając w twarz spowodował u niej obrażenia w postaci sińca okularowego lewostronnego oraz obrzęku i sińca lewego policzka z zaburzeniami czucia i upośledzeniem
narządu wzroku i ograniczeniem ruchomości ust tj. powyżej dni 7. Okres próby 2 lata,
brak środków karnych.
Od 2001 do maja 2004 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną, będąc pod
wpływem alkoholu, wszczynał awantury, ubliżał słowami wulgarnymi, groził pobiciem, wyrzucał z domu, utrudniał kontakt z dziećmi, bił po różnych częściach ciała,
w sierpniu 2001 r. zepchnął ją ze schodów powodując złamania naruszające czynności
ciała powyżej dni 7, a w 2003 roku obrażenia ciała po pobiciu pięściami poniżej dni
7. Okres próby 1 rok, brak środków karnych.
Znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką poprzez wszczynanie awantur
domowych wyzywał słowami wulgarnymi, poniżał stosował przemoc fizyczną w postaci
szarpania uderzania, popychania, w dniu... pchnął pokrzywdzoną, w wyniku czego
upadła na podłogę, doznając przy tym przekrętarzowego wieloodłamowego złamania
lewej kości udowej z przemieszczeniem odłamów powodując naruszenie czynności
narządów ciała na okres powyżej 7 dni (na ok. 6 m-cy). W dniu ... pchnął rękami
swojego brata w wyniku czego ten spadł ze schodów doznając przy tym złamania
szyjki lewej kości ramieniowej i prawdopodobnie wstrząśnienia mózgu. Warunkowe
umorzenie postępowania. Okres próby 2 lata. Wpłata 100 zł (słownie: sto złotych).
Od 10.2008 r. do 22.11.2011 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką, podczas
kłótni i awantur domowych pod wpływem alkoholu, wyzywał słowami wulgarnymi, groził,
a także poprzez uderzenie taboretem spowodował u pokrzywdzonej złamanie 12
kręgu piersiowego (Th12), co spowodowało naruszenie czynności ciała powyżej 7 dni.
Podejrzany dopuścił się popełnienia występku z art. 207 §1 k.k. w zw. z art. 157
§1 k.k., sąd warunkowo umarza na okres próby 1 roku, zobowiązuje podejrzanego do
powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.
Od września 2009 r. do listopada 2013 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną
w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury w trakcie których
wyzywał żonę słowami wulgarnymi, szarpał ją za ubranie, groził pozbawieniem życia,
a także uderzał ręką po twarzy i głowie, a nadto ograniczał żonie kontakty z rodziną.
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W okresie od września 2009 r. do listopada 2013 r. w celu wywarcia wpływu na
świadka i zmuszenia jej do niezawiadamiania organów ścigania o popełnionym na jej
szkodę przestępstwie groził w/w pozbawieniem życia.
8 listopada 2013 r. uderzył A. W. pięścią w twarz, w wyniku czego doznała ona
złamania kości nosa, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała w/w na
okres poniżej siedmiu dni.
Umorzenia postępowania, okres próby 2 lata.
Od 1994 roku do 10.08.2014 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną, wszczynał
awantury, podczas których krzyczał, rzucał przedmiotami, używał wobec żony i syna
słów powszechnie uznanych za obelżywe, groził pozbawieniem życia, zniszczeniem
mienia, wyrzuceniem rzeczy, uderzał, szarpał, popychał, wyrzucał z mieszkania, zmuszał
swoją żonę do odbywania stosunków seksualnych.
Oskarżony o występek z art. 207 §1 k.k., sąd warunkowo umarza na okres próby
2 lat, oddaje pod nadzór kuratora, zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się
od nadużywania alkoholu oraz do poddania się leczeniu odwykowemu.
Za takie same czyny w innych sądach wymierzone były również kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Wszystko oczywiście zależy od sędziego i jego podejścia
do sprawy przemocy.
Zastanawiający jest fakt wydania powyższych wyroków z artykułu Art. 66. § 1. kk,
który mówi:
„(...) właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają
przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku
prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa (...)”
podczas gdy sprawa dotyczy sytuacji, w której oskarżony przez 19 lat znęcał się
fizycznie i psychicznie nad żoną. Przypominamy, że warunkowe umorzenie postępowania zapada, gdy „okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości”.
Drugim ważnym aspektem są wymierzane środki karne w tych wypadkach.
W większości przypadków zastosowano dozór kuratora. Poza wydaniem powstrzymania się od nadużywania alkoholu, tylko w 7 przypadkach skierowano sprawców na
program korekcyjno-edukacyjny.
Te same czyny, różne kary
To, co również zwraca uwagę, to rozbieżności między zasądzonymi karami w podobnych sprawach. W jednej za kilkumiesięczne znęcanie się nad żoną, wyzywanie
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i bicie pięściami po głowie i ciele (obrażenia ciała poniżej 7 dni), sprawca zostaje
pozbawiony wolności, w drugiej wyrok wydawany jest w „zawieszeniu” na 2 lata i np.
zakaz zbliżania, a w innej postępowanie jest umarzane. W każdym przypadku osoba
oskarżana jest po raz pierwszy.
Przykłady spraw – kary pozbawienie wolności
Od 08.2010 r. do października 2010 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną,
wszczynał awantury domowe, ubliżał słowami wulgarnymi, wyrzucał z mieszkania oraz
groził pozbawieniem życia.
Winny popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 207§
1 k.k. – 6 miesięcy pozbawienia wolności.
W okresie od października 2008 roku do 22 grudnia 2010 r. znęcał się nad żoną
psychicznie: będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, wyzywał wulgaryzmami
pokrzywdzoną, groził pozbawieniem życia i zdrowia, stwarzając przykrą atmosferę
w domu.
Winny, wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 207 § 1 k.k. 1 rok pozbawienia
wolności.
W okresie od stycznia do maja 2012 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną:
wszczynał awantury domowe, używał wobec żony wulgaryzmów, pluł na kobietę,
kopał, szarpał, popychał, dusił, szarpał za włosy. W dniu 21 maja 2012 r. oskarżony
pobił żonę, doznała ona obrażeń w postaci stłuczenia przedramienia i ramienia, co
spowodowało naruszenie narządu ciała do 7 dni (w czasie przestępstwa zdolność
rozpoznania czynu i kierowania przestępstwem była znacznie ograniczona).
Winny, 6 m-cy pozbawienia wolności.
Od sierpnia 2011 roku do października 2013 będąc pod wpływem alkoholu znęcał
się fizycznie i psychicznie nad żoną i dziećmi poprzez uderzanie rękoma po całym
ciele, szarpanie, grożenie pozbawieniem życia.
Winny, 2 lata pozbawienia wolności.
Jak widać czyny, za które jeden sprawca trafia do zakładu karnego, inny stosuje
przez wiele lat i wraca do domu z wyrokiem w zawieszeniu. Ewentualnie otrzyma
skierowanie do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym.
Obecnie w mediach coraz częściej pojawiają się doniesienia o zamordowanych
kobietach, które latami były maltretowane przez mężów czy konkubentów. Według
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statystyk Centrum Praw Kobiet, codziennie w Polsce ginie przynajmniej jedna kobieta
w skutek tzw. nieporozumień domowych. Warto wziąć pod uwagę, jak żyją tysiące
kobiet doświadczających przemocy, których oprawcy otrzymali wyrok z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary i nadal mieszkają z nimi pod wspólnym dachem, codziennie w stresie i obawie o swoje życie i bezpieczeństwo.
Najwyższym wyrokiem, gdzie zastosowano pozbawienie wolności był wyrok,
w którym mężczyzna przez rok znęcał się nad matką oraz dokonał rozboju. Warto
przytoczyć cały wyrok:
W okresie od czerwca 2009 roku do 12 czerwca 2010 r. oskarżony znęcał się
fizycznie i psychicznie nad swoją matką. Wszczynał awantury domowe, używał obraźliwych słów, stosował przemoc fizyczną. Winny, występek z art. 207§1 kk (10 m-cy
pozbawienia wolności).
Dnia 14 czerwca 2010 r. uderzył nieletniego w twarz w celu przywłaszczenia na jego
szkodę dwóch telefonów komórkowych o wartości ok. 700 zł każdy. Winny, występek
z art. 280§ 1 kk (2 lata i 6 m-cy pozbawienia wolności).
Dnia 9 czerwca 2010 r. usiłował zabrać nieletniemu w celu przywłaszczenia telefon komórkowy, grożąc pokrzywdzonemu pozbawieniem życia i popychając go. Nie
zrealizował zamierzonego celu z przyczyn od siebie niezależnych. Winny, art. 13 kk (2
lata i 6 m-cy pozbawienia wolności).
Jak wynika z powyższego zestawienia wyroków, za znęcanie się przez rok nad
matką winny otrzymał 10 m-cy pozbawienia wolności, a za uderzenie nieletniego
w twarz i zabranie mu telefonu 2 lata i 6 m-cy.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że według Kodeksu Karnego za rozbój art.
280 par. 1 k.k. przysługuje kara od 2 do 12 lat a za znęcanie art. 207 par. 1, od 3 m-cy
do 5 lat.
Niemniej jednak wyrok ten pokazuje trafnie, jak traktowane są sprawy dotyczące
przemocy w rodzinie.
Przestępstwo znęcania się nad najbliższym członkiem rodziny jest niejako kumulacją
różnych zachowań przestępczych, opisanych w poszczególnych paragrafach kodeksu
karnego, z tą różnicą, że dotyczą tego samego sprawcy i ciągle tych samych osób
pokrzywdzonych, stałe jest również miejsce dokonania przestępstwa. Przestępstwo
to często dotyka osób przez wiele lat, czasem zmieniają się tylko formy stosowanej
przez sprawcę przemocy. Co zatem pozwala na traktowanie tego przestępstwa jako
„gorszego gatunku” o „niskiej społecznej szkodliwości”? Wydaje się, że najczęstszą
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przyczyną są przede wszystkim mity i stereotypy społeczne związane z przemocą
w rodzinie, ciągle pokutujące przekonanie, że są to sprawy rodzinne, w które nie
powinno się ingerować, bez względu na drastyczne konsekwencje, jakie ponoszą
ofiary. Takie przekonanie wspiera jednocześnie osoby stosujące przemoc, które nie
ponoszą żadnych konsekwencji za swoje zachowania, dlatego niestety posuwają się
w swoim agresywnym zachowaniu coraz dalej, czasem nawet bezpośrednio zagrażając życiu osób nad którymi się znęcają. Dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości
często okres doświadczania przemocy, nierzadko wieloletni, jest niestety czynnikiem
obciążającym ofiary, często pada pytanie: „Tyle lat to trwało i dopiero teraz się Pani
zdecydowała coś z tym zrobić?”
Dlatego jeszcze raz podkreślmy rolę edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interdyscyplinarne podejście do pomocy ofiarom przestępstw,
poważne traktowanie przestępstwa przemocy w rodzinie ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi, jakie funkcjonują w polskim systemie prawnym. To wszystko może
w znacznym stopniu przyczynić się do spadku ilości przestępstw w tym zakresie.
Naruszenie czynności narządu ciała
Ostatnim równie ważnym wątkiem, na który warto zwrócić uwagę jest kwalifikowanie obrażeń pokrzywdzonych. Obrażenia kwalifikowane są jako te, które naruszyły
czynności narządu ciała poniżej 7 dni lub powyżej dni 7.
Art. 157. § 1. Kodeksu Karnego:
„Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż
określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający
nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.”
Decyzja co do zakwalifikowania, czy naruszenie czynności wystąpiło poniżej czy
powyżej 7 dni, ma istotny wpływ na określenie wyroku. Podejmuje ją sąd na podstawie
otrzymanej dokumentacji lub biegli, jeżeli są do sprawy powołani.
W analizowanych wyrokach zdecydowana większość obrażeń określona jest jako ta
poniżej 7 dni. Przywołany w tym miejscu jest właśnie powyższy paragraf 2 z art. 157
gdzie ograniczenie wolności występuje do 2 lat. Jednak paragraf drugi tego artykułu
mówi o naruszeniach czynności, które nie są kwalifikowane jako te poniżej 7 dni ani
jako te ciężkie, o których mowa w art. 156 kk.
„Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
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2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej
trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub
zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”
Spośród analizowanych wyroków wiele opisanych czynów było naszym zdaniem
na tyle poważnych, że dziwi fakt uznania ich jako naruszenie czynności narządu ciała
poniżej 7 dni. W kilku zaledwie jako te powyżej, co i tak nie powodowało że wyrok
był wyższy.
W naszej ocenie duża część czynów, jakie przywoływane są w przeanalizowanych
orzeczeniach zdecydowanie mogła być kwalifikowana na podstawie par. 1 z art. 157 KK
Przykłady wyroków – naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni:
Od stycznia 2007 do września 2011 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad konkubiną
poprzez bicie rękoma po ciele, kopanie, szarpanie, popychanie, grożenie pozbawieniem
życia, wyzywanie słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. W dn. 09.04.2011 r.,
zadając uderzenie głową w twarz, spowodował u pokrzywdzonej złamanie kości nosa
bez przemieszczenia, co spowodowało naruszenie czynności narządów ciała na okres
poniżej 7 dni.
Sąd warunkowo umarza postępowanie karne na okres próby lat 2. Zobowiązuje do
powstrzymania się od nadużywania alkoholu, oraz uczestnictwa w oddziaływaniach
korekcyjno-edukacyjnych.
Co więcej, nawet jeśli występują uszkodzenie ciała powyżej dni 7, to nie ma to
wpływu na wydany wyrok. Poniżej kilka przykładów:
Od 06.2008 do 06.2012 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad konkubiną, wszczynał awantury w trakcie których wyzywał, uderzał rękoma i pięściami po całym ciele,
przewracał na posadzkę, uderzał jej głową o podłogę, szarpał, popychał na meble,
wykręcał ręce, obrzucał przedmiotami, posypywał śmieciami, uderzając ją rękoma
w głowę spowodował uszkodzenia czynności ciała powyżej dni 7.
Winny popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego przestępstwo z art. 207§
1 k.k 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz należyte traktowanie
pokrzywdzonej.
W czasie od lutego 2013 r. do dnia 23 lipca 2014 r. w.. przy ul… znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją konkubiną J. W., z którą pozostaje w stałym stosunku
zależności, w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynał awantury
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domowe, używał wobec niej słów wulgarnych, groził pozbawieniem życia i zdrowia oraz
wyganiał z domu, przy czym w dniu 12 lipca 2014 r. kopnął ją nogą w lewe kolano,
powodując u niej obrażenia ciała w postaci oderwania fragmentu kłykcia bocznego
piszczeli lewej, co naruszyło funkcje organizmu na czas powyżej 7 dni.
Winny. 1 rok pozbawienia wolności, warunkowo zawiesza wykonanie kary na okres
lat 2 tytułem próby.
W okresie od 2005 r. do marca 2011 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad
pokrzywdzoną: wszczynał awantury domowe, ubliżał wulgaryzmami, groził pobiciem
i zabiciem, szarpał, bił. W dniu 5 marca 2011 r. podczas rękoczynów mężczyzna
popchnął pokrzywdzoną, w wyniku czego spowodował u niej potłuczenia głowy,
twarzy i klatki piersiowej i kończyn górnych, kompresyjne złamanie trzonu 12-tego
kręgu piersiowego powodując naruszenie funkcjonowania organizmu na okres
powyżej 7 dni.
Winny. Kara 2 lat pozbawienia wolności, zawieszona warunkowo na okres próby
5 lat. Powstrzymanie się od nadużywania alkoholu, dozór kuratora na okres próby.
Trudno znaleźć tu jakiś schemat, według którego wymierzane są kary za znęcanie. Oczywiście wymierzanie kary za każdym razem jest indywidualne, adekwatne
do sytuacji. Jednak wyroki za podobne czyny są zupełnie inne. W dwóch sprawach
np. zapadł taki sam wyrok, a czyny były nie do porównania.
Na koniec kilka przykładów wyroków adekwatnych do popełnionych czynów:
W okresie od 28 marca 2013 do 23 czerwca 2013 znęcał się fizycznie i psychicznie
nad swoją konkubiną w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał w miejscu
zamieszkania awantury, podczas których wyzywał konkubinę słowami powszechnie
uznanymi za wulgarne, szarpał, popychał, uderzał rękoma po całym ciele, dusił,
wykręcał ręce, ośmieszał, kierował groźby, znieważał, a ponadto w dniu 23 czerwca
2013 roku podczas wszczętej awantury pobił konkubinę, czym spowodował u niej
obrażenia w postaci stłuczenia głowy z tkliwością uciskową lewej okolicy czołowo
ciemieniowej, podbiegnięciem krwawym skóry czoła i lewego policzka, otarć skóry
szyi, a także stłuczenia kolana lewego, co spowodowało naruszenie narządów ciała
na okres poniżej 7 dni, tj. o przestępstwo z art. 207 par. 1 k.k.
1 rozprawa, winny zarzucanego mu czynu. 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności,
warunkowo zawieszone wykonania orzeczonej kary na 5 lat. Dodatkowe środku: dozór
kuratora (art.73 par.1 k.k.); zobowiązanie do powstrzymywanie się od nadużywania
alkoholu; zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną (50 metrów w miejscach publicznych) oraz zakaz odwiedzania.
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Od stycznia 2013 do lutego 2013 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną
poprzez uderzanie rękami po głowie, kopaniu nogami po całym ciele, podduszanie za
szyję, znieważaniu słowami wulgarnymi, groził pozbawieniem życia i zdrowia, czym
spowodował naruszenie czynności ciała poniżej dni 7.
Uznany winnym popełnienia czynu wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 207§
1 k.k. 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Dozór kuratora, powstrzymywanie się od bezpośredniego kontaktowania się z pokrzywdzoną, poddanie się leczeniu
odwykowemu, uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców.
Od sierpnia 2011 roku do października 2013 będąc pod wpływem alkoholu znęcał
się fizycznie i psychicznie nad żoną i dziećmi poprzez uderzanie rękoma po całym ciele,
szarpanie, grożenie pozbawieniem życia.
Winny, kara 2 lat pozbawienia wolności.
Od lutego 2008 do maja 2011 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką,
podczas awantur domowych pod wpływem alkoholu, wyzywał słowami powszechnie
uznanymi za wulgarne i obelżywe, bił ją po rękach, oblewał wodą, ciągnął za nogi,
zrzucał z łóżka, dusił kołdrą, groził pozbawieniem życia.
Winny popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 207§
1 k.k. 1 rok pozbawienia wolności, zakaz kontaktu z pokrzywdzoną przez 2 lata.
Od października 2012 do listopada 2012 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad
swoją żoną poprzez wszczynanie awantur domowych, wyzywanie wulgarnymi słowami,
popychanie, uderzanie pięściami w głowę, opluł ją i groził pozbawieniem życia.
Winny zarzucanego mu czynu zabronionego, czym wyczerpał znamiona przestępstwa
z art.. 207§. 4 miesiące pozbawienia wolności.
W pierwszym wypadku pomimo zastosowania wyroku z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary zastosowano również kilka zdecydowanych środków karnych, dzięki
którym pokrzywdzona nie będzie musiała kontaktować się ze sprawcą. Wydano zakaz
zbliżania się w miejscach publicznych oraz zakaz odwiedzania. Wyrok „zawieszono”
na 5 lat, a rzadko aż na tyle czasu wyroki są zawieszane.
W kolejnym wyroku należy wyróżnić zastosowanie kilku środków. Sprawca otrzymał
dozór kuratora, powstrzymanie się od kontaktu z pokrzywdzoną oraz skierowanie na
leczenie odwykowe i uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym.
Pozostałe wyroki to pozbawienie wolności sprawcy. Pozbawienie wolności wskazuje
sprawcy wagę przestępstwa, a pokrzywdzonej osobie daje gwarancję uwolnienia
się od sprawcy.
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7

Opisy wybranych wyroków sądowych z art. 207
k.k.
Sąd Rejonowy w Lublińcu
Oskarżony: mężczyzna
Pokrzywdzona: matka
Ilość rozpraw, długość postępowania: 1 rozprawa
Oskarżony o to, że: od 10.2008 do 22.11.2011 znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką, podczas kłótni i awantur domowych pod wpływem alkoholu, wyzywał słowami wulgarnymi, groził, a także poprzez uderzenie taboretem spowodował
u pokrzywdzonej złamanie 12 kręgu piersiowego (Th12), co spowodowało naruszenie
czynności ciała powyżej 7 dni.
Orzeczona kara, środki probacyjne: Podejrzany dopuścił się popełnienia występku
z art. 207 §1 k.k. w zw. z art. 157 §1 k.k., sąd warunkowo umarza na okres próby 1 roku,
zobowiązuje podejrzanego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu, orzeka
świadczenie pieniężne w wysokości 500,00 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
i Pomocy Postpenitencjarnej.
Sąd Rejonowy w Lublińcu
Oskarżony: mężczyzna
Pokrzywdzeni: żona, syn
Ilość rozpraw, długość postępowania: 2 rozprawy
Oskarżony o to, że: od 09.2011 do 20.06.2012 znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną i synem, poprzez wszczynanie pod wpływem alkoholu awantur, podczas których wyzywał ich słowami wulgarnymi, groził im, stosował przemoc fizyczną
w postaci szarpania i uderzania, w dniu 16 grudnia 2011 chwycił za głowę żonę i uderzył
kilkakrotnie o ścianę, w wyniku czego spowodował u niej obrażenia ciała w postaci
wstrząśnienia mózgu, które czynności narządów ciała naruszyły na okres poniżej dni 7.
Orzeczona kara, środki karne: Winny popełnienia przestępstwa z art. 207 §1 k.k.
i z art. 157 §2 k.k., sąd wymierza karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Dwa wyroki tego samego sądu, w obu wypadkach zostaje naruszona nietykalność
cielesna, w obu wypadkach osoba pokrzywdzona została narażona na takie uszkodzenia
ciała, które mogą skutkować komplikacjami zdrowotnymi przez wiele lat. Niezrozumiałe
są dla nas warunki konieczne zakwalifikowania obrażeń ciała skutkujące naruszeniem
ich czynności powyżej czy poniżej 7 dni. Ale jak widać w tych przykładach, nie ma to
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większego znaczenia. I w obu wypadkach nie zastosowano żadnych środków karnych
chroniących bezpośrednio osobę pokrzywdzoną.
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
Oskarżony: mężczyzna
Pokrzywdzeni: żona, syn
Ilość rozpraw, długość postępowania: 1 rozprawa
Oskarżony o to, że: od 1994 roku do 10.08.2014 r. znęcał się psychicznie i fizycznie
nad żoną, wszczynał awantury, podczas których krzyczał, rzucał przedmiotami, używał
wobec żony i syna słów powszechnie uznanych za obelżywe, groził pozbawieniem
życia, zniszczeniem mienia, wyrzuceniem rzeczy, uderzał, szarpał, popychał, wyrzucał
z mieszkania, zmuszał swoją żonę do odbywania stosunków seksualnych.
Orzeczona kara, środki probacyjne: Oskarżony o występek z art. 207 §1 k.k., sąd
warunkowo umarza na okres próby 2 lat, oddaje pod nadzór kuratora, zobowiązuje
oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu oraz do poddania się
leczeniu odwykowemu.
W tym opisie zarzucanego czynu, zwraca uwagę fakt, iż sąd przyjął do wiadomości,
że oprócz przemocy fizycznej i psychicznej, sprawca stosował jeszcze przemoc seksualną, ale nie ma to żadnego odzwierciedlenia ani wyroku, ani w dodatkowych środkach
karnych mających zapewnić osobie pokrzywdzonej bezpieczeństwo.
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
Oskarżony: mężczyzna
Pokrzywdzeni: żona
Ilość rozpraw, długość postępowania: 1 rozprawa
Oskarżony o to, że: od 08. 2008 roku do 08.2011 r. znęcał się psychicznie i fizycznie
nad żoną, poprzez m.in. wyzywanie i poniżanie oraz wykręcanie rąk.
Orzeczona kara, środki probacyjne: Oskarżony o występek z art. 207 §1 k.k., sąd
skazuje na karę 1 roku pozbawienia wolności, zawiesza oskarżonemu wykonanie kary
na okres próby wynoszący 3 lata, zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się
od nadużywania alkoholu.
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Oskarżony: mężczyzna
Pokrzywdzeni: żona
Ilość rozpraw, długość postępowania: 1 rozprawa
Oskarżony, o to, że: od 10. 2011 roku do 01.2012 r. znęcał się psychicznie i fizycznie
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nad żoną, w ten sposób, że poniżał ją, wyzywał słowami obraźliwymi, rzucał na łóżko,
szarpał za ubranie, zamykał w pokoju, a dniu 25 stycznia 2012 stosując przemoc
w postaci duszenia, szarpania, popychania i targając jej bluzkę, groził jej pozbawieniem życia, która to groźba wzbudziła u niej uzasadnione obawy, nadto zaciągnął ją
nieubraną i bosą do samochodu, którym wywiózł ją na stację paliw, gdzie kazał jej
iść do kierowców stojących tam Tirów, co miało na celu poniżenie jej w oczach osób
postronnych i jej małoletniego dziecka.
Orzeczona kara, środki probacyjne: Oskarżony o przestępstwo z art. 207 §1 k.k.,
sąd warunkowo umarza postępowanie karne na okres próby 2 lat.
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Oskarżony: mężczyzna
Pokrzywdzeni: żona
Ilość rozpraw, długość postępowania: 1 rozprawa
Oskarżony o to, że: od 01. 2007 roku do 08.2013 r. znęcał się psychicznie i fizycznie
nad żoną, w ten sposób, że wszczynał awantury domowe, w trakcie których wyzywał
ją słowami wulgarnymi i obelżywymi, poniżał, ograniczał jej kontakty z rodziną, kontrolował, zadawał uderzenia pięściami po ciele, chwytał za szyję, ściskał, szarpał za
włosy i za ubranie, a w dniu 22 sierpnia 2013 roku uderzył ją otwartą ręką w twarz,
a następnie kilkakrotnie zadawał uderzenia otwartą ręką i pięścią po całym ciele
oraz zadawał kopnięcia po całym ciele, popychał pokrzywdzoną tak, że uderzała się
o meble oraz chwycił ją za szyję i podduszał w wyniku czego pokrzywdzona doznała
obrażeń ciała w postaci stłuczenia okolicy mostka i 1/3 bliższej uda lewego, stłuczenia
palucha stopy prawej, stłuczenie szyi, bolesności okolicy krętarza większego lewego,
zasinienia 10x20cm w części środkowej szyi, podbiegnięcia krwiste linijne długości
15 cm, od prawego do lewego mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, zasinienia
nad obojczykiem średnicy 3 cm, zasinienia wielkości 15x7 cm tylnej części ramienia
lewego, podbiegnięcia drobne nadgarstka, obrzęku, zasinienia nad stawem skokowym
po stronie przyśrodkowej, nad kostka rany ciętej wielkości 2 cm, zadrapania skóry nad
piersią lewą, obrzęku, bolesności i zasinienia bocznej powierzchni uda prawego, co
spowodowało naruszenie czynności narządów ciała pokrzywdzonej do 7 dni.
Orzeczona kara, środki karne: Oskarżony o przestępstwo z art. 207 §1 k.k., sąd
warunkowo umarza postępowanie karne na okres próby 2 lat. Orzeka świadczenie
pieniężne w wysokości 200 zł na rzecz ...
Tym razem przyjrzyjmy się trzem wyrokom – w pierwszym oskarżonego skazano
na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za poniżanie, wyzywanie
i wykręcanie rąk, w dwóch pozostałych wyrokach, przy szczegółowym opisie obrażeń
bardzo poważnych, i mogących skutkować wieloletnimi problemami zdrowotnymi,
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sąd warunkowo umarza postępowanie karne. Trudno ocenić z obiektywnego punktu
widzenia, czym kieruje się sędzia wymierzając konkretną karę. Zastanawia również fakt
braku jakichkolwiek innych środków karnych mogących ochronić osobę pokrzywdzoną.
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
Oskarżony: mąż P. D.
Pokrzywdzona: żona B. D.
Ilość rozpraw, długość postępowania: 2 rozprawy: 15.10.2017 oraz 18.06.2013
Oskarżony o to, że:
1. Znęcał się nad żoną i dziećmi z art. 207 kk. Winny.
2. Znęcał się psychicznie wobec żony, pod wpływem alkoholu wszczynał awantury,
wyzywał wulgarnymi słowami, groził pozbawieniem życia, popychał szarpał, tj. o czyn
z art. 207 par. 1 k.k. Winny.
Orzeczona kara, środki probacyjne:
Ad. 1. 1 rok i 4 m-ce pozbawienia wolności. Warunkowo zawiesza na okres 4 lat
próby. Oddaje oskarżonego pod dozór kuratora. Zobowiązuje do poddania się leczeniu
odwykowemu w poradni przeciwalkoholowej.
Ad. 2. 10 m-cy pozbawienia wolności, warunkowe zawieszenie wykonania kary na
4 lata. Zobowiązuje się oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu
i do poprawnego zachowania wobec żony.
Rok 2004 – pobicie przez męża, który był pod wpływem alkoholu. Cała rodzina
(pokrzywdzona, mąż i trójka dzieci) została skierowana do poradni psychologicznej.
Po trzech miesiącach P. D. wraca do spożywania alkoholu. Pięć miesięcy od wyroku
za przemoc, dochodzi do przemocy, B. D. zostaje założona „Niebieska Karta”.
Pierwsze posiedzenie sądu – skierowanie na mediacje (które nie przyniosły skutku).
15 października 2007 roku, wyrok Sądu Rejonowego – P. D. zostaje uznany za
winnego za znęcanie nad żona i dziećmi z art. 207 k.k. Kara: 1 rok i 4 m-ce pozbawienia wolności. Warunkowo zawiesza na okres 4 lat próby. Oddaje oskarżonego
pod dozór kuratora. Zobowiązuje do poddania się leczeniu odwykowemu w poradni
przeciwalkoholowej. Zwalnia od kosztów postępowania, którymi obciąża Skarb
Państwa.
Inne wyroki oskarżonego za prowadzenie pod wpływem alkoholu pojazdów mechanicznych
- 19.11.2007 wyrok, winny, 3 m-ce pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata,
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerowych na 2 lata.
- 4.12.2008 – prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu pomimo powyższego
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wyroku, drugi wyrok – 5 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
- 21.01.2009 – winny, za to, że kierował rowerem po użyciu alkoholu – grzywna
300 zł. Zakaz prowadzenia pojazdów na 6 m-cy.
Oskarżony wynajmuje adwokata i odwołuje się od wyroku z 15.10.2007 r. Sąd
dwa razy odracza wykonanie kary pozbawienia wolności o pół roku: 17.10.2010
oraz 11.08.2011 r. Po drugim wezwaniu do stawienia się w areszcie P. D. urządza
awanturę, w eskorcie policji i karetki wiozą go szpitala... Po powrocie, sąd odracza
wykonanie kary na kolejne pół roku. Po półtorarocznym oczekiwaniu P. D. dostaje
skierowanie na odrębne leczenie stacjonarne, na które nigdy nie trafia, jak też nie
dostaje kolejnego terminu stawienia się.
Wyrok nakazowy za znęcanie nad żoną 14.10.2011 – winny 207 k.k. p. 1 – kara
grzywny 2500 zł. Pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, wyzywał groził pozbawieniem życia, popychał, szarpał.
P. D. nadal stara się o uchylenie wyroku więzienia. Sąd przychyla się do prośby
jego adwokata i kieruje P. D. na badania psychiatryczne, z których wynika ograniczenie
poczytalności w stopniu znacznym.
B. D. coraz bardziej obawia się o życie swoje i syna, który jako ostatnie dziecko
jeszcze z nimi mieszka. W 2012 syn wzywa policje i składa zawiadomienie o grożenie
nożem. Sprawę umarzają, po złożonym zażaleniu, trafia do rozpatrzenia sądu, który
podtrzymuje umorzenie.
B. D. składa pozew o rozwód. Sprawa karna i rozwodowa toczy się równolegle, sąd
karny czeka, co zrobi sąd okręgowy rozwodowy i odwrotnie... Sprawy się przedłużają.
B. D. składa ponownie zawiadomienie o znęcanie w 2013 roku.
18 czerwca 2013 zapada drugi wyrok za przemoc:
Od 10.2007 do 05.2011 znęcał się psychicznie wobec żony, pod wpływem alkoholu
wszczynał awantury, wyzywał wulgarnymi słowami, groził pozbawieniem życia, popychał szarpał, tj. o czyn z art. 207 par. 1 kk – winny. 10 m-cy pozbawienia wolności,
warunkowe zawieszenie wykonania kary na 4 lata. Zobowiązuje się oskarżonego do
powstrzymywania się od nadużywania alkoholu i do poprawnego zachowania wobec
żony. P. D. składa apelację.
14 stycznia 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach podtrzymuje powyższy wyrok.
B. D. i P. D. cały czas mieszkają we wspólnym mieszkaniu.
26 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach orzeka rozwód z winy męża,
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eksmisję i alimenty. Jednak 17 grudnia 2014 r. po apelacji odrzuca alimenty i eksmisję sprawcy z mieszkania.
P. D. manipuluje córką, której zeznania powodują kolejne odroczenie pozbawienia
wolności na 1 roku i 4 m-ce (zawieszenie z 2014).
P. D. wciąż zamieszkuje wspólne mieszkanie z B. D. 18 grudnia 2014 roku znowu
urządza awanturę. Zostaje wezwana policja i powiadomiony prokurator.
25 marca 2015 r. sprawca przynosi do domu broń palną. Pokrzywdzona wzywa
policję, która rekwiruje broń i przeszukuje mieszkanie.
B. D. w obawie o swoje życie udaje się do prokuratora, który odsyła ją na policję.
Domaga się zakazu zbliżania, jednak policja odmawia twierdząc, że „musi być fakt
dokonany”. 2 kwietnia składa skargę na policję, z dołączonym zaświadczeniem od
psychologa z opinią na temat sprawcy. Dochodzenie ws. broni zostaje umorzone.
B. D. stara się o uzyskanie mieszkania z gminy. Jej wiosek zostaje odrzucony, ponieważ prawnie nadal jest współwłaścicielką mieszkania, w którym mieszka z byłym
mężem...
Powyższa sprawa trwa od 11 lat, od pierwszego pobicia żony w 2004 r. Pomimo
dwóch wyroków skazujących i popełnienia tego samego czynu w trakcie trwania
pierwszego wyroku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary sprawca wciąż jest
na wolności.
Pokrzywdzona B.D. tylko dzięki swojej sile i determinacji wciąż próbuje zmienić swoją
sytuację. Niejedna osoba zrezygnowałaby już na początku drogi sądowej.
Na tym przykładzie można zaobserwować co realnie dla osób pokrzywdzonych
wnoszą wyroki „w zawieszeniu”. Jak wspominano w niniejszym raporcie nic to dla nich
nie zmienia, oprócz większej obawy o swoje bezpieczeństwo.
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Oskarżona: była żona
Ilość rozpraw: 2
Orzeczona kara, środki karne: 5 lat pozbawienia wolności
Fundacja jako strona społeczna przyglądała się sprawie mieszkanki okolic Bielska-Białej, która została skazana z art. 148 par. 1 k.k.
„Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas
nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.”
Oskarżona pozbawiła życia byłego męża. Znęcał się on nad nią przez większość
ich małżeństwa, ponad 20 lat. Dwa razy wskutek pobicia straciła ciążę. Za znęcanie
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został skazany dwoma wyrokami. Przemoc stosował również w stosunku do ich córki.
Tego dnia po raz kolejny wrócił pod wpływem alkoholu do wspólnie zamieszkiwanego
z byłą żoną domu. Unosił się i wyzywał byłą żonę. Upadł, nadal jej ubliżając. Ona chcąc
go uciszyć wzięła, co miała pod ręką, kuchenną ścierkę. Gdy zorientowała się, że nie
oddycha, zadzwoniła na pogotowie. Reanimowała go.
Obrończyni oskarżonej wniosła o zmianę kwalifikacji czynu z paragrafu 1 na 4 art 148:
§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego
okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Prokuratura nie zgodziła się na zmianę kwalifikacji. Aby zmienić kwalifikację wymagana jest opinia biegłego psychiatry. Jednak w tej sprawie biegły nie dopatrzył się
sytuacji, w której oskarżona mogła być pod wpływem silnego wzburzenia. Przystano
na nadzwyczajne złagodzenie kary, oskarżona zgodziła się z ostatecznym wyrokiem
pozbawienia wolności w wysokości 5 lat.
Zmiana kwalifikacji czynu wydawałaby się w tym przypadku rzeczą oczywistą.
Przecież oskarżona nie planowała zabójstwa męża, a ponadto próbowała go ratować.
Dlaczego została zakwalifikowana jako „zwykła” morderczyni? Trudno też się zgodzić
z opinią biegłego psychiatry, który nie dopatrzył się w zachowaniu w opisywanej chwili
„wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami”. Osoba, która tyle lat doświadcza
przemocy, zdecydowanie ma prawo do reakcji i wzburzenia.
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
Oskarżony: mąż
Pokrzywdzona: żona
Ilość rozpraw, długość postępowania: 13 posiedzeń
Orzeczona kara, środki probacyjne: 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat, kara grzywny w wymiarze 50 stawek
dziennych, przy przyjęciu, że stawka dzienna wynosi 10 zł, obowiązek powstrzymywania
się od nadużywania alkoholu.
Pokrzywdzona żona i oskarżony byli małżeństwem od 1986 r. Mieli dwoje wspólnych
dzieci, ale to w stronę córki oskarżony skierował swoją agresję. Początkowo stosunki
małżonków układały się poprawnie, jednak w 1992 r. pokrzywdzona żona zauważyła,
że mąż nadużywa alkoholu. W tym czasie rozpoczęła się trwająca wiele lat przemoc
ze strony oskarżonego. Córka, która obserwowała agresywne zachowania ojca wobec
matki stawała często w jej obronie i w konsekwencji tego również na niej skoncentrowały
się zachowania przemocowe oskarżonego. W jednej z sytuacji córka w obronie przed
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agresją ojca wbiła mu paznokcie w twarz. Żeby załagodzić konflikt, matka poprosiła
ją, żeby nie robiła obdukcji i nie zawiadamiała policji. Z upływem czasu agresywne
zachowanie oskarżonego eskalowało, czego skutkiem były częste wizyty funkcjonariuszy policji w mieszkaniu. Pokrzywdzone zawiadomiły organy ścigania o popełnieniu
przestępstwa znęcania się przez oskarżonego nad osobami najbliższymi dopiero po 18
latach trwającej nieprzerwanie przemocy domowej. Oskarżony w toku postępowania
przygotowawczego nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyjaśniał, że nigdy
nie dochodziło pomiędzy nim a pokrzywdzonymi do rękoczynów. Tłumaczył, że to ze
strony żony spotkała go agresja i nadmierne kontrolowanie oraz że z córką nie ma
kontaktu, w przeciwieństwie do relacji z synem. Dopiero w trakcie postępowania przed
sądem, oskarżony przyznał, że w mieszkaniu miały miejsce zachowania agresywne,
jednak z jego strony jedynie na skutek pierwotnej agresji żony i córki. Wyjaśnił również,
że poddał się leczeniu odwykowemu. W konsekwencji nie przyznał się do zarzucanego
mu czynu. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego. Za wiarygodne natomiast
uznał spójne zeznania świadków oraz pokrzywdzonych, w tym syna pokrzywdzonej,
który wskazywał, że w istocie ojciec zachowywał się w domu agresywnie. Sąd ustalił
również, że żona ukrywała na zewnątrz zachowanie męża, jego problem z alkoholem
oraz impulsywne zachowanie.
Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa określonego w art.
207 § 1 k.k., co wyrażało się w ocenie sądu również w tym, że w okresie od 1992 r.
do 14 czerwca 2010 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną i córką w ten
sposób, iż będąc po wpływem alkoholu wszczynał awantury w trakcie których stosował
przemoc fizyczną w stosunku do swojej żony w postaci szarpania, popychania, pchnięcia ręką w twarz, używał w stosunku do nich słów uznawanych za obelżywe, a także
w groźbach pozbawienia życia w stosunku do żony, a w stosunku do córki także poprzez
przytrzymywanie za nadgarstki, uderzenie w twarz oraz krytykowanie i poniżanie obu
pokrzywdzonych. Sąd skazał oskarżonego na karę pozbawienia wolności w wymiarze
6 miesięcy, jednocześnie warunkowo zawieszając wykonanie tej kary na okres próby
wynoszący 2 lata. Ponadto wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wymiarze 50
stawek dziennych, przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 10 zł. Zobowiązał
również oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.
Sprawa została rozpoznana na 13 posiedzeniach sądu. Od wyroku odwołał się
obrońca oskarżonego, zaskarżając wyrok w całości. Sąd odwoławczy utrzymał wyrok
w mocy uznając apelacje za bezzasadną.
To przykład rozstrzygnięcia, które – jak wykazał monitoring – było typem rozstrzygnięcia dominującego w orzecznictwie śląskich sądów powszechnych, tj. zastosowanie
warunkowego zawieszenia wykonania kary z jednoczesnym orzeczeniem o obowiązku
powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.
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Niestety, zdecydowana większość sądów decydowała się na takie rozstrzygnięcie
sprawy. Z punku widzenia bezpieczeństwa rodziny i uwolnienia się od ojca alkoholika,
który stosuje od 18 lat przemoc, nie jest to żadne rozwiązanie. Sprawca powinien
otrzymać jako środek karny skierowanie na zamknięte leczenie odwykowe, skierowanie
do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy oraz zdecydowanie przez nas rekomendowany zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.
Wyrok
Oskarżony: mąż
Pokrzywdzona: żona
Orzeczona kara, środki karne: uniewinniony od czynu z art. 207 § 1 k.k.
Oskarżycielka posiłkowa i oskarżony byli małżeństwem od 2006 r., w 2008 r. urodził
im się syn. Początkowo mieszkali wraz z rodzicami pokrzywdzonej. W 2009 r. przeprowadzili się do nowo wybudowanego domu, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie
domu rodziców pokrzywdzonej. W trakcie zamieszkiwania z rodzicami pokrzywdzonej
między małżonkami układało się dobrze. Od czasu przeprowadzenia się do własnego
domu relacje między nimi zaczęły się pogarszać. Oskarżony pracował zawodowo jako
żołnierz, pokrzywdzona zajmowała się domem. Na tle tej sytuacji zaczęło dochodzić
między nimi do licznych kłótni. W ich trakcie dochodziło również do wzajemnych
rękoczynów. Przejawem konfliktu między małżonkami był również brak kontaktów
intymnych. Od sierpnia 2010 r. pokrzywdzona zaczęła pracować. Nie spowodowało
to zmiany między małżonkami. Nieporozumienia nasilały się. Z czasem małżonkowie
przestali rozmawiać, kontaktowali się przez smsy, pisali do siebie kartki. Zdaniem
pokrzywdzonej oskarżony znęcał się nad nią zarówno psychicznie, jak i fizycznie, m.in.
w ten sposób, że on spał na łóżku, a ona na podłodze na materacu. Uważała, że jest
on złym człowiekiem, apodyktycznym i skłonnym do agresji, czego wyrazem miało być
w jej ocenie pobicie członków jej rodziny. Sąd uznał, że brak jest podstaw do uznania, że
oskarżony dopuścił się popełnienia czynu określonego w art. 207 § 1 k.k., gdyż takiemu
zachowaniu można przypisać jedynie cechy konfliktu, a nie znęcania się. Sąd wskazał
jednocześnie, że nie twierdzi, że to pokrzywdzona była winna powstałego konfliktu,
jednak trudno również przyjąć, że to oskarżony ponosi wyłącznie winę za powstały
konflikt. W ocenie sądu m. in. nie można przypisać oskarżonemu zamiaru znęcania
się, gdyż to oskarżony zgłosił się do psychologa o pomoc w rozwiązaniu problemów
małżeńskich. Uznał natomiast, że oskarżony jest winny popełnienia przestępstwa
określonego w art. 157 § 2 k.k., tj. naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju
zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni w stosunku do członka rodziny pokrzywdzonej i warunkowo umorzył postępowanie z uwagi na tło sprawy. Sąd uznał, że między
małżonkami istniał konflikt oraz że istniał on również pomiędzy oskarżonym a ojcem
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pokrzywdzonej, w stosunku do którego dokonał czynu opisanego w art. 157 § 2 k.k.
jednorazowo w sytuacji konfliktowej.
W tej sprawie interesujące jest to, że sąd zajął się pojęciem konfliktu. Należy pamiętać, że faktycznie konflikty między małżonkami są częstym tłem spraw dotyczących
przemocy domowej i niezwykle ważne jest, aby sądy brały pod uwagę to, że samo
istnienie konfliktu pomiędzy małżonkami nie wyklucza odpowiedzialności jednego
z nich za zachowania przemocowe.
Wyrok
Oskarżony: mąż
Pokrzywdzona: żona
Orzeczona kara, środki karne: uniewinniony od czynu z art. 207 § 1 k.k.
Oskarżony i pokrzywdzona są małżeństwem, mają dwoje dzieci w wieku 21 i 11
lat. Na początku sytuacja w rodzinie układała się normalnie, nie dochodziło do kłótni
czy awantur. Sytuacja uległa zmianie w 2002 r., kiedy oskarżony uległ wypadkowi
samochodowemu i od tego czasu zaczął nadużywać alkoholu. Znajdując się pod
wpływem alkoholu wszczynał awantury, których najczęstszą przyczyną były kwestie
finansowe. Wtedy okazywał złość, krzyczał na żonę, aby ta dała mu pieniądze, co z reguły
przynosiło pożądany efekt. Z informacji uzyskanych od policji wynika, że w okresie
od maja 2007 r. do maja 2011 r. zanotowano 13 interwencji w miejscu zamieszkania
oskarżonego. Podczas jednej z tych interwencji, w lipcu 2010 r., została założona
tzw. „niebieska karta” w związku z przemocą w rodzinie. Pokrzywdzona wskazała,
że znęcanie się polegało na wszczynaniu awantur, szarpaniu, biciu i grożeniu pozbawieniem życia. W ocenie sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy nie potwierdził,
aby oskarżony był sprawcą zarzucanego mu czynu określonego w art. 207 § 1 k.k.
Sąd uznał, mając na uwadze opinie sądowo-psychiatryczne, iż oskarżony jest osobą
impulsywną, podnoszącą głos, natomiast jego zachowanie nie wyczerpuje znamion
przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą. Oparł się również na twierdzeniach
dzielnicowego, który stwierdził, że oskarżony jest osobą agresywną, wulgarną, ale
staje się taki tylko wtedy, kiedy żona odmawia mu drobnych kwot, a ponadto, że od
wszczęcia postępowania karnego sytuacja w domu poprawiła się, a oskarżony przestał
nadużywać alkoholu i członkowie rodziny są zadowoleni z jego zachowania. W związku
z tym sąd uznał, że nie jest możliwe przypisanie oskarżonemu winy i uniewinnił go
od zarzucanego czynu.
Niezwykle istotne jest, aby strony postępowania, zwłaszcza w stanie prawnym po
1 lipca 2015 r. kiedy to są zobowiązane do inicjatywy dowodowej, odpowiednio zadbały
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o przedstawienie materiału dowodowego w postępowaniu karnym. Przed nowelizacją to sąd miał dążyć do prawdy obiektywnej, jednak nawet w tym stanie prawnym
w sytuacji, kiedy w materiale dowodowym znajdowały się dokumenty świadczące np.
o zdolności danej osoby do zachowań agresywnych jednak niewypełniających znamion przemocy, prokurator lub oskarżyciel posiłkowy powinien przedstawić dowody,
świadczące o zachowaniu przeciwnym, ewentualnie wnieść o ponowne dopuszczenie
dowodu z opinii biegłych.
Wyrok
Oskarżony: mąż
Pokrzywdzona: żona
Orzeczona kara, środki karne: 8 miesięcy pozbawienia wolności.
W lipcu 2011 r. oskarżony po raz kolejny opuścił zakład karny i powrócił do domu
rodzinnego. Wówczas zamieszkiwali tam jego matka, brat, żona i małżeństwo XY, które
zamieszkiwało dwa pokoje drewnianego domu. Sąd ustalił, że we wrześniu 2011 r.
podczas snu oskarżony uderzył głową żony o ścianę i wskutek tego następnego dnia
pokrzywdzona „zaczęła się jąkać”. W listopadzie 2011 r. polecił jej natomiast bez
powodu wyłączenie prądu i w obliczu odmowy uderzył ją ręką w nos, co spowodowało
krwawienie. Wielokrotnie używał wobec niej słów wulgarnych i groził pozbawieniem
życia. Wypowiadając groźby dla spotęgowania stanu zagrożenia pokazywał nóż,
który nosił w kieszeni. Oskarżony znieważał ją słowami wulgarnymi typu „kurwo”,
„śmierdziuchu” i czynił to niemal codziennie. Zabraniał jej wejścia do domu, zakłócał
odpoczynek nocny, żądał zakupu alkoholu i papierosów. Z powodu jego zachowania
pokrzywdzona często nocowała poza domem. W stosunku do brata również kierował
wulgarne słownictwo typu „Mesiu, nieudaczniku”, uniemożliwiał wejście do domu,
permanentnie groził pozbawieniem życia. Również w stosunku do swojej matki wyrażał się wulgarnie nazywając ją „kurwą”, rzucał w nią butem, nie pozwalał opuścić
mieszkania. Groził jej także pozbawieniem życia, w jednym przypadku używając noża.
Na skutek tego na okres kilku miesięcy przeniosła się do innego mieszkania.
Sąd uznał, że zeznania członków rodziny są spójne i wiarygodne i nie sposób ocenić
ich jako „rodzinnej zmowy”.
Sąd uznał oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu określonego w art.
207 § 1 k.k. i skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Nadto, sąd uznał,
iż przy siedemnastu uprzednich wyrokach skazujących nie istnieje dodatnia prognoza
w stosunku do przyszłego zachowania się oskarżonego.
Jest to przykład jednego z niewielu wyroków, w których sąd zdecydował się na
karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Należałoby się natomiast zastanowić, czy
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ustalenie tej kary na poziomie 8 miesięcy w przypadku, kiedy czyn jest zagrożony karą
do lat 5, jest karą adekwatną do stopnia nasilenia przemocy wobec osoby najbliższej.
Sąd jednocześnie przyznaje, że nasilenie to było znaczne i faktycznie nie zawiesił
warunkowo wykonania kary. Mimo to ustalił karę bliżej jej dolnej granicy, co nie było
przedmiotem argumentacji w uzasadnieniu wyroku.

[ 61 ]

8

Rekomendacje dla sędzi i sędziów
8.1 Stosowanie adekwatnych do specyfiki przemocy środków
probacyjnych.
Podczas monitoringu, z danych udostępnionych przez badane sądy, ustalono, że sądy
te stosowały następujące środki karne, zabezpieczające i probacyjne:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

dozór policji,
dozór kuratora,
zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu,
zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu,
zobowiązanie do przeproszenia osoby pokrzywdzonej w formie pisemnej,
zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach, gdzie
podawany i sprzedawany jest alkohol,
zobowiązanie do powstrzymywania się od kontaktowania z osobą pokrzywdzoną,
zobowiązanie do poddania się leczeniu psychiatrycznemu,
zobowiązanie do kontynuowania wykonywania pracy zarobkowej,
zobowiązanie do podjęcia pracy zarobkowej,
zobowiązanie do zarejestrowania się w PUP,
zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem małoletnich,
umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym,
przepadek dowodów rzeczowych,
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
zapłata nawiązki,
obowiązek naprawienia szkody,
świadczenie pieniężne,
zobowiązanie do informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby.

Co interesujące, szeroko stosowany był dozór kuratora sądowego, podczas gdy
żaden sąd nie skorzystał z przewidzianej prawem możliwości prowadzenia dozoru przez
oddania sprawcy pod dozór osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo
organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie
demoralizacji lub pomoc skazanym.
W związku z tym, że monitoring wykazał wyjątkowo częste korzystanie przez sądy
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z instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, niniejsze
rekomendacje dotyczą uwag w zakresie stosowania środków probacyjnych.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że jednym z najbardziej dostosowanych do specyfiki spraw o przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą jest obowiązek
realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych przewidziany w stanie
prawnym obowiązującym w badanym okresie w art. 72 § 1 pkt. 6a k.k. Zastosowanie
tego środka nie wymaga, jak było to dawniej, zgody skazanego. Umożliwia to zatem
adekwatnie do okoliczności, częstsze niż dotychczas orzekanie w tym przedmiocie
przez sądy. Wydaje się zatem, biorąc pod uwagę fakt, że w istocie większość wyroków
dot. sprawców przestępstw znęcania się, przewiduje zawieszenie wykonania kary, że
środek ten jest adekwatnym sposobem wpłynięcia na zapobieżenie dalszego popełniania przestępstwa tego rodzaju.
Niestety, na 2 423 wyroków z warunkowym zawieszeniem wykonania kary sądy
zastosowały ten środek jedynie w 133 sprawach (14 spośród 29 badanych sądów).
Dużo częściej sądy zobowiązywały sprawców do powstrzymania się od spożywania
alkoholu czy też od nadużywania alkoholu. Jakkolwiek analiza orzeczeń przynosi
wniosek, iż w istocie znaczna większość sprawców nadużywała w penalizowanym
okresie alkoholu, to specyfika tego rodzaju przestępstw powinna decydować o jednoczesnym zastosowaniu zarówno obowiązku powstrzymania się od spożywania lub
nadużywania alkoholu oraz obowiązku realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego.
Wydaje się, że dopiero takie połączenie, w szczególności wobec sprawców stosujących
przemoc bardzo nasiloną i drastyczną (np. rzucanie przedmiotami w ofiarę, przypalanie papierosami, duszenie, ograniczanie dostępu do wody i prądu) może wpłynąć na
ograniczenie stosowania przemocy przez sprawcę, a okres próby faktycznie będzie
dostosowany do okoliczności przemocy i będzie mógł skutecznie zapobiec dalszemu
popełnianiu tego przestępstwa.
Interesująco przedstawia się również kwestia orzekania przez sądy nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym/pokrzywdzoną. Celem
orzeczenia tego środka ma być stałe odseparowanie sprawcy przemocy od ofiary, co
ma skutecznie zminimalizować ryzyko ponownego popełnienia tego przestępstwa.
Zwiększa również poczucie bezpieczeństwa osoby pokrzywdzonej, co stanowi jeden
z filarów skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy, tak fizycznej jak psychicznej.
Poza możliwością zastosowania tego środka w wypadku warunkowego zawieszenia
wykonania kary, kodeks karny w art. 41a przewiduje możliwość jego zastosowania przez
sąd jako środka karnego, tj. w przypadku orzeczenia za popełnienie przestępstwa z art.
207 k.k. bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Ten środek karny/probacyjny był
stosowany w zdecydowanej większości sądów, tj. w 20. Liczba orzeczonych nakazów
jest jednak niewielka i na ponad 2423 wyroki skazujące z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary środek ten został zastosowany jedynie 102 razy.
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Podobnie, w niewielu sprawach orzekano zakaz zbliżania się do sprawcy. Zakaz
ten stanowi zarówno środek karny stosowany w przypadku orzeczenia w sprawach
o przestępstwo z art. 207 k.k. bezwzględnej kary pozbawienia wolności, jak i środek
probacyjny służący skuteczniejszemu zapobieżeniu ponownemu popełnieniu przestępstwa przez sprawcę w okresie próby, tj. w przypadku warunkowego zawieszenia
wykonania kary. Jedynie w 125 sprawach monitorowane sądy zastosowały ten środek
karny/probacyjny, przy czym brak jest informacji, czy środek ten orzeczono w warunkach warunkowego zawieszenia wykonania kary czy w przypadku skazania sprawcy
bez warunkowego zawieszenia.
Zasadne jest, dostosowując stosowanie środków probacyjnych do specyfiki przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą, jednoczesne orzekanie tylu środków probacyjnych, ile odpowiada na faktyczne problemy ofiary w funkcjonowaniu ze sprawcą.
Na uwagę zasługują w tym kontekście zmiany wprowadzone nowelizacją, która
weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r., m.in. dodany przepis art. 41a k.k., zgodnie
z którego § 1 w razie orzeczenia nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym za przestępstwa określone w rozdziałach XXV
i XXVI sąd orzeka na ten sam okres zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Przepis
ten znajdzie zatem zastosowanie w sprawach z art. 207 k.k., jako znajdujących się
w rozdziale XXVI kodeksu karnego.
Nowe brzmienie zyskał również art. 72 k.k., zgodnie z którym po zmianach sąd
jest zobowiązany (chyba, że orzeka środek karny – wówczas fakultatywnie) orzec co
najmniej jeden ze wskazanych w nim obowiązków, których katalog przedstawia się
następująco:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
przeproszenie pokrzywdzonego,
wykonywanie ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
wykonywanie pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,
powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków
odurzających,
poddanie się terapii uzależnień,
poddanie się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami
w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,
opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
inne stosowne postępowanie w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu
ponownie przestępstwa.
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Jakkolwiek nowe brzmienie przepisu nakłada na sąd obowiązek orzeczenia co
najmniej jednego z tych środków, zasadne jest każdorazowo dokonanie wnikliwej
analizy jakie problemy natury społecznej i rodzinnej stoją po stronie sprawcy. Może
się bowiem okazać, że realne zapobieżenie dalszemu stosowaniu przemocy wobec
osoby najbliższej będzie możliwe dopiero w przypadku łącznego orzeczenia o kilku
środkach probacyjnych.

8.1 Ograniczenie stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary
Monitoring wykazał, że w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014
r. w badanych sądach zapadło 2647 wyroków skazujących, z których 2 423 zapadły
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.
Należy zauważyć, że w badanym okresie art. 69 § 1 k.k. obowiązywał w następującym brzmieniu:
„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.”
Natomiast zgodnie z treścią § 2 tego przepisu sąd zawieszając wykonanie kary bierze
pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste,
dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.
Niestety, w znacznej części badanych wyroków sądy, przy uwzględnieniu § 2 cytowanego przepisu stosowały wobec sprawców przestępstwa określonego w art. 207
k.k. instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary. Mając na uwadze specyfikę
przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą, w szczególności to, że często czyny
te trwają latami wobec osób wspólnie zamieszkujących, wydaje się, że stosowanie tej
instytucji powinno być dokonywane wyjątkowo rozważnie.
Istotą zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary jest wstrzymanie
jej na okres próby. Jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo
umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego
zawieszenia jej wykonania lub – co szczególnie istotne w przypadku przestępstwa
znęcania się – w tym okresie rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając
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przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej
zamieszkujących wspólnie ze sprawcą. Orzekając jednak o zawieszeniu wykonania
kary należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że w okresie próby istnieje ryzyko
dalszego stosowania przez sprawcę przemocy psychicznej lub fizycznej. Skutki karnoprawne wobec takiego sprawcy są oczywiste i zostały szczegółowo zaprojektowane
przez ustawodawcę. Szczególnie istotne jest natomiast, jakie będą realne skutki
pozostawania sprawcy na wolności. Oczywiście sąd obowiązany jest do wzięcia
przy orzekaniu pod rozwagę prognozy co do zachowania się sprawcy w przyszłości,
analiza wyroków przynosi jednak wniosek, że nie jest to element dostatecznie brany pod uwagę przy orzekaniu w sprawach dotyczących popełnienia przestępstwa
określonego w art. 207 k.k.
Powyższe uwagi dotyczą sytuacji, kiedy sąd orzekać będzie na podstawie przepisów
obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Wraz
z nowelizacją zmieniło się bowiem brzmienie cytowanego przepisu, które obecnie
w 69 § 1 k.k. jest następujące:
„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.”
Odnosząc treść tego przepisu do problematyki orzekania warunkowego zawieszenia
wykonania kary za przestępstwo znęcania się, należy wskazać, że przestępstwo to
zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a znowelizowany przepis
przewiduje, że w sprawach wszczętych po 1 lipca 2015 r. zawiesić można jedynie karę
pozbawienia wolności do roku.
Zmiana dokonana nowelizacją, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. sprowadza
się do tego, że liczba kar z warunkowym zawieszeniem ma się istotnie zmniejszyć.
W zasadzie jedynym odstępstwem od tak rygorystycznego ograniczenia warunków, pod
jakimi można zastosować tę instytucję jest zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia
kary – na podstawie art. 60 § 5 kk sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary
pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5 na okres próby wynoszący maksymalnie
10 lat. Mimo tak zawężonych ram prawnych w zakresie stosowania warunkowego
zawieszenia wykonania kary, wciąż aktualne pozostają poczynione wyżej uwagi co
do skutków społecznych warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności
w przypadku sprawców szczególnie dolegliwej przemocy fizycznej i psychicznej
wobec osoby najbliższej.
Na uwagę zasługuje również, określona w przepisie art. 4 § 1 kk zasada, zgodnie
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z którą jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia
przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Może się zatem okazać, że
dla sprawcy w sprawie którego toczy się postępowanie na nowych zasadach, tj.
obowiązujących od dnia 1 lipca 2015 r. względniejsza będzie ustawa poprzednio
obowiązująca, tj. ustanawiająca mniej rygorystyczne ramy stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary. Tym bardziej należałoby uważniej badać specyfikę
sprawy w odniesieniu do realnych skutków przemocy w sytuacji orzekania przez sąd
na podstawie zmienionych przepisów.

8.2 Stworzenie i wdrożenie spójnego systemu informacji
statystycznej
W trakcie monitoringu ujawnił się problem z zebraniem informacji. W większości
z zadanych w trybie dostępu do informacji publicznej pytań dotyczących szczegółowych danych z zakresu orzekania w sprawach dotyczących przestępstwa z art. 207
k.k. odnotowaliśmy sytuacje, kiedy sądy nie przedstawiały danych, wyjaśniając, że
nie jest możliwe ich zebranie z uwagi na to, iż sąd nie gromadzi tego rodzaju danych
statystycznych w odniesieniu do konkretnego rodzaju przestępstw, w tym do tych
z art. 207 k.k. Co szczególnie interesujące, niektóre sądy przedstawiały dla celów
przedmiotowego monitoringu te same dane, których brak możliwości zebrania deklarowały inne sądy. Wskazuje to na rozbieżności w wewnętrznych regulacjach sądów
w zakresie gromadzenia danych statystycznych.
Należy wskazać, że prawo uzyskiwania informacji o działalności publicznej jest
gwarantowane już w Konstytucji RP w art. 61 ust 1 i obejmuje także uzyskiwanie
informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także
innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu
Państwa, co obejmuje również sądy powszechne. Szczegółowy zakres uzyskiwania
informacji publicznych reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.). Ten tryb uzyskania informacji wykorzystuje się
w sytuacji, kiedy interesujące dane i fakty nie zostały publicznie ogłoszone - zgodnie
z treścią art. 10 ust. 1 u.d.i.p., informacja publiczna, która nie została udostępniona
w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek. Natomiast zgodnie
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z treścią art. 2 u.d.i.p. każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, z czego
należy wywodzić, iż prawo to przysługuje między innymi organizacjom pozarządowym.
Jak stanowi art. 1 w zw. z art. 3 u.d.i.p. informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, która może zostać udostępniona poprzez umożliwienie
wglądu do dokumentów urzędowych, udziału w posiedzeniach kolegialnych organów
władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów oraz jako informacja
przetworzona. W orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, że informacją
przetworzoną jest informacja publiczną, opracowaną przez podmiot zobowiązany przy
użyciu dodatkowych sił i środków, na podstawie posiadanych przez niego danych,
w związku z żądaniem wnioskodawcy i na podstawie kryteriów przez niego wskazanych, czyli innymi słowy informacja, która zostanie przygotowana „specjalnie” dla
wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów z informacji prostych, tj.
dostępnych bez wykazania interesu publicznego (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18
września 2013 r., VIII SA/Wa 550/13, wyrok NSA z dnia 3 listopada 2009 r., I OSK
735/09). Oznacza to, że uznanie informacji za przetworzoną skutkuje wezwaniem
wnioskodawcy do wykazania interesu publicznego. I w istocie niektóre sądy wzywały
Fundację jako wnioskodawcę, aby wykazała interes publiczny.
W odpowiedzi Fundacja wskazywała, iż dane te służą do monitorowania orzecznictwa z zakresu art. 207 k.k. oraz do zaprezentowania rekomendacji i wniosków także
do grup zawodowych sędziów i prokuratorów, co może przyczynić się do wdrożenia
pożądanych zmian w tym zakresie. Niestety, większość sądów uznała, że taka argumentacja nie stanowi o wykazaniu interesu publicznego, na skutek czego odmawiano
udostępnienia informacji publicznej.
W związku z tymi rozbieżnościami w zakresie udostępniania danych organizacjom
pozarządowym w celach edukacyjnych i publicznych zasadne jest wdrożenie spójnego
systemu informacji statystycznej na poziomie sądownictwa powszechnego. Tym
bardziej, że sądy powszechne w Polsce dla celów prowadzenia biurowości posługują
się w większości jednym programem komputerowym – Currenda, który pozwala na
zbieranie danych na temat toczących się postępowań. W niektórych sądach częściowo prowadzi się także biurowość w formie papierowej, w określonym w tym sądzie
zakresie. Zdziwienie budzi fakt, iż część z sądów na bieżąco gromadzi informacje m.in.
na temat zastosowanych w sprawach z art. 207 k.k. środków probacyjnych, podczas
gdy w innych sądach takiej praktyki nie ma. Z tego względu postuluje się zmianę
na rzecz ujednolicenia modelu gromadzenia danych dotyczących postępowań
w sprawach z art. 207 k.k.
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8.3 System szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości
w zakresie wiedzy psychologicznej i wiktymologicznej dotyczącej ofiar przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem
osób doświadczających przemocy domowej
Jak już wcześniej wspominałyśmy, zgodnie z art. 82 a ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych, sędzia jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe i jest
obowiązany uczestniczyć, w miarę możliwości corocznie, w szkoleniu i doskonaleniu
zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub
innych formach doskonalenia zawodowego, w celu uzupełnienia specjalistycznej
wiedzy i umiejętności zawodowych. Poza aplikacją sędziowską na bieżąco na każdy
rok kalendarzowy KSSiP opracowuje harmonogram działalności szkoleniowej dla
sędziów i prokuratorów.
W lutym 2015 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zostały
umieszczone „Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, opracowane przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, który został powołany 23 czerwca 2014 r. jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra we współpracy z pracownikami Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W dalszej części
raportu zamieszczamy te wytyczne.
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga wiedzy
z wielu dziedzin – m.in. prawa, psychologii, pracy socjalnej, pedagogiki, socjologii,
medycyny. Większość ścieżek kształcenia zawodowego nie uwzględnia w ogóle,
lub uwzględnia w bardzo ograniczonym zakresie niezbędną wiedzę i kompetencje.
Dlatego też niezbędne jest, aby osoby, które na co dzień w swojej pracy stykają się
z problemem przemocy w rodzinie, były przeszkolone w tym zakresie. Wspomniane
wytyczne określają minimalny standard szkoleń – tak w obszarze tematyki, jak i liczby
godzin, choć zaleca się w nich w miarę możliwości organizowanie i umożliwiane udziału
w szkoleniach specjalistycznych w większym wymiarze czasowym i o bardziej szczegółowym programie związanym z konkretnymi zagadnieniami (np. praca z dorosłymi
osobami doznającymi przemocy w rodzinie w tym kobietami, praca z krzywdzonymi
dziećmi, pomoc ofiarom wykorzystywania seksualnego, praca z osobami stosującymi
przemoc w rodzinie itd.) Ze względu na fakt, iż większość ofiar przemocy w rodzinie
stanowią kobiety, podczas gdy sprawcami przemocy są w większości mężczyźni, zaleca
się, by przemoc ze względu na płeć była podczas szkoleń traktowana jako kwestia
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horyzontalna. Dobrze opracowane wytyczne szkoleń nie wpłyną na ilość pracowników
wymiaru sprawiedliwości, którzy w szkoleniach będą uczestniczyć. W przypadku tylko
podstawowej wiedzy na temat zjawiska przemocy, bez wiedzy nt. psychologicznego funkcjonowania w nim osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc i świadków,
technik manipulacyjnych dla społecznej akceptacji i przyzwolenia na przemoc, powoduje, że tak łatwo w orzekaniu w sprawach karnych z art. 207 k.k. wkradają się mity
i stereotypy niepozwalające osobom pokrzywdzonym rozpocząć życia bez przemocy.
Wiedza na temat konsekwencji i skutków życia w rodzinie uwikłanej w przemoc,
potęgowania tej przemocy, w sytuacji, gdy sprawca tak naprawdę nie odczuwa żadnych konsekwencji z jej stosowania, nawet po wyroku sądowym oraz stosunkowo
duża ilość tych spraw na wokandach, mogłaby wpływać na szczegółowe i indywidualne podejście do każdego przypadku, jednostkowe rozeznanie konkretnej sytuacji
i stanu psychicznego ofiary. Osoba stosująca przemoc, która nie ponosi dotkliwych
konsekwencji jej stosowania, nie zmienia swojego zachowania i prędzej czy później
wraca do stosowania przemocy.
Szkolenia dla sędzi i sędziów, zwłaszcza w zakresie komunikacji interpersonalnej,
pozwolą na uniknięcie błędów, których konsekwencją jest często wtórna wiktymizacja
ofiary.
Zdobyta na szkoleniach wiedza pozwoli na zindywidualizowanie podejścia sędziego
do konkretnej sprawy, wskaże z psychologicznego punktu widzenia, jakie są najbardziej
skuteczne stosowane przez sędziów środki probacyjne, nie tylko dla zapobieżenia
powrotowi do przestępstwa, ale przede wszystkim dla ochrony osób pokrzywdzonych.
Pracownicy wymiaru sprawiedliwości mają obowiązek doskonalenia swej wiedzy,
mogą korzystać nie tylko ze szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości czy też KSSiP, ale również przez inne instytucje publiczne (urzędy marszałkowskie
czy gminy) czy też organizacje pozarządowe, specjalizujące się w pomocy ofiarom
przestępstw, czy w szczególności ofiarom przemocy domowej.
Współpraca w tym zakresie pomiędzy sądami a organizacjami pozarządowymi mogłaby stanowić doskonałe forum wymiany doświadczeń i nawiązania realnej współpracy
w zakresie interdyscyplinarnej pomocy ofiarom przestępstw.
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8.3.1 Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6
Szkolenie powinno obejmować tematy związane z definiowaniem zjawiska przemocy
w rodzinie, uwarunkowaniami kulturowymi i metodami interweniowania w przypadkach
przemocy.
Zalecane bloki tematyczne:
● Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna ofiar, zachowania
sprawców i możliwość pomocy: definicja przemocy w rodzinie, rodzaje przemocy
w rodzinie, skala zjawiska, cykle przemocy w rodzinie, czynniki ryzyka w tym
szczególnie: płeć, wiek, stan zdrowia itd.; osobiste postawy wobec przemocy
w rodzinie – stereotypy, uprzedzenia, przekonania; mechanizmy psychologiczne
zatrzymujące osobę doznającą przemocy w związku opartym na przemocy;
konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie – portret psychologiczny
ofiar przemocy (omówienie procesu wiktymizacji); strategie postępowania
osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzające do usprawiedliwienia swego
zachowania; możliwości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie
(wyróżnienie etapów pomagania – interwencja, pomoc psychologiczna, pomoc
kryzysowa, terapia itd.); oddziaływania wobec osób stosujących przemoc (programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, działania karne itd.).
● Etapy pracy z ofiarami przemocy w rodzinie oraz z osobą stosującą przemoc
w rodzinie: diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia; diagnoza potrzeb członków
rodziny z problemem przemocy – w tym osób doznających przemocy, dzieci
krzywdzonych, osób stosujących przemoc; metody interwencji; udzielanie
wsparcia i pomoc psychologiczna.
● Przemoc w rodzinie wobec kobiet: ¾ dane statystyczne dotyczące płci osób
doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie; społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy ze względu na płeć; przemoc seksualna wobec
kobiet; diagnoza sytuacji i pomoc kobiecie doznającej przemocy w rodzinie.
● Przemoc w rodzinie wobec dziecka: diagnoza sytuacji dziecka/dzieci w rodzinie
z problemem przemocy; dziecko krzywdzone w rodzinie; ¾ dziecko jako świadek
6 „Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” opracowane na
zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania--z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy
-w-rodzinie/ytycznedoprowadzeniaszkolewzakresieprzeciwdziaaniaprzemocywrodzinie/, dostępność na
dzień 28.10.2015 r.
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przemocy; pomoc psychologiczno-pedagogiczna, prawna dziecku krzywdzonemu;
rola przedstawicieli służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia
dziecka i przeprowadzaniu interwencji.
● Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych: skala zjawiska
przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych; diagnoza
sytuacji osób krzywdzonych zależnych od innych; szczególne potrzeby osób
starszych i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej.
● Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych: uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb; powoływanie i praca gminnych
zespołów interdyscyplinarnych; powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej;
czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie; realizacja procedury „Niebieskie Karty”; koordynacja podejmowanych
interdyscyplinarnie działań.
● Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: omówienie przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie z dnia 10 czerwca 2010 r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842), aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; omówienie przepisów
karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi
w rodzinie (należy zwrócić uwagę, że przestępstwo znęcania się w rodzinie jest
ścigane z urzędu, a nie na wniosek pokrzywdzonych); podstawowe zagadnienia
prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego użyteczne w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i wykonywania władzy rodzicielskiej; umiejętność
przygotowania wybranych pism procesowych (m.in. zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa, wniosek o wgląd w sytuacje dziecka itd.); odpowiedzialność służb
za niepodejmowanie działań w sytuacji przemocy w rodzinie.
Szczególnie rekomendowane w wytycznych są metody interaktywne – warsztatowe,
ćwiczeniowe, seminaryjne - w małych grupach.
Czas trwania szkolenia powinien wynosić minimum 24 godziny. Maksymalny czas
trwania szkolenia określa realizator szkolenia w zależności od potrzeb występujących
na terenie danego województwa i możliwości organizacyjnych samorządu województwa.
Organizator szkolenia jest zobowiązany do wydania uczestnikom szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność na
zajęciach. Realizator szkolenia ma obowiązek przeprowadzić ankietę ewaluacyjną dla
organizatora. Ankieta ewaluacyjna powinna uwzględniać ocenę uczestników szkolenia
co do jakości oraz zakresu merytorycznego szkolenia, a także zdiagnozować dalsze
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potrzeby osób uczestniczących w szkoleniach. Szczegółowy zakres merytoryczny
ankiety oraz sposób jej przeprowadzenia powinien zostać omówiony pomiędzy organizatorem a realizatorem szkolenia.
Osoby prowadzące szkolenia powinny posiadać następujące kwalifikacje:
1.	 ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki
społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie;
2.	 ukończone studia wyższe na innych kierunkach uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, organizacji pomocy społecznej*, pedagogiki,
pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji;
3.	 ukończone specjalistyczne szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin
dydaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub co najmniej
5-letnie doświadczenie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
4.	 bloki prawne powinny prowadzić osoby z wyższym wykształceniem prawniczym
posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
*w przypadku studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej równorzędnie traktowane są szkolenia z zakresu specjalizacji z organizacji pomocy społecznej

8.3.2 Wykorzystanie wiedzy psychologicznej i wiktymologicznej dla
przeciwdziałania wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonych przemocą
domową
Wiktymizacja wtórna ma miejsce wówczas, kiedy osoba pokrzywdzona przemocą
doznaje kolejnej (wtórnej) krzywdy ze strony innych osób – otoczenia, rodziny, bliskich, przedstawicieli instytucji. Nacechowane brakiem empatii, krzywdzące postawy
innych ludzi są często wynikiem ciekawości, niewiedzy, nieumiejętności wczucia się
w sytuację osoby cierpiącej.
Najczęściej o zjawisku wtórnej wiktymizacji mówi się w kontekście krzywdzonych
dzieci, ofiar zgwałceń i wykorzystywania seksualnego oraz przemocy w rodzinie.
Typowe przykłady sytuacji, w których może nastąpić wtórna wiktymizacja to częste
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lub zbyt długie, nieprofesjonalne, niedelikatne przesłuchiwanie, wypytywanie ofiary
gwałtu, jak była ubrana, czy nie była pijana i nie zachowywała się prowokująco lub
wprost sugerowanie jej sprowokowania lub przyzwolenia na to, co ją spotkało. Niestety,
praktyka pokazuje, że wszystkie te zachowania mają czasem miejsce na policji, w prokuraturze, w sądzie. Bolesnym i trudnym dla osób pokrzywdzonych doświadczeniem
jest sugerowanie im odpowiedzialności za to, co je spotkało lub lekceważenie ich
problemu. Często skutkuje to tym, że osoba pokrzywdzona przestępstwem rezygnuje
z odwiedzania placówki pomocy czy wymiaru sprawiedliwości i, nauczona przykrym
doświadczeniem, nigdy już do niej nie wraca.
Wtórna wiktymizacja jest efektem niewłaściwej postawy funkcjonariuszy czy urzędników; najczęściej wynika z niewiedzy, a w skrajnych sytuacjach – ze złej woli, czasem
z obojętności. Duży wpływ na to zjawisko ma biurokracja oraz wypalenie zawodowe.
Sprawia ono, że osoby te dystansują się wobec pokrzywdzonych i nie są zdolne do
empatii. Zdarza się, że skrzywdzić wtórnie mogą osoby o dobrych zamiarach, którym
brakuje wiedzy na temat psychologii osób doświadczających przemocy. W szczególnej
sytuacji są dzieci – ogromne znaczenie ma miejsce i sposób ich przesłuchiwania,
a także osoba, która tego dokonuje. Szczególnie podkreśla się konieczność jednorazowego zeznawania przez dziecko, aby nie musiało kilkakrotnie wracać do bolesnych
wspomnień. Często przesłuchania osób dorosłych, które muszą wielokrotnie i różnym
osobom opowiadać o przeżytej traumie, stają się dla nich kolejną traumą. Silnie
krzywdzący może być także późniejszy udział w procesie – konieczność konfrontacji
ze sprawcą, wysłuchania jego wersji zdarzeń, a często także krzywdzących opinii
i pytań adwokata sprawcy czy powołanych przez niego świadków. Wtórnej wiktymizacji stanowczo należy przeciwdziałać, zdarza się bowiem, że osoby pokrzywdzone
odczuwają ją o wiele bardziej dotkliwie niż wiktymizację pierwotną.
W sprawach karnych o znęcanie się łatwo daje się zauważyć sięganie przez
sprawców przemocy i ich obrońców po tzw. „techniki neutralizacji przestępstw”.
Do literatury kryminologicznej pojęcie technik neutralizacji, stosowanych przez sprawców przestępstw do interpretacji nagannych zachowań, wprowadzili G. M. Sykes
i D. Matza7 . Przestępcy przedstawiają swoje zachowania jako dopuszczalne, a nawet
konieczne. Wymienia się pięć takich technik8:
„Kwestionowanie odpowiedzialności” polega na takim manipulowaniu faktami,
którego celem jest udowodnienie, że sprawca nie był w stanie pokierować biegiem
wydarzeń i sam jest ofiarą (nieszczęśliwego dzieciństwa, sytuacji, systemu, popędów
czy choroby). Sprawca wykorzystuje etykietę ofiary swojej biografii lub choroby dla
7

A. Siemaszko, „Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych”, Warszawa 1993

8 R. Szczepanik, Doświadczenie wtórnej wiktymizacji przez kobiety – ofiary przemocy w rodzinie, Łodź 2011
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uniknięcia odpowiedzialności. Argumentacja sprawcy dowodzi, że to ofiara przestępstwa jest sprawcą.
„Kwestionowanie szkody” to sytuacja, gdy oskarżony (a także wymiar sprawiedliwości) przyznaje, że doszło do zabronionego czynu, lecz przekonuje, że jego skutki
są znikome. Najczęstszym przejawem stosowania tej techniki jest sytuowanie rodzin
z problemem przemocy na marginesie społecznym, a także twierdzenie, że nie ma się
do czynienia ze znaczną szkodliwością społeczną czynu.
„Kwestionowanie ofiary” to technika odzwierciedlająca często społeczne stereotypy i przekonania, mówiące o tym, że maltretowane kobiety zasługują na bicie, że są
masochistkami lub cierpią na jakieś urojenia, zaburzenia psychiczne i osobowości.
Dzięki tej technice obrońcy sprawcy dowodzą, że kobieta swoim zachowaniem sprowokowała napastnika, doprowadziła do frustracji, wystawiła na szwank jego reputację,
nie wywiązała się ze swoich obowiązków, zdradziła itp.
Odwoływanie się do „wyższych racji” polega na sięganiu po takie argumenty
i wartości, które są ważniejsze od negatywnych doświadczeń kobiety w rodzinie.
Odwoływanie się do wyższych racji wiąże się często z obroną tradycyjnego modelu
rodziny, tradycyjnej roli kobiety oraz praw dzieci itp. Tzw. „dobro dzieci” czy „dobro
rodziny” staje się racją nadrzędną i naczelnym argumentem mającym skłonić kobiety
do określonych zachowań.
„Potępianie potępiających” w praktyce polega na tym, iż sprawca często obwinia
osoby, które pomagają ofierze i czyni je winnymi rozpadu małżeństwa, nastawiania
przeciwko niemu itp.
Przezwyciężenie skutków wiktymizacji w dużym stopniu zależy od pokrzywdzonej
osoby, jednak wielka odpowiedzialność spoczywa także na instytucjach zobligowanych
do niesienia pomocy. Niezbędne może się okazać przejęcie za nią odpowiedzialności,
udzielanie jej jasnych wskazówek i jednoczesna pomoc w odzyskaniu poczucia kontroli,
zapewnienie jej pomocy medycznej i socjalnej oraz ochrony przed skrzywdzeniem.
Konieczne jest współdziałanie różnych instytucji, które zapewnią pomoc na różnych
polach, a jednocześnie będą tak wymieniać informacje, aby ofiara nie musiała wielokrotnie opowiadać swoich przeżyć. Niezbędne jest także dostosowanie postępowania
do poziomu rozwoju, stanu psychicznego oraz możliwości poznawczych pokrzywdzonej
osoby, szczególnie w sytuacji, kiedy jest ona dzieckiem lub doznała poważnej traumy.
Aby zniwelować zjawisko wtórnej wiktymizacji na sali sądowej, konieczne jest
dysponowanie przez pracowników wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie sędzi
i sędziów: wiedzą psychologiczną na temat zjawiska przemocy domowej, psychologicznych aspektów funkcjonowania osoby doświadczającej przemocy, a także
jej sprawcy, wykorzystywanych technik neutralizacji przestępstw, jak i technik
manipulacji.
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Przyczynić się mogą do tego również wykorzystanie przez sędzie i sędziów wszystkich
dostępnych narzędzi prawnych, mogących nie tylko zabezpieczyć pokrzywdzoną, ale
również wzmocnić w niej poczucie sprawiedliwości społecznej i bezpieczeństwa (m.in.
możliwość oczekiwania na rozprawę w poczekalni, gdzie nie ma dostępu oskarżony,
przesłuchanie pokrzywdzonej bez obecności na sali sądowej osoby oskarżonej oraz
udział w rozprawie osób wskazanych przez osobę doświadczającą przemocy).
Duże znaczenie ma również współpraca w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania statutowe w zakresie interdyscyplinarnego wspierania osób
doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które doświadczyły
przemocy domowej. Zdecydowanie rekomendujemy, by sądy współpracowały w tym
zakresie z różnymi organizacjami, ponieważ często właśnie ten czynnik społeczny
wspiera osoby doznające przemocy i w wydatny sposób pomaga im odbudować
zaufanie, w tym również do wymiaru sprawiedliwości. Nie wspominając już o pracy
psychologicznej, jaką jest przygotowanie osób pokrzywdzonych przemocą do bycia
wiarygodnym źródłem dowodowym w sytuacji, gdy przeżywają traumę i szok.
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Podsumowanie
W 2013 roku wydano w Polsce 11890 wyroków skazujących za znęcanie się czyli
przemoc skierowaną wobec osób najbliższych. Statystyki policyjne podają liczbę 105
332 osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie w 2014 roku, z czego kobiety
stanowią 72 786.
Jednak to oficjalne dane, które nie ukazują prawdziwej skali problemu. Według
danych naukowych i kryminologicznych w Polsce co roku 800 tys. do miliona kobiet
doświadcza przemocy. Przemocy ze strony najbliższych osób, mężów, partnerów,
synów i ojców.

Prawo, które z założenia ma chronić ofiary przestępstw, nie spełnia tej roli.
Wydawać by się mogło, że uznanie sprawcy za winnego popełnionego czynu kończy
koszmar osoby pokrzywdzonej. Jednak umorzenie postępowania, lub wydanie wyroku
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary w rzeczywistości nic nie zmienia dla
osoby pokrzywdzonej.
86% wyroków skazujących zapada „w zawieszeniu”.

Rys. 8 Liczba wyroków skazujących art. 207 kk w 2013 r. - 11890,
w tym wyroki z warunkowym zawieszeniem wykonania kary 9730 (cały kraj).
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Podobnie procentowo przedstawia się samo woj. śląskie. W ciągu trzech lat, które
były objęte monitoringiem, wydano 2423 wyroków z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary na 2647 skazujących.

Rys. 9 Liczba wyroków skazujących art. 207 kk 2647 w tym wyroki z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary 2423.
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Jednym z najważniejszych działań dążących do zmniejszenia procederu przemocy
domowej są działania prawne, skarżenie i skazywanie przestępców (sprawców
przemocy), nakazy eksmisji, zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary czy nakaz uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym pod groźbą odwieszenia wyroku. Praca
sądów i orzekane wyroki są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem przemocy
i są ostateczną, a często jedyną formą pomocy osobom pokrzywdzonym.
Fundacja przeprowadziła monitoring wszystkich 29 sądów rejonowych w województwie śląskim.
Wyniki monitoringu opracowane zostały na podstawie informacji pozyskiwanych
poprzez:
● analizę odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z sądów rejonowych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury;
● analizę orzeczeń sądowych;
● bezpośrednie uczestnictwo w rozprawach sądowych.
Główne wnioski, jakie pojawiają się po analizie materiału:
● pomimo uznania sprawcy za winnego, większość wyroków zapada z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary lub postępowania są warunkowo umarzane;
● 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 klasyfikowana jako
„lekkie”, a w częstych przypadkach czyny te mocno wskazywały na kwalifikacje
przynajmniej „średnią”;
● niewielka ilość sędziów i sędzi brała udział w szkoleniach z tematyki przemocy
w rodzinie a w programie aplikacji sędziowskiej znalazło się 16 godzin przeznaczonych na psychologię, psychiatrię i etykę pracy sędziów/sędzi;
● jako środek karny stosowany głównie nakaz powstrzymywania się lub zakaz
spożywania alkoholu, przy niskim wydawaniu zakazów zbliżania się sprawcy do
pokrzywdzonej czy kierowania sprawców na terapie oraz program korekcyjno-edukacyjny.
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Od decyzji sądu zależy dalsze życie pokrzywdzonej osoby. To, jak zostanie potraktowana, rzutuje na poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Postawa i wiedza
orzekających sędzi i sędziów ma więc kluczowe znaczenie. Orzekanie w sprawach
o znęcanie wymaga szczególnego podejścia do pokrzywdzonej i umiejętnego prowadzenia rozprawy sądowej.
Co wpłynie na lepszą 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 i przedstawicielami/-elkami
organizacji pozarządowych przez korzystanie z ich doświadczeń.
3.	 Umiejętność pracy z osobami doświadczającymi przemocy tak, 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
sprawiedliwości i bezpieczeństwa.
Wierzymy, że działania strażnicze w obszarze wymiaru sprawiedliwości przyczynią
się do zwiększenia pomocy osobom pokrzywdzonym oraz do nawiązania współpracy
pomiędzy instytucjami a organizacjami pozarządowymi. Kontynuujemy nasz monitoring i gorąco zachęcamy do wsparcia nas w tych działaniach – cały czas szukamy
wolontariuszek i wolontariuszy do prowadzenia obserwacji w sądach.
Mamy nadzieję, że pracownice i pracownicy sądów i prokuratur przeczytają nasze
rekomendacje i dostrzegą specyfikę spraw z art. 207 k.k. To w Państwa rękach leży
rozwiązanie problemu przemocy domowej i los pokrzywdzonych osób, które próbują
odzyskać spokój. Mamy nadzieję, że w niniejszym raporcie udało nam się również
pokazać perspektywę osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Wierzymy, że współpraca między instytucjami świadczącymi pomoc osobom doświadczającym przemocy, wymiarem sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi
jest kluczem do rozwiązania problemu przemocy domowej w Polsce.
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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.
● edukacja i profilaktyka antyprzemocowa – 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.
● zwalczanie przemocy – pomagamy kobietom i dziewczynom doświadczającym
przemocy, wzmacniamy. Udzielamy wsparcia psychologicznego i prawnego.
Niniejszy raport jest podsumowaniem drugiego tak dużego monitoringu fundacji.
W poprzednim projekcie monitorowałyśmy wszystkie 167 gmin w woj. śląskim pod
kątem realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i pomocy skierowanej do kobiet. W ramach projektu powstał raport wraz z rekomendacjami, który jest
dostępny na naszej stronie internetowej:
www.pozytywnezmiany.org/reagujemy/dokumenty-do-pobrania/REAGUJEMY-raport-2014.pdf
Zebrane dane posłużyły do stworzenia interaktywnej „MAPY REAGUJEMY – przeciwko przemocy domowej”, która otrzymała honorowy patronat Wojewody Śląskiego
Piotra Litwy
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www.mapa-reagujemy.slask.pl
Wybierając daną gminę na mapie otrzymujemy informację o miejscach, gdzie osoby
doświadczające przemocy mogą uzyskać pomoc.
Obecnie realizowane projekty:
Art. 207 KK – znęcanie się nad osobą najbliższą – monitoring śląskich sądów –
Fundacja prowadzi monitoring sądów rejonowych na terenie woj. śląskiego w zakresie
wyroków sądowych wydanych z art. 207 kodeksu karnego tj. znęcanie się nad osobą
najbliższą. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Karioka Girls Rock Camp Poland – długofalowy projekt edukacyjny realizowany we
współpracy ze Stowarzyszeniem Kobieca Transsmisja z Krakowa. Karioka jest częścią
międzynarodowego ruchu Girls Rock Camp, którego celem jest wzmacnianie i wspieranie kobiet, poprzez metodę edukacji nieformalnej jaką jest organizacja muzycznych
obozów dla dziewczyn. Organizacją partnerską jest Stelpur Rokka! z Islandii. www.
karioka-girlsrockcamp.beskidy.pl
Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych – projekt realizowany
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic.
Projekt ma na celu budowanie silnych i trwałych grup mieszkańców, którzy organizują
się i sami rozwiązują problemy występujące w ich lokalnej społeczności.
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Wykaz skrótów

SR – Sąd Rejonowy
KSSiK – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
KK (k.k.) – Kodeks Karny
KPK – Kodeks Postępowania Karnego
FPPPP - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
KGP – Komenda Główna Policji
FDN – Fundacja Dzieci Niczyje
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