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Warszawa,

Krzysztof Brejza

prezes Rady Ministrów

Interpelacja nr 0

Interpelacja w sprawie projektu ustawy rezygnującego z 
definicji przemocy w rodzinie

Szanowny Panie Premierze!

Ostatniego dnia roku na stronach RCL pojawił się projekt ustawy zmieniający ustawę o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Projektowana ustawa m.in. rezygnuje z definicji przemocy w rodzinie, zgodnie z która 
przez przemoc należy rozumieć także jednorazowe zachowanie przemocowe sprawcy. Dodatkowo projekt 
ten rezygnuje z szerokiej definicji przemocy w rodzinie, zgodnie z która z przemocą są także zachowania 
sprawcy naruszające godność ofiar, ich nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 
szkodę na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdę moralną u osób 
dotkniętych przemocą. W zamian ustawa proponuje dwie definicje „osoby doznającej przemocy domowej” i 
„sprawcy przemocy domowej”. Żadna z tych definicji nie zawiera szeroko opisanych wyżej elementów 
znajdujących się w poprzedniej ustawie. Przemoc domowa przestanie być zachowaniem jednorazowym, a 
będzie musiała być zachowaniem zawsze powtarzającym się. Co więcej elementami przemocy domowej 
będą te jedynie zachowania, która narażają na niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbek na zdrowiu. 
Kolejną kwestią jest to, że sprawcą przemocy domowej będzie tylko ta osoba, wobec której wszczęto 
procedurę Niebieskiej Karty. Projektowana ustawa zmienia tę procedurę w ten sposób, że wprowadza 
wymóg zgody ofiary na wszczęcie procedury Niebieskiej Karty.

W związku z powyższym wnoszę o odpowiedź:

Dlaczego rząd zgadza się na to, by przemocą domową przestało być jednorazowe zachowanie 
 np. jednorazowe zgwałcenie żony przez męża?sprawcy

Dlaczego procedowany jest projekt, który eliminuje z definicji przemocy domowej zachowania 
naruszające godność ofiar, ich nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkodę 
na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdę moralną u osób 
dotkniętych przemocą, co oznacza, że przemocą domową nie będą np. zachowania polegające na 
regularnym policzkowaniu żony przez męża, czy też szykanowanie, zastraszanie, czy też faktyczne 

 ?pozbawianie wolności ofiary
Dlaczego projekt zakłada, że procedurę Niebieskiej Karty można będzie prowadzić tylko za zgodą 
ofiary, co oznacza, że interdyscyplinarnej pomocy państwa (psychologicznej, regularnej pomocy 
dzielnicowego) nie będą otrzymywały te kobiety, które zastraszone przez męża lub konkubenta nie 

 ? (Praktyka przestępstwa wewnątrzrodzinnych pokazuje, wyrażą zgody na prowadzenie tej procedury
że sprawca ma pozycję dominująca nad ofiarą i ofiara, jeśli nie otrzyma pomocy z zewnątrz, będzie 
pozostawiona samej sobie).



4.  

5.  

Dlaczego projekt ustawy dopuszcza sytuację drastycznego pogorszenia roli kobiety (lub mężczyzny) - 
ofiary przemocy domowej?
Czy celem projektowanej ustawy jest doprowadzenie do sytuacji, w której wbrew sytuacji faktycznej 
spadną statystki przemocy domowej?
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