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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wpływu przemocy ze strony partnera w związkach intymnych oraz prawa 
pieczy nad dzieckiem na kobiety i dzieci
(2019/2166(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 6 i 8 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 21, 23 i 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska), która weszła w życie 1 sierpnia 
2014 r.,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.,

– uwzględniając komentarz ogólny nr 13 Komitetu Praw Dziecka z dnia 18 kwietnia 2011 
r. w sprawie prawa dziecka do wolności od wszelkich form przemocy,

– uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
(EKPC) z dnia 4 listopada 1950 r.,

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet (konwencja CEDAW) przyjętą 18 grudnia 1979 r.,

– uwzględniając agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która weszła w życie 1 
stycznia 2016 r., a zwłaszcza cel zrównoważonego rozwoju nr 5 dotyczący 
równouprawnienia płci,

– uwzględniając wniosek Komisji z 4 marca 2016 r. dotyczący decyzji Rady w sprawie 
zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i 
zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (COM(2016)0109),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 marca 2020 r. pt. „Unia równości: strategia 
na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025”, w szczególności pierwszy cel tej 
strategii, jakim jest uwolnienie kobiet i dziewcząt od przemocy i stereotypów,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 24 czerwca 2020 r. pt. „Strategia UE w 
zakresie praw ofiar (2020–2025)” (COM(2020)0258),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 6 marca 2019 r. zatytułowany 
„2019 Report on equality between women and men in the EU” [„Sprawozdanie na 
temat równości kobiet i mężczyzn w UE z 2019 r.”] (SWD(2019)0101),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji 
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Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia UE 
do konwencji stambulskiej i innych środków przeciwdziałania przemocy ze względu na 
płeć2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie perspektywy płci w 
okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym3,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z 
dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w 
sprawach cywilnych4, 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. 
dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach 
małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (rozporządzenie Bruksela IIa)5,

– uwzględniając badanie Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
(EIGE) z 12 czerwca 2019 r. pt. „Understanding intimate partner violence in the EU: the 
role of data” [Zrozumieć problem przemocy ze strony partnera w związkach intymnych 
w UE: rola danych], 

– uwzględniając badanie EIGE z 18 listopada 2019 r. pt. „A guide to risk assessment and 
risk management of intimate partner violence against women for police” [Ocena ryzyka 
i zarządzanie ryzykiem w kontekście przemocy ze strony partnera w związkach 
intymnych – wytyczne dla policji],

– uwzględniając sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) z 3 
marca 2014 r. zatytułowane „Violence against women: an EU-wide survey” [Przemoc 
wobec kobiet: ogólnounijne badanie],

– uwzględniając Platformę Niezależnych Podmiotów Eksperckich nt. Dyskryminacji 
Kobiet i Przemocy wobec nich (Platforma EDVAW) oraz jej oświadczenie z 31 maja 
2019 r. pt. „Intimate partner violence against women is an essential factor in the 
determination of child custody” [Przemoc wobec kobiet ze strony partnera w związkach 
intymnych jako kluczowy czynnik przy ustalaniu prawa pieczy nad dzieckiem],

– uwzględniając oświadczenie przewodniczącej Grupy Ekspertów Rady Europy do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO) Marceline 
Naudi z 24 marca 2020 r. pt. „For many women and children, the home is not a safe 
place” [Dla wielu kobiet i dzieci dom nie jest bezpiecznym miejscem], na temat 
konieczności utrzymania norm konwencji stambulskiej w czasach pandemii,

1 Dz.U. C 337 z 20.9.2018, s. 167.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0080.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0024.
4 Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 4.
5 Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1.
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– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia zgodnie z art. 58 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia  (A9-0000/2021);

A. mając na uwadze, że równość płci należy do podstawowych wartości i celów UE; mając 
na uwadze, że przemoc motywowana płcią stanowi ekstremalną formę dyskryminacji 
kobiet i jedną z największych przeszkód na drodze do osiągnięcia równości płci;

B. mając na uwadze, że pomimo licznych przypadków formalnego uznania 
równouprawnienia płci i postępów w tym zakresie kobiety i mężczyźni nie korzystają w 
praktyce z tych samych praw, a nierówności społeczne, gospodarcze i kulturowe 
utrzymują się;

C. mając na uwadze, że przemoc ze strony partnera oznacza każdy akt przemocy fizycznej, 
seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej, do którego dochodzi między byłymi lub 
obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca dzieli bądź 
dzielił miejsce zamieszkania z ofiarą; mając na uwadze, że przemoc ze strony partnera 
jest jedną z najczęstszych form przemocy motywowanej płcią, przy czym około 22 % 
kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej, a 43 % doświadczyło 
przemocy psychicznej ze strony partnera6; mając na uwadze, że tego rodzaju przemoc 
nieproporcjonalnie dotyka kobiety i dzieci; mając na uwadze, że przemoc domowa jest 
poważnym i często ukrywanym problemem społecznym, który może skutkować 
systematycznymi urazami psychicznymi i fizycznymi o poważnych konsekwencjach dla 
ofiar, gdyż sprawcą jest osoba, której ofiara powinna być w stanie zaufać;

D. mając na uwadze, że lockdown i środki ograniczające kontakty personalne w czasie 
pandemii COVID-19 przyczyniły się do gwałtownego wzrostu liczby i intensywności 
przypadków przemocy ze strony partnerów w wielu państwach członkowskich, co 
wynika z obowiązku pozostawania w domu i utrudnionego dostępu kobiet do skutecznej 
ochrony i wsparcia; mając na uwadze, że choć w UE przemoc ze strony partnera wobec 
kobiet jest często występującym problemem, wiele przypadków nie jest zgłaszanych, 
brakuje także kompleksowych danych;

E. mając na uwadze, że dzieci mogą przeżywać traumę z powodu bycia świadkiem 
przemocy w rodzinie, doświadczając różnego rodzaju form złego traktowania, np. 
aktów przemocy fizycznej, słownej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej, 
wymierzonych przeciwko osobom, które stanowią dla nich punkt odniesienia, lub 
przeciwko innym drogim im osobom; mając na uwadze, że taka przemoc ma bardzo 
poważne konsekwencje dla rozwoju psychicznego i emocjonalnego dziecka oraz że w 
związku z tym należy zwracać należytą uwagę na ten aspekt przy ustaleniach 
dotyczących separacji i opieki rodzicielskiej, mając na względzie dobro dziecka, w 
szczególności przy określaniu prawa do opieki i odwiedzin w przypadku separacji;

6 sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych z 3 marca 2014 r. pt. „Przemoc wobec kobiet: ogólnounijne 
badanie”.
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F. mając na uwadze, że w celu rozwiązania problemu przemocy motywowanej płcią 
konieczne jest korzystanie ze spójnych i porównywalnych danych administracyjnych, 
gromadzonych w oparciu o solidne i skoordynowane zasady; mając na uwadze, że 
obecnie dostępne dane gromadzone przez organy ścigania i organy wymiaru 
sprawiedliwości państw członkowskich nie odzwierciedlają pełnego zakresu przemocy 
ze strony partnera, ponieważ większość państw członkowskich nie gromadzi 
porównywalnych danych dotyczących przemocy motywowanej płcią w podziale na płeć 
ani nie uznaje przemocy ze strony partnera za przestępstwo;

G. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich często zaniedbuje się 
problem przemocy ze strony partnera wobec kobiet, a domyślna zasada wspólnej pieczy 
nad dzieckiem wydaje się dominować w przypadku przyjmowania ustaleń i decyzji 
dotyczących opieki, dostępu, kontaktów i odwiedzin dzieci; mając na uwadze, że 
lekceważenie takiej przemocy może prowadzić do tragicznych konsekwencji dla kobiet 
i dzieci, w tym – w skrajnych przypadkach – do kobietobójstwa i/lub zabijania 
noworodków; mając na uwadze, że ofiary przemocy ze strony partnera wymagają 
specjalnych środków ochrony; mając na uwadze, że sytuacja ofiar może się pogorszyć, 
jeżeli są one ekonomicznie lub społecznie zależne od sprawcy;

H. mając na uwadze, że prawo każdego dziecka do utrzymywania kontaktu z obojgiem 
rodziców, przewidziane w art. 8 EKPC i art. 9 Konwencji o prawach dziecka, może być 
ograniczone z uwagi na dobro dziecka;

I. mając na uwadze, że postępowania karne wynikające ze złożenia zawiadomienia o 
przemocy domowej są często rozpatrywane całkowicie niezależnie od postępowania w 
sprawie separacji; mając na uwadze, że może to prowadzić do wydania postanowień 
dotyczących wspólnej pieczy nad dziećmi lub praw do odwiedzin, które zagrażają 
prawom i bezpieczeństwu ofiary lub dzieci;

J. mając na uwadze, że najlepszym rozwiązaniem jest unikanie jakiejkolwiek mediacji w 
przypadku przemocy wobec kobiet, zarówno przed, jak i w trakcie postępowania 
sądowego, w którym bezpieczeństwo ofiary musi być kwestią nadrzędną;

K. mając na uwadze, że konwencja stambulska wymaga od stron przyjęcia środków 
ustawodawczych lub innych niezbędnych środków w celu zadbania o to, aby przy 
ustalaniu prawa do pieczy nad dziećmi i prawa do odwiedzin dzieci brano pod uwagę 
przypadki przemocy domowej oraz aby korzystanie z prawa do odwiedzin lub pieczy 
nad dzieckiem nie zagrażało prawom i bezpieczeństwu ofiary lub jej dzieci;

L. mając na uwadze, że wspólna piecza nad dziećmi w przypadku przemocy ze strony 
partnera naraża kobiety na ciągłe doświadczanie możliwej do uniknięcia przemocy, 
gdyż zmusza je do przebywania blisko osoby, która ją krzywdzi, i naraża je na przemoc 
fizyczną, psychiczną i emocjonalną; mając na uwadze, że w przypadku przemocy ze 
strony partnera prawo kobiet do ochrony i życia wolnego od przemocy fizycznej i 
psychicznej powinno mieć pierwszeństwo przed prawem do wspólnej pieczy;

M. mając na uwadze, że przemoc ze strony partnera jest nierozerwalnie związana z 
przemocą wobec dzieci i znęcaniem się nad dziećmi; mając na uwadze, że dzieci 
narażone na przemoc domową mają skłonność do zaburzeń zdrowia psychicznego i 
fizycznego, które mogą mieć poważny i przewlekły charakter; mając na uwadze, że 
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wiktymizacja dzieci w sytuacjach przemocy wobec kobiet może być kontynuowana i 
eskalowana w kontekście sporów rodzicielskich dotyczących pieczy i opieki nad 
dzieckiem;

N. mając na uwadze, że dorastanie w przemocowym środowisku domowym ma istotne 
konsekwencje dla rozwoju dziecka i jego późniejszego zachowania jako osoby dorosłej; 
mając na uwadze, że narażenie w dzieciństwie na przemoc, polegające albo na byciu 
ofiarą znęcania, albo na byciu świadkiem przemocy ze strony partnera, stanowi czynnik 
ryzyka narażenia na wiktymizację lub popełniania przemocy jako osoba dorosła;

O. mając na uwadze, że transgraniczne postępowania w sprawie separacji mają bardziej 
złożony charakter;

P. mając na uwadze, że art. 82 ust. 2 TFUE przewiduje możliwość ustanowienia norm 
minimalnych, które miałyby zastosowanie w państwach członkowskich, w celu 
ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, jak również 
usprawnienia współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych 
o wymiarze transgranicznym, w szczególności w odniesieniu do praw ofiar przestępstw;

1. zdecydowanie potępia wszelkie formy przemocy wobec kobiet i ubolewa nad faktem, że 
kobiety są wciąż narażone na przemoc ze strony partnera, która stanowi poważne 
naruszenie ich praw człowieka i godności;

2. zauważa, że wspólna piecza nad dzieckiem i spotkania bez nadzoru są zasadniczo 
pożądane w celu zapewnienia rodzicom równych praw i obowiązków, a także w celu 
ochrony interesu dziecka; podkreśla jednak, że przemoc ze strony partnera stoi 
jednoznacznie na przeszkodzie wspólnej pieczy i opiece ze względu na poważne 
konsekwencje dla kobiet i dzieci, w tym ryzyko ekstremalnych aktów kobietobójstwa i 
zabijania noworodków; podkreśla, że przy ustalaniu zasad przyznawania prawa do 
pieczy i odwiedzin ochrona kobiet i dzieci przed przemocą oraz dobro dziecka muszą 
mieć nadrzędne znaczenie i pierwszeństwo przed innymi kryteriami; podkreśla w 
związku z tym, że powierzenie wyłącznej pieczy partnerowi niestosującemu przemocy, 
najczęściej matce, stanowi najlepsze rozwiązanie, pozwalające zapobiec dalszej 
przemocy i wtórnej wiktymizacji ofiar;

3. wzywa do obowiązkowego ukierunkowanego szkolenia funkcjonariuszy wymiaru 
sprawiedliwości i organów ścigania na temat przemocy domowej i jej mechanizmów, w 
tym przymusu, manipulacji i przemocy psychicznej, a także na temat znaczenia 
przemocy ze strony partnera dla praw dziecka oraz ochrony i dobrostanu dzieci, a także 
do wyposażenia funkcjonariuszy w odpowiednie umiejętności umożliwiające ocenę 
sytuacji przy użyciu wiarygodnych narzędzi oceny ryzyka;

4. zdecydowanie zaleca państwom członkowskim ustanowienie wyspecjalizowanych 
sądów i urzędów sądowych, a także odpowiednich przepisów, szkoleń, procedur i 
wytycznych dla wszystkich specjalistów zajmujących się ofiarami, w tym 
podnoszeniem świadomości na temat przemocy motywowanej płcią, w celu uniknięcia 
rozbieżności między orzeczeniami sądowymi a dyskryminacją lub wtórną wiktymizacją 
podczas procedur sądowych, medycznych i policyjnych, przy zapewnieniu należytego 
wysłuchania dzieci i kobiet oraz priorytetowego traktowania ich ochrony; podkreśla, że 
należy wzmocnić wyspecjalizowane urzędy sądowe oraz wymiar sprawiedliwości 
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przyjazny dzieciom i kobietom będącym ofiarami przemocy, ograniczając nadmierną 
swobodę decyzyjną praktyków i ustanawiając kontrole procedur dotyczących opieki nad 
dzieckiem przez wykwalifikowanych specjalistów;

5. podkreśla, że istotną rolę w tych procedurach odgrywa lekarz medycyny sądowej, który 
służy wiedzą kryminalistyczną nie tylko kobietom będącym ofiarami nękania bądź 
przemocy domowej, lecz także dzieciom, zwłaszcza gdy środowisko, w którym 
mieszkają, nie jest odpowiednie do ochrony ich zdrowia, godności i jakości życia; 
przypomina w związku z tym, że biegli i specjaliści z zakresu kryminalistyki powinni 
móc korzystać m.in. z wytycznych opracowanych na podstawie zbioru danych, 
procedur i najlepszych praktyk na szczeblu europejskim;

6. podkreśla, że duże znaczenie ma podjęcie działań – zarówno na szczeblu unijnym, jak i 
krajowym – w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wspólnych definicji prawnych, 
ponieważ tego rodzaju przemoc doświadczana w roli świadka jest nieobecna w wielu 
systemach prawnych, co przekłada się bezpośrednio na gromadzenie danych przez 
policję i sądy oraz na współpracę transgraniczną;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dostarczania wysokiej jakości, 
porównywalnych ogólnounijnych danych, w podziale na płeć, dotyczących częstości 
występowania przemocy ze strony partnera, jej przyczyn, konsekwencji i reagowania na 
nią, także w odniesieniu do praw pieczy nad dzieckiem, przy pełnym wykorzystaniu 
potencjału i wiedzy fachowej Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn;

8. wyraża zaniepokojenie faktem, że dyskryminujące uprzedzenia ze względu na płeć 
często prowadzą do braku zaufania do kobiet, w szczególności w odniesieniu do 
domniemanych fałszywych zarzutów dotyczących znęcania się nad dziećmi i przemocy 
domowej;

9. podkreśla, że sprawcy często wykorzystują drogę sądową, aby rozszerzyć swoje 
uprawnienia i kontrolę oraz nadal zastraszać i wzbudzać strach wśród swoich ofiar; 
podkreśla, że sprawcy często znęcają się nad dziećmi lub grożą, że wyrządzą im 
krzywdę lub zabiorą je, aby zaszkodzić swoim partnerom i byłym partnerom;

10. wzywa państwa członkowskie do wspierania lepszego dostępu do ochrony prawnej, 
skutecznych przesłuchań i zakazów zbliżania się, doradztwa i funduszy dla kobiet 
będących ofiarami przemocy ze strony partnera, a także do stosowania szczególnych 
procedur i udzielania wsparcia matkom będącym ofiarami przemocy domowej, aby nie 
stały się ponownie ofiarami w wyniku utraty pieczy nad dziećmi;

11. wzywa Komisję do promowania ogólnounijnych kampanii uświadamiających, które 
stanowią niezbędny środek zapobiegania przemocy domowej i stworzenia klimatu 
zerowej tolerancji dla przemocy;

12. podkreśla, że podczas rozpatrywania spraw dotyczących pieczy nad dzieckiem istotne 
znaczenie dla ustalenia, co leży w najlepszym interesie dziecka, ma wysłuchanie 
samego dziecka; zwraca jednak uwagę, że w każdym przypadku, ale przede wszystkim 
w przypadkach, w których podejrzewa się przemoc ze strony partnera, wysłuchania 
takie powinny być prowadzone w środowisku przyjaznym dziecku, bez nacisków ani 
wpływów ze strony rodziców lub krewnych, przez wyszkolonych specjalistów, w tym 
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specjalistów w zakresie neuropsychiatrii dzieci, aby uniknąć pogłębiania traumy i 
wiktymizacji;

13. podkreśla znaczenie wymiany informacji między sądami, organami centralnymi państw 
członkowskich i organami policyjnymi, zwłaszcza w odniesieniu do transgranicznych 
postępowań o przyznanie pieczy nad dzieckiem; wyraża nadzieję, że zmienione 
przepisy rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach 
dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za 
granicę7 wzmocnią współpracę między systemami sądowymi w celu skutecznego 
określenia dobra dziecka; w tym kontekście wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
skutecznego wdrożenia rozporządzenia Bruksela IIa;

14. podkreśla potrzebę dostrzeżenia wzajemnych powiązań między postępowaniami 
karnymi, cywilnymi i innymi postępowaniami sądowymi w celu skoordynowania 
reakcji sądów na przemoc ze strony partnera oraz uniknięcia rozbieżności między 
orzeczeniami sądowymi, które są szkodliwe dla dzieci i kobiet będących ofiarami;

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.

7 Dz.U. L 178 z 2.7.2019, s. 1.


