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Konwencję Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi sporządzono
w Warszawie, w dniu 16 maja 2005 r. Również w dniu 16 maja 2005 r. Konwencja została
podpisana przez Rzeczypospolitą Polskę, jednak mimo jej wejścia w życie w dniu 1 lutego 2008 r.,
nie nastąpiła jej ratyfikacja.
Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi (dalej: Konwencja)
jest niezmiernie istotna, albowiem zmierza w kierunku wzmocnienia pozycji ochrony ofiar
i świadków m.in. w postępowaniu karnym i skutecznego ścigania sprawców handlu ludźmi.
Konwencja uwzględnia wszelkie formy handlu ludźmi i wszelkie grupy ofiar handlu ludźmi,
czego niestety nie znajdujemy w naszych przepisach. Zwracałem niedawno na ten problem uwagę
w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego poświęconym m.in.
konieczności wprowadzenia definicji handlu ludźmi do Kodeksu karnego.
W mojej ocenie ważne jest również, że w Konwencji podkreśla się szczególnie systemy
i środki ochrony dzieci

i kobiet, jako grup najbardziej

narażonych na handel ludźmi

oraz konieczność promowania praw ofiar gwarantujących równość płci.
Zgodnie z Konwencją te państwa, które zostają jej stronami, zobowiązują się do podjęcia
działań zmierzających do prawidłowej identyfikacji osób, które padły ofiarami handlu ludźmi,
ochrony życia prywatnego ofiar handlu ludźmi i udzielenia koniecznej pomocy w odzyskaniu
równowagi fizycznej, psychicznej i społecznej.
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Co więcej, zgodnie z zapisami Konwencji, należy zapewnić możliwość niekarania ofiar za ich
udział w czynach bezprawnych w zakresie, w jakim były do tego zmuszone przez sprawców
przestępstw. Klauzula niekaralności powinna w mojej

ocenie zachęcić pokrzywdzonych

do współpracy z policją i prokuraturą. W tym zakresie, poza opisaną w Konwencji procedurą
karną moją uwagę zwracają również rozwiązania dotyczące statusu ofiar handlu ludźmi
w Państwie przyjmującym i kwestia ich repatriacji.
Mając na względzie istotne cele Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko
handlowi ludźmi, w tym znaczenie zasad i środków w niej określonych dla ochrony praw człowieka
ofiar handlu ludźmi, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku
Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 14 poz. 147) zwracam się do Pana Premiera
z uprzejmą prośbą o podjęcie niezbędnych działań w celu ratyfikacji Konwencji.
Jednocześnie wobec znacznego upływu czasu od terminu jej podpisania przez Rzeczpospolitą
Polską uprzejmie proszę o rozważenie spowodowania wyjaśnienia przyczyn długotrwałej
procedury ratyfikacyjnej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że wystąpienie w niniejszej sprawie skierowałem także
do Marszałka Sejmu RP, Pana Bronisława Komorowskiego.
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