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Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, wykonując jednocześnie zadania niezależnego 
organu do spraw realizacji zasady równego traktowania, wielokrotnie zwracałem uwagę na 
potrzebę zwiększenia ochrony kobiet doświadczających przemocy ze względu na płeć, 
w tym przemocy domowej. Z tych powodów z niepokojem przyjąłem przedstawiane 
w mediach informacje o toczących się w resortach rządowych pracach nad 
wypowiedzeniem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej przyjętej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 961; dalej także jako: Konwencja stambulska). 

Chciałbym podkreślić, że wejście w życie przywołanej powyżej Konwencji było 
kamieniem milowym w zapewnieniu ochrony fundamentalnych praw i wolności kobiet 
doświadczających przemocy ze względu na płeć. Konwencja opiera się na założeniu, że 
zasadnicze znaczenie dla zapobiegania przemocy wobec kobiet ma wdrożenie prawnej 
i faktycznej równości pomiędzy mężczyznami i kobietami, a źródłem przemocy jest 
przekonanie sprawców o stereotypowej, drugorzędnej roli kobiet. Tym samym umowa ta 
wskazuje, z czym się w pełni zgadzam, że brak skutecznej pomocy dla kobiet – ofiar 
przemocy – jest formą dyskryminacji pośredniej ze względu na płeć. Konwencja w sposób 
kompleksowy określa kwestię pomocy dla ofiar, ścigania i karania sprawców, a także 
działania profilaktyczne i edukacyjne. Doceniam wysiłek, który doprowadził do podpisania, 
a następnie ratyfikowania przez Polskę Konwencji stambulskiej. Nie ulega wątpliwości, że 
aktualnym problemem pozostaje jednak zapewnienie faktycznej realizacji praw 
gwarantowanych tą umową międzynarodową i z uznaniem przyjmuję, deklarowane mi 
kilkakrotnie przez rząd, działania zmierzające do implementacji jej postanowień.
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Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz.1648, 
z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy 
w ramach rządu toczą się aktualnie jakiekolwiek prace zmierzające do wypowiedzenia przez 
Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej.
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