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ASPEKTY PRAWNE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Przestępstwa z udziałem przemocy fizycznej lub psychicznej 

• przemoc fizyczna 156, 157, 157a, 158, 159, 160, 217 

• przemoc psychiczna 190, 190a, 191, 191a 

• przemoc seksualna 197, 198, 199, 200, 200a, 200b, 201, 202, 203 

• przemoc werbalna 212, 216 

• znęcanie 207 

• niszczenie, przywłaszczanie, kradzież mienia 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 288 

 

Wykroczenia z udziałem przemocy fizycznej lub psychicznej 

• 107, 108, 119, 124, 126, 127, 130 

 

Postępowanie karne i wykroczeniowe w zakresie w/w przestępstw – regulacje 

- rodzaje przestępstw i tryby ich ścigania 

- zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

- środki odwoławcze w wypadku odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania 

- przebieg postepowania 

- środki dowodowe 

- ocena materiału dowodowego 

- rola stron postępowania 

- środki odwoławcze od zapadłego rozstrzygnięcia 

 

Analiza modelowego postępowania karnego w zakresie przemocy na przykładach z praktyki 

a) postępowanie przygotowawcze 

b) postepowanie sądowe 

c) postępowanie odwoławcze 

d) postępowanie wykonawcze  
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Reakcja karna na stosowanie przemocy: 

 

a) Kary art. 32-38 kk  

- katalog kar 

- obligatoryjne zarządzenie wykonania kary 

- fakultatywne zarządzenie wykonania kary 

 

b) Środki karne art. 39 kk: 

- zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej 

- zakaz działalności zw. z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi 

- zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach 

- zakaz kontaktowania się z określonymi osobami 

- zakaz zbliżania się  

- zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu 

- nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym 

 

c) Środki probacyjne: 

- warunkowe umorzenie postępowania karnego  

- warunkowe zawieszenie wykonania kary 

- warunkowe przedterminowe zwolnienie  

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie + akty wykonawcze 

- definicja legalna przemocy w rodzinie oraz członka rodziny 

- zespoły interdyscyplinarne  

- zadania zespołu i grup roboczych  

- procedura „Niebieskie karty”  
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- obowiązek opuszczenia mieszkania  

(również eksmisja 13 i 25d ochrony praw lokatorów , 58 par. 2 kro, środek zapobiegawczy 275a kpk)  

- obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z udziałem przemocy  

- prawo do odebrania dziecka i umieszczenia w rodzinie zastępczej  

- procedura zażaleniowa na odebranie dziecka, sąd właściwy  

- zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie skazanego za przestępstwo z użyciem przemocy  

- zasady przetwarzania danych osobowych (NK a RODO)  

 

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka 

 

- środki ochrony  

- ochrona na czas czynności procesowej  

- ochrona osobista  

- zmiana miejsca pobytu  

- przekierowanie doręczeń pocztowych  

- pomoc psychologiczna  

- udzielenie, zmiana, czas, uchylenie środków pomocy  

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

 

- obowiązki rodziców, władza rodzicielska i jej granice  

- ograniczenie władzy rodzicielskiej 

- zawieszenie władzy rodzicielskiej  

- odebranie władzy rodzicielskiej  

- charakter prawny kontaktów z dzieckiem  

- ograniczenie kontaktów z dzieckiem  
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- zakaz kontaktów z dzieckiem  

- zarządzenia ograniczające wydawane ze względu na dobro dziecka  

- zakaz kar cielesnych  

 

Ustawa o Policji 

 

- prawo do zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie  

- uprawnienia Policji a realizacja procedury Niebieskie Karty 

 

Prawa i obowiązki osób podejmujących działania przeciw przemocy w rodzinie 

- uprawnienia i zadania poszczególnych służb w procedurze NK 

- odpowiedzialność za niepodejmowania działań w sytuacji występowania przemocy w rodzinie 

- osoby przypadkowe a służby socjalne i funkcjonariusze Policji 

 

Świadczenia zdrowotne na rzecz doznających przemocy w rodzinie 

 

- zasady udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie  

- zasady wydawania zaświadczeń lekarskich o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych ze 

stosowaniem wobec tych osób przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

- wartość i moc dowodowa w/w zaświadczeń oraz dokumentacji udzielonych świadczeń 

 

Opiniowanie sądowo lekarskie w zakresie uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia  

 

Rodzaje dóbr osobistych, narażonych na naruszenie stosowaniem przemocy oraz sposoby i środki 

ich ochrony w postepowaniu karnym oraz cywilnym 
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Literatura: 

Komentarze do kodeksu karnego, np.: 

 R. Stefański Kodeks karny. Komentarz CH BECK 2o18 

 M. Królikowski, Kodeks karny. Komentarz tom I (2017), tom II (2017), tom III (2017) CH BECK 

A. Zoll Kodeks karny, część ogólna Komentarz Wolters Kluwer 2016 

A. Zoll Kodeks karny, część szczególna Komentarz Wolters Kluwer 2017 

 

Komentarze do kodeksu postępowania karnego, np.: 

J. Skorupka Kodeks postępowania karnego Komentarz CH BECK 2018 

P. Hofmański Kodeks postępowania karnego tom I (2011), II (2012), III (2012) CH BECK  

D. Świecki Kodeks postępowania karnego Komentarz Wolters Kluwer 2018 

L. Paprzycki Kodeks postępowania karnego Komentarz aktualizowany LEX/el 2015 

 

Komentarze do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, np.: 

K. Pietrzykowski Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz CH BECK 2018 

K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz2018 CH BECK 

G. Jędrejek Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany LEX/el. 2018 

K. Piasecki Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. V LexisNexis 2011  

 

Komentarze do kodeksu cywilnego, np.: 

E. Gniewek Kodeks cywilny. Komentarz CH BECK 2017 

K. Pietrzykowski Kodeks cywilny Komentarz tom I (2018) tom II (2018) CH BECK 

J. Gudowski Kodeks cywilny. Komentarz t. I-IV Wolters Kluwer 2016 

A. Kidyba Kodeks cywilny. Komentarz t. I-IV Wolters Kluwer 2012 

 

 

https://sip.lex.pl/#/commentary/587545093/355610/piasecki-kazimierz-red-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-komentarz-wyd-v?cm=URELATIONS
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Komentarze do ustawy o Policji, np.: 

B. Opaliński Ustawa o Policji. Komentarz CH BECK 2015 

Ł. Czebotar Łukasz i in., Ustawa o Policji. Komentarz LEX 2015 

 

Komentarze do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, np.: 

A. Kiełtyka Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, wyd. II LEX 2015   

S. Spurek Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz LEX 2012  

 

 

 


