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Opinia do ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia 

kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. 

(druk nr 417) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę Sejmu i Senatu na ratyfikację przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu 

Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym 

Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. (zwanego w dalszej części opinii „Protokołem”). 

Poprzez ratyfikację Protokołu Polska wypełni zobowiązanie, które podjęła na forum 

Komitetu Praw Człowieka ONZ w 2004 r. oraz w 2009 r. podczas rozpatrywania kolejno 

V i VI sprawozdania okresowego z przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską postanowień 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.  

Komitet Praw Człowieka ONZ wezwał Polskę do ratyfikacji Protokołu w uwagach 

końcowych, przedstawionych po rozpatrzeniu sprawozdania Polski w 2010 r. 

Polska obok Gwinei, Madagaskaru i Wysp św. Tomasza i Książęcej jest państwem, 

które podpisało Drugi Protokół Fakultatywny, ale jeszcze go nie ratyfikowało. 

Do postanowień Protokołu należą: 

1) zakaz stosowania kary śmierci wobec każdej osoby podlegającej jurysdykcji Państwa-

Strony Protokołu; 

2) wprowadzenie zakazu składania zastrzeżeń (art. 2 ust. 1), który nie ma jednak 

charakteru bezwzględnego. W ramach zastrzeżenia, przepisy krajowe mogą 

przewidywać karę śmierci w czasie wojny, jednak tylko w przypadku 



– 2 – 

najpoważniejszych przestępstw o charakterze wojskowym. Zastrzeżenie takie musi 

nastąpić w momencie ratyfikacji lub przystąpienia do Protokołu; 

3) obowiązek składającego zastrzeżenie Państwa – Strony, zawiadomienia Sekretarza 

Generalnego ONZ o przepisach prawa wewnętrznego mających zastosowanie w czasie 

wojny;  

4) informowanie Sekretarza Generalnego przez Państwo o początku i końcu stanu wojny; 

5) przedstawianie Komitetowi Praw Człowieka ONZ okresowych sprawozdań opisujących 

stan realizacji postanowień Protokołu. W ten sposób sprawowana jest kontrola nad jego 

wykonywaniem. 

Postanowienia Protokołu stosowane będą jako postanowienia dodatkowe do Paktu. 

W myśl art. 6 ust. 2 Protokołu zakaz wykonywania kary śmierci nie może być zawieszony na 

mocy art. 4 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. 

Z faktu związania się przez Polskę Pierwszym Protokołem Fakultatywnym wynika 

uznanie kompetencji Komitetu Praw Człowieka ONZ do przyjmowania i rozpatrywania skarg 

jednostek na działania państwa naruszające ich prawa gwarantowane przepisami Paktu. 

Z momentem związania się Drugim Protokołem następuje rozszerzenie tej kompetencji 

Komitetu Praw Człowieka na postanowienia tego Protokołu. Państwo może złożyć stosowne 

oświadczenie wyłączające ten skutek. W ten sposób dopuszczono możliwość wyłączenia 

przez Państwo prawa do składania przez jednostkę skargi na nieprzestrzeganie przez dane 

państwo postanowień Protokołu. 

Polska nie przewiduje złożenia przy ratyfikacji Protokołu zastrzeżenia, o którym mowa 

w art. 2 ust. 1 Protokołu, dopuszczającego orzekanie i wykonywanie kary śmierci w czasie 

wojny ani oświadczenia wyłączającego kompetencję Komitetu w zakresie rozpatrywania 

skarg jednostek. 

Ponieważ postanowienia Protokołu dotyczą konstytucyjnych praw i wolności, 

a dokładnie prawa do życia zagwarantowanego w art. 38 Konstytucji RP, ratyfikacja 

Protokołu powinna odbyć się w trybie przewidzianym w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji- 

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1408). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowych 
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komisji: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Zagranicznych. Pierwsze czytanie 

projektu ustawy odbyło się 10 lipca b.r. Komisje postanowiły o przyjęciu projektu ustawy bez 

poprawek. W trakcie drugiego czytania również nie zgłoszono poprawek. Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu przedłożenia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


