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Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich 

okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. 

(druk nr 418) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich 

okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. 

Protokół, zgodnie ze swoimi postanowieniami, wszedł w życie dnia 1 lipca 2003 r. 

Rzeczpospolita Polska podpisała go 3 maja 2002 r., jednakże do dnia dzisiejszego nie został 

on przez nią ratyfikowany. Opiniowana ustawa ma umożliwić Prezydentowi RP 

ratyfikowanie tego Protokołu, w wyniku czego Polska w pełni zwiąże się jego 

postanowieniami, a sam Protokół stanie się prawem powszechnie obowiązującym 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podstawowym celem Protokołu jest zniesienie kary śmierci we wszystkich 

okolicznościach i wyłączenie możliwości skazania na taką karę i wykonania jej wobec 

kogokolwiek. Dotychczas Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności (Dz. U. z 2001 r. Nr 23, poz. 266) w art. 2 dopuszczał możliwość 

wprowadzenia kary śmierci za czyny popełnione w czasie wojny lub w okresie 

bezpośredniego zagrożenia wojną. Protokół nr 13 wyłącza tę możliwość, rozszerzając zakaz 

stosowania kary śmierci na wszelkie okoliczności. W związku z wyżej wymienionymi 

postanowieniami Protokołu nr 13 prawo do życia stanie się prawem podmiotowym 

przynależnym każdemu człowiekowi niezależnie od okoliczności oraz nie będzie mogło być 
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ograniczone na czas wojny lub bezpośredniego zagrożenia nią. W celu zapewnienia 

stosowania Protokołu nr 13 nie dopuszcza on w art. 2 możliwości uchylenia wynikających z 

niego postanowień na podstawie art. 15 Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności, a w art. 3 wyłącza możliwość składania zastrzeżeń do jego 

przepisów na podstawie art. 57 przywołanej wcześniej Konwencji. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy Protokół nr 13 wzmocni prawną ochronę 

życia, gwarantowaną na gruncie prawa międzynarodowego m.in. przez art. 2 Konwencji 

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz przez art. 2 ust. 2 Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej. Jednocześnie, zgodnie z uzasadnieniem do projektu 

ustawy, związanie się przez Rzeczpospolitą Polską postanowieniami Protokołu nr 13 

przyczyni się do wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz jej 

wiarygodności jako państwa przestrzegającego praw człowieka. Wedle postanowień 

Protokołu nr 13 (art. 7 ust. 2) w stosunku do Państwa-Strony (w tym przypadku Polski), które 

wyrazi zgodę na związanie się Protokołem po jego wejściu w życie w stosunku do innych 

państw, wejdzie on w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech 

miesięcy od dnia złożenia dokumentu ratyfikacyjnego. 

Protokół nr 13 swoim zakresem regulacji obejmuje konstytucyjne prawa i wolności 

obywatelskie, w szczególności prawa do życia, ujętego w art. 38 Konstytucji RP. W związku 

z tym zasadny jest tryb związania się Polski tym protokołem za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 Konstytucji RP. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

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

ona przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1409). Projekt ustawy został skierowany do 

I czytania w sejmowych komisjach Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka. Komisje rozpatrzyły ustawę na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2013 r. i przyjęły 

sprawozdanie, w którym wnioskowały o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


