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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 4 stycznia 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy 

o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 

 sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. 

(druk nr 300) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zmiany zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy 

o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej 

w Stambule dnia 11 maja 2011 r., przez: 

1) zmianę dwóch zastrzeżeń – do art. 30 ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 lit. e Konwencji; 

2) wycofanie zastrzeżenia do art. 58 Konwencji; 

3) przedłużenie obowiązywania na okres kolejnych pięciu lat, licząc od dnia 1 lutego 

2021 r., zastrzeżenia do art. 55 Konwencji. 

Ratyfikując w 2015 r. Konwencję w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy 

wobec kobiet i przemocy domowej, zwaną dalej „Konwencją”, Polska złożyła cztery                                                                   

zastrzeżenia. 

Konwencja w art. 79 ust. 1 przewiduje procedurę potwierdzania przez państwa ważności 

zastrzeżeń, co pięć lat. Procedura ta zgodnie z przepisem art. 79 ust. 2, ma następujący 

przebieg: 

− 18 miesięcy przed terminem wygaśnięcia zastrzeżenia Sekretarz Generalny Rady Europy 

notyfikuje danej Stronie ten termin, 
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− nie później niż 3 miesiące przed terminem wygaśnięcia zastrzeżenia Strona notyfikuje 

Sekretarzowi Generalnemu utrzymanie, zmianę lub wycofanie zastrzeżenia, 

− w przypadku braku notyfikacji Sekretarz Generalny informuje, że zastrzeżenie zostaje 

automatycznie przedłużone na 6 miesięcy, 

− brak notyfikacji Strony co do zamiaru utrzymania lub zmiany zastrzeżenia przed 

upływem tego okresu powoduje wygaśnięcie zastrzeżenia. 

Zgodnie z pismem Sekretariatu Rady Europy z 5 lutego 2019 r. terminem wygaśnięcia 

zastrzeżeń był dzień 1 sierpnia 2020 r., zatem notyfikacja potwierdzenia ich ważności, 

wycofania lub zmiany powinna była zostać przedstawiona do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Konwencja przewiduje jednak prowizoryczne utrzymanie ważności zastrzeżeń, przez 

6 miesięcy od daty ich wygaśnięcia. W przypadku Polski zastrzeżenia ostatecznie wygasną 

1 lutego 2021 r., o ile nie zostanie, przed 31 stycznia 2021 r., złożona odpowiednia 

notyfikacja w sprawie utrzymania lub zmiany zastrzeżeń. 

1) Dokonywana niniejszą ustawą zmiana zastrzeżenia dotyczącego art. 30 ust. 2 

Konwencji jest konieczna z uwagi na dokonaną zmianę prawa polskiego. 

Proponowane, zmienione brzmienie zastrzeżenia: 

„Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 78 ust. 2 tiret pierwsze zastrzega, że będzie 

stosować art. 30 ust. 2 konwencji wyłącznie w stosunku do pokrzywdzonych mających miejsce 

stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej oraz w trybie własnego prawa krajowego.”. 

Artykuł 30 Konwencji wprowadza odpowiedzialność odszkodowawczą i restytucyjną 

sprawcy konwencyjnego. Pomocniczo ofiary, które doznały poważnego uszkodzenia ciała lub 

uszczerbku na zdrowiu, mogą otrzymywać odszkodowanie od państwa, o ile szkoda nie 

została naprawiona z innych źródeł. 

Polskie prawo ogranicza dostęp do państwowej kompensaty w porównaniu 

z regulacjami konwencyjnymi wskazanymi w art. 30 ustęp 2. W związku z tym, na etapie 

podpisania Konwencji, Polska skorzystała z prawa złożenia stosownego zastrzeżenia: Polska 

zastrzegła, że będzie stosować art. 30 ust. 2 Konwencji wyłącznie w stosunku 

do pokrzywdzonych będących obywatelami Rzeczypospolitej lub Unii Europejskiej oraz 

w trybie własnego prawa krajowego. 
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie 

przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1587), która weszła 

w życie w dniu 13 stycznia 2016 r., nadała nowe brzmienie art. 4 ustawy o państwowej 

kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. 

Stanowi on, że kompensatę przyznaje się, jeżeli czyn zabroniony został popełniony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na szkodę osoby mającej miejsce stałego pobytu na 

tym terytorium lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Obecnie zatem kryterium decydującym o możliwości uzyskania statusu osoby 

uprawnionej (w rozumieniu ustawy państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 

niektórych przestępstw) jest miejsce stałego pobytu a nie fakt posiadania obywatelstwa. 

Oznacza to, że treść dotychczasowego zastrzeżenia stała się jest niezgodna z obowiązującym 

w Polsce stanem prawnym. 

 

2) Zmiana zastrzeżenia do art. 44 ust. 1 lit. e Konwencji stała się konieczna, przez 

wzgląd na potrzebę precyzyjnego oddania zasad jurysdykcji krajowej przewidzianych 

w Kodeksie karnym. 

Artykuł 44 ust. 1 Konwencji wskazuje na potrzebę uznania właściwości do ścigania 

wszystkich przestępstw konwencyjnych przez strony, jeżeli przestępstwo zostało popełnione: 

– na ich terytorium, lub 

– na pokładzie statku pływającego pod ich banderą, lub 

– na pokładzie samolotu zarejestrowanego zgodnie z ich prawem, lub 

– przez ich obywateli, lub 

– przez osobę zamieszkałą na ich terytorium. 

Polskie zasady jurysdykcyjne zasadniczo odpowiadają postanowieniom artykułu 44 

konwencji. 

Kodeks karny nie przewiduje jednak w artykułach 109–113 podstawy jurysdykcji 

w postaci miejsca zamieszkania sprawcy, co powoduje, że złożone przy podpisaniu 

Konwencji zastrzeżenie do art. 44 ust. 1 lit. e zostanie utrzymane i zmienione. 

Otrzyma następujące brzmienie: 
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„Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 78 ust. 2 tiret drugie zastrzega, że nie będzie 

stosować postanowień art. 44 ust. 1 lit. e konwencji za wyjątkiem przypadków, gdy 

jurysdykcja w stosunku do cudzoziemców wynika z prawa polskiego.”. 

Treść tego zastrzeżenia ustawodawca ocenił przez pryzmat przepisów Kodeksu karnego. 

Art. 110 § 2 Kodeksu karnego stanowi, co następuje: 

„Art. 110. § 1. Ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za 

granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej, 

obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej oraz do cudzoziemca, który popełnił za granicą przestępstwo 

o charakterze terrorystycznym. 

§ 2. Ustawę karną polską stosuje się w razie popełnienia przez cudzoziemca za granicą 

czynu zabronionego innego niż wymieniony w § 1, jeżeli czyn zabroniony jest w ustawie 

karnej polskiej zagrożony karą przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności, a sprawca 

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie postanowiono go wydać.”. 

W komentarzu do artykułu 110 § 2 Kodeksu karnego wskazuje się, że ustanawia on 

zasadę odpowiedzialności zastępczej. 

Dotyczy ona cudzoziemców, którzy popełnili za granicą przestępstwo zagrożone 

w polskiej ustawie karnej karą, której górna granica sankcji przekracza 2 lata pozbawienia 

wolności. Warunkiem karalności jest, aby czyn był uznany za przestępstwo również 

w miejscu jego popełnienia (art. 111 § 1 k.k.), chyba że został on popełniony na terytorium 

niepodlegającym żadnej władzy państwowej (art. 111 § 3 k.k.). Konieczne jest też, aby 

sprawca przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie postanowiono go wydać. 

Sprawca musi faktycznie przebywać na polskim terytorium, ale pobyt ten nie musi być 

legalny. 

Zasada ta znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy jedyny związek sprawcy 

przestępstwa z Polską to fakt przebywania sprawcy na terytorium Polski. 

Zachodzi wówczas – i stąd wywodzi się nazwa zasady odpowiedzialności zastępczej – 

stosowanie polskiej ustawy karnej niejako „w zastępstwie” organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości państwa bardziej „związanego” z przestępstwem popełnionym przez 

cudzoziemca za granicą. 
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Z kolei przepis art. 113 k.k. przewiduje, że niezależnie od przepisów obowiązujących 

w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego 

oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać, w razie popełnienia przez niego za 

granicą przestępstwa, do którego ścigania Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy 

umowy międzynarodowej, lub przestępstwa określonego w Rzymskim Statucie 

Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonym w Rzymie w dniu 17 lipca 1998 r. 

(Dz. U. z 2003 r. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 1753). 

W odniesieniu do cudzoziemców przepis dotyczy osób, których postanowiono nie 

wydawać. Oznacza to, że warunkiem ścigania jest to, że nie doszło do ekstradycji takiej 

osoby, nie nastąpiło też jej przekazanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania ani 

dostarczenie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Jednocześnie dotyczy on osoby, 

która przebywa na terytorium Polski niezależnie od przysługującego jej bądź 

nieprzysługującego tytułu do takiego pobytu. 

Reasumując, przewidziana polskimi przepisami jurysdykcja obejmuje zatem już samą 

obecność osoby na terytorium Polski, podczas gdy Konwencja odnosi się do zamieszkiwania 

na tym terytorium. Oznacza to, że jedynie w sytuacji, gdy osoba nie tylko przebywa, ale także 

zamieszkuje na terytorium Polski, art. 110 i art. 113 Kodeksu karnego będą realizowały 

wymogi konwencyjne. 

3) Zastrzeżenie utrzymywane w mocy, dotyczy art. 55 Konwencji. 

„Rzeczpospolita Polska uznaje zgodnie z art. 78 ust. 2 Konwencji, że obowiązek 

wszczynania postępowania z urzędu, o którym mowa w art. 55 Konwencji, w zakresie 

przestępstw określonych w art. 35 Konwencji, nie dotyczy drobnych przestępstw.”. 

W uzasadnieniu załączonym do projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy 

o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet zastrzeżenie zostało umotywowane 

w następujący sposób: „Niezbędne jest jednak zgłoszenie zastrzeżenia do art. 55 Konwencji 

ze względu na postać art. 217 § 3 k.k., który przewiduje ściganie przestępstwa naruszenia 

nietykalności z oskarżenia prywatnego (przestępstwo to może być uznane za „drobne” w 

rozumieniu art. 78 ust. 2 w zw. z art. 35 Konwencji ze względu na relatywnie niskie 

zagrożenie karą w prawie polskim).”1). Od momentu złożenia tego zastrzeżenia, to jest od 

2015 r. nie zaszły zmiany prawne, które uzasadniałyby zmianę bądź wycofanie tego 

zastrzeżenia, z związku z tym zastrzeżenie powinno zostać utrzymane w mocy. 

                                                 
1) Druk sejmowy nr 2515, s. 29. 



– 6 – 

4) Zastrzeżenie wycofywane dotyczy art. 58 Konwencji. 

Dotychczasowa treść tego zastrzeżenia stanowi:  

„Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 78 ust. 2 tiret czwarte zastrzega, że nie będzie 

stosować art. 58 Konwencji wobec przestępstw przewidzianych w art. 37, 38 i 39 

tej Konwencji.”. 

Zgodnie z art. 58 Konwencji: 

„Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze i inne środki w celu zapewnienia, by 

termin przedawnienia wszczęcia postępowania w związku z popełnieniem przestępstw 

określonych zgodnie z artykułami 36, 37, 38 i 39 konwencji był wystarczający i współmierny 

do wagi danego przestępstwa, umożliwiając skuteczne wszczęcie ścigania po osiągnięciu 

przez ofiarę pełnoletniości.”. 

W uzasadnieniu projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu  

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet zastrzeżenie zostało umotywowane w następujący 

sposób: „Artykuł 58 Konwencji zobowiązuje strony do utrzymania karalności przestępstw 

określonych w artykułach 36–39 konwencji, tak aby możliwe było skuteczne wszczęcie 

ścigania po osiągnięciu przez ofiarę pełnoletniości. W prawie polskim – w odniesieniu do 

przestępstwa zgwałcenia – zasadę tę realizuje artykuł 101 § 4 k.k. Brak jest jednak 

podobnych przepisów odnoszących się do przestępstw stypizowanych w artykułach 37, 38 

i 39 Konwencji, czyli zmuszania do małżeństwa, okaleczenia żeńskich narządów płciowych 

oraz przymusowej aborcji i sterylizacji. Dlatego zasadne wydaje się złożenie zastrzeżenia”2). 

Na skutek dokonanych, nowelizacji Kodeksu karnego, w tym szczególnie, dokonanej 

ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 396), która weszła w życie 1 lipca 2015 r., art. 101 Kodeksu karnego ma 

następujące brzmienie: 

„§ 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa; 

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię; 

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności 

przekraczającą 5 lat; 

                                                 
2) Druk sejmowy numer 2515, s. 75. 
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3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności 

przekraczającą  

3 lata; 

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki; 

§ 4. W przypadku: 

1) występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, 

zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,  

2) przestępstw określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę 

małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego 

– przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem 

przez niego 30. roku życia.”. 

W tym stanie rzeczy utrzymywanie zastrzeżenia stało się zbędne. 

Zmiana dwóch zastrzeżeń, utrzymanie w mocy jednego zastrzeżenia i wycofanie 

jednego zastrzeżenia, złożonych przez Rzeczpospolitą Polską, spowoduje zmianę zakresu 

zobowiązań międzynarodowych Rzeczpospolitej Polskiej wynikających z Konwencji, które 

zostały przyjęte w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

W konsekwencji, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o umowach międzynarodowych zmiany te 

wymagają zastosowania takiej samej procedury, to jest, na wniosek Rady Ministrów, decyzji 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 822) z dnia 8 grudnia 

2020 r. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniu 16 grudnia 2020 r. w Komisji Spraw 

Zagranicznych i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W tym samym dniu Komisje 

przyjęły sprawozdanie (druk sejmowy nr 837), w którym zarekomendowały Sejmowi 

przyjęcie projektu ustawy bez poprawek oraz przedstawiły jeden wniosek mniejszości. 

Wniosek zmierzał do wprowadzenia w projekcie zmiany, polegającej na wycofaniu 

zastrzeżenia do art. 55 Konwencji. 

Drugie czytanie projektu miało miejsce na 23. posiedzeniu Sejmu, tego samego dnia 

to jest 16 grudnia 2020 r. Sejm przystąpił niezwłocznie do trzeciego czytania i ustawę 

uchwalił, nie uwzględniając wniosku mniejszości. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Przywołane w treści ustawy, w art. 1 w pkt 1 i 2, przepisy art. 78 Konwencji Rady 

Europy, nie zostały przytoczone precyzyjnie. Pominięto jednostki redakcyjne „tiret” 

występujące w obrębie liter. 

Pominięcie dotyczy: 

– w pkt 1 – zastrzeżenia do art. 44 ust. 1 lit. e, które zostało złożone na podstawie art. 78 

ust. 2 tiret drugie, oraz  

– w pkt 2 zastrzeżenia do art. 58, które zostało złożone na podstawie art. 78 ust. 2 tiret 

czwarte. 

Jednostki redakcyjne pominięte w treści przepisów ustawy znajdują się jednak 

w polskiej wersji językowej zastrzeżeń złożonych na etapie ratyfikacji, nie zawierają ich 

natomiast przepisy wersji angielskiej. 

Kwestia ta wymaga wyjaśnienia, podobnie jak kolejność zastrzeżeń w pkt 2 i 3, która 

nie odzwierciedla kolejności przepisów ustawy. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 
 


