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WPROWADZENIE 

Problematyka kary śmierci stanowi materię ciągle aktu-
alną, powracającą oraz wymagającą permanentnego badania 
i analizowania. Ten najsurowszy rodzaj kary istniejący od cza-
sów starożytnych oraz będący starszy aniżeli najwcześniej po-
wstałe fragmenty Biblii, ustawicznie cieszy się olbrzymim zain-
teresowaniem. Tematyka związana z orzekaniem oraz wykony-
waniem kary śmierci zawsze budziła i wciąż wzbudza silne 
emocje.  

Ten rodzaj zjawiska dotyczący sfery stricte emocjonalnej 
widoczny jest zwłaszcza wówczas, kiedy w mediach pojawi się 
makabryczna wiadomość nt. kolejnej zbrodni popełnionej np. 
z niskich pobudek, ze szczególnym okrucieństwem  (tzw. kwa-
lifikowany typ przestępstwa), na tle seksualnym, czy też zacho-
dzą tzw. warunki recydywy/multirecydywy. Mając na uwadze 
ostatnie wydarzenia związane z zamachami terrorystycznymi 
(Francja, Belgia) w pewnych środowiskach pojawiły się dość 
liczne pytania na temat sposobów walki z tym w pełni negatyw-
nym zjawiskiem (prewencji). Z tej przyczyny, powyższym pyta-
niom towarzyszy również aspekt związany z karaniem, z właści-
wym karaniem osób, które chciały dokonać ataku terrorystycz-
nego bądź osób za nimi stojących.  

Niniejsze opracowanie stanowi swego rodzaju hybrydę, 
ponieważ łączy w sobie elementy zarówno naukowe, jak i ba-
dawcze. Jeżeli chodzi o elementy naukowe – to będą one doty-



12         WPROWADZENIE 

czyły sfery stricte historyczno-prawnej wraz z kompleksową ana-
lizą aktów normatywnych. Natomiast aspekt badawczy doty-
czyć będzie eksplikacji przeprowadzonej ankiety, za pomocą 
której został przedstawiony stosunek wybranej grupy Polaków 
wobec kary śmierci. 

Celem opracowania jest po pierwsze: kompleksowe opra-
cowanie tematyki związanej z historią kary śmierci na gruncie 
polskich (i nie tylko) kodyfikacji karnoprawnych, a zatem zba-
danie ewolucji kary śmierci na przestrzeni wieków oraz wskaza-
nie wpływu uwarunkowań historycznych  na stosowanie kary 
głównej. Po drugie - dokonanie klasyfikacji przestępstw, za 
które groziła kara główna (oraz kary mutylacyjne, tj. symbo-
liczne, odzwierciedlające). Trzecim, a jednocześnie ostatnim ce-
lem niniejszej pracy będzie podjęcie próby ukazania stosunku 
społeczeństwa do stosowania kary śmierci, jak również zbadanie 
tego, jak poszczególne środowiska na nią się zapatrują. 

Autor opracowania zastosował triangulację metod badaw-
czych korzystając przede wszystkim z metody historyczno-praw-
nej, która pozwoli na przedstawienie instytucji kary śmierci, 
a także jej ewolucji na przestrzeni wieków oraz metody dogma-
tycznej, polegającej na dogłębnej analizie poszczególnych aktów 
normatywnych bądź quasi-normatywnych. Natomiast metoda 
teoretyczno-prawna, będzie sprowadzać się do badania teorii nt. 
kary śmierci w oparciu o literaturę przedmiotu oraz orzecznic-
two sądów krajowych. Kolejna z zastosowanych przez autora 
metod - zwana porównawczą (z elementami komparatystyki 
prawniczej) – będzie miała za zadanie dokonać zestawienia 
(konfrontacji) regulacji karnoprawnych, jak i standardów wy-
pracowanych przez judykaturę oraz doktrynę. Ostatnią z wyko-
rzystanych metody jest metoda socjologiczna, dzięki której 
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udało się przestudiować wcześniej zebrane informacje, przy wy-
korzystaniu opracowanej na potrzeby pracy ankiety. 

Niniejsze opracowanie zawiera liczne hipotezy naukowe 
zakładające, że: kara śmierci istniała od początków państwa pol-
skiego, religia miała zdecydowany wpływ na rodzaj stosowa-
nych kar oraz że kara śmierci występowała pod różnymi posta-
ciami (tj. w typie podstawowym oraz kwalifikowanym). Kolejna 
z hipotez zakłada, że rodzaj kar oraz przestępstw nimi zagrożo-
nych zmieniały się w różnych okresach historycznych. Cztery 
ostatnie hipotezy są dość śmiałe, lecz autor niniejszego opraco-
wania chciał się z nimi zmierzyć, badając je pod kątem możli-
wości falsyfikacji. Oto one: kara śmierci może w efektywny spo-
sób odstraszyć potencjalnych przestępców od dokonania czynu 
niedozwolonego; orzekanie i wykonywanie kary śmierci ma za 
zadanie eliminację ze społeczeństwa jednostek, które nie kwali-
fikują się do resocjalizacji; Polacy są zwolennikami kary śmierci 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach; Polacy chcą przy-
wrócić stosowanie kary śmierci za najcięższe przestępstwa. 

Nieocenionymi źródłami informacji stały się liczne akty 
normatywne, orzecznictwo, jak również trzy monografie stano-
wiące niejako „fundament” dla rozwinięcia niniejszego opraco-
wania. Pierwsza, autorstwa A. Grześkowiak, Kara śmierci w pol-
skim prawie karnym1, druga B. Bartusiaka, Kara śmierci w  świe-
tle sporu o racjonalizację kary2 oraz trzecia – J. Warylewskiego, 
Kara: podstawy filozoficzne i historyczne3. 

1 Zob. A. Grześkowiak, Kara śmierci w polskim prawie karnym, Toruń 1982. 
2 Zob. B. Bartusiak, Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary, War-
szawa 2011. 
3 Zob. J. Warylewski, Kara: podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007. 
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Autor pracy, działając w trybie określonym w art. 36 ust. 
4 pkt 2 lit. b ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 18 
grudnia 1998 r.4, (tj. osoby niebędące pracownikami nauko-
wymi są zobowiązane dołączyć do wniosku o udostępnienie za-
sobów archiwalnych rekomendację pracownika naukowego 
uprawnionego do prowadzenia badań naukowych w dyscypli-
nach nauk humanistycznych, społecznych, gospodarki lub 
prawa) – przeprowadził kwerendę naukową w Oddziale Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, dzięki której udało się 
pokazać w pracy funkcjonowanie i egzekwowanie aktów nor-
matywnych od strony stricte praktycznej. Autor pracy pragnąłby 
serdecznie podziękować Panu Dariuszowi Byszukowi – Naczel-
nikowi Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Do-
kumentów, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszo-
wie, za pozytywne rozpatrzenie wniosku umożliwiającego 
twórcy opracowania dostęp do archiwum Oddziału (Nr sprawy: 
BU-Rz-III-55110-69(2)/16). Owocem kwerend naukowych 
stało się wzbogacenie pracy o stricte merytoryczne dane/infor-
macje, które w dobitny sposób ukazywały system karno-
prawny, a ściślej jego brutalność. Kolejne podziękowania autor 
pragnąłby złożyć na ręce Pana Wojciecha Hanusa, pracownika 
Referatu Udostępniania Oddziału IPN w Rzeszowie, który oka-
zał pomoc w realizacji wniosku o udostępnienie dokumentów 
w celu prowadzenia badań naukowych, pod postacią przygoto-
wania i opracowania jednostek archiwalnych odnoszących się 
do tematyki prowadzonej kwerendy. 

4 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dz.U. z 1998 r., Nr 155, 
poz. 1016 z późn. zm. 
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Autor wystąpił również w oparciu o przepisy dostępu do 
informacji publicznej do Ministerstwa Sprawiedliwości (a do-
kładniej do Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich - 
Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej Ministerstwa 
Sprawiedliwości) o udostępnienie danych dotyczących wykazu 
liczby prawomocnych skazań na karę śmierci. Autor niniejszego 
opracowania pragnąłby również wyrazić swe podziękowania 
Pani Justynie Kowalczyk – Naczelnikowi powyżej wspomnia-
nego wydziału, za przekazanie danych statystycznych dotyczą-
cych prawomocnych skazań osób dorosłych z wyszczególnie-
niem skazanych na karę śmierci w latach 1946-2014 (Nr 
sprawy: DSF-II-061-122/16). 

Stan prawny pracy przyjęto na dzień: 1 maja 2016 r. 





ROZDZIAŁ 1 

KARA ŚMIERCI 
W ZARYSIE 

HISTORYCZNO-KULTUROWYM 

1.1.  Geneza i ewolucja kary śmierci 

Kara śmierci, zwana również karą na gardle, karą główną 
lub ostateczną1 – stanowi najstarszy, a zarazem najpowszech-
niejszy, dawniej stosowany rodzaj kary. Owa kara (poena), sta-
nowiąca „cierpienie za popełnione przestępstwo”2, była często 
jedynym następstwem naruszenia obowiązujących wówczas 
norm prawnych. Kara kryminalna zadawała pewną dolegliwość 
osobistą dla sprawcy przestępstwa oraz była wyrazem ujemnej 
oceny (potępienia) zarówno samego czynu, jak i jego sprawcy3. 
Kara śmierci stanowiła silną i natychmiastową reakcję społe-
czeństwa wobec naruszenia norm prawnych oraz działała 

1 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 125.  
2 J. Świtka, Filozoficzne i socjologiczne ujęcie kary, [w:] M. Kuć (red.), I. Nie-
wiadomska (red.), Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, Lublin 
2004,  s. 18. 
3 Zob. J. Krech, G. Kowalski, Kara kryminalna, jej wymierzenie i wykonanie 
w świetle przypisów Konstytucji RP z 2 IV 1997 r., [w:] M. Kuć (red.), I. Nie-
wiadomska (red.), Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, Lublin 
2004,  s. 29-33 oraz Ł. Ostrowski, Kara jako rytuał, http://www.ceeol.com/ - 
dostęp: 15 października 2015 r. 
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odstraszająco na psychikę ludzi przez zawarte w niej prawdopo-
dobieństwo utraty życia4. Zdaniem J. Smakulskiej: „Śmierć to 
sacrum, fenomen budzący szacunek i trwogę; zetknięcie 
ze śmiercią to zetknięcie z ciemną i tajemniczą stroną rzeczywi-
stości”5. 

Poznanie genezy i prześledzenie ewolucji kary śmierci na 
przestrzeni wieków, a nawet i tysiącleci, przybliża do uzyskania 
minimum niezbędnej wiedzy na jej temat.  

Jedną z wielu teorii uzasadniających powstanie (genezę) 
kary śmierci jest tzw. teoria zemsty, funkcjonująca w prawie 
prymitywnym6. Według przedstawiciela tegoż nurtu J. Haytlera 
– to „zemsta indywidualna (…)”, a więc prywatna, „(…) dała
początek tej karze”7.

Z kolei według J. Makarewicza oraz W. Makowskiego źró-
dłem kary śmierci była zemsta publiczna (vindicta publica)8. 
Pierwszy z wymienionych twierdził, iż: „(…) nawet w najbar-
dziej odległych czasach podmiotem stosującym karę nie była 

4aZob. A. Grześkowiak, Kara w poglądach Juliusza Makarewicza, 
[w:] A. Grześkowiak (red.), Prawo karne w poglądach profesora Juliusza Maka-
rewicza, Lublin 2005, s. 270-271 oraz K. Butowski, Dopuszczalność kary 
śmierci w ujęciu Tadeusza Ślipki. Kara śmierci rekapitulacją uprawnionej 
obrony, Studia Ecologiae et Bioethicae 2010, Nr 8, s. 77-80. Odmienny po-
gląd dotyczący braku wpływu na psychikę sprawcy prezentuje: A. Grześko-
wiak, Znieść karę śmierci!, Palestra, 1982, Nr 9-10, s. 59-67. 
5 J. Smakulska, Bogusława Wolniewicza rozumienie fenomenu śmierci, Kultura 
i Wartości 2010, Nr 4, s. 20; także: W. Chudy, Przeciwko karze śmierci, ET-
HOS 1989, Nr 5, s. 152. 
6 Zob. J. Świtka, dz. cyt., s. 18-19.  
7 Zob. J. Haytler, U źródeł prawa karnego, Warszawa 1934, cyt. za: J. Wary-
lewski, dz. cyt., s. 86. 
8 Natomiast J. Świtka posługuje się zwrotem „krwawa zemsta społeczna” – 
zob. J. Świtka, Kara kryminalna na tle osobowości przestępcy, Rzeszów 2013, 
s. 39-40.
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jednostka, tylko pewna grupa. Zemsta prywatna była jedynie 
surogatem kary i nie wyprzedzała ona zemsty publicznej (spo-
łecznej), lecz istniała z nią równolegle, w tym samym czasie”9. 
Z kolei W. Makowski był zdania, że początek wymierzaniu kary 
śmierci dało przekształcone w zemstę uczucie gniewu10.  

Warto podkreślić fakt, iż w czasach najdawniejszych, na 
długo przed  powstaniem organizmów państwowych, trzecią 
formą reakcji karnej, czy też trzecią formą wymierzenia kary, 
a więc prawnej konsekwencji naruszenia normy prawnej – było 
sądownictwo sakralne sprawowane przez kapłanów11. 

O ile kara w społeczeństwach cywilizowanych była i jest 
czynnikiem szerszej polityki społecznej oraz karno-prawnej, 
o tyle krwawa zemsta stanowiła zazwyczaj całkowicie sponta-
niczną reakcję, spowodowaną poczuciem doznanej krzywdy
z powodu naruszenia pewnego chronionego dobra. Prawu pry-
mitywnemu obca była tzw. zasada proporcjonalności kary czego
dość oczywistym skutkiem była potrzeba wyrządzenia sprawcy
niedozwolonego czynu większego zła niż to, które spowodował
swoim czynem12. Zdaniem J. Świtki „pierwszym odruchem
grupy społecznej jest społeczna zemsta, która przejawia się
w impulsywnym odbieraniu życia sprawcy, z całym wyrafino-

9 J. Makarewicz, Zbrodnia i kara, Lwów 1922, cyt. za: J. Warylewski, dz. cyt., 
s. 86-87.
10 Zob. W. Makowski, Podstawy filozofii prawa karnego, Warszawa 1917, cyt.
za: J. Warylewski, dz. cyt., s. 86.
11 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 139.
12 Zob. M. Mitera, Kara śmierci – historia i współczesność, [w:] M. Mitera,
M. Zubik, Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów praw-
nych, http:// http://www.hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 17 października 2015 r.
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wanym okrucieństwem, bez zachowania proporcji między czy-
nem a karą”13. Sprawców najpoważniejszych przestępstw, go-
dzących w interesy społeczności rodowej, pozbawiano ochrony 
rodu oraz wykluczano ze wspólnoty. Jest to pierwowzór póź-
niejszej tzw. instytucji wyjęcia spod prawa, z której wykształciła 
się m.in. kara śmierci. 

Omawiając problematykę genezy i ewolucji kary śmierci 
warto dokonać przeglądu najstarszych systemów prawnych, za-
dając pytanie o występowanie w nich kary głównej oraz jej 
rolę14. Zdaniem W. Bojarskiego, z historycznego punktu widze-
nia, można wyróżnić trzy sposoby definiowania, czy też pojmo-
wania przestępstwa oraz kary w starożytności. Pierwszy z nich, 
określa czyn zabroniony jako szeroko rozumianą obrazę bogów. 
Kara zaś stanowiła sposób ich przebłagania. Kolejny traktował 
przestępstwo jako agresję jednego plemienia względem dru-
giego, najczęściej słabszego. W tym ostatnim przypadku, kara 
przyjmowała postać wcześniej już wspomnianej tzw. krwawej 
zemsty poszkodowanego, a więc napadniętego plemienia na ple-
mieniu, które dokonało ataku. Trzecia z definicji dotyczyła 
stricte sfery prawnej. W tym przypadku przestępstwo odbierano 
jako naruszenie porządku prawnego ustalonego przez władzę 
państwową, karę zaś jako reakcję owej władzy na przestępne 
działanie jednostki15.  

13 J. Świtka, dz. cyt.,  s. 13. 
14 Zob. A. Dębiński, Kara śmierci w świetle literatury wczesnochrześcijańskiej, 
[w:] A. Dębiński (red.), M. Kuryłowicz (red.), Religia i prawo karne w staro-
żytnym Rzymie, Lublin 1998, 43-56. 
15 Zob. W. Bojarski, Kara śmierci w prawach państw antycznych, http://biblio 
grafie.wpia.uw.edu.pl/ - dostęp: 7 listopada 2015 r. 
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1.1.1. Ewolucja kary śmierci w starożytnym Bliskim 
Wschodzie 

Bliski Wschód, dawniej określany Lewantem albo Orien-
tem, stanowi obszar znajdujący się na styku trzech kontynen-
tów: Europy, Azji oraz Afryki. Stanowi on kolebkę starożytnych 
cywilizacji, jak i ojczyznę wielkich monoteistycznych religii16. 
Historia tychże państw wskazuje –  jak podkreśla W. Bojarski – 
na ściśle religijny charakter reakcji karno-prawnych17. Wymie-
rzanie kary często polegało na ofiarowaniu przestępców bogom 
po to, by odwrócić ich gniew. Warto zauważyć, że ówczesne 
normy karne wchodziły również w skład ksiąg świętych. Były 
one (tj. święte księgi) chronione przez kapłanów. Twierdzono, 
iż król, faraon, czy też satrapa był pomazańcem bogów – czego 
skutkiem było nieomylne wymierzanie sprawiedliwości. Cechą 
wspólną starożytnego prawa karnego była jego surowość18. 
 czasach, kiedy władza skupiała się w rękach jednej osoby ewen-
tualnie uprzywilejowanej grupy, każde zaburzenie porządku 
mogło doprowadzić do nieprzewidywalnych skutków. By temu 
zapobiec, władcy starali się zniechęcać potencjalnych zbrodnia-
rzy, wprowadzając bardzo surowe sankcje za popełniane prze-
stępstwa. 

Pierwszą grupę praw dotyczących kary śmierci, o których 
będzie mowa poniżej, stanowić będą pomniki prawne dwóch 
despotii wschodnich: Egiptu i Mezopotamii, które dają obraz 
archaicznego porządku karno-prawnego.  

16 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 98. 
17 Zob. W. Bojarski, Kara śmierci w prawach państw antycznych, http://biblio 
grafie.wpia.uw.edu.pl/ - dostęp: 7 listopada 2015 r. 
18 Zob. K. Sójka – Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1998, s. 11-13.  
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Najwcześniej rozwiniętym organizmem polityczno-praw-
nym w czwartym tysiącleciu p.n.e. był Egipt19. Niestety do cza-
sów obecnych przetrwało niewiele wiadomości na temat prawa 
z tego obszaru20. Poprzez odkrycia archeologiczne w XIX w. 
oraz odczytanie pisma klinowego zdołano uzyskać pewne infor-
macje o pomnikach prawnych z czasów tzw. Nowego Państwa 
Egipskiego. Mowa tu o ustawach karnych założyciela XIX dy-
nastii, a więc faraona Horemheba i jego bardziej znanego na-
stępcy – Ramzesa II (1317 – 1251 r. p.n.e.)21. Jak pisze G. Gór-
ski: „W Starożytnym Egipcie całość władzy skoncentrowana zo-
stała w instytucji faraona, (…) który traktowany był jak bó-
stwo” oraz, że „ (…) elementem władzy faraona było stanowie-
nie prawa”,  który „był (…) najwyższym sędzią w swoim pań-
stwie, a władza ta wynikała z jego boskiej pozycji i sprawowanej 
władzy religijnej”22.  

W Starożytnym Egipcie wśród katalogu kar występowała 
oczywiście kara śmierci. Groziła ona m.in. za zabójstwo w po-
staci zwykłej lub kwalifikowanej (np.: zamach na panującego, 
zabójstwo ciężarnej kobiety czy też zabójstwo rodziców przez 
dzieci i na odwrót). Wspomniana sankcja wymierzana była rów-
nież za krzywoprzysięstwo, fałszywe oskarżenie, a także rozmaite 
postacie fałszerstwa, np. fałszowanie monet, miar i wag. Wy-
mierzenie kary śmierci dotyczyło również szeroko rozumianej 

19 Tamże.  
20 Zob. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009, 
s. 3.
21 Zob. M. Kuryłowicz, Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw
świata, Lublin 2006, s. 41–43.
22 G. Górski, Historia ustrojów państw, Warszawa 2009, s. 17.
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korupcji23. Nieudzielenie pomocy osobie, której życie było za-
grożone – traktowano jako zabójstwo, czego skutkiem było 
także zastosowanie najwyższej z kar, czyli kary śmierci24. Ów-
czesne ustawodawstwo Starożytnego Egiptu przewidywało jed-
nak pewne ograniczenie w postaci zakazu wykonywania kary 
śmierci na kobiecie ciężarnej25.  

Obszar położony pomiędzy Eufratem a Tygrysem - zda-
niem K. Sójki-Zielińskiej - stanowił miejsce, w którym powsta-
wały, jak i upadały imperia, a Mezopotamia stała się drugim – 
po wcześniej omówionym Egipcie – miejscem, w którym kształ-
towały się państwa o ustroju despotycznym26. Według J. Wary-
lewskiego „cechą starożytnej cywilizacji mezopotamskiej był 
ogromny szacunek dla praworządności”27. Mimo złożonej hi-
storii prawno-politycznej tego obszaru, można mówić o specy-
fice prawa obowiązującego na tym terenie, ponieważ jak pisze 
M. Kuryłowicz: „Państwa Mezopotamii odznaczały się rozwi-
niętą kulturą prawną. Wyróżnić można dlatego pewien histo-
ryczny ciąg kodeksów i zbiorów prawa, składających się na wie-
lowiekową tradycję prawną tego obszaru”28.

Przechodząc do analizy wyżej wspomnianych kodeksów 
należy podkreślić, że każde państwo-miasto posiadało najczę-
ściej spisany na własny użytek zbiór norm prawnych. Stanowią 
one dziś najstarsze zabytki źródeł prawa (fontes iuris), które zo-

23 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 143. 
24 Tamże, s. 143-144. 
25 Zob. M. Kuryłowicz, dz. cyt., s. 42. 
26 K. Sójka-Zielińska, dz. cyt., s. 14. 
27 J. Warylewski, dz. cyt., s. 99. 
28 M Kuryłowicz, dz. cyt., s. 67. 
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stały odtworzone z glinianych tabliczek przy zastosowaniu tran-
skrypcji pisma klinowego29. Najważniejszym, a zarazem najle-
piej zachowanym do naszych czasów, jest zbiór praw pocho-
dzący z okresu państwa starobabilońskiego, a wydany przez 
Hammurabiego, króla I dynastii babilońskiej, panującego ok. 
1728-1686 r. p.n.e. Bardzo długo to właśnie ten Kodeks ucho-
dził za najstarszy zbiór. Jak się później okazało w Mezopotamii 
funkcjonowało wcześniej prawo sumeryjskie oraz akkadyjskie30. 
Chodzi tu o ustawodawstwo Urukaginy (władcy Lagasz) – z ok. 
2400 r. p.n.e., Kodeks Ur-Nammu – z ok. 2060 r. p.n.e., Ko-
deks Lipit-Isztara - władcy Isinu z ok. 1875 r. p.n.e. oraz po-
chodzący najprawdopodobniej z 1767-1738 r. p.n.e. Kodeks 
Esznuny (Bilalamy)31. 

Przywołane kodeksy, stanowią najstarsze ze znanych dzisiaj 
kodyfikacji prawnych. Dzięki nim można poznać ówcześnie 
funkcjonujące prawo karne oraz problematykę kary śmierci.  

Kodeks Urukaginy (władcy państwa Lagasz) był zbiorem 
norm karnych, bardzo okrutnych oraz surowych32. O tejże su-
rowości świadczyć może np. zagrożenie karą śmierci w przy-
padku poliandrii (patrz: Ilustracja 1). 

29 Zob. M. Sczaniecki, dz. cyt., s. 34. 
30 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 99. 
31 Zob. E. Lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności, Lublin 2009, s. 31-
35. 
32 Zob.: C. Kunderewicz, Reformy Urukaginy, władcy Lagasz, Czasopismo 
Prawno-Historyczne 1964, z. 1, s. 89-101; S. N. Kramer, Historia zaczyna się 
w Sumerze, Warszawa 1961, s. 72-78; J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu 
w starożytności, Warszawa 1987, s. 98-100. 
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Kodeks Ur-Nammu33 został odczytany dopiero w 1952 r. Za-
chował się jedynie jego fragment34. Na odkrytych tabliczkach 

Ilustracja 1. Fragment glinianego stożka z inskrypcją budowlaną 
Urukaginy; znaleziony w Girsu (Telloh) 

znajdowało się ok. 370 wierszy, przy czym 90 z nich udało się 
odczytać, co z kolei pozwoliło poznać tylko część wstępu (pro-
logu) oraz zaledwie pięć pełnych artykułów. Pozostała część Ko-
deksu uległa zniszczeniu. W tym miejscu warto zwrócić uwagę 
na przepis art. 10 Kodeksu Ur-Nammu, który dotyczył proce-
dury oskarżenia o czary. Oskarżony musiał przejść tzw. próbę 

33 Ur-Nammu to sumeryjski władca państwa-miasta Ur w Mezopotamii - wię-
cej: M. Kuryłowicz, dz. cyt., s. 68–69 oraz Die Geschichte der Todesstrafe (Hi-
storia kary śmierci)  http://www.wissen.de/podcast/genickschuss-strang-und-
fallbeil-die-geschichte-der-todesstrafe-podcast-60 - dostęp: 25 października 
2015 r. 
34 Por. E. Lipiński, dz. cyt., s. 57-61. 
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wody, która najczęściej kończyła się utonięciem. Można poku-
sić się o stwierdzenie, że w istocie stanowiła ona pośrednią 
formę wymierzania kary śmierci35 (patrz: Ilustracja 2). 

Ilustracja 2. Odcisk pieczęci cylindrycznej z okresu 
Ur III przedstawiający siedzącego króla Ur-Nammu, 

do którego bóstwo prowadzi jednego z jego dostojników;  
tłumaczenie inskrypcji: „Ur-Nammu, potężny bohater, król Ur; 

Haszhamer, gubernator miasta Iszkur-Sin, jego sługa” 

Z kolei Kodeks Lipit-Isztara36, jako jeden z najbardziej 
znanych kodeksów sumeryjskich, został odczytany z tabliczek 
znalezionych w Nippurze w latach 1889-1900. Zawierał on ok. 
100 artykułów, lecz udało się zrekonstruować, jak i odczytać, 
jedynie jedną trzecią całości. Zdaniem C. Kunderewicza normy 

35 Więcej na ten temat: M. Bielicki, Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 
1973, s. 330. 
36 Lipit-Isztar to władca państwa-miasta Isin panujący w latach 1875-1865 
p.n.e. - więcej C. Kunderewicz, Kodeks Lipit-Isztara, CPH 1959, z. 2, s. 27-
43.
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zawarte w tymże kodeksie związane były głównie z zasadą pie-
niężnego odszkodowania za popełnione przestępstwo37 We 
wspomnianym kodeksie występowała również kara śmierci. Nie 
została ona wyrażona wprost, lecz jedynie w sposób dorozu-
miany. Była ona wymierzana w sytuacji, gdy dana osoba oskar-
żała inną o popełnienie zabójstwa, a oskarżenie to okazało się 
fałszywe, bezpodstawne i niepodparte rzeczowymi dowodami. 
Wynika to z art. 17 Kodeksu Lipit-Isztara, który stanowi, iż za 
fałszywe oskarżenie groziła kara, jak za czyn, o który oskarżano38 
(patrz: Ilustracja 3). 

Kodeks Bilalamy39 był surowszym zbiorem praw, aniżeli 
przedstawione powyżej. Najczęściej wymierzaną sankcją za na-
ruszenie obowiązujących w nim norm była kara śmierci, którą 
stosowano w przypadku cudzołóstwa, porwania czy też pozba-
wienia dziewictwa. Kara na gardle wymierzana była również za 
tzw. kradzież nocną: „Obywatel który został schwytany na polu 
muszkena, w obrębie ogrodzenia, w dzień, zapłaci 10 sykli sre-
bra40; ten którego schwytano w obrębie ogrodzenia, w nocy, 
umrze, nie ujdzie żywy”41 (patrz: Ilustracja 4).  

37 Tenże, Najstarsze prawa świata. Zbiór studiów, Łódź 1972, s. 16-17. 
38 Zob. M. Pędracki, Przepisy prawne najstarszych kodeksów mezopotamskich 
ustanawiające kary dla ludzi wolnych, Analecta 1997, Nr 6, s. 12-14 oraz 
C. Kunderewicz, Kodyfikacje mezopotamskie z III i II tysiąclecia p.n.e.,
[w:] Dzieje kodyfikacji prawa (materiały na konferencję historyków prawa
w Karpaczu, maj 1974), s. 3-20.
39 Kodeks ten został odnaleziony oraz odczytany w 1945 r. na dawnym tery-
torium miasta-państwa Esznunny – zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 100.
40 1 sykl = 11,5 g; zob. http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2001150 - dostęp:
4 listopada 2015 r.
41 Fragment Kodeksu Bilalamy, cyt. za: J. Warylewski, dz. cyt., s. 100.
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Ilustracja 3. Gliniany stożek z inskrypcją wymieniającą 
imię Lipit-Isztara 
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Ilustracja 4. Mapa Babilonii w czasach Hammurabiego 
(1 poł. XVIII w. p.n.e.) z zaznaczonym położeniem miasta Esznunna 

W 1901 r. sensację nie tylko w świecie naukowym, lecz 
również dziennikarskim, archeologicznym i obyczajowym, wy-
wołało spektakularne odkrycie w Suzie zbioru praw państwa ba-
bilońskiego z XVII w. p.n.e., tzw. Kodeksu Hammurabiego 
(Hammurapiego)42. Dokonali tego francuscy uczeni w ekspe-
dycji archeologicznej pod kierownictwem Jacquesa de Mor-
gana43. Tekst kodeksu wyryty jest na bazaltowej stelli o wyso-
kości 225 cm, 190 cm w obwodzie u podstawy oraz 165 cm 
przy wierzchołku44. Zbiór ten, zawiera 282 artykuły45. Zdaniem 

42 Zob. M. Sczaniecki, dz. cyt., s. 34. 
43 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 101. 
44 Zob. M. Pędracki, dz. cyt., s. 18. 
45 Tamże, s. 19. 
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M. Sczanieckiego, kodeks ten nie posiada charakteru uporząd-
kowanego, systematycznego, tj. pomieszane są ze sobą przepisy
z różnych gałęzi prawa46. Mało tego – znajdują się w nim prze-
pisy zarówno materialne, jak i natury stricte proceduralnej47.
Cechą charakterystyczną omawianego kodeksu była kazuistyka.
Posługiwano się opisem oraz wymienieniem poszczególnych
przypadków zamiast opracowaniem norm generalizujących48.
Kara śmierci przewidziana była za 34 przestępstwa49, m.in. za:
nieprawdziwe oskarżenie o zabójstwo (art.1 i 3)50, paserstwo
(art. 6-7), porwanie dziecka (art. 14), czy też kradzież z włama-
niem (art. 21)51. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić
uwagę przy omawianiu problematyki kary śmierci w świetle
przepisów Kodeksu Hammurabiego jest sposób jej wykonania.
Kolejne przypisy wskazują następujące sposoby, np.: utopienie
(art. 143 i 155), spalenie na stosie (art. 157), wbicie na pal (art.
153), włóczenie bydłem (art. 256), pogrzebanie żywcem i za-
murowanie lub powieszenie (art. 21)52 (patrz: Ilustracja 5 i 6).

Do drugiej grupy praw dotyczących kary śmierci należą 
systemy prawne państw śródziemnomorskich. W niniejszej 
pracy analizie poddane zostaną dwa z nich: Grecji oraz Rzymu. 

46 Odmienny pogląd reprezentują: C. Kunderewicz, Kodyfikacje…, s. 11; 
J. Klima, Prawa Hammurabiego, Warszawa 1957, s. 55-66; M. Stępień, Ko-
deks Hammurabiego, Warszawa 2000, s. 58-59 oraz S. Estreicher, Najstarsze
kodeksy prawne świata, Kraków 1931, s. 17.
47 Zob. M. Sczaniecki, dz. cyt., 34.
48 Zob. K. Sójka-Zielińska, dz. cyt., s. 15.
49aPor. Introduction to the Death Penalty, http://www.deathpenaltyinfo.
org/part-i-history-death-penalty#intro - dostęp: 12 października 2015 r.
50 Podobnie jak w art. 17 Kodeksu Lipit-Isztara.
51 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 101.
52 Tamże.
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Ilustracja 5. Stela z Kodeksem Hammurabiego 
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Ilustracja 6. Stela z Kodeksem Hammurabiego - bóg Szamasz wrę-
czający Hammurabiemu insygnia władzy królewskiej 

1.1.2. Kara śmierci w starożytnej Grecji 

Dla pierwszego z nich charakterystyczne było funkcjono-
wanie wielu (ok. 300) rozproszonych państw-miast (poleis)53, 
a co się z tym wiąże – znaczne zróżnicowanie prawa54. Źródła 
prawa greckiego, zdaniem K. Sójka-Zielińskiej „(…) są frag-
mentaryczne i w większości doszły do naszych czasów w przeka-
zach o charakterze nieprawniczym. Treść podstawowych aktów 

53 Liczba mnoga od polis. 
54 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 144 oraz M. Kuryłowicz, dz. cyt., s. 129-132. 
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normatywnych, jak prawodawstwo Likurga w Sparcie czy Dra-
kona i Solona w Atenach55 znane są raczej ze źródeł pośrednich, 
tj. z dzieł historyków (…), dramatopisarzy (…), filozofów, 
a wreszcie przemówień mówców sądowych – retorów”56. Jak już 
wspomniano powyżej, istniało obok siebie sporo różnorodnych 
systemów, a co za tym idzie i norm prawnych. Do najbardziej 
znanych należy system ateński stworzony i ukształtowany przez 
ustawodawstwo Drakona57 (patrz: Ilustracja 7).  

Ilustracja 7. Drakon 

55 Więcej na ten temat: M. Kuryłowicz, dz. cyt., s. 129-157; K. Koranyi, Po-
wszechna historia państwa i prawa. Tom I - Starożytność, Warszawa 1964, 
s. 39-72; N. G. L. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1973, s. 206-211 oraz
M. Jaczynowska (red.), D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa
1999, s. 27-278.
56 K. Sójka-Zielińska, dz. cyt., s. 17.
57 Zob. W. Bojarski, dz. cyt., s.17.
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Kodyfikacja ta, określana jako „pisana krwią” (ze względu 
na jej surowość), pochodzi z ok. 621 r. p.n.e. W prawach Dra-
kona dominowała przede wszystkim kara śmierci. Przewidziana 
była za przestępstwa przeciwko państwu, życiu i mieniu58. 
Z tymże prawodawstwem można porównać jedynie Kodeks 
Hammurabiego, jeżeli weźmie się pod uwagę liczbę czynów za-
bronionych, które były zagrożone taką karą59. Według W. Bo-
jarskiego kara śmierci groziła za: kradzież (nawet owoców lub 
warzyw), podpalenie, „nieróbstwo” czy też za zdradę (prodo-
sia)60. Kara główna groziła również za przestępstwa przeciwko 
władzy i państwu, np. za niesumienne wypełnienie misji dyplo-
matycznej (parapresbeia), korupcję, zdradę tajemnicy czy też 
wydania miasta nieprzyjacielowi61. Najwyższy rodzaj kary w po-
staci kary na gardle groził również za stręczenie do nierządu 
(proagogeia) chłopca lub kobiety62, a także za świętokradztwo 
(hierosylia) oraz bluźnierstwo (asebeia), które uważane były za 
wyjątkowo ciężkie przestępstwa63.  

W Lokri, w celu ochrony stabilizacji praw, Zaleukos po-
stanowił, iż ten, kto zaproponuje na zgromadzeniu nową 
ustawę, ma założyć na szyję sznur, jeśli jego projekt ustawy zo-
stanie przez zgromadzenie odrzucony, projektodawca zostanie 

58 Tamże, s. 17-19. 
59 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 121, 
60 Zob. W. Bojarski, dz. cyt., s. 17. 
61 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 121. 
62 Karze śmierci podlegał zarówno wynajmujący za opłatą małoletniego lub 
pełnoletniego chłopca dla celów nierządu, jak również sam najmujący, zob. 
W. Bojarski, dz. cyt., s. 17.
63 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 144.
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uduszony tym sznurem. Analogiczna kara spotka tego, kto nie 
zgodzi się z wykładnią ustawy daną przez cosmopolis64. 

Warto zauważyć, że sposób wymierzania kary śmierci był 
zróżnicowany. Jak pisze J. Warylewski: „znane było strącenie 
w przepaść”65. Ten sposób uśmiercenia pierwotnie wykony-
wany był w Atenach. Przepaścią była Baratron, znajdująca się 
na zachód od miasta. Natomiast w Sparcie skazańców zrzucano 
w przepaść Keadas. Straconych przestępców nie grzebano a ich 
zwłoki wyrzucano poza granicę kraju66. Stosowano również: 
ukamienowanie, spalenie, powieszenie, uduszenie, podanie tru-
cizny oraz wbicie na pal67. 

1.1.3. Kara śmierci w starożytnym Rzymie 

Analiza regulacji prawa karnego starożytnego Rzymu (753 
r. p.n.e. - 476 r. n.e.) pozwala zaobserwować na przestrzeni po-
nad tysiąca lat wielkie zmiany dotyczące odejścia od instynk-
townej zemsty prywatnej do odwetu państwowego68. Zdaniem
M. Jońcy, jednym z pierwszych zadań, z jakim w archaicznym
Rzymie musiał się zmierzyć krzepnący aparat państwowy, było
początkowo ograniczenie, a następnie zupełne wyłączenie
powyżej wspomnianej instytucji69. Z kolei, jak zauważa

64 Zob. J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité, Paris 1967, s. 153. 
65 J. Warylewski, dz. cyt., s. 121. 
66 Zob. W. Bojarski, dz. cyt., s. 18. 
67 Zob. tamże, s. 17-18. 
68 Zob. M. Kuryłowicz, dz. cyt., s. 172-183. 
69 Zob. M. Jońca, Telum manu fugit jako ustawowa przenośnia nieumyślnego 
zabójstwa w średniowiecznym prawie kanonicznym. Uwagi na marginesie ewo-
lucji teorii winy w prawie karnym, [w:] K. Amielańczuk, A. Dębiński, D. Sła-
pek, Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, Lublin 2015, s. 71. 
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A. Dębiński: „charakterystyczną cechą prawa rzymskiego była
niechęć do prawa stanowionego (…). W konsekwencji rzymski
porządek prawny kształtował się w codziennej praktyce, w ści-
słym związku z aktualnymi potrzebami społeczno-gospodar-
czymi, co nie pobudzało działań na rzecz systematyzacji
prawa”70.

W starożytnym Rzymie funkcjonowanie oraz przestrzega-
nie kary głównej (summum supplicium) ulegało przemianom 
wraz z rozwojem społeczeństwa oraz samej cywilizacji. W okre-
sie królewskim i wczesnej republiki ten rodzaj kary pełnił rów-
nież funkcję oczyszczającą w sensie religijnym71. 

Warto wskazać, iż istotne znaczenie dla rodzaju wykonanej 
kary miał status społeczny, bowiem jak podkreśla A. Dębiński, 
wobec humiliores (osób niskiego pochodzenia) stosowano kary 
znacznie surowsze. Natomiast względem honestiores (osób nale-
żące do górnych warstw społecznych)72 lżejsze. 

Pierwszą próbę uporządkowania podjęto w najstarszym 
zbiorze norm, pochodzącym z ok. 451-450 r. p.n.e., a więc 
w Ustawie (Prawie) XII Tablic (Lex duodecim tabularum)73. 
Normy dotyczące prawa karnego najprawdopodobniej zostały 

70 A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2005, s. 36. 
71 Zob. H. Kowalski, Prawne i filozoficzne aspekty kary śmierci w procesie Katy-
linarczyków, [w:] K. Kowalski (red.), M. Kuryłowicz (red.), Kara śmierci 
w starożytnym Rzymie, Lublin 1996, s. 41. Więcej na temat prawa karnego 
w sprawach religijnych: A. Dębiński, Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy 
chrześcijańskich w sprawach karnych, Lublin 1990. 
72 Zob. A. Dębiński, Kara śmierci za przestępstwa religijne w okresie dominatu, 
[w:] K. Kowalski (red.), M. Kuryłowicz (red.), Kara śmierci w starożytnym Rzy-
mie, Lublin 1996, s. 81. 
73 Zob. P. Kołodko, Ustawodawstwo rzymskie w sprawach karnych, Białystok 
2012, s. 17-19. 
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zapisane na VIII oraz IX tablicy74. Prawo XII Tablic przewidy-
wało karę śmierci za dokonanie wielu czynów zabronionych. 
Zgodnie z Tablicą IX.4: „Karą będzie ścięcie dla każdego sę-
dziego legalnie wyznaczonego, któremu udowodni się branie ła-
pówek za przychylne werdykty”. Z kolei Tablica IX.5 stanowiła: 
„Zdrada: ten, który kolaborował z publicznymi wrogami, lub 
wydał obywatela publicznym wrogom będzie musiał ponieść 
karę ścięcia”. Obok ścięcia przewidywano również spalenie na 
stosie – Tablica VIII.10: „Jeśli ktokolwiek podpali i zniszczy 
w ten sposób budynek, albo hałdę zboża trzymaną w pobliżu 
domu, niechaj będzie związany, wychłostany i zabity przez spa-
lenie na stosie pod warunkiem, że uczynił ów czyn karalny 
z rozmyślną złośliwością”75.  

Należy również wspomnieć o innych, później stosowanych 
metodach wykonywania kary śmierci, m.in. poprzez ukrzyżo-
wanie (crux)76, pożarcie przez zwierzęta (damnatio ad bestias77; 
patrz: Ilustracja 8, 9, 10)78, utopienie (tzw. kara worka – poena 
cullei79; patrz: Ilustracja 11), zrzucenie ze Skały Tarpejskiej 

74 Tamże, s. 36-37. 
75aS. Łoś, Sylwetki rzymskie, Warszawa 1958, s. 237 i kolejne. Por. 
M. i J. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic: Tekst, tłumaczenie, objaśnienia, Warszawa 
2000, s. 62-67.
76 Zob. Ad Marc. 20,3; De Vita Beata 19,3; De ira 1,2,2; 3,3,6.
77 Zob. De brev. Vitae 13,6; De clem. 1,25,1; De tranq. animi 2,13; Epist. 7
78 Zob. D. Słapek, Damnatio ad bestias w rozwoju venationes okresu republiki
rzymskiej, [w:] H. Kowalski (red.), M. Kuryłowicz (red.), Kara śmierci w sta-
rożytnym Rzymie, Lublin 1996, s. 127-138.
79 Sposób wykonania tej kary opisuje Cyceron w dziełach retorycznych: Ad
Her. I 13,23: „Malleolus iudicatus est matrem necassae. Ei damnato statim folli-
culus lupinus in os et soleae ligneae in pedibus inducatae sunt, in carcerem ductus
est”. Por. Sececa, De clem. 1, 15; Iuvenalis VIII 212; XIII 154; D. 48, 9, 9.
Więcej na temat poena cullei: A. Dębiński, Poena cullei w rzymskim prawie
karnym, Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny (1994), 37/3-4,
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(zdrajców i wrogów ojczyzny)80, wbicie na pal81, spalenie (cre-
matio), uduszenie i zamurowanie (np. żywej Westalki w grobie), 
czy też powieszenie na widłach (ad furcam). Specyficznym ro-
dzajem kary śmierci było samobójstwo (libera facultas mortis), 
które należałoby odczytywać jako doprowadzenie do jego po-
pełnienia, w celu uniknięcia hańbiącej oraz publicznej egzeku-
cji82.  

Ilustracja 8. Wykonywanie kary damnatio ad bestias wobec 
chrześcijan 

s. 133-146 oraz M. Jońca, Poena cullei: kara czy rytuał?, Zeszyty Prawnicze
(2005), 5/1, s. 83-100.
80 De ira. 1,16,5.
81 Ad Marc 20,3; Epist. 14,5.
82 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 122.
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Ilustracja 9. Ukazanie kary damnatio ad bestias 
na starożytnej mozaice 

Ilustracja 10. Mozaika przedstawiająca walkę gladiatorów z dzikimi 
zwierzętami 
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Ilustracja 11. Kara worka. Była ona wykorzystywana 
za Tarkwiniusza Pysznego w związku ze zbrodniami 

religijnymi. W okresie późniejszym karę stosowano niemal 
wyłącznie za morderstwa popełnione na osobach krewnych. 
Dyktator Sulla utrzymał poena cullei w ustawie o morder-

stwach, ale tylko w wypadku zabójstwa wstępnych i zstępnych. 
Za Hadriana zasięg kary ograniczono do przypadków 

zabójstwa rodziców i dziadków

Według R. Pankiewicza osoby, które naruszały porządek 
prawny eliminowano poprzez ukamienowanie, a ten rodzaj naj-
wyższej kary stosowano wobec osób, które odbiegały swoim 
zachowaniem od  pozostałych  lub  zachowywały  się w sposób 



KARA ŚMIERCI W ZARYSIE HISTORYCZNO-KULTUROWYM   41 

dziwny, niepoprawny oraz stanowiący dla społeczności prowo-
kację83. W tym miejscu warto również wspomnieć o funkcjo-
nowaniu i wymierzaniu kary śmierci w rzymskim prawie woj-
skowym, która przybierała postać tzw. dziesiątkowania (decima-
tio)84. Ową egzekucję wykonywano – jak sama nazwa wskazuje 
– względem co dziesiątego żołnierza (wskazywanego w sposób
losowy spośród wszystkich winnych lub podejrzanych; patrz:
Ilustracja 12)85.

Ilustracja 12. Ukazanie decymacji autorstwa 
Williama Hogarth’a. 

83 Zob. R. Pankiewicz, Apotropaiczno-odnawiające funkcje kary śmierci w spo-
łeczeństwie wczesnorzymskim, [w:] H. Kowalski (red.), M. Kuryłowicz (red.), 
Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin 1996, s. 26. 
84 Zob. S. Ducin, Stosowanie kary śmierci w armii rzymskiej w okresie wojen 
punickich, [w:] H. Kowalski (red.), M. Kuryłowicz (red.), Kara śmierci w sta-
rożytnym Rzymie, Lublin 1996, s. 154-162 oraz G. Kuleczka, Studia nad rzym-
skim wojskowym prawem karnym, Poznań 1974, s. 101. 
85 Zob. S. Ducin, dz. cyt., s. 122-123. 
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W prawie rzymskim można doszukać się również innych 
form, innych przypadków wymierzania kary śmierci, np. 
w przypadku wygnania (relegatio)86, które zazwyczaj było stoso-
wane wobec urzędników za różnego rodzaju ustępstwa wobec 
prawa – w głównej mierze za korupcję lub wymuszanie pienię-
dzy. Osoba posiadająca status wygnańca była wyjęta spod prawa 
i w przypadku przedwczesnego powrotu na terytorium państwa 
rzymskiego każdy mógł ją bezkarnie zabić87. W określonych 
okolicznościach kara główna groziła również za cudzołóstwo 
(adulterium)88. Ponadto stosowana była wobec trucicieli oraz 
nożowników na podstawie Ustawy Korneliusza Sulii89.  

Omawiając historyczne konotacje kary śmierci, warto rów-
nież odwołać się do dzieła M. Jońcy, w którym to został scha-
rakteryzowany status prawny grobów (res religiosae). Naruszenie 
norm z nimi związanych stanowiło przestępstwo (violatio se-
pulchri), którego sankcją w niektórych przypadkach była rów-
nież kara śmierci90. Naruszenie nietykalności grobu, polegające 
np. na wydobyciu z niego ciała lub szczątków ludzkich, skutko-
wało najwyższym wymiarem kary (summum supplicium), a więc 
śmiercią91.  

86 Zob. K. Amielańczyk, Poena Legis Corneliae, [w:] H. Kowalski (red.), 
M. Kuryłowicz (red.), Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin 1996,
s. 147-148; E. Żak, Prawnicy rzymscy o sposobach wykonania kary śmierci,
[w:] tamże, s. 111.
87 Zob. K. Sójka-Zielińska, dz. cyt., s. 19-21 oraz R. Pankiewicz, dz. cyt., s. 32.
88 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 123.
89 Zob. K. Amielańczyk, Lex Cornelia Se sicariis et veneficis. Ustawa Korneliusza
Sulli przeciwko nożownikom i trucicielom 81 r. p.n.e., Lublin 2011, s. 161-170.
90 Zob. M. Jońca, Przestępstwo znieważenia grobu, Lublin 2013, s. 11-23.
91 Tamże, s. 296.
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Oto co sądził J. Makarewicz na temat stosowania najwyż-
szej kary w starożytnym Rzymie: „kary śmierci (…) miały zaw-
sze charakter czynności ofiarnych. Przestępcę ścinano toporem. 
Topór był u Rzymian narzędziem pracy rzeźnika rytualnego, co 
wraz z formą ścięcia wskazywało na podobieństwa do uboju 
zwierzęcia ofiarnego. Dowodem może być także słowo suppli-
cium, które oznacza jednocześnie ofiarę dla przebłagania bogów 
i karę śmierci”92.  

Stosowanie kary śmierci w starożytnym Rzymie wzbudzało 
wiele kontrowersji i dyskusji93 na płaszczyźnie prawnej, filozo-
ficznej oraz religijnej, jak np. znany dyskurs na temat jej wyko-
nywania, dotyczący sprawy skazania w 63 r. p.n.e. przez senat 
oraz egzekucji sprzysiężenia zorganizowanego przez L. Sergiusza 
Katylinę94. Najwięcej polemik w kontekście kary śmierci wywo-
łała natomiast wypowiedź G. Juliusza Cezara, która została 
przytoczona przez Sallustiusza: „(…) muszę powiedzieć zgodnie 
z tym, co jest w istocie, że w bólu i w nieszczęściach śmierć jest 

92 J. Makarewicz, Zbrodnia i kara, Lwów 1922, cyt. za: A. Grześkowiak (red.), 
Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe, 
Lublin 2009, s. 262. 
93 Problematyka dopuszczalności obrony koniecznej została poruszona w mo-
wie w obronie Milona. Wskazano w niej, że prawo pozwala na „doraźne” wy-
mierzenie kary śmierci wobec sprawcy bezprawnego ataku Ana majątek lub 
osobę: „Jeżeli prawo dwunastu Tablic zezwoliły bezkarnie zabić złodzieja 
w nocy – czy posiada broń, czy nie, a w dzień – jeśli używa broni, któż uwa-
żałby w jakikolwiek sposób popełnione nie zasługuję na karę, skoro same 
prawa podsuwają nam miecz dla zabicia człowieka? Jeżeli są przypadki, a jest 
ich wiele, w których wolno zabić człowieka, to z pewnością taki czyn jest nie 
tylko słuszny, ale nawet konieczny, skoro przemoc odpieramy przemocą” (pro 
Mil.9) – tłumaczenie według M. Dyjakowska, Uwagi Marka Tuliusza Cyce-
rona o karze śmierci, [w:] H. Kowalski (red.), M. Kuryłowicz (red.), Kara 
śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin 1996, s. 60. 
94 Więcej na ten temat: H. Kowalski, dz. cyt., s. 41-52. 
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wypoczynkiem, a nie męką; poza nią nie ma już miejsca 
a ni na troskę, ani na radość”95. 

Problematykę kary głównej w swych refleksjach porusza 
również Marek Tulliusz Cyceron, który w dziele O prawach96 
postuluje aby kara odpowiadała przewinieniu, a co się z tym 
wiąże – pewne szczególnie groźne przestępstwa powinny być ka-
rane śmiercią97. Dodatkowo wyraża pogląd, że w przypadku 
pewnych zbrodni godnych szczególnego napiętnowania sposób 
wykonania kary powinien ulec obostrzeniu. W procesie Sek-
stusa Roscjusza z Amerii Cyceron z uznaniem wypowiada się 
o dawnych Rzymianach, którzy stanowiąc kwalifikowaną karę
śmierci dla winnych zabójstwa członków rodziny, a więc parri-
cidium98, poprzez karę worka pragnęli odizolować od natury
sprawcę zbrodni.

95 Sallustius, De coniuratione Catilinae, 51: „De poena possum equidem dicere, 
id quod res habet, in luctu atque miseriis mortem aerumnarum requiem, non 
cruciatum esse; eam cucncta mortalium mala dissolvere, ultra neque curae neque 
gaudio locum esse”. Z kolei Sokrates po skazaniu go na śmierć powiedział: „Sę-
dziowie (…), ożywia mnie wielka nadzieja, ze wyjdzie mi na dobre, iż posyła-
cie mnie na śmierć. Musi bowiem nastąpić jedno z dwojga: albo śmierć po-
zbawia wielkiego uczucia, albo wskutek śmierci wędruje się stąd do jakiegoś 
innego miejsca. Tak więc, jeśli czucie wygaśnie, a śmierć przypomina sen, 
który nieraz przynosi najbardziej kojące wytchnienie, (…) to jakie śmierć 
przynosi korzyści! Jeżeli zaś prawdą jest, (…) że śmierć jest pzrejściem do krain 
zamieszkałych przez tych, co odeszli z życia, tedy jest to jeszcze bardziej 
szczęsliwe. (…) Jakiej doznałbym przyjemności, gdybym spotkał Palamedesa, 
Ajaksa oraz innych, skrzywdzonych niesprawiedliwym wyrokiem! (…) Lecz 
doprawdy nie mam powodu, by gniewać się na tych, co mnie skazali, chyba 
że byli przeświadczeni, iż wyrządzają mi szkodę” (Tusc. I 98-99). 
96 De leg. III 20. 
97 Zob. M. Dyjakowska, dz. cyt., s. 59. 
98 Termin ten, jak podkreśla M. Jońca, w zależności od okresu, opisywał mor-
derstwo najbliższego krewnego lub każdego człowieka wolnego. Szczegółową 
analizę przestępstwa parricidium przedstawia M. Jońca, Parricidium w prawie 
rzymskim, Lublin 2008. 
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Z kolei Lucjusz Anneusz Seneka traktował ją jako stały ele-
ment rzymskiego porządku prawnego oraz społecznego99, bę-
dąca stosowana za najcięższe zbrodnie wobec niepoprawnych 
przestępców100. 

Poczynione powyżej rozważania pozwalają stwierdzić, 
iż kara śmierci, posiadająca pewne cechy rytuału ofiarnego oraz 
przebłagalno-oczyszczającego, miała przede wszystkim chronić 
pokój wewnętrzny całej wspólnoty, który był naruszany na sku-
tek zaistnienia czynu zabronionego, a więc przestępstwa101. Ob-
owiązujący system kar opierał się zwłaszcza na prawie talionu 
oraz mutylacji. Przeprowadzona krótka analiza wybranych po-
mników prawa pozwala stwierdzić, że szczególne miejsce prze-
widziane było właśnie dla kary śmierci, która była stosowana za 
wiele czynów, a prawo karne cechowało się kazuistyką.  

99 Zob. M. Kuryłowicz, Lucjusz Anneusz Seneka o karze śmierci, [w:] H. Ko-
walski (red.), M. Kuryłowicz (red.), Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin 
1996, s. 60. 
100 Zob. De clem. 1,12,1. Seneka powołując się na Platona, który w swoich 
Prawach pisał, że karę ponosi przestępca nie tyle za to, co już się stało, lecz aby 
na przyszłość znienawidził nieprawość on sam albo ci, którzy zobaczyli, jaką 
wymierzono mu karę, zob. Platon, Prawa 11, 934 A. Por. T. J. Saunders, 
Protagoras and Plato on Punishment, [w:] The Sofists and their Legacy, Wiesba-
den 1981, s. 129-144. 
101 Więcej na temat prawa karnego w starożytnym Rzymie: R. Pankiewicz, dz. 
cyt., s. 34-35; K. Amielańczyk, Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza 
Hadriana, Lublin 2006, s. 209 – 245; A. Dębiński, Ustawodawstwo karne 
rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych, Lublin 1990, s. 48-
54, 83-88; M. Kuryłowicz (red.) Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje 
w starożytnym Rzymie, Lublin 2001. 
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1.2.   Kara śmierci w tradycji chrześcijańskiej oraz islamskiej 

Starotestamentowe prawo karne to prawo Hebrajczyków, 
którzy doprowadzili do powstania państwa Izrael102. Biblijne 
normy karne wśród innych obowiązujących na Bliskim Wscho-
dzie kodyfikacji, były i nadal są pod wieloma względami wyjąt-
kowe103. Według opinii J. Warylewskiego, wyjątkowość ta po-
lega na nierozerwalnym związku z religią monoteistyczną – 
wiarą w jednego Boga oraz wymagalnością przestrzegania, re-
spektowania tegoż prawa104.  

1.2.1 Problematyka kary głównej w Starym i Nowym 
Testamencie 

Określenie „Stary Testament”105, oznacza przymierze jakie 
Bóg zawarł z Abrahamem. Symbolizuje ono również przymierze 
zawarte z Izraelem, z całym jego ludem, i z każdym z osobna106. 
Na określenie pierwszych ksiąg Starego Testamentu, tzw. Pię-
cioksiąg – Pentateuch Mojżesza107, zarówno w czasach starożyt-
nych, jak i współcześnie używa się nazwy Tora108. Ostateczny 

102 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 103. 
103 Wymienić tu należy omówione wcześniej kodeksy: kodeks Ur-Nammu, 
Lipit-Isztara, Bilalamy oraz Hammurabiego. 
104 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 103-104. 
105 Testamentum – z łaciny, będące przekładem z języka greckiego i hebraj-
skiego: berit, oznacza przymierze. 
106 Zob. A. Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002, s. 56-57. 
107 Zob. K. Sójka-Zielińska, dz. cyt., s. 16; M. Petler, Dzieje Izraela, Poznań 
1996, s. 30 oraz J. Warylewski, dz. cyt., s. 104-105. 
108 Tora to termin hebrajski oznaczający prawo. W Starym Testamencie uży-
wane są zamiennie „Tora Boga” i „Tora Mojżesza”. 

.
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kształt tychże ksiąg pochodzi z ok. V i IV w. p.n.e. i obej-
muje109: Księgę Rodzaju (Genesis); Księgę Wyjścia (Exodus); 
Księgę Kapłańska (Leviticus); Księgę Liczb (Numeri); Księgę Po-
wtórzonego Prawa (Deutoronomium). 

Zdaniem L. Stachowiaka, wyżej wspomniany Pięcioksiąg 
nie stanowi w ścisłym, współczesnym rozumieniu ani kodeksu 
cywilnego, ani kodeksu karnego110, ale w Torze znajduje się 613 
przykazań-przepisów111, z których większość posiada charakter 
stricte karny. Przepisy te mają w większości charakter opisowy 
(kauzalny) oraz dwuelementową budowę112, tzw. D – S (dyspo-
zycja – sankcja)113. Owa dyspozycja ma za zadanie wskazywać 
na znamiona czynu zabronionego, sankcja natomiast określać 
zagrożenie karne wobec czynu przestępnego, np. „Ktokolwiek 
zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią” (Kpł 24, 17).  

Warto zauważyć, że prawo starohebrajskie nie było tak 
okrutne jak wcześniej opisane prawo starobabilońskie114. Kary 
cechowały się pewną surowością, lecz wiele pierwiastków okru-
cieństwa zostało z nich wykluczone115. O surowości tegoż prawa 

109 Zob. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydanie ilustrowane 
w przekładzie z języków oryginalnych opracował zespół biblistów polskich z ini-
cjatywy benedyktynów tynieckich, Tłumaczenie Starego Testamentu wg IV wy-
dania Biblii Tysiąclecia, Nowego Testamentu wg V wydania Biblii Tysiącle-
cia, Warszawa-Poznań 2001. 
110 Zob. L. Stachowiak (red.), Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990, 
s. 77-80.
111 Z hebrajskiego Tarjag micwot. Wśród tych przykazań-przepisów wyróżnić
można 248 nakazów (liczna odpowiadająca liczbie organów ludzkiego ciała)
oraz 365 zakazów (liczba dni w roku) – zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 104.
112 Zob. tamże, s. 104-107.
113 Zob. J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004, s. 89-
91 oraz F. Prusak, M. Sitarz, Propedeutyka prawa, Warszawa 2000, s. 27-29.
114 Por. A. Szostek, Nie będziesz zabijał, ETHOS 1989, Nr 5, s. 167-146.
115 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 88-91.
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świadczy m.in. przewidziana oraz stosowana za wiele czynów 
kara śmierci, którą wykonywano na wiele sposobów116. W Księ-
dze Przymierza znajduje się wiele zakazów karnych, gdzie je-
dyną sankcją za naruszenie norm prawnych, społecznych, oby-
czajowych, a w szczególności religijnych była właśnie kara 
śmierci117. Tora zna trzy sposoby (rodzaje) jej wykonywania118: 
ukamienowanie119,  

116 Zob. T. Gorringe, Ewangelia i kara, [w:] J. Utrat-Milecki (red.), Kara 
w nauce i kulturze, Warszawa 2009, s. 147-149. 
117 Jako przykłady można wymienić m.in.: „Jeśli kto tak uderzy kogoś, że ude-
rzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany” (Wj 21, 12); „Ktokolwiek by 
obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią” (Wj 22, 18); „Ktokol-
wiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzy-
dliwość. Obaj będą śmiercią ukarani, sami tę śmierć na siebie ściągnęli” (Kpł 
20, 13); „Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo 
wróżyć, będą ukarani śmiercią (Kpł 20,27); „Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, 
córkę swojego ojca albo swojej matki i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie 
oglądać jego nagość, jest to czyn haniebny, oboje będą zgładzeni w obecności 
synów ich ludu” (Kpł 20, 17). 
118 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 107-109. 
119 Ukamienowanie przewidywały m.in. następujący przepisy: „Jeśli ktoś bę-
dzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca 
ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka 
pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, i powiedzą starszym 
miasta: Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upo-
mnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu. Wtedy mężowie tego miasta będą 
kamieniowali go aż umrze” (Pwt 21, 18-21); „Jeśli dziewica została zaślubiona 
mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wypro-
wadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie aż umrą: młodą kobietę 
za to, że nie krzyczała będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt 
żonie bliźniego” (Pwt 22, 23-24); „Jeśli się znajdzie u Ciebie w jednym z miast 
twoich, danych ci przez Pana, Boga twego, mężczyzna lub kobieta, ktoś, kto 
będzie czynić to, co jest złe w oczach Pana, Boga twego, przestępując Jego 
przymierze, przechodząc do bogów obcych,  by służyć im i oddawać pokłon, 
jak słońcu, księżycowi lub całemu wojsku niebieskiemu, czego nie nakazałem 
– skoro co to zostanie doniesione, wysłuchasz i zbadasz dokładnie sprawę. Jeśli 
okaże się prawdą, że taką ohydę popełniono w Izraelu, zaprowadzisz tego męż-
czyznę lub kobietę – którzy tej złej rzeczy się dopuścili – do bramy miasta
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spalenie w ogniu120 oraz powieszenie na drzewie121. 
Do najcięższych przestępstw zagrożonych ukamienowa-

niem należały czyny skierowane przeciwko religii122 (patrz: Ilu-
stracja 13). Inną formą wykonania kary było zrzucenie skazańca 
głową w dół, z wysokości ok. 3-4 metrów. Następnie dokony-
wano zasypania go kamieniami, z których zdaniem J. Warylew-
skiego: „pierwszy i największy ugodzić miał w serce”123. Spalenia 
dokonywano żywcem. Skazanego zakopywano do połowy 
w ziemi, a górną część ciała okręcano łatwopalnymi pakułami. 
Kat, w razie potrzeby siłą wciskał w usta skazanego płonące 
włókna, by dopełnić określonego rytuału124. Już w Księdze Ro-
dzaju (Genesis) istnieje wzmianka o wykonaniu kary śmierci 
przez powieszenie, które następowało albo poprzez ścięcie 
głowy oraz powieszenie na drzewie martwego już ciała125, albo 
jako samodzielny, odrębny sposób stracenia126.  

i będziesz tego mężczyznę lub tę kobietę kamienował, aż śmierć nastąpi” (Pwt, 
17, 2-5). 
120 Spalenie w ogniu, jako rodzaj egzekucji, można odnaleźć m.in. w następu-
jących przepisach: „Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się 
rozpusty: on i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was” 
(Kpł 20, 14) czy też „Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem, bezcześci 
przez to swego ojca. Będzie spalona w ogniu” (Kpł 21, 9). 
121 O wykonywaniu kwalifikowanej kary śmierci przez powieszenie na drzewie 
wspomina m.in. następujący przepis: „Jeżeli ktoś popełni zbrodnię podlega-
jącą karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie – trup nie będzie 
wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz do pogrzebać” (Pwt 21, 
22-23).
122 Zob. M. Mitera, Kara śmierci – historia i współczesność, [w:] M. Mitera ,
M. Zubik, Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów praw-
nych, http:// http://www.hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 17 września 2015 r.
123 J. Warylewski, dz. cyt., s. 108.
124 Tamże, s. 108-109.
125 Zob. Rdz 40, 19.
126 Zob. Est 3, 23.



50          ROZDZIAŁ 1 

Ilustracja 13. Ukamienowanie św. Macieja 

Problematyka zabójstwa, zemsty oraz odpłaty za popeł-
niony czyn, znajduje się w interesującym kazusie Kaina 
i Abla127. Z prawnego punku widzenia – jak zauważa S. Łach – 
przypadek ten nasuwa wiele pytań128. W biblijnej historii świata 
owo zdarzenie stanowi pierwsze zabójstwo. Kain nie został uka-
rany najwyższą karą, jak i również nie został poddany zemście. 
Zdaniem M. Kuryłowicza: „(…) w pierwotnej biblijnej rodzinie 
Adama i Ewy brakowało jeszcze krewnych, którzy mogliby do-
konać zemsty (…)” a poza tym „(…) przed potopem nie obo-
wiązywała pomsta krwi”129.  

127 Zob. Rdz 4, 2-16. 
128 Zob. S. Łach, Problemy w relacji biblijnej o Kainie i Ablu, RTK 1960, 
z. 3, s. 13-38.
129 M. Kuryłowicz, dz. cyt., s. 110.
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Nowy Testament nie zawiera już tak wyraźnych norm 
prawno-karnych. Jego Księgi nie są tak liczne jak Starego Testa-
mentu – a prawo w nich zawarte, to przede wszystkim prawo 
żydowskie, znane ze Starego Testamentu130. I chociaż w No-
wym Testamencie można odnaleźć zasadę talionu „oko za oko, 
ząb za ząb”, to nie zalecano jej stosowania – „nie zwalczajcie 
[zła] złem”131. Prawo zemsty zostało zastąpione nakazem miło-
wania bliźniego132. Omawiając problematykę kary śmierci 
warto również wspomnieć o obowiązku czci wobec ojca i matki. 
Naruszenie tejże zasady – zagrożone było również najwyższą 
z sankcji133. 

Jednym ze sposobów wykonywania kary śmierci było 
ukrzyżowanie. Wbrew temu co można sądzić – mając na uwa-
dze egzekucję Jezusa – Żydzi nie krzyżowali, lecz zwykle ciała 
zabitych, jak wyżej zaznaczono, wieszano na drzewach. Ten ro-
dzaj najwyższej kary, prawdopodobnie pochodzący z Fenicji, 
został rozpowszechniony przez Rzymian i stosowany był później 
w całym świecie antycznym134.  

130 Tamże, s. 101. 
131 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: 
Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nad-
staw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, 
odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! 
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie 
Mt 5, 38-342. Zob. także: Nowy Testament popiera karę śmierci, http://www. 
truthortradition.com/polish/modules.php?name=News&file=article&sid=82 
- dostęp: 2 grudnia 2015 r.
132 Zob. Mt 5, 43; Mt 19, 19; Mk 12, 31; Łk 10, 27.
133 Zob. Mk 7, 10; Mt 15, 4.
134 Zob. H. Daniel-Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa,
Warszawa 2001, s. 159-160.
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„Podobnie jak myśl filozofów nigdy nie przestanie wracać 
do odwiecznych pytań – o byt, dobro, piękno, prawdę – tak 
samo historycy i teologowie, bibliści i egzegeci nie przestaną za-
pytywać o Jezusa (…)”135. Taka jest opinia H. Woźniakow-
skiego na temat śmierci Jezusa Chrystusa i wszystkich z nią 
związanych okoliczności. Z kolei J. Sondel twierdzi, iż dla praw-
nika wydarzenia, które rozegrały się przed władzą rzymską, tj. 
cały proces dotyczący oskarżenia (postępowanie przygotowaw-
cze), wydania wyroku, jego formy oraz postępowania wykonaw-
czego (ukrzyżowania), stanowią nie lada wyzwanie136. Podob-
nego zdania jest badacz prawa rzymskiego H. Kupiszewski, 
który twierdzi, iż: „Nauka światowa zagadnieniami prawa 
w Starym i Nowym Testamencie para się od dawna i nieustan-
nie”137. Z kolei P. Święcicka-Wystrychowska w rozprawie nt. 
procesu Jezusa dokonała próby przedstawienia postępowania od 
strony stricte prawnej, a zwłaszcza od strony rzymskich norm, 
czy też zasad natury proceduralnej138. Jak słusznie zauważa 
wspomniana Autorka, postępowanie przygotowawcze kończyło 
się najczęściej wydaniem wyroku. Odstępstwem od tejże reguły 
było np.: cofnięcie skargi przez oskarżyciela (abolitio privata, de-
sistere), śmierć strony (abolitio ex lege) lub decyzja urzędnika 

135 H. Woźniakowski, Wstęp, [w:] G. Vermes, Jezus Żyd. Ewangelia w oczach 
historyka, Kraków 2003, s. 5. Więcej na temat procesu Jezusa: M. Jońca, Gło-
śne rzymskie procesy karne, Wrocław 2009. 
136 Zob. J. Sondel, Słowo wstępne, [w:] P. Święcicka –Wystrychowska, Proces 
Jezusa w świetle prawa rzymskiego, Kraków 2005, s. 8. 
137 H. Kupiszewski, Nowy Testament a historia prawa, Prawo Kanoniczne 
1986, Nr 3-4, s. 14. 
138 Zob. P. Święcicka-Wystrychowska, Proces Jezusa w świetle prawa rzym-
skiego, Kraków 2005, s. 9. 
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kończąca postępowanie (abolitio publica)139. W przypadku pro-
cesu Jezusa nie zaszła żadna z przywołanych przesłanek, która 
warunkowałaby odstąpienie od orzekania. Poncjusz Piłat pró-
bował zakończyć postępowanie bez wydania formalnego wy-
roku i poprzestać na straszeniu podsądnego (poprzez chłostę 
wymierzoną w oparciu o coërcitio140), jednak Sanhedryci141 
przytoczyli argument, którego Piłat nie mógł zbagatelizować142. 
To właśnie oni wpłynęli de facto na treść wyroku, powiedziaw-
szy do Poncjusza: „Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem ce-
sarskim. Każdy, kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesa-
rzowi”143. Piłat jako amicus Caesaris (przyjaciel, stronnik, zwo-
lennik cesarza)144 nie mógł mu się sprzeciwić, co w konsekwen-
cji spowodowało skazanie Jezusa na śmierć za crimen maiestatis, 
czyli zbrodnię obrazy majestatu, która, zdaniem P. Święcickiej-
Wystrychowskiej: „zastąpiła i wchłonęła dawniejszą zbrodnię 
stanu, zwaną perduellio”145. Po wydaniu wyroku przez Piłata146, 
nastąpiło przekazanie Jezusa rzymskim żołnierzom (pod nadzo-
rem oficera rzymskiego), którzy mieli wykonać orzeczoną karę. 

139 Zob. W. Litewski, Rzymski proces karny, Kraków 2003, s. 99. 
140 Coërcitio - prawo do ukarania za nieprzestrzeganie wydanych zarządzeń – 
zob. tamże, s. 99-101.  
141 Członkowie najwyższej żydowskiej instytucji religijnej oraz sądowniczej – 
zob. P. Święcicka-Wystrychowska, dz. cyt., s. 116-117. 
142 Zob. tamże, s. 117. 
143 J 19, 12. 
144 Zob. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 
2006, s. 55. 
145 P. Święcicka-Wystrychowska, dz. cyt., s. 119. 
146 Najprawdopodobniej pełna formuła wyroku brzmiała: Condemno. Ibis ad 
cruem. Lictor conliga manus. Verberetur - Skazuję cię: Będziesz ukrzyżowany. 
Liktorze, zwiąż mu ręce. Będzie wychłostany. Zob. tamże, s. 129-131. 
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Odbywało się to w oparciu o zasadę bezzwłocznego (natychmia-
stowego) wykonania wyroku. Następowała kolejna faza procesu 
karnego, a więc postępowanie wykonawcze. Egzekucja Jezusa 
odbyła się publicznie. Celem tegoż zabiegu miało być odstrasze-
nie. Ukrzyżowany umierał po kilku godzinach, a nawet 
i dniach, na skutek wycieńczenia sił147. Jak to ujął Seneka: „Ży-
cie ucieka (z ukrzyżowanego) kropla po kropli”148.  

Powracając do kar przewidzianych w Torze, warto zauwa-
żyć, że niektóre z nich odwoływały się do zasady talionu (z łac. 
talio to odpłata, odwet a talionis poena to kara odwetowa)149. 
Aplikacja tejże zasady stanowi znaczący postęp w ewolucji 
prawa karnego, w głównej mierze porównując ją do wspomina-
nej już zemsty krwawej (rodowej, krewniaczej). Odwet realny 
(czyli talion materialny) dopuszczalny był w zasadzie wyłącznie 
w przypadku czynów skierowanych przeciwko życiu lub zdro-
wiu, np. pozbawienie życia za zabójstwo150. Warto zauważyć, że 
Tora wyraźnie zakazuje główszczyzny (pro capite, poena capitis), 
tj. okupu, czy też zapłaty za zabicie człowieka151.  

147 Jezusa ukrzyżowano ok. godz. 6, a więc wg środkowoeuropejskiego czasu 
ok. 12. Zgon stwierdzono ok. godz. 9 czyli ok. 15 naszego czasu; Zob. 
M. Agnosiewicz, Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, http://www.racjonali-
sta.pl/kk.php/s,211 - dostęp 15 listopada 2015 r.
148 Seneca, Epistlulae LI, 13, cyt. za: P. Święcicka-Wystrychowska, dz. cyt.,
s. 145.
149 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 109 oraz K. Sójka-Zielińska, dz. cyt., s. 17.
150 „Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. (…) Złamanie za
złamanie, oko za oko, ząb za ząb (…)” Kpł 24, 17-21.
151 „Nie możecie przyjmować żadnego okupu za życie zabójcy który winien
jest śmierci. Musi zostać zabity” (Lb 35, 31) oraz „Krew bezcześci ziemię i nie
ma innego zadośćuczynienia za krew przelaną, jak tylko krew tego, który ją
przelał” (Lb 35, 33).
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Podsumowując powyższe rozważania można stanąć na sta-
nowisku, że w kodeksie karnym Izraela śmierć była naturalną 
sankcją za popełnienie przestępstwa. Wyrażenie Ecclesia non sitit 
sanguinem, które wywodzi się z tradycji prawa kościelnego, wy-
raża prawdę, iż Kościół „nie łaknie krwi”152. Natomiast 
M. Glombik wskazuje na „historyczną ambiwalencję zarówno
teologii, jak i praktyki kościelnej w podejściu do problematyki
kary śmierci”153. W późnym judaizmie pojawiły się wezwania
do przebaczenia winnym zakazanego czynu, a samą karę śmierci
stosowano już z większą powściągliwością. Stanowczo inaczej
ma się sprawa kary śmierci z perspektywy Nowego Testamentu.
Od czasów Jezusa Chrystusa, moralność starotestamentalna ule-
gła swego rodzaju transformacji, a chrześcijanie zaczęli podkre-
ślać ideały miłości bliźniego tudzież przebaczenia154.

1.2.2.  Kara śmierci w doktrynie wczesnochrześcijańskiej 

Wymierzanie kary polegającej na pozbawieniu życia osoby 
winnej przestępstwa, nie mogło – jak podkreśla A. Dębiński – 
„pozostać poza zakresem oddziaływania i refleksji religii”155. Nie 
może zatem zaskakiwać to, iż kara główna znalazła się w obsza-
rze zainteresowania również Kościoła pierwotnego. Należy za-
znaczyć, że rozwijał się on na terenach ówczesnego państwa 

152 K. Glombik, Kara śmierci przed trybunałem sumienia, Lublin 2001, s. 104. 
153 Tamże. 
154 Na uwagę zasługuje monografia T. Ślipko, Kara śmierci z teologicznego 
i filozoficznego punktu widzenia, Kraków 2002. 
155aA. Dębiński, Kara śmierci w świetle literatury wczesnochrześcijańskiej, 
[w:] A. Dębiński, M. Kuryłowicz, Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie, 
Lublin 1998, s. 44. 
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rzymskiego, w którym kara główna stanowiła element porządku 
zarówno prawnego, jak i społecznego156. 

Pod pojęciem literatury wczesnochrześcijańskiej, należy 
rozumieć zbiór tekstów o charakterze moralno-prawnym oraz 
poglądy niektórych pisarzy. Dopełnieniem określonej bazy źró-
dłowej stanowić będą nieliczne, acz istotne opinie papieży 
pierwszych stuleci157. 

Teksty powyżej określonych zbiorów nie miały charakteru 
jurydycznego a religijny. Z kolei Ojcowie Kościoła w większości 
przypadków nie byli prawnikami, a ich dzieła przede wszystkim 
skupiały się na obronie nowej religii o charakterze monotei-
stycznym. Nic dziwnego, że w literaturze wczesnochrześcijań-
skiej nie można odnaleźć tekstów o przymiocie prawnym, z któ-
rych treści wprost wynika poruszanie problematyki stosowania 
kary śmierci. 

Tradycja apostolska Hipolita Rzymskiego (Traditio aposto-
lica s. Hippolyti)158 z początku III w. stanowi jeden z prominent-
nych pomników pierwotnego chrześcijaństwa, który porusza 
kwestię łamania piątego przykazania (patrz: Ilustracja 14). „Żoł-
nierzowi – czytamy – w służbie gubernatorskiej należy zwrócić 
uwagę, że nie wolno mu zabijać ludzi (wykonywać wyroków 
śmierci), nawet gdyby otrzymał taki rozkaz; o ile nie chciałby 
się na to zgodzić, trzeba go odesłać z powrotem. Dostojnik po-

156 Więcej na ten temat: E. Cantarella, I supplici capitali in Grecia e a Roma, 
Milano 1991, s. 119 nn.; E. Levy, Die romische Kapitalstrafe, [w:] Gesammelte 
Schriften, Koln-Gratz 1693, s. 325 nn. 
157 Zob. A. Dębiński, Kara śmierci…, s. 44. 
158 Więcej na ten temat: B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, Warszawa 1990, 
s. 147 n.
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siadający prawo miecza lub wysoki urzędnik miejski upraw-
niony do noszenia purpury, mają albo zrezygnować z godności, 
albo odejść. Zarówno katechumena, jak wiernego, który 
chciałby wstąpić do wojska, należy wyrzucić, gdyż byłoby to lek-
ceważeniem Boga”159. 

Ojcowie Kościoła, wykluczając stosowanie kary śmierci 
w ramach porządku kościelnego, dopuszczali możliwość jej sto-
sowania przez władzę państwową. Jak można się domyślać, ni-
niejsze stanowisko, spotkało się z dezaprobatą pisarzy wczesno-
chrześcijańskich. Zdecydowanym oraz radykalnym przeciwni-
kiem prowadzenia samych wojen, jak i stosowania najwyższej 
sankcji był filozof Laktancjusz (ur. ok. 250; patrz: Ilustracja 15). 
W dziele Divinae Institutionis (Boże nauki) napisał, iż zabijanie 
drugiego człowieka jest zawsze zabronione, zaś sam zakaz ma-
jący swe źródło w piątym przykazaniu jest bezwzględny: Non 
enim cum occider Deus vetat160.  

Analogiczne poglądy reprezentował pewien afrykański re-
tor apologeta Tertulian (ok. 155 – ok. 220; patrz: Ilustracja 
16)161, który w dziele De corona (O wieńcu) wyraził sprzeciw co
do karania śmiercią oraz negował służbę wojskową chrześci-
jan162. „Jakże ten – pyta – komu nie wolno mścić własnych
krzywd – a więc chrześcijan – może wykonywać karę śmierci
i tortury, więzić i zakuwać innych w kajdany”163.

159 M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, Warszawa 1975, s. 309. 
160 Div. 6, 20, 15. 
161 Więcej na ten temat: B. Łapicki, O spadkobiercach ideologii rzymskiej. Okres 
chrystianizacji cesarstwa rzymskiego, Łódź 1962, s. 13 nn. 
162 Zob. A. Dębiński, Kara śmierci…, s. 53. 
163 Tertulian, De corona 11. 
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Ilustracja 14. Hipolit Rzymski (Muczenik Ippolit) – 
pisarz wczesnego Kościoła, prezbiter, męczennik, 

ojciec i święty Kościoła katolickiego oraz prawosławnego. 
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Ilustracja 15. Lucius Caecilius Firmianus Lactantius 
(ur. ok. 250, zm. 330) –  

pisarz i apologeta chrześcijański 

Ilustracja 16. Quintus Septimius Florens Tertullianus 
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O pejoratywnym stosunku pierwotnego chrześcijaństwa 
do prawa miecza (tj. prawa życia i śmierci) dowiedzieć się 
można ze zbioru nauk kościelnych, pochodzących z początku 
III w., a zatytułowanych Didaskalia, czyli Katolicka nauka dwu-
nastu Apostołów i świętych uczniów Zbawiciela naszego. W pi-
śmiennictwie spotkać się można z określeniem, iż zbiór ten sta-
nowi jedno z najcenniejszych świadectw o życiu starożytnego 
Kościoła164. W jego treści doszukać się można zakazu przyjmo-
wania ofiar na rzecz sierot i wdów m.in. od osób, które złamały 
piąte przykazanie. Nie można było przyjmować jałmużny „od 
bogaczy, którzy bliźnich zamykają w więzieniu, źle traktują nie-
wolników, tyranię stosują w swych miastach; (…) od przestęp-
ców, fałszerzy, od nieuczciwych adwokatów, kłamliwych oskar-
życieli, stronniczych sędziów, (…) złodziejskich jubilerów, 
morderców, oprawców sądowych165, a także wszystkich urzęd-
ników rzymskich, splamionych wojnami i przelewających bez 
sądu krew niewinnych”166.  

Paralelną dyspozycję odnaleźć można w Kanonach Hipolita 
(Canones Hippolyti)167, będące zbiorem nieznanego autora naj-
prawdopodobniej sporządzonym ok. IV w. na terenie Azji 
Mniejszej lub Egiptu. W owych Kanonach znajduje się posta-
nowienie poruszające problematykę przynależności do gminy 

164 Zob.: A. Dębiński, dz. cyt., s. 47; B. Altaner, A. Stuiber, dz. cyt., s. 148 n.; 
E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, s. 124 nn.
165 Oprawcy sądowi (speculatores condamnationis), czyli kaci wykonujący karę
śmierci. Sam termin speculator, oznaczał żołnierza w randze podoficera, który
jako kat wyposażony w miecz prowadził skazańca na stracenie - zob. A. Dę-
biński, dz. cyt., s. 48.
166 M. Michalski, dz. cyt., s. 329.
167 Więcej na ten temat: B. Altaner, A. Stuiber, dz. cyt., s. 354.
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chrześcijańskiej. Jak się okazuje, nie każdy mógł do niej przyna-
leżeć. O członkowstwo mogły się starać jedynie te osoby, które 
powstrzymywały się od rozlewu ludzkiej krwi, zaś osoby spra-
wujące władzę oraz korzystające z ius gladii powinny zostać wy-
kluczone ze wspólnoty wiernych168. 

Poczynione powyżej cytowania, zakazywały zabijania 
w czasie wojny, co było jednoznaczne z zakazem służby w woj-
sku przez chrześcijan169. Zakaz ten obowiązywał również w cza-
sie pokoju.  

Należy zwrócić uwagę, iż wymóg, aby pretendenci ubiega-
jący się o przyjęcie do grona członków gminy chrześcijańskiej 
nie byli splamieni przelewem krwi (neque interficere), spotykany 
jest również w innych pseudoapostolskich zbiorach, jak np. 
w Testamencie Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Testamentum Do-
mini Nostri Jesu Christi)170. 

Kolejne informacje na temat problematyki kary śmierci 
odnaleźć można w najobszerniejszym zbiorze pseudoapostol-
skim z IV lub początku V w., zatytułowanym Konstytucje Apo-
stolskie (Constitutiones Apostolorum)171. Jeden z jego fragmentów 

168 Can. 13. Zob. również: W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriaschats 
Alexandrien, Leipzig 1910, s. 169 n. 
169 Por. L. Winowski, Stosunek chrześcijaństwa pierwszych wieków do wojny, 
Lublin 1947, s. 98 nn. 
170 Dzieło powstałe najprawdopodobniej na początku V w., określało wymogi 
przyjęcia urzędników oraz żołnierzy do katechumenatu: Si quis miles vel con-
stitus in magistratu sit, docentur non opprimere, neque interficere (…). Volentes 
autem illi in Domino baptizari, amnino renuntient militiae vel magistratui. Wa-
runki te należy interpretować jako wyraz negatywnego stanowiska wobec sto-
sowania kary śmierci. Więcej na ten temat: T. Pawluk, Stosunek Kościoła 
pierwszych wieków do kary śmierci, „Prawo Kanoniczne” 1977 , z. 3-4, s. 210-
212. 
171 Więcej na ten temat: J. M. Szymusiak, M. Starowieyski (red.), Słownik 
wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971, s. 546 n. 
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rozpoczyna się od zwrotu „Non occides”, a więc nie zabijaj, 
co należy interpretować jako generalny zakaz zabijania ludzi. 
Jego naruszenie jest niczym innym jak grzechem172. W dalszej 
części znajduje się pouczenie, w jakich sytuacjach można stoso-
wać karę główną. Przede wszystkim może ją wymierzyć tylko 
władza państwowa, wyposażona w wielokrotnie już poruszane 
prawo miecza (iusta caedes), które de facto rezerwuje jej prawo 
nakładania kary śmierci (cum iusta caedes magistratibus solis re-
servetur). Prócz tego, skazany musiał wieść przestępcze życie. 
Zdaniem A. Dębińskiego „Konstytucja przyjmuje wyraźnie roz-
szerzającą interpretację przykazania <<nie zabijaj>>”173. 

Niniejsza materia nie była obca pisarzom wczesnego chrze-
ścijaństwa, bowiem już św. Augustyn (Aureliusz Augustyn 
z Hippony; patrz: Ilustracja 17) badał celowość i słuszność kary 
śmierci. Wspomniany ojciec i doktor Kościoła, częstokroć od-
woływał się do poglądów Cycerona oraz Seneki. Twierdził, że 
ten rodzaj kary posiada funkcje lecznicze, a dla samego społe-
czeństwa spełnia rolę o charakterze prewencyjnym174. Biskup 
Hippony podkreślał, że kara główna jest obca kościelnemu sys-
temowi prawnemu oraz nie powinna być stosowana wobec 
przestępstw na tle religijnym175. 

172 Zob. A. Dębiński, dz. cyt., s. 49. 
173 Tamże. 
174 Zob. Ep. 133, 1; 153; ep. 156, 6, 16. 
175 Więcej na ten temat: A. Dębiński, Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy 
chrześcijańskich w sprawach religijnych, Lublin 1990. 
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Ilustracja 17. Aureliusz Augustyn z Hippony, 
 łac. Aurelius Augustinus 

Papież Leon I Wielki (440-460; patrz: Ilustracja 18) w li-
ście do Turribiusza (ok. 447) w sposób wyraźny dokonuje roz-
graniczenia dwóch porządków, dwóch władz karania: świecką 
i kościelną. Ta druga była wspomagana surowymi konstytu-
cjami cesarzy chrześcijańskich176, lecz sama jednak nie stosowała 
okrutnych kar177.  

176 Severius christiamorum principium constitutionibus – Mansi, t. IX, col. 
1078-1079. 
177 (…) refugit cruentas ultiones – tamże. 
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Ilustracja 18. Leon I Wielki 

Przywołany wcześniej św. Augustyn zezwalał sędziom na-
kładać karę śmierci w przypadkach, gdy taka sankcja była prze-
widziana przez prawo. W jednym z listów do Bonifacego, doctor 
gratiae (doktor łaski) informuje, iż Kościół nie chce stracić ni-
kogo, lecz jeżeli ten rodzaj kary jest konieczny celem przywró-
cenia pokoju, należy ubolewając nad tym, na nią się zgodzić178. 
W jednej z homilii wyartykułował rozstrzygający argument 

178 Ep. 185, 32. 
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przeciwko karze śmierci – czy nie jest uzurpowaniem sobie praw 
Boga, jedynego pana życia?179. 

Powyższe wątpliwości natury etycznej zostały rozstrzy-
gnięte w liście papieża Innocentego I (401-417; patrz: Ilustracja 
19) do biskupa Tuluzy Eksiperiusza z 20 lutego 405 r. Ten
drugi miał pewne wątpliwości, czy jest rzeczą właściwą, by
chrześcijanin ferował wyroki śmierci. Papież napisał, że: władza
ta została udzielona przez Boga i dla odpłaty winien być dopusz-
czony miecz180. Zatem papież wyraził zgodę na to, by chrześci-
janin mający władzę sądzenia, mógł orzekać najwyższą sankcję.

Ilustracja 19. Innocenty I 

179 Sermo 13, 8. 
180 Innocenty I do Eksiperiusza z Tuluzy, Ep. 6, 3, 5. 
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Powyższe rozważania pozwalają stwierdzić, iż wzmianki na 
temat kary głównej w literaturze wczesnochrześcijańskiej są re-
latywnie nieliczne oraz rozproszone. Pierwsze zbiory, pisarze 
oraz papieże powtarzali, że za przestępstwa o charakterze religij-
nym nie można jej nakładać. Należy podkreślić, że chrześcijań-
ska myśl co do interpretacji przykazania „nie zabijaj”, zakaz 
przelewania krwi jako wymóg stawiany osobom chcącym przy-
stąpić do gmin – jak podkreśla A. Dębiński – „rozwijały się 
w zetknięciu z prawem rzymskim i jego etycznymi zasadami”181. 

Na koniec powyższych rozważań warto podkreślić fakt, iż 
pomimo etycznej negacji kary głównej Kościół katolicki nie wy-
dał żadnego dokumentu, który by jednoznacznie zabraniał jej 
stosowania. 

1.2.3. Kara śmierci w Islamie 

Islam, poprzez Świętą Księgę „wyraża ideologię życia jed-
nostki i całej społeczności wiernych”182. Zdaniem J. Burego oraz 
J. Kasprzaka: „(Koran) zawiera doktryny religijne, prawne i mo-
ralne, ogólne zasady ustroju państwowego, a nawet sposób za-
chowania się, z zasadami grzeczności włącznie”183. W Koranie
znajdują się normy dotyczące różnych sfer życia muzułmanina.
Źródłem islamskiego prawa - nie tylko karnego – jest szarijat184.
W systemie źródeł szarijatu, prócz Koranu wyodrębnić można

181 A. Dębiński, Kara śmierci…, s. 55. 
182 J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne Islamu, Warszawa 2007, s. 7. 
183 Tamże, s. 7-8. 
184 W jęz. arab. Szari’a – właściwa droga. Więcej na ten temat zob.: J. Danecki, 
Sprawiedliwość w islamie, Warszawa 2002, s. 135 - 136 oraz K. Domańska, 
T. Stefaniuk, Rozumienie życia doczesnego i śmierci w źródłach islamskich – Ko-
ranie i Hadisach, http://www.ceeol.com/ - dostęp: 18 listopada 2015 r.
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Sunnę, czyli tradycję (zbiór hadisów) spisaną przez uczniów 
Proroka185 po jego śmierci, która stanowi jednocześnie dopeł-
nienie oraz interpretację Koranu. Obok tychże tekstów źródło-
wych na szari’a składają się: idżma i kijas, czyli odpowiednio: 
zgodne wypowiedzi uczonych oraz rozumowanie oparte na ana-
logii186. Zdaniem M. Grzyba prawo karne islamu: „jest prawem 
uniwersalnym i religijnym”187, chroniącym fundamentalne war-
tości takie jak: religia, życie, świętość rodziny oraz własność188. 

W islamskim prawie karnym cudzołóstwo (hadd) karane 
jest 100 batami, zaś kolejne kończy się wymierzeniem kary 
śmierci w postaci ukamienowania189. Najwyższa kara stosowana 
jest również za przestępstwo rozboju190 oraz za zdradę islamu 
poprzez zmianę religii, np. na chrześcijańską. Przy wymierzaniu 
kary za większość przestępstw zwróconych przeciwko życiu 
i zdrowiu, obowiązuje zasada odpłaty (talionu)191, np. za 
umyślne zabójstwo stosuje się karę śmierci (taktil), według za-
sady zawartej w Koranie: „Życie za życie, oko za oko, nos za nos, 

185 Pełne arabskie imię Proroka Mahometa brzmi: Muhammad ibn Abd Allah 
ibn Abd al-Muttalib. 
186 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 119. 
187 M. Grzyb, Przestępstwa przeciwko obyczajności w irańskim prawie karnym, 
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne 2013, Nr 6, 
s. 29.
188 Tamże, 29-30.
189aZob. Koran, 24:2, http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=-5&re-
gion=PL- dostęp: 15 listopada 2016 r. Koran za cudzołóstwo przewiduje je-
dynie karę w postaci chłosty. Ukamienowanie zaś wynika z Sunny - zob. rów-
nież J. Bury, J. Kasprzak, dz. cyt., s. 124-125.
190 Zob. Koran, 5:33-34, http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=-5&re-
gion=PL- dostęp: 15 listopada 2016 r.
191 Zob. W. Szewko, System kar w Państwie Islamskim, http://www.mpol
ska24.pl/post/7771/system-kar-w-panstwie-islamskim - dostęp 16 listopada
2015 r.
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ucho za ucho, ząb za ząb (…)”192. Podczas gdy rodzina doma-
gała się wymierzenia najwyższej kary, np. w przypadku umyśl-
nego zabójstwa193 – wyrok był wykonywany publicznie (najczę-
ściej przed meczetem). W sytuacji gdy udowodniono popełnie-
nie zabójstwa z premedytacją, zgodnie z kisas za ten czyn groziła 
kara śmierci194. Obecnie może ona zostać orzeczona nawet 
w przypadku palenia tytoniu oraz jego sprzedaży. Dotyczy to 
również szeroko pojętych narkotyków195. W islamskim systemie 
karno-prawnym funkcjonują różne formy egzekucji196, wśród 
których wyróżnić można: ścięcie mieczem197, ukamienowanie 
(radżm), wbicie na pal oraz ukrzyżowanie (taslib), które nota-
bene było rzadko stosowane198. Niejednokrotnie kara śmierci 
odzwierciedlała formę dokonanego przestępstwa (głównie za-
bójstwa)199. 

192 Koran, 5:45, http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=-5&region=PL- 
dostęp: 16 listopada 2016 r. 
193 Za umyślne zabójstwo groziła kara zwana kisas – zob. J. Bury, J. Kasprzak, 
dz. cyt., s. 125-126. 
194 Tamże, s. 126. 
195aZob. Ścięcie za palenie papierosów. Tak karze Państwo Islamskie, 
http://swiat.newsweek.pl/panstwo-islamskie-palenie-papierosow-chlosta-kara 
-smierci-newsweek-pl,artykuly,357303,1.html - dostęp: 16 listopada 2015 r.
196 Zasady związane z wykonywaniem egzekucji  określił Imam Abu Hanifa
oraz Imam Ahmad - zob. J. Bury, J. Kasprzak, dz. cyt., s. 127.
197 W przypadku egzekucji mieczem, stracenia dokonywał kat. Skazany pozo-
stawał w pozycji klęczącej, ze związanymi na plecach rękoma. Nogi, podobnie
jak ręce, były również związane – zob. tamże, s. 127-128.
198 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 120.
199 W jednym z hadisów znajduje się następujący opis sprawy: „Mieszkaniec
jednej z osad w pobliżu Medyny napadł na młodą dziewczynę, chcąc ją obra-
bować z ozdób, które nosiła, zgwałcił ją, a następnie rozbił jej głowę pomiędzy 
dwoma kamieniami. Przy wykonywaniu kary śmierci na sprawcy Prorok na-
kazał roztrzaskać mu głowę pomiędzy dwoma kamieniami” – zob.: https://
islambeztajemnic.wordpress.com/hadisy-2/ - dostęp: 18 listopada 2016 r.
oraz J. Bury, J. Kasprzak, dz. cyt., s. 128.
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Reasumując, powyższe rozważania związane z funkcjono-
waniem kary śmierci w chrześcijaństwie oraz islamie należy 
stwierdzić, iż odwoływano się do niej bardzo często. Ten rodzaj 
kary nawiązywał do zasady talionu, który miał stanowić spra-
wiedliwą odpłatę za dokonanie zabronionego czynu. 

1.3.   Kara śmierci w przedrozbiorowym prawie polskim 

Najdawniejsze, średniowieczne prawo polskie, było z jed-
nej strony głównie prawem zwyczajowym200, z drugiej posiadało 
charakter stricte stanowy. Wraz z ukształtowaniem się stanów 
feudalnych, których charakterystyczną cechą była odmienność 
stanowiska prawnego w państwie, w okresie monarchii stanowej 
dawne prawo ziemskie (ius terrestre) stało się jedynym prawem 
dotyczącym stanu szlacheckiego201. Obok prawa zwyczajowego, 
źródłem prawa średniowiecznej Polski stało się prawo stano-
wione, które rozwijało się powoli i równolegle, a jego normy 
ustanawiane były głównie przez panującego202.  

1.3.1. Ewolucja krwawej zemsty 

Warto zwrócić uwagę na dwa nurty, które miały ogromny 
wpływ na charakter polskiego prawa. Chodzi tu o prawo kano-

200 Zob. J. Bardach, Monarchia patrymonialna, [w:]  J. Bardach, B. Leśnodor-
ski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009, s. 48. 
201 Zob. K. Sójka-Zielińska, dz. cyt., s. 82. 
202 Zob. J. Bardach, Monarchia patrymonialna…, dz. cyt., s. 49. 
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niczne oraz prawo niemieckie, których rozwiązania w wielu wy-
miarach stały się  częścią rodzimego systemu prawnego203. Zda-
niem M. Handelsmana początki prawa karnego wywodzą się ze 
wspomnianej już tzw. krwawej zemsty oraz posiadają w dużej 
mierze religijny, sakralny charakter204. Natomiast B. Bartusiak 
twierdzi, iż średniowieczne prawo polskie było bardzo surowe 
zarówno przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I, jak i w póź-
niejszym okresie205. Swoistego rodzaju „preludium” kary śmierci 
dopatrywać się można w instytucjach odwetu (zasada talionu), 
zemsty krwawej oraz w systemie kompozycji206. 

Pierwotna krwawa zemsta była trafnie nazywana „pomstą 
krwawą, krewniaczą lub rodową, gdyż najczęściej stawały prze-
ciwko sobie nie jednostki, ale kierowane solidarnością całe rody, 
a wynikiem konfrontacji była śmierć wielu osób”207. Ten rodzaj 
średniowiecznej instytucji cechowała: odpowiedzialność zbio-
rowa (która obejmowała również kobiety i dzieci); brak ograni-
czenia w czasie (obowiązek przechodził na zstępnych bądź 
wstępnych); brak proporcjonalności kary do wyrządzonego 
przez sprawcę zła208. 

203 Por. K. Sójka-Zielińska, dz. cyt., s. 82-83. oraz J. Bardach, Monarchia pa-
trymonialna, dz. cyt., s. 49-50. 
204 Zob. M. Handelsman, Kara w najdawniejszym prawie polskim. Historia 
prawa karnego, Warszawa 1908, s. 226-257. 
205 Tytułem przykładu można wspomnieć o karze spalenia żywcem w 1170 r. 
w wyjątkowo brutalny i okrutny sposób kasztelana Bolesty za zabójstwo bi-
skupa kłodzkiego Wernera i grabież należącej do niego wsi - zob. B. Bartusiak, 
dz. cyt., s. 145-146. 
206 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 86-92. 
207 Tamże, s. 87. 
208 Por. J. Bardach, Prawo sądowe polskiego średniowiecza, [w:] J. Bardach, 
B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa
2009, s. 181-182, B. Bartusiak, dz. cyt., s. 146-147 oraz J. Warylewski, dz.
cyt., s. 86-87.
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W takim ujęciu zemsta nieznacznie odróżniała się od wojny pry-
watnej i wielokrotnie do niej prowadziła. Według opinii Ja-
mes’a Stephen’a: „Prawo karne ma się tak do zemsty krwawej, 
jak małżeństwo do popędu płciowego”209.  

Pod wpływem głębokich refleksji nad racjonalnością insty-
tucji krwawej zemsty, jej sensem oraz celem przerodziła się ona 
w odwet i zaczęła obowiązywać tzw. zasada talionu, opierająca 
się na zasadzie „oko za oko, ząb za ząb” (odwet realny)210. Tym 
sposobem został ograniczony nie tylko zakres zemsty, lecz rów-
nież grono podmiotów, wobec których była ona stosowana211. 
Odwet realny był możliwy w przypadku czynów przestępnych 
skierowanych przeciwko życiu lub zdrowiu, a kara śmierci sto-
sowana była za zabójstwo. W późniejszym czasie pojawił się tzw. 
talion symboliczny (symboliczne kary odzwierciedlające), który 
był stosowany np. za podpalenie domostwa. Karą odzwiercie-
dlającą w tym przypadku była kara śmierci pod postacią spalenia 
na stosie212. Ograniczenia zemsty (wróżdy i zwady)213 na zie-
miach polskich oraz proces dostosowania kary do deliktu roz-
począł się pod koniec X w. Warto zauważyć, że „Ruska Prawda” 
z XI w. aprobowała wykonanie prawa zemsty w przypadku za-

209 J. F. Stephen, General View of the Criminal Law of England, Londyn 1863, 
cyt. za: J. Warylewski, dz. cyt., s. 87. 
210 Zob. J. Bardach, Prawo sądowe…, s. 182. 
211 Zob. K. Sójka-Zielińska, dz. cyt., s. 81-82 oraz J. Warylewski, dz. cyt., 
s. 87-88.
212 Zob. J. Bardach, Prawo sądowe…, s. 183-187.
213 W okresie rozbicia dzielnicowego, gdy egzekutywa nie była efektywna ze
względu na dużą ilość wyroków sądów – strony dochodziły swych praw nie
przed organem, lecz wobec swoich krewnych, przyjaciół a nawet i sług; wróżdy
posiadały charakter wojen prywatnych; zob. J. Bardach, Prawo sądowe…,
s. 176.
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bójstwa wyłącznie w stosunku do najbliższych krewnych zabi-
tego214 (patrz: Ilustracja 20). Z kolei „Statut Sochaczewskiego” 
z 1377 r. ograniczał prawo odwetu poprzez wskazanie, iż może 
on dotyczyć wyłącznie sprawcy zabójstwa215.  

Ilustracja 20. Jarosław I Mądry i „Rosyjska prawda” 

Warto zwrócić uwagę na system kompozycji216, który 
opierał się na układzie zawieranym pomiędzy sprawcą a po-
krzywdzonym. Za spowodowaną krzywdę sprawca musiał za-

214 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 88. 
215 Tamże. 
216aCompositio – łac.: układ, pojednanie, ugoda. - zob. http://www. 
lacina.info.pl - dostęp: 28 listopada 2015 r. 



KARA ŚMIERCI W ZARYSIE HISTORYCZNO-KULTUROWYM   73 

płacić tzw. płat, czyli swoistego rodzaju okup, który w przy-
padku zabójstwa zwano główszczyzną (pro capite, poena capitis) 
lub zagłowiem (Wergeld)217. Warto przy tym pamiętać, że ten 
rodzaj sankcji nie zawszy był możliwy. W przypadku morder-
stwa i zabójstwa „Zwierciadło Saskie” z XIII w. prognozowało 
karę „miecza”, a więc karę śmierci218 (patrz: Ilustracja 21). Kara 
ta również była stosowana w sytuacji nie przyjęcia główszczyzny 
lub gdy taką decyzję podjął sąd oraz w przypadku mężobójstwa, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy mężobójca był niższego stanu219. 
Zgodnie ze „Zwodami Prawa Mazowieckiego”220 z XVI w. kara 
śmierci groziła wyłącznie za małżonkobójstwo i krewnobójstwo 
i w takich sytuacjach nie istniała możliwość uiszczenia „płatu”. 
Należy podkreślić, iż orzeczenie najwyższej z kar wykluczało 
jednocześnie możliwość ubiegania się o główszczyznę221. 

Ciekawym zwyczajem posiadającym charakter karno-
prawny, a polegający na „wypraszaniu od śmierci” przez ko-
bietę, była praktyka zarzucenia skazańcowi chusty (tzw. na-
łęczki) na głowę222. Zwyczaj ten nie stanowi jedynie legendar- 

217 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 89. 
218 Jedynie w razie uśmiercenia „z przypadku” możliwe było zastosowanie in-
stytucji główszczyzny - por. J. Warylewski, dz. cyt., s. 90. 
219 Por. K. Sójka-Zielińska, dz. cyt., s. 84-85 oraz J. Warylewski, dz. cyt., s. 90-
91. 
220 W ich skład wchodziły: Zwód Prażmowskiego (1530 r.) oraz Zwód Go-
ryńskiego (1540 r.) – więcej na ten temat: W. Kalwat, Prawo łęczyckie i ma-
zowieckie,ahttp://www.wilanow-palac.pl/prawo_leczyckie_i_mazowieckie. 
html - dostęp: 28 listopada 2015 r. 
221 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 90-91. 
222 Tamże, s. 91. 
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Ilustracja 21. Eike von Repkow autor Zwierciadła Saskiego 

nego wątku, który znajduje się w literaturze polskiej, wprowa-
dzonej przez Henryka Sienkiewicza w powieści „Krzyżacy”223 

223 „(…) Ów mniemając, że to pożegnanie, chwycił ją, objął i przycisnął do 
piersi - lecz Danusia, zamiast przytulić się do niego i zarzucić mu na szyję 
rączęta, zerwała co prędzej ze swych jasnych włosów, spod rucianego wianka, 
białą zasłonę i owinęła w nią całkiem głowę Zbyszka, a jednocześnie poczęła 
wołać z całej siły rozpłakanym dziecinnym głosem: 
- Mój ci jest! mój ci jest!
- Jej ci jest! - powtórzyły potężne głosy rycerzy. - Do kasztelana!
Odpowiedział im podobny do grzmotu krzyk ludu: "Do kasztelana! Do kasz-
telana!" Spowiednik podniósł oczy w górę, zmieszał się pisarz sądowy, kapitan
i halebardnicy opuścili broń, albowiem wszyscy zrozumieli, co się stało. Był
stary, polski i słowiański obyczaj, mocny jak prawo, znany na Podhalu, w Kra-
kowskiem, a nawet i w innych krajach, że gdy na prowadzonego na śmierć
chłopca rzuciła niewinna dziewka zasłonę na znak, że chce za niego wyjść za
mąż, tym samym zbawiała go od śmierci i kary. Znali ów obyczaj rycerze, znali 
kmiecie, znał polski lud miejski - a słyszeli o jego mocy i Niemcy, z dawniej-
szych czasów w grodach i miastach polskich zamieszkali. Stary Maćko też aż
zesłabł na ten widok ze wzruszenia, rycerze, odsunąwszy wnet kuszników, oto-
czyli Zbyszka i Danusię; wzruszony i rozradowany lud krzyczał coraz potęż-
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(patrz: Ilustracja 22). Świadczy o tym np. zapis w „Wilkierzu 
krakowskim” z 1468 r., który zabraniał żonom skazańców sta-
wiać się na egzekucję, ponieważ istniała obawa ich uratowania 
(wyratowania od śmierci)224. 

Kara śmierci występowała również w „Statutach Kazimie-
rza Wielkiego”225. Zgodnie z ich art. 133 ww. zatytułowanym 
„O zabiciu szlachcica albo kmiecia”: „(…) według prawa, gdy 
ktoś kogoś zabije, wtedy głową za głowę płaci (…)”226. „Statuty” 

niej: "Do kasztelana! do kasztelana!" Tłumy ruszyły się nagle, na kształt ol-
brzymich wełn morskich. (…) Zrozumiano ten znak i aż mury zamkowe za-
trzęsły się od okrzyków. "Pomagaj ci Bóg! żyj długo, sprawiedliwy panie! żyj 
i sądź nas!" - wołano ze wszystkich stron. Potem nowe okrzyki wzniosły się 
dla Danusi i Zbyszka, a w chwilę później oboje, wszedłszy na krużganek, padli 
do nóg dobrej księżnie Annie Danucie, której Zbyszko zawdzięczał życie, ona 
to bowiem obmyśliła z uczonymi sposób i nauczyła Danusię, co ma robić. 
- Niech żywie młoda para! - zawołał na widok klęczących Powała z Taczewa.
- Niech żywie! - powtórzyli inni.
A sędziwy kasztelan zwrócił się do księżny i rzekł:
- Już też, miłościwa księżno, zrękowiny muszą być zaraz, bo ów obyczaj tak
każe.
- Zrękowiny uczynię zaraz - odpowiedziała z rozpromienioną twarzą dobra
pani - ale pokładzin bez ojcowej woli Juranda ze Spychowa nie dopuszczę” –
zob. H. Sienkiewicz, Krzyżacy, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krzy
zacy.pdf - dostęp: 6 grudnia 2015 r., s. 68-69.
224 Zob.: S. Estreicher, Wypraszanie od kary w obyczaju ludu, Kraków 1904;
H. Łopaciński, Zwyczaj ocalania skazanego na śmierć przez dziewicę, Warszawa 
1905; B. Barwiński, Wypraszanie od kary śmierci w dawnym prawie polskim
w XVI-XIX w, Lwów 1925.
225 Blisko 2/3 artykułów dotyczyło unormowań związanych z prawem karnym 
- zob. J. Bardach, Prawo sądowe polskiego…s. 176-177.
226 Statuty Kazimierza Wielkiego, cyt. za: W. Uruszczak, Statuty Kazimierza
Wielkiego jako źródło prawa polskiego, http://www.law.uj.edu.pl/users/khpp/
dznauk_pliki/statuty.htm - dostęp: 28 listopada 2015 r. Zob. również S. Go-
dek, M. Wilczek-Karczewksa, Historia ustroju i prawa w Polsce, Warszawa
2006, s. 335-338.
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Ilustracja 22. Scena z filmu „Krzyżacy” ukazująca 
sytuację wyratowania Zbyszka od śmierci 

Ilustracja 23. Fragment Statutów Kazimierz Wielkiego 
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przewidywały również karę główną przez spalenie. Wymierzano 
ją podpalaczom227 (patrz: Ilustracja 23). 

Średniowieczne polskie prawo karne bazowało na tzw. 
związku przyczynowo-skutkowym. Nie wnikano w umyślność 
bądź nieumyślność czynu. Dominowało również kazuistyczne 
podejście do wymiaru kary228. Dopiero w późniejszym czasie za-
początkowano odróżnianie winy umyślnej od nieumyślnej229. 
Polskie średniowieczne prawo karne znało stany, które później 
nazwano kontratypami (tj. okolicznościami wyłączającymi 
przestępny charakter czynu), ponieważ schemat ich działania 
był identyczny230. Pośród kar występowała rzecz jasna kara 
główna, zarówno w formie podstawowej, jak i kwalifikowanej, 
tzn. z użyciem tortur. Najdawniejszą średniowieczną formą kary 
śmierci było ukamienowanie231. Pośrednią formą kary śmierci 
była średniowieczna instytucja proskrypcji, zwana inaczej wy-
wołaniem, której skutkiem –  zdaniem J. Bardacha – była tzw. 
fikcyjna śmierć polegająca na tym, iż osądzony przestawał ist-
nieć dla prawa jako osoba. W przypadku schwytania osoby „wy-
jętej spod prawa” należało ją zabić, przy czym, czyn ten nie na-
rażał na jakiekolwiek konsekwencje232. 

227 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 92. 
228 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 146-147. 
229 W odróżnieniu od Statutów Kazimierza Wielkiego, gdzie taki podział nie 
istniał - tak również: J. Warylewski, dz. cyt., s. 92-93. Odmiennego zdania jest 
J. Bardach -  zob. J. Bardach, Prawo sądowe…,s. 177.
230 Por. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 147 oraz J. Bardach, Prawo sądowe…, dz. cyt.,
s. 177-178.
231 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 147-148.
232 Zob. J. Bardach, Prawo sądowe…, s. 183.
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W 1532 r. ogłoszona została przez Karola V Constitutio 
Criminalis Carolina (patrz: Ilustracja 24). Liczyła ona 219 arty-
kułów oraz zawierała tzw. klauzulę salwatoryjną233. Jej wpływy 
sięgały poza terytorium Rzeszy. Miała zastosowanie między in-
nymi w polskich sądach miejskich. W tejże kodyfikacji nie prze-
widziano możliwości wykupienia się od kary, którą w przewa-
żającej mierze była kara śmierci. Znajdujący się w Carolinie sys-
tem kar spełniał przede wszystkim funkcję dzisiejszej prewencji 
generalnej, czyli oparty był na odstraszaniu od popełniania czy-
nów zabronionych234. Przejawem okrucieństwa Caroliny jest 
wyróżnienie w niej ośmiu rodzajów kary śmierci: spalenie na 
stosie, powieszenie (kara chłopska), utopienie (wobec kobiet), 
łamanie kołem (za morderstwo), ścięcie (kara szlachecka)235, po-
grzebanie żywcem, ćwiartowanie (za zdradę kraju), przebicie pa-
lem (kara dla dzieciobójczyń)236.  

233 Rodzaj klauzuli polegającej na posiadaniu przez Carolinę mocy prawnej na 
obszarze całej Rzeszy, przy jednoczesnym zachowaniu praw partykularnych - 
por. J. Warylewski, dz. cyt., s. 93. 
234 Zob. K. Sójka-Zielińska, dz. cyt., s. 62 oraz J. Warylewski, dz. cyt., s. 93-
94. 
235 Powieszenie szlachcica stanowiło wyjątek i jako sposób egzekucji był nie 
tylko surowy, lecz również pozbawiał skazańca godności, ponieważ powiesze-
nie przewidziane było wyłącznie dla chłopów – zob. B. Bartusiak, dz. cyt., 
s. 147-149.
236 Zob. A. M. Wójtowicz, Kryminalna Karolina, http://www.racjonali-
sta.pl/kk.php/t,2844 - dostęp: 28 listopada 2015 r., a także: A. Uruszczak,
Constitutio Criminalis Carolina z 1532 roku, http://www.edukacjaprawni-
cza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/constitutio-criminalis-carolina-
z-1532-roku.html - dostęp: 28 listopada 2015 r. oraz J. Warylewski, dz. cyt.,
s. 93; S. Salmonowicz, Wizerunek kodeksu: Constitutio Criminalis Carolina,
Roczniki Nauk Prawnych 2003, z. 1, s. 61.
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Wobec niektórych przestępstw kwalifikowanych stoso-
wano zaostrzoną procedurę wymierzania kary śmierci, np. wle-
czenie skazańca końmi na miejsce egzekucji, czy też szarpanie 
ciała rozgrzanymi szczypcami237. Owa kara, stanowiąca karno-
prawną konsekwencję dokonania czynu zabronionego, 

Ilustracja 24. Rodzaje tortur przewidzianych w Constitutio Criminalis 
Carolina 

237aJedną z bardziej spektakularnych egzekucji wykonano w Warszawie, 
w 1620 r., na niedoszłym zabójcy króla Zygmunta III Wazy – Michale Pie-
karskim, który dokonał na króla zamachu 15 listopada 1620 r. Ówczesny 
Sejm 11 dni później wydał wyrok skazujący na karę śmierci za zdradę stanu. 
Ciało skazańca szarpano rozgrzanymi szczypcami a kolejnym etapem kwalifi-
kowanej kary śmierci było przetrzymywanie ręki w ogniu aż do zwęglenia, 
a następnie jej odcięcie. Druga ręka również została obcięta, aczkolwiek już 
bez przypalania. Następnie niedoszłego królobójcę rozerwano czterema końmi 
a jego części ciała spalono na stosie. Ostatnim elementem było zebranie pro-
chów skazanego oraz nabicie nimi armaty i wystrzelenie ich w powietrze - zob. 
J. Warylewski, dz. cyt., s. 93-94 oraz 126-127.
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wykonywana była publicznie w myśl zasady peccantes coram 
omnibus argue, ut ceteri timorem habeant – oskarżaj przestępców 
w obecności wszystkich, aby i inni się bali238.  

Zwłoki przestępców, ich ścięte głowy lub kończyny (naj-
częściej ręce) wbijane były na pale w miejscach publicznych. 
Przybijano je również do szubienicy lub układano na kołach eg-
zekucyjnych. Zdaniem W. Maisela zabieg ten pełnił wspo-
mnianą już wcześniej funkcję prewencyjną, tzn. ostrzegał przed 
negatywnymi konsekwencjami dokonywania czynów zabronio-
nych239.  

1.3.2. Sposoby wykonywania kary śmierci 

W średniowiecznej Polsce najczęściej wykorzystywanym 
sposobem wykonania kary śmierci było ścięcie (capitis truncatio, 
decollatio), należące do najstarszych sposobów egzekucji240. Po-

238 Zob. J. Bardach, Prawo sądowe.., s. 182-184. 
239aZob. W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań 1982, 
s. 304.
240 Miasta, które uzyskały prawo wykonywania kary głównej poprzez ścięcie
(ius gladi) były zobowiązane do tego, by ten rodzaj egzekucji wykonywał pro-
fesjonalista, tj. kat (tzw. mistrz świętej sprawiedliwości), który pełnił niejako
funkcję publiczną. Opłacany był z budżetu miasta oraz przysługiwało mu
„służbowe mieszkanie”. Cennik usług kata (tzw. taksa katowska) dla Gdańska
z 1708 r. przedstawiał się w następujący sposób: powieszenie - 3 dukaty, chło-
sta u pręgierza - 30 złp, obcięcie ucha - 1 dukat, wyświecenie z miasta -
20 złp, wypalenie piętna na ciele - 1 dukat, przypalanie żywcem - 4 dukaty,
pławienie - 3 dukaty, każde szczypnięcie rozżarzonymi szczypcami - 1 dukat,
każde okaleczenie - 10 złp, ścięcie głowy - 3 dukaty, łamanie kołem - 4 dukaty
- więcej na ten temat: P. Polechoński, Oto jest cennik kata, http://www.kosza-
lin.ap.gov.pl/index.php/pisza-o-nas/414-oto-jest-cennik-kata.html - dostęp:
30 listopada 2015 r.; H. Zaremska, Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie
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pularność tejże metody należy przypisać powszechnej dostępno-
ści toporów oraz mieczy, które były stosowane jako broń. Ścię-
cie za ich pomocą – w odróżnieniu od powieszenia – klasyfiko-
wane było jako „kara honorowa”241. W Polsce ścięcie dokony-
wane było najczęściej za pomocą miecza, topór zaś służył raczej 
do wykonywania kar mutylacyjnych. O tej formie egzekucji 
można znaleźć wzmiankę już w przywileju Władysława Ło-
kietka z 1298 r. Korzystano z niej w przypadku: zabójstwa, roz-
boju, podpalenia, zgwałcenia czy też cudzołóstwa. „Zwierciadło 
Saskie” z XIII w. również przewidywało taką formę kary w po-
dobnych przypadkach242. 

Kolejnym sposobem wykonania kary śmierci w średnio-
wiecznej Polsce było powieszenie (suspendium), uznawane za 
karę hańbiącą oraz plebejską. Odnaleźć ją można zarówno 
w „Zwierciadle Saskim”, jak i w Carolinie; najczęściej stosowane 
było za kradzież. Kodyfikacja saska przewidywała powieszenie 
oprócz złodzieja, również jego pomocników, podżegaczy oraz 
popleczników. Metodyka wykonywania tejże egzekucji opierała 
się początkowo na dość prymitywnym wykorzystaniu gałęzi 
drzewa, by następnie ewaluować w specjalistyczne konstrukcje 
szubienic – od drewnianych aż pomurowane243. Te ostatnie po-
siadały trwały charakter (chociaż początkowo przygotowywane 

Polski XIV-XVI w., Warszawa 1986, s. 48.; E. Rozenkranz, Gdańska archeolo-
gia prawna, Gdańsk 1993, s. 108-109 oraz T. Maciejewski, Narzędzia tortur 
sądów bożych i prób czarownic, Koszalin 1997, s. 22. 
241 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 144. 
242 Tamże, s. 145. 
243 Murowana szubienica składała się ze studni oraz z rusztowania, w niektó-
rych przypadkach wielopiętrowego. Powieszenie na najwyższym pozio-
mie/piętrze było uznawane za obostrzenie kary. Na postawie zachowanego 
opisu szubienicy skonstruowanej w Tczewie (rozebrana dopiero w 1802 r.) 
można stwierdzić, że była to konstrukcja murowana o średnicy 30 stóp (ok. 
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były ad casum – jednorazowo) oraz wykorzystywane wielokrot-
nie. Warto zauważyć, że w dość specyficzny sposób traktowano 
ciało osoby skazanej, które pozostawiano na szubienicy do mo-
mentu rozkładu, ponieważ respektowano ówczesny zakaz doty-
czący pochówku takich zwłok na cmentarzu („na poświęconej 
ziemi”) i dokonywano tego w pobliżu szafotu lub w innym „nie-
poświęconym miejscu”244. Zabieg ten miał za zadanie zarówno 
odstraszyć, jak i zapobiegać popełnianiu kolejnych przestępstw. 
Można zatem stwierdzić, że w tym wypadku kara śmierci miała 
charakter wychowawczy oraz prewencyjny. 

Kwalifikowana kara śmierci przybierała również postać ro-
tacio, rota plexus, a więc łamania kołem245 (patrz: Ilustracja 25). 
Ten rodzaj egzekucji przewidziany był w „Zwierciadle Saskim” 
m.in. dla morderców oraz podpalaczy. Carolina usankcjono-
wała rotacio również dla trucicieli. Zasadniczo była to kara prze-
widziana za „szczególnie okrutne przestępstwa”, a jej obostrze-
nie polegało na wleczeniu końmi na miejsce wykonania egzeku-
cji. Ponadto szarpano ciało rozgrzanymi cęgami. Intencją kary
głównej było nie tylko pozbawienie życia skazańca, lecz i po-
hańbienie jego ciała poprzez połamanie skutkujące deformacją.

9 m) i wysokości 10 stóp (ok. 3 m) – więcej na ten temat zob. J. Warylewski, 
dz. cyt., s. 149.  
244 Tamże, s. 150. 
245 Rota Plexus to rodzaj kary polegający na położeniu skazańca na drewnia-
nym kole, a następnie łamaniu mu kości np. za pomocą pałki lub za pomocą 
koła egzekucyjnego zrzucanego przez kata z pewnej wysokości. Ciało skazańca, 
w sytuacji gdy już miał połamane kości – wplatano w szprychy koła, które 
umocowane było na słupie zakopanym w ziemię. Przestępca konał na zawie-
szonym kole a rozkładające się szczątki stanowiły przestrogę dla innych -  zob. 
J. Warylewski, dz. cyt., s. 153-155.
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Według D. Kaczora rota plexus stanowiła karę przewidzianą wy-
łącznie dla mężczyzn, ale występowały przypadki zastosowania 
jej również wobec kobiet246. 

Ilustracja 25. Łamanie kołem (rota plexus) 

246 Np. w przypadku podstępnego zabicia czy otrucia swojego męża - zob. 
D. Kaczor, Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku
w XVI-XVIII wieku, Gdańsk 2005, s. 282-283. Projekt Andrzeja Zamoy-
skiego przewidywał karę śmierci z użyciem koła: „ręka nayprzód jego prawa
rozpalonemi cęgami szarpana, a potem kołem bity na śmierć będzie” (art. LI).
Projekt Andrzeja Zamoyskiego, cyt. za: http://starodruki.ihuw.pl/stWeb/sin
gle/433/ - dostęp 6 grudnia 2016 r.; zob. również J. Warylewski, dz. cyt.,
s. 155.
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W przedrozbiorowej Polsce kara śmierci stosowana była 
również pod postacią pogrzebania żywcem. Była ona zawarta 
m.in. w Carolinie, natomiast „Statuty Toruńskie” przewidywały
jej stosowanie wobec przestępstwa bigamii. Ta forma egzekucji
zdaniem E. Rozenkranza: „spowodowana była względami reli-
gijno-obyczajowymi”247. O zakopaniu żywcem wspomina rów-
nież „Summa Rajmunda” (Partenopejczyka), która stanowiła
podstawę w trakcie tworzenia tzw. „Statutu Łaskiego” z 1505 r.
(patrz: Ilustracja 26). Na terenach ówczesnej Polski kara śmierci
mająca postać pogrzebania żywcem stosowana była również wo-
bec kobiet winnych dzieciobójstwa248. Egzekucja wykonywana
była najczęściej w pobliżu szubienicy. Gdański kodeks prawa
lubeckiego z 1263 r. (Decretum Civitatis Danceke) prognozował
pogrzebanie żywcem kobiety, która została przyłapana na kra-
dzieży na gorącym uczynku (in flagranti). Wyżej wspomniany
sposób wykonania kary śmierci groził również za naruszenie
„czci niewieściej” (art. 39 wspomnianego powyżej kodeksu)249.

247 E. Rozenkranz, dz. cyt., s. 95. 
248 W tym przypadku kara była obostrzona, ponieważ kobietę dodatkowo 
przebijano palem – zob. tamże, s. 95-97. 
249 Zob. Decretum Civitatis Danceke, http://www.worldcat.org/title/decretum 
-civitatis-danceke-gdanski-kodeks-prawa-lubeckiego-z-1263-roku/oclc/2343
50006 - dostęp: 7 grudnia 2016 r.
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Ilustracja 26. Statut Łaskiego, ilustracja 
przedstawia króla oraz senat 

Rozważając zagadnienia związane z rodzajami i sposobami 
wykonywania kary śmierci w Polsce średniowiecznej należy za-
uważyć, że wbicie na pal (patrz: Ilustracja 27), zwane również 
palowaniem (palo infixus), nie stanowiło nadzwyczajnej formy 
wykonania tej kary. W Polsce kara ta stosowana była wobec 
buntowników oraz zdrajców. Nadmienia o palowaniu W. Mai-
sel wskazując, iż ten rodzaj kary śmierci został trzykrotnie wy-
mieniony w poznańskiej Liber Maleficorum – „Księga Złoczyń-
ców”, zgodnie z którą wymierzana była za: morderstwa (w tym 
rabunkowe), gwałty, rozboje czy też za podpalenia250. Na karę 
główną poprzez wbicie na pal został skazany np. Aleksander 
Kostka Napierski – przywódca powstania chłopskiego na Pod-

250 Zob. W. Maisel, Poznańskie prawo karne do końca XVI w., Poznań 1965, 
s. 96-113.
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halu. Egzekucja odbyła się 18 lipca 1651 r., na wzgórzu Krze-
mionki w Krakowie. Warto pamiętać, że podobny los spotkał 
również przywódców powstania chłopskiego w Wielkopol-
sce251. 

Pewną ciekawostką może stanowić fakt, iż do hańbiących 
rodzajów egzekucji można zaliczyć utopienie, które groziło za-
zwyczaj za krewnobójstwo (zabicie wstępnego, zstępnego lub 
kogoś z rodzeństwa) oraz mężobójstwo252. W przypadku kobiet 
kara śmierci przez utopienie wykonywana była za trzykrotną 
kradzież, otrucie, włamanie, a także za dopuszczenie się zdrady 
małżeńskiej.  Utopienie  występowało  pod  postacią  tzw.  „kary 
worka” (poena cullei)253. Osobę skazaną na śmierć umieszczano 
w worku (najczęściej skórzanym lub lnianym)254. Warto zwró-
cić uwagę na fakt, że znajdowały się w nim również zwierzęta 
(np. pies, kot, kogut, wąż lub małpa)255. Ten rodzaj kary odna-
leźć można w „I Statucie Litewskim” z 1529 r., a dokładniej 
w art. 7 rozdz. XI, zgodnie z którym: „Syn albo dziewka, która 
przyczyną swą gardło swego Rodzica przyprawi, śmiercią ha-
niebną ma karan być, po rynku wożąc kleszczami ciała targać, 
a po tym w miech skórzany, wsadziwszy do niego psa, kura, 
węża i kotkę, i to wszystko pospołu w miech wsadziwszy 

251 Był to bunt ludności chłopskiej w lądzkich dobrach zakonu cystersów, spo-
wodowany wzrostem ciężarów feudalnych, mający miejsce w czerwcu 1651 
roku, zob. K. Lepszy, Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia, 
Warszawa 1968, s. 158. 
252 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 158. 
253 Tamże. 
254 Przed umieszczeniem kobiety w worku z reguły pozbawiano ją ubrań – 
zob. tamże, s. 159.  
255 M. Jaskier twierdzi, że zwyczaj ten na ziemiach polskich był rzadko stoso-
wany; zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 159.  
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Ilustracja 27. Wbicie na pal (palo infixus) 
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 i to wszystko pospołu  w miech wsadziwszy zaszyć, i gdzie naj-
głębiej do wody utopić”256. Symbolikę zwierząt wkładanych do 
worka wyjaśnia B. Groicki: „Kto by zabił ojca, matkę, syna, 
dziada, babę, brata, siostrę (…), taki zaszyty w skórę Abo wór 
ze psem, z kurem, z jaszczurką (…), w rzekę ma być wrzucon 
i utopion. Ze psem dla tego, iż ten człowiek nie znał uczciwości 
(…). Kur znaczy wysoką a hardą myśl jego, którę miał przeciw 
rodzicom swoim (…). Jaszczurka znaczy nieszczęśliwość rodzi-
ców. (…) małpa zasię [gdy] więcej niż bestyjalny uczynek po-
pełnił”257 (sic!). 

Kolejnym rodzajem kary śmierci było combustio, oznacza-
jące karę spalenia na stosie (patrz: Ilustracja 28). Ten rodzaj kary 
śmierci, wg J. Warylewskiego, stanowił zaledwie ok. 5% wszyst-
kich egzekucji258. Kara ta mogła przybrać dwie formy: spalenia 
żywcem lub spalenia zwłok skazańca (po wcześniejszym ścięciu 
mieczem bądź powieszeniu). 
Spalenie na stosie stanowiło karę grożącą za szeroko pojęte prze-
stępstwa przeciwko Bogu i religii albo za podpalenie. Zgodnie z 
art. 109 Caroliny: „Jeśli ktoś przy sprawowaniu czarów wyrządzi 
ludziom szkodę ma zostać skazany przez spalenie”. Natomiast 
wg art. 116 przywołanej regulacji prawnej: „Jeśli człowiek od-
daje się rozpuście ze zwierzęciem, lub mężczyzna z mężczyzną 
lub kobieta z kobietą, to pozbawieni zostaną życia, według po-
wszechnego zwyczaju należy poddać ich karze śmierci przez spa-

256 I Status Litewski, cyt. za: L. Grochowski, A. Misiuk, Historia państwa 
i prawa Polski. Wybór źródeł X-XX wiek, Olsztyn 2003, s. 51. 
257 B. Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego w Ko-
ronie Polskiej, Warszawa 1953, s. 209-210. 
258 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 160. 
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lenie”. Z kolei zgodnie z art. 125 omawianej kodyfikacji: „Któ-
rym udowodniono w złym zamiarze podpalenie, winni być uka-
rani   śmiercią  przez  spalenie”259. W  sytuacji   spalenia  żywcem 

Ilustracja 28. Combustio. Spalenie żywcem Jana Husa 

259 Carolina, cyt. za: tamże, s. 160-161. 
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skazany najczęściej przywiązywany był do pala, wokół którego 
ułożony był stos. Zadaniem kata w tym przypadku było jedynie 
podłożenie pod niego ognia. 

Ostatnim z kwalifikowanych rodzajów kary śmierci stoso-
wanej w przedrozbiorowej Polsce było rozerwanie, znane rów-
nież pod nazwą ćwiartowania lub rozkawałkowania. Egzekucja 
polegała na przywiązaniu kończyn skazańca linami do czterech 
koni, które to ciągnąc w różnych kierunkach – rozrywały ciało 
(patrz: Ilustracja 29). Śmierć w tym przypadku następowała 
bardzo szybko z powodu wykrwawienia. Rozerwanie było karą 
popularnie stosowaną za królobójstwo260. Bardzo często ćwiar-
towanie przeprowadzano dopiero po wcześniejszym uśmierce-
niu przestępcy. Jak podaje W. Ostrożyński, taki wyrok został 
orzeczony wobec porywaczy-zamachowców na króla Stanisława 
Augusta261. Za zbrodnię przeciwko władzy, przeciwko królowi 
(crimen laesae maiestatis)262 3 listopada 1771 r. Sąd Sejmowy 
orzekł, że: „Ręce ściętych zbrodniarzy, odłączone od ciała, mają 
być wbite na pal przy drogach publicznych i po niejakim czasie 
spalone, a popioły na wiatr rozwiane, ciała zaś zaraz po ścięciu 
rozćwiartowane, spalone i na wiatr rozwiane”263. Rozkawałko-
wanie przewidywały również „Statuty Litewskie” w sytuacji: 

260 W taki sposób zakończył żywot wspomniany wcześniej Michał Piekarski 
po nieudanym zamachu na króla Zygmunta III Wazę. 
261aZob. W. Ostrożyński, Sprawa zamachu na króla Stanisława Augusta, 
http://mazowsze.hist.pl/16/Kronika_Zamkowa/1025/2013/37040/ - dostęp: 
1 grudnia 2015 r. 
262 Więcej na ten temat zob. M. Dyjakowska, Crimen laesae maiestatis. Stu-
dium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce, Lublin 2010, s. 113-
184. 
263 W. Ostrożyński, Sprawa zamachu na króla Stanisława Augusta, http:// 
mazowsze.hist.pl/16/Kronika_Zamkowa/1025/2013/37040/a-adostęp: 
1 grudnia 2015 r. 
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„Jeśliby sługa Pana swego zabił, albo ranił, takowy ma gardłem 
karan być iako zdrajca czwartowaniem” 264. 

Ilustracja 29. Rozerwanie końmi 

W przedrozbiorowej Polsce ten rodzaj kary był często sto-
sowany na podstawie różnych norm i różnych kodyfikacji praw-
nych, co wynikało z rozwarstwienia stanowego265.  Obszerny był 
również katalog przestępstw zagrożonych karą śmierci. Zaliczały 
się do nich nie tylko czyny zabronione przeciwko panującemu, 
jak bunt czy zdrada, ale również, np. przestępstwa przeciwko 
religii. Stopniowo jednak rezygnowano od wymierzania i stoso-
wania najbardziej okrutnych kar, a więc kwalifikowanych, obo-
strzonych, co wynikało z pojawienia się w XVIII w. humanitar-
nej doktryny prawa karnego 

Reasumując powyższe rozważania na temat genezy i ewo-
lucji kary śmierci należy zauważyć, iż wywodzi się ona z tzw. 

264 Statuty Litewskie, cyt. za: L. Grochowski, A. Misiuk, dz. cyt., s. 52. 
265 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 150-151. 
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krwawej zemsty oraz była ściśle związana z religią. W później-
szym okresie, wraz z sukcesywnym rozwojem prawa, ten rodzaj 
kary głównej zaczynał być odbierany w kategorii karnej reakcji 
państwa (wspólnoty), na naruszenie porządku prawnego. W po-
wyższym rozdziale została przeanalizowana kwestia dziejów kary 
śmierci, jej miejsca w ówczesnych katalogach kar, systematyki 
jej orzekania i wymierzania  oraz sposobów wykonywania. 
Obecność tegoż rozdziału, autor niniejszego opracowania argu-
mentuje tym, iż by móc zrozumieć dane zagadnienie, dany pro-
blem, należy zapoznać się przede wszystkim z jego historią. 
Dzięki temu, możliwe jest przeanalizowanie na przestrzeni wie-
ków transformacji tematyki opracowania. 



ROZDZIAŁ 2 
PRAWODAWSTWO KARNE 

W OKRESIE ZABORÓW 
ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
KARY ŚMIERCI 

Problematyka związana z karą śmierci w okresie zaborów1 
musi zostać podjęta, bowiem jak wskazuje B. Bartusiak: „ (…) 
mimo braku niepodległego państwa naród polski nie egzystował 
przecież w warunkach prawnej próżni”2, z czym należy się 
w pełni zgodzić. Warto również nadmienić, iż przed rozbiorami 
Rzeczpospolita była największym, najrozleglejszym (prócz Ro-
sji) państwem europejskim3. Jak wiadomo XVIII-wieczna Pol-
ska przechodziła kryzys zarówno ekonomiczny, społeczny jak 
i ustrojowy, który  stanowił pośrednią przyczynę rozbiorów4. 

1 Więcej na ten temat: http://polskiedzieje.pl/polska-pod-zaborami - dostęp: 
16 lutego 2016 r.  
2 B. Bartusiak, dz. cyt., s. 152. 
3 W 1772 r. obszar Rzeczypospolitej wynosił 733,5 tys. km² - więcej: zob. 
W. Witkowski, Upadek Polski i pierwsze lata niewoli, [w:] A. Korobowicz,
W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Kraków 2003, 
s. 15-16.
4aPor. D. Bielawski, Polska pod zaborami – 123 lata niewoli, http://
pamiec.org.pl/dariusz-bielawski-polska-pod-zaborami-123-lata-niewoli/ - do-
stęp: 21 lutego 2016 r.
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Natomiast za bezpośrednią przyczynę upadku I Rzeczypospoli-
tej należy uznać czynnik zewnętrzny, a więc agresję sąsiadów 
wynikająca ze zmiany w układzie sił, od czasów Wojny Północ-
nej w latach 1700-1721. Jak twierdzi A. Korobowicz: „dopro-
wadziła ona do kryzysu suwerenności polskiej, a w konsekwen-
cji do zablokowania podjętego dzieła reformy państwa”5. 

2.1. Zabór austriacki 

Ziemie zajęte w I rozbiorze Austriacy nazwali Królestwem 
Galicji i Lodomerii6, zaś „nabytki” po III rozbiorze – Galicją 
Nową lub Zachodnią, przeciwstawiając ją wówczas Galicji Sta-
rej (inaczej Wschodniej)7. W czasie I rozbioru Polski austriackie 
prawo karne ujęte było w ustawie z 1767 r., a więc w Constitutio 
Criminalis Theresiana (tzw. „Theresianie”; patrz: Ilustracja 30, 
31, 32, 33). Była to surowa i przestarzała kodyfikacja nawiązu-
jąca jeszcze do Caroliny. Z powodu głębokiej odmienności 
(a raczej przepaści) od prawa polskiego, nie została wprowa-
dzona na terenie Galicji8. Pierwsze lata rządów austriackich 
w Galicji stanowią w dziejach sądownictwa tzw. okres przej-
ściowy, trwający do czasu reform przeprowadzonych przez Jó-
zefa II. Zdaniem K. Sójki-Zielińskiej, w tym okresie, choć funk-
cjonowało jeszcze sądownictwo polskie, to wypierały je nowo 

5 W. Witkowski, dz. cyt., s. 16. 
6 Zob. S. Grodziski, Ustrój polityczno-administracyjny, [w:] J. Bardach (red.), 
M. Senkowska-Gluck (red.),  Historia państwa i prawa Polski, Warszawa
1981, s. 712-719.
7 Zob. W. Witkowski, dz. cyt., s. 35.
8 Obowiązywała jednak na terenie tzw. Śląska austriackiego - więcej: B. Bar-
tusiak, dz. cyt., s. 155.
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kreowane organy sądowe9. W 1772 r. władze austriackie naka-
zały stosowania dotychczasowego prawa10.  

Ilustracja 30. Constitutio Criminalis Theresiana 

9 Zob. K. Sójka-Zielińska, Organizacja sądownictwa, [w:] J. Bardach (red.), 
M. Senkowska-Gluck (red.),  Historia państwa i prawa Polski, Warszawa
1981, s. 736.
10 Zob. K. Sójka-Zielińska, Organizacja…, s. 775.
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Ilustracja 31. Przedstawienie jednego ze sposobów 
torturowania skazanego 1/3 
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Ilustracja 32. Przedstawienie jednego ze sposobów 
 torturowania skazanego 2/3 

Ilustracja 33. Przedstawienie jednego  
ze sposobów torturowania skazanego 3/3 
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W 1787 r. wspomniany wcześniej Józef II ogłosił nowy 
kodeks karny11 dla wszystkich krajów austriackich, w tym rów-
nież Galicji. Kodyfikacja ta, tj. Powszechny kodeks karny 
o zbrodniach i karach, zwany Józefiną, Josephiną – stała na sta-
nowisku równości wszystkich wobec prawa karnego, wprowa-
dziła formalną definicję przestępstwa oraz realizowała zasady
nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriora, znosząc
tym samym analogię w prawie karnym12. Kodeks zlikwidował
orzekanie i stosowanie kary śmierci w postępowaniu zwyczaj-
nym13. Przewidziana była natomiast w drugim, nadzwyczajnym
trybie doraźnym w postaci powieszenia. Stosowano ją w przy-
padku rozruchów, buntów czy też powstań niepodległościo-
wych14. Pomimo swoich zalet, Józefina została opozycyjnie
przyjęta w Galicji. Nieprzychylna zmianom była szlachta, po-
nieważ kodyfikacja ta była znacznie surowsza od obowiązują-
cego na terenach Polski prawa ziemskiego, a sposób wykonania
kary śmierci posiadał charakter hańbiący. Innym z powodów
odrzucania ustawy karnej –  wg S. Płazy – było jej pochodzenie,
traktowano ją jako dzieło zaborcy narzucone siłą15.

Z dniem 1 stycznia 1797 r. na terytorium Galicji Zachod-
niej (tj. obszar zajęty w III zaborze) wszedł w życie Kodeks 

11 Zob. M. Krzymkowski, Ustawa powszechna o występkach i ich karaniu 
z 1787 r. (Józefina), [w:] M. Kallas, M. Krzymkowski, Historia ustroju i prawa 
w Polsce 1773/1795-1918, Warszwa 2006, s. 406-409. 
12 Zob. W. Witkowski, dz. cyt., s. 47. 
13aPor. A. Grześkowiak, Idea abolicjonizmu na tle współczesnych systemów 
prawno karnych (referat wygłoszony w kwietniu 1985 r., [w:] J. Krukowski 
(red.), F. Lempa (red.), Kościół i prawo, Lublin 1990, s. 233. 
14 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 155-156. 
15 Zob. S. Płaza, Historia prawa na tle porównawczym, Kraków 1997, s. 107. 
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Karny Zachodniogalicyjski. Czerpał on wzorce z koncepcji jó-
zefińskich, tj. nie przewidywał stosowania nadmiernie surowych 
kar, przewidywał karę śmierci w przypadku przestępstwa 
„zdrady głównej”16. Od 1804 r. na terytorium Cesarstwa Au-
striackiego obowiązywała kolejna ustawa karna – Księga Ustaw 
za Zbrodnie i Ciężkie Policyjne Przestępstwa, znana pod nazwą 
Franciszkany17. Podobnie, jak wcześniejsza kodyfikacja, Fran-
ciszkana w swoich generalnych założeniach nie odchodziła od 
Józefiny – ograniczała penalizację, jak i przewidywała w katalogu 
kar karę śmierci. Kara główna była orzekana na podstawie po-
stępowania zwyczajnego za takie przestępstwa jak: morderstwo 
(mord), zabójstwo rabunkowe, zbrodnicze podpalenie czy też za 
fałszerstwo państwowych papierów kredytowych, a później 
także pieniędzy18. Warto nadmienić, iż istniała możliwość nad-
zwyczajnego złagodzenia kary, dzięki czemu Franciszkana nale-
żała do łagodnych kodyfikacji. Wyjątek stanowiły przestępstwa 
na tle politycznym na obszarze Galicji.  

Od 1852 r. w zaborze austriackim – podobnie jak w całym 
Cesarstwie – zaczął obowiązywać nowy kodeks karny. Przewi-
dywał on karę śmierci oraz cechował się surowością przepisów, 
zwłaszcza dotyczących ochrony państwa i jego organów. Kara 
śmierci groziła, m.in. za: zdradę główną, morderstwo, zabój-
stwo, rozbójnicze uszkodzenie cudzej własności, jak i działania 
oraz zaniechania o charakterze złośliwym, jeśli w ich wyniku 
człowiek utracił życie. Kara ta groziła również za podpalenie, jak 
również zbrodnię popełnioną przez szajkę. W późniejszym 

16 Zob. W. Witkowski, dz. cyt., s. 47-48. 
17 Zob. K. Sójka-Zielińska, Organizacja…, s. 782-783. 
18 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 156 
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okresie surowość tego kodeksu uległa złagodzeniu19. W Polsce 
kodeks ten obowiązywał na terenie byłego zaboru austriackiego 
aż do chwili uchwalenia polskiego kodeksu karnego z 1932 r. 

2.2. Zabór pruski 

Po pierwszym rozbiorze władze Prus (patrz: Ilustracja 34) 
bezzwłocznie wprowadziły tzw. Landrecht Wschodniopruski 
z 1721 r., który cechował się kazuistyką oraz surowością, o czym 
świadczyć mogą zwyczajne i kwalifikowane formy kary śmierci. 
Warto zauważyć, że w przywołanym akcie prawnym kara po-
zbawienia wolności posiadała marginalne znaczenie20. Katalog 
kar odznaczał się wielką brutalnością, w którym – jak pisze 
S. Salmonowicz – „przeważały zwyczajne i kwalifikowane formy
kary śmierci i to najczęściej jako zasadnicza sankcja przewi-
dziana za dane przestępstwo”21. Wymierzona kara śmierci mo-
gła być dodatkowo zaostrzona, np. uprzednim odcięciem ręki,
języka czy też szarpaniem gorącymi kleszczami. Zwyczajną
formą kary śmierci było ścięcie oraz powieszenie. Kwalifiko-
waną zaś: łamanie kołem, ćwiartowanie lub palenie na stosie22.

19 S. Płaza, dz. cyt., s. 105-109. 
20 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 157. 
21 S. Salmonowicz, Prawo karne 1772-1848, [w:] J. Bardach (red.), M. Sen-
kowska-Gluck (red.),  Historia państwa i prawa Polski, Warszawa 1981, 
s. 656-657.
22 Zgodnie z tradycją wobec kobiet nie stosowano kary powieszenia oraz ła-
mania kołem - zob. S. Salmonowicz, Prawo karne…, s. 657.
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Ilustracja 34. Fryderyk II Wielki  
(Friedrich II von Hohenzollern) król Prus w latach 

1740–1786 

Na ziemiach, które w wyniku II i III rozbioru, znalazły się 
pod panowaniem pruskim,  sukcesywnie wprowadzano nowe 
Powszechne Prawo Krajowe dla państw pruskich (tzw. Lan-
drecht Pruski z 5 lutego 1794 r.)23, które zaczęło w pełni obo-
wiązywać od 1797  r. Omawiana kodyfikacja spełniała postulaty 

23 Zob. J. Wiewiorowski, Landrecht pruski (1794 r.), [w:] A. Gulczyński, 
B. Lesiński , J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wy-
bór tekstów źródłowych, Poznań 2002, s. 383-385; M. Krzymkowski, Lan-
drecht pruski z 1794 r., [w:] M. Kallas, M. Krzymkowski, Historia ustroju
i prawa w Polsce 1773/1795-1918, Warszwa 2006, s. 386-392.
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równości wszystkich wobec prawa oraz respektowała zasady nul-
lum crimen, nulla poena sine lege24. W sposób nowoczesny defi-
niowała przestępstwo – jako działanie bądź zaniechanie zabro-
nione przez ustawę, a zawinione przez sprawcę25, jak również 
dzieliła czyny zabronione na publiczne i prywatne26. Warto za-
uważyć, że Landrecht Pruski utrzymał karę śmierci, która była 
stosowana głównie za czyny przeciwko życiu i zdrowiu, a także 
za zabójstwa, a jej podstawowymi formami było powieszenie 
i ścięcie. Warto zaznaczyć, że z powodu kazuistycznego ujęcia 
omawianej kodyfikacji, kara śmierci groziła w aż ok. 60 przy-
padkach; notabene – jako jedynie dopuszczalny rodzaj kary27. 
Relikt stanowiło zachowanie kwalifikowanych kar śmierci, tj.: 
spalenia na stosie, łamania kołem, wykonywania kar na zwło-
kach28. 

Normy karne Landrechtu z 1794 r. obowiązywały do 1851 
r., kiedy wszedł z życie nowy pruski kodeks karny. Wzorował 
się on na nowoczesnych zasadach zawartych w kodeksie francu-
skim z 1810 r., jak też na bawarskim kodeksie karnym Anzelma 
Feuerbacha z 1813 r. Jak wskazuje W. Witkowski, nowa ustawa 
karna za fundament przyjmowała – wcześniej już wspomniane 

24 Zob. W. Witkowski, dz. cyt., s. 33-34. 
25 Tamże, s. 33. 
26 Do pierwszych zaliczano przestępstwa przeciwko państwu i religii; do dru-
gich – czyny przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, czci osobistej, moralności - 
więcej: S. Salmonowicz, Prawo karne…, s. 659-662. 
27 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 157. 
28 Złagodzenie sposobów wykonywania kary śmierci, zniesienie kary łamania 
kołem oraz kar wykonywanych na zwłokach wprowadziły rozkazy gabinetowe 
z 19 czerwca i 19 października 1811 r. tudzież reskrypt królewski z 24 stycznia 
1812 r. Więcej na ten temat zob.: S. Salmonowicz, Prawo karne…, s. 660-
661.
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– zasady nullum crimen, nulla poena sine lege29. Kodeks ten prze-
widywał również karę śmierci za dokonanie morderstwa oraz za
szeroko zdefiniowane przestępstwa przeciwko państwu, np. za
zamach na monarchę (lub jego następcę), wstąpienie w czasie
wojny do armii nieprzyjaciela, za próbę zmiany ustroju bądź od-
separowania części terytorium od państwa przy użyciu prze-
mocy30.

Na wyżej wspomnianym kodeksie opierały się przepisy ko-
deksu karnego Związku Północno-Niemieckiego z 1871 r., 
który ustawą z 15 maja 1871 r. uległ przekształceniu w Kodeks 
Karny Ogólnoniemiecki (inna nazwa: Kodeks Karny Rzeszy 
Niemieckiej)31. Kodyfikacja ta była znacznie łagodniejsza od 
wcześniejszych. Kara śmierci przywidziana była w niej za mor-
derstwo lub jego usiłowanie na osobie monarchy32. Kodeks ten 
– jak podaje M. Bartnik i D. Chlewicka-Tutor – nie przewidy-
wał kwalifikowanych typów przestępstw, ale pozwalał sklasyfi-
kować zabójstwa proste (w typie podstawowym) „jako formę
uprzywilejowaną morderstwa”33. Niemiecki system prawny
w latach 1871-1918 charakteryzował się regulowaniem szeregu

29 Zob. W. Witkowski, Zabór pruski 1807-1914, Wielkie Księstwo Poznańskie, 
[w:] A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-
1918), Kraków 2003, s. 222. 
30 Zob.: B. Bartusiak, dz. cyt., s. 158; W. Witkowski, Zabór pruski…, s. 222-
223. 
31iZob. M. Krzymkowski, Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z 1871 r., 
[w:] M. Kallas, M. Krzymkowski, Historia ustroju i prawa w Polsce 
1773/1795-1918, Warszwa 2006, s. 397-406. 
32 Zob. M. Borucki, dz. cyt. s. 133-136. 
33 M. Bartnik, D. Chlewicka-Tutor, Przestępstwa przeciwko życiu w kodeksach 
państw zaborczych (wybrane zagadnienia), [w:] T. Guz (red.), W. Bednaruk 
(red.), M. R. Pałubska (red.), IUS ET HISTORIA. Księga pamiątkowa dedy-
kowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, Lublin 2011, s. 89. 
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czynów zabronionych za pomocą wprowadzania oddzielnych 
ustaw szczególnych i wyjątkowych. W 1884 r. przeciwko anar-
chistom została wprowadzona tzw. ustawa „dynamitowa” wpro-
wadzająca karę śmierci za zamachy terrorystyczne z użyciem dy-
namitu34. Ustawa karna z 1871 r. obowiązywała na ziemiach 
byłego zaboru pruskiego aż do momentu uchwalenia polskiego 
kodeksu karnego z 1932 r.35. 

Integralną część monarchii pruskiej stanowiło Wielkie 
Księstwo Poznańskie, które nie było traktowane w odmienny 
sposób od innych prowincji państwa pruskiego36. Patentem 
z dnia 9 listopada 1816 r. wprowadzono na terytorium Wiel-
kiego Księstwa ustawę karną: Powszechne Prawo krajowe dla 
państw królewskich pruskich (Landrecht z 1794 r.), który 
wszedł w życie (patent) 1 marca 1817 r.37. Pośród sankcji kar-
nych za dokonanie czynu prawnie niedozwolonego domino-
wały kary pozbawienia wolności, co stanowiło pewnego rodzaju 
novum, lecz również istniała kara śmierci w postaci zwykłej 
(podstawowej) oraz kwalifikowanej. Do pierwszej z metod zali-
czyć można ścięcie i powieszenie, natomiast do drugiej z nich – 

34 Zob. W. Witkowski, Zabór pruski…, s. 223. 
35 Zob. S. Płaza, dz. cyt., s. 109-112. 
36 Więcej na ten temat: J. Wąsicki, Ogólna charakterystyka odrębności prowincji 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, [w:] J. Bardach (red.), M. Senkowska-Gluck 
(red.), Historia państwa i prawa Polski, Warszawa 1981, s. 599-601; W. Wit-
kowski, Charakterystyka odrębności Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 
[w:] A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-
1918), Kraków 2003, s. 191-195. 
37 Zob. S. Salmonowicz, Prawo karne 1772-1848, s. 664; J. Wąsicki, Sądow-
nictwo w Wielkim Księstwie Poznańskim, [w:] J. Bardach (red.), M. Senkow-
ska-Gluck (red.), Historia państwa i prawa Polski, Warszawa 1981, s. 620-
621.
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spalenie na stosie. Kara główna groziła za blisko 60 spenalizo-
wanych czynów, a dotyczących głównie zbrodni przeciw pań-
stwu oraz życiu człowieka38. 

2.3. Zabór rosyjski 

Porządek karno-prawny na ziemiach polskich pod zabo-
rem rosyjskim pierwotnie opierał się na prawie karnym z okresu 
Księstwa Warszawskiego, a od 1818 r. na nowej kodyfikacji 
zwanej Kodeksem Karzącym Królestwa Polskiego (dalej: 
KKKP)39. Warto podkreślić, iż respektował on nowe zasady 
prawa karnego, jak i dostosowany był do terytorium, na którym 
miał obowiązywać. Kodeks z 1818 r. przewidywał stosowanie 
kary głównej w siedmiu konkretnych typach przestępstw: za 
zbrodnię stanu (art. 68 KKKP), morderstwo (art. 115 KKKP), 
usiłowanie morderstwa przy okolicznościach obciążających (art. 
120 KKKP), zabójstwo rozbójnicze (art. 125 KKKP), podpale-
nie powodujące ciężkie szkody (art. 143 KKKP), wobec hersz-
tów rabunku połączonego z ranieniem (art. 130 KKKP) oraz za 
spowodowanie skazania kogoś na śmierć za pomocą krzywo-
przysięstwa (art. 184 KKKP)40. Jak zauważył J. Śliwowski – 
w przypadkach wymienionych powyżej – „kara śmierci była 
karą wyłączną”41. Ten najwyższy rodzaj kary stosowany był rów-
nież za tzw. uporczywą recydywę42. Kodeks Karzący przewidy- 

38 Zob. S. Salmonowicz, Prawo karne 1772-1848, s. 661. 
39 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 159. 
40 Kodeks Karzący Królestwa Polskiego, cyt. za: J. Śliwowski, Kodeks Karzący 
Królestwa Polskiego (1818 r.), Lublin 1958, s. 336-340. Zob. również L. Gro-
chowski, A. Misiuk, dz. cyt., s. 120-123. 
41 J. Śliwowski, dz. cyt., s. 336. 
42 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 159-160. 



106       ROZDZIAŁ 2  

wał wykonywanie kary podobnie jak w Księstwie Warszawskim, 
a więc poprzez powieszenie lub ścięcie (jeżeli skazanym okazała 
się być kobieta – stosowano wyłącznie drugą z metod)43. W sy-
tuacji skazania na jedną z wcześniej wymienionych kar, obliga-
toryjnie orzekano tzw. „karę śmierci cywilnej”44. Czynem nie-
dozwolonym sui generis wg KKKP była ucieczka z więzienia. Je-
żeli zbiegiem był sprawca zbrodni zagrożonej karą tzw. ciężkiego 
więzienia, to groziła mu kara śmierci, ponieważ zachodziła pre-
sumpcja powrotu do życia przestępczego45. Zdaniem W. Ćwika 
recydywa karana była bardzo surowo, bo sprawca ukarany za 
zbrodnię – w razie ponownego dokonania czynu niedozwolo-
nego zagrożonego warownym więzieniem dożywotnim – pod-
legał również karze śmierci46.  

W myśl Ukazu Amnestyjnego (4-16 września 1834 r.) wła-
dza (zwłaszcza administracyjna) otrzymała skuteczny oręż do 
walki z ruchami niepodległościowymi, za pomocą którego mo-
gli zagrozić karą śmierci uczestnikom powstania listopadowego 
skazanym na wygnanie w sytuacji potajemnego powrotu na te-
rytorium Cesarstwa lub Królestwa47. 

W 1833 r. została powołana do życia tzw. Komisja do re-
wizji i ułożenia praw dla Królestwa Polskiego, nazywana rów-
nież Komisją Kodyfikacyjną. Inicjatorem tejże inicjatywy był 
car Mikołaj I (patrz: Ilustracja 35), który po upadku Powstania 

43 Zob. W. Ćwik, Prawo karne, [w:] J. Bardach (red.), M. Senkowska-Gluck 
(red.),  Historia państwa i prawa Polski, Warszawa 1981, s. 526-529. 
44Została zniesiona Kodeksem Cywilnym Królestwa z 1825 r.; więcej:  B. Bar-
tusiak, dz. cyt., s. 159; W. Ćwik, Prawo karne…, s. 533. 
45 Zob. W. Ćwik, Prawo karne…, s. 531. 
46 Tamże. 
47 Zob. W. Caban, Losy żołnierzy powstania listopadowego wcielonych do armii 
carskiej, Przegląd Historyczny 2000, z. 2, s. 235-245. 
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Listopadowego48 „w ojcowskiej trosce o dobro swoich podda-
nych zwrócił szczególną uwagę na stan Królestwa Polskiego pod 
względem prawodawstwa”49.  

Ilustracja 35. Mikołaj I Pawłowicz Romanow 

Pełna akceptacja nowego kodeksu przez cesarza nastąpiła 
w 1847 r. Rok później wszedł w życie Kodeks Kar Głównych 
i Poprawczych (dalej: KKGP). System kar zawartych w KKGP 

48 Więcej na temat Powstania Listopadowego: M. Borucki, dz. cyt., s. 138-
146; W. Zajewski, Powstanie listopadowe 1830-1831, Warszawa 2012; 
W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1930, http://pbc.
biaman.pl/dlibra/doccontent?id=8857 - dostęp: 18 lutego 2016 r.
49 W. Ćwik, Prawo karne…, dz. cyt.,  s. 541.
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miał za zadanie urzeczywistnić teorię prewencyjną oraz odstra-
szającą w prawie karnym. Z tego powodu daleki był on od hu-
manitarnej doktryny obowiązującej już w innych systemach 
prawnych50. Stosownie do tytułu kodeksu kary podzielono na 
główne i poprawcze. Do tych pierwszych zaliczała się oczywiście 
kara śmierci (przewidziana jedynie za trzy przestępstwa), zesła-
nie oraz katorga. Kara główna stosowana była za targnięcie się 
na osobę cesarza, bunt przeciw władzy, a ponadto za zdradę 
państwa51.  

W 1861 r. Ogólne Zgromadzenie Rady Stanu podjęło 
uchwałę przywracającą KKKP z tego względu, iż cechował się 
on zdecydowanie większym humanitaryzmem. Warto podkre-
ślić, że KKKP był również znacznie bardziej przystosowanym 
do warunków polskich, aniżeli KKGP52. Po wybuchu Powsta-
nia Styczniowego53 wobec jego uczestników stosowano ostre re-
presje, które opierały się na specjalnych ukazach cesarskich. 
W jednym z nich z 13 stycznia 1863 r. zalecano sądzić na miej-
scu popełnienia przestępstwa „buntowników schwytanych 
z bronią w ręku”54, lecz wyroki kary śmierci musiały zostać za-
twierdzone oraz wykonane przez naczelników wojennych peł-
niących funkcje dowódców dywizji55. Kilka miesięcy później (tj. 

50 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 160. 
51 Tamże. 
52 Zob. W. Ćwik, Prawo karne…, s. 556. 
53 Więcej na temat Powstania Styczniowego: M. Borucki, dz. cyt., s. 160-166; 
E. Niebelski (red.), Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, Lublin 2006;
Z. Grot, Rok 1863 w zaborze pruskim, Poznań 1963.
54 W. Sobociński, O stanie wyjątkowym w Królestwie Polskim w latach sześć-
dziesiątych XIX wieku, CPH 1973, z. 1, s. 179.
55 Zob. W. Ćwik, Prawo karne…, s. 564.
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11 maja 1863 r.) wydano dyspozycje w formie reskryptu cesar-
skiego o dziesiątkowaniu pojmanych powstańców, a także dzie-
leniu ich na kategorie56. Karę śmierci orzekał tzw. „skrócony sąd 
wojenno-polowy”57. Wobec przedstawicieli władz powstania, 
dowódców, oficerów, a nawet emisariuszy stosowano karę 
śmierci przez powieszenie58. 

W 1903 r. wszedł w życie tzw. Kodeks Tagancewa59, który 
cechował się nowoczesnością oraz liberalizmem (patrz: Ilustra-
cja 36). Jak zauważa B. Bartusiak: „Niestety, wszedł on w życie 
tylko częściowo”60. Kodeks ten był na wyższym poziomie, ani-
żeli jego poprzednicy. Opierał się na zasadzie – nullum crimen, 
nulla poena sine lege, nie dopuszczał stosowania analogii oraz 
wstecznego działania ustawy karnej61. W 1904 r. – jak podaje 
A. Korobowicz – weszły w życie wyłącznie przepisy obejmujące
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu zarówno wewnętrz-
nemu, jak i zewnętrznemu państwa (zamach na ustrój państwa,
spisek, bunt) zagrożone karą śmierci62.

56 Zob. W. Sobociński, dz. cyt., s. 179-181. 
57 W. Ćwik, Prawo karne…, s. 564. 
58 Zob.: L. Grochowski, A. Misiuk, dz. cyt., s. 96-104; W. Ćwik, Prawo 
karne…, s. 564-565. 
59aZob. M. Krzymkowski, Kodeks karny Nikołaja Tagancewa z 1903 r., 
[w:] M. Kallas, M. Krzymkowski, Historia ustroju i prawa w Polsce 1773/ 
1795-1918, Warszawa 2006, s. 383-386. 
60 B. Bartusiak, dz. cyt., s. 160. 
61 Zob. A. Korobowicz, Królestwo Polskie 1815-1915, [w:] A. Korobowicz, 
W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Kraków 2003, 
s. 174.
62 Tamże, s. 175.
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Ilustracja 36. Nikołaj Tagancew 

Obowiązujące od 1917 r. Przepisy Przechodnie wprowa-
dziły ogromne zmiany w Kodeksie Tagancewa w postaci znie-
sienia działu dotyczącego przestępstw zdrady stanu, a co się 
z tym wiąże, również przewidywanej dla niej kary śmierci. Prze-
pis art. 15 wspomnianego aktu normatywnego dopuszczał 
w sposób fakultatywny stosowanie kary głównej w ściśle okre-
ślonych warunkach. Ten rodzaj kary mógł być stosowany wg 
uznania sądu „jeżeli kary tej wymagać będą wyjątkowe warunki 
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danego przypadku”63. Omawiany kodeks obowiązywał – do 
1932 r. – na centralnych i wschodnich terenach odrodzonej po 
I wojnie światowej Rzeczypospolitej64. 

Na terenie Księstwa Warszawskiego – pomimo ogrom-
nego oporu – wdrożono prawodawstwo francuskie, które 
w głównej mierze obejmowało wyłącznie praw cywilne65. Nato-
miast prawo karne materialne czerpało swe źródło z kodyfikacji 
państw zaborczych. Na terytorium byłego zaboru pruskiego 
oraz, w późniejszym okresie, zaboru austriackiego zachowano 
moc obowiązującą ustaw karnych państwa zaborczych, które 
miały być używane subsydiarnie obok dawnego prawa pol-
skiego66. W sytuacji jakiejkolwiek wątpliwości miało być stoso-
wane prawo łagodniejsze, lecz w stosunku do ludności zarówno 
chłopskiej jak i miejskiej sądy orzekały na podstawie surowszego 
Landrechtu. Z kolei na podstawie uchwały z 1809 r. zalecono, 
by pierwszeństwo miały przepisy ściślejsze67. Odrębną grupę 

63 Art. 15 Przepisów Przechodnich z dnia 7 sierpnia 1917 r.; zob. też: S. Płaza, 
dz. cyt., s. 115-122. 
64 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 159-160. 
65 Zob.: W. Sobociński, M. Senkowska-Gluck, Prawo francuskie w Księstwie 
Warszawskim, [w:] J. Bardach (red.), M. Senkowska-Gluck (red.),  Historia 
państwa i prawa Polski, Warszawa 1981, s. 73-74; B. Bartusiak, dz. cyt., s. 154. 
66 Komisja Rządząca utrzymała moc byłego prawa polskiego uchwałami z 24 
lutego i 16 kwietnia 1807 r. z subsydiarnym zastosowaniem prawa pruskiego 
(Landrechtu) – zob.: W. Ćwik, Prawo karne materialne, [w:] J. Bardach (red.), 
M. Senkowska-Gluck (red.),  Historia państwa i prawa Polski, Warszawa
1981, s. 158-159; A. Korobowicz, Księstwo Warszawskie 1807-1815,
[w:] A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-
1918), Kraków 2003, s. 89.
67 Komisja Rządząca uchwałą sejmową z 18 marca 1809 r. wprowadziła do-
kładniejsze zasady stosowania różnych systemów prawnych, przewidując
pierwszeństwo dla przepisów ściślejszych, tzn. takich „które ściślej gatunek po-
pełnionego występku obejmują” - zob. http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-
content?id=25711 - dostęp: 11 lutego 2016 r.
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zmian stanowiły normy zastępujące okrutne kary przewidziane 
w prawodawstwie pruskim (Landrecht), znaczniej humanitar-
nymi. Chodziło tu o zakazaniu stosowania kary śmierci pod po-
stacią spalenia lub łamania kołem. W miejsce kwalifikowanych 
postaci kary głównej, a także dodatkowych udręczeń wprowa-
dzono – jak pisze W. Ćwik - „karę miecza” (ścięcie) oraz „karę 
szubienicy” (powieszenie)68. Warto zaznaczyć, iż wobec kobiet 
stosowana była wyłącznie pierwsza z metod (tj. kara śmierci 
przez ścięcie)69. W celu „tkliwego zawstydzenia zbrodniarza”70 
wystawiano go na widok publiczny. Przepis art. 10 uchwały sej-
mowej z 1809 r. posiadał specjalne status pośród obowiązują-
cych norm, ponieważ przewidywał on stosowanie surowszej 
kary aniżeli skodyfikowanej w prawie pruskim. W sytuacji do-
konania po raz piąty kradzieży z użyciem gwałtu przestępca miał 
zostać skazany na śmierć poprzez powieszenie71. Na wzór fran-
cuski wprowadzono również karę dodatkową pod postacią 
śmierci cywilnej oraz utraty praw politycznych, które były orze-
kane obligatoryjnie przy skazaniu na karę główną72. 

Zewnętrznym wyrazem sprzeczności (w trakcie Kongresu 
Wiedeńskiego73) między państwami zaborczymi na tle podziału 

68 W. Ćwik, Prawo karne materialne…, s. 160. 
69 Tamże. 
70 W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 
1964, s. 274. 
71 Tamże, s. 274-276. 
72 Więcej na ten temat: A. Korobowicz, Księstwo…, s. 89-90; W. Sobociński, 
Historia…, s. 275; W. Ćwik, Prawo karne materialne…, s. 161. 
73 Zob. Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim, http://historia-polski.klp. 
pl/a-6226.html - dostęp: 17 lutego 2016 r. 
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terytorium Księstwa Warszawskiego74 było powstanie Rzeczy-
pospolitej Krakowskiej – „wolnego, niepodległego i ściśle neu-
tralnego Miasta Krakowa z okręgiem”75. W momencie podpi-
sania Traktatu Dodatkowego w Wiedniu 3 maja 1815 r. na te-
renie Wolnego Miasta funkcjonował aparat jurysdykcyjny 
z czasów wcześniej opisanego Księstwa Warszawskiego, a obo-
wiązywał kodeks karny austriacki z 1803 r., a więc tzw. Fran-
ciszkana, który funkcjonował ze zmianami wprowadzonymi 
w czasach Księstwa, zaś – jak wskazuje A. Korobowicz – w 1839 
r. usunięto wszelkie zmiany z procedury karnej wdrożone w la-
tach 1807-181576. Najwyższy Sąd Karny, na podstawie ustawy
austriackiej z 1803 r. orzekać miał w ostatniej instancji o karze
głównej, która była przewidziana za takie przestępstwa jak: mor-
derstwo, zabójstwo związane z rabunkiem, podpalenie, czy też
fałszowanie papierów kredytowych77.

Podsumowując powyższe rozważania na temat kary 
śmierci w okresie zaborów, kiedy to trzy państwa ościenne (tzw. 
traktat Trzech Czarnych Orłów) dokonały grabieży terenów RP 
warto odwołać się do genezy tychże wydarzeń. W literaturze 

74 Więcej na temat skutków likwidacji Księstwa Warszawskiego: Polska pod 
trzema zaborami. Walka o niepodległość i jej odzyskanie (1815-1918), 
http://nowahistoria.interia.pl/ksiazka-do-historii/news-polska-pod-trzema-
zaborami-walka-o-niepodleglosc-i-jej-odzys,nId,1838930 - dostęp: 22 lutego 
2016 r. 
75 Wolne Miasto posiadało ustrój Republikański, stąd istnieje powszechnie 
przyjęta nazwa: Rzeczpospolita Krakowska; zob.: A. Korobowicz, Rzeczpospo-
lita Krakowska, [w:] A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa 
polskiego (1772-1918), Kraków 2003, s. 225; L. Grochowski, A. Misiuk, dz. 
cyt., s. 125-134. 
76 Zob. A. Korobowicz, dz. cyt., s. 242. 
77 Zob. W. M. Bartel, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa, [w:] J. Bardach 
(red.), M. Senkowska-Gluck (red.),  Historia państwa i prawa Polski, War-
szawa 1981, s. 817-820. 
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przedmiotu odnaleźć można wiele teorii na ten temat. Autorzy 
poszczególnych monografii są zgodni co do jednego, a miano-
wicie do podziału przyczyn upadku RP na dwie zasadnicze 
grupy: zewnętrzne oraz wewnętrzne. Przeprowadzając analizę 
aktów normatywnych, których moc prawna obowiązywała na 
zajętych obszarach można dojść do konkluzji, iż kara najwyższa 
oczywiście funkcjonowała z różnymi obostrzeniami, a więc 
w formie kwalifikowanej oraz w podstawowej. Warto podkre-
ślić to, iż zaborcy poprzez odrębne akta prawne wprowadzali 
sprecyzowane katalogi kar, za które przewidziana była kara 
śmierci. Mało tego – w niektórych sytuacjach mogła być ona 
wymierzona jedynie w trybach nadzwyczajnych. Natomiast 
prawo karne państw zaborczych było w sukcesywny sposób in-
korporowane do prawa polskiego, które na niektórych obsza-
rach – do 1932 r. – wciąż funkcjonowało. 



ROZDZIAŁ 3 
KARA ŚMIERCI 

W II RZECZYPOSPOLITEJ 

Wybuch I wojny światowej (1914-1918) wzbudził realne 
nadzieje Polaków na wielką zmianę, polegającą na obaleniu ów-
cześnie obowiązującego systemu – utworzonego w 1815 r., tj. 
przez Kongres Wiedeński oraz na odbudowę polskiej państwo-
wości. W jej trakcie prawo karne na ziemiach polskich nie ob-
fitowało w większe zmiany1.  

3.1. Problematyka kary śmierci do 1932 r. 

Na podstawie rozporządzenia wydanego 8 września 1915 
r. niemiecki Generał-Gubernator Hans Hartwig von Beseler
(patrz: Ilustracja 37) wprowadził rosyjski, wcześniej omówiony
kodeks karny z 1903 r. (tzw. Kodeks Tagancewa)2. Stało się to
– jak zauważa B. Bartusiak – niejako przez pomyłkę3. Okupa-
cyjne władze niemieckie, pozostając w mylnym przekonaniu,

1 Zob.: A. Korobowicz, Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (1914-1918), 
[w:] A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-
1918), Kraków 2003, s. 289-291; Prawo w II Rzeczypospolitej, http:// 
www.dws-xip.pl/wojna/2rp/ad1.html - dostęp: 27.02.2016 r. 
2 Więcej na ten temat: Prawo karne międzywojnia, http://www.racjonali 
sta.pl/kk.php/s,557 - dostęp: 28 lutego 2016 r. 
3 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt. s. 160. 
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iż Kodeks ten obowiązywał na całym zajętym przez nie teryto-
rium,  potwierdziły jego moc obowiązującą na obszarze Gene-
rał-Gubernatorstwa Warszawskiego4. Warto zauważyć, iż dzia-
łania te wynikały również (w głównej mierze) z norm prawa 
międzynarodowego, wzbraniających zmian prawodawstwa na 
obszarach okupowanych. 

Ilustracja 37. Hans Hartwig von Beseler 

Natomiast na terenie Generał-Gubernatorstwa Lubel-
skiego (obszar okupacji austriackiej) wciąż obowiązywał Kodeks 
Kar Głównych i Poprawczych w wersji znowelizowanej z 1886 
r., lecz na podstawie rozporządzenia Tymczasowej Rady Stanu 

4 Zob. A. Korobowicz, Ziemie polskie w…, s. 290. 
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(dalej: TRS) z 7 sierpnia 1917 r. wprowadzono wcześniej wspo-
mnianą ustawę karną z 1903 r. Jednocześnie TRS podjęła 
uchwałę wprowadzającą tzw. przepisy przechodnie5, które 
miały za zadanie dostosować treść Kodeksu Tagancewa do pol-
skich realiów, np. znosząc zsyłki na Syberię oraz katorgi6. Ko-
deks ten obowiązywał na ziemiach polskich do 1932 r., a więc 
do momentu wprowadzenia polskiej ustawy karnej (tzw. Ko-
deksu Makarewicza). 

Od momentu odzyskaniu przez Polskę długo oczekiwanej 
niepodległości w 1918 r.7, aż do chwili wejścia w życie powyżej 
wspomnianego kodeksu karnego, obowiązywały różne systemy 
karno-prawne odziedziczone po zaborcach8. Przed odrodzoną 
Rzeczpospolitą znajdowało się niezwykle trudne, jak i pilne za-
danie unifikacji oraz kodyfikacji prawa. Jego realizacja ze 

5 Stosowanie art. 15 - wymieniający czyny zagrożone ciężkim więzieniem oraz 
karą śmierci - przepisów przechodnich do k. k. z 1903 r. nie jest uzależnione 
od "wyjątkowych warunków danego wypadku", które ustalić należy jedynie 
w razie zastosowania kary śmierci; zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
20 sierpnia 1931 r., sygn. II K 846/31, LEX Nr 414403. Do „wyjątkowych 
warunków danego wypadku” w kontekście przeprowadzenia zasadzki odwo-
łuje się również Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 1930 r., sygn. 
II Pr 22/30, LEX Nr 457387. 
6 A. Korobowicz, Ziemie polskie w…, s. 290-291. 
7 Proces oraz systematykę wyzwalania się polskich terenów od rządów zabor-
czych opisuje: J. Giertych, Tysiąc lat historii polskiego narodu, Londyn 1986, 
s. 43-54.
8 W odrodzonej Polsce wyróżnić można następujące obszary karno-prawne:
ziemie centralne i wschodnie – pod rządami Kodeksu Tagancewa z 1903 r.;
ziemie zachodnie – kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z 1871 r.; ziemie połu-
dniowe – austriacki kodeks karny z 1852 r. (znowelizowana Franciszkana);
zob.: A. Korobowicz,  dz. cyt. s. 292. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 161-163. Warto
również wspomnieć o Spiszu, Orawie i okręgu czadeckim, na terenie których
obowiązywało nieskodyfikowane węgierskie prawo karne; zob. A. Lityński,
Dwa kodeksy karne 1932. W osiemdziesiątą rocznicę, Roczniki Administracji
i Prawa. Teoria i praktyka 2012, Rok XII, s. 207.
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względu na wagę, długotrwałość i żmudność prac kodyfikacyj-
nych, nie mogła zostać od razu przeprowadzona, o czym nie-
wątpliwie świadczyć może data wprowadzenia kodeksu karnego 
(1932 r.). Zdaniem A. Korobowicza możliwość restytuowania 
dawnego, czyli przedrozbiorowego prawa karnego, „nie wcho-
dziła w grę”, ponieważ nie było ono skodyfikowane oraz rozwój 
tegoż prawa został przerwany „w innej epoce historycznej”9. 
Z tego też powodu prawo obowiązujące w okresie zaborów za-
chowało swoją moc i było egzekwowane. Warto zauważyć, 
że było ono traktowane niejako prawo „dzielnicowe obowiązu-
jące tymczasowo”10. Naturalnie zniesiono wszelkie unormowa-
nia sprzeczne i zagrażające polskiej racji stanu. 

Stosowanie kary śmierci przewidywały dwa akty norma-
tywne o randze  ustaw, które to zostały uchwalone w niepodle-
głej Rzeczypospolitej. Pierwsza z nich (z 1 sierpnia 1919 r.11) 
wprowadziła ten rodzaj kary za przestępstwa służbowe popeł-
nione przez żołnierzy z chęci osiągnięcia korzyści majątkowych, 
druga natomiast (z 30 stycznia 1920 r.12) karała urzędników za 
identyczny czyn zabroniony13. Ustawy te posiadały moc obo-
wiązującą na terenie całego państwa polskiego. Dekret z 11 

9 Tamże, s. 291. 
10 Tamże. 
11 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o odpowiedzialności osób wojskowych za 
przestępstwa z chęci zysku, Dz.Pr.P.P. 1919 Nr 64 poz. 386. 
12 Ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzęd-
ników za przestępstwa popełnione z chęci zysku, Dz.U. z 1920 r., Nr 11, poz. 
61. Została zmieniona ustawą z 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw
z chęci zysku, popełnionych przez urzędników, Dz.U. z 1921 r., Nr 30 poz.
177.
13aWięcej na ten temat: II RP: kara śmierci za korupcję, http://www.anty
korupcja.gov.pl/ak/czy-wiesz-ze/10477,II-RP-kara-smierci-za-korupcje.html
- dostęp: 24 lutego 2016 r.
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stycznia 1919 r.  rozszerzył w rosyjskim kodeksie karnym stoso-
wanie kary śmierci o kolejny czyn, a mianowicie – współdziała-
nie z nieprzyjacielem na szkodę państwa14. Z kolei ustawa  z 23 
maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym15 w art. 
104 i 107 przewidywała karę śmierci za dezercję i za spowodo-
wanie uszkodzeń cielesnych w celu „dopomożenia” do uchyle-
nia się od służby wojskowej osobom do tego zobowiązanym. 
Jednak w czasie stanu wyjątkowego inne przestępstwa zagro-
żone karą więzienia powyżej jednego roku mogły być zagrożone 
karą główną w oparciu o postępowanie doraźne. Tym oto spo-
sobem kara śmierci w tym okresie groziła za 145 przestępstw 
i to w formie bezwzględnie określonej16, zaś Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu doraźnym z 19 
marca 1928 r.17 (art. 31, 32 § 1) wprowadziło możliwość szer-
szego stosowania kary głównej.  

Podczas prac komisji kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Pol-
skiej18 powołanej na mocy ustawy z 3 czerwca 1919 r.19, pojawił 

14 Dekret ten przywrócił pełne, pierwotne brzmienie art. 108 Kodeksu Tagan-
cewa umożliwiające orzekanie kary śmierci za „istotną pomoc nieprzyjacie-
lowi”, jak również „w celu zdrady popełniono zabójstwo” - więcej na ten te-
mat: M. Bożek, Kształt ustawodawstwa stanów nadzwyczajnych w okresie odbu-
dowy państwowości (1918–1921), Studia Iuridica Lublinensia 2011, Nr 16, 
s. 95-135; B. Bartusiak, dz. cyt., s. 162-165.
15 Ustawa z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym,
Dz.U. z 1924 r., Nr 61, poz. 609.
16 Zob. A. Grześkowiak, Kara śmierci…, s. 57.
17 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. o po-
stępowaniu doraźnem, Dz.U. z 1928 r., Nr 33, poz. 315.
18 Więcej na ten temat: J. Markiewicz, Kształtowanie się polskiego systemu
prawa sądowego i jego twórcy w okresie międzywojennym 1919-1939 (wybrane
zagadnienia), Teka Komisji Prawniczej O.L. PAN 2010, z. 3,   s. 113-122.
19 Ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. o komisji kodyfikacyjnej, Dz.U. z 1919 r.,
Nr 44, poz. 315.
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się problem kary śmierci. W toku prac legislacyjnych powstały 
niejako dwie grupy, dwa obozy różniące się poglądem co do wy-
miaru najwyższej z kar oraz „jej użyteczności jako środka poli-
tyki karnej”20. Abolicjoniści głosowali oczywiście za jej elimina-
cją z katalogu kar, a retencjoniści opowiadali się za jej wprowa-
dzeniem w przyszłym kodeksie karnym. 

Przed rozpoczęciem prac przez komisję – jak wskazuje 
A. Grześkowiak – pojawiły się (drukiem) dwa projekty części
ogólnej ustawy karnej. Pierwszy z nich był autorstwa E. Krzy-
muskiego (patrz: Ilustracja 38) oraz A. Mogilnickiego (patrz:
Ilustracja 39). Drugi z projektów należał natomiast do S. Rap-
paporta (patrz: Ilustracja 40)21. Żaden z nich nie przewidywał
kary śmierci.

Ilustracja 38. Edmund Karol Krzymuski 

20 A. Grześkowiak, Kara śmierci…, s. 51. 
21 Tamże, s. 51-52. 
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Ilustracja 39. Aleksander Mogilnicki 

Ilustracja 40. Emil Stanisław Rappaport 

Kolejny projekt powstał w 1922 r. i opracowany był przez 
J. Makarewicza, na podstawie rezultatów prac sekcji prawa kar-
nego przy komisji kodyfikacyjnej. Warto zaznaczyć, iż przewi-
dywał on w art. 44 karę śmierci. Tego samego roku wypraco-
wano projekt przygotowawczy do I części kodeksu karnego,
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który również zakładał stosowanie kary śmierci. W toku dysku-
sji (21 stycznia 1920 r.) związanej z jej wprowadzeniem podno-
szono wiele argumentów „za” i „przeciw”. Jeden z uczestników 
(tj. A. Mogilnicki) wypowiedział znamienne zdanie w kontek-
ście wymiaru kary głównej, a mianowicie: „nie godzi się mocą 
wyroku zabijać; na śmierć może skazać tylko sędzia, który by się 
zdecydował sam własnoręcznie swój wyrok wykonać”22. Nie 
mniej po rozpatrzeniu wszystkich argumentów, na podstawie 
przeprowadzonego głosowania przyjęto projekt, który przewi-
dywał karę śmierci.  

Osobny projekt dotyczący części ogólnej w 1922 r. przed-
stawił W. Makowski, który  zakładał stosowanie kary głównej 
jedynie w czasie wojny bądź w okresie trwania stanu wyjątko-
wego. Polskie Towarzystwo Ustawodawstwa Kryminalnego 
w 1926 r. zaproponowało własną koncepcję, która przewidy-
wała wprowadzenie kary śmierci do katalogu kar. Rok 1930 
przyniósł zmiany dotyczące poglądu komisji kodyfikacyjnej na 
karę główną. Tym razem zadecydowano o nieumieszczaniu jej 
w przyszłej ustawie karnej, przy jednoczesnym uznaniu sprawy 
za otwartą. W sposób ostateczny o „losie” kary śmierci zadecy-
dować miał wynik ścieżki legislacyjnej pod postacią trzeciego 
czytania23. Efektem kolejnej dyskusji (z 28 marca 1931 r.) było 
ponowne wprowadzenie przez sekcję prawa karnego najwyższej 

22ahttp://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/17227/Le 
lental_Cesare%20Beccaria_Mat.%20promoc.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
– dostęp: 2 marca 2016 r.; zob. również - A. Grześkowiak, Kara śmierci…, dz.
cyt., s. 52.
23 Zob. W. Świda, Prawo karne: część ogólna, Warszawa 1966, s. 45-46.
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z kar24. Kara śmierci miała być alternatywnie stosowana w przy-
padku kwalifikowanego zabójstwa (wyłącznie). W judykaturze 
pojawiły się inne poglądy,  Sąd Najwyższy odniósł się do jednej 
z zasad procesu karnego – a mianowicie do zakazu reformationis 
in peius25 w kontekście kary śmierci, wskazując, że: „W razie 
wznowienia postępowania na korzyść osoby skazanej poprzed-
nim wyrokiem na karę śmierci, następnie w drodze łaski zamie-
nionej na karę ciężkiego więzienia, nie można przy ponownem 
wyrokowaniu orzec kary surowszej od tej, którą ustalił akt ła-
ski”26 (sic!). 

W 1932 r. podczas wspólnej narady reprezentantów Ko-
misji Ministerialnej z referentami projektów przyszłego ko-
deksu karnego, tj. Makarewicza, Makowskiego, Rappaporta, 
wypracowano ostateczną wersję ustawy karnej, zakładającej sto-
sowanie kary śmierci w pięciu ściśle określonych przypadkach. 
Warto zauważyć, iż miała być ona stosowana w sposób alterna-
tywny z karą dożywotniego pozbawienia wolności oraz karą po-
zbawienia wolności od lat 10. Projekt ten został przedłożony – 
po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Radę Ministrów – Pre-
zydentowi RP w celu wprowadzenia go w drodze rozporządze-
nia27. 

24 Kara śmierci została przywrócona do projektu kodeksu karnego większością 
jednego głosu. Co ciekawe, tego przywrócenia domagała się sama opinia spo-
łeczna. Więcej na ten temat: A. Grześkowiak, Kara śmierci…, s. 53. 
25 Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego w procesie, gdy wyrok zaskarżono 
wyłącznie na jego korzyść - zob. art. 484 pkt a i art. 520 k.p.k. Rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. - Kodeks postępowania 
karnego, Dz.U. 1928 r., Nr 33, poz. 313 (dalej: k.p.k. z 1928 r.). 
26 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 1931 r., sygn. II K 
742/31, LEX Nr 390277; Podobnie: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 maja 
1954 r.,sygn. I KRn 369/54, LEX Nr 117774. 
27 Zob. A. Grześkowiak, Kara śmierci…, s. 53. 
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3.2. Problematyka kary śmierci w Kodeksie karnym 
z 1932 r. 

Według kodeksu karnego z 11 lipca 1932 r.28 (tzw. Kodeks 
Makarewicza lub lex Makarewicz, dalej: k.k. z 1932 r.) kara 
śmierci stanowiła jedną z czterech zasadniczych kar29. Przepis 
art. 37 k.k. z 1932 r. przewidywał jej stosowanie w sposób al-
ternatywny30 względem innych sankcji za pięć przestępstw: za-
mach na niepodległy byt państwa (art. 93 § 1 k.k. z 1932 r.), 
zamach na życie lub zdrowie Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 
94 § 1 k.k. z 1932 r.), akcja dywersyjna w czasie wojny (art. 102 
k.k. z 1932 r.), typ kwalifikowany zdrady wojennej (art. 101
§ 2 k.k. z 1932 r.) a także za zabójstwo (art. 225 § 1 k.k. z 1932
r.). Pierwsze cztery czyny stanowią przestępstwa polityczne, zaś
ostatni – czyn o  charakterze pospolitym31.

W świetle przepisów ówczesnej ustawy karnej, kara ta 
miała być wykonywana przez powieszenie (art. 38). Pod wzglę-
dem karalności rodzimy k.k. z 1932 r. zrównał usiłowanie z do-
konaniem, a nawet dał sądowi prawo wymierzania za usiłowanie 
kary surowszej niż za dokonanie i np. umożliwić skazywanie za 
usiłowanie zabójstwa na karę śmierci, a za zabójstwo dokonane 

28 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - 
Kodeks karny, Dz.U. z 1932 r., Nr 60, poz. 571. 
29 Obok kary więzienia, aresztu oraz grzywny - zob. B. Bartusiak, dz. cyt., 
s. 165.
30 Kara śmierci miała być stosowana alternatywnie - jak wykazano w projekcie
k.k. – z karą dożywotniego więzienia albo karą więzienia od lat 10 za cztery
pierwsze przestępstwa albo od lat 5 w przypadku zabójstwa; zob. A. Grześko-
wiak, Kara śmierci…, s. 54.
31 Zob. tamże, s. 53-54.
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– na 5 lat więzienia32. Zdaniem J. Makarewicza (patrz: Ilustracja
41) wykonanie wyroku śmierci mogło nastąpić dopiero po de-
cyzji Prezydenta RP, kiedy nie skorzystał on z prawa łaski (art.
541 ówczesnego k.p.k.)33. W myśl art. 545 k.p.k. z 1928 r. wy-
rok miał być wykonany w miejscu zamkniętym przy obecności
prokuratora, naczelnika więzienia, protokolanta, lekarza oraz
duchownego34. Na podstawie art. 54 k.k. z 1932 r. sąd mógł
wymierzyć karę śmierci w ramach przysługującej mu tzw. wła-
dzy dyskrecjonalnej35.

Zdaniem A. Grześkowiak postanowienie SN z 26 kwietnia 
1935 r.36 odegrało szczególną rolę w interpretacji art. 54 i art. 
37 k.k. z 1932 r., ponieważ wykazano w nim, że orzeczenie kary 
śmierci musi być podyktowane nieodzowną koniecznością 
ochrony społeczeństwa ze względu na wybitnie aspołeczne wła-
ściwości sprawcy, których żadna z sankcji przewidzianych w k.k. 
z 1932 r. nie jest zdolna usunąć oraz, że powinno być rzeczą 

32 Zob. Uchwała Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 11 lutego 1946 r., sygn. 
K 99/45, LEX Nr 161510. 
33 Zob.: J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, [w:] A. Grześkowiak, 
K. Wiak, Juliusz Makarewicz. Kodeks karny z komentarzem, Lublin 2012,
s. 168; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 1964 r., sygn. I CR 211/63, 
LEX Nr 182.
34 Obrońca mógł uczestniczyć w straceniu. O terminie wykonania wyroku
należało powiadomić. W przypadku osób obłożnie i umysłowo chorych ter-
min dokonania stracenia wydłużał się do czasu ich wyzdrowienia (art. 556
k.p.k. z 1928 r.). Jeżeli chodzi o kobiety w ciąży – termin ten został odroczony
do trzech miesięcy od momentu rozwiązania, przy czym dziecko musiało po-
zostać przy życiu (art. 557 k.p.k. z 1928 r.)  - zob. J. Makarewicz, dz. cyt.,
s. 168-169.
35 Tamże, s. 205.
36 Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1935 r., sygn. II
K 804/35, LEX Nr 379135.
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Ilustracja 41. Juliusz Makarewicz 

niewątpliwą (a przynajmniej wysoce prawdopodobną), iż żadna 
z kar – oprócz kary śmierci – już nie zmieni psychicznie sprawcy 
i nie zabezpieczy społeczeństwa37. Analogiczny wyrok SN za-
padł 22 lipca 1935 r., w którym podkreślano, że wyrok orzeka-
jący karę śmierci powinien ze szczególną dokładnością ujawnić 
te powody, które skłoniły sąd do nabrania przekonania, że dany 
przestępca ze względu na swój charakter i właściwości budzi 
uzasadnioną obawę, że społeczeństwu z jego strony nadal stale 
grozić będzie niebezpieczeństwo w postaci zamachów na dobra 

37 Zob. A. Grześkowiak, Kara śmierci…, s. 54; Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 24 lutego 1958 r., sygn. II K 1132/57 (LEX Nr 178739). 
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podstawowe, pozostające pod ochroną karną oraz że w inny 
sposób nie może być unieszkodliwiony, jak tylko poprzez zu-
pełne wyeliminowanie go ze społeczeństwa38. W tym miejscu 
warto podkreślić, iż możliwość wyboru kary śmierci nie była 
równoznaczna z dowolnością jej stosowania39.  

Przepis art. 33 § 2 ówczesnego k.k. zabraniał wymierzania 
obok kary śmierci innej kary zasadniczej40, ponieważ – jak pod-
kreśla J. Makarewicz – ten rodzaj kary stanowi zakończenie ży-
cia skazańca, a inna kara nie uległaby wykonaniu41. Warto rów-
nież przyjrzeć się tzw. skutkom skazania na karę śmierci opisa-
nym w art. 47 § 1 pkt a k.k. z 1932 r., które dotyczyły utraty 
praw publicznych oraz obywatelskich praw honorowych42. Ob-
ligatoryjna utrata tychże praw zachodziła przy najcięższych – 

38 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1935 r., sygn. II K 1437/35, 
LEX Nr 373011, a także: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 1966 r., 
sygn. II KR 199/66, LEX Nr 113078; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 
listopada 1957 r., sygn. OSNPG 1958, Nr 2, poz. 10; Wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 3 stycznia 1963 r., sygn. III K 743/62, LEX Nr 136485. 
39 Sąd orzekający karę śmierci i omawiający kwestię konieczności eliminacji 
skazanego ze społeczeństwa winien zastanowić się nad tym, czy nie jest wy-
starczająca kara eliminacji w postaci skazania na dożywotnie (bezterminowe) 
więzienie – zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1937 r., sygn. II 
K 815/37, LEX Nr 351887. 
40 Warto podkreślić, że zakaz wymierzania innej kary zasadniczej obok kary 
śmierci nie zwalniał sądu ani od wymierzania kary za przestępstwa zbiegające 
się realnie z przestępstwem, za które zostaje wymierzona kara śmierci, ani od 
wymierzania kary łącznej w postaci kary śmierci - zob.  Uchwała Sądu Naj-
wyższego Izba Karna z dnia 25 czerwca 1949 r., sygn. K 957/49, LEX Nr 
161334; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 października 1961 r., sygn. IV 
K 364/61, LEX Nr 135416; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 
1967 r., sygn. IV KR 243/67, OSNPG 1968, Nr 7, poz. 72. 
41 Zob.  J. Makarewicz, Kodeks karny…, s. 155. 
42 Zob.: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1935 r., sygn. III K 
1837/35, LEX Nr 373255; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 
r., sygn. V KK 46/15, LEX Nr 1754047. 
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wcześniej wymienionych – przestępstwach zagrożonych karą 
śmierci43.  

Natomiast instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary44 
(art. 59 § 1 pkt a k.k. z 1932 r.) zakładała alternatywę złagodze-
nia sankcji (w przypadkach wskazanych w ustawie)45 poprzez 
wymierzenie więzienia powyżej lat 5 zamiast kary śmierci46.  

Kara śmierci została objęta również instytucją przedawnie-
nia (art. 86-89 k.k. z 1932 r.), która została stosunkowo do cię-
żaru kary wydłużona, tj. dłuższe terminy przedawnienia ściga-
nia, wyrokowania albo wykonywania kary47. Na mocy art. 86 
pkt a nie można było wszcząć postępowania karnego z powodu 
przestępstwa popełnionego przed laty dwudziestu, jeżeli czyn 

43 Zob.  J. Makarewicz, Kodeks karny…, s. 193. 
44 Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary znajdowała się również w pro-
jekcie do k.k. z 1932 r., o czym wspominał Sądu Najwyższego - zob. Posta-
nowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1930 r., sygn. II K 741/30, LEX 
Nr 456529. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1950 r., zaś pod-
kreślał, że „Nadzwyczajne złagodzenie kary przewidziane w art. 59 § 1 lit. 
"a" k.k. ma zastosowanie we wszystkich przypadkach wskazanych w ustawie, 
a nie tylko wówczas gdy ustawa przewiduje jako sankcję karną wyłącznie karę 
śmierci lub dożywotniego więzienia” - sygn. K 620/50, LEX Nr 161250. 
45 Kodeks karny z 1932 r. ograniczał stosowanie instytucji nadzwyczajnego 
złagodzenia kary do sytuacji wskazanych w ustawie, a mianowicie: zmniej-
szona odpowiedzialność (art. 18 § 1); usprawiedliwiona nieświadomość (art. 
20 § 2); przekroczenie granic obrony koniecznej (art. 21 § 2); przekroczenie 
granic wyższej konieczności (art. 22 § 4); usiłowanie nieudolne (art. 24 § 2); 
podżeganie i pomocnictwo (art. 29 § 2); nieletni poniżej lat 17 (art. 76 § 1); 
wykonanie wyroku mogło nastąpić po ukończeniu 20 lat (art. 77); sprawca 
odwrócił grożące niebezpieczeństwo (art. 220); kradzież przedmiotu małej 
wartości zabranego celem użycia (art. 262 § 4) - zob. J. Makarewicz, Kodeks 
karny z komentarzem, s. 214-217. 
46 Zob. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1966 r., sygn. VI KZP 
62/65, LEX Nr 114553. 
47 Więcej na ten temat: A. Grześkowiak, Kara śmierci…, s. 55-56. 
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stanowił zbrodnię, za którą groziła kara śmierci (lub dożywot-
niego więzienia). Przepis art. 87 pkt a k.k. z 1932 r. – zabraniał 
wydania wyroku skazującego, jeżeli od popełnienia przestęp-
stwa upłynęło dwadzieścia pięć lat, jeżeli czyn stanowił zbrod-
nię, za którą groziła kara główna. Nie można było również wy-
konać kary śmierci, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku 
skazującego upłynęło trzydzieści lat (art. 89 § 1 pkt a k.k. 
z 1932 r.)48. 

Rozszerzenie penalizacji czynów zagrożonych karą śmierci 
wprowadzały także dodatkowe ustawy, pośród których doniosłe 
znaczenie miało Rozporządzenie Prezydenta RP (patrz: Ilustra-
cja 42) o postępowaniu doraźnym49. 

Karę główną w art. 10 § 4 przewidywało również Rozpo-
rządzenie Prezydenta RP o niektórych przestępstwach prze-
ciwko bezpieczeństwu Państwa z 24 października 1934 r.50 za 
ujawnienie tajemnicy państwowej rządowi obcego państwa albo 
za działanie w celu  narażenia  na  niebezpieczeństwo  wojskowej 
obrony Państwa lub jego sił zbrojnych, jeżeli czyn ten 

48 Więcej na ten temat: J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, s. 276-
282. 
49 Temu postępowaniu na podstawie art. 34 k.k. z 1932 r. można było poddać 
przestępstwa spenalizowane w ustawie karnej z 1932 r. dokładnie omówione 
przez: A. Grześkowiak, Kara śmierci…, s. 56; zob. także Postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1952 r., sygn. KZ 136/51, LEX Nr 161132. 
50 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 
r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa, Dz.U.
z 1934 r., Nr 94, poz. 851.
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Ilustracja 42. Ignacy Mościcki. W latach 1926–1939 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

spowodował wielką szkodę dla bezpieczeństwa Państwa, albo 
popełniony został w czasie wojny. Kara śmierci na podstawie 
tegoż rozporządzenia mogła być stosowana alternatywnie z karą 
dożywotniego więzienia51. Prócz tego stosowanie kary śmierci 
przewidywał również dekret Prezydenta RP z 22 listopada 

51 Zob. A. Grześkowiak, Kara śmierci…, s. 57. 
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1938 r. o ochronie niektórych interesów Państwa52, który w art. 
1 § 2 dokonał penalizacji czynu dotyczącego uszkadzania lub 
czynienia niezdatnymi do użytku przedmiotów lub urządzeń 
służących celom wojskowej obrony państwa lub sił zbrojnych, 
jeżeli czyn ten spowodował wielką szkodę dla wojskowej obrony 
państwa lub został popełniony w czasie wojny53. 

3.3. Amnestie okresu międzywojennego 

Omawiając problematykę kary śmierci należałoby również 
poświęcić wątek amnestiom wydawanym w okresie międzywo-
jennym, które nakazywały zamianę orzeczonej kary śmierci na 
inny rodzaj sankcji, lecz pod warunkiem, że zostanie zastąpiona 
najsurowszą karą po karze głównej54. Oto one: amnestia z 8 lu-
tego 1919 r.55; amnestia z 14 maja 1920 r.56; amnestia 
z 10 marca 1921 r.57; amnestia z 24 maja 1921 r.58; układ pol-
sko-niemiecki w przedmiocie amnestii z 21 czerwca 1922 r.59; 

52 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o ochronie 
niektórych interesów Państwa, Dz.U. z 1938 r., Nr 91, poz. 623. 
53 Zob. A. Grześkowiak, Kara śmierci…, s. 57. 
54 Tamże. 
55 Dekret w przedmiocie amnestji z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego, 
Dz.P. z 1919 r., Nr 16, poz. 219. 
56 Ustawa z dnia 14 maja 1920 r. o udzieleniu amnestji w byłej dzielnicy pru-
skiej, Dz.U. z 1920 r., Nr 42, poz. 252. 
57  Ustawa z dnia 10 marca 1921 r. w przedmiocie amnestii, Dz.U. z 1921 r., 
Nr 29, poz. 163. 
58 Ustawa z dnia 24 maja 1921 r. w przedmiocie amnestji z powodu uchwale-
nia Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 
1921 r., Dz.U. z 1921 r., Nr 42, poz. 261. 
59 Układ Polsko-Niemiecki w przedmiocie amnestji na górnośląskim obszarze 
plebiscytowym, podpisany w Opolu dnia 21 czerwca 1922 r., Dz.U. 
z 1922 r., Nr 83, poz. 743. 
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amnestia z 6 lipca 1923 r.60; amnestia z 22 czerwca 1928 r.61; 
amnestia z 2 stycznia 1936 r.62; amnestia z 2 września 1939 r.63. 

Pomimo szeroko zakreślonych ram dla wymierzania kary 
głównej, judykatura rzadko po nią sięgała. Tytułem przykładu 
można podać liczbę skazanych na karę śmierci: w 1934 r. – 13 
sprawców (9 za zabójstwo i 4 za przestępstwa polityczne), 
a w 1937 r. – 16 (12 za zabójstwo i 4 za szpiegostwo)64. 

Reasumując powyższe rozważania dotyczące obowiązywa-
nia kary śmierci w okresie II RP warto podkreślić, iż pomimo 
odzyskania niepodległości w 1918 r. nadal obowiązywało aż do 
1932 r. karne ustawodawstwo zaborców. Co ważne, jak już wie-
lokrotnie podkreślano, ówcześnie obowiązujące prawo przewi-
dywało w swoim katalogu sankcji również karę śmierci, która to 
najczęściej była przewidziana za enumeratywnie wymienione 
czyny. Warto także po raz kolejny przywołać  tzw. kodeks Ma-
karewicza z 1932 r., w którym została umieszczona kara główna 
jako jedna z czterech zasadniczych sankcji. Jak wcześniej zazna-
czano – umieszczenie tego rodzaju kary wywołało ogromną dys-
kusję na forum etyczno-prawnym, co skutkowało znacznym 
opóźnieniem wprowadzenia wspomnianej ustawy karnej.  

60 Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie amnestji z powodu uznania 
granic Rzeczypospolitej, Dz.U.  z 1923 r., Nr 70, poz. 555. 
61 Ustawa z dnia 22 czerwca 1928 r. o amnestji z powodu dziesięciolecia od-
zyskania niepodległości przez Państwo Polskie, Dz.U. z 1928 r., Nr 70, poz. 
641. 
62 Ustawa z dnia 2 stycznia 1936 r. o amnestii, Dz.U. z 1936 r., Nr 1, poz. 1. 
63 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o amnestii, 
Dz.U. z 1939 r., Nr 87, poz. 553. 
64 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www. 
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 2 marca 2016 r. 
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II WOJNY ŚWIATOWEJ 

W dniu 1 września 1939 r. o godz. 4.45 niemiecki pancer-
nik „Schleswig-Holstein” (patrz: Ilustracja 43) rozpoczął ostrze-
liwanie polskiej placówki w Gdańsku – Westerplatte1. Tym 
sposobem hitlerowskie Niemcy złamały wcześniej zawarte zo-
bowiązania traktatowe2. Atak na terytorium Polski rozpoczął 
II wojnę światową. Po przegranej kampanii wrześniowej teryto-
rium II RP uległo podziałowi na dwie części. Na mocy Dekretu 
Kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera z 8 października 1939 r. część 
obszaru RP została przyłączona do terytorium III Rzeszy, zaś 
Dekret Kanclerza Rzeszy z 12 października 1939 r. z pozostało-

1 Zob. M. Borucki, dz. cyt., s. 258. 
2 Zob. M. Pietrzak, Polska w okresie II wojny światowej, [w:] J. Bardach, 
B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa
2009, s. 611.
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ści ziem powołał do życia nowy organizm polityczno-admini-
stracyjny tzw. Generalne Gubernatorstwo (dalej: GG)3. Mocą 
ustawy Reichstagu z 1 września 1939 r. Wolne Miasto Gdańsk 
zostało włączone do hitlerowskiej Rzeszy4. 

Ilustracja 43. Niemiecki pancernik Schleswig-Holstein 
 ostrzeliwujący Westerplatte 

4.1. Problematyka kary śmierci na terenach okupowanych 
przez III Rzeszę 

Jak wiadomo, Niemcy na całym okupowanym terytorium 
od początku, w sposób nieustanny i rażący naruszały normy 

3 Zob. W. Kozyra, Okupacyjna administracja niemiecka na ziemiach Rzeczypo-
spolitej Polskiej w latach 1939-1945, Annales Universitatis Mariae Curie-Skło-
dowska 2013, Volume LX, s. 35-51. Generalne Gubernatorstwo funkcjono-
wało również pod nazwą Generalnej Guberni a z niem. General Gouverne-
ment - zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 182. 
4 Zob. B. Borucki, dz. cyt., s. 263-267. 



KARA ŚMIERCI NA TERENIE OKUPOWANEGO PAŃSTWA POLSKIEGO …    135 

prawa międzynarodowego5, a pośród nich – w sposób szcze-
gólny – IV Konwencję Haską z 18 października 1907 r.6. Zgod-
nie z jej postanowieniami władze okupacyjne nie nabywały 
uprawnień suwerennej władzy lub – jak twierdzi M. Pietrzak – 
„nie były dzierżycielami suwerenności ani nie uzyskiwały wła-
dzy ustawodawczej  na terytorium państwa okupowanego”7. 
Nie mogło również dojść do aneksji tych obszarów przez oku-
panta, a zakres władztwa nad danym terytorium obejmował wy-
łącznie władzę faktyczną8. Natomiast, jeżeli chodzi o aspekt zo-
bowiązań agresora względem zajętych obszarów, to ogranicza się 
on jedynie do zapewnienia, na ile to możliwe – ładu i porządku 
oraz na uwzględnianiu w możliwie najszerszym zakresie uprzed-
nio obowiązującego prawodawstwa9. Z formalnego punktu wi-
dzenia wyżej opisane normy prawa międzynarodowego były re-
spektowane, bowiem na mocy dekretu Kanclerza Rzeszy 
z 8 października 1939 r. o przyłączeniu części ziem polskich, 
prawo polskie pozostało w mocy10. Jak się później okazało Mi-
nister Spraw Wewnętrznych Rzeszy uzyskał upoważnienie do 
wdrożenia pruskiego bądź niemieckiego prawa, w sytuacji 
gdyby wymagał tego interes III Rzeszy. Wcześniej wspomniany 
dekret stanowił fikcję, a „prawo było w III Rzeszy jedynie środ-
kiem do prowadzenia eksterminacyjnej polityki wobec ludności 

5 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 182-183. 
6 Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej z dnia 18 paździer-
nika 1907 r., Dz.U. z 1927 r., Nr 21, poz. 161. 
7 M. Pietrzak, Polska w okresie II wojny światowej, s. 615. 
8 Tamże. 
9 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 183. 
10 Zob. M. Pietrzak, Polska w okresie II wojny światowej, s. 616. 
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polskiej i żydowskiej”11. Natomiast W. Borodziej słusznie pod-
kreśla, iż Niemcy w latach 1939-1944 podejmowali próby zre-
alizowania względem Polaków trzech zasadniczych celów: poli-
tycznego ubezwłasnowolnienia narodu, możliwie maksymalnej 
eksploatacji gospodarczej, przesunięcia obszaru Niemiec na 
wschód kosztem Polski12. Sytuacja zaczęła się znacznie pogar-
szać, ponieważ w sposób sukcesywny zaczęto wprowadzać na 
okupowanych terytoriach RP niemieckie sądownictwo13, jak 
również szereg norm prawnych (a raczej quasi-prawnych)14 
znacznie pogarszających sytuację i status ludności polskiej, 
a zwłaszcza żydowskiej15.  

Od samego początku okupacji na obszarach wcielonych do 
III Rzeszy stosowano i egzekwowano niemieckie prawo karne 

11 B. Bartusiak, dz. cyt., s. 183. 
12 Zob. W. Borodziej, Terror i polityka: policja niemiecka a polski ruch oporu 
w GG 1939-1944, Warszawa 1985, s. 53. 
13 Zob. E. Kurkowska, Procedura karna na ziemiach polskich okupowanych 
przez Niemcy w czasie II wojny światowej, Studia Iuridica Lublinensia 2012, 
Nr 17, s. 151-180 
14 Warto zauważyć, że system polityczno-ustrojowy III Rzeszy  opierał się 
w głównej mierze na tajnych i poufnych dyrektywach oraz poleceniach a nie 
na skodyfikowanych normach prawnych. Więcej na ten temat: M. Sczaniecki, 
dz. cyt., s. 401-402; G. Górski, dz. cyt., s. 298-299; M. Pietrzak, Polska 
w okresie II wojny światowej, s. 616-617. Por.: B. Bartusiak, dz. cyt., s. 183; 
M. Pietrzak, Polska w okresie II wojny światowej, s. 616.
15 Zob.: B. Bartusiak, dz. cyt., s. 183; M. Pietrzak, Polska w okresie II wojny
światowej, dz. cyt., s. 616-617. Jako przykład można przywołać tu dokumen-
tację badawczo-naukową opisującą Rzeszowszczyznę w okresie okupacji nie-
mieckiej, która zawiera: deskrypcje egzekucji, obław i pacyfikacji, a ponadto
wykazy zamordowanych obywateli polskich, odpisy niemieckich obwieszczeń
z wykazami obywateli polskich skazanych na karę śmierci, sygn. IPN Rz 1/4,
nie publ.; Dokumenty dotyczące rozstrzeliwań, wysiedleń, aresztowań i wy-
wożenia do obozów koncentracyjnych i obozów pracy obywateli polskich
przez okupacyjne władze niemieckie na terenie Rzeszowszczyzny, sygn. IPN
Rz 1/25, nie publ.
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(zarówno materialne, jak i procesowe)16. Zostało ono wprowa-
dzone w sposób formalny dopiero 6 czerwca 1940 r. mocą roz-
porządzenia. Kolejne rozporządzenie – tym razem z 4 grudnia 
1941r. – charakteryzowało się niesłychanie ogólnikowym defi-
niowaniem czynów przestępnych przy jednoczesnej, niespoty-
kanej w ustawodawstwie karnym surowości represji17. Kara 
śmierci była ustawicznie stosowana (patrz: Ilustracja 44). 
W myśl art. 1 omawianego rozporządzenia, karze głównej pod-
legały spenalizowane czyny dotyczące osób, które: objawiają 
wrogie nastawienie lub wypowiedzi dotyczące Niemców oraz 
państwa niemieckiego, zrywają lub uszkadzają publiczne ob-
wieszczenia władz bądź urzędów niemieckich albo przez inne 
bliżej nie określone zachowanie obniżają powagę lub szkodzą 

16 Zob. „Ogłoszenie dotyczące wskazań odnośnie do rozporządzenia o zwal-
czaniu gwałtów w GG”, przypominające,  że zgodnie z rozporządzeniem 
31 października 1939 r. osoba stawiająca „zarządzeniom władzy opór zostanie 
ukarana ciężkim więzieniem a nawet karą śmierci”, wydane w Rzeszowie 
11 maja 1940 r. (przez starostę powiatowego), sygn. IPN Rz 192/43, nie publ. 
17 Zob.: M. Pietrzak, Polska w okresie II wojny światowej, s. 623, a także: Ogło-
szenia i obwieszczenia wydane przez dowódcę SS i Policji w Dystrykcie Kra-
kowskim nt. skazania obywateli polskich na karę śmierci, tj.: Ogłoszenie 
w j. niemieckim o skazaniu na karę śmierci 16. obywateli polskich (Jarosław, 
2 listopada 1943 r.); Ogłoszenie w j. polskim o skazaniu na karę śmierci 10. 
Polaków (Rzeszów, 5 listopada 1943 r.); Ogłoszenie w j. polskim i niemiec-
kim o skazaniu na karę śmierci 24. Polaków (Rzeszów, 23 listopada 1943 r.); 
Ogłoszenie w j. polskim, niemieckim i ukraińskim o rozstrzelaniu Polaków 
(Kraków, 30 listopada1943 r.); Obwieszczenie w j. polskim i niemieckim 
o skazaniu na karę śmierci 21. obywateli polskich (Kraków, 29 stycznia
1944 r.); Obwieszczenie w j. polskim i niemieckim o skazaniu na karę śmierci
12. obywateli polskich (Kraków, 6 maja 1944 r.) – sygn. IPN Rz 19/324, nie
publ.; Obwieszczenie dowódcy SS i Policji w Dystrykcie Krakowskim
z 31 marca 1944 r. informujące o skazaniu na karę śmierci 20 osób narodo-
wości polskiej z Rzeszowa, Mielca i innych miejscowości - sygn. IPN
Rz 470/1, nie publ.
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interesom III Rzeszy, a nawet niemieckiemu narodowi18. Kara 
śmierci stosowana była również za pomoc jak i ukrywanie lud-
ności żydowskiej19. Wymierzana ona była nawet za drobne na-
ruszenia przepisów, np. za  zabicie przez Polaka własnej świni 

18 W dniu 10 listopada 1939 r. Hans Frank wydał rozkaz rozstrzelania po 
1 mieszkańcu każdego domu, w którym policja znalazłaby  ulotki lub plakaty 
propagandowe - zob. W. Borodziej, dz. cyt., s. 56. 
19 Zob.: Ogłoszenie wydane 19 listopada 1942 r. przez starostę dębickiego 
Ernsta Schlütera, przypominające o tym, że karze śmierci podlega każdy, kto 
udziela schronienia, żywi lub ukrywa ludność żydowską - sygn. IPN Rz 
19/320, nie publ.; Obwieszczenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka 
wydane w Warszawie dnia 15 października 1941 r. dotyczące zmian wprowa-
dzonych w rozporządzeniu z 13 września 1940 r. o ograniczeniach pobytu 
w GG, m.in. o karze śmierci dla osób pomagających ludności żydowskiej - 
sygn. IPN Rz 19/321, nie publ.; Zawiadomienie z dnia 4 września 1942 r. 
wydane przez starostę sanockiego Classa dotyczące wysiedlenia Żydów i karze 
śmierci dla wszystkich, którzy przyjmą lub przechowują ludność żydowską - 
sygn. IPN Rz 19/322, nie publ.; Obwieszczenia, odezwy, zarządzenia i ogło-
szenia wydane w latach 1941-1942 przez Ludwiga  Fischera, Gubernatora 
Dystryktu Warszawskiego nt. pomocy Żydom zagrożone karą śmierci - sygn. 
IPN Rz 19/327, nie publ.; Obwieszczenia wydane przez dowódcę SS i Policji 
na Dystrykt Warszawski Franza Kutscherę ws. „kary śmierci za wspieranie Ży-
dów, którzy przekroczyli bez uprawnienia granicę dzielnicy żydowskiej” - 
sygn. IPN Rz 19/328, nie publ. Ponadto zob. uzasadnienia orzeczeń porusza-
jących ową problematykę: Wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 czerwca 
2015 r., sygn. II OSK 2765/13, LEX Nr 1780553; Wyrok NSA w Warszawie 
z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. II OSK 3028/13, LEX Nr 1796271; Wyrok 
WSA w Lublinie z dnia 21 lipca 2015 r., sygn. II SA/Lu 1195/14, LEX 
Nr 1801588; Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. IV SA/Gl 
899/14, LEX Nr 1789855; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. II SA/Ke 816/14, LEX 
Nr 1588463; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 
z dnia 18 września 2014 r., sygn. II SA/Sz 153/14, LEX Nr 1547267; Wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 
2014 r., sygn. IV SA/Wa 1497/14, LEX Nr 1586913; Wyrok WSA w War-
szawie z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. IV SA/Wa 3033/15, LEX 
Nr 2001344. 
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bez zezwolenia odpowiednich władz niemieckich20. Jak można 
z łatwością zauważyć, ówczesne prawo karne przerodziło się 
w narzędzie eksterminacji polskiej ludności. 

Specyficzny twór, jakim było GG, stanowił jedną wielką 
fikcję prawną na arenie międzynarodowej, mającą za zadanie 

Ilustracja 44. Terror hitlerowski 

osłonić niemiecką okupację21. Terytorium GG nie stanowiło 
części Rzeszy, a co się z tym wiążę, nie posiadało statusu ziem 
wcielonych (patrz: Ilustracja 45)22. Generalny Gubernator 

20 Zob. M. Pietrzak, Polska w okresie II wojny światowej, s. 623. 
21 Zob. M. Pietrzak, Polska w okresie II wojny światowej, s. 624; A. Klafkowski, 
Okupacja niemiecka w Polsce w świetle prawa narodów, Poznań 1946, s. 139. 
22 Pomiędzy GG a III Rzeszą istniała granica zarówno celna, policyjna, dewi-
zowa a nawet walutowa -  zob.  M. Pietrzak, Polska w okresie II wojny świato-
wej, s. 624. 
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Hans Frank23 (patrz: Ilustracja 46), określał ten obszar „jako 
kraj przyboczny Rzeszy Wielkoniemieckiej”24. 

Ilustracja 45. Mapa Generalnego Gubernatorstwa 

23 Więcej na nt. Franka: D. Schenk, Hans Frank. Biografia generalnego guber-
natora, Kraków 2009.  
24 M. Pietrzak, Polska w okresie II wojny światowej, s. 624. 
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Ilustracja 46. Hans Michael Frank 

Prawo było stanowione przez wyżej wspomnianego Gene-
ralnego Gubernatora oraz współpracującego z nim dowódcę SS 
oraz policji GG. Niemniej Kanclerz, jak i centralne organy Rze-
szy również posiadały moc prawodawczą25.  

Na terytorium, z którego utworzono GG, funkcjonowało 
sądownictwo niemieckie, które można podzielić na dwie zasad-
nicze grupy. Do pierwszej z nich – jak podaje A. Wrzyszcz – 
można zaliczyć sądy utworzone w okresie zarządu wojskowego 
Wehrmachtu, a mianowicie: sądy wojskowe (Militargerichte), 
sądy specjalne (Sondergerichte), wojskowe sądy doraźne (Milite-
rische Standgerichte) oraz sądy doraźne (Standgerichte)26. Nato-
miast drugą grupę tworzyły sądy powołane do życia przez wła-
dze GG: jednolite policyjne sądy doraźne (Standgerichte), sądy 

25 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 184. 
26 Zob. A. Wrzyszcz, Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gu-
bernatorstwie 1939 – 1945, Lublin 2008, s. 14-15. 
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specjalne w GG (Sondergerichte im Generalgouvernement), sądy 
niemieckie (Deutsche Gerichte), wyższe sądy niemieckie (Deut-
sche Obergerichte) oraz sądy SS i Policji27.  

Wymienione wcześniej wojskowe sądy doraźne zostały 
utworzone przez gen. Waltera von Brauchitscha 12 września 
1939 r. (patrz: Ilustracja 47), a ich podstawę funkcjonowania 
stanowiło rozporządzenie o posiadaniu broni28. Mocą tego aktu 
nakazano przekazywanie wszelkiej broni, amunicji oraz sprzętu 
wojskowego odpowiednim organom niemieckim. Jedyną prze-
widzianą sankcją za jej posiadanie była kara śmierci, która mu-
siała zostać wykonana niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku sądu 
składającego się z pułkownika i dwóch żołnierzy29. 

Ilustracja 47. Walther Heinrich Alfred Hermann 
von Brauchitsch 

27 Tenże, Zarys organizacji sądownictwa niemieckiego w Generalnym Guberna-
torstwie w latach 1939-1945, Zeszyty Majdanka 1991, t. XIII, s. 5-6. 
28 Dekret o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji, Dz.Pr.P.P. z 1919 r., 
Nr 9, poz. 123. 
29 Zob. W. Borodziej, dz. cyt., s. 56; A. Wrzyszcz, dz. cyt., s. 39-40. 
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Warto podkreślić, iż wyżej wspomniane sądy specjalne 
podlegały służbowemu nadzorowi Ministra Sprawiedliwości III 
Rzeszy, któremu przysługiwało prawo łaski (tylko do 30 stycz-
nia 1940 r., ponieważ na mocy dekretu Hans Frank na terenie 
GG otrzymał prawo do podejmowania decyzji ws. ułaskawień), 
głównie w odniesieniu do wymierzonej kary śmierci30.  

Rozporządzenie z 31 października 1939 r. o zwalczaniu ak-
tów gwałtu wprowadzało stosowanie kary śmierci za wszelkiego 
typu zachowania skierowane przeciwko III Rzeszy i okupan-
towi, np. zamach skierowany przeciwko Rzeszy lub władzom 
GG; uszkodzenie niemieckich urządzeń; agitacja do nieposłu-
szeństwa wobec okupanta; umyślne podpalenie powodujące 
szkodę w majątku Niemca31. Jedyną sankcją w tym rozporzą-
dzeniu była kara śmierci, orzekana również w sytuacji usiłowa-
nia popełnienia przestępstwa. Oprócz sprawców, karze głównej 
podlegali również pomocnicy oraz podżegacze. Tryb postępo-
wania przed policyjnymi sądami doraźnymi był znacznie 
uproszczony. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż prawdopodobny 
sprawca czynu zabronionego uzyskiwał status skazanego, a nie 
oskarżonego32, co jedynie podkreśla główną intencję władz oku-
pacyjnych.  

Kolejne lata okupacji przyniosły zwiększenie liczny czynów 
podlegających jurysdykcji policyjnych sądów doraźnych33, a co 

30 Dokładną procedurę ułaskawienia opisuje A. Wrzyszcz, dz. cyt., s. 47, 147-
148. 
31 Zob.: B. Bartusiak, dz. cyt., s. 184; A. Wrzyszcz, dz. cyt., s. 66; Obwieszcze-
nie wydane w Łańcucie 5 listopada 1939 r. informujące, że każdy kto niszczy 
wojskowe przewody telefoniczne, telegraficzne, stacje radiowe i urządzenia ko-
lejowe będzie karany karą śmierci - sygn. IPN Rz 192/164, nie publ. 
32 Por. A. Wrzyszcz, dz. cyt., s. 66-67. 
33 Zob. W. Borodziej, dz. cyt., s. 56-62. 
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się z tym wiążę, zwiększenie liczby czynów podlegających karze 
śmierci. Na mocy rozporządzenia z 11 lipca 1942 r. dotyczącego 
ochrony zbiorów rolnych34, kara śmierci mogła być stosowana 
za takie czyny jak: złośliwe uszkadzanie i niszczenie wszelkiego 
typu produktów rolnych przeznaczonych do wyżywienia ludzi 
oraz zwierząt (§ 2 pkt 1); nierealizowanie obowiązku dostarcza-
nia kontyngentów (§ 2 pkt 2); usuwanie znacznych ilości pro-
duktów rolnych bez wiedzy i spod nadzoru władz okupacyjnych 
(§ 2 pkt 3)35. Identyczna kara groziła także podżegaczom
(§ 2 pkt 4 w związku z § 2 pkt 1,2 oraz 3). Kolejne rozporzą-
dzenie, tym razem z 14 lipca 1943 r.36 poszerzyło listę prze-
stępstw zagrożonych karą śmierci, które również ścigane były
przez sądy doraźne. Tym razem – obok produktów rolnych –
okupant objął ochroną również zwierzęta domowe (tj. bydło ro-
gate, świnie, owce, cielęta, konie). Za dokonanie nielegalnego
uboju tych zwierząt groziła również kara główna.

Swego rodzaju „uwieńczeniem” procesu poszerzania kom-
petencji sądownictwa doraźnego było (słynne)  rozporządzenie 
z 2 października 1943 r. o zwalczaniu zamachów na niemieckie 
dzieło odbudowy w GG. W tym przypadku kara śmierci była 
wykonywana natychmiast. Ten rodzaj kary groził za „wszelkie 

34 Rozporządzenie w celu ochrony ujęcia zbiorów z dnia 11 lipca 1942 r., 
Dziennik Rozporządzeń dla GG, Nr 61 – zob. http://dlibra.umcs. 
lublin.pl/dlibra/plain-content?id=7497 – dostęp: 3 kwietnia 2016 r. 
35 Zob. A. Wrzyszcz, dz. cyt., s. 70. 
36 Rozporządzenie w celu ujęcia zbiorów oraz celem zabezpieczenia wyżywie-
nia w roku gospodarczym 1943/44, Dziennik Rozporządzeń dla GG, Nr 56 
– zob. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=7125 – dostęp:
4 kwietnia  2016 r.
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uchybienia ustawom, rozporządzeniom, zarządzeniom i dyspo-
zycjom władz okupacyjnych”37. W tej sytuacji pomocnictwo 
i podżeganie również podlegało karze śmierci, a usiłowanie 
zrównano z dokonaniem czynu prawnie zabronionego38. Rok 
1944 był owocny w kolejne rozszerzenie właściwości sądów do-
raźnych, lecz tym razem kara śmierci – na mocy rozporządzenia 
policyjnego z 2 lutego 1944 r. o używaniu samochodów osobo-
wych i motocykli w mieście Warszawa oraz rozporządzenia po-
licyjnego z 3 września 1944 r. o ochronie urządzeń fortyfikacyj-
nych w GG wykonywana była wobec sprawców naruszających 
postanowienia wyżej wymienionych aktów prawnych. Rozpo-
rządzenie o materiałach wybuchowych w GG z 31 maja 1944 r. 
przewidywało stosowanie kary śmierci w sytuacji nielegalnego 
posiadania lub wytwarzania materiałów wybuchowych. Karze 
tej podlegali również pomocnicy i podżegacze.  

Przez cały okres wojny dochodziło do przypadków, w któ-
rych to władze okupacyjne stosowały drakońskie kary za śmierć 
obywateli niemieckich. Jak zauważa J. Tyszkiewicz – pod ko-
niec grudnia 1939 r. w Wawrze, policyjny sąd doraźny w odwe-
cie za zabicie dwóch Niemców, skazał na śmierć 106 niewin-
nych mężczyzn. Wyrok (śmierć przez rozstrzelanie) wykonano 
natychmiast39. Paralelnych przypadków wymierzania ludności 

37 A. Wrzyszcz, dz. cyt., s. 71. 
38 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 184. 
39 Zob. J. Tyszkiewicz, Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze 27 grudnia 1939 
r., Warszawa 2004, s. 16-26. 
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cywilnej kary śmierci w quasi-procesach można podać zdecydo-
wanie więcej40. Godny przypomnienia jest memoriał arcybi-
skupa krakowskiego Adama Sapiehy z 2 listopada 1942 r. adre-
sowany do Hansa Franka, negujący stosowania odpowiedzial-
ności zbiorowej. Arcybiskup był zdania, iż ślepe, losowe chwy-
tania, a następnie zabijanie ludzi „rani głęboko poczucie spra-
wiedliwości, nie osiągając celu. Pomiędzy rzeczywistymi, podle-
gającymi sądowi wojennemu, sprawcami, a najniewinniejszymi 
ludźmi, którzy padają ofiarą, nie istnieje żadna solidarność (…). 
Zamiast winnych, spokojni, pożyteczni ludzie tracą życie, 
a winnym gwarantuje się w ten sposób znaczną bezkarność”41. 

4.2. Problematyka kary śmierci na terenach okupowanych 
przez Związek Radziecki 

Należy również wspomnieć o napaści Związku Radziec-
kiego dokonanej 17 września 1939 r. Wkroczenie na wschodnie 
tereny RP wojsk radzieckich42 (patrz: Ilustracja 48) było wyni-

40 Tytułem przykładu można wskazać opisane egzekucje, pacyfikacje oraz ak-
cje policyjne zawarte w: Z. Mańkowski, Między Wisłą a Bugiem. Studium 
o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin 1982, s. 95-96;  Tenże,
W kręgu polskich doświadczeń historycznych XIX i XX w., Lublin 1986, s. 178;
M. Borucki, dz. cyt., s. 263-267, W. Borodziej, dz. cyt., s. 56-57.
41 Zob: W. Uruszczak, Dziedzictwo prawne XX wieku oczami historyka prawa.
Prawo obce, własne, własne i haniebne, [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku,
A. Zoll (red.), J. Stelmach (red.), J. Halberda (red.), Kraków 2001, s. 94; J.
A. Młynarczyk, Pomiędzy współpracą z zdradą. Problem kolaboracji w GG -
próba syntezy, [w:] W.Bułhak [i in.], Pamięć i sprawiedliwość, Warszawa 2009, 
s. 118.
42 Opis radzieckiej polityki represji oraz eksterminacji przedstawia: M. Pie-
trzak, Ziemie polskie anektowane przez ZSRR, [w:] J. Bardach, B. Leśnodorski,
M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009, s. 633-639;
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kiem tajnego porozumienia, które uzupełniało tzw. układ o nie-
agresji zawarty 23 sierpnia 1939 r. pomiędzy Związkiem Ra-
dzieckim a Niemcami43 (patrz: Ilustracja 49). Osnową tejże 
umowy było rozgraniczenie strefy wpływów stron porozumie-
nia (w Europie Wschodniej) w sytuacji wojny niemiecko-pol-
skiej. Na tej podstawie Związek Radziecki uzyskał uprawnienia 
do zajęcia wschodnich terenów RP44.  

Ilustracja 48. Kolumny piechoty sowieckiej wkraczające 
 do Polski 17 września 1939 r. 

W. W. Bednarski, Ludobójstwo na Zamojszczyźnie w latach 1939-1945, 
[w:] M. Kulik, Zamojszczyzna pamięta i oskarża…, Lublin 2009, s. 171-174. 
43 Zob. M. Pietrzak, Polska w okresie II wojny światowej, s. 613. 
44 Na mocy traktatu niemiecko-radzieckiego z 28 września 1939 r. o granicach 
i przyjaźni ustalono nową linię ustalającą strefy wpływów tych państw na te-
rytorium RP; obie strony uznały tą granicę za ostateczną. Więcej na ten temat: 
B. Bartusiak, dz. cyt., s. 182-188; B. Borucki, dz. cyt., s. 261-263; M. Pietrzak,
Polska w okresie II wojny światowej, dz. cyt., s. 613-614.
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Ilustracja 49. Spotkanie Józefa Stalina z Joachimem von Ribbentro-
pem w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. 

Okupacja wschodnich ziem II Rzeczypospolitej to – jak 
podkreśla P. Chmielowiec – „jeden z najtrudniejszych tematów 
najnowszej historii Polski”45. Oficjalna historiografia PRL 
przedstawiała ten okres zgodnie z sowiecką wersją dziejów, któ-
rej początek stanowiły zawarte w nocie z 17 września 1939 r. 

45 P. Chmielowiec, Wstęp, [w:] P. Chmielowiec (red.), Okupacja sowiecka ziem 
polskich 1939-1941. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Przemyślu 
18-19 września 2003 roku przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział
w Rzeszowie, Rzeszów-Warszawa 2005, https://ipn.gov.pl/pl/.../12297,Oku
pacja-sowiecka-ziem-polskich-19391941.pdf – dostęp: 20 maja 2016 r.



KARA ŚMIERCI NA TERENIE OKUPOWANEGO PAŃSTWA POLSKIEGO …    149 

słowa zastępcy ludowego komisarza spraw zagranicznych, Wła-
dimira Potiomkina, do ambasadora Wacława Grzybowskiego: 
„Rząd Radziecki polecił wobec powyższych okoliczności Na-
czelnemu Dowództwu Armii Czerwonej, aby nakazało woj-
skom przekroczyć granicę i wziąć pod swoją opiekę życie i mie-
nie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Rząd 
Radziecki zamierza równocześnie podjąć wszelkie środki mające 
na celu uwolnienie narodu polskiego od nieszczęsnej wojny, 
w którą wepchnęli go nierozsądni przywódcy i umożliwienie 
mu życia w pokoju”46.  

Polityka wyrafinowanych represji była – jak słusznie zau-
waża A. Głowacki – „immanentną częścią funkcjonowania sys-
temu komunistycznego, podstawowym narzędziem umacniania 
i trwania tzw. władzy robotników i chłopów”47. 

„Zainstalowanie”48 jesienią 1939 r. ustroju sowieckiego na 
ziemiach wschodnich II RP (z pomocą bagnetów Armii Czer-
wonej – dalej: ACz), wskutek zmowy politycznej między czer-
wonym i brunatnym totalitaryzmem – oznaczało dla ludności 
tamtego terytorium „znalezienie się pod obcą władzą, znaną 
m.in. właśnie z tego, że nie będzie się wahała użyć nawet zbrod-
niczych metod dla osiągnięcia założonych celów”49. Sowiecka

46 A. Bregman, Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-
sowieckiej 1939-1941, Londyn 1987, s. 67. 
47 A. Głowacki, Formy, skala i konsekwencje sowieckich represji wobec Polaków 
w latach 1939-1941, [w:] P. Chmielowiec (red.), Okupacja sowiecka ziem pol-
skich 1939-1941. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Przemyślu 18-
19 września 2003 roku przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Na-
rodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział 
w Rzeszowie, Rzeszów-Warszawa 2005, https://ipn.gov.pl/pl/.../12297,Oku 
pacja-sowiecka-ziem-polskich-19391941.pdf – dostęp: 20 maja 2016 r. 
48 Tamże. 
49 Tamże. 
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machina zniewolenia dysponowała bowiem już sprawdzonym 
we własnym kraju skutecznym, a zarazem przebogatym arsena-
łem środków represji. Ich zastosowanie wobec Polaków skutko-
wało ogromem nieszczęść, zbrodni, ofiar, ludzkich cierpień, 
nienawiści, strat materialnych i moralnych50. 

Zdaniem A. Głowackiego, odpowiedź na pytanie o spiritus 
movens i zasadność koincydencyjnego podjęcia tak wielu form 
represji wydaje się stosunkowo prosta: historyczne doświadcze-
nie władzy bolszewickiej nakazywało jej zastosować zmasowane, 
ukierunkowane, dotkliwe uderzenie w przeciwnika, bo miało 
ono skuteczne i w miarę szybko spacyfikować ewentualne próby 
organizowania oporu51. 

Z uwagi na skomplikowaną wówczas sytuację międzyna-
rodową, istotne było możliwie najszybsze trwałe zunifikowanie 
zaanektowanego terytorium z resztą kraju oraz zniwelowanie 
jego dotychczasowej specyfiki. Chodziło również o forsowne 
wciągnięcie go w nurt życia gospodarczo-społecznego i politycz-
nego ZSRR, by wykorzystać zdobycze do wzmocnienia poten-
cjału państwa52. Co ważne, polityka represji była tożsama z po-
lityką państwa53. 

50 Tamże. 
51 Tamże. 
52 Więcej na ten temat: S. Ciesielski, W. Materski, A. Paczkowski, Represje 
sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, Warszawa 2002. 
53 A. Głowacki, Formy, skala i konsekwencje sowieckich represji wobec Polaków 
w latach 1939-1941, [w:] P. Chmielowiec (red.), Okupacja sowiecka ziem pol-
skich 1939-1941. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Przemyślu 18-
19 września 2003 roku przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Na-
rodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział 
w Rzeszowie, Rzeszów-Warszawa 2005,  https://ipn.gov.pl/pl/.../12297,Oku-
pacja-sowiecka-ziem-polskich-19391941.pdf – dostęp: 21 maja 2016 r. 
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Potencjalne kategorie ofiar różnorodnych form terroru 
były w swoim czasie wskazane odgórnie przede wszystkim przez 
władze polityczne, administracyjne, wojskowe, jak również 
spraw wewnętrznych ZSRR. W szczególności chodziło o zneu-
tralizowanie (a raczej wyeliminowanie) funkcjonariuszy pań-
stwa polskiego, aparatu samorządowego, działaczy partii poli-
tycznych i organizacji społecznych, ziemian, osadników wojsko-
wych, fabrykantów, których uznano za szczególne zagrożenie 
dla powodzenia przeprowadzanych zmian ustrojowych54. 

Już 15 września 1939 r. każdej grupie operacyjnej Ludo-
wego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR (dalej: 
NKWD), przewidzianej do działań przeciwko Polsce, ludowy 
komisarz spraw wewnętrznych ZSRR, Ławrientij Beria55, pole-
cił m.in. aresztować „najbardziej reakcyjnych przedstawicieli 
administracji państwowej”56, kierowników lokalnej policji, żan-
darmerii, straży granicznej, filii II Oddziału Sztabu Głównego 
WP, osoby zajmujące się działalnością „kontrrewolucyjną”. Do-
tyczyło to również sędziów i prokuratorów. 

54 Więcej na ten temat: M. Wierzbicki, Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach 
północnowschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939-
1941, Warszawa 2000. 
55 Bardzo szczegółowo o okupacyjnych kadrach zachodnich obwodów Biało-
ruskiej RS i Wileńszczyzny w fundamentalnej publikacji K. Jasiewicza, Pierwsi 
po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939-1941 (Białostocczyzna, No-
wogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna), Warszawa 2001. 
56 A. Głowacki, Formy, skala i konsekwencje sowieckich represji wobec Polaków 
w latach 1939-1941, [w:] P. Chmielowiec (red.), Okupacja sowiecka ziem pol-
skich 1939-1941. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Przemyślu 18-
19 września 2003 roku przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Na-
rodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział 
w Rzeszowie, Rzeszów-Warszawa 2005, https://ipn.gov.pl/pl/.../12297,Oku 
pacja-sowiecka-ziem-polskich-19391941.pdf – dostęp: 21 maja 2016 r. 
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Po zorganizowaniu na okupowanym terenie zarządów 
tymczasowych, zwłaszcza zaś placówek NKWD, rozpoczęto ak-
cję ewidencji osób uznanych za wrogich władzy sowieckiej. Ich 
los – jak zaznacza A. Głowacki – stawaj się w ten sposób prze-
sądzony57. 

Wtedy również dokonywano pierwszych aresztowań Pola-
ków. Po dotarciu grup operacyjnych NKWD na uciemiężone 
tereny, jak również „zainstalowaniu” tam struktur resortu spraw 
wewnętrznych, to właśnie one (tudzież Wydziały Specjalne 
Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego okręgów 
wojskowych) zajmowały się od tej chwili rozpoznaniem, poszu-
kiwaniem i aresztowaniem szeroko rozumianego „elementu 
kontrrewolucyjnego", „terrorystów” oraz „dywersantów”58. Już 
w odniesieniu do tego okresu można mówić o zbrodniach sądo-
wych. Pierwsze organy sowieckiego sądownictwa, którymi były 
trybunały wojenne ACz, w uproszczonym trybie (bez prokura-
tora i obrońcy) orzekały bowiem wobec niewinnych obywateli 
polskich drastyczne wyroki (wieloletnie uwięzienie, rozstrzela-
nie). 

Karały ich nie za szkodzenie potencjałowi ACz (co formal-
nie leżało w ich kompetencji), lecz za to, że w przeszłości – jako 
obywatele suwerennej Rzeczypospolitej –zajmowali określone 
stanowiska, podejmowali określone decyzje, wypowiadali takie 
czy inne opinie, czyli za działalność o charakterze „kontrrewo-
lucyjnym”. Bowiem zgodnie z obowiązującym wówczas 
w ZSRR systemem prawnym, jakakolwiek działalność w cha-
rakterze funkcjonariusza państwowego (publicznego), aktywny 

57 Tamże. 
58 Tamże. 
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udział w życiu partii politycznych oraz organizacji społecznych, 
służba mundurowa (wojsko, policja, więziennictwo itp.), praca 
w wymiarze sprawiedliwości w kraju „burżuazyjnym” –  były 
typizowane jako przestępcze, ponieważ godziły w interesy klasy 
robotniczej, ruchu rewolucyjnego, a przede wszystkim w ZSRR. 
Ludzie zamożni, tj. bankierzy, fabrykanci, ziemianie – zaliczani 
byli do „klasy eksploatującej proletariat”59, co również było 
w ZSRR zagrożone surowymi karami. Po powstaniu okupacyj-
nej administracji cywilnej rozpoczęły działalność prokuratura 
i sądy (cywilne). Ich dyspozycyjność wobec władz politycznych, 
wyrażała się w karaniu Polaków bardzo surowymi sankcjami, 
jak np. karą pobawienia wolności lub karą śmierci. 

Z kolei ludzi nękano rewizjami w ich domach lub miesz-
kaniach, rzekomo w poszukiwaniu ukrywanej broni lub osób, 
jednakże z zadaniem sprawdzenia stanu posiadania lokatorów 
i zastraszania ich. Przy okazji konfiskowano przedmioty 
o znacznej wartości (radio, rower, klejnoty). Wszechobecny ter-
ror dość skutecznie paraliżował wolę opozycyjnego, otwartego
działania60.

Warunki w więzieniach i aresztach urągały wszelkich nor-
mom. Ludzi przetrzymywano w ogromnej ciasnocie, bez zapew-
nienia im odpowiednich zabiegów sanitarno-higienicznych 
i wyżywienia, co doprowadzało do chorób, zawszenia, awitami-
nozy, a niekiedy nawet zgonów61. Przesłuchania stawały się pa-
smem terroru psychicznego, odbywały się z użyciem wyzwisk 
i obelg, a jeśli to nie skutkowało – sięgano do bezpośredniej 

59 Tamże. 
60 Tamże. 
61 Więcej na ten temat: D. Cherubin, Ludność polska w więzieniach i obozach 
radzieckich w latach 1939-1941, Warszawa 1989. 
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przemocy fizycznej (wyrafinowanych tortur). Wszystkie te me-
tody służyć miały wymuszeniu zeznań o treści oczekiwanej przez 
oprawców62. 

Na wiosnę 1940, równolegle ze zbrodnią katyńską63, roz-
strzelano 7305 osób więzionych w zachodnich obwodach Ukra-
iny i Białorusi (patrz: Ilustracja 50). W czerwcu 1941, na zaa-
nektowanych ziemiach wschodnich II RP przetrzymywano 
w więzieniach około 40 tys. osób, spośród których około 11 tys. 
wycofujący się Sowieci rozstrzelali w pierwszych dniach po nie-
mieckiej napaści na ZSRR. Po wydaniu przez sądy lub Kole-
gium Specjalne wyroków, a bywało, że i bez tego, skazańców 
przewożono do łagrów w różnych rejonach ZSRR. Tam, w pry-
mitywnych warunkach mieszkaniowych i sanitarno-higienicz-
nych, w nadzwyczaj trudnej sytuacji bytowej (niedostatek od-
powiedniej odzieży, bielizny i obuwia), w uciążliwym klimacie 
– musieli podjąć ciężką pracę fizyczną w przemyśle wydobyw-
czym, leśnym, w transporcie lądowym i wodnym, przy budowie
dróg, linii kolejowych, inwestycji przemysłowych itp. W prak-
tyce było to równoznaczne z powolnym umieraniem. Tak też
się i działo: łagiernicy przedwcześnie umierali w różnym wieku
z głodu, chorób, w rezultacie wycieńczenia fizycznego i psy-
chicznego.

62 Więcej na ten temat: J. Supady, Życie i śmierć w lagrach sowieckich, Łódź 
2001. 
63 Więcej na ten temat: S. Jaczyński, Zagłada oficerów Wojska Polskiego na 
Wschodzie wrzesień 1939 - maj 1940, Warszawa 2000 
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Ilustracja 50. Ekshumacja ciał polskich oficerów 
zamordowanych przez NKWD  
w Katyniu w 1940, Katyń 1943 

Jednym z przykładów makabrycznego mordu jest ten do-
konany w Brzostowicy Małej na właścicielach ziemskich Lu-
dwice i Antonim Wołkowickich. Jak podaje M. Wierzbicki 
„ręce związano im drutem kolczastym, do ust wlano wapno 
i żywcem zakopano”64. 

Jak stwierdził jeden z mieszkańców wsi Kurpiki (powiat 
grodzieński) w odniesieniu do swojej okolicy: „(...) większość 
ludzi była przeciwna temu, co wyrabiali ludzie z bandy Arciu-
kiewicza, ale nie byli w stanie ich powstrzymać, bo ci zbóje, 
przeważnie pijani, grozili karą śmierci wszystkim, którzy będą 
pomagać osadnikom”65. 

64 M. Wierzbicki, Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim. Stosunki polsko bia-
łoruskie na ziemiach północno wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją so-
wiecką 1939-1941, Warszawa 2002, s. 70-71. 
65 A. Tomczyk, Abyśmy mogli wybaczyć, Warszawa 2001, s. 217. 
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4.3. Orzekanie i wykonywanie kary śmierci przez Polskie 
Państwo Podziemne 

Warto poruszyć kwestię związaną z wymiarem sprawiedli-
wości Polskiego Państwa Podziemnego, które działało w zorga-
nizowany sposób. Swoją właściwością obejmował – jak podkre-
śla Z. Biegański – sądzenie agentów, konfidentów, dezerterów, 
bandytów oraz szabrowników66. Komitet Ministrów dla Spraw 
Kraju powołał 16 kwietnia 1940 r. Sądy Kapturowe – jako spe-
cjalne sądy karne.  

Analiza przepisów materialnych sądów kapturowych, 
wskazuje, że brak było możliwości wyboru kary, która była jed-
noznacznie określona (tj. kara śmierci). Zgodnie z przepisami 
materialnymi Sądów Kapturowych z maja 1940 r.67 zbrodni 
zdrady i denuncjacji mógł dopuścić się tylko obywatel polski, 
w stosunku do pozostałych zbrodni nie określano narodowości 
sprawcy, a więc mógł się ich dopuścić zarówno obywatel polski 
jak i cudzoziemiec. Według B. Szyprowskiego, podsądnymi 
mogli być również niemieccy przedstawiciele władz okupacyj-
nych68. Zdrada była określona jako ujawnienie innej osobie ta-
jemnicy organizacji Związku Walki Zbrojnej (dalej: ZWZ) lub 
tajemnicy Państwa Polskiego, dotyczącej obrony państwa lub 

66 Zob. Z. Biegański, Kara śmierci w orzecznictwie Specjalnych Sądów Karnych 
w Polsce  (1944-1946), Echa Przeszłości 2004, Nr 5, s. 175. 
67 Kodeks Sądów Kapturowych, określając karę śmierci za popełnione prze-
stępstwa, w ogóle nie odnosił się do kwestii przestępstw zagrożonych karą po-
niżej 5 lat pozbawiania wolności lub określonych przedwojennymi aktami 
prawnymi, a które stosownie do art. 12 i 13 k.k. z 1932 r. nie stanowiły 
zbrodni, zob. B. Szyprowski, Podstawy prawne i działanie sądownictwa Ko-
mendy Głównej ZWZ/AK, Prokuratura Krajowa 2012, Nr 3, s. 5. 
68 Zob. tamże, s. 3. 
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jego sił zbrojnych. Szpiegostwa dopuszczał się ten, kto udzielał 
rządowi obcego państwa informacji, wiadomości, dokumentów 
lub innych przedmiotów dotyczących istnienia lub działalności 
organizacji ZWZ, Polskich Sił Zbrojnych, organizacji i spraw 
polskich stowarzyszeń, zrzeszeń, instytucji i władz, które mogły 
być użyteczne obcemu państwu przeciwko ZWZ, państwu lub 
Narodowi Polskiemu. Prowokację określano jako, w porozu-
mieniu z władzą obcego państwa lub z własnej inicjatywy, na-
kłanianie, namawianie lub podżeganie do czynów lub działal-
ności wymierzonej przeciwko obcemu państwu, celem ich ujaw-
nienia. Denuncjacji dopuszczał się obywatel polski, który przed 
rządem obcego państwa oskarżał lub kierował ściganie o czyn 
przeciwko państwu obcemu. Zbrodni nieludzkiego prześlado-
wania i krzywdzenia ludności polskiej dopuszczał się ten, kto 
w sposób nieludzki, sprzeczny z naturalnym poczuciem spra-
wiedliwości, prześladował lub krzywdził ludność polską czynem 
lub zarządzeniem69.  

Z kolei od lutego 1942 r., funkcjonowały Wojskowe 
Sądy Specjalne przy Dowódcy Armii Krajowej oraz Wojskowe 
Sądy Specjalne przy Komendantach Okręgów. Biorąc pod 
uwagę specjalne warunki związane z trwającą okupacją, polskie 
sądy specjalne orzekały najczęściej karę śmierci lub uniewin-
niały70.  

W przepisie art. 6 Statutu Wojskowych Sądów Specjal-
nych, które zastąpiły Sądy Kapturowe ZWZ, wskazano, że sąd 
mógł wymierzyć karę śmierci jeśli uznał przestępcę za winnego 

69 Zob. tamże, s. 3-5. 
70 Zob. L. Gondek, Polska karzącą 1939-1945. Polski podziemny wymiar spra-
wiedliwości w okresie okupacji niemieckiej, Warszawa 1988, s. 41-42. 



158      ROZDZIAŁ 4 

szczególnie niebezpiecznego przestępstwa, uznawanego jed-
nakże przez ustawę za zbrodnię, chociażby obowiązujące prze-
pisy nie przewidywały kary tego rodzaju. Wówczas wyrok wi-
nien być zatwierdzony przez Głównego Delegata Rządu71.  

Z uwagi na fakt, że sądy kapturowe działały formalnie 
przez krótki czas (od maja 1940 r. do listopada 1941), a następ-
nie przekształcono je w Wojskowe Sądy Specjalne, trudno jed-
noznacznie jest wskazać nazwiska wszystkich prawników, będą-
cych w tym okresie oskarżycielami. Problem dotyczy również 
przewodniczących sądów (składów orzekających). Trudności te 
są spowodowane również faktem, że informacje na ten temat 
były objęte najwyższym stopniem tajności, brak jest obecnie do-
kumentów z tamtego okresu a prawnicy ci orzekali również 
w utworzonych później Wojskowych Sadach Specjalnych72. 
Nadto w zachowanych dokumentach operuje się jedynie pseu-
donimami powyższych osób, co przy częstych ich zmianach, 
spowodowanych warunkami konspiracji, w wielu przypadkach, 
nie daje w sposób jednoznaczny możliwości ustalenia ich da-
nych personalnych. 

Co ważne, Narodowe Siły Zbrojne posiadały własne sądy 
specjalne. W okresie Powstania Warszawskiego również działały 
sądy o tym statusie, co potwierdza liczba orzeczonych wówczas 
wyroków śmierci (ponad 50), z których wykonano 35. Okres 
Powstania Warszawskiego to czas ujawnienia się podziemnego 
wymiaru sprawiedliwości. Wprawdzie – jak podkreśla W. Ro-
słoniec – sędziowie posługiwali się jeszcze pseudonimami, ale 

71 Por. Statut Wojskowych Sądów Specjalnych z 26 listopada 1941 r., Mel-
dunek nr 88, O.VI, L. dz. 80/1/42, Armia Krajowa w dokumentach 1939-
1945, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 152. 
72 Zob. B. Szyprowski, dz. cyt., s. 6. 
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rozprawy odbywały się już jawnie73. Dowolny był w zasadzie 
dostęp publiczności do sal i pomieszczeń piwnicznych, w któ-
rych odbywały się rozprawy. Jedynym elementem ograniczają-
cym normalny tok urzędowania sądów były szczególne warunki 
walczącego miasta, głównie bombardowanie stolicy. Procedura 
procesowa uległa pewnej humanizacji. Oskarżony miał prawo 
uczestniczenia w rozprawie. Mógł korzystać z usług obrońcy, 
a w wypadku gdy zarzucano mu popełnienie przestępstwa za-
grożonego karą śmierci, obrona była obligatoryjna. W rozpra-
wie uczestniczył prokurator74. 

Dekret Prezydenta RP z 30 marca 1943 r. o odpowiedzial-
ności karnej za zbrodnie wojenne75, ustalał przestępstwa zagro-
żone karą śmierci lub dożywotniego więzienia. Jak się później 
okazało – zdaniem S. Jankiewicza – dokument ten wyprzedził 
późniejsze ustalenia na forum międzynarodowym dotyczące 
ukarania przestępców hitlerowskich76. Według niepełnych sta-
tystyk, polskie sądy specjalne w czasie okupacji rozpatrzyły ok. 
5000 spraw, wydając ok. 3000-3500 wyroków śmierci, z któ-
rych wykonano ok. 250077. Priorytetem okupowanego państwa 
polskiego było karanie za przestępstwa na jego szkodę.  

73 Zob. W. Rosłoniec, Wymiar Sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego 
(1939-1945), Palestra 1989, Nr 33, s. 36. 
74 Tamże. 
75 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 30 marca 1943 r. o odpowiedzialno-
ści karnej za zbrodnie wojenne, Dz.U. z 1943 r., Nr 3, poz. 6. 
76 Zob. S. Jankiewicz, Przygotowania rządu RP w latach II wojny światowej do 
procesu zbrodniarzy hitlerowskich. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o odpowie-
dzialności karnej za zbrodnie wojenne, Warszawa 1997-1998, s. 44-56. 
77 Zob. L. Gondek, dz. cyt., s. 47. 
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Wyroki skazujące na karę śmierci wykonywały specjalne 
zespoły egzekucyjne lub posługiwano się oddziałami wydzielo-
nymi podziemia zbrojnego. Od początku utworzenia Wydziału 
Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Komendy Głównej Związku 
Walki Zbrojnej jasne stało się, że nie da się prowadzić skutecz-
nej akcji likwidacyjnej oraz zabezpieczającej działania Komendy 
Głównej ZWZ bez utworzenia własnego oddziału wykonaw-
czego. Początkowo, w niezbędnych przypadkach, korzystano 
z komórek likwidacyjnych podległych Okręgowi Warszaw-
skiemu ZWZ. Jednakże nigdy nie było pewności czy sprawa 
bardzo pilnej likwidacji zostanie wykonana w określonym cza-
sie. Decyzja o powołaniu własnego aparatu wykonawczego za-
padła wiosną 1941 r. i była związana przede wszystkim z ko-
niecznością utworzenia sekcji wykonywania wyroków. Przy jego 
tworzeniu szczególną uwagę poświęcono moralnemu pozio-
mowi ludzi wchodzących w jego skład, a także sprawności tech-
nicznej. Oddział dzielił się na patrole, które w zależności od po-
trzeb wykonywały poszczególne zadania samodzielnie lub też, 
w razie większych akcji, łączyły się z innymi patrolami, aby po-
stawione zadania wykonać wspólnie. Strona techniczna wyma-
gała uzyskania znacznej ilości odpowiedniej broni oraz wyszko-
lenia strzeleckiego żołnierzy. Nastręczało to dużych trudności 
bowiem przydziały broni były ograniczone, zaś dokonywane na 
„własną rękę” zakupy dostarczały broni różnorodnej, nie zawsze 
odpowiedniej do specyfiki akcji przeprowadzanych przez od-
dział. Kolejnym problemem była kwestia braku odpowiedniego 
miejsca do ćwiczeń strzeleckich. Przy doborze ludzi kierowano 
się zasadą, aby nie dopuszczać do akcji ludzi zbyt młodych. Do 
wykonywania wyroków nie można było używać osób niepełno-



KARA ŚMIERCI NA TERENIE OKUPOWANEGO PAŃSTWA POLSKIEGO …    161 

letnich oraz harcerzy78. Ograniczenia wiekowe były spowodo-
wane obawą, że akcja likwidacyjna mogła wywołać wstrząs i nie-
korzystnie wpływać na ich psychikę. Wyroki bowiem wykony-
wano z bliskiej odległości, najczęściej na osobach posługujących 
się językiem polskim, a każda śmierć, zwłaszcza wykonywana 
w taki sposób, powoduje negatywne skutki psychiczne u czło-
wieka osobiście ją widzącego79. 

Zespół bojowy, któremu przesłano wyrok do wykonania, 
z reguły składał się z dwóch ekip: przygotowującej wykonanie 
wyroku i wykonującej wyrok. Pierwsza zajmowała się obserwa-
cją skazanego oraz wybierała najlepsze miejsce i porę egzekucji. 
Druga, zwykle trzy osoby (jeden strzelający, dwóch ubezpiecza-
jących)80, dokonywała likwidacji skazanego. Najtrudniejszą 
kwestią było wybranie koncepcji wykonania zadania, a więc do-
godnego miejsca, czasu wykonania a także ewakuacji osób po jej 
wykonaniu. W warunkach okupacyjnej Warszawy, dużym na-
tężeniu patroli niemieckich legitymujących i rewidujących zwy-
kłych przechodniów, niebezpieczne było noszenie broni lub 
długie wyczekiwanie z nią na ulicy. Z tego powodu broń była 
donoszona przed akcja przez łączniczki, aby zmniejszyć ryzyko 
zatrzymania i ujawnienia broni oraz skutków mogącego nastą-

78 Zob. P. Ostaszewski, Podziemna Temida, Gazeta Policyjna 10/2004, 
http://gazetapolicyjna.policja.pl/ 
archiwum/1004/s11a1.html - dostęp: 19 maja 2016 r.) oraz wytyczne co do 
wykorzystania harcerstwa w Kraju z 10 lutego 1940 r., Armia Krajowa w do-
kumentach…, s. 127. Stosownie do tego dokumentu harcerzy miano wyko-
rzystywać do służby w łączności, propagandzie, jak również w wywiadzie. 
79 Zob. B. Szyprowski, dz. cyt., s. 9-10. 
80 Ilość osób biorących udział w likwidacji był zależny od wielkości oddziału 
a także opracowanego planu 
akcji i sytuacji w jakiej należało wykonać zadanie, zob. tamże, s. 11. 
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pić przedwczesnego jej użycia przez członków oddziału likwida-
cyjnego. Z uwagi na fakt, że najtrudniejszym problemem, 
oprócz samego wykonania zadania, była ewakuacja uczestników 
po wykonaniu akcji, plan jej wykonania był zawsze drobia-
zgowo opracowywany. Miejsce akcji wybierano tak, aby likwi-
dacja dawała największą szansę powodzenia, bez strat w lu-
dziach, a ewakuacja z miejsca akcji była możliwie najłatwiejsza. 
Informacja o wykonaniu wyroku lub też niemożności jego wy-
konania była przekazywana przez kontrwywiad do sądu. Z za-
chowanych materiałów dotyczących sądu przy Komendzie 
Głównej ZWZ/Armii Krajowej wynika, że informacje te prze-
kazywano płk Adamowi Świtalskiemu ps. Helena (patrz: Ilu-
stracja 51) lub płk Konradowi Zielińskiemu ps. Karola81 (patrz: 
Ilustracja 52). 

W lutym 1944 r. Krajowa Rada Narodowa zapowiedziała, 
że „żaden niemiecki zbrodniarz wojenny, żaden zdrajca narodu 
nie może ujść kary”82. Tego samego roku PKWN przystąpił do 
konstruowania nowych przepisów prawa karnego. Dekret 
z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla  faszystowsko-hitle-
rowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad lud-
nością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego83 
stanowił realizację postulatu wymierzania sprawiedliwości wo-
bec osób odpowiedzialnych za zbrodnie wyrządzone w czasie 

81 Zob. AAN Armia Krajowa 203/IX-3, k. 2, 4, 33; AAN Armia Krajowa 
203/IX-4, k. 111. 
82 Zob. Z. Biegański, dz. cyt., s. 177. 
83 Dekret z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla  faszystowsko-hitlerow-
skich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną 
i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego, Dz.U. z 1944 r., Nr 4, poz. 
16.
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wojny i okupacji84. Kolejny dekret z 12 września 1944 r. o spe-
cjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-
hitlerowskich85, stanowił uzupełnienie dla wspomnianego 
powyżej. Ważnymi aktami prawnymi okazały się być: dekret 

Ilustracja 51. Płk Adam Świtalski ps. Dąbrowa, Helena 

84 Więcej na ten temat: A. Lityński, Ustawodawstwo karne w pierwszych latach 
Polski Ludowej, [w:] A. Ajnenkiel (red.), Wojna domowa czy nowa okupacja? 
Polska po roku 1944, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 125-136; J. Gum-
kowski, T. Kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybuna-
łem Narodowym, Warszawa 1965, s. 79-175. 
85 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 września 
1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-
hitlerowskich, Dz.U. z 1944 r., Nr 4, poz. 21. 
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Ilustracja 52. Płk Konrad Zieliński ps. Karola 

przyjęty przez PKWN 4 listopada 1944 r. o środkach zabezpie-
czających w stosunku do zdrajców narodu86, zaś 28 lutego 1945 
dekret o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich ele-
mentów87, który później uległ modyfikacji 6 maja 1945 r.88. Do 
surowej odpowiedzialności karnej mieli być pociągnięci również 
Polacy, którzy zadeklarowali przynależność do narodowości nie-
mieckiej. Tę kwestię regulował dekret z 28 czerwca 1945 r.89.  

86 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 
1944 r. o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu, Dz.U. 
z 1944 r., Nr 11, poz. 54. 
87 Dekret z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego 
wrogich elementów, Dz.U. z 1945 r., Nr 7, poz. 30. 
88 Więcej na temat wspomnianych dekretów: A. Pasek, Przestępstwa okupa-
cyjne w polskim prawie karnym z lat 1944- 1956, Wrocław 2002, s. 33-37. 
89 Dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo 
od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r., Dz.U. z 1946 r., Nr 41, poz. 
237; zob. też: Z. Biegański, dz. cyt., s. 178. 
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Dekret z 31 sierpnia 1944 r. (tzw. dekret sierpniowy), 
wprowadzał drakońskie sankcje90. Co do zasady, by zastosować 
karę główną, odwoływano się do art. 1 tego dekretu, z którego 
treści wynikało, że: „Kto idąc na rękę władzy okupacyjnej a) brał 
lub bierze udział w dokonywaniu zabójstw osób spośród ludno-
ści cywilnej lub jeńców wojennych, w znęcaniu się nad nimi, 
przyczynił się do ich prześladowania; b) działał lub działa na 
szkodę poszukiwanych albo prześladowanych przez władzę oku-
pacyjną z jakichkolwiek przyczyn (z wyłączeniem ścigania za 
przestępstwa pospolite) przez skazanie, ujęcie lub wywożenie 
podlega karze śmierci”91. Surowo karane było również donosi-
cielstwo oraz inne formy współpracy z władzami okupacyjnymi 
na niekorzyść Polaków92, jak np. uczestnictwo w akcjach 

90 Kara śmierci posiadała status kary bezwzględnie określonej, co podkreśla: 
T. Bąkowski [i in.], Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, LEX/el. 2003.
91 Zob. Materiały sądowe oraz mikrofilmy Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych w Rzeszowie (dalej: WUSW Rzeszów) dot. Stanisława S. ska-
zanego na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywotnie więzienie za
przestępstwa z art. 1 pkt 2 i art. 2 dekretu z 31 sierpnia 1944 r., sygn. IPN
Rz 042/443, nie publ., mikrofilmy: IPN Rz 00141/435/J, nie publ. oraz IPN
Rz 00141/435/D, nie publ.
92 Zob. Materiały operacyjne WUSW Rzeszów dot. Mikołaja P. skazanego
wyrokiem Specjalnego Sądu Karnego w Rzeszowie na karę śmierci za współ-
pracę z Niemcami w okresie okupacji na terenie Jarosławia, który w 1945 r.
zbiegł z zakładu karnego w Rzeszowie - sygn. IPN Rz 042/807, nie publ.;
Materiały operacyjne WUSW Rzeszów dot. Władysława H. skazanego na karę 
śmierci za współpracę z Niemcami w okresie okupacji - sygn. IPN
Rz 042/1256, nie publ.; Materiały operacyjne WUSW Rzeszów dot. Jana N.
skazanego na karę śmierci za współpracę z okupantem (wyrok wykonano
16 września 1949 r.) - sygn. IPN Rz 042/1690, nie publ.; Materiały opera-
cyjne WUSW Rzeszów dot. Zdzisława G. i Ferdynanda Jana K. skazanych za
karę śmierci za przekazywanie tajnych wiadomości wywiadowi francuskiemu
oraz pracę na jego rzecz - sygn. IPN Rz 042/2052, nie publ.; Sprawę agentu-
ralno-poszukiwawczą WUSW Rzeszów dot. Jerzego S. skazanego na karę
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policyjnych i specjalnych sądów niemieckich. W tym przy-
padku orzeczenie i wykonanie kary śmierci było obligatoryjne93. 

Po zakończeniu działań wojennych oraz przetoczeniu się 
pierwszej fali procesów karnych, w których to skazywano 
zwłaszcza za zbrodnie wojenne oraz za współpracę z okupantem, 
status sądów specjalnych i ich funkcjonowanie zaczęły wywoły-
wać dość spore kontrowersje. Jednoinstancyjność i znacznie 
skrócone terminy stały się przedmiotem powszechnej krytyki. 
Odnoszono się również do surowości przepisów, które w czasie 
pokoju nie mają racji bytu tudzież były zbyt drastyczne94. Z tego 
też powodu 17 października 1946 r. ogłoszono dekret o zniesie-
niu specjalnych sądów karnych95, na mocy którego ich właści-
wość zostało przekazana (17 listopada 1946 r.) sądom po-
wszechnym, które orzekały w składach ławniczych.   

Podsumowując, instytucja kary śmierci funkcjonowała 
również, a raczej przede wszystkim w czasie II wojny światowej. 
Okupanci, którymi była III Rzesza i Związek Radziecki – do-
konali implementacji własnego prawa na ziemie polskie. Mając 
na uwadze powyższą analizę tego okresu, można stwierdzić, 
iż było to prawo w pełni represyjne i naruszało podstawowe 
prawa człowieka. Nie ulega wątpliwości i należy to dobitnie 
podkreślić, że ówcześnie obowiązujące normy karno-prawne 
w pełni naruszały wszystkie normy prawa międzynarodowego. 

śmierci za szpiegostwo, który będąc przymusowym robotnikiem rolnym 
w Niemczech współpracował z okupantem - sygn. IPN Rz 061/597, nie publ. 
93 Zob. A. Lityński, Podstawy prawa terroru. O niektórych zmianach w prawie 
karnym pierwszej dekady Polski ludowej, [w:] A. Lityński (red.), Z dziejów są-
dów i prawa, Katowice 1992, s. 116-119. 
94 Zob. Z. Biegański, dz. cyt., s. 199. 
95 Dekret z dnia 17 października 1946 r. o zniesieniu specjalnych sądów kar-
nych, Dz.U. z 1946 r., Nr 59, poz. 324. 
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Na przykładzie III Rzeszy można ukazać bestialski wymiar spra-
wiedliwości, a co za tym idzie – szeroko i w większości przypad-
ków bezpodstawnie stosowaną karę śmierci. 





ROZDZIAŁ 5 

PROBLEMATYKA 
KARY ŚMIERCI 

DO 1969 R. 

Po II wojnie światowej państwo Polskie znalazło się w sfe-
rze wpływów Związku Radzieckiego, czego skutkiem była 
zmiana jego ustroju. Należy zaznaczyć, że nadal obowiązywał 
k.k. z 1932 r., a prawo karne służyło jako narzędzie do walki
o władzę oraz cechowało się ideologicznymi założeniami wpro-
wadzanego systemu komunistycznego1. Według A. Grześko-
wiak, prawo karne „nastawione było głównie na ochronę

1 Zob. A. Grześkowiak, Aksjologia komunistycznego prawa karnego w Polsce Lu-
dowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, 
Lublin 2007, s. 36-39, 66-72, a także: A. Zoll, Prawo karne w systemie totali-
tarnym, Znak 1992, Nr 11, s. 111; P. Kładoczny, Prawo jako narzędzie represji 
w Polsce Ludowej (1944-1956), Warszawa 2004, s. 11; I. Andrejew, O niektó-
rych nowych teoriach przedmiotu ochrony w prawie karnym, PiP 1958, Nr 1, 
s. 38; K. Kersten, Geneza i dynamika stalinizmu w Polsce (1944-1956), WZH 
1989, z. 3, s. 12; H. Pająk, S. Żochowski, Rządy zbirów 1940-1990, Lublin
1996, s. 255.; M. Borucka-Arctowa, Społeczne funkcje prawa formułowane
w doktrynie, ustawodawstwie i orzecznictwie, [w:] M. Borucka-Arctowa (red.),
Społeczne poglądy na funkcje prawa, Warszawa 1982, s. 10-14.; K. Wiak, Za-
sady gwarancyjne prawa karnego na tle rozwiązań komunistycznego prawa kar-
nego Polski Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne prawo karne
Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 94-95; D. Szeleszczuk, Polityka karna na tle
ustawodawstwa i orzecznictwa sądu Najwyższego w Polsce Ludowej,
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ustroju i jego funkcjonariuszy, porządku politycznego i admini-
stracyjnego oraz ekonomiczne zabezpieczenie dla rządzących”2. 
Natomiast zdaniem R. Balickiego – obowiązywanie wyżej 
wspomnianego kodeksu stanowiło „funkcjonowanie w radykal-
nie zmienionej rzeczywistości społeczno-politycznej”3. Aspekt 
dotyczący orzekania oraz wykonywania kary śmierci uległ dia-
metralnym zmianom i zdecydowanie różnił się od tego z okresu 
sprzed II wojny światowej. Wyjątkowe znaczenie pozyskały re-
gulacje pozakodeksowe charakteryzujące się niezwykłą surowo-
ścią, a do 1956 r. – jak podaje B. Bartusiak – znaczącym stop-
niem represyjności4. Stosowanie ich w prawie karnym wynikało 

[w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 
2007, s. 188-189; B. Bartusiak, dz. cyt., s. 192.  
2 A. Grześkowiak, Ocena „Założeń reformy prawa karnego materialnego” w świe-
tle standardów praw człowieka, PPK 1990, Nr 4, s. 33. 
3 R. Balicki, Zniesienie kary śmierci w Polsce, [w:] M. Jabłoński (red.), S. Jarosz-
Żukowska (red.), Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki: prace 
uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banasza-
kowi, Wrocław 2014, s. 17. 
4 Zob.  B. Bartusiak, dz. cyt., s. 192; Tytułem przykładu można tu wskazać 
także: Materiały operacyjne WUSW Rzeszów dot. Tadeusza K. byłego żołnie-
rza AK i NSZ, skazanego na karę śmierci, sygn. IPN Rz 042/362, nie publ.; 
Sprawę WUSW Rzeszów dot. Władysława K. skazanego na karę śmierci i po-
wieszonego 24 maja 1946 r. na stadionie miejskim w Sanoku za działalność 
w oddziale Antoniego Żubryda ps. „Zuch”, sygn. IPN Rz 042/453, nie publ.; 
Materiały operacyjne WUSW Rzeszów dot. Józefa R. oficera AK, adiutanta 
Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, członka IV Zarządu Głównego WiN, ska-
zanego na karę śmierci i straconego w 1951 r., sygn. IPN Rz 042/692, nie 
publ.; Materiały ewidencyjne WUSW Rzeszów dot. Andrzeja T. członka AK 
na terenie powiatu Rzeszów, który brał udział w rozbrojeniu Posterunku MO 
w Hyżnem i zabójstwie trzech funkcjonariuszy MO w październiku 1944 r., 
skazanego przez WSR we Wrocławiu na karę śmierci w 1950 r., sygn. IPN Rz 
042/751, nie publ.; Materiały operacyjne WUSW Rzeszów dot. Kazimierza 
B. podejrzanego o przynależność do Zrzeszenia WiN na terenie powiatu strzy-
żowskiego, skazanego na karę śmierci przez WSR w Warszawie za szpiego-
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z ustroju komunistycznego, który został wyrażony w Konstytu-
cji stalinowskiej z 1952 r.5. Jak podkreśla D. Szeleszczuk – 
odgrywała ona (tj. represja) niebagatelną rolę, ponieważ zawie-
rała wskazówki wobec kierunków polityki karnej6. 

5.1.  Kara śmierci w pierwszych latach powojennych 

Do końca 1969 r. w skład prawodawstwa karnego PRL-u 
wchodziły akta wydane jeszcze w okresie tzw. międzywojnia, jak 
również te wydane po wyzwoleniu Polski spod okupacji hitle-
rowskiej7. Jak podkreśla K. Wiak, władze komunistyczne sta-
nęły przed istotnym problemem, który dotyczył konieczności 
„określenia stosunku do przedwojennych, (…) burżuazyjnych, 

stwo, Stanisława B. członka PSL na terenie Niewodnej, skazanego za rozpo-
wszechnianie czasopism i wiadomości o treści antypaństwowej, sygn. IPN Rz 
042/1360, nie publ.; Materiały operacyjne WUSW Rzeszów dot. Ludwika 
M. komendanta Obwodu AK Dębica, kierownika Rejonu Krosno „Południe” 
Zrzeszenia WiN, redaktora podziemnego pisma Okręgu Rzeszowskiego WiN
„Ku Wolności”, skazanego w roku 1948 przez WSR we Wrocławiu na karę
śmierci, sygn. IPN Rz 042/1488, nie publ.; Materiały operacyjne WUSW
Rzeszów dot. Zofii Ł. (skazana na karę śmierci 13 marca 1950 r., a 10 maja
1950 r. złagodzono karę główną na dożywotnie więzienie) i Heleny S., człon-
ków  Zrzeszenia WiN na terenie Rzeszowa, podejrzanych o współpracę w zor-
ganizowaniu zamachu na funkcjonariusza UB por. Ludwika Bojanowskiego,
sygn. IPN Rz 042/1850, nie publ.; Materiały operacyjne WUSW Rzeszów
dot. Zbigniewa F. brata skazanego na karę śmierci za przynależność do AK-
WiN, sygn. IPN Rz 042/1929, nie publ.; Materiały operacyjne WUSW Rze-
szów dot. Tadeusza K. byłego żołnierza AK i NSZ, skazanego na karę śmierci,
sygn. IPN Rz 00141/354/J oraz IPN Rz 00141/354/D, nie publ.
5 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Usta-
wodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. z 1952 r., Nr 33, poz. 232.
6 D. Szeleszczuk, Polityka karna na tle ustawodawstwa i orzecznictwa sądu Naj-
wyższego w Polsce Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne prawo
karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 209.
7 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 58.
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norm prawa karnego”8. Kodeks karny Wojska Polskiego 
z 23 września 1944 r.9 (dalej: k.k.W.P.) zawierał w swych prze-
pisach unormowania dotyczące zbrodni stanu10. Na jego pod-
stawie ludność cywilna mogła również podlegać karze śmierci. 
Można więc tu mówić o wyjątkowej sytuacji, w której to szcze-
gólne prawo karne (lex specialis) miało zastosowanie po-
wszechne11. Obok najwyższej sankcji nie mogła być wymie-
rzona inna kara zasadnicza12. W rozdziale XVII k.k.W.P. można 
odnaleźć dużą liczbę przestępstw politycznych zagrożonych karą 

8 K. Wiak, Zasady gwarancyjne prawa karnego na tle rozwiązań komunistycz-
nego prawa karnego Polski Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne 
prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 75. 
9 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 
1944 r. - Kodeks Karny Wojska Polskiego, Dz.U. z 1944 r., Nr 6, poz. 27. 
10 Więcej na ten temat: L. Hochberg, Dekret z dnia 23 września 1944 r. Kodeks 
Karny Wojska Polskiego, [w:] J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski (red.), 
Ustawy karne PRL. Komentarz, Warszawa 1965, s. 92-97; A. Grześkowiak, 
Aksjologia komunistycznego prawa karnego w Polsce Ludowej, [w:] A. Grześko-
wiak (red.), Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 39; 
D. Szeleszczuk, dz. cyt., s. 196.
11 Zob.: Materiały operacyjne WUSW Rzeszów dot. Michała L., członka od-
działu UPA, skazanego na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy Opera-
cyjnej „Wisła”, sygn. IPN Rz 042/1659, nie publ.; Materiały operacyjne
WUSW Rzeszów dot. Mikołaja S. dowódcy oddziału UPA skazanego przez
WSR w Rzeszowie na karę śmierci, sygn. IPN Rz 042/1910, nie publ.; Mate-
riały operacyjne WUSW Rzeszów dot. Pawła W., podejrzanego o przynależ-
ność do SS „Galizien” w okresie okupacji, a następnie członka UPA na terenie 
powiatu leskiego, skazanego na karę śmierci, sygn. IPN Rz 042/1956, nie
publ.; Sprawa operacyjna rozpracowania dot. Michała M. skazanego na karę
śmierci za działalność w UPA, sygn. IPN Rz 043/441, nie publ.; Sprawa
obiektowa o kryptonimie „Nacjonalizm ukraiński” dotycząca skazanie przez
WSR w Rzeszowie na karę śmierci sotni UPA pod dowództwem Włodzimie-
rza S. ps. „Burłak”, działającej na terenie powiatu przemyskiego i leskiego,
sygn. IPN Rz 072/1 t. 68, nie publ.; Kartoteka członków UPA skazanych na
karę śmierci przez WSR w Rzeszowie z akt Centralnego Więzienia w Rzeszo-
wie, sygn. IPN Rz 191/782, nie publ.
12 Zob. Z. A. Ziemba, Prawo przeciwko społeczeństwu, Warszawa 1997, s. 86.
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główną13, wśród których należy wymienić: usiłowanie pozba-
wienia Państwa Polskiego niepodległego bytu lub oderwanie 
części jego obszaru (art. 85 k.k.W.P.); usiłowanie przy użyciu 
przemocy usunięcia organów władzy zwierzchniej lub zagarnię-
cie ich władzy (art. 86 § 1 k.k.W.P.); usiłowanie przy użyciu 
przemocy dokonania zmiany ustroju Państwa Polskiego (art. 86 
§ 2 k.k.W.P.); gromadzenie środków do walki orężnej w celu
popełnienia zbrodni określonych we wcześniejszych artykułach
(art. 89 pkt a k.k.W.P.); działanie na szkodę Państwa Polskiego,
dopuszczanie się zbierania lub przekazywania wiadomości sta-
nowiących tajemnicę państwową lub wojskową, przechodzenie
na stronę nieprzyjaciela lub ucieczka za granicę (art. 90
k.k.W.P.), działanie w czasie wojny na korzyść nieprzyjaciela
albo na szkodę siły zbrojnej polskiej lub sprzymierzonej (art. 91
§ 1 k.k.W.P.); branie udziału w działaniach wojennych przeciw
Państwu Polskiemu (art. 91 § 3); działanie zbrojnym w czasie
wojny przeciw Państwu Polskiemu (art. 91 § 3 k.k.W.P.); tar-
gnięcie się na życie lub zdrowie osoby będącej przedstawicielem
Państwa albo Wojska Polskiego albo Armii Sprzymierzonych
(art. 93 § 1 k.k.W.P.); publicznym nawoływaniu do wojny za-
borczej (art. 96 k.k.W.P.); publiczne nawoływanie w czasie roz-
ruchów lub wojny do waśni narodowościowych, rasowych lub
religijnych albo sporządzanie, rozpowszechnianie lub przecho-
wywanie przeznaczonych dla tych celów pism, druków lub wi-
zerunków (art. 102 § 1 k.k.W.P.); publiczne nawoływanie do
czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej Państwa

13 Więcej na temat przestępstw politycznych: G. Rejman, Przestępstwa poli-
tyczne w Polsce (1944-1956), [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne prawo 
karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 107-134. 
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Polskiego z państwem z nim sprzymierzonym oraz sporządza-
nie, rozpowszechnianie lub przechowywanie przeznaczonych 
dla tych celów pism, druków lub wizerunków (art. 102 
§ 2 k.k.W.P.). Warto zauważyć, że k.k.W.P. traktował karę
śmierci jako jedną z kar zasadniczych, a karę dodatkową stano-
wił przepadek mienia, który w razie skazania na karę główną
orzekany był obligatoryjnie14.

Na uwagę zasługuje również problematyka związana z wy-
mierzaniem najwyższej kary wobec nieletnich, którzy ukończyli 
lat 13, lecz nie ukończyli lat 17, a dopuścili się czynu zabronio-
nego. W takiej sytuacji dochodziło do nadzwyczajnego złago-
dzenia kary i wyłączono możność zastosowania kary śmierci. 
Powyższe rozwiązanie „odegrało niepoślednią rolę w przypad-
kach osądzania przez sądy wojskowe młodzieżowych konspira-
torów”15.   

Warto wspomnieć o wprowadzonej nowelizacji k.k. 
z 1932 r., która dotyczyła zmniejszenia liczby czynów prawnie 
wzbronionych zagrożonych karą śmierci (z pięciu do trzech). 
Mocą art. 8 Ustawy z 5 kwietnia 1955 r. o przekazaniu sądom 
powszechnym dotychczasowej właściwości sądów wojskowych 
w sprawach karnych osób cywilnych, funkcjonariuszy organów 

14 Z. A. Ziemba, dz. cyt., s. 84; zob. również M. Arndt, Ochrona tajemnicy 
wojskowej w prawie karnym Polski Ludowej (do 1969 roku), Z dziejów prawa 
2011, t. 4, s. 222-223. 
15 Z. A. Ziemba, dz. cyt., s. 85. 
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bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej i służby wię-
ziennej16 zostały uchylone art. 93-98 k.k. z 1932 r. Wyżej opi-
sany zabieg nie depenalizował tych zachowań, a dotyczył wy-
łącznie sfery wysokości wymierzanej kary.  

Jak wiadomo, ustawa karna z 1932 r. była postępowa 
w okresie jej wprowadzania, lecz zmiana ustroju państwa wy-
warła negatywny na nią wpływ, czego stało się jej wypaczenie17. 
Nowy system przyniósł odmienne stosunki społeczne, a  część 
przepisów k.k. z 1932 r. stała się nieaktualna oraz nieadekwatna. 
Mało tego – jak podkreśla A. Grześkowiak – ustawa ta „nieza-
dowalająco spełniała funkcje ochrony porządku prawnego”18. 
Implikacją tej nieadekwatności stało się uchwalenie aktów 
prawnych, których celem była ochrona ustroju polityczno-go-
spodarczego. Oprócz tego priorytetem ustawodawcy było ściga-
nie zbrodniarzy wojennych oraz pociągnięcie ich do odpowie-
dzialności karno-prawnej za przestępstwa popełniane w czasie II 
wojny światowej i okupacji na szkodę RP. Ten aspekt skupił 
uwagę ustawodawcy ludowego, który rozpoczął wypełnianie luk 
prawnych pod postacią unormowań doraźnych. 

Ustawodawstwo karne pierwszego okresu PRL charaktery-
zowało się wielką represyjnością19 oraz tendencją do „rygory-

16 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1955 r. o przekazaniu sądom powszechnym do-
tychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych osób cywil-
nych, funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Oby-
watelskiej i Służby Więziennej, Dz.U. z 1955 r., Nr 15, poz. 83. 
17 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 59. 
18 Tamże. 
19 Zob.: Materiały operacyjne WUSW Rzeszów dot. Tadeusza G. ps. „Ta-
rzan”, członka NOW, dowódcy oddziału, skazanego 27 września 1946 r. 
przez WSR w Krakowie na karę śmierci, sygn. IPN Rz 043/12, nie publ.; 
Sprawę dot. Władysława K. skazanego na karę śmierci i powieszonego 24 maja 
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stycznej reglamentacji dopuszczalnych zachowań w sferze wyra-
żania poglądów i przekonań”20. Jak podkreśla D. Szeleszczuk: 
„stosowanie kary śmierci należy uznać za cechę charaktery-
styczną polityki karnej Polski Ludowej”21. Tytułem przykładu 
można wskazać bogate orzecznictwo tamtego okresu, które sta-
nowiło odzwierciedlenie ówczesnego ducha prawa22. Potwier-
dzeniem tejże represyjności są również liczne zawiadomienia 
bądź odpisy zawiadomień o śmierci skazanych na karę główną23. 

1946 r. na stadionie miejskim w Sanoku za działalność w oddziale NSZ An-
toniego Żubryda ps. „Zuch”, sygn. IPN Rz 00141/444/D oraz IPN Rz 
00141/444/J, nie publ.; Kopie akt sądowych dot. Adama M. skazanego wy-
rokiem WSR w Warszawie 28 kwietnia 1952 r. na karę śmierci, sygn. IPN Rz 
308/355, nie publ.; Dokumenty sądowe dot. Leona M. skazanego na karę 
śmierci 21 października 1946 r. na postawie wyroku WSR w Warszawie (po 
skorzystaniu z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary została ona zamie-
niona na 5 lat pozbawienia wolności), sygn. IPN Rz 308/356, nie publ.; Ma-
teriały dotyczące wyroków śmierci w latach 1945-1950, sygn. IPN Rz 190/5, 
nie publ. 
20 K. Wiak, Zasady gwarancyjne prawa karnego na tle rozwiązań komunistycz-
nego prawa karnego Polski Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne 
prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 97. 
21 D. Szeleszczuk, Polityka karna na tle ustawodawstwa i orzecznictwa sądu 
Najwyższego w Polsce Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne 
prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 204. 
22 Zob. np.: Uchwała Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 11 lutego 1946 r., 
sygn. K 99/45, LEX Nr 161510; Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 
15 kwietnia 1952 r., sygn. KZ 136/51, LEX Nr 161132. 
23 Zob.: Zawiadomienie o śmierci więźnia Władysława B. skazanego na karę 
śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła”, sygn. IPN Rz 
190/108, nie publ.; Zawiadomienie o śmierci więźnia Jana C.  skazanego na 
karę śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła”, sygn. IPN Rz 
190/110, nie publ.; Zawiadomienie o śmierci więźnia Mikołaja D. i Michała 
D. skazanego na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wi-
sła”, sygn. IPN Rz 190/114, nie publ.; Zawiadomienie o śmierci więźnia Mi-
kołaja D.  (syn Józefa) skazanego na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy
Operacyjnej „Wisła”, sygn. IPN Rz 190/115, nie publ.; Zawiadomienie
o śmierci więźnia Dobosza H. skazanego na karę śmierci przez Wojskowy Sąd 
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Rodzaj stosowanego prawa wynikał z wytycznych zawar-
tych w Uchwale Rady Ministrów (dalej: RM) z 13 grudnia 
1945 r., które dotyczyły zaostrzenia dolegliwości za naruszenie 
norm prawnych za wszelką działalność podrywającą spokój, po-
rządek i bezpieczeństwo wewnątrz kraju, jak i osłabiającą Polskę 
na zewnątrz24.  

Grupy Operacyjnej „Wisła”, sygn. IPN Rz 190/117, nie publ.; Zawiadomie-
nie o śmierci więźnia Michała D. (syn Grzegorza) skazanego na karę śmierci 
przez Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła”, sygn. IPN Rz 190/118, nie 
publ.; Odpis zawiadomienia o śmierci więźnia Józefa G. skazanego na karę 
śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła”, sygn. IPN Rz 
190/120, nie publ.; Odpis zawiadomieni o śmierci więźnia Bazylii G. skazanej 
na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła”, sygn. IPN 
Rz 190/121, nie publ.; Zawiadomienie o śmierci więźnia Haliny G.  skazanej 
na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła”, sygn. IPN 
Rz 190/122, nie publ.; Zawiadomienie o śmierci więźnia Józefa H. skazanego 
na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła”, sygn. IPN 
Rz 190/124, nie publ.; Zawiadomienie o śmierci więźnia Józefa H. (syn Mi-
kołaja) skazanego na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej 
„Wisła”, sygn. IPN Rz 190/129, nie publ.; Zawiadomienie o śmierci więźnia 
Jana K. skazanego na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej 
„Wisła”, sygn. IPN Rz 190/136, nie publ.; Zawiadomienie o śmierci więźnia 
Michała K. skazanego na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy Operacyj-
nej „Wisła”, sygn. IPN Rz 190/139, nie publ.; Zawiadomienie o śmierci więź-
nia Dmitro K. skazanego na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy Opera-
cyjnej „Wisła”, sygn. IPN Rz 190/141, nie publ.; Zawiadomienie o śmierci 
więźnia Stefana K.  skazanego na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Grupy 
Operacyjnej „Wisła”, sygn. IPN Rz 190/142, nie publ.; Odpis zawiadomienia 
o śmierci więźnia Pańko K. skazanego na karę śmierci przez Wojskowy Sąd
Grupy Operacyjnej „Wisła”, sygn. IPN Rz 190/145, nie publ.; Zawiadomie-
nie o śmierci więźnia Grzegorza L.  skazanego na karę śmierci przez Wojskowy 
Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła”, sygn. IPN Rz 190/146, nie publ.
24 Więcej na ten temat: A. Lityński, Podstawy terroru. O niektórych zmianach
w prawie karnym pierwszej dekady Polski Ludowej, [w:] A. Lityński (red.),
Z dziejów sądów i prawa, Katowice 1992, s. 108.



178   ROZDZIAŁ 5 

5.2. Kara śmierci w tzw. małym kodeksie karnym 

Następstwem powyższej uchwały RM było uchwalenie 
aktu prawnego, zwanego później małym kodeksem karnym (da-
lej: m.k.k.) lub dekretem czerwcowym25. Tym quasi-kodeksem 
był dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy Państwa z 13 czerwca 1946 r.26. W prze-
ciwieństwie do k.k. z 1932 r. akt ten dostosowany był do wów-
czas panującej sytuacji politycznej oraz do odmiennych form 
przestępczości zwróconej przeciwko bezpieczeństwu i porząd-
kowi publicznemu, a zwłaszcza interesom gospodarczym pań-
stwa27. Przywołany dekret przewidywał stosowanie kary śmierci 
za szczególnie niebezpieczne przestępstwa28. Przepisy m.k.k. do-

25 Zob. Z. A. Ziemba, dz. cyt., s. 142. 
26 Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecz-
nych w okresie odbudowy Państwa, Dz.U. RP z 1946 r., Nr 30, poz. 192 
z późn. zm.; zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 1992 r., 
sygn. WZ 40/92, LEX Nr 20547. 
27 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 59. 
28 Warto wspomnieć o kontrowersyjnej sprawie dotyczącej karania śmiercią 
czynów skierowanych przeciw reformie rolnej. Na podstawie dekretu PKWN 
z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa (Dz.U. z 1944 r. Nr 10, 
poz. 50) stanowiący podstawę do tworzenia późniejszego dekretu z 1946 r., 
karze śmierci podlegało udaremnianie lub utrudnianie wprowadzenia w życie 
reformy rolnej albo nawoływanie do czynów skierowanych przeciw jej wyko-
naniu lub publiczne pochwalanie takich czynów (art. 2 dekretu z 1944 r. oraz 
art. 20 dekretu z 1946 r. z tą jednak różnicą, iż kara główna nie była w nim 
przewidziana). Na uwagę zasługuje również osobny wątek, tym razem doty-
czący przejęcia lasów na własność Skarbu Państwa, w którym to spenalizo-
wano w art. 7 dekretu PKWN z 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych 
lasów na własność Skarbu Państwa (Dz.U. z 1944 r., Nr 15, poz. 82) czyn 
polegający na udaremnianiu lub utrudnianiu wprowadzenia w życie przejścia 
lasów i gruntów leśnych na własność Skarbu Państwa albo nawoływaniu do 
czynów skierowanych przeciw temu przejściu lub publicznym pochwalaniu 
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puszczały jej egzekwowanie wobec: typu kwalifikowanego za-
machu gwałtownego przy użyciu broni (art. 1 § 3 m.k.k.)29; sa-
botażu (art. 3 m.k.k.); bezprawnego posiadania broni (art. 4) 
m.k.k. 30; przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej od rzecz-
nika obcego rządu lub organizacji w związku z działalnością na

takich czynów. Więcej na ten temat: R. G. Hałas, Prawnokarna reglamentacja 
życia indywidualnego i wspólnotowego w Polsce Ludowej, [w:] A. Grześkowiak 
(red.), Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 327-330. 
29 Przepis art. 1 § 3 m.k.k. nie ogranicza pojęcia broni wyłącznie do broni 
palnej. Chodzi tu o broń wszelkiego typu w tym białą, tj. szabla, bagnet, szty-
let, itp. Więcej na ten temat: L. Hochberg, Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. 
o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa,
[w:] J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski (red.), Ustawy karne PRL. Komen-
tarz, Warszawa 1965, s. 7.
30 Zamiarem ustawodawcy było objęcie zakazem przechowywania bez zezwo-
lenia wszelkiego typu broni palnej, która mogłaby okazać się groźną dla zdro-
wia i życia ludzkiego, zob. NSW 4 października 1946 r., WPP 1/47. Nawet
posiadanie oraz przechowywanie dubeltówki bez odpowiedniego zezwolenia
władz wyczerpywało znamiona przestępstwa przewidzianego w art. 4 m.k.k.,
zob. NSW 3 października 1947 r., WPP 1-2/48. Natomiast przechowywanie
broni palnej bez niektórych jej części składowych nie mogło być klasyfiko-
wane w kategorii okoliczności wyłączającej a nawet łagodzącej karalność, po-
nieważ w celach przezorności osoby dopuszczającej się tego typu przestępstw
mogłaby łatwo przechowywać różne elementy składowe broni w odmiennych
miejscach a co ważniejsze – dopiero w odpowiednim czasie mogłaby je składać
w jedną całość, zob. NSW 6 sierpnia 1946 r., WPP 1/47. Więcej na ten temat: 
L. Hochberg, dz. cyt., s. 15-20. Warto również przywołać: Materiały opera-
cyjne WUSW Rzeszów dot. Iwana K. skazanego na karę śmierci w dniu
29 grudnia 1949 r. przez WSR w Rzeszowie za nielegalne posiadanie broni
oraz przynależność do sotni UPA pod dowództwem „Brodycza” (karę śmierci
zamieniono na dożywotnie pozbawienie wolności, a następnie w 1956 r. na
12 lat więzienia, sygn. IPN Rz 042/1268, nie publ.; Materiały operacyjne
WUSW Rzeszów dot. Antoniego B. skazanego na karę śmierci przez Woj-
skowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie za nielegalne posiadanie broni i doko-
nanie zabójstwa, sygn. IPN Rz 042/1516, nie publ.
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szkodę Państwa Polskiego (art. 6 m.k.k.)31; szpiegostwa (art. 
7 m.k.k.); wprowadzenia w błąd władzy polskiej przez udziele-
nie jej fałszywych wiadomości lub dostarczenie podrobionych 
dokumentów lub innych przedmiotów (art. 8 § 1 i § 2 m.k.k.); 
fałszowania pieniędzy (art. 12 m.k.k.); postaci personalnej przy-
gotowania do popełnienia przestępstw z art. 1, 3 albo 7 (art. 13 
§ 2 m.k.k.); założenia związku zbrodniczego lub pełnienia
w nim funkcji kierowniczych (art. 14 § 2 m.k.k.); przygotowa-
nia do popełnienia przestępstwa z art. 1, 3 albo 7 przez osoby
pełniące szczególne funkcje w państwie (art. 15 § 1 w związku
z art. 13 § 1 i § 2 m.k.k.); dokonania czynu określonego w art.
1, 3 albo 7 przez wyżej wskazane osoby (art. 15 § 2 m.k.k.);
przynależności do związku orężnego (art. 16 § 1 m.k.k.); do-
puszczenia się czynu przestępczego skierowanego przeciwko
grupie ludności lub poszczególnej osobie z powodu przynależ-
ności narodowościowej, wyznaniowej czy rasowej, jeżeli z czynu
tego wynikła śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała albo nastąpiło
zakłócenie normalnego biegu życia publicznego lub zagrożenie
bezpieczeństwa powszechnego (art. 32 m.k.k.)32. Jak można do-
strzec, dekret ten cechował się szczególną surowością33.

31 Sformułowanie „w związku z działalnością” wskazuje na to, że działalność 
ta nie musiała być dokonana ale może być jedynie zamierzona lub tylko za-
proponowana, więcej na ten temat: L. Hochberg, dz. cyt., s. 22-23. 
32 Tamże, s. 60. 
33 Doskonałym odzwierciedleniem tej surowości jest skazanie 6 osób na karę 
bezwzględnego pozbawienia wolności za rozpowszechnianie treści niżej przy-
toczonej piosenki: 
I 
Kiedy rano jadę osiemnastką -  chociaż ciasno, chociaż tłok 
Patrzę na kochane miasto, 
Widzę w nim ogonki co krok; 
Ref. Bo mięsa i chleba ludzie kupić chcą, ogonki za długie więc klną. 
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Przy tej okazji warto wspomnieć o tzw. tajnym postępowa-
niu sądowym, które nie było znane procedurze karnej. Jak pod-
kreśla G. Rejman, naruszało ono wszystkie podstawowe zasady 
procesowe, łącznie z tym, że rozprawy odbywały się poza sie-
dzibą sądu34. Były one ukrywane przed publicznością. Oskar-
żeni pozbawieni byli rzetelnej obrony. Sąd z kolei nie poddawał 
kontroli zgromadzonego materiału dowodowego (o ile w ogóle 
został zgromadzony jakikolwiek materiał dowodowy). Powraca-
jąc  do wspomnianej tajności, nie dotyczyła ona wyłącznie sa-
mego postępowania, ale również orzeczenia kary i jej wykona-
nia. W przypadku orzeczenia kary śmierci nie podawano miej-
sca pogrzebania zwłok, a co się  z tym wiąże – rodzina nie miała 
możliwości uczestniczenia w pochówku35. 

Na mocy art. 15 dekretu z 5 sierpnia 1949 r. o ochronie 
sumienia i wyznania36 wyżej wspomniany artykuł (tj. art. 32 

II 
Na prawo sklep na lewo sklep, 
A w oknie dekoracje, 
Na prawo nic, na lewo nic – tak rządzi demokracja; 
Ref. Ludzie chętnie by mięsa kupili, gdyby na wschód nie wywozili, 
Na prawo sklep na lewo sklep coraz dłuższa kolejka po chleb. 
III 
Na prawo sklep, na lewo sklep, 
A w oknie Rokossowski Marszał, 
Kiedy to wszystko weźmie w łeb, 
Kiszki nam już marsza grają; 
Ref. Cyrankiewicz i Bierut tak rządzi, głód i pustka po sklepach już chodzi, 
Na prawo nic, na lewo nic, to jest prawda to żaden wic. 
G. Rejman, Przestępstwa polityczne w Polsce (1944-1956), [w:] A. Grześkowiak
(red.), Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 119.
34 Tamże, s. 115.
35 Tamże, s. 114-116.
36 Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania,
Dz.U. z 1949 r., Nr 45, poz. 334.
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m.k.k.) został częściowo uchylony w zakresie dyskryminacji wy-
znaniowej37. Zastąpił go przepis art. 7 § 4 dekretu z 1949 r.,
który przewidywał m.in. karę śmierci za czyn niedozwolony po-
legający na publicznym wyszydzaniu lub poniżaniu grupy lud-
ności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności,
przekonań religijnych lub bezwyznaniowości, jeżeli z tego czynu
wynikła śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała, zakłócenie normal-
nego biegu życia publicznego lub zagrożenie bezpieczeństwa po-
wszechnego38. Warto podkreślić, że kara śmierci stanowiła
sankcję alternatywną z karą pozbawienia wolności oraz doży-
wotniego więzienia39.

5.3. Kara główna w aspekcie ustawodawstwa karnego o cha-
rakterze antyfaszystowskim 

Kara główna występowała również w ustawodawstwie kar-
nym o charakterze antyfaszystowskim40 (patrz: Ilustracja 53, 54, 

37 Więcej na ten temat: J. Bafia, Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie 
wolności sumienia i wyznania, [w:] J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski (red.), 
Ustawy karne PRL. Komentarz, Warszawa 1965, s. 143-151. 
38 Czyn ten musiał być zawiniony w sposób umyślny. Wypadki związane 
z nieumyślnym uszkodzeniem ciała (choćby najcięższe) oraz spowodowaniem 
śmierci nie wyczerpywały znamion zawartych w art. 7 § 4, więcej na ten temat: 
L. Hochberg, Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie
niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, [w:] J. Bafia, L. Hochberg,
M. Siewierski (red.), Ustawy karne PRL. Komentarz, Warszawa 1965, s. 57-
58; A. Grześkowiak, Aksjologia komunistycznego prawa karnego w Polsce Ludo-
wej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej,
Lublin 2007, s. 29-30; A. Grześkowiak, Prawo karne instrumentem walki
z Kościołem w latach 1944-1956, [w:] Represje wobec osób duchownych i konse-
krowanych w PRL w latach 1944-1989, A. Grześkowiak (red.), Lublin 2004,
s. 89.
39 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 60.
40 Zob. Dokumentację dotyczącą skazania w 1948 r. funkcjonariusza SS Lo-
renza Landstorfera na karę śmierci , sygn. IPN Rz 19/23, nie publ.; Materiały
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55, 56). Należy tu wskazać na dekret z 31 sierpnia 1944 r. 
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy
winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami
oraz dla zdrajców Narodu Polskiego41. W myśl art. 1 a najwyż-
szy rodzaj kary przewidziany był względem sprawcy, który to
„idąc na rękę” władzy państwa niemieckiego bądź z nim sprzy-
mierzonego, dopuścił się zbrodni ludobójstwa (zabójstwa lud-
ności cywilnej oraz jeńców wojennych)42. Tożsamy rodzaj dole-
gliwości karno-prawnej groził za zachowanie polegające na dzia-
łaniu na szkodę osób ze względów politycznych, narodowościo-
wych, wyznaniowych lub rasowych, poszukiwanych bądź prze-
śladowanych przez władzę przez wskazanie ich lub ujęcie (art. 1
b). W powyższych przypadkach kara śmierci stanowiła sankcję
określoną bezwzględnie43.

operacyjne WUSW Rzeszów dot. Gustava Schmalzlera, szefa Gestapo w Kro-
śnie, skazanego na karę śmierci wyrokiem Specjalnego Sądu Karnego w War-
szawie, sygn. IPN Rz 042/845, nie publ.; Materiały operacyjne WUSW Rze-
szów dot. Ernsta Hildebranda, komendanta policji kryminalnej („Kripo”) 
w Jaśle w okresie okupacji, skazanego na karę śmierci zamienioną w później-
szym czasie na dożywotnie więzienie, sygn. IPN Rz 042/850, nie publ.  
41 Dz.U. z 1944 r., Nr 69, poz. 377 z późn. zm. 
42 Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 1992 r., sygn. 
WZ 114/92, LEX Nr 20578. 
43 Więcej na ten temat: A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 61; Z. A Ziemba, dz. cyt., 
s. 270-275; D. Szeleszczuk, Polityka karna na tle ustawodawstwa i orzecznictwa 
sądu Najwyższego w Polsce Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne
prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 195; A. Lityński, O prawie i są-
dach początków Polski Ludowej, Białystok 1999, s. 68-73; M. Malezini, Pu-
nitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku, Białystok
2003. s. 67. Zob. również: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1950 
r., sygn. K 658/50, LEX Nr 161248.
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Ilustracja 53. Proces przed Specjalnym Sądem Karnym 
w Lublinie 

Ilustracja 54. Theodor Schöllen i Heinz Stalp tuż 
przed egzekucją 3 grudnia 1944 r. 
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Ilustracja 55. SS-Unterscharführer Paul Hoffmann - 
szef krematorium. Skazany 14 listopada 1945 r.  

przez Specjalny Sąd Karny w Lublinie  
na karę śmierci przez powieszenie. 

Wyrok wykonano 23 grudnia 1945 r. na Majdanku 
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Ilustracja 56. Rudolf Höß (Höss) w drodze na szubienicę 
SS-Obersturmbannführer, komendant 
niemieckiego obozu koncentracyjnego  

Auschwitz-Birkenau w latach 1940–1943 

Kolejny akt normatywny przeciwfaszystkowski, który po-
śród swych sankcji przewidywał karę śmierci, stanowił dekret 
z 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności  za klęskę wrześniową 
i faszyzację życia państwowego44. Co ważne, akt ten – łamiąc 
zasadę lex retro non agit45 - obowiązywał z mocą wsteczną oraz 
miał zastosowanie względem czynów popełnionych przed 

44 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową 
i faszyzację życia państwowego, Dz.U. RP z 1946 r., Nr 5, poz. 46. 
45 Więcej na temat aktów prawnych w okresie PRL, którym nadawano moc 
wsteczną: K. Wiak, Zasady gwarancyjne prawa karnego na tle rozwiązań komu-
nistycznego prawa karnego Polski Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komu-
nistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 77-83. 
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1 września 1939 r.46. Na podstawie art. 1 (umniejszanie i osła-
bianie siły zbrojnej na rzecz okupanta oraz osłabienie ducha 
obronnego społeczeństwa) ten rodzaj kary stosowany był alter-
natywnie z karą więzienia od lat 3 i dożywotniego pozbawienia 
wolności. W 1956 r. powyższy czyn zabroniony został objęty 
„abolicją amnestyjną”47. Język powyższego dekretu celowo był 
nieprecyzyjny i prawodawca z premedytacją posługiwał się 
zwrotami niedookreślonymi (tzw. nieostrymi) typu: „osłabienie 
ducha obronnego narodu”, „przez oszukańcze zabiegi”, „idąc na 
rękę ruchowi faszystowskiemu”, „w duchu faszystowskim”48. 
Zabieg ten miał za zadanie pociągnięcie do odpowiedzialności 
karnej jak największej liczby osób49. 

Dekret o wzmożeniu ochrony własności społecznej 
z 4 marca 1953 r.50 przewidywał w art. 2 § 2 m.in. karę śmierci 
w sytuacji, gdy doszło do kwalifikowanego rabunku mienia spo-
łecznego, tj. przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego na-
rzędzia albo w inny sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludz-
kiemu. Również i w tym przypadku kara śmierci stosowana była 
opcjonalnie. Jeżeli zaistniały powyższe przesłanki, sąd mógł wy-
mierzyć karę główną oraz dodatkową pod postacią przepadku 

46 Opisane zjawisko z racji na swoją doniosłość stanowiło ewenement w pra-
wodawstwie. Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1951 
r., sygn. I K 1243/51, LEX Nr 161046 mówiące o zakazie retroakcji. 
47 A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 61. 
48 Zob. Z. A. Ziemba, dz. cyt., s. 276-280. 
49 Więcej na ten temat: K. Wiak, Zasady gwarancyjne prawa karnego na tle 
rozwiązań komunistycznego prawa karnego Polski Ludowej, [w:] A. Grześko-
wiak (red.), Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 86-
87. 
50 Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu ochrony własności społecznej, 
Dz.U. z 1953 r., Nr 17, poz. 68. 
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mienia zarówno w całości jak i części (art. 2 § 2)51. Kwalifiko-
wany typ rabunku mienia społecznego znalazł się również 
w późniejszej ustawie z 18 czerwca 1959 r. o odpowiedzialności 
karnej za przestępstwa przeciw własności społecznej52. Analo-
gicznie, jak w poprzedniej regulacji karno-prawnej, kara śmierci 
stosowana była alternatywnie za dopuszczenie się rabunku mie-
nia społecznego przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego 
narzędzia53. Różnica pomiędzy oboma unormowaniami pole-
gała na tym, że ustawa z 1959 r. nie łączyła kary śmierci z rów-
noległym orzeczeniem przepadku mienia sprawcy czynu niedo-
zwolonego54. 

51 Więcej na ten temat: S. Hypś, Prawnokarna ochrona interesów ekonomicz-
nych Polski Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne prawo karne 
Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 245-323; J. Bafia. Odpowiedzialność karna za 
przestępstwa przeciw własności społecznej, Warszawa 1960; Z. Morecka, Spo-
łeczne aspekty gospodarowania, Warszawa 1981, s. 14-20; O. Górniok, 
Ochrona prawno-karna własności społecznej w PRL, Katowice 1974, s. 107-
112. 
52 Ustawa z dnia 18 czerwca 1959 r. o odpowiedzialności karnej za przestęp-
stwa przeciw własności społecznej,  Dz.U. z 1959 r., Nr 36, poz. 228 z późń. 
zm. 
53 Czatowanie (śledzenie) w zasadzce na ofiarę stanowiło usiłowanie a nie przy-
gotowanie, które nie stanowiło czynu prawnie wzbronionego, zob. OSN 
65/61. Warto poruszyć kwestię niezdatnego do strzelania pistoletu, który 
mógł być uznany za w pełni niebezpieczne narzędzie. W jednym z orzeczeń 
zaznaczono, że w przypadku posłużenia się przez sprawcę takim pistoletem 
np. w czasie rabunku -  to czyn wyczerpywał znamiona przestępstwa spenali-
zowanego w art. 3 § 2 ustawy z 1959 r., zob. OSNKW 55/63. Natomiast 
niebezpiecznym narzędziem było wszystko to, co ze względu na swoje właści-
wości bądź sposób użycia, nadawało się do wyrządzenia znacznego uszkodze-
nia ciała, zob. OSNKW 187/63. Więcej na temat odpowiedzialności karnej 
za przestępstwa zawarte w ustawie z 1959 r.: J. Bafia, Ustawa z dnia 18 czerwca 
1959 r. o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciw własności społecznej, 
[w:] J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski (red.), Ustawy karne PRL. Komen-
tarz, Warszawa 1965, s. 238-242. 
54 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 62. 
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5.4. Kara śmierci w prawodawstwie o charakterze wojsko-
wym 

Istotne znaczenie w aspekcie wymierzania kary śmierci 
miał dekret z 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym 
(dalej: DoPD)55. Na podstawie art. 2 pkt 1 DoPD za przestęp-
stwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu doraźnym wy-
mierzało się – bez względu na to, jakie kary przewidziane były 
w ustawie za dane przestępstwo – karę śmierci, karę dożywot-
niego pozbawienia wolności lub karę więzienia na czas nie krót-
szy od 1 roku. W tym miejscu należałoby wymienić katalog 
przestępstw podlegających postępowaniu doraźnemu (art. 
1 DoPD), a mianowicie:  sprowadzenie niebezpieczeństwa po-
wszechnego; zabójstwo; kradzież i przywłaszczenie; kradzież 
rozbójnicza; rozbój; przestępstwa urzędnicze; sprzedajność 
urzędnika56. Po nowelizacji omawianego dekretu, która miała 
miejsce w 27 kwietnia 1949 r.57, kara śmierci mogła być zasto-
sowana wyłącznie w przypadku jednomyślności zarówno co do 
winy, jak i co do kary (art. 1 pkt 9 a znowelizowanego dekretu 
z 1949 r.)58. 

55 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym, Dz.U. z 1945 
r., Nr 53, poz. 301. 
56 Zob. Materiały operacyjne WUSW Rzeszów dot. Edwarda J., członka pię-
cioosobowej grupy rabunkowej na terenie Bydgoszczy, uczestnik napadów 
i gwałtów oraz zabójcy funkcjonariusza MO, skazanego w 1950 r. przez WSR 
w Bydgoszczy na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywotnie pozba-
wienie wolności, sygn. IPN Rz 042/1166, nie publ.  
57 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie dekretu o postępowaniu do-
raźnym, Dz.U. z 1949 r., Nr 32, poz. 239.  
58 Zob. Z. A. Ziemba, dz. cyt., s. 337. 
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Dodatkowo kara główna przewidziana była w ustawie 
z 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (da-
lej: uPOW z 1950 r.)59, która została zastąpiona ustawą 
z 30 stycznia 1959 r. (dalej: uPOW z 1959 r.)60 o identycznym 
tytule. Wcześniejsza ustawa alternatywnie przewidywała karę 
śmierci za: działanie w zamiarze dłuższego lub trwałego uchyla-
nia się od obowiązku wojskowego (art. 91 ust. 2 uPOW z 1950 
r.); przyjęcie bez zgody właściwej polskiej władzy obowiązków 
w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (art. 92 ust. 
1 uPOW z 1950 r.); niezgłaszanie się do służby wojskowej zgod-
nie z przydziałem mobilizacyjnym lub rozkazami władz wojsko-
wych, nie zgłoszenie swego pobytu za granicą w najbliższym 
urzędzie konsularnym, niezwłoczne niezgłoszenie się w komen-
dzie rejonowej po skorzystaniu z odroczenia służby wojskowej 
w czasie wojny lub mobilizacji (art. 94 uPOW z 1950 r.); do-
puszczenie się przestępstw w czasie wojny lub mobilizacji wska-
zanych w art. 95 uPOW z 1950 r., tj.: niezgłoszenie się do reje-
stracji lub poboru w zamiarze dłuższego lub trwałego uchylania 
się od obowiązku wojskowego (art. 83 ust. 2 uPOW z 1950 r.), 
działanie w zamiarze uchylania się od obowiązku wojskowego 
(art. 84 ust. 2), umyślne uszkodzenie zdrowia w celu uniknięcia 
obowiązku wojskowego (art. 85 uPOW z 1950 r.), używanie 
oszukańczych zabiegów w celu uzyskania zwolnienia od obo-
wiązku wojskowego (art. 86 uPOW z 1950 r.), przebywanie za 
granicą bez zezwolenia (art. 91 uPOW z 1950 r.), werbowanie 

59 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, 
Dz.U. z 1950 r., Nr 6, poz. 46. 
60 Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, 
Dz.U. z 1959 r., Nr 14, poz. 75. 
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obywateli polskich do służby w obcym wojsku lub obcej orga-
nizacji wojskowej (art. 92 ust. 2 uPOW z 1950 r.).  

Natomiast ustawa z 1959 r. dopuszczała stosowanie kary 
śmierci (również w sposób alternatywny) w czasie mobilizacji 
lub wojny. Jej przepis art. 146 zawierał katalog czynów zabro-
nionych zagrożonych najwyższą karą a było to: dłuższe lub 
trwałe uchylanie się od służby wojskowej (art. 135 ust. 3, art. 
136 ust. 2, art. 144 ust. 3 uPOW z 1959 r.); opuszczenie ob-
szaru państwa bez odpowiedniego zezwolenia (art. 137 uPOW 
z 1959 r.); celowe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia w celu 
uniknięcia służby wojskowej (art. 138 uPOW z 1959 r.); użycie 
podstępnego zabiegu w celu uzyskania zwolnienia od służby 
wojskowej (art. 139 uPOW z 1959 r.); odmowa przyjęcia karty 
mobilizacyjnej lub jej zniszczenie bądź pozbycie się (art. 140 
ust. 3 uPOW z 1959 r.); przyjęcie bez zgody polskiej władzy 
obowiązków w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej 
(art. 143 uPOW z 1959 r.). W późniejszym okresie wyżej wspo-
minany akt normatywny utracił moc obowiązującą na rzecz 
ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (dalej: ObrPRL)61. 
Kara śmierci przewidziana była za przestępstwa popełnione 
w czasie stanu bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa Pań-
stwa albo w czasie mobilizacji lub wojny. Mowa tu również o: 
przyjęciu bez zgody organu obowiązków w obcym wojsku (art. 
192 ust. 3 ObrPRL); dłuższym lub trwałym uchylaniu się od 
służby wojskowej (art. 195 ust. 1 ObrPRL); nie zgłaszaniu się 
do rejestracji lub poboru w określonym terminie i miejscu (art. 

61 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. z 1967 r., Nr 44, poz. 220 z późn. zm. 
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181 ust. 1 pkt 1 ObrPRL), nie zgłoszeniu się w celu uregulowa-
nia stosunku do powszechnego obowiązku obrony (art. 181 ust. 
1 pkt 2 ObrPRL), nie zgłoszeniu się w określonym terminie 
i miejscu na wezwanie właściwych organów ws. dotyczących po-
wszechnego obowiązku obrony (art. 181 ust. 1 pkt 3 ObrPRL); 
nie poddaniu się badaniom lub przeglądowi lekarskiemu albo 
uchylaniu się od leczenia zarządzonego przez komisję poborową 
(art. 181 ust. 1 pkt 4 ObrPRL); nie zgłaszaniu właściwemu or-
ganowi w określonym terminie informacji nt. zmiany miejsca 
pobytu stałego lub tymczasowego, imienia, nazwiska, wykształ-
cenia lub zawodu (art. 181 ust. 1 pkt 5 ObrPRL); opuszczaniu 
obszaru Państwa lub przebywaniu za granicą bez zezwolenia or-
ganów wojskowych (art. 181 ust. 1 pkt 6 ObrPRL). Jak można 
dostrzec ówczesne przepisy cechowały się surowością w szcze-
gólnie uzasadnionych warunkach, a kara śmierci stanowiła za-
równo sankcję fakultatywną, jak i określoną w sposób bez-
względny62. 

5.5. Problematyka ustaw amnestyjnych dla skazanych 

Problematyka kary śmierci została również zawarta w tzw. 
ustawach amnestyjnych, w których to umieszczono klauzule 
zmieniające karę główną na karę więzienia, ewentualnie wpro-
wadzały zakaz wszczynania i prowadzenia procedury kar- 
nej wobec przestępstw zagrożonych m.in. karą śmierci63. 

62 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 63. 
63 Tamże. 
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Na mocy dekretu z 2 sierpnia 1945 r. o amnestii (dalej: Amn-
Dekret)64 przewidziano zamianę kary głównej na karę 15 lat 
więzienia (art. 5 § 1 ust. 3 AmnDekret) w sprawach o przestęp-
stwa należące do właściwości sądów wojskowych, o przestęp-
stwa popełnione z pobudek politycznych oraz w pozostałych 
sprawach, do których nie miał zastosowania art. 2 i 3 powyż-
szego dekretu. Warto zaznaczyć, że na podstawie art. 7 Amn-
Dekret nie wszyscy podlegali ułaskawieniu, a co się z tym wiążę, 
nie wszyscy mogli skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji65. 
Kolejne dwie ustawy amnestyjne, tj. z 22 lutego 1947 r.66 i z 22 
listopada 1952 r.67 analogicznie regulowały kwestię zamiany 
kary śmierci na karę więzienia. Pierwsza z nich na mocy art. 5 
§ 1 pkt 1 i art. 6 § 1 pkt 1 zamieniała najwyższą sankcję na karę
15 lat więzienia w sprawach o czyny niedozwolone zawarte
w dekrecie z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie
niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa oraz w dekrecie
PKWN z 23 września 1944 r. - k.k.W.P.68. Identyczną zamianę
kar przewidywała amnestia z 1952 r.  Przepis art. 4 ust. 1 pkt
3a (ustawy amnestyjnej z 1952 r.) substytuował karę śmierci na
15 lat więzienia.

64 Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii, Dz.U. z 1945 r., Nr 28, poz. 
172. 
65 Tytułem przykładu można tu wskazać np. osoby, które dopuściły się prze-
stępstw podlegających właściwości specjalnych sądów karnych, o wyłączeniu 
ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów, fałszowały i puszczały w obieg 
pieniądze i papiery wartościowe czy działały na szkodę Skarbu Państwa, samo-
rządów i innych instytucji prawa publicznego. 
66 Ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii, Dz.U. z 1947 r., Nr 20, poz. 
78. 
67 Ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. o amnestii, Dz.U. z 1952 r., Nr 46, poz. 
309. 
68 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 63. 
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Warto podkreślić, że od 27 kwietnia 1956 r., a więc od 
ogłoszenia kolejnej ustawy o amnestii69 zrezygnowano ze ściga-
nia za czyny prawnie zabronione spenalizowane w dekrecie 
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy
winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami
oraz dla zdrajców Narodu Polskiego z 31 sierpnia 1944 r.70,
a także w dekrecie z 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za
klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego71. Dekret
z 20 lipca 1964 r. o amnestii72 w swych przepisach nie uwzględ-
niał już regulacji dotyczącej kary śmierci.

Powyższe rozważania dotyczyły problematyki funkcjono-
wania kary głównej w nowym systemie politycznym, który cha-
rakteryzował się wysokim stopniem represyjności wobec swoich 
obywateli. Z kolei w tzw. małym kodeksie karnym został wy-
mieniony katalog czynów, za które groziła najwyższa z sankcji. 
Swe piętno na gruncie prawno-społecznym odcisnęły również 
akta normatywne mające za zadanie walkę z elementami faszy-
stowskimi. 

69 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii, Dz.U. z 1956 r., Nr 11, poz. 
57. 
70 Wyjątek stanowił art. 1 dotyczący zbrodni ludobójstwa, zob. A. Grześko-
wiak, dz. cyt., s. 63. 
71 W tym dekrecie kara śmierci groziła za jedno przestępstwo z art. 1 pkt b, tj. 
za działanie na szkodę Narodu lub Państwa Polskiego przez osłabianie ducha 
obronnego społeczeństwa.  
72 Dekret z dnia 20 lipca 1964 r. o amnestii, Dz.U. z 1964 r., Nr 27, poz. 
174.



ROZDZIAŁ 6 
PROJEKTY USTAWY 

KARNEJ DOTYCZĄCEJ 
FUNKCJONOWANIA 

KARY ŚMIERCI 
TWORZONE DO 1969 R. 

Prawodawca ludowy doskonale zdawał sobie sprawę z ko-
nieczności reformy prawa karnego, które początkowo opierało 
się jedynie na nowelizacji k.k. z 1932 r. oraz wcześniej omówio-
nych ustawach o charakterze dodatkowym względem ustawy 
karnej. Jednak oficjalne prace nad systematyzacją norm 
prawno-karnych rozpoczęły się dopiero na podstawie Uchwały 
Prezydium Rządu z 27 września 1950 r.1. Wywoływała ona ta-
kie skutki, że Minister Sprawiedliwości zobligowany był do 
przygotowania projektu nowego kodeksu karnego w terminie 
do 1 września 1951 r.2. Prace nad nim trwały 19 lat, tj. do mo-
mentu uchwalenia nowej ustawy karnej z 19 kwietnia 1969 r.3 
(dalej: k.k. z 1969 r.). Jak można się było spodziewać, w tym 

1 Uchwała Prezydium Rządu z dnia 27 września 1950 r. w sprawie opracowa-
nia nowych kodeksów Polski Ludowej - karnego i cywilnego, M.P. z 1950 r., 
Nr 106 poz. 1339. 
2 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 64. 
3 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r., Nr 13, 
poz. 94 z późn. zm. 
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okresie powstało wiele projektów, a kilka z nich po opubliko-
waniu zostało poddanych publicznej dyskusji.  

6.1. Problematyka charakteru kary głównej 

Eksplikacja pierwszych projektów, w których pojawiła się 
problematyka związana z karą śmierci, doprowadziła do wnio-
sku o istnieniu licznych sprzeczności pomiędzy częścią ogólną 
a częścią szczególną proponowanych ustaw karnych. Rozbież-
ność ta polegała na tym, że karę główną traktowano jako sankcję 
o charakterze wyjątkowym, przy równoczesnym wymierzaniu
jej w aż kilkudziesięciu przypadkach spenalizowanych w części
szczególnej4. Większość z tych przestępstw stanowiły czyny
o charakterze stricte politycznym. Wyraźnie zauważalne jest to
w projektach z 1951 r., w których kara śmierci była przewi-
dziana za 77 (projekt pierwszy, II redakcja) - 79 przestępstw
(drugi projekt), z czego przeciwko Państwu stanowiło 24 (pro-
jekt pierwszy, II redakcja) - 25 (drugi projekt)5. Ten najwyższy
rodzaj kary przewidziany był alternatywnie, jak i w sposób bez-
względnie określony. Należy zaznaczyć, że powyższe projekty
obejmowały w swych przepisach również przestępstwa woj-
skowe, za które groziła kara śmierci w 36 stypizowanych przy-
padkach.

Kara śmierci w powyższych projektach kodeksu karnego 
uzyskiwała status sankcji wyjątkowej. Projektodawcy koncepcji 
nowej ustawy karnej wskazywali, że „fakt wyeliminowania kary 

4 Zob.: A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 65; M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, 
[w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych 
systemów prawnych, http://www.hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 3 kwietnia 2016 r. 
5 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 65. 
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śmierci z katalogu kar oraz traktowanie kary śmierci jako wyjąt-
kowego i przejściowego środka represji karnej jest wyrazem hu-
manizmu socjalistycznego”6. Wyraz wspomnianego humani-
zmu stanowiły podmiotowe ograniczenia orzekania kary głów-
nej. We wszystkich projektach znajdowała się koncepcja zakazu 
orzekania tej kary wobec osób, które w chwili dokonania czynu 
zabronionego nie ukończyły lat 18 oraz kobiet w ciąży. Ponadto 
została poruszona kwestia możliwości tudzież konieczności, wy-
mierzania obok kary śmierci innych kar dodatkowych – przede 
wszystkim kary pozbawienia praw publicznych za zawsze. Dwa 
projekty z 1951 r. dotyczące ustawy karnej stanowiły, że obok 
kary głównej nie orzeka się innych kar samoistnych7. Projekt 
k.k. przewidywał następujący katalog kar – 13 zasadniczych
i jedną „o charakterze wyjątkowym”8. Kolejną sporną kwestią
okazała się być problematyka kary śmierci jako kary łącznej.
Pierwsze projekty przewidywały możliwość jej zastosowania
w przypadku popełnienia dwóch lub więcej przestępstw. Nato-
miast projekt kodeksu karnego z 1956 r. nie zawierał w swych
przepisach wyżej wspomnianej instytucji.

Podczas burzliwej dyskusji nt. miejsca kary śmierci w ka-
talogu kar, na płaszczyźnie projektu ustawy karnej z 1956 r. do-

6 Drugi projekt kodeksu karnego Polski Ludowej, Warszawa 1951, http:// 
allearchiwum.pl/projekt_kodeksu_karnego_polski_ludowej_1951_unikat-
125303684.html - dostęp: 4 kwietnia 2016 r., zob. również A. Grześkowiak, 
dz. cyt., s. 64-65. 
7 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, 
http://www.hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 4 kwietnia 2016 r. 
8 P. Góralski, Przekształcenia koncepcji środków zabezpieczających w polskim 
prawie karnym, NKPK 2012, t. 28, s. 53. 
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szło to wymiany argumentów na temat jej zasadności. Nato-
miast 18 grudnia 1956 r. na posiedzeniu Komisji Kodyfikacyj-
nej (Wydziału Karnego) W. Wolter podkreślił w wygłoszonym 
referacie, że zwalczał, zwalcza i będzie zwalczać karę śmierci oraz 
przyczyni się do eliminacji tej kary w przyszłym kodeksie9. Po-
dobny pogląd reprezentowali: E. Ehrlich, K. Koranyi (patrz: 
Ilustracja 57) oraz J. Lipczyński, a w późniejszym okresie rów-
nież M. Ossowska. Analiza kolejnych projektów z 1959 r. (da-
lej: proj. z 1959 r.) i 1963 r. (dalej: proj. z 1963 r.) wprowadza-
jących sporo zmian w aspekcie wymiaru kary śmierci pozwala 
wysnuć wniosek, iż zmniejszyła się liczba przestępstw nią obję-
tych przy jednoczesnym zrezygnowaniu z tzw. części wojskowej, 
w której znajdywała się największa liczba czynów objętych 
główną sankcją.  

Według projektu z 1963 r. kara śmierci przewidziana była 
za cztery typy zabójstwa. Pierwszy z nich dotyczył zabójstwa 
w tzw. typie podstawowym, zaś trzy kolejne za tzw. typ kwalifi-
kowany, tj. zabójstwo funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej 
(art. 183 proj. z 1963 r.), zabójstwo rabunkowe (184 § 1 proj. 
z 1963 r.), zabójstwo połączone kradzieżą rozbójniczą (art. 184 
§ 2 proj. z 1963 r.). Warto wspomnieć, że ten projekt karze
śmierci odebrał znamię wyjątkowości. Na uwagę zasługuje rów-
nież ograniczenie jej podmiotowego zastosowania. Mianowicie
na podstawie art. 39 § 2 pkt 2 proj. 1959 r. oraz art. 108 proj.
z 1963 r. wobec osób, które w chwili popełnienia czynu zabro-
nionego nie ukończyły 21. roku życia – kara śmierci nie mogła
być zastosowana. Powyższe wyłączenie dotyczyło również

9 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 66. 
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Ilustracja 57. Karol Koranyi 

kobiet w ciąży, lecz projekt z 1963 r. dodatkowo postulował, by 
w sytuacji, gdy kobieta zaszła w ciążę po orzeczeniu głównej 
sankcji automatycznie zamienić ją na karę 25 lat pozbawienia 
wolności10. Oba projekty przewidywały możliwość zastosowa-
nia kar dodatkowych (w sposób wyraźny bądź dorozumiany), 
a w określonych przypadkach obligatoryjne orzekanie pozba-
wienia praw publicznych. Projekt z 1959 r. wprowadzał karę 
majątkową, którą można było orzec obok kary śmierci, a w razie 

10 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www. 
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 5 kwietnia 2016 r. 
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śmierci osoby skazanej kara ta obciążała jej spadek (art. 53 proj. 
z 1959 r.). 

Na osobny wątek w aspekcie projektów ustawy karnej za-
sługuje problematyka związana z nadzwyczajnym złagodzeniem 
kary. Na podstawie koncepcji kodeksu karnego z 1963 r. została 
wprowadzona klauzula wyłączająca możliwość skorzystania z in-
stytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary11. Wyłączenie to 
miało miejsce, gdy dane przestępstwo zagrożone było sankcją 
pozbawienia wolności na co najmniej 5 lat lub karą surowszą. 
Co ważne, poprzednie projekty dopuszczały możność skorzysta-
nia z powyższej instytucji bez względu na rodzaj i zagrożenie 
danego czynu. Kolejnym przełomowym przepisem – jak pod-
kreśla A. Grześkowiak – zawartym w projekcie z 1963 r., był 
art. 42 § 2 (proj. z 1963 r.), który po raz pierwszy przewidywał 
możliwość orzekania kary 25 lat pozbawienia wolności w sytu-
acji, gdy dane przestępstwo zagrożone było karą śmierci12. Ko-
lejną kwestią poruszoną w projekcie był sposób wykonania kary 
polegający na powieszeniu skazanego. Warto zauważyć, 
że wcześniejsze koncepcje ustawy karnej w ogóle nie zajmowały 
się tą tematyką.  

Jak się później okazało, główny nurt dyskusji nad projek-
tem ustawy karnej z 1963 r. nie koncentrował się wokół kary 
śmierci, lecz technicznych kwestii z jej stosowania. Na przykład 
Z. Papierkowski był zdania, iż ten rodzaj sankcji jest karą jak
każda inna, której istnienie da się uzasadnić zarówno w aspekcie

11 Zob. K. Siwek, Kara nadzwyczajnie złagodzona za zbrodnie, http://www. 
ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2013/01/9siwek.pdf - dostęp: 
10 kwietnia 2016 r. 
12 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 68. 



PROJEKTY USTAWY KARNEJ DOTYCZACEJ FUNKCJONOWANIA KARY ŚMIERCI …   201 

jurydyczno-filozoficznym, jak polityczno-praktycznym13. 
Twierdził on również, że kara śmierci powinna być stosowana 
w przypadku umyślnego zabójstwa, a także za przestępstwa skie-
rowane przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu i zewnętrz-
nemu. Uważał, że ten rodzaj kary powinien być pozbawiony 
przymiotu wyjątkowości oraz odgrywać identyczną rolę, jak 
inne sankcje przewidziane w katalogu kar przyszłej kodyfikacji 
karnej.  

Sporo wątpliwości budziło również miejsce kary śmierci 
w części ogólnej i szczególnej przyszłej ustawy karnej. W pierw-
szej z nich kara ta miałaby zostać zastosowana w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach. Zaś w drugiej postulowano, by ją usu-
nąć na rzecz kary 25 lat pozbawienia wolności14. Projekt z 1963 
r. został oceniony jako surowy z powodu nadmiernej penalizacji
oraz spotkał się ze sporym krytycyzmem ze strony obozu aboli-
cjonistów.

6.2. Kara śmierci w projektach przyszłej ustawy karnej z lat 
1966-1969 r.  

W latach 1966-1969 powstawały kolejne projekty ko-
deksu karnego, które znacząco różniły się od poprzednich. Pro-
jektodawcy nadali – a raczej przywrócili – karze śmierci postać 
sankcji nadzwyczajnej (wyjątkowej) i umieścili ją poza katalo-
giem kar podstawowych. Przewidywali również sposobność 
orzeczenia kary 25 lat pozbawienia wolności zamiast powyższej, 

13 Tamże, s. 69. 
14 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www. 
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 11 kwietnia 2016 r. 
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ale tej koncepcji nie zaakceptował projekt z 1968 r.15. Warto 
zwrócić uwagę na zastosowane ograniczenia podmiotowe. Na 
przykładzie pierwszego projektu z tego okresu, tj. z 1966 r. 
można dostrzec zakaz stosowania kary głównej wobec osób, 
które w momencie dokonania czynu prawnie zabronionego nie 
ukończyły 18 lat. Zakaz ten dotyczył także kobiet w ciąży. In-
stytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary została przywrócona 
w projekcie z 1966 r. również w przypadku, gdy dany czyn za-
broniony zagrożony był karą śmierci16. Na uwagę zasługuje pro-
pozycja, która w wyraźny sposób zakazywała stosowania obok 
kary głównej innych kar zasadniczych tudzież dodatkowych17. 
Pierwotne wersje projektów z 1967 i 1968 r. przewidywały sto-
sowanie najwyższej sankcji za odpowiednio 20 i 18 spenalizo-
wanych czynów. Dopiero w późniejszym okresie, jak również 
w późniejszej korekcie dokonanej przez komisję Wymiaru Spra-
wiedliwości, projekt z 1968 r. wyraźnie obniżył liczbę prze-
stępstw zagrożonych karą śmierci z 18 do 10 wypadków18. Kara 
ta nie występowała w formie bezwzględnie określonej, lecz jako 
sankcja alternatywna19. 

Przywołane projekty zakładały ponadto odejście od kon-
cepcji tzw. kwalifikowanych typów zabójstwa, co z kolei skut-
kowało zmniejszeniem liczby przestępstw zagrożonych karą 

15 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 70. 
16 Zob.: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1979 r., sygn. I CR 
232/79, LEX Nr 63839; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 grudnia 
1978 r., sygn. I CR 424/78, LEX Nr 64087. 
17 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 70. 
18 Tamże. 
19 Więcej na ten temat: Uzasadnienie projektu kodeksu karnego, [w:] Projekt 
kodeksu karnego oraz przepisów wprowadzających kodeks karny, Warszawa 
1968, s. 107-109. 
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główną20. Mając na uwadze uwagi obozu abolicjonistycznego 
zespół Komisji Kodyfikacyjnej doszedł do wniosku, że nie ma 
jakichkolwiek podstaw by znieść karę śmierci. Co więcej, stano-
wisko to uzasadniano względami czysto pragmatycznymi. Jak 
we wcześniejszych projektach, tak i w tym poruszono dość kon-
trowersyjną kwestię dotyczącą wyłączenia stosowania kary 
śmierci względem kobiet w ciąży (w chwili popełniania prze-
stępstwa, jak i w chwili orzekania oraz wykonywania kary 
śmierci). Autorzy projektu podkreślali, że wyłączenie to po-
winno być interpretowane możliwie jak najszerzej21.  

6.3. Debata nad zasadnością istnienia kary śmierci w przy-
szłym kodeksie karnym 

Do swego rodzaju konfrontacji poglądów na temat kary 
śmierci doszło na 19 posiedzeniu Sejmu PRL w dniach 
9-11 kwietnia 1968 r. Ówczesny Minister Sprawiedliwości
S. Walczak rozpoczął debatę, podkreślając jej zasadność i ko-
nieczność istnienia kary śmierci w przyszłym kodeksie karnym.
Natomiast kolejni uczestnicy dyskusji (np. A. Korzycki) pod-
kreślali, że opinia społeczna domaga się utrzymania śmierci, lecz
jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Inni tym-
czasem twierdzili, że na podstawie projektu ustawy karnej
można „zrekonstruować (…) tendencję do całkowitego zniesie-
nia kary śmierci w przyszłości”22 (np. E. Reiff). Na kolejnym,
22 posiedzeniu Sejmu PRL, które odbyło się w dniach 18 i 19

20 Więcej na ten temat: tamże, s. 137. 
21 Tamże, s. 108. 
22 A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 72. 
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kwietnia 1969 r. przedstawiono propozycje poprawek do pro-
jektu z 1968 r. odnośnie do zmniejszenia liczby przestępstw za-
grożonych karą śmierci, jak również zakwestionowano jej zasad-
ność. Poseł S. Stomma (patrz: Ilustracja 58) twierdził, iż „po-
ważne argumenty przemawiają przeciwko całkowitemu uchyle-
niu kary śmierci”23.  

Ilustracja 58. Stanisław Stomma 

23aSprawozdanie Stenograficzne z 22 posiedzenia Sejmu PRL w dniu 
18 i 19 kwietnia 1969 r.,; zob. również A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 73. 
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Największy spór wywołał jednak przepis, który przewidy-
wał karę śmierci w szczególnych (wyjątkowych) przypadkach za 
ciężkie przestępstwa przeciwko szeroko rozumianej własności 
społecznej24. Ten sam poseł uznawał, że „przepis ten praktycz-
nie nie miałby większego znaczenia, natomiast istnienie tego ro-
dzaju zagrożenia psuje regulację kodeksu karnego”25. Pozostali 
uczestnicy debaty nie wnieśli nic nowego do dyskusji na temat 
kary śmierci. Ograniczyli się do stwierdzenia, że sposób w jaki 
została uregulowana kara główna stanowiła wyraz humanizmu 
socjalistycznego. Ostatecznie nowa ustawa karna została uchwa-
lona 19 kwietnia 1969 r. 

Reasumując. Na temat kary śmierci doszło do wielu burz-
liwych dyskursów w aspekcie jej miejsca w przyszłym katalogu 
kar. We wszystkich polemikach nie zabrakło również argumen-
tów dotyczących zasadności jej stosowania. Jak się później oka-
zało, główny nurt dyskusji nad projektem ustawy karnej z 1963 
r. nie koncentrował się wokół kary śmierci, lecz technicznych
kwestii z jej stosowania. W latach 1966-1969 powstawały ko-
lejne projekty kodeksu karnego, które znacząco różniły się od
poprzednich. Ostatecznie projektodawcy przywrócili karze
śmierci postać sankcji nadzwyczajnej (wyjątkowej) i umieścili ją
poza katalogiem kar podstawowych.

24aZob. R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne, 
[w:] R. Zawłocki (red.), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, War-
szawa 2011, s . 13-14.  
25aSprawozdanie Stenograficzne z 22 posiedzenia Sejmu PRL w dniu 
18 i 19 kwietnia 1969 r.,; zob. również A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 73. 





ROZDZIAŁ 7 
KARA ŚMIERCI 
POD RZĄDAMI 

KODEKSU KARNEGO 
Z 1969 R. 

W świetle przepisów kodeksu karnego z 1969 r.1 (dalej: 
k.k. z 1969 r.), kara śmierci traktowana była jako sankcja o cha-
rakterze wyjątkowym2, o czym może świadczyć liczne orzecz-
nictwo SN3. Warto zauważyć, iż nie została ona zawarta w ka-
talogu kar zasadniczych, a znalazła się w osobnym przepisie (art.

1 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r., Nr 13, 
poz. 94 z późn. zm. 
2 Więcej na ten temat: J. Waszczyński, System kar w projekcie kodeksu karnego, 
Palestra 1968, Nr 12, s. 6; K. Mioduski, Rozdział V. Kary zasadnicze, 
[w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 
1971, s. 119-120; D. Szeleszczuk, Polityka karna na tle ustawodawstwa 
i orzecznictwa sądu Najwyższego w Polsce Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), 
Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 203; M. Króli-
kowski (red.), R. Zawłocki (red.), Kodeks karny - część ogólna. Tom II. Komen-
tarz do art. 32-116, Warszawa 2010, s. 40. 
3 Zob.: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1973 r., sygn. I KR 79/73, 
OSNPG 1973, Nr 9, poz. 123; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 
1977 r., sygn. I KR 91/77, OSNPG 1977, Nr 10, poz. 74; Wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 27 lipca 1972 r., sygn. I KR 163/72, OSNPG 1972, Nr 11, 
poz. 168; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1971 r., sygn. I KR 
274/70, LEX Nr 21384; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1975 r., 
sygn. II KR 100/75, LEX Nr 21679; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
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30 § 2 k.k. z 1969 r.)4. 

7.1. Ustawowe ograniczenia stosowania kary głównej 

Zdaniem M. Zubika „w wyniku zniesienia postępowania 
doraźnego znacznie zawężono możliwość jej stosowania”5. 
Ustawa karna z 1969 r. zawierała również ograniczenia podmio-
towe6, na podstawie których kara główna nie mogła zostać orze-
czona wobec osób poniżej 18 roku życia7 oraz kobiet w ciąży, 
z tą jednak różnicą, że w pierwszym przypadku wyłączenie do-
tyczyło chwili popełnienia czynu zabronionego, natomiast 
w drugim –  wyłączenie to traktowane było szeroko, tj. wyklu-
czano możliwość zastosowania tej kary, gdy kobieta była w ciąży 

22 kwietnia 1971 r., sygn. III KR 56/71, LEX Nr 21393; Wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 17 lipca 1972 r., sygn. III KR 115/72, LEX Nr 63594; Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1981 r., sygn. III KR 426/80, OSNPG 
1981, Nr 7, poz. 77; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 1974 r., 
sygn. IV KR 90/74, LEX Nr 63532; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
24 czerwca 1977 r., sygn. IV KR 212/76, LEX Nr 470992; Wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 23 listopada 1973 r., sygn. V KRN 262/73, LEX Nr 63889; 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1987 r., sygn. V KRN 455/86, 
Gaz. Prawnicza 1987/21/6-6; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 
1973 r., sygn. V KRN 486/72, LEX Nr 21541; Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 13 lutego 1973 r., sygn. V KRN 530/72, OSNKW 1973, Nr 6, poz. 
74; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1973 r., sygn. III KR 62/73, 
LEX Nr 21563; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1988 r., sygn. 
V KRN 173/88, OSNPG 1989, Nr 4, poz. 51. 
4 Zob. K. Mioduski, Rozdział V. Kary zasadnicze [w:] J. Bafia, K. Mioduski, 
M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971, s. 120.
5 M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara śmierci
w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://
http://www.hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 15 marca 2016 r.
6 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 1979 r., sygn. I KR
321/79, OSNPG 1980, Nr 12, poz. 147.
7 Zob. V. Konarska-Wrzosek, Prawny system postępowania z nieletnimi w Pol-
sce, LEX/el. 2013.
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w chwili dokonania czynu, wymierzenia kary bądź jej wykona-
nia8. W tym miejscu na uwagę zasługuje wyrok z 1993 r. wy-
dany przez SA w Poznaniu, w którym poruszono problematykę 
statusu powyższej grupy osób wobec czynu niedozwolonego, za-
grożonego karą śmierci: „Przymiotu przestępstwa,  za które 
ustawa przewiduje karę śmierci nie traci czyn zagrożony taką 
karą nawet w wypadku, gdy z mocy określonego przepisu części 
ogólnej Kodeksu karnego nie jest w ogóle możliwe wymierzenie 
kary najwyższej – kary śmierci na przykład w sytuacji przewi-
dzianej w art. 31 k.k., względnie wówczas, gdy wymierzeniu ta-
kiej kary stoi na przeszkodzie procesowy zakaz reformationis 
in peius (art. 408 k.p.k.)”9. 

7.2. Katalog przestępstw objętych stosowaniem karą śmierci 

Najwyższy rodzaj kary w postaci kary śmierci przewidziany 
był za 9 przestępstw, tj. za: zdradę ojczyzny (art. 122 k.k. z 1969 
r.); spiskowanie przeciwko PRL (art. 123 k.k. z 1969 r.); szpie-
gostwo (art. 124 § 1 k.k. z 1969 r.)10; akt terrorystyczny (art. 
126 § 1 k.k. z 1969 r.); sabotaż i szkodnictwo (art. 127 ust. 
2 k.k. z 1969 r.); organizowanie lub kierowanie działalnością 
wyzyskującą jednostki gospodarki uspołecznionej (tzw. prze-
stępstwo gospodarcze, art. 134 § 2 k.k. z 1969 r.); zabójstwo 
(art. 148 § 1 k.k. z 1969 r.); rabunek/rozbój (art. 210 § 2 k.k. 

8 M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara śmierci 
w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www.hfhrpol. 
waw.pl/ - dostęp: 15 marca 2016 r. 
9 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 listopada 1993 r., sygn. II 
AKr 258/93, LEX Nr 21229. 
10 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 1989 r., sygn. WRN 
26/89, LEX Nr 20427; S. Pikulski, Glosa do wyroku SN z dnia 21 września 
1989 r., WRN 26/89, LEX/el. 1991. 
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z 1969 r.); niewykonanie lub odmowę wykonania rozkazu albo 
jego realizację niezgodnie z treścią w sytuacji bojowej (art. 309 
§ 2 k.k. z 1969 r.)11.

Warto tu również wspomnieć o unormowaniach pozako-
deksowych dotyczących kary śmierci12, np. w ustawie z 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL13 ten ro-
dzaj kary mógł być zastosowany w przypadku: przyjęcia w czasie 
stanu bezpośredniego zagrożenia albo w czasie mobilizacji lub 
wojny bez zgody właściwego organu obowiązków w obcym woj-
sku albo w obcej organizacji wojskowej lub werbowania obywa-
teli polskich do służby w obcym wojsku lub organizacji wojsko-
wej (art. 192 ust. 3 ObrPRL); dłuższego lub trwałego uchylania 
się od obowiązku służby wojskowej w czasie stanu bezpośred-
niego zagrożenia albo w czasie mobilizacji lub wojny (art. 195 
ust. 1 ObrPRL); powodowania u innej osoby uszkodzenia ciała 
lub rozstroju zdrowia lub innego podstępnego działania mają-
cego na celu uzyskania zwolnienia od służby wojskowej lub jej 
odroczenia (art. 195 ust. 2 pkt 1 ObrPRL); niedopełnienia ob-
owiązków związanych z prowadzeniem ewidencji (nt. osób pra-
cujących oraz pobierających naukę, jak i ich stosunek do służby 
– art. 40 ust. 1 ObrPRL) w celu ułatwienia innej osobie dłuż-
szego lub trwałego od uchylenia się od obowiązku służby woj-
skowej (art. 195 ust. 2 pkt 2 ObrPRL).

11 Więcej na ten temat: A. Grześkowiak, Aksjologia komunistycznego prawa 
karnego w Polsce Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne prawo 
karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 40-41; S. Hoc, Przestępstwa propagandy 
antypaństwowej w polskim prawie karnym, Wrocław 1981, s. 3-12. 
12 Więcej na ten temat: M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne 
z komentarzem, Wrocław 1988, s. 68-75; B. Bartusiak, dz. cyt., s. 194. 
13 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. z 1967 r., Nr 44, poz. 220 z późn. zm. 
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Największe kontrowersje oraz wątpliwości wywoływał 
czyn spenalizowany w art. 134 § 2 k.k. z 1969 r., tj. organizo-
wanie lub kierowanie działalnością wyzyskującą jednostki go-
spodarki uspołecznionej (tzw. przestępstwo gospodarcze)14. 
Były one spowodowane dotychczasową praktyką orzeczniczą15. 
Problematyka dotyczy tzw. „wielkich afer gospodarczych 
PRL”16. Pierwsza z nich to tzw. afera mięsna17, natomiast druga 
– skórzana18.

Kara śmierci w k.k. z 1969 r. traktowana była – wg. 
M. Zubika – analogicznie do zbrodni, o czym świadczyć może
fakt, iż ustawodawca nie wprowadził szczególnych dyrektyw jej
wymierzania oraz stosowania instytucji przedawnienia19.

14 Więcej na ten temat: K. Mioduski, Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko 
podstawowym interesom politycznym i gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, 
Warszawa 1971, s. 306-309. 
15 Na podstawie Ustawy z dnia 18 czerwca 1959 r. o odpowiedzialności karnej 
za przestępstwa przeciw własności społecznej, Dz.U. z 1959 r., Nr 36 poz. 
228. 
16 Więcej na ten temat: A. Grześkowiak, Aksjologia komunistycznego prawa 
karnego w Polsce Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne prawo 
karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 53; J. Muszyński, Przestępstwa przeciwko 
podstawowym interesom politycznym i gospodarczym PRL w kodeskie karnym 
z 1969 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1972, Nr 1, s. 56. 
17 Więcej na ten temat: Kara śmierci za mięso, http://www.polskiera-
dio.pl/39/156/Artykul/727929,Kara-smierci-za-mieso - dostęp: 12 kwietnia 
2016 r. 
18 Więcej na ten temat: K. Adamaszek, Sąd nad aferą skórzaną, http://wybor 
cza.pl/1,76842,9126591,Sad_nad_afera_skorzana.html?disableRedirects= 
true - dostęp: 12 kwietnia 2016 r. 
19 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www. 
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 18 marca 2016 r. 
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7.3. Problematyka kary śmierci w ujęciu wybranej linii 
orzeczniczej Sądu Najwyższego 

Linia orzecznicza Sądu Najwyższego (patrz: Ilustracja 59), 
jak również głos doktryny, wyprowadziły postulat wyjątkowości 
kary głównej oraz podkreśliły, iż powinna być ona stosowania 
wyłącznie w skrajnych i ściśle uzasadnionych przypadkach20.  

Ilustracja 59. Siedziba Sądu Najwyższego 

20 „Kara śmierci - jako kara o charakterze wyjątkowym (art. 30 § 2 k.k.) po-
winna być wymierzana tylko w wypadkach skrajnych, gdy ustalony zostanie 
maksymalny stopień społecznego niebezpieczeństwa przypisanej zbrodni, gdy 
za taka karą przemawiają okoliczności ujawnione w dotychczasowym życiu 
lub sposobie działania sprawcy, świadczące o tak głębokim jego zdemoralizo-
waniu, że nie nadaje się on do współżyciu w społeczeństwie, a nadto gdy 
za wymierzeniem tej kary przemawiają istotne względy na jej społeczne od-
działywanie.” – zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1973 r., 
sygn. V KRN 262/73, LEX Nr 63889. „W stosunku do przestępcy młodocia-
nego ustawowa wyjątkowość kary śmierci ulega niejako spotęgowaniu i wobec 
tej kategorii sprawców zbrodni zagrożonych taką karą kara ta może być wy-
mierzona w szczególnie wyjątkowych wypadkach.” – zob. Wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 22 marca 1973 r., III KR 29/73, LEX Nr 18616. 
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Na uwagę zasługuje jedno z wielu orzeczeń Sądu Najwyż-
szego z 13 lutego 1973 r.: „Podkreślenie przez ustawodawcę wy-
jątkowego charakteru kary śmierci nie może być rozumiane jako 
szczególna forma deklaracji programowej, lecz stanowi dyrek-
tywę ograniczającą posługiwanie się tym środkiem”21. Na pod-
stawie art. 30 § 3 k.k. z 1969 r. istniała możliwość orzeczenia 
zamiast kary śmierci (w każdym przypadku) kary 25 lat pozba-
wienia wolności22. Warto zauważyć, iż ten zabieg podkreślał al-
ternatywny charakter kary głównej oraz sposobność zastosowa-
nia w sposób automatyczny innej sankcji, nawet gdy nie została 
zawarta w normie karno-prawnej. Jak podkreśla A. Grześko-
wiak, powyższa ustawowa ewentualność zastąpienia kary 
śmierci karą 25 lat pozbawienia wolności „nasuwa jednak 
pewne refleksje”23. Natomiast wg L. Lernella i K. Buchały, kara 
ta spełniała rolę „ustawowego substytutu”24 wobec kary śmierci. 
W kontekście zamiany kary głównej na karę 25 lat pozbawienia 
wolności orzecznictwo Sądu Najwyższego jest również bogate25. 
W jednym z nich uznał, że „kara 25 lat pozbawienia wolności 
jest karą następną pod względem surowości po karze śmierci. 

21 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1973 r., sygn. V KRN 530/72, 
OSNKW 1973, Nr 6, poz. 74. 
22 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 78. 
23 Tamże. 
24 L. Lernell, Wykład prawa karnego – część ogólna, Warszawa 1971, s. 56 oraz 
K. Buchała, Niektóre problemy wymiaru kar najsurowszych, PiP 1976, Nr 11.
25 Zob.: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1980 r., sygn. III KR
384/80, LEX Nr 21886; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia
1974 r., sygn. IV KR 45/74, LEX Nr 63416; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
19 maja 1971 r., sygn. IV KR 65/71, LEX Nr 21404; Wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 20 czerwca 1970 r., sygn. IV KR 99/70, OSNPG 1970, Nr 9,
poz. 10-121; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1971 r., sygn. IV
KR 248/71, LEX Nr 22375.
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Jest ona rodzajowo różna od zwykłej kary pozbawienia wolno-
ści, która nie może trwać dłużej niż 15 lat. Wynika z tego, 
że karę 25 lat pozbawienia wolności należy stosować w wypad-
kach najcięższych, to znaczy wtedy, gdy okoliczności obciąża-
jące zdecydowanie przeważają nad okolicznościami łagodzą-
cymi”26. W innym orzeczeniu podkreślano, że „orzeczenie kary 
25 lat pozbawienia wolności, zamiast kary śmierci, powoduje 
obowiązek wymierzenia nie tylko kary grzywny (której nie 
orzeka się obok kary śmierci), ale także stosownych nawiązek, 
których nie orzeczono wobec faktu skazania sprawcy na karę 
śmierci”27. 

Przepis art. 44 § 2 k.k. z 1969 r. regulował zaś kwestie wy-
mierzania kar dodatkowych obok kary śmierci28. Z jego treści 
wynikał brak zakazu in genere (w ogólności) w zakresie orzeka-
nia grzywny oraz innych kar dodatkowych w połączeniu z karą 
główną29. Co prawda, istniał w tym przepisie zakaz dotyczący 
wymierzania ściśle określonych kar dodatkowych, a mianowi-
cie: kary pozbawienia praw rodzicielskich lub opiekuńczych 
(art. 38 pkt 2 k.k. z 1969 r.); zakazu zajmowania określonych 
stanowisk czy też wykonywania określonego zawodu lub pro-
wadzenia określonej działalności (art. 38 pkt 3 k.k. z 1969 r.); 
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 38 pkt 

26 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1973 r., sygn. III KR 319/73, 
LEX Nr 18738. 
27 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 1988 r., sygn. IV KR 37/88, 
LEX Nr 20342. 
28aWięcej na ten temat: K. Mioduski, Rozdział VI. Kary dodatkowe, 
[w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 
1971, s. 132-134. 
29 Zob.: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 1987 r., sygn. VI 
KZP 33/87, LEX Nr 20257; A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 79. 
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4 k.k. z 1969 r.). Z powyższej konstrukcji wynika a contrario, iż 
pozostałe kary o statusie dodatkowym zawarte w art. 38 k.k. 
z 1969 r.  (tj. kara pozbawienia praw publicznych, konfiskata 
mienia, przepadek rzeczy oraz podanie wyroku do publicznej 
wiadomości w szczególny sposób) nie były wyłączone i mogły 
być wymierzone obok kary śmierci30. Pozbawienie praw pu-
blicznych sąd orzekał na zawsze (art. 44 § 2 w związku z art. 40 
§ 1 pkt 1 k.k. z 1969 r.), co oznaczało, że wymiar tej kary nie
mógł podlegać „modyfikacjom czasowym”31. W orzeczeniu
z 8 stycznia 1973 r. SN podkreślił, że dodatkowe orzeczenie
kary grzywny było dopuszczalne jedynie w sytuacji złagodzenia
kary śmierci na karę 25 lat pozbawienia wolności32.

Na osobny wątek zasługuje problematyka związana z usta-
wową możliwością odstąpienia od zastosowania kary śmierci. 
Część przepisów k.k. z 1969 r.  w tym zakresie posiadała cha-
rakter stricte fakultatywny, część obligatoryjny. Fakultatywność 
oznaczała – jak podkreśla A. Grześkowiak – poszerzenie przez 
prawodawcę możności niewymierzania kary głównej, tymcza-
sem obligatoryjność związywała sąd niemożnością zastosowania 
kary śmierci33. Niezastosowanie kary śmierci wynikało m.in. 

30 Zob.: D. Szeleszczuk, Polityka karna na tle ustawodawstwa i orzecznictwa 
sądu Najwyższego w Polsce Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne 
prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 218; D. Szeleszczuk, Pozbawienie 
praw publicznych w polityce karnej Polski Ludowej, [w:] A. Dębiński (red.), 
M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak, Hominum causa omne ius constitutum est.
Księga jubileuszowa ku czci profesor Alicji Grześkowiak, Lublin 2006, s. 195-
211; A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 80; Uchwała Sądu Najwyższego z dnia
24 lipca 1986 r., sygn. V KRN 285/86, OSP 1987, Nr 4, poz. 89.
31 A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 80.
32 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1973 r., sygn. I KR 366/72,
OSNPG 1973, Nr 4, poz. 57.
33 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 93.
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z treści wspominanego już art. 30 § 3 k.k. z 1969 r. traktującego 
karę główną w sposób opcjonalny z karą 25 lat pozbawienia 
wolności. W tym miejscu warto odwołać się również do insty-
tucji przedawnienia oraz amnestii. Warto zauważyć, że ustawa 
karna z 1969 r. nie regulowała w sposób odrębny przedawnienia 
karalności czynów zabronionych zagrożonych karą śmierci34. 
Ta instytucja została potraktowana w sposób syntetyczny, 
tj. umieszczono ją w przepisie dotyczącym przedawnienia karal-
ności zbrodni. W tym przypadku przestępstwo zagrożone karą 
śmierci przedawniało się po 20 latach od momentu jego popeł-
nienia (art. 105 § 1 pkt 1 k.k. z 1969 r.)35, zaś konsekwencją 
natury procesowej związaną z instytucją przedawnienia był za-
kaz wszczęcia postępowania karnego w myśl art. 11 pkt 
6 kodeksu postępowania karnego z 1969 r.36 (dalej: k.p.k. 
z 1969 r.).  

Warto wspomnieć o innej – opisanej już we wcześniejszej 
części pracy – alternatywie niezastosowania kary śmierci, a więc 
o tzw. ustawach amnestyjnych37. Zarówno pierwsza z 18 lipca
1974 r.38, jak i druga z 19 lipca 1977 r.39 wyłączała możliwość
zastosowania kary śmierci wobec stypizowanych sprawców
przestępstw, którzy zgłosili się do organu powołanego do ściga-
nia przestępstw oraz ujawnili istotne okoliczności czynu oraz

34 Tamże, s. 94. 
35 Zob. M. Siewierski, Rozdział XIV. Przedawnienie, [w:] J. Bafia, K. Miodu-
ski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971, s. 262-266. 
36 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 
z 1969 r., Nr 13, poz. 96 z późn. zm. 
37 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 95. 
38 Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o amnestii, Dz.U. z 1974 r., Nr 27, poz. 
159. 
39 Dekret z dnia 19 lipca 1977 r. o amnestii, Dz.U. z 1977 r., Nr 24, poz. 
102.
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osób, które z nim współdziałały w popełnieniu tego przestęp-
stwa40.  

Problematyka wymiaru kary śmierci jako kary łącznej po-
wstaje w sytuacji tzw. realnego zbiegu przestępstw41. Przepis art. 
68 § 1 k.k. z 1969 r. wprowadzał wobec kary głównej „system 
pełnej absorpcji”42 w nawiązaniu do zasady poena maior absolvit 
minorem („kara cięższa pochłania lżejszą”). System ten polegał 
na tym, jak podkreśla M. Siewierski, iż w sytuacji skazania za 
jedno ze zbiegających się przestępstw na karę główną – orzekało 
się karę śmierci jako łączną karę zasadniczą (art. 68 § 1)43. 
Warto podkreślić, iż ten zabieg mógł zostać przeprowadzony za-
równo wobec sytuacji kilkukrotnego orzeczenia kary śmierci za 
pojedyncze przestępstwa będące „w zbiegu”, jak również w sy-
tuacji gdy jedną z różnorodzajowych orzeczonych kar była kara 
śmierci44. 

W przypadku przestępstw zagrożonych karą śmierci, pro-
cedura karna wprowadzała modyfikacje polegające m.in. na 

40 Zdaniem A. Grześkowiak – tego typu rozwiązanie miało stanowić „zachętę 
do samodenuncjacji”, zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 95. 
41 Zob.: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 
1992 r., sygn. II AKz 96/92, LEX Nr 21210; Postanowienie Sądu Apelacyj-
nego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 1993 r., sygn. II AKo 163/93, LEX Nr 
21234; Problematykę zbiegu przepisów porusza - Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 22 stycznia 1974 r., sygn. II KR 258/73, LEX Nr 18784. 
42 A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 118. 
43 Zob. M. Siewierski, Rozdział IX. Przepisy o karze łącznej, [w:] J. Bafia, 
K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971,
s. 221.
44 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 118; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia
19 czerwca 1978 r., sygn. I KR 120/78, LEX Nr 19436.
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zwiększeniu liczby składu sądu (tj. 2 wojewódzkich sędziów za-
wodowych oraz 3 ławników – art. 19 § 2 k.p.k. z 1969 r.)45, 
istnieniu obligatoryjnej procedury rewizji nadzwyczajnej (SN 
w składzie 5 sędziów – art. 500 § 2 k.p.k. z 1969 r.) oraz insty-
tucji ułaskawienia (art. 500 § 1 k.p.k. z 1969 r.)46. Linia orzecz-
nicza (głównie SN) nt. prawidłowego obsadzenia składu sądu 
w przypadku rozpoznawanie postępowań zagrożonych karą 
śmierci jest również rozbudowana47. Warto również poruszyć 
kwestię rozpoznania sprawy przez asesora sądowego48. Sąd Naj-

45 Więcej na ten temat: W. Grzeszczyk, Glosa do uchwały SN z dnia 20 listo-
pada 1997 r., I KZP 30/97, LEX/el. 1998. 
46 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www. 
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 19 marca 2016 r. 
47 Zob.: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1995 r., sygn. I KZP 
15/95, LEX Nr 20752; Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 1992 
r., sygn. I KZP 26/92, LEX Nr 20535; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
z dnia 10 marca 1994 r., sygn. II AKr 8/94, KZS 1994/4/20; Wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1971 r., sygn. II KR 14/71, LEX Nr 18315; 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1971 r., sygn. II KR 178/70, 
LEX Nr 63735; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1983 r., sygn. IV 
KR 35/83, OSNPG 1983, Nr 8, poz. 96; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
7 marca 1973 r., sygn. IV KR 374/72, OSNPG 1973, Nr 8, poz. 118; Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1973 r., sygn. V KRN 530/72, LEX Nr 
18587; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1971 r., sygn. V KRN 
527/70, LEX Nr 21389; Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 1972 
r., sygn. VI KZP 78/71, LEX Nr 18391; Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
19 marca 1970 r., sygn. VI KZP 27/69, LEX Nr 18057; Wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 11 maja 1971 r., sygn. III KR 261/70, OSNPG 1971, Nr 11, 
poz. 215. 
48 Instytucja asesora sądowego zgodnie z ówczesną ustawą o ustroju sądów 
powszechnych uregulowana była w art. 260 Rozporządzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej z 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. 
U. z 1928 r., Nr 12, poz. 93 z późn. zm. Więcej na ten temat: J. Bodio, Insty-
tucja asesora sądowego, Studia Iuridica Lublinensia 2010, Nr 13, s. 73-89.
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wyższy w odpowiedzi za postawione zagadnienie prawne udzie-
lił odpowiedzi o następującej treści: „Wprawdzie obowiązujące 
przepisy nie zawierają zakazu, aby asesor sądowy uczestniczył 
jako sędzia w rozpoznawaniu spraw o przestępstwa, za które 
ustawa przewiduje karę śmierci (art. 19 § 2 k.p.k. z 1969 r.), 
lecz ze względu na wagę i charakter tych spraw uznać należy, 
że asesor sądowy nie powinien uczestniczyć w ich rozpoznawa-
niu”49.  

Ważnym aspektem dotyczącym wymierzania kary śmierci 
było jej prawidłowe uzasadnienie w wyroku skazującym50. Dys-
pozycja zawarta w art. 372 § 1 i 2 ówczesnego k.p.k. była bardzo 
ogólna, co podkreśla m.in. A. Grześkowiak. Przepis art. 372 
§ 2 k.p.k. z 1969 r. wskazywał jedynie, że należy przytoczyć
okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymierzaniu
kary. Jak można się domyślać – skazanie na karę śmierci wyma-
gało od składu orzekającego dokładnego, wszechstronnego oraz
skrupulatnego zbadania sprawy. Potwierdzeniem tego jest
liczne orzecznictwo SN w tej sprawie51. W jednym ze swych
orzeczeń SN  uznał, że: „w razie orzeczenia kary śmierci lub kary
więzienia dożywotniego obowiązkiem sądu jest wyczerpująco
uzasadnić, dlaczego uznał, że na poprawę sprawcy liczyć nie
można, że kary terminowego pozbawienia wolności nie odniosą

49 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1981 r., sygn. VI KZP 2/81, 
LEX Nr 19719. 
50 Więcej na ten temat: S. Hoc, Glosa do wyroku SN z dnia 25 kwietnia 1988 
r., IV KR 37/88, LEX/el. 1990. 
51 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1973 r., sygn. V KRN 
542/72, LEX Nr 18601; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 
1993 r., sygn. II KRN 164/93, Wokanda 1994/3/12; Wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 10 marca 1971 r., sygn. III KR 7/71, LEX Nr 18255. 
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skutku i że konieczna jest trwała eliminacja sprawcy ze społe-
czeństwa”52.  

7.4. Wykonywanie kary śmierci w ramach ustawy karnej 
z 1969 r. 

Na podstawie kodeksu karnego wykonawczego 
z 1969 r.53 (dalej: k.k.w. z 1969 r.) oraz zarządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z 26 czerwca 1970 r.54 wykonanie kary śmierci 
miały cechować: pewność, niezwłoczność, humanitarność, 
szybkość i niepubliczność55. Pewność – oznaczała dokładność 
a także niezawodność. Niezwłoczność – przeprowadzenie egze-
kucji w jak najszybszym czasie po uprawomocnieniu się wyroku 
oraz nieskorzystanie przez Radę Państwa z instytucji prawa łaski 
(art. 109 § 1 k.k.w. z 1969 r.). Humanitarność – zakaz stoso-
wania kar sprawiających nadmierny ból oraz cierpienie56. Szyb-
kość – śmierć skazańca miała nastąpić w sposób natychmia-
stowy, co się wiążę ze sposobem wykonania kary głównej (przez 
powieszenia a wobec żołnierzy przez rozstrzelanie – art. 110 
§ 1 k.k.w. z 1969 r.). Natomiast niepubliczność oznaczała,

52 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 1964 r., sygn. II K 158/64, 
LEX Nr 120727. 
53 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
z 1969 r. Nr 13, poz. 98 z późń. zm. 
54 Zarządzenie Nr 37/70/P Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 
1970 r. (zastąpiło ono zarządzenie Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora 
Generalnego PRL z dnia 6 listopada 1959 r. Nr 94/59/U). 
55 Zob.: M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http:// 
http://www.hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 20 marca 2016 r.; B. Bartusiak, dz. cyt., 
s. 201; Wojciech Cieślak (red.), Sławomir Steinborn (red.), Profesor Marian
Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje., LEX/el. 2013.
56 Humanitarność wykonywania kary śmierci jest kwestionowana.
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iż ten rodzaj najwyższej sankcji mógł być przeprowadzony jedy-
nie w obecności ściśle określonych osób, czyli prokuratora, dy-
rektora zakładu karnego, lekarza, a na życzenie skazanego mógł 
być również obecny duchowny. Fakultatywnie mógł być przy 
wykonaniu kary śmierci obrońca, którego obligatoryjnie nale-
żało zawiadomić o terminie stracenia skazanego57.  

Warto zwrócić uwagę na stronę czysto formalną wykona-
nia kary śmierci, bowiem w myśl art. 110 § 3 k.k.w. z 1969 r. 
z jej przebiegu należało sporządzić protokół. Inna procedura 
występowała względem osób obłożnie chorych oraz chorych 
psychicznie. W tym przypadku wykonanie kary śmierci sąd od-
raczał do momentu ich wyzdrowienia a decyzję w przedmiocie 
odroczenia sąd podejmował niezwłocznie (art. 109 § 2 k.k.w. 
z 1969 r.). 

Normy prawne przewidywały również możliwość ograni-
czenia zastosowania najwyższej kary. Problematyka ta dotyczy 
sytuacji, w której obce państwo wydało osobę ściganą lub ska-
zaną. Wspomniane wydanie mogło zawierać zastrzeżenie za-
warte w art. 526 § 1 k.p.k. z 1969 r. - polegające na tym, 
iż wobec takiej osoby nie może być orzeczona kara śmierci 
a jeżeli już została orzeczona – nie może być wykonana (art. 527 
k.p.k. z 1969 r.).

Omawiając problematykę zakreśloną w tytule niniejszej 
pracy, należałoby również zwrócić uwagę na dość kontrower-
syjny wątek związany z omyłką sądową. Nie chodzi tu o błędy 
popełnione przez sąd I instancji, ponieważ mogą być one napra-
wione w zwyczajnym toku instancji58, ale chodzi o sytuację, 

57 Zob. art. 110 § 2 k.k.w. z 1969 r.  
58 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 186. 
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w której popełnionego błędu nie można już w żaden sposób na-
prawić. Mowa tu rzecz jasna o wykonaniu kary śmierci, która 
została już orzeczona tudzież utrzymana w mocy na podstawie 
prawomocnego wyroku. W tych warunkach stosowane były 
unormowania dotyczące postępowania rehabilitacyjnego, które 
zainicjowane było poprzez wniesienie rewizji nadzwyczajnej lub 
wznowienia postępowania po śmierci skazanego59. Najlepszym 
świadectwem tego, iż prawodawca przewidział możliwość po-
pełnienia przez sąd błędu, są unormowania proceduralne prze-
widujące odszkodowanie za niesłuszne skazanie (art. 487 
§ 1 k.p.k. z 1969 r.). Wyżej wspomniana rekompensata wystę-
powała pod postacią renty, która była wypłacana za okres: od
momentu tymczasowego, niesłusznego aresztowania skazanego
do chwili „ (…) prawdopodobnej naturalnej śmierci, która na-
stąpiłaby, gdyby nie został niesłusznie skazany”60. Co ważne,
z roszczeniem odszkodowawczym mogły wystąpić ściśle okre-
ślony osoby w ciągu roku od śmierci skazanego (art. 490 k.p.k.
z 1969 r.).

Koszty sądowe skazany miał obowiązek uiścić za zasadach 
ogólnych. Na podstawie art. 175 § 1 w związku z art. 145 k.k.w. 
z 1969 r. – był on zobligowany do ich zapłaty w terminie 
14 dni. W przypadku bezskutecznego upływu wskazanego ter-
minu – były one pobierane (ściągane) w drodze egzekucji61. Jed-
nak koszty związane z wykonaniem kary głównej pokrywał Za-
rząd Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych (dalej: ZZKiAŚ), 
który z kolei korzystał ze środków budżetowych. Wiązało się to 

59 Zob. tamże, a także Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1992 
r., sygn. WO 65/92, LEX Nr 20555. 
60 A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 187. 
61 Tamże, s. 207. 
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z faktem, że skazany na karę śmierci nie generował wydatków 
w związku z pobytem w areszcie śledczym, jak również innych 
opłat związanych ze specjalnym nadzorem objętym na okres wy-
konania wyroku śmierci62. 

7.5. Etapy wykonywania kary głównej 

Wykonanie orzeczonej kary śmierci składało się z trzech 
etapów: z etapu przygotowawczego, wykonania kary śmierci 
sensu stricto oraz z postępowania po wykonaniu kary głównej63. 

Faza przygotowawcza obejmowała w swym zakresie sferę 
zarówno czysto prawną oraz stricte techniczną, która miała 
stworzyć odpowiednie warunki do wykonania kary śmierci. 
Aspekt prawny swój początek czerpał wraz„ (…) z chwilą wyda-
nia przez sąd postanowienia w przedmiocie ustalenia daty wy-
konania kary”64. Po wydaniu wspomnianego orzeczenia sąd nie-
zwłocznie przesyłał do ZZKiAŚ: odpis wyroku, w którym orze-
czono karę śmierci, wspomniane postanowienie w przedmiocie 
daty wykonania kary oraz zawiadomienie Rady Państwa, iż nie 
skorzystała z przysługującego jej prawa łaski. Odpisy powyż-
szych dokumentów sąd przesyłał również prokuratorowi woje-
wódzkiemu właściwemu ze względu na okręg, w którym zapadł 
wyrok. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, ZZKiAŚ pi-
semnie informował o dacie i godzinie naczelnika aresztu śled-
czego, w którym wyrok miał zostać wykonany. Dodatkowo 
ZZKiAŚ przesyłał zlecenie kierowania wykonaniem kary 
śmierci. W tym miejscu warto przypomnieć o fakultatywnej 

62 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 201-203. 
63 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 209. 
64 Tamże, s. 210. 



224   ROZDZIAŁ 7 

obecności obrońcy skazanego, którego należało poinformować 
o miejscu, dacie i godzinie stracenia (art. 110 § 2 k.k.w. z 1969
r.). Do zadań ZZKiAŚ należało również wskazanie wykonaw-
ców kary śmierci65. Później inicjatywę przejmował prokurator.
Sprawdzał on m.in. czy wyrok mógł być wykonany. Przed eg-
zekucją miał za zadanie sprawdzić dane i tożsamość skazanego
na karę śmierci. Następnie odczytywał w odpowiednim po-
mieszczeniu treść wyroku oraz zawiadomienie Rady Państwa,
że ta nie skorzystała z instytucji prawa łaski66. Na tym etapie
pytano się również skazanego o ostatnie życzenie, jak również
czy pragnął skorzystać z posługi religijnej67. Następnie lekarz
kontrolował stan zdrowia osoby skazanej w celu stwierdzenia,
iż nie istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania, które mogłyby
uniemożliwić wykonanie wyroku68. Dalsze czynności były na-
tury stricte technicznej. Mając na uwadze wcześniej omówione
przymioty wykonania kary śmierci. Przebieg i kolejność czyn-
ności na ogół nie były ujawniane69.

Czas przewidziany na uśmiercenie skazanego był krótki 
(patrz: Ilustracja 60). Egzekucja kończyła się stwierdzeniem 
zgonu przez lekarza, który asystował przy straceniu70. Prawi-
dłowe przeprowadzenie egzekucji przez powieszenie wymagało 
uwzględniania wielu istotnych czynników, m.in. wagi skazańca 
oraz jego budowy. Długość liny i jej elastyczność odgrywały 

65 Tamże, s. 209. 
66 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 202. 
67 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 211. 
68 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1958 r., sygn. II K 1132/ 
57, LEX Nr 178739. 
69 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 211. 
70 Zob. B. Bartusiak, dz. cyt., s. 202-203. 
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istotną rolę, ponieważ mogło dojść do skrajnych sytuacji pole-
gających np. na urwaniu głowy71.  

Po odpowiednim przygotowaniu sznura, tj. moczenie, roz-
ciąganie oraz suszenie – pokrywano go olejem, woskiem lub 
mydłem w celu zmniejszenia tarcia. Poniżej znajduje się tabela 
przedstawiająca zależność długości wspomnianej liny od wagi 
skazańca, opracowana przez amerykańską armię. Dla potrzeb 
tego zestawienia, autor pracy pragnie przypomnieć, iż 1 funt to 
0,45 kg. Natomiast jedna stopa to 30,48 cm, a 1 cal to 2,54 
cm72. Przykładowo dla skazańca o masie 170 funtów (ok. 77 kg) 
– wymagana była lina o długości 6’0” (tj. 182,88 cm).

71 Działo się tak przy użyciu tzw. metody długiej liny . Była ona (lina) najczę-
ściej wykonana z konopi, stąd pochodzi potoczna nazwa tego rodzaju egzeku-
cji – „krawat z konopi”. Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 151 oraz wywiad 
z B. Wolniewiczem wypowiadającym się nt. kary śmierci: Profesor Wolniewicz 
o Europejskim Dniu przeciwko Karze Śmierci, http://www.veoh.com/watch/
v177469262dX68MTY - dostęp: 25 marca 2016 r.
72aZob.ahttp://www.metric-conversions.org/pl/ciezar/funty-do-kilogramy.
htm - dostęp: 25 marca 2016 r.
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Ilustracja 60. Stanisław Czabański był ostatnią osobą w Polsce, 
na której wykonano wyrok śmierci. Później sądy również skazywały 

na karę śmierci, ale wskutek moratorium ogłoszonego przez rząd 
Mieczysława Rakowskiego w 1988 roku, wszystkie wyroki zamie-

niono na karę pozbawienia wolności. Nie objęło ono jednak 
Czabań-skiego, którego egzekucja przez powieszenie odbyła się 

21 kwietnia 1988 r. Tak dotkliwa kara spotkała Czabańskiego za 
brutalny gwałt i morderstwo kobiety w Tarnowie. Oprócz tego 

Czabański usiłował zabić także jej dwie córki. Mężczyzna w chwili 
wykonania wyroku miał 29 lat 
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Tabela 1. Obliczanie długości liny wg podręcznika US Army. 

Waga 
skazańca 

Lina Waga 
skazańca 

Lina 

Do 120 
funtów 
(54,42 kg) 

8’1” 

(246,38 cm) 

170 funtów 

(77,09 kg) 

6’0” 

(182,88 cm) 

125 
funtów 
(56,69 kg) 

7’1” 

(215,90 cm) 

175 funtów 

(79,36 kg) 

5’11” 

(180,34 cm) 

130 
funtów 
(58,95 kg) 

7’7” 

(231,14 cm) 

180 funtów 

(81,63 kg) 

5’9” 

(175,26 cm) 

135 
funtów 
(61,22 kg) 

7’4” 

(223,52 cm) 

185 funtów 

(83,90 kg) 

5’7” 

(170,18 cm) 

140 
funtów 
(63,49 kg) 

7’1” 

(215,90 cm) 

190 funtów 

(86,17 kg) 

5’6” 

(167,64 cm) 

145 
funtów 
(65,76 kg) 

6’9” 

(205,74 cm) 

195 funtów 

(88,43 kg) 

5’5” 

(165,10 cm) 
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150 
funtów 

(68,03 kg) 

6’7” 

(200,66 cm) 

200 funtów 

(90,70 kg) 

5’4” 

(162,56 cm) 

155 
funtów 
(70,29 kg) 

6’6” 

(197,58 cm) 

205 funtów 

(92,97 kg) 

5’2” 

(157,48 cm) 

160 
funtów 
(72,56 kg) 

6’4” 

193,04 cm 

210 funtów 

(95,23 kg) 

5’1” 

(154,94 cm) 

165 
funtów 
(74,83 kg) 

6’2” 

(187,96 cm) 

220 funtów 
i więcej 

(99,77 kg) 

5’0” 

(152,40 cm) 

Źródło: J. Warylewski, dz. cyt., s. 151. 

Trzecia, a więc ostatnia faza zaczynała się od zdjęcia ciała 
skazanego, które następnie wkładano do wcześniej przygotowa-
nej trumny. Jak poprzednio zaznaczono – z przebiegu egzekucji 
sporządzano protokół, który musiał podpisać prokurator nad-
zorujący stracenie oraz naczelnik zakładu karnego. W akcie 
zgonu nie czyniono jakiejkolwiek zmianki nt. przyczyny śmierci 
skazanego73. Następnie wydawano ciało skazanego rodzinie, 
która to mogła nie wyrazić życzenia/chęci na pochowanie zwłok 

73 Zob. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 212. 
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we własnym zakresie. W tej sytuacji pogrzeb przeprowadzony 
był na koszt Skarbu Państwa. Po tym szeregu czynności, naczel-
nik zakładu karnego miał jeszcze bardzo ważne zadanie – musiał 
on pisemnie zawiadomić o wykonaniu wyroku: sąd, który 
orzekł karę śmierci; ZZKiAŚ; prokuratora wojewódzkiego; De-
partament Nadzoru nad Wykonaniem Kary i Ułaskawień Pro-
kuratury Generalnej. Należy podkreślić, że Prokuratura Gene-
ralna po wykonaniu kary podawała do publicznej wiadomości 
poprzez telewizję, radio lub prasę informację nt. stracenia ska-
zanego 74. 

Powyższe rozważania dotyczące kary śmierci w świetle 
przepisów kodeksu karnego z 1969 r.  pozwalają przyjąć stano-
wisko, iż była ona traktowana jako sankcja o charakterze wyjąt-
kowym. Warto ponownie podkreślić, że nie została ona zawarta 
w katalogu kar zasadniczych, a znalazła się w osobnym przepi-
sie. Ustawa karna z 1969 r. zawierała również ograniczenia pod-
miotowe, na podstawie których kara główna nie mogła zostać 
orzeczona wobec osób poniżej 18 roku życia oraz kobiet w ciąży. 
Kara śmierci przewidziany był za 9 przestępstw, tj. za: zdradę 
ojczyzny (art. 122 k.k. z 1969 r.); spiskowanie przeciwko PRL 
(art. 123 k.k. z 1969 r.); szpiegostwo (art. 124 § 1 k.k. 
z 1969 r.); akt terrorystyczny (art. 126 § 1 k.k. z 1969 r.); sabo-
taż i szkodnictwo (art. 127 ust. 2 k.k. z 1969 r.); organizowanie 
lub kierowanie działalnością wyzyskującą jednostki gospodarki 
uspołecznionej (tzw. przestępstwo gospodarcze, art. 134 § 2 k.k. 
z 1969 r.); zabójstwo (art. 148 § 1 k.k. z 1969 r.); rabunek/ 
rozbój (art. 210 § 2 k.k. z 1969 r.); niewykonanie lub odmowę 

74 Tamże, s. 212. 
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wykonania rozkazu albo jego realizację niezgodnie z treścią 
w sytuacji bojowej (art. 309 § 2 k.k. z 1969 r.).  

Z kolei wybrana linia orzecznicza Sądu Najwyższego, jak 
również głos doktryny, wyprowadzały postulat jej wyjątkowości 
oraz podkreśliły, iż powinna być ona stosowania wyłącznie 
w skrajnych i ściśle uzasadnionych przypadkach. Wykonanie 
kary głównej miały cechować: pewność, niezwłoczność, huma-
nitarność, szybkość oraz niepubliczność. Wykonanie orzeczonej 
kary składało się z trzech etapów, tj. z etapu przygotowawczego, 
wykonania kary śmierci i z postępowania po wykonaniu kary 
głównej. 



ROZDZIAŁ 8 
FUNKCJONOWANIE 

KARY ŚMIERCI 
PO 1980 R. 

W 1980 r. doszło do przemian, ponieważ jak podkreśla 
M. Borucki „władze partyjne utraciły resztki zaufania publicz-
nego”1, w efekcie czego powstało NSZZ „Solidarność”. W tym
samym roku podjęto również prace nad treścią nowego kodeksu
karnego, których owocem było powstanie dwóch projektów.
Pierwszy z nich – autorstwa komisji Ministerstwa Sprawiedli-
wości – proponował dwa warianty dotyczące kary głównej: znie-
sienie kary śmierci i zastąpienie jej karą dożywotniego pozba-
wienia wolności, ewentualnie ograniczenie jej stosowania do
dwóch przestępstw, a mianowicie zabójstwa i zdrady ojczyzny.
Natomiast drugi projekt pochodził od ekspertów związanych
z NSZZ „Solidarność” i postulował całkowite zniesie kary
śmierci2.

1 M. Borucki, dz. cyt., s. 326. 
2 Więcej na ten temat: I. Latkowska, Aborcja, eutanazja i samobójstwo, in vitro, 
kara śmierci. Wybrane problemy, Res Politicae 2013, t. V, s. 237; B. Hernik-
Pikulska, Kara śmierci. Studium socjologiczne, Kraków 2006, s. 99; M. Zubik, 
Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara śmierci w świetle do-
świadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www.hfhrpol.waw.pl/ - 
dostęp: 25 marca 2016 r. 
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8.1. Kara śmierci w okresie stanu wojennego 

Kiedy władze PRL („właściciele Polski Ludowej”3) zrozu-
miały, że „Solidarność” zdobyła zbyt potężną siłę polityczną jak 
i społeczną – wprowadzono obronę systemu totalitarnego pod 
postacią stanu wojennego (patrz: Ilustracja 61), którą M. Bo-
rucki nazywa „wojną z narodem”4. 

Ilustracja 61. Czołgi T-55 podczas stanu wojennego 
 w Zbąszyniu 

Konsekwencją wprowadzenia stanu wojennego było prze-
rwanie rozważań o charakterze abolicjonistycznym5. Na mocy 

3 M. Borucki, dz. cyt., s. 326. 
4 Tamże, s. 331. 
5 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www. 
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 26 marca 2016 r. 
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dekretu z 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych 
w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywa-
nia stanu wojennego (dalej: StWojDek)6 kara śmierci przewi-
dziana była za przestępstwa podlegające postępowaniu doraź-
nemu (art. 1 StWojDek)7. Jak podkreśla K. Wiak przepisy te 
„naruszały funkcję gwarancyjną prawa karnego”, ponieważ „nie 
spełniały wymogów formalnych stawianych ustawie (lex 
scripta)”8. Sąd mógł wymierzyć karę śmierci w sytuacji, gdy 
górna granica ustawowego zagrożenia danego przestępstwa nie 
była niższa od kary 8 lat pozbawienia wolności (art. 4 ust. 
2 StWojDek). Jak słusznie podkreśla M. Zubik: „rozszerzono 
tym samym potencjalny zakres stosowania kary śmierci”9. Jak 
już wcześniej zostało wskazane, przepis art. 1 wspomnianego de-
kretu z 1981 r. zawierał katalog czynów niedozwolonych obję-
tych postępowaniem doraźnym, za które groziła kara śmierci10: 
uczestniczenie w działalności obcego państwa lub zagranicznej 
organizacji mającej na celu pozbawienie niepodległości, ode-

6 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w spra-
wach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego, 
Dz.U. z 1981 r., Nr 29, poz. 156. 
7 Więcej na ten temat: A. Maciaszek, S. Hypś, Nowe typy przestępstw w dekrecie 
o stanie wojennym, [w:] A. Grześkowiak (red.), Prawo karne stanu wojennego,
Lublin 2003, s. 99-101.
8 K. Wiak, Zasady gwarancyjne prawa karnego na tle rozwiązań komunistycz-
nego prawa karnego Polski Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne
prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 84.
9 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www.
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 26 marca 2016 r.
10 Więcej na ten temat: Z. Jankowski, P. Kalinowski, J. R. Kubiak, Postępo-
wania szczególne w sprawach  o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązy-
wania stanu wojennego, Warszawa 1982.
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rwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osła-
bienie mocy obronnej PRL albo działanie na rzecz obcego wy-
wiadu i godzenie w podstawy bezpieczeństwa lub obronności 
PRL (art. 122 k.k. z 1969 r.); urzeczywistnienie powyższego 
celu (art. 123 k.k. z 1969 r.); branie udziału w obcym wywiadzie 
lub działanie na rzecz tego wywiadu udzielając mu wiadomości 
(art. 124 § 1 k.k. z 1969 r.); zbieranie lub przechowywanie wia-
domości w celu ich udzielenia obcemu wywiadowi albo podej-
mowanie się działalności na rzecz obcego wywiadu (art. 124 
§ 2 k.k. z 1969 r.); dopuszczenie się gwałtownego zamachu na
życie funkcjonariusza publicznego lub działacza politycznego
(art. 126 k.k. z 1969 r.); osłabienia władzy ludowej, wywoływa-
nie zaburzeń lub nastrojów powszechnego niezadowolenia albo
poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej
(art. 127 k.k. z 1969 r.); czynienie przygotowań do dokonania
wcześniej wymienionych czynów zabronionych (art. 128 k.k.
z 1969 r.); wyrządzanie szkody interesom politycznym lub go-
spodarczym PRL (art. 130 k.k. z 1969 r.); wprowadzanie w błąd
organu państwowego przez udzielenie mu fałszywych wiadomo-
ści albo przez dostarczanie podrobionych lub przerobionych do-
kumentów lub też innych przedmiotów mających znaczenie dla
bezpieczeństwa PRL (art. 131 k.k. z 1969 r.); wchodzenie
w porozumienie z osobą działającą na rzecz obcej organizacji
w celu działania na szkodę interesów politycznych PRL (art.
132 k.k. z 1969 r.); publiczne nawoływanie do czynów skiero-
wanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL z państwem sprzy-
mierzonym albo publiczne pochwalanie takich czynów (art. 133
k.k. z 1969 r.); wyzyskiwanie działalność jednostki gospodarki
uspołecznionej (art. 134); narażanie interesów gospodarczych
PRL na wielką szkodę (art. 135 k.k. z 1969 r.); zagrażanie życiu
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lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach (art. 
136 k.k. z 1969 r.); sprowadzenie pożaru, który zagrażał życiu 
lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach (art. 
138 k.k. z 1969 r.); naruszenie przepisów przeciwpożarowych 
(art. 139 k.k. z 1969 r.); spowodowanie zagrożenia epidemiolo-
gicznego, szerzenie choroby zakaźnej, zanieczyszczanie wody, 
powietrza lub ziemi (art. 140 k.k. z 1969 r.); czynienie przygo-
towań do powyższych przestępstw (art. 142 k.k. z 1969 r.); wy-
rabianie, gromadzenie lub przechowywanie bez wymaganego 
zezwolenia materiałów lub przyrządów wybuchowych albo in-
nych przedmiotów mogących sprowadzić niebezpieczeństwo 
powszechne dla życia lub zdrowia ludzkiego albo dla mienia 
w znacznych rozmiarach (art. 143 k.k. z 1969 r.); przeszkadza-
nie w działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeń-
stwu powszechnemu dla życia lub zdrowia ludzkiego lub dla 
mienia w znacznych rozmiarach (art. 144 k.k. z 1969 r.); zabój-
stwo (art. 148 k.k. z 1969 r.); pozbawienie człowieka wzroku, 
słuchu, mowy, zdolności płodzenia albo spowodowanie innego 
ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długo-
trwałej, choroby zazwyczaj zagrażającej życiu, trwałej choroby 
psychicznej, trwałej, całkowitej lub znacznej niezdolności do 
pracy w zawodzie albo trwałego poważnego zeszpecenia lub 
zniekształcenia ciała (art. 155 k.k. z 1969 r.); jeżeli następstwem 
powyższych czynów była śmierć osoby (art. 157 k.k. z 1969 r.); 
bójka lub pobicie, której następstwem było ciężkie uszkodzenie 
ciała lub ciężki rozstrój zdrowia a przede wszystkim śmierć czło-
wieka (art. 158 k.k. z 1969 r.);  użycie w bójce lub pobiciu broni 
palnej, noża lub innego niebezpiecznego narzędzia (art. 159); 
pozbawienie człowieka wolności trwające dłużej niż 14 dni lub 
połączone ze szczególnym udręczaniem (art. 165 k.k. z 1969 r.); 
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zagarnięcie społecznego mienia, jeżeli prowadziło się nad nim 
zarząd lub nadzór (art. 200 k.k. z 1969 r.); zagarnięcie mienia 
społecznego znacznej wartości  (art. 201 k.k. z 1969 r.); wyzy-
skiwanie działalności jednostki gospodarki uspołecznionej, 
w porozumieniu z innymi osobami zagarnia mienie na szkodę 
takiej jednostki, nabywców lub dostawców (art. 202 k.k. 
z 1969 r.); kradzież w sposób szczególnie zuchwały lub z wła-
maniem (art. 208 k.k. z 1969 r.); użycie gwałtu na osobie bez-
pośrednio po dokonaniu kradzieży albo grożenie jego natych-
miastowym użyciem, aby utrzymać się w posiadaniu zabranego 
mienia (art. 209 k.k. z 1969 r.); zabranie w celu przywłaszczenia 
mienia, używając lub grożąc natychmiastowym użyciem gwałtu 
na osobie albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytom-
ności lub bezbronności (art. 210 § 1 k.k. z 1969 r.); sprawca 
rozboju posługiwał się bronią palną lub innym niebezpiecznym 
narzędziem albo działał wspólnie z osobą, która posługiwała się 
taką bronią lub takim narzędziem (art. 210 § 2 k.k. z 1969 r.); 
osiągnięcia korzyści majątkowej przy użyciu groźby zamachu na 
życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie (art. 
211 k.k. z 1969 r.); niszczenie mienia społecznego albo cu-
dzego, uszkadzanie lub czynienie go niezdatnym do użytku (art. 
212 k.k. z 1969 r.); osiągnięcie korzyści majątkowej w stosunku 
do mienia społecznego o znacznej wartości (art. 215 § 2 k.k. 
z 1969 r.); nie dopełnianie obowiązku lub przekraczanie upraw-
nień w zakresie prawidłowego gospodarowania w jednostce go-
spodarki uspołecznionej (art. 217 i 218 k.k. z 1969 r.); niszcze-
nie, uszkadzanie lub czynienie niezdatnymi do użytku urządzeń 
technicznych lub utrudnianie korzystania z nich powodując 
przez to istotne zakłócenia w produkcji, transporcie lub łączno-
ści (art. 220 k.k. z 1969 r.); uczynienie stałego źródła dochodu 
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ze sprzedaży z zyskiem towarów jednostki gospodarki uspołecz-
nionej (art. 221 § 4 k.k. z 1969 r.);  uczynienie stałego źródła 
dochodu ze sprzedaży w jednostce gospodarki uspołecznionej 
własnego towaru lub innej osoby (art. 223 § 3 k.k. z 1969 r.); 
fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzę-
dowych (art. 227 k.k. z 1969 r.); dopuszczenie się czynnej na-
paści na funkcjonariusza publicznego (art. 233-235 k.k. z 1969 
r.); przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich 
obietnicy w związku z pełnieniem funkcji publicznej (art. 239-
241 k.k. z 1969 r.); przekroczenie uprawnień lub nie dopełnia-
jąc obowiązków funkcjonariusza publicznego, skutkujące dzia-
łaniem na szkodę dobra społecznego lub jednostki (art. 246 k.k. 
z 1969 r.); utrudnianie lub udaremnianie postępowania kar-
nego, mające na celu pomóc sprawcy przestępstwa uniknąć od-
powiedzialności karnej (art. 252 k.k. z 1969 r.); używanie prze-
mocy lub groźby bezprawnej, w celu wywarcia wpływu na czyn-
ności świadka, biegłego lub tłumacza albo w związku z tymi 
czynnościami dopuszczanie się na nich czynnej napaści (art. 253 
k.k. z 1969 r.); ucieczka na wolność z zakładu karnego lub
ośrodka przystosowania społecznego (art. 256 k.k. z 1969 r.);
uwolnienie lub pomoc w ucieczce osobie skazanej (art. 257 k.k.
z 1969 r.); ujawnienie wiadomości stanowiącej tajemnicę pań-
stwową (art. 260 k.k. z 1969 r.); ujawnienie wiadomości stano-
wiącej tajemnicę państwową osobie działającej w imieniu lub na
rzecz zagranicznej instytucji lub zagranicznego przedsiębiorstwa
(art. 261 k.k. z 1969 r.); utracenie lub zagubienie powierzonego
dokumentu stanowiącego tajemnicę ze względu na obronność
lub bezpieczeństwo PRL (art. 262 § 2 k.k. z 1969 r.); ujawnie-
nie wiadomości stanowiącej tajemnicę służbową przez funkcjo-
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nariusza publicznego lub innego pracownika instytucji pań-
stwowej lub społecznej (art. 264 k.k. z 1969 r.); publicznie wy-
szydzanie lub poniżanie Narodu Polskiego, PRL, jej ustrój lub 
naczelne organy (art. 270 § 1 k.k. z 1969 r.); publiczne pochwa-
lanie faszyzmu lub jakąkolwiek jego odmianę (art. 270 § 2 k.k. 
z 1969 r.); rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogą-
cych wyrządzić poważną szkodę interesom PRL (art. 271 k.k. 
z 1969 r.); publiczne nawoływanie za pomocą druku lub innych 
środków masowej informacji do waśni na tle różnic narodowo-
ściowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych albo pu-
blicznie pochwalanie takich waśni (art. 272-273 k.k. z 1969 r.); 
dopuszczenie się czynnej napaści na człowieka, wyszydzanie lub 
poniżanie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu 
jej przynależności narodowościowej, etnicznej lub rasowej (art. 
274 k.k. z 1969 r.); branie udziału w zbiegowisku publicznym, 
którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtow-
nego zamachu na osobę lub mienie (art. 275 k.k. z 1969 r.); 
branie udziału w zbrojnym związku mającym na celu popełnie-
nie przestępstwa (art. 276 k.k. z 1969 r.); branie udziału 
w związku, którego istnienie, ustrój lub cel ma pozostać tajem-
nicą wobec organów państwowych (art. 278 k.k. z 1969 r.); 
urządzanie zebrania mającego na celu popełnienie przestępstwa 
albo kierowanie takim zebraniem (art. 279 k.k. z 1969 r.); pu-
bliczne nawoływanie do popełnienie przestępstwa lub jego po-
chwalanie (art. 280-281 k.k. z 1969 r.); publiczne nawoływanie 
do nieposłuszeństwa lub przeciwdziałania ustawie lub praw-
nemu rozporządzeniu organu państwowego (art. 282 k.k. 
z 1969 r.); dopuszczenie się czynnej napaści na terytorium PRL 
na osobę zajmującą naczelne stanowisko w obcym państwie, na 



FUNKCJONOWANIE KARY ŚMIERCI PO 1989 R.     239 

uwierzytelnionego w PRL szefa przedstawicielstwa dyploma-
tycznego obcego państwa lub na osobę korzystającą z podobnej 
ochrony na mocy ustaw (art. 283 k.k. z 1969 r.); posiadanie lub 
wyrabianie bez wymaganego zezwolenia broni palnej lub amu-
nicji (art. 286 k.k. z 1969 r.); wyrabianie lub posiadanie radio-
wego aparatu nadawczego bez wymaganego zezwolenia (art. 
287 k.k. z 1969 r.); przekroczenie granicy PRL bez wymaga-
nego zezwolenia (art. 288 k.k. z 1969 r.); samowolne opuszcze-
nie jednostki przez żołnierza (art. 303 k.k. z 1969 r.); trwałe 
uchylanie się od służby wojskowej poprzez opuszczanie jed-
nostki (art. 304 k.k. z 1969 r.); odmowa pełnienia służby woj-
skowej albo wykonywania obowiązków wynikających z tej 
służby (art. 305-307 k.k. z 1969 r.);  nie wykonywanie lub od-
mawianie wykonania rozkazu albo wykonywanie rozkazu nie-
zgodnie z jego treścią (art. 309 k.k. z 1969 r.); nie wykonywanie 
lub odmawianie wykonania rozkazu w sytuacji bojowej (art. 
310 k.k. z 1969 r.); dopuszczenie się czynnej napaści na przeło-
żonego (art. 311); używanie przemocy lub groźby bezprawnej 
w celu przeszkodzenia przełożonemu w czynności służbowej 
albo w celu zmuszenia przełożonego do przedsięwzięcia lub za-
niechania czynności służbowej (art. 312-314 k.k. z 1969 r.); sa-
mowolne dysponowanie lub zabieranie przez żołnierza broni 
lub innego narzędzia walki (art. 329 k.k. z 1969 r.); samowolne 
używanie pojazdu mechanicznego, statku powietrznego lub 
wodnego dla celu nie mającego związku ze służbą (art. 330 k.k. 
z 1969 r.).  
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8.2. Postępowania doraźne 

Karą śmierci zagrożone były również czyny stypizowane 
w ustawie z dnia 29 grudnia 1950 r. o obronie pokoju11 (dalej: 
u.o.p. z 1950 r.), które podlegały postępowaniu doraźnemu
w czasie stanu wojennego. Mowa tu o: uprawianiu propagandy
wojennej poprzez słowo, pismo lub za pośrednictwem mediów
(art. 1 u.o.p. z 1950 r.); podżeganiu lub nawoływaniu do wojny,
zwalczaniu Ruchu Obrońców Pokoju, ułatwianiu szerzenia
wspomnianej propagandy (art. 2 u.o.p. z 1950 r.).

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. 
o organizacji statystyki państwowej12 kara główna w paralelnych
warunkach przewidziana była wobec pracowników organu ad-
ministracji, instytucji albo przedsiębiorstwa państwowego lub
społecznego, którzy składali sprawozdania statystyczne zawiera-
jące nieprawdziwe dane, wyrządzając przez to szkodę dla inte-
resu społecznego lub gospodarczego.

Postępowanie doraźne obejmowało również ustawę karną 
skarbową z dnia 26 października 1971 r.13 (dalej: u.k.s. z 1971 
r.), w świetle której kara śmierci groziła za: kupowanie lub 
sprzedawanie waluty obcej, złota lub platyny w postaci stano-
wiącej wartość dewizową albo inne wartości dewizowe wysta-
wiane lub emitowane w walutach obcych bez wymaganego ze-
zwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom (art. 47 
§ 1 u.k.s. z 1971 r.); dokonywanie w kraju bez wymaganego

11 Ustawa z dnia 29 grudnia 1950 r. o ochronie pokoju, Dz.U. z 1950 r., 
Nr 58, poz. 521. 
12 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej, Dz.U. 
z 1962 r., Nr 10, poz. 47 z późn. zm. 
13 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 
z 1971 r., Nr 28, poz. 260 z późń. zm. 
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zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom - wpłaty, 
wypłaty, przekazu lub przelewu pieniężnego na zlecenie osoby 
zagranicznej albo chociażby bez zlecenia dokonywania tych 
czynności na rzecz osoby zagranicznej (art. 51 § 1 u.k.s. 
z 1971 r.); wywożenie za granicę bez wymaganego zezwolenia 
dewizowego walut obcych, złota lub platyny w postaci stano-
wiącej wartość dewizową (art. 54 § 1 u.k.s. z 1971 r.); narażenie 
Skarbu Państwa na uszczuplenie cła przez uchylanie się od po-
winności celnej albo przez wprowadzenie organu celnego w błąd 
(art. 74-75 u.k.s. z 1971 r.); nabywanie, przechowywanie lub 
przewożenie towaru stanowiącego przedmiot czynu niedozwo-
lonego zawartego w art. 74-75 (art. 76 u.k.s. z 1971 r.)14. 

Ostatnim aktem normatywnym, w którym unormowane 
zostało postępowanie doraźne, a który przewidywał stosowanie 
kary śmierci był dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wo-
jennym (dalej: DoStWoj)15. Na jego podstawie najwyższy wy-
miar kary orzekany był wobec osób: będących członkiem sto-
warzyszenia, związku zawodowego, zrzeszenia lub organizacji, 
której działalność została zawieszona a nie odstąpiły od udziału 
w takiej działalności (art. 46 ust.1 DoStWoj); organizujących 
albo kierujących strajkiem lub akcją protestacyjną (art. 46 ust. 
2 DoStWoj); zabierających lub używających pojazdu mecha-
nicznego w celu wykorzystania go dla przeprowadzenia strajku 
lub akcji protestacyjnej (art. 46 ust. 3 DoStWoj); zabierających 

14 Więcej na ten temat: B. Koch, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe, War-
szawa 1975, s. 18-39; A. Grześkowiak, Aksjologia komunistycznego prawa kar-
nego w Polsce Ludowej, [w:] A. Grześkowiak (red.), Komunistyczne prawo karne 
Polski Ludowej, Lublin 2007, s. 49-51. 
15 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, Dz.U. z 1981 r., 
Nr 29, poz. 154. 
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lub używających pojazdu mechanicznego w celu wykorzystania 
go dla przeprowadzenia strajku lub akcji protestacyjnej, jeżeli 
pojazd stanowił mienie społeczne (art. 46 ust. 4 DoStWoj); 
zmuszających inne osoby przy użyciu groźby, przemocy, pod-
stępu do zaniechania podjęcia lub wykonywania pracy w celu 
przeprowadzenia strajku lub akcji protestacyjnej (art. 46 ust. 
5 DoStWoj); niszczących, uszkadzających, czyniących niezdat-
nymi do użycia zakładu lub urządzeń albo uniemożliwiających 
prawidłowe funkcjonowanie zakładu w celu przeprowadzenia 
strajku lub akcji protestacyjnej (art. 46 ust. 6 DoStWoj); dzia-
łających na korzyść nieprzyjaciela albo na szkodę interesów bez-
pieczeństwa lub obronności PRL lub państwa sprzymierzonego 
(art. 47 ust. 1 DoStWoj); osłabiających gotowość obronną PRL 
poprzez rozpowszechnianie wiadomości (art. 48 ust. 1 Do-
StWoj); rozpowszechniających fałszywe wiadomości skutkują-
cych wywołaniem niepokoju publicznego lub rozruchów (art. 
48 ust. 2 DoStWoj); sporządzających, gromadzących, przecho-
wujących pisma, nagrania lub filmy zawierające wiadomości 
określone w ust. 1 i 2  (tj. osłabiające gotowość obronną PRL 
poprzez rozpowszechnianie wiadomości oraz rozpowszechnia-
nie fałszywych wiadomości skutkujących wywołaniem niepo-
koju publicznego lub rozruchów - art. 48 ust. 3 i 4 DoStWoj). 
Warto podkreślić, że prawodawca wprowadził warunek stoso-
wania kary śmierci wobec powyżej wymienionych czynów za-
bronionych, w sytuacji, jeżeli stopień społecznego niebezpie-
czeństwa był szczególnie wysoki (art. 1 ust. 5 StWojDek)16. 

16 Zob. A. Grześkowiak, Aksjologia komunistycznego prawa…, s. 47. 
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8.3. Kara śmierci w okresie „zawieszenia stanu wojennego” 

Okres „zawieszenia stanu wojennego” cechował się rów-
nież ogromną normatywną represyjnością polityki karnej17. Na 
podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regu-
lacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego18 kara 
śmierci groziła za kilkadziesiąt przestępstw19. Jak podkreśla 
M. Zubik – polityka ta po dwóch latach od formalnego zniesie-
nia stanu wojennego została jeszcze zaostrzona20. Tytułem przy-
kładu można tu wskazać tzw. ustawy majowe uchwalone przez
Sejm 10 maja 1985 r. (patrz: Ilustracja 62). Pierwsza z nich to
ustawa o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa
o wykroczeniach21, druga - ustawa o szczególnej odpowiedzial-
ności karnej22. Warto podkreślić, że w latach 1985-1986

17 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www. 
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 27 marca 2016 r. 
18 Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie 
zawieszenia stanu wojennego, Dz.U. z 1982 r., Nr 41, poz. 273. 
19 W większości katalog ten tworzyły wspomniane i opisane już we wcześniej-
szej części pracy czyny niedozwolone, tj.: art. 122, 123, 126, 127, 128 § 1, 
129, 130-133, 134, 135, 143, 148 § 1, 158 § 3, 159, 201, 202, 208-211, 212 
§ 2, 215 § 2, 220, 221 § 4, 223 § 3, 254 § 1, 286 k.k. z 1969 r.; art. 74-76
w zw. z art. 83 § 2 u.k.s. z 1971 r.; art. 1 i 2 u.o.p. z 1950 r.; art. 221-223,
226 i 227 u.p.o.o. PRL z 1967 r.
20 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www.
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 28 marca 2016 r.
21 Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa kar-
nego i prawa o wykroczeniach, Dz.U. z 1985 r., Nr 23, poz. 100.
22 Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej,
Dz.U. z 1985 r., Nr 23, poz. 101. Więcej na ten temat: A. Ratajczak, Uwagi
o ustawie o szczególnej odpowiedzialności karnej z 10 V 1985 r., PiP 1987, Nr
8, s. 32-35; E. Bieńkowska, J. Skupiński, Ustawy karne 10 maja 1985 r.
w praktyce, PiP 1982, Nr 2, s. 73-76.
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wydano 30 prawomocnych wyroków kary śmierci. Należy przy-
pomnieć, że w latach 1980-1983 orzeczono 24 wyroki skazujące 
na karę główną23. 

Ilustracja 62. Gmach Sejmu PRL w latach 1955-1965 

23 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www. 
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 28 marca 2016 r. 
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8.4. Przedmiot ustawowego i faktycznego moratorium 

Od 1988 r. na terenie Polski obowiązywało faktyczne mo-
ratorium24 na stosowanie kary śmierci25. Powrócono do idei 
NSZZ „Solidarność” sprzed wprowadzenia stanu wojennego, 
która podczas obrad słynnego „okrągłego stołu” ponownie po-
stulowała o usunięcie tej kary z porządku karno-prawnego. Pro-
pozycja ta spotkała się jednak z dezaprobatą strony rządowej. 
Dnia 10 sierpnia 1989 r. do laski marszałkowskiej został wnie-
siony projekt ustawy autorstwa parlamentarzystów skupionych 
w „Obywatelskim Klubie Parlamentarnym”26 ws. zniesienia 
kary śmierci (patrz: Ilustracja 63). Jednak w trakcie obrad ple-
narnych większym poparciem cieszył się rządowy projekt zakła-
dający wprowadzenie ustawowego moratorium na stosowanie 

24 Instytucja, która polegała na tym, iż kara śmierci nie była wykonywana, ale 
formalnie istniała w katalogu kar. Zob.: K. Buchała, Rozdział IV. Kary, 
[w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 
Kodeksu karnego, Kraków 2000, s. 309-310, M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, 
[w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych 
systemów prawnych, http:// http://www.hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 28 marca 
2016 r.; B. Bartusiak, dz. cyt., s. 194. 
25 Zob. F. Ciepły, Środki zabezpieczające - do zmiany czy likwidacji?, LEX/el. 
2015. Opisuje on ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia 
lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r., poz. 24, tekst jedn.), 
pośpiesznie uchwalonej w celu zapobiegnięcia zwolnieniu niemal setki skaza-
nych, którym w 1989 r. karę śmierci zamieniono na 25 lat pozbawienia wol-
ności. O analogicznej zamianie kar wspomina również: Z. Hołda, K. Postul-
ski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX/el. 2008; A. Marek, Kodeks 
karny. Komentarz, LEX/el. 2005. 
26 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www. 
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 29 marca 2016 r. 
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tej kary27. Powyższy koncept nie był dopracowany pod wzglę-
dem prawnym, co skutkowało przesłaniem go do komisji w celu 
dalszych, merytorycznych prac28.  
Na mocy art. 5 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Ko-
deksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz 
o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek
w prawie karnym29 wprowadzono pięcioletnie moratorium usta-
wowe na wykonywanie kary śmierci. Warto wspomnieć, że na
mocy tego samego aktu normatywnego przywrócono karę do-
żywotniego pozbawienia wolności (art. 1 ust. 1)30. Należałoby
podkreślić, że moratorium dotyczyło stosowania kary śmierci,
a nie jej orzekania, co jak można się domyślać – wywołało
ogromny spór w doktrynie31.

Usystematyzowanie problematyki powstałej wokół mora-
torium stanowiło priorytet, ponieważ już od 1991 r. sądy zaini-
cjowały orzekanie kary śmierci32. W tym samym roku 

27 Notabene, podobny projekt ws. moratorium nie pojawił się w Sejmie przez 
kolejnych kilka lat. 
28 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www. 
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 29 marca 2016 r. 
29 Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu kar-
nego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien 
i nawiązek w prawie karnym, Dz.U. z 1995 r., Nr 95, poz. 475. 
30 Zob. Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX/ 
el. 2008. 
31 Zob. np. J. Szumski, Dzieje polskiego abolicjonizmu, Prok. i Pr. 1997, Nr 1, 
s. 87.
32 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www.
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 29 marca 2016 r.
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orzeczono jedną karę główną. Natomiast w 1992 r. w trzech 
przypadkach, w 1993 r. tylko w jednym, w 1994 r. w dwóch, 
a w 1995 r. w jednym przypadku33. Warto zauważyć, iż orze-
czone wyroki nie były jednak wykonywane, ponieważ nie było 
odpowiedzi o skorzystaniu lub nie przez Prezydenta z prawa ła-
ski.  

8.5. Ostateczne zniesienie kary śmierci z katalogu kar w Ko-
deksie karnym z 1997 r. 

Jak podkreśla M. Zubik – „już od końca 1987 r. trwały 
prace nad nową kodyfikacją prawa karnego w Polsce”34. Z po-
czątkiem lat dziewięćdziesiątych powstało aż pięć projektów no-
wego kodeksu karnego. Co ważne – żaden z nich na „czas po-
koju” nie zawierał w swym katalogu kar najwyższej sankcji. 
W 1995 r. prace kodyfikacyjne weszły w finalny etap. Warto 
zwrócić uwagę na okoliczności wyeliminowania kary śmierci 
z przyszłej ustawy karnej. Na posiedzeniu Sejmowa Nadzwy-
czajna Komisja do Spraw Kodyfikacji Karnych odrzuciła więk-
szością głosów (8 – przeciw, 5 – za) wniosek o zaliczenie kary 
głównej do katalogu kar za dokonanie zabójstwa kwalifikowa-
nego. W drugim czytaniu projektu ustawy karnej ta sama Ko-
misja w sposób jednogłośny nie rekomendowała Sejmowi przy-
jęcia zgłoszonej poprawki polegającej na włączeniu kary śmierci 

33 Zob. J. Szumski, dz. cyt., s. 83-88. 
34 M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara śmierci 
w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www.hfhrpol. 
waw.pl/ - dostęp: 30.03.2016 r. 
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do katalogu kar zasadniczych35. Tym oto sposobem kara śmierci 
nie znalazła się w kodeksie karnym uchwalonym 6 czerwca 
1997 r.36 (dalej: k.k. z 1997 r.).  

W tym miejscu nie sposób pominąć również przepisy 
wprowadzające ten kodeks37. Na podstawie art. 14 ust. 
1 UWprowKK zamieniano orzeczoną już karę śmierci na karę 
dożywotniego pozbawienia wolności38.  

W efekcie kara śmierci w k.k. z 1997 r. nie była i nie jest 
przewidziana za jakąkolwiek zbrodnię39, choć proces jej „rugo-
wania”40 z polskiego prawodawstwa karnego był złożony oraz 
długotrwały.  Obecnie w doktrynie określa się ją jako „karę nie-
znaną ustawie”41, bądź „wielką nieobecną”42. Zdaniem J. Woj-
ciechowskiej, funkcję zabezpieczania społeczeństwa przed prze-
stępcami może w skuteczny sposób przejąć kara dożywotniego 

35 Zob. M. Zubik, Kara śmierci w Polsce, [w:] M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, http://www. 
hfhrpol.waw.pl/ - dostęp: 31 marca 2016 r. 
36 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r., Nr 88, 
poz. 553. 
37 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 
Dz.U. 1997 r.,  Nr 88 poz. 554 z późn. zm., dalej: UWprowKK. 
38 Zob. A.  Sakowicz, Sankcja bezwzględnie oznaczona (uwagi krytyczne na tle 
art. 148 § 2 k.k.). Uwagi krytyczne na tle art. 148 § 2 k.k., LEX/el. 2006. 
39 Zob. uzasadnienie faktyczne wyroku SA z 2014 r., w którym stwierdzono, 
że: „Zwolennicy kary śmierci to dziś raczej subkultura polityczna, wstydliwy 
margines” - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 sierpnia 2014 
r., sygn. I ACa 184/14, LEX Nr 1506136. Ponadto zob.: A. Marek, Kodeks 
karny. Komentarz, LEX/el. 2005; T. Tabaszewski, Kara śmierci. Problem etycz-
nej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo, Warszawa 2012, s. 229-234. 
40 J. Majewski, Komentarz do art. 32, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część 
ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Warszawa 2012, s. 546. 
41 Zob.: J. Bratoszewski [i in.], Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
LEX/el. 1998; Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 
LEX/el. 2008. 
42 J. Majewski, dz. cyt., s. 546. 
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pozbawienia wolności43. Natomiast według Z. Sienkiewicz 
„brak w katalogu kar najsurowszej kary – kary śmierci – uaktu-
alnił spory i wątpliwości”44. Jednakże J. Warylewski zwraca 
uwagę na inny problem, a mianowicie na to, że brak jest „usta-
wodawstwa o charakterze wyjątkowym, (…) na podstawie któ-
rego, po wejściu w życie nowych kodyfikacji karnych, można by 
orzekać karę śmierci”45. 

Jak podkreślają A. Zoll (patrz: Ilustracja 64) i K. Buchała 
(patrz: Ilustracja 65) problematyka kary śmierci skonfronto-
wana jest z zasadą humanitaryzmu46, stanowiącą dyrektywę po-
stępowania w prawie karnym47. Notabene, jest to dyrektywa 

43 J. Wojciechowska, Komentarz do art. 32 [w:] G. Rejman (red.), Kodeks 
karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999, s. 843. Podobny pogląd re-
prezentuje: M. Mozgwa, Komentarz do art. 32 [w:] M. Mozgwa (red.), Kodeks 
karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 95.  Warto również wspomnieć o arty-
kule A. Maksymowicz, w którym to wspomina o licznych mitach i stereoty-
pach nt. kary śmierci oraz jej „zbawiennym wpływie na zapobieganie przestęp-
czości” – A. Maksymowicz, Kontrowersje wokół kary śmierci, Studia Humani-
styczne: Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica 2010, t. 9, 
s. 145,
44 Z. Sienkiewicz, Niektóre propozycje zmian w regulacji kar, środków karnych
i środków probacyjnych, LEX/el. 2012.
45 J. Warylewski, dz. cyt., s. 137.
46 Więcej nt. zasady humanitaryzmu w polskim prawie karnym: J. Bury, Za-
sada humanitaryzmu w polskim prawie karnym, [w:] M. Kuć, I. Niewiadom-
ska, Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, Lublin 2004, s. 63-74.
47 Zob.: K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, LEX/el.
1998, a także: J. Giezek (red.), N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny. Część 
ogólna. Komentarz, LEX/el. 2007. Warto również wspomnieć o artykule
M. Granata, w którym porusza on dość kontrowersyjną kwestię, a mianowicie
– poglądy sędziów nt. kary śmierci w aspekcie orzekania - zob. M. Granat,
Sędzia konstytucyjny - bezstronny czy obiektywny?, LEX/el. 2013; M. Granat,
Sędzia bezstronny, czyli obiektywny, LEX/el. 2014.
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Ilustracja 64. Andrzej Zoll 

Ilustracja 65. Kazimierz Buchała 
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o charakterze stricte konstytucyjnym „skierowana do ustawo-
dawcy zwykłego”48.

Natomiast J. Giezek podkreśla, że: „w świetle tej zasady 
rezygnacja z tak drastycznej oraz niehumanitarnej w swej istocie 
kary była z pewnością nieodzowna, jeśli ustawodawca nie chciał 
narazić się na zarzut braku konsekwencji”49. Z kolei A. Marek 
zwraca uwagę na to, iż zniesienie najwyższej sankcji umotywo-
wane jest okolicznością, że nie da się jej pogodzić z zasadą hu-
manitaryzmu oraz celami stawianymi karze50. Konstytucja RP 
w art. 30 stanowi, że godność człowieka jest nienaruszalna, a jej 
ochrona stanowi obowiązek władz publicznych. Na tej podsta-
wie kara przewidziana za popełnienie przestępstwa nie może jej 
naruszać51. Mało tego, w art. 40 Konstytucji RP zabrania stoso-
wania kar cielesnych oraz torturowania, nieludzkiego lub poni-
żającego traktowania i karania52, co również należy odczytać 
jako zakaz stosowania kary głównej. Natomiast w kontekście 
art. 38 Konstytucji RP „zapewniającego każdemu człowiekowi 

48 K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, LEX/el. 1998; 
zob. również: A. Zoll (red.) [i in.], Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. 
Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., LEX/el. 2004. 
49 J. Giezek (red.), N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny. Część ogólna. 
Komentarz, LEX/el. 2007. 
50 Zob. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2003, s. 247-250. Analogiczny po-
gląd reprezentuje: A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, LEX/el. 2005. Analo-
giczny pogląd prezentuje: B. Kunicka-Michalska, G. Rejman, J. Wojciechow-
ska, Kodeks karny. Część ogólna, Warszawa 1999, s. 202-206. 
51 Zob. J. Giezek (red.), N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny. Część 
ogólna. Komentarz, LEX/el. 2007. 
52 Zob. K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, LEX/el. 
1998. Natomiast zdaniem W. Jaskuły: „stosowanie kary śmierci prowadzi do 
obniżenia wartości ludzkiego życia i co ważniejsze wyzwala agresję u wszyst-
kich którzy uczestniczą w jej wykonaniu” – W. Jaskuła, Przeciwko karze głów-
nej, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4746/k,2 - dostęp: 10 kwietnia 
2016 r. 
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ochronę życia należy przyjąć, że Konstytucja nie dopuszcza 
wprowadzenia do ustawodawstwa karnego kary śmierci”53. 

Warto zauważyć, że obecna ustawa karna odstąpiła od na-
zywania sankcji „zasadniczymi” oraz „dodatkowymi”54. Posłu-
guje się natomiast systematyką wyodrębniającą katalog kar, jed-
nocześnie wprowadzając rozbudowany katalog tzw. środków 
karnych i probacyjnych, a także kompensacyjnych55. 

W toczonych wywodach można również odwołać się do 
aktów prawa międzynarodowego, które regulowały kwestię 
orzekania i wykonywania kary głównej. Na uwagę zasługuje 
m.in. Protokół Nr 6 do Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKoOPCiPW)
z 1983 r.56, który zaczął obowiązywać Polskę od 1 listopada
2000 r. Przepis art. 1 EKoOPCiPW zniósł karę śmierci. Z jego
treści wynika ponadto, że nikt nie może być skazany na taką
karę ani nie może nastąpić jej wykonanie57. Protokół ten do-

53 K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, LEX/el. 1998. 
Zob. również: A. Spotowski, Zasada humanizmu jako dyrektywa reformy prawa 
karnego, Prok. i Pr. 1988, z. 9. 
54 Więcej na ten temat: M. Mozgwa, Komentarz do art. 32, [w:] M. Mozgwa 
(red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 95. 
55 J. Wojciechowska, Komentarz do art. 32, [w:] G. Rejman (red.), Kodeks 
karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999, s. 841. Środki kompensa-
cyjne zostały wyodrębnione w osobnym Rozdziale ustawą z dnia z dnia 
20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw Dz.U. z 2015 r., poz. 396. 
56 Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności dotyczący zniesienia kary śmierci, sporządzony w Strasburgu dnia 
28 kwietnia 1983 r., Dz.U. z 2001 r., Nr 23, poz. 266. 
57 Więcej na ten temat: R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecz-
nictwem, Warszawa 2005, s. 67-68; J. Wojciechowska, Komentarz do art. 32, 
[w:] G. Rejman (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 
1999, s. 843. 
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puszcza w art. 2 pewien wyjątek w sytuacji dokonywania czy-
nów zabronionych w trakcie wojny lub bezpośredniego nią 
zagrożenia. Kolejnym aktem normatywnym regulującym 
tematykę kary głównej jest Protokół Nr 13 do EKoOPCiPW, 
pod-pisany przez Polskę w dniu 3 maja 2002 r. w Wilnie,
a którym w sposób ostateczny wyeliminowano ten rodzaj kary 
z europejskiego obszaru karnoprawnego58. Na podstawie art. 1 
Protokołu Nr 13 do EKoOPCiPW  kara śmierci nie może być 
stosowana w żadnych okolicznościach. Notabene, Sejm IV 
Kadencji nie zdołał (a raczej nie zdążył59) uchwalić ustawy 
ratyfikującej, a co się z tym wiąże – jak podkreśla
J. Warylewski – Polska dołączyła do grona kilku państw, tzw.
outsiderów, które nie ratyfikowały powyższego protokołu60.
Sytuacja uległa zmianie dopiero w 2012 r., kiedy nasz kraj
został wezwany do przyjęcia powyż-szego aktu przez Komitet
Delegatów Ministrów Rady Europy, czego następstwem stało
się uchwalenie ustawy ratyfikującej.

W 2004 r. w okresie IV kadencji Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej złożono do laski marszałkowskiej poselskie projekty 
ustaw przewidujące restytucję kary śmierci, jako sankcji o cha-
rakterze wyjątkowym. Najwyższa sankcja przewidywana była 
oczywiście za najcięższe zbrodnie,  wśród których wymieniono 

58 Zob. B. Mikołajczyk, Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, LEX/el. 
2012. 
59 Zob. projekt ustawy z dnia 10 maja 2005 r., druk sejmowy Nr 4013, 
http://www.sejm.gov.pl/archiwum/prace/kadencja4/projustall4.htma-ado-
stęp:5 kwietnia 2016 r. 
60 Zob. J. Warylewski, dz. cyt., s. 138. 
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zabójstwo zarówno w typie podstawowym, jak i kwalifikowa-
nym61. Ówczesną grupę posłów – wnioskodawców reprezento-
wał Z. Ziobro. Według nich przywrócenie najwyższej kary 
miało spowodować „zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oby-
wateli oraz redukcję kosztów związanych z utrzymaniem peni-
tencjariuszy zakładów karnych”62. Projekty zostały odrzucone.  

Na zakończenie rozważań dotyczących instytucji kary 
śmierci w k.k. z 1969 r. warto przytoczyć dane statystyczne do-
tyczące prawomocnych skazań osób dorosłych w latach 1946-
2014, które przedstawia poniższa tabela ukazując rozmiary i dy-
namikę orzekania kary głównej. 

Tabela 2. Prawomocne skazania osób dorosłych, w tym skazanych 
na karę śmierci w latach 1946-2014. 

Lata 
Skazani 
ogółem 

W tym skazani na 
karę śmierci 

1946 82 216 364 

1947 105 769 210 

1948 171 794 311 

61 Zob.: druki sejmowe Nr 3311 z dnia 21 lipca 2004 r. i Nr 3463 z dnia 
25 października 2004 r. - http://www.sejm.gov.pl/archiwum/prace/kadencja4 
/projustall4.htm - dostęp: 5 kwietnia 2016 r., a także: J. Warylewski, dz. cyt., 
s. 138.
62 J. Warylewski, dz. cyt., s. 138.
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1949 160 806 59 

1950 163 312 34 

1951 136 633 19 

1952 139 801 31 

1953 155 602 36 

1954 189 591 19 

1955 207 146 16 

1956 135 743 5 

1957 176 697 4 

1958 257 004 8 

1959 280 761 8 

1960 301 927 11 
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1961 328 490 19 

1962 298 090 6 

1963 253 100 8 

1964 182 474 6 

1965 207 976 3 

1966 248 447 9 

1967 231 786 4 

1968 220 520 5 

1969 150 668 6 

1970 166 049 10 

1971 197 334 9 

1972 169 321 15 
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1973 152 176 18 

1974 147 469 8 

1975 161 286 18 

1976 159 363 23 

1977 137 847 10 

1978 157 463 15 

1979 153 026 5 

1980 151 958 8 

1981 126 403 4 

1982 148 456 3 

1983 141 768 9 

1984 125 132 12 
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1985 149 414 17 

1986 153 037 13 

1987 166 753 7 

1988 137 159 X 

1989 93 373 X 

1990 106 464 X 

1991 152 333 X 

1992 160 703 X 

1993 171 622 X 

1994 185 065 X 

1995 195 455 X 

1996 227 731 X 
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1997 210 600 X 

1998 219 064 X 

1999 207 607 X 

2000 222 815 X 

2001 315 013 X 

2002 365 326 X 

2003 415 933 X 

2004 513 399 X 

2005 504 281 X 

2006 462 937 X 

2007 426 377 X 

2008 420 729 X 
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2009 415 272 X 

2010 432 891 X 

2011 423 464 X 

2012 408 107 X 

2013 353 208 X 

2014 295 353 X 

Źródło: Departament Strategii i Funduszy Europejskich. Wydział Sta-
tystycznej Informacji Zarządczej Ministerstwa Sprawiedliwości; 
Pismo z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak sprawy: DSF-II-061-122/16. 

Reasumując. Bezpośrednią konsekwencją wprowadzenia 
stanu wojennego było przerwanie rozważań o charakterze abo-
licjonistycznym, ponieważ na mocy dekretu z 12 grudnia 1981 
r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa
i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego, kara
śmierci przewidziana była za przestępstwa podlegające postępo-
waniu doraźnemu. Karą śmierci zagrożone były również czyny
stypizowane w ustawie z dnia  29 grudnia 1950 r. o obronie
pokoju, które podlegały postępowaniu doraźnemu w czasie
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stanu wojennego. Okres „zawieszenia stanu wojennego” charak-
teryzował się również ogromną normatywną represyjnością po-
lityki karnej . Na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. 
o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wo-
jennego  kara śmierci groziła za kilkadziesiąt przestępstw. Na-
leży podkreślić, iż od 1988 r. na terenie Polski obowiązywało
faktyczne moratorium  na stosowanie kary śmierci, a ten rodzaj
kary nie znalazł się w kodeksie karnym uchwalonym 6 czerwca
1997 r. W okresie IV kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
(2004 r.)  złożono do laski marszałkowskiej poselskie projekty
ustaw przewidujące restytucję kary śmierci, jako sankcji o cha-
rakterze wyjątkowym. Była ona przewidywana za najcięższe
zbrodnie, pośród których wymieniono zabójstwo w typie pod-
stawowym, jak i kwalifikowanym. Ówczesną grupę posłów –
wnioskodawców reprezentował Z. Ziobro. Według nich przy-
wrócenie najwyższej kary miało spowodować zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa obywateli oraz zredukować koszty zwią-
zane z utrzymaniem penitencjariuszy zakładów karnych. Pro-
jekty zostały jednak odrzucone.



ROZDZIAŁ 9 
PROBLEMATYKA 

KARY ŚMIERCI 
W ŚWIETLE BADAŃ 

W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną wyniki 
badania, przeprowadzonego przez autora niniejszej pracy. 
W dalszej części ukazano próbę przedstawienia ewolucji popar-
cia dla kary śmierci na podstawie komunikatów, czy też rapor-
tów z badań TNS OBOP oraz CBOS. Rozdział ten 
z uwagi na korzystanie z metody socjologicznej będzie zdecydo-
wanie odróżniał się od wcześniejszych, ponieważ wszelkiego 
typu dane, informacje, czy też odpowiedzi zostały opracowane 
przez autora pod postacią wykresów i tabel. Warto również 
wspomnieć, iż pod każdym z nich znajduje się komentarz opi-
sujący różne zależności, np. pomiędzy określonym wskaźni-
kiem, a tłem historycznym, itp. Uwieńczeniem dziewiątej, a za-
razem ostatniej części pracy będzie skonfrontowanie ze sobą wy-
ników autorskiej ankiety z szerszą opinią społeczną nt. obowią-
zywania oraz stosowania najwyższej sankcji.  

9.1.  Kara śmierci w świetle badań własnych 

Badanie, którego podstawą był wcześniej opracowany 
kwestionariusz, zostało przeprowadzone w dniach od 13 marca 
do 13 kwietnia 2016 r. oraz została uzyskana 110 osobowa 
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próba badawcza. Kwestionariusz składał się z 20 pytań, który 
został umieszczony na forach internetowych oraz rozesłany za 
pomocą poczty elektronicznej.  

Autor pracy pragnąłby zaznaczyć, iż kilka ankiet zostało 
wypełnionych w sposób tradycyjny. Część z nich uzyskała 
formę wywiadu polegającego na tym, iż autor jednocześnie za-
dawał respondentom pytania wraz z ich wyjaśnieniem oraz za-
znaczał wybrane przez osoby odpowiedzi. Działo się tak w sytu-
acji, gdy ankietowany był w podeszłym wieku tudzież borykał 
się z innymi trudnościami (tj. choroba). 

W niniejszej części pracy zostanie omówiona uzyskana 
próba badawcza, zaś poniższa tabela przedstawia stosunek wy-
branej grupy Polaków do kary śmierci w latach 1987-2007. 

Tabela 3. Stosunek Polaków do kary śmierci w latach 1987-2007 
(w %). 

Lata Zwolennicy Przeciwnicy Niezdecydowani 

1987 60 28 12 

1989 52 27 21 

1990 63 28 9 

1991 62 29 9 

1994 56 28 16 

1995 66 26 8 
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1996 74 19 7 

1997 74 20 6 

1998 76 15 9 

1999 77 18 5 

2000 77 19 4 

2001 72 23 5 

2002 74 19 7 

2004 77 19 4 

2007 63 31 6 

Źródło: A. Maksymowicz, Kontrowersje wokół kary śmierci, Studia Hu-
manistyczne: Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica 
2010, t. 9, s. 144. 
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Zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, 
że w naszym kraju czuje się raczej bezpiecznie (Wykres 1) („ra-
czej tak” – 68,2%, tj. 75 osób). Pewnych tego, że w naszym 
kraju żyje się zdecydowanie bezpiecznie było tylko 8,2%, tj. 9 
osób („zdecydowanie tak”). „Raczej nie” odpowiedziało 23 
osoby (20,9%), a „zdecydowanie nie” – 3 (2,7%). 

Autor pracy dokonał również gradacji respondentów ze 
względu na poczucie bezpieczeństwa w miejscu ich zamieszka-
nia (Wykres 2). Już na tym etapie można zauważyć analogię co 
do odpowiedzi – najczęstszą również była „raczej tak” (63,6%, 
tj. 70 osób). Należy zauważyć, że „zdecydowanie tak” odpowie-
działo 24,5%, tj. 27 osób, czyli o wiele więcej aniżeli we wcze-
śniejszym pytaniu. Można zaobserwować pewną zależność po-
legającą na tym, że znaczniejsze poczucie bezpieczeństwa nie do-
tyczy kraju lecz miejsca zamieszkania. Ci, którzy odpowiedzieli 
„raczej nie” było 8,2 % (tj. 9 osób), a „zdecydowanie nie” – 
3,6% (tj. 4 osoby). 

Na podstawie poniższych wyników (Wykres 3) można 
stwierdzić, że większość respondentów raczej nie obawia się 
tego, że on sam bądź osoba z najbliższego otoczenia może stać 
się ofiarą przestępstwa („raczej nie”: 54,6%, tj. 60 osób). „Zde-
cydowanie nie” natomiast odpowiedziało 7,3% (tj. 8 osób). 
Odpowiedź „zdecydowanie tak”  zaznaczyło 14,5% (tj. 16 
osób), a „raczej tak” – 23,6% (tj. 26 osób). 

Większość osób odpowiedziało, że ani oni sami, ani osoby 
z ich rodziny nie stały się ofiarą działalności o charakterze prze-
stępczym („nie”: 65,5%, tj. 72 osoby) (Wykres 4). Jak widać 
powyżej – istnieje niestety w grupie respondenckiej spora liczba 
ofiar takiej działalności („tak”: 34,5%, tj. 38 osób). 
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Na podstawie poniższego wykresu (Wykres 5) można 
stwierdzić, że zdecydowana większość respondentów jest tego 
zdania, że najwyższa kara może w efektywny sposób odstraszyć 
potencjalnych przestępców od dokonania czynu niedozwolo-
nego. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 42,7% (tj. 47 
osób), a „raczej tak” 32,7% (tj. 36 osób). Natomiast osoby kwe-
stionujące prewencyjny charakter tej sankcji stanowią 24,6% 
(tj. 27 osób, w tym „raczej nie”: 13,7%, 15 osób; „zdecydowa-
nie nie”: 9,1%, 10 osób). Innej odpowiedzi udzieliło 2 osoby 
(1,8% respondentów), nie wybierając jej z gotowego katalogu 
propozycji. Pierwsza z nich – stwierdziła, że „zależy od jakiego 
czynu niedozwolonego” najwyższa sankcja miałaby odstraszać, 
ponieważ „za kradzież nikt nie będzie się obawiał kary śmierci”. 
Tymczasem druga skonstatowała, że ten rodzaj kary powinien 
jedynie „odstraszać od dokonania morderstwa”. 

Poniższy wykres (Wykres 6) ukazuje rzadką sytuację, pole-
gającą na udzieleniu identycznej liczby odpowiedzi na dwa wa-
rianty zadanego pytania. Większość respondentów (63,64%, tj. 
70 osób) odpowiedziała, że jednym z celów kary śmierci jest 
„zadośćuczynienie sprawiedliwości”. „Raczej nie” odpowie-
działo 20% (tj. 22 osoby), a „zdecydowanie nie” – 14,55% (tj. 
16 osób). Tak jak we wcześniejszym pytaniu, tak i w tym dwie 
osoby (1,81% respondentów) udzieliły „innej” odpowiedzi. 
Pierwsza z nich stwierdziła, że jednym z celów kary śmierci jest 
„zadośćuczynienie sprawiedliwości”, „ale niestety jedynie 
w przypadku 100%-wej pewności”. Druga zaś odpowiedziała w 
formie pytania: „co ma znaczyć zadośćuczynienie abstrakcyj-
nemu bytowi jakim jest sprawiedliwość?”. Autor niniejszego 
opracowania powyżej zadane pytanie poddaje do szerszej dys-
kusji.  
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Połowa respondentów (50%, tj. 55 osób) (Wykres 7) zde-
cydowanie odpowiedziała, że orzekanie i wykonywanie kary 
śmierci ma za zadanie eliminować ze społeczeństwa jednostki, 
które nie kwalifikują się do resocjalizacji i realnie zagrażają in-
nym. Podobnego poglądu jest 32,7% (tj. 36 osób) responden-
tów, udzielając odpowiedzi „raczej tak”. „Raczej nie” odpowie-
działo 10,9% (tj. 12 osób) ankietowanych, a „zdecydowanie 
nie” – 5,5% (tj. 6 osób). Jedna osoba udzieliła odmiennej od-
powiedzi. 

Zdaniem ponad połowy ankietowanych system norm kar-
noprawnych, dopuszczających stosowanie kary śmierci, nie po-
zbawia możliwości skutecznej resocjalizacji potencjalnych prze-
stępców (54,5%, tj. 60 osób) (Wykres 8). Odpowiedzi „raczej 
tak” udzieliło 31 osób (tj. 28,2%), a „zdecydowanie tak” – 18 
(tj. 16,4%).  

Jeden respondent (0,9% ankietowanych) udzielił „innej”, 
bardzo wyczerpującej odpowiedzi (Wykres 9). Oto ona: „Jeśli 
przez resocjalizację rozumiemy pełny powrót do społeczeństwa, 
to li tylko orzeczenie kary śmierci, względnie dożywotniego po-
zbawienia wolności wyklucza taką resocjalizację. Nie pozbawia 
możliwości resocjalizacji przestępców którzy nawet w warun-
kach pozbawienia wolności mają kłopot z dostosowaniem się do 
norm społecznych. W przeciwnym razie niecelowa byłaby 
wszelka działalności osadzonych, jak uczestnictwo w warszta-
tach, wykonanie prac społecznie użytecznych. Samo w sobie ist-
nienie kary śmierci w systemie karnoprawnym zdecydowanie 
nie wyklucza resocjalizacji jako takiej. Tylko w odniesieniu do 
osób skazanych za zbrodnie w których taka kara może być orze-
czona”. 
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Pośród potencjalnych odpowiedzi najwięcej respondentów 
wybrało preferencje „raczej nie”, co stanowiło 37,3% (tj. 41 
osób) wszystkich osób objętych ankietą. Następną w kolejności 
była odpowiedź „zdecydowanie nie” (31,8%, tj. 35 osób). „Ra-
czej tak” odpowiedziało 16,4% (tj. 18 osób), a nie wiele mniej 
ankietowanych wybrało „zdecydowanie tak” – 13,6% (tj. 15 
osób). Warto podkreślić, że jedna osoba nie wiedziała jakie ma 
obrać stanowisko, odpowiadając „nie wiem”.  

Jak widać powyżej (Wykres 10), zdecydowana większość 
respondentów (60%, tj. 66 osób) opowiedziała się za tym, 
że dożywotnie pozbawienie wolności nie może zrekompenso-
wać karę śmierci, być jej równie surowym - a może surowszym 
- surogatem (zamiennikiem). Warto zwrócić uwagę na fakt,
że 30,9% (tj. 34 osoby) spośród ankietowanych nie jest tego do
końca pewna, odpowiadając „raczej nie”. „Zdecydowanie tak”
odpowiedziało 28 osób (tj. 25,46%), a „raczej tak” – 15 (tj.
13,64%). Również i tym razem jedna osoba (tj. 0,9% ankieto-
wanych) udzieliła bardzo rozbudowanej odpowiedzi. Oto ona:
„Nie może być surogatem (substytutem) kary śmierci, nato-
miast wykonywanie kary dożywotniego pozbawienia wolności
powinno polegać na intensywnej pracy osadzonego, który po-
winien odczuć realną dolegliwość kary, nie może być trakto-
wane jako bierne odsiadywanie wyroku. Niecelowe jest wyko-
nanie kary śmierci w przypadku np. zbrodni morderstwa/zabój-
stwa, bowiem śmierć skazanego nie przywróci życia pokrzyw-
dzonemu, a sama eliminacja skazanego niczego nie zmieni, nie
sposób zrekompensować pozbawienia życia. Dożywotnie po-
zbawienie wolności z pewnością nie będzie karą surowszą niż
kara śmierci, nawet przy ciężkich warunkach jej wykonywania”.
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Jak przedstawia poniższy wykres (Wykres 11)– zdecydo-
wana większość respondentów stoi na stanowisku, że kara 
śmierci w zdecydowany sposób stanowi tańszą metodę niż kara 
dożywotniego pozbawienia wolności (76,4%, tj. 84 osoby), a aż 
60 % osób biorących udział w ankiecie jest tego pewnych (tj. 
66 osób). Warto zauważyć, iż nieco ostrożniej do tej kwestii 
przychyla się 16,4% respondentów (tj. 18 osób) – odpowiadając 
„raczej tak”. Odpowiedź „raczej nie” wybrało 12,7% (tj. 14 
osób), a tylko 9,1% (tj. 10 osób) – „zdecydowanie nie”. 

Dwie osoby (tj. 2,7% ankietowanych) udzieliły zupełnie 
„innej” odpowiedzi. Pierwsza z nich uznała, że: „Logicznie rzecz 
biorąc, z pewnością utrzymywanie skazanego w warunkach po-
zbawienia wolności przez x lat  jest kosztowne dla Skarbu Pań-
stwa o wiele bardziej niż wykonanie kary śmierci i poniesienie 
kosztów pochówku nawet jeśli na wykonanie kary śmierci ska-
zany musi oczekiwać w warunkach pozbawienia wolności”. 
Druga zaś podkreślała, że: „Aspekt ekonomiczny nie ma w wy-
padku stosowania kary śmierci znaczenia i nie powinien być 
rozważany”. 

Na poniższym wykresie (Wykres 12) można zaobserwować 
sytuację, w której to niemalże równomiernie rozłożyły się od-
powiedzi abolicjonistów i retencjonistów. Abolicjoniści stano-
wią 48,2% (tj. 53 osoby) spośród respondentów. Natomiast re-
tencjoniści tworzą niewiele większą grupę - 50,9% (tj. 56 osób). 
Pośród nich możemy wyróżnić obóz abolicjonistów umiarko-
wanych (30%, tj. 33 osoby) oraz retencjonistów umiarkowa-
nych (26,4%, tj. 29 osób). Zaś zdecydowani zwolennicy stano-
wią 24,5% (tj. 27 osób), a zdecydowanie przeciwnicy 18,2% (tj. 
20 osób) ankietowanych. Tym razem tylko jedna osoba 
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(tj. 0,9% respondentów) zgłosiła zdanie odrębne, odpowiada-
jąc: „kara śmierci za morderstwo i za nic innego!”.  

Jak można zauważyć, najwięcej ankietowanych odpowie-
działo, że w Polsce powinno się wrócić do stosowania najwyższej 
sankcji za najcięższe przestępstwa (Wykres 13). W tym przy-
padku obóz retencjonistów wynosi 70,92% (tj. 78 osób!). 
Z czego „zdecydowanie tak” odpowiedziało 42,73% (tj. 47 
osób), a „raczej tak” – 28,19% (tj. 31 osób). Kategorycznie 
mniejszy odsetek tworzą tym razem abolicjoniści -  30% (tj. 33 
osoby), w tym „raczej nie” odpowiedziało 16,36% (tj. 18 osób), 
a „zdecydowanie nie” – 12,72% (tj. 14 osób). Warto podkreślić 
fakt, że część abolicjonistów w porównaniu z wcześniejszym py-
taniem nie jest w pełni konsekwentna w obranej idei.  

Na początku należałoby podkreślić, że w tym pytaniu 
osoby biorące udział w ankiecie mogły dokonać kilku odpowie-
dzi (Wykres 14). Najwięcej z nich dotyczyły zabójstwa ze szcze-
gólnym okrucieństwem (tzw. typ kwalifikowany) – (91,1%, 
tj. 72 osoby). Następnymi przestępstwami zagrożonymi karą 
główną powinny być zbrodnie przeciwko ludzkości/ludobój-
stwo/ataki terrorystyczne – 74,7% (tj. 59 osób). Respondenci 
są również zdania, iż najwyższa sankcja powinna być stosowana 
w sytuacji zachodzenia warunków recydywy/multirecydywy – 
72,2% (tj. 57 osób). Analogiczna sytuacja powinna się mieć 
z zabójstwem z premedytacją – 64,6% (tj. 51 osób).  Ankieto-
wani odpowiedzieli również, że kara  śmierci powinna być sto-
sowana gdy dokonano zabójstwa na tle seksualnym – 60,8% (tj. 
48 osób), jak i w sytuacji zabicia dziecka – 49,4% (tj. 39 osób). 
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Wykres 15. Respondenci wg płci. Źródło: Badanie własne. 

Jak widać za zamieszczonym poniżej wykresie (Wykres 
15), respondentów płci żeńskiej było 65 (tj. 59,1%), zaś męskiej 
45 (tj. 40,9%),a więc w trakcie przeprowadzonego badania ko-
biety stanowiły większość. 
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Największy odsetek ankietowanych (Wykres16) (aż 74 
osoby, a więc 67,3% respondentów) stanowiła młodzież 
w wieku 19-25 lat. Następnie osoby w wieku 26-35 lat (13 
osób, tj. 11,8%), 36-50 (12 osób, tj. 10,9%), 51 i więcej lat (6 
osób, tj. 5,5%). Spośród respondentów najmniej było osób ma-
jących 18 i mniej lat (5 osób, tj. 4,5%). 

Wykres 17 przedstawia podział respondentów ze względu 
na ich wykształcenie. Połowa ankietowanych posiada średnie 
wykształcenie (50%, tj. 55 osób). Kolejną grupę stanowią osoby 
bo wyższym wykształceniu (licencjat: 21,82%, tj. 24 osób oraz 
mgr: 18,2%, tj. 20 osób). Pięć osób (tj. 4,54%) dysponuje po-
dyplomowym wykształceniem, podstawowym – 2,72% respon-
dentów (tj. 4 osoby), zaś „innym” – również 2,7%, tj. 3 osoby.  

Jak widać na Wykresie 18, największy odsetek ankietowa-
nych pochodzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców (można 
przepuszczać, że również ze wsi). Z miast od 20 tys. do 50 tys. 
mieszkańców pochodzi 16,4% respondentów (tj. 18 osób). Dla 
11,8% badanych (tj. 13 osób) ojczystą miejscowością jest mia-
sto od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców. Ośmiu respondentów 
(tj. 7,3%) odpowiedziało, że pochodzi z miejscowości, która li-
czy od 250 tys. do 500 tys. mieszkańców, a powyżej 500 tys. 
mieszkańców tylko czterech (tj. 3,6%). 
Wykres 19. Jak ocenia Pan(i) swoją sytuację materialną? 
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Jak przedstawia Wykres 19, większość ankietowanych 
twierdzi, że ich sytuacja materialna jest „raczej dobra” (75,5%, 
tj. 83 osoby). Kolejną pod względem liczebności jest grupa an-
kietowanych, którzy oceniają swoją sytuację materialną jako 
„zdecydowanie dobrą” (16,4%, tj. 18 osób). „Raczej zła” odpo-
wiedziało 7,3%  ankietowanych (tj. 8 osób), natomiast „zdecy-
dowanie zła” tylko jedna (tj. 0,9%). 

Z Wykresu 20 wynika, że najwięcej osób biorących udział 
w ankiecie jest wierząca oraz praktykująca (60%, tj. 66 osób), 
zaś najmniej jest osób niewierzących i niepraktykujących (5,5%, 
tj. 6 osób). Respondenci deklarujący, że są wierzącymi lecz nie-
praktykującymi stanowią 23,6% (tj. 26 osób). Osoby biorące 
udział w ankiecie odpowiedziały również,że mają obojętny sto-
sunek do wiary – co stanowi 10,9% (tj. 12 osób). 

Na podstawie Wykresu 21 można skonstatować, iż wśród 
kobiet jest więcej abolicjonistów („generalnie jestem przeciwni-
kiem” – 26 osób, „jestem zdecydowanym przeciwnikiem” – 13 
osób) aniżeli pośród mężczyzn („generalnie jestem przeciwni-
kiem” – 7 osób, „jestem zdecydowanym przeciwnikiem” – rów-
nież 7 osób). Natomiast jeżeli chodzi o zwolenników (retencjo-
nistów) kary śmierci to sprawa wygląda w następujący sposób: 
suma retencjonistów wśród mężczyzn („jestem zdecydowanym 
zwolennikiem” – 19 osób, „generalnie jestem zwolennikiem” – 
12 osób) jest większa aniżeli pośród kobiet („jestem zdecydowa-
nym zwolennikiem” – 9 osób, „generalnie jestem zwolenni-
kiem” – 17 osób). 
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Jak przedstawiają powyższe wyniki, respondenci, którzy 
określili swoją sytuację finansową jako dobrą – tworzą grupę 
zwolenników kary śmierci (retencjonistów) (Wykres 22). Po-
śród nich jest 18 osób, które odpowiedziały, że są „zdecydowa-
nymi zwolennikami”, a „generalnie jestem zwolennikiem” – 31 
osób. Osoby biorące udział w ankiecie, które scharakteryzowały 
swoją sytuację materialną jako „raczej złą” oraz „zdecydowanie 
złą” tworzą zdecydowanie mniejszy odsetek. Mało tego, osoby 
te określiły się jako przeciwnicy kary śmierci („generalnie jestem 
przeciwnikiem” – 2 osoby, „jestem zdecydowanym przeciwni-
kiem” – 3 osoby. Warto zaznaczyć, że tylko jedna osoba o złej 
sytuacji finansowej odpowiedziała, że jest „zdecydowanym zwo-
lennikiem” kary głównej. 

Po analizie powyższego wykresu można dojść do konkluzji, 
że pośród osób wierzących i praktykujących jest porównywalna 
liczba zwolenników jak i przeciwników kary śmierci. Obóz re-
tencjonistów reprezentowało 32 osoby, z czego 13 odpowie-
działo, że jest „zdecydowanym zwolennikiem”, a 19, że „gene-
ralnie jest zwolennikiem”. Natomiast obóz abolicjonistów po-
śród osób wierzących i praktykujących przedstawia się w sposób 
następujący: 15 respondentów odpowiedziało, że „generalnie 
jest przeciwnikiem”. Odpowiedzi „jestem zdecydowanym prze-
ciwnikiem” udzieliła taka sama liczba osób.  
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Po analizie Wykresu 23 można dojść do konkluzji, że po-
śród osób wierzących i praktykujących jest porównywalna liczba 
zwolenników jak i przeciwników kary śmierci. Obóz retencjo-
nistów reprezentowało 32 osoby, z czego 13 odpowiedziało, że 
jest „zdecydowanym zwolennikiem”, a 19, że „generalnie jest 
zwolennikiem”. Natomiast obóz abolicjonistów pośród osób 
wierzących i praktykujących przedstawia się w sposób następu-
jący: 15 respondentów odpowiedziało, że „generalnie jest prze-
ciwnikiem”. Odpowiedzi „jestem zdecydowanym przeciwni-
kiem” udzieliła taka sama liczba osób.  

Respondenci, którzy zadeklarowali, że są osobami wierzą-
cymi lecz niepraktykującymi w 9 przypadkach stwierdziły, że są 
„zdecydowanymi zwolennikami” najwyższej sankcji. Można 
również zaobserwować dość ciekawą sytuację, gdzie taka sama 
liczba ankietowanych odpowiedziała, że „generalnie jest zwo-
lennikiem”, jak i „generalnie jestem przeciwnikiem” (tj. 10 
osób). Tylko dwie osoby spośród tej grupy zadeklarowały, 
że zdecydowanie sprzeciwiają się tej karze.  

Osoby niewierzące i niepraktykujące stanowią niewielki 
odsetek w stosunku wcześniejszych grup. Dwie osoby odpowie-
działy, że są „zdecydowanymi zwolennikiem”. Taka sama liczba 
ankietowanych stwierdziła, że „generalnie jest zwolennikiem” 
kary śmierci.  

Obojętny stosunek wobec wiary zadeklarowało 11 respon-
dentów spośród wszystkich osób biorących udział w ankiecie. 
Pięć z nich zaklasyfikować można do obozu retencjonistów, 
a sześć do abolicjonistów.  
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Tym razem powyższy wykres (Wykres 24) przedstawia jak 
odpowiadali respondenci biorąc pod uwagę ich wykształcenie. 
Po wstępnej analizie można z łatwością dostrzec, że największą 
grupę tworzą osoby o średnim wykształceniu. W tej grupie po-
równywalna liczba osób jest zwolennikiem, jak i przeciwnikiem 
kary głównej. Retencjonistów jest aż 23 osoby, abolicjonistów 
natomiast 24. Kolejną grupę tworzą osoby o wyższym wykształ-
ceniu (licencjat). W tym przypadku sytuacja wygląda diametral-
nie inaczej. Znajduje się w niej więcej przeciwników (tj. 20 
osób) aniżeli zwolenników (tj. 13 osób). Dalsze gremium kreują 
osoby o tytule magistra, które w większości są zwolennikami 
najwyższej sankcji (tj. 14 osób). Przeciwników zaś jest tylko 
ośmiu. Respondenci po studiach podyplomowych stanowią 
dość nieliczną grupę, bo jedynie 4 osoby. Należałoby jednak 
podkreślić, iż trzy z nich zadeklarowało przynależność do obozu 
abolicjonistów. Tylko jeden ankietowany odpowiedział, że jest 
„zdecydowanym zwolennikiem”. Niewielką grupę tworzą rów-
nież osoby o podstawowym wykształceniu (tj. 4 osoby). Nota-
bene, odpowiedzi w tym przypadku rozłożyły się równomiernie. 
Zarówno dwie osoby opowiedziały się za karą śmierci, jak i prze-
ciw niej. 
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Największą grupę pośród respondentów (Wykres 25) two-
rzą osoby, które pochodzą z miejscowości do 20 tys. mieszkań-
ców (w tym ze wsi). Również w tym przypadku osoby biorące 
udział w ankiecie wyraziły tendencje zarówno retencjonistyczne 
jak i abolicjonistyczne.  Za tymi pierwszymi opowiedziało się 
33 osoby, za drugimi – 34. Osoby pochodzące z miejscowości 
od 20 do 50 tys. mieszkańców prezentują poglądy bliższe obo-
zowi zwolenników kary śmierci (tj. 11 osób). Zaś przeciwników 
tej sankcji jest znacznie mniej, bo tylko 4 osoby. Odsetek miesz-
kańców miast od 50 do 250 tys. jest identyczny co w przypadku 
wcześniejszej grupy, z tym że można dostrzec niewielką prze-
wagę po stronie obozu abolicjonistycznego (tj. 7 osób za karą 
śmierci, 8 osób przeciw). Respondenci pochodzący z miast po-
wyżej od 250 do 500 tys. mieszkańców są raczej zwolennikami 
kary śmierci (tj. 6 osób). Tylko trzy osoby odpowiedziały, że są 
przeciwnikami tej kary. Ankietowani z miast powyżej 500 tys. 
mieszkańców stanowią najmniej liczną grupę przy równocze-
snym wykazywaniu tendencji retencjonistycznych (tj. 3 z 4 
osób). Tylko jedna osoba z tego gremium stwierdziła, że jest 
„zdecydowanym przeciwnikiem” najwyższej sankcji.   

9.2.  Kara śmierci w opinii publicznej 

W Polsce ostatni wyrok kary głównej wykonano 
w 1988 r., aczkolwiek obowiązywała ona aż do 1998 r. – tj. do 
momentu wejścia w życie nowej ustawy karnej, uchwalonej rok 
wcześniej. Eliminując karę śmierci z katalogu kar, a następnie 
przystępując do struktur UE – Polska stała się – i jest nadal – 
przeciwnikiem kary śmierci. Nie oznacza to jednak, iż nie poja-
wia się co jakiś czas idea jej przywrócenia. Społeczne poparcie 
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dla kary głównej jest nadal bardzo wysokie, na co wskazują wy-
niki poniższych sondaży przeprowadzonych zarówno przez ów-
czesny TNS OBOP (obecnie w wyniku połączenia w 2012 r. 
z Pentor Research International funkcjonuje pod firmą TNS 
Polska) oraz CBOS. 

Tabela 4. W Polsce trwa dyskusja nt. stosowania kary śmierci. A jakie 
jest Pana(i) zdanie w tej sprawie? (kwiecień 1995 r.) 

W Polsce trwa dyskusja nt. stosowania kary śmierci. 
A jakie jest Pana(i) zdanie w tej sprawie? 

Należy utrzymać 
karę śmierci 

60% 

Należy znieść karę śmierci 
zastępując ją dożywotnim 

więzieniem 
30% 

Najwyższą karą powinno 
być 25 lat więzienia 

7% 

Trudno powiedzieć 3% 

Źródło: Sondaż TNS OBOP (obecnie w wyniku połączenia 
w 2012 r. z Pentor Research International funkcjonuje pod firmą 
TNS Polska) nt. „Opinii publicznej o karze śmierci i karaniu nielet-
nich” przeprowadzony w 1995 r., http://tnsglobal.pl/archiv_ 
files/046-95.pdf - dostęp: 14 kwietnia 2016 r. 
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Tabela 5. Czy w Polsce należy Pana(i) zdaniem znieść karę śmierci? 
(lipiec 1995 r.) 

Dane w % VI ‘93 VI ‘95 

Tak 28 32 

Nie 64 62 

Trudno 
powiedzieć 

8 6 

Źródło: Sondaż TNS OBOP (obecnie w wyniku połączenia 
w 2012 r. z Pentor Research International funkcjonuje pod firmą 
TNS Polska) nt. „Jak karać przestępców?” przeprowadzony w 1995 r., 
http://tnsglobal.pl/archiv_files/070-95.pdf - dostęp: 14 kwietnia 
2016 r. 

Jak przedstawia Tabela 4, większość respondentów (tj. 
60%) ówcześnie sądziła, że najwyższa kara powinna zostać 
utrzymana. Tylko co trzeci Polak (tj. 30%) uważał, że należa-
łoby ją znieść zastępując karą dożywotniego pozbawienia wol-
ności. Stanowisko, że najwyższą karą powinno być 25 lat pozba-
wienia wolności wyraziło zaledwie 7% ankietowanych. 

Analizując raport TNS OBOP z przeprowadzonego bada-
nia w 1995 r. można stwierdzić, że „opinie Polaków na temat 
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zniesienia kary śmierci od kilku lat prawie się nie zmieniają”1. 
Większość ankietowanych (tj. 62%) uważało, że powinno się 
utrzymać najwyższą karę, zaś jedna trzecia respondentów (tj. 
32%) opowiadała się za jej zniesieniem (Tabela 5). 

Poniższy wykres dotyczy problematyki poruszonej już we 
wstępie niniejszego opracowania (tj. kara śmierci, a ataki terro-
rystyczne) (Wykres 26). Ankietowani najczęściej wskazywali 
karę główną (tj. 40% ankietowanych) lub dożywotnie pozba-
wienie wolności (tj. 35% ankietowanych) w sytuacji, gdy do za-
bicia człowieka doszło w wyniku zamachu na tle terrorystycz-
nym. 

1 Sondaż TNS OBOP (obecnie w wyniku połączenia w 2012 r. z Pentor Re-
search International funkcjonuje pod firmą TNS Polska) nt. „Jak karać prze-
stępców?” przeprowadzony w 1995 r., http://tnsglobal.pl/archiv_files/070-
95.pdf - dostęp: 14 kwietnia 2016 r.
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Tabela 6. Czy należałoby Pana(i) zdaniem przywrócić karę śmierci 
w Polsce, mimo że nie stosuje się jej w Europie? (październik 2002 r.) 

Czy należałoby Pana(i) zdaniem przywrócić karę 
śmierci w Polsce, mimo że nie stosuje się jej 

w Europie? 

Zdecydowanie tak 48% 

69% 

Raczej tak 21% 

Raczej nie 15% 

26% 

Zdecydowanie nie 11% 

Trudno 
powiedzieć 

5% 

Źródło: Sondaż TNS OBOP (obecnie w wyniku połączenia 
w 2012 r. z Pentor Research International funkcjonuje pod firmą 
TNS Polska) nt. „Jak karać przestępców?” przeprowadzony w 2002 r., 
http://tnsglobal.pl/archiv_files/070-95.pdf - dostęp: 14 kwietnia 
2016 r. 
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Analizując wyniki przedstawione w Tabeli 6 można skon-
statować, że przed przystąpieniem Polski do struktur Unii Eu-
ropejskiej większość z ankietowanych (tj. 69%) opowiadało się 
za przywróceniem kary śmierci niezależnie od regulacji praw-
nych innych państw europejskich. Przeciwnicy reaktywacji tej 
kary stanowili zdecydowanie mniejszą grupę – tylko 26%. 

Poniższa tabela (Tabela 7) w dobitny sposób ukazuje fakt, 
iż większość Polaków w latach 1987-2004  należała do obozu 
retencjonistów. W latach 1987-1995 można zaobserwować wa-
hania w tym zakresie. Natomiast od 1996 r. respondenci opo-
wiadający się za karą śmierci stanowili od 72 do 77% (!) osób 
biorących udział w badaniu. 

Porównując wcześniejszą tabelę z wynikami powyższej 
można zauważyć znaczną tendencję spadkową po stronie zwo-
lenników kary śmierci. W 2004 r. stanowili oni 77% ankieto-
wanych, zaś w 2007 r. - 63%, co nie zmienia faktu, iż stanowili 
oni grupę dwa razy liczniejszą aniżeli przeciwnicy najwyższej 
sankcji (tj. abolicjoniści) 
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Tabela 8. Stosunek do kary śmierci na podstawie badań CBOS 
(marzec 2007 r.). 

Stosunek do kary 
śmierci 

Wskazania wg terminów badań 

I 

‘99 

II 

‘00 

VI 

‘01 

VI 

‘02 

III 

‘07 

W procentach (%) 

Zwolennicy 77 77 72 74 63 

Przeciwnicy 18 19 23 19 31 

Trudno powiedzieć 5 4 5 7 6 

Źródło: R. Boguszewski, Opinie o karze śmierci, http://www.cbos.pl/ 
- dostęp: 16 kwietnia 2016 r.
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Tabela 9. Stosunek do kary śmierci na podstawie badań CBOS (ma-
rzec 2011 r.). 

Stosunek do 
kary śmierci 

Wskazania wg terminów badań 

I 

‘99 

II 

‘00 

VI 

‘01 

VI 

‘02 

III 

‘04 

III 

‘07 

IV 

‘11 

W procentach (%) 

Zwolennicy 77 77 72 74 77 63 61 

Przeciwnicy 18 19 53 19 19 31 34 

Trudno powie-
dzieć 

5 4 5 4 4 6 5 

Źródło: M. Feliksiak, Opinie o karze śmierci, http://www.cbos.pl/ - 
dostęp: 16 kwietnia 2016 r. 

Eksplikacja komunikatu z badań przeprowadzonych przez 
CBOS w 2011 r. pozwala stwierdzić, iż nadal większość Pola-
ków (tj. 61%) opowiadała się za stosowaniem, a co za tym idzie 
– przywróceniem kary śmierci. Jednakże 34% ankietowanych
było zdania zupełnie odmiennego (tj. byli przeciwni najwyższej
sankcji).
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Tabela 10. Stosunek do kary śmierci ze względu na elektorat poli-
tyczny (marzec 2011 r.). 

Potencjalne 
elektoraty 

Stosunek do kary śmierci 

Zwolennicy Przeciwnicy 
Trudno 

powiedzieć 

W procentach (%) 

PiS 58 40 2 

PO 54 42 4 

SLD 63 32 5 

Niezamierza-
jący głosować 

72 22 6 

Źródło: M. Feliksiak, Opinie o karze śmierci, http://www.cbos.pl/ - 
dostęp: 17 kwietnia 2016 r. 

Poglądy polityczne oraz sympatie partyjne nie różnicują 
w znaczący sposób opinii na temat stosowania kary głównej 
(Tabela 10). Jak można zauważyć wśród wyborców za karą 
śmierci częściej opowiadali się zwolennicy SLD (tj. 63%) aniżeli 
sympatycy PiS (tj. 58%) czy PO (tj. 54%). Wyraźnie większą 
aprobatę kary głównej zanotowano wśród respondentów nie-
mających reprezentacji na ówczesnej scenie politycznej (tj. nie-
zamierzających głosować – 72%). 
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W 2007 r. (Wykres 27) zwolennicy stosowania kary 
śmierci stanowili dwukrotnie większą grupę (tj. 63%) niż jej 
przeciwnicy (tj. 31%). Niemal dwie trzecie badanych (tj. 63%) 
akceptowało stosowanie kary głównej za najcięższe przestęp-
stwa, a niespełna jedna trzecia (tj. 31%) – była temu przeciwna. 
Tylko 6% wówczas ankietowanych nie miało wyrobionego zda-
nia w tej kwestii. 

W 2011 r. ( Wykres 28) większość Polaków (tj. 61%) opo-
wiadało się za możliwością stosowania kary głównej za najcięż-
sze przestępstwa, zaś jedna trzecia (tj. 34%) wyrażała sprzeciw. 
Porównując z poprzednimi wynikami z 2007 r. – opinie w tej 
kwestii w zasadzie nie uległy zmianom.  

Tabela 11. Jeśli kara śmierci miałaby zostać w Polsce przywrócona, to 
za jakie przestępstwa, Pana(i) zdaniem, powinna ona grozić?* (marzec 
2007 r.).  

MORDERSTWA I ZABÓJSTWA 

Morderstwo, zabójstwo, 
odebranie życia – ogólnie 

60% 

Morderstwo/zabójstwo   
ze szczególnym 
okrucieństwem 

18% 

Morderstwo/zabójstwo   
z premedytacją 

12% 
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Morderstwo/zabójstwo   
na tle seksualnym 

3% 

Morderstwo/zabójstwo   
na tle rabunkowym 

2% 

Wielokrotne morder-
stwo/zabójstwo 

2% 

GWAŁTY 

Gwałt – ogólnie 9% 

Gwałt ze szczególnym okru-
cieństwem 

1% 

POZOSTAŁE KONKRETNE PRZESTĘPSTWA 

Napady, kradzieże 2% 

Zbrodnie przeciwko ludz-
kości, ataki terrorystyczne, 

ludobójstwo 

1% 

Recydywa 1% 

Inne:
(handel narkotykami, dzia-
łalność mafijna, korupcja 

itp.) 

3% 
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PRZESTĘPSTWA WSKAZUJĄCE NA DZIECI 
JAKO OFIARY 

Zabójstwa/morderstwa 
dzieci/nieletnich 

12% 

Pedofilia        
(molestowanie dzieci/nielet-

nich) 
8% 

Gwałty na dzieciach/nielet-
nich 

6% 

Przemoc wobec dzieci/nie-
letnich – ogólnie 

3% 

ODPOWIEDZI OGÓLNIKOWE 

Wskazujące na ciężar prze-
stępstwa (najcięższe prze-
stępstwa, ciężkie zbrodnie, 

okrucieństwo, szczególne 
bestialstwo) 

3% 

Pozostałe ogólne (np.: 
zbrodnie, przestępstwa, 

bandytyzm, chuligaństwo) 
1% 
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Źródło: R. Boguszewski, Opinie o karze śmierci. Komunikat z badań, 
http://www.cbos.pl/ - dostęp: 18 kwietnia 2016 r. *Procenty nie su-
mują się do 100, ponieważ respondenci mogli wymienić więcej niż 
jedno przestępstwo, za które, ich zdaniem, powinna grozić kara 
śmierci. 

Większość badanych (Tabela 11) opowiedziało się za sto-
sowaniem najwyższej sankcji w przypadku zabójstw i morderstw 
(tj. 60%). Niespełna co piąty respondent (tj. 18%) ograniczał 
jej stosowanie w przypadku czynów niedozwolonych w typie 
kwalifikowanym. Nieliczni byli zdania, iż ten rodzaj sankcji po-
winien grozić za morderstwo na tle seksualnym (tj. 3%). Reten-
cjoniści są bardzo wyczuleni na krzywdę dzieci oraz nieletnich. 
Znaczna część z nich domagała się kary śmierci wobec zabójcom 
najmłodszym (tj. 12%), pedofilom (tj. 8%) oraz gwałcicielom 
(tj. 6%).  

Analizując poniższy wykres (Wykres 29) można stwierdzić, 
że pełnoletność to wg większości retencjonistów minimalny 
wiek, od jakiego mogłaby być orzekana kara śmierci. Niespełna 
jedna trzecia ówczesnych ankietowanych (tj. 30%) dopuszczała 
stosowanie najwyższej sankcji wobec osób niepełnoletnich.  
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Tabela 12. Przymioty kary śmierci* (kwiecień 2014 r.). 

Kara śmierci jest: 

humanitarna 2% 

dyskryminująca 11% 

niesprawiedliwa 6% 

sposobem na walkę 
z przestępczością 

25% 

naruszeniem nietykalności 
osobistej więźnia 

13% 

odwetem 33% 

odstraszeniem 13% 

sprawiedliwa 31% 

niehumanitarna 34% 

nieetyczna 26% 
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pogwałceniem prawa do
życia 

44% 

sprzeczna z religią 61% 

Źródło: R. Matusiak, Paradoks kary śmierci, http://www.ped-
kat.pl/images/czasopisma/po8/08.pdf - dostęp: 19 kwietnia 2016 r. * 
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybrać 
więcej niż jedną odpowiedź. W badaniu R. Matusiak wzięło udział 
100 respondentów. 

Tabela 12 przedstawia wyniki ankiety dotyczącej m.in. 
przymiotów kary śmierci. Najwięcej ankietowanych uznało karę 
główną jako „sprzeczną z religią” – 61% oraz stanowiącą „po-
gwałcenie prawa do życia” – 44%. Następne w kolejności były 
określenia: „niehumanitarna” (tj. 34%); stanowiąca „odwet” (tj. 
33%); „sprawiedliwa” (tj. 31%); „nieetyczna” (tj. 26%); będąca 
„sposobem walki z przestępczością” (tj. 25%); „odstraszająca” 
(tj. 13%); stanowiąca „naruszenie nietykalności osobistej więź-
nia” (tj. również 13%); „dyskryminująca” (tj. 11%); „niespra-
wiedliwa” (tj. 6%); „humanitarna” (tj. 2%)2.  

Pniższy wykres kołowy (Wykres 30) przedstawia proble-
matykę kary śmierci, tym razem od strony stricte praktycznej. 
Respondenci musieli odpowiedzieć na pytanie: „Jaką formę 
kary śmierci uznaje Pan(i) za właściwą?”. Odpowiedź neutralną, 

2 Więcej na temat przymiotów kary śmierci wraz z ich dogłębną analizą przed-
stawia P. Bartula, Kara śmierci – powracający dylemat, Kraków 2007, s. 171-
187.
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a więc uznającą każdą formę wymierzenia kary śmierci za wła-
ściwą – udzieliło 21% ankietowanych. Inni zaś odpowiedzieli, 
że sposób jej wykonania powinien być adekwatny do popełnio-
nej  zbrodni przez skazanego (tj. 13%). Odpowiedź „śmierć 
przez powieszenie” wybrało 7% badanych, a zaś 9% było zda-
nia, że „zastrzyk z trucizną” jest odpowiednią formą stracenia 
skazanego. Na amerykański wzór egzekucji – 11% ankietowa-
nych wybrało „krzesło elektryczne”. W grupie badanych znaj-
dowała się oczywiście grupa abolicjonistów, stanowiąca 39% re-
spondentów. 
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9.3.  Analiza i podsumowanie wyników badań 

Obligatoryjnym elementem powyższej eksplikacji zgroma-
dzonych danych, jest ich zanalizowanie oraz wyciągnięcie odpo-
wiednich wniosków. W tej części pracy zostały umieszczone wy-
niki badań autora pracy, a następnie skonfrontowane z szerszą 
opinią publiczną pod postacią sondaży przeprowadzonych przez 
TNS OBOP oraz CBOS.  

Główna problematyka wg autora pracy została poruszona 
w komentarzu do wykresu 13., w którym zawarto pytanie: „Czy 
uważa Pan(i), że w Polsce powinno się wrócić do stosowania 
kary śmierci za najcięższe przestępstwa?”. W próbie badawczej 
przeprowadzonej przez autora 70,9% ankietowanych (tj. 78 
osób) opowiedziało się za jej przywróceniem. Natomiast anali-
zując tabelę 3., w której zawarte są wyniki sondażu TNS OBOP 
z 1995 r. można zauważyć, że 60% respondentów było za jej 
utrzymaniem (wtedy jeszcze formalnie obowiązywała), a 30% 
była temu zdecydowanie przeciwna. Natomiast w tabeli 
4 można zaobserwować, że w 1993 r. pośród osób biorących 
udział w badaniu było 64% retencjonistów. Z kolei w 2002 r. 
było ich 69% (zob. tabela 5.). Dwa lata później, a więc z 2004 
r. liczba zwolenników przywrócenia kary śmierci znacznie wzro-
sła do 77% (!) – zob. tabela 6. W 2011 r. odpowiedzi respon-
dentów rozkładały się analogicznie jak w sondażu z 1995 r.,
a mianowicie za powrotem kary śmierci opowiedziało się 61%
badanych. Uśredniając powyższe poparcie dla kary głównej wy-
rażone w badaniach TNS OBOP i CBOS, które wynosi 66,2%
(za lata 1993-2011), można zauważyć, że wśród ankietowanych
wzrosła liczba retencjonistów (zob. wykres 14.)(Wykres 31).
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Kolejnemu porównaniu zostanie poddany wykres 14. z ta-
belą 11. W tym przypadku została poruszona kwestia ewentu-
alnej obecności najwyższej sankcji w katalogu kar gdyby ją przy-
wrócono w kontekście za jakie czyny niedozwolone powinna 
ona grozić. Największą rozbieżność w odpowiedziach stanowi 
typ kwalifikowany zabójstwa. Na podstawie wyników ankiety 
przeprowadzonej przez autora niniejszego opracowania (zob. 
wykres 14.) można dostrzec, że aż 91,1% respondentów właśnie 
wybrało tą odpowiedź. Natomiast wg sondażu CBOS – tylko 
18% (!). Zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo oraz ataki 
terrorystyczne - wybrało wg CBOS jedynie 1% (!), a wg ankiety 
autora – 74,7%. Zapewne ta spora dysproporcja związana jest 
z ówczesną falą ataków terrorystycznych, o których była mowa 
wstępie niniejszego opracowania. Wariant działania w warun-
kach recydywy/multirecydywy wybrało 72,2% (zob. wykres 
14.). Z kolei wg wyników CBOS – zaledwie 2%. Analizując ta-
belę 10. można zobaczyć jakiego wyboru dokonali respondenci 
w 2007 r. Najwięcej z nich, bo aż 60%, wybrało „morder-
stwo/zabójstwo”. Natomiast wg ankiety z 2016 r. – 41,8%.  

Poniższy wykres przedstawia konfrontację wyników 
dwóch badań. Pytanie skierowane do ankietowanych dotyczyło 
sposobu walki z terroryzmem oraz rodzaju kary za zabicie czło-
wieka będące następstwem ataku terrorystycznego.  Jak można 
zauważyć – liczba zwolenników kary głównej wg badania autora 
pracy jest zdecydowanie większą. Natomiast wg badania TNS 
OBOP przeprowadzonego w lipcu 1995 r. poparcie dla tego ro-
dzaju kary było blisko dwukrotnie mniejsze (tj. 40%). Zdaniem 
autora niniejszego opracowania, wpływ na aż tak zróżnicowane 
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wyniki ma fakt, iż w latach dziewięćdziesiątych zjawisko terro-
ryzmu co prawda funkcjonowało, lecz nie w takim nasileniu jak 
w czasach obecnych. Powyższa analiza poniekąd nawiązuje do 
wstępu pracy, w której omawiana problematyka została już po-
ruszona (Wykres 32).  

Poniższa quasi-tabela (Tabela 13) w doskonały sposób 
przedstawia różnice pomiędzy ankietą przeprowadzoną przez 
autora, a badaniem CBOS z 2007 r. Respondenci w obu przy-
padkach mogli dokonać wielokrotnego wyboru, stąd procenty 
nie sumują się. Najwięcej z nich odpowiedziało, że kara śmierci 
powinna grozić za morderstwo/zabójstwo (wg ankiety autora 
pracy – 41,8%; wg CBOS – 60%). Na tym etapie kończą się 
zbliżone wyniki. Dalsza część quasi-tabeli ilustruje rozkład po-
szczególnych odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych. 
Analizując ją, można dojść do konkluzji, iż osoby biorące udział 
w badaniu autora wykazywały się większym poparciem dla sto-
sowania kary śmierci. Mało tego – wg nich ten rodzaj sankcji 
powinien być stosowany w większej liczbie przypadków. 

Analizując poszczególne wyniki badań można zaobserwo-
wać tendencję wzrostową w zakresie dopuszczalności stosowa-
nia kary śmierci za najcięższe przestępstwa (Tabela 14). Ponie-
kąd poniższa tabela nawiązuje do poprzedniej, z tym że owe zja-
wisko zostało tutaj zawarte in genere. Zwolennicy kary głównej 
stanowili odpowiednio: 63% (wg CBOS 2007 r.); 61% (wg 
CBOS 2011 r.); 70,92% (wg ankiety autora) respondentów. 
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Tabela 13. Porównanie wykresu 14. z tabelą 11. Źródło: Opracowanie 
własne. 
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Tabela 14. Czy w Polsce powinno się stosować karę śmierci za najcięż-
sze przestępstwa? Analiza porównawcza z wykresem 27 i 28. 

Badanie 
CBOS     

z 2007 r. 

Badanie 
CBOS     

z 2011 r. 

Ankieta 
autora pracy 

z 2016 r. 

Zdecydo-
wanie tak 

38% 40% 42,73% 

Raczej tak 25% 21% 28,19% 

Łącznie: 63% 61% 70,92% 

Zdecydo-
wanie nie 

10% 15% 12,72% 

Raczej nie 21% 19% 16,36% 

Łącznie: 31% 34% 29,08% 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Reasumując powyższe analizy, porównania, tabele oraz 
wykresy można dojść do konkluzji – notabene zawartej już we 
wstępie pracy – iż problematyka kary śmierci jest ciągle aktu-
alna. Warto podkreślić fakt, iż pomimo jej braku w obowiązu-
jącym kodeksie karnym oraz obowiązujących Polskę umów 
międzynarodowych, z których treści wynika bezwzględny zakaz 
(ius cogens) stosowania kary śmierci nawet w czasie wojny3, spo-
łeczeństwo prezentuje odmienny pogląd w tejże kwestii. Po-
przez liczne diagramy, autor pracy pragnął zobrazować wyniki 
poszczególnych badań lub raportów, ponieważ posługując się 
metodą socjologiczną najlepszym sposobem przedstawiania ja-
kichkolwiek danych są właśnie wykresy oraz tabele. Dzięki nim 
z łatwością można przeanalizować poszczególne aspekty zwią-
zane z karą główną. Autor pracy zastosował układ polegający na 
tym, że na początku zaprezentował wyniki własnej ankiety, po 
czym przeszedł do analizy badań przeprowadzonych przez TNS 
OBOP i CBOS, a na końcu dokonał porównania otrzymanych 
wyników również w formie graficznej. Jak wielokrotnie podkre-
ślano – 110 osobowa próba badawcza, na której autor dokonał 
diagnozy socjologicznej – charakteryzowała się większym po-
parciem dla kary głównej. Co prawda, zmieniało się ono w za-
leżności od konkretnej sytuacji, lecz w konfrontacji z większą 

3 Por.: Komorowski podpisał. Koniec kary śmierci w Polsce, https://www. 
wprost.pl/414690/Komorowski-podpisal-Koniec-kary-smierci-w-Polscea- 
dostęp: 20 kwietnia 2016 r.; Prezydent podpisał ustawę dotyczącą zniesienia 
kary śmierci, http://wiadomosci.onet.pl/prezydent-podpisal-ustawe-dot-znie-
sienia-kary-smierci/zsc5v - dostęp: 20 kwietnia 2016 r.; Kaczyński za karą 
śmierci. Bo tego chce społeczeństwo?, http://m.newsweek.pl/kaczynski-za-kara-
smierci--bo-tego-chce-spoleczenstwo,84839,1,1.html – dostęp: 20 kwietnia 
2016 r. 
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opinią publiczną (tj. TNS OBOP, CBOS), wykazywała cechy 
przypisane dla obozu retencjonistów.  

Na koniec rozważań dotyczących problematyki kary 
śmierci w polskim prawie karnym, autor niniejszego opracowa-
nia pragnąłby podzielić się refleksjami powstałymi w trakcie 
przeprowadzania ankiety w formie wywiadu ze starszymi oso-
bami na tle pozostałych odpowiedzi. Otóż zachodzi zależność 
pomiędzy wiekiem respondenta, a opinią nt. kary głównej, po-
legającej na tym, iż im starsza jest osoba ankietowana, tym bar-
dziej jest ona przeciwna obecności, jak i stosowaniu kary 
śmierci. Jedna z nich na koniec rozmowy dodała, że „tylko Bóg 
może odebrać życie, ponieważ ono od Niego pochodzi”. Owe 
stwierdzenie daje wiele do myślenia, szczególnie w aspekcie teo-
logicznym problematyki kary głównej, który został poruszony 
w początkowej części pracy. Natomiast najstarsi ankietowani za-
raz po usłyszeniu głównej tematyki ankiety zadawali autorowi 
pracy pytanie: „Czy jest Pan osobą wierzącą?”, „Czy wierzy Pan 
w Boga?”, po czym dopowiadali, że „jeżeli jest się osobą wierzącą 
– to nie można być zwolennikiem kary śmierci”. Na tym – co
prawda wstępnym – etapie rozpoczynała się polemika autora
pracy z respondentami. Opierała się ona na rzeczowych argu-
mentach oraz na wyjaśnieniu roli najwyższej sankcji w Biblii.
Większość z nich nie wiedziała, że kara śmierci była dosyć często
stosowaną sankcją szczególnie w Starym Testamencie.



ZAKOŃCZENIE 

Integralnym pojęciem związanym z prawem karnym 
jest kara. Stanowi ona jedno z wielu narzędzi wykorzystywanych 
przez państwo w walce z przestępczością1. Kara, jak autor pracy 
wykazał, ewoluowała na przestrzeni wieków – zarówno w aspek-
cie sposobów jej wykonywania, jak również teoretycznego zapa-
trywania się na problematykę kary śmierci. Reasumując niniej-
sze opracowanie, nie może zabraknąć kolejnego odwołania do 
Konstytucji RP oraz wiążących Polskę zobowiązań międzynaro-
dowych. Nawet pomimo retencjonistycznej opinii społeczeń-
stwa nt. kary głównej, jej restytucja byłaby sprzeczna z ustawą 
zasadniczą. Już w samej preambule znajduje się odwołanie do-
tyczące dbałości o zachowanie przyrodzonej godności czło-
wieka, która została również zawarta we wspomnianym już art. 
30 ustawy zasadniczej. Natomiast przepis art. 38 Konstytucji 
RP dotyczy prawnej ochrony życia, co zarazem stanowi przejaw 
respektowania wcześniej opisanej zasady humanitaryzmu, która 
jest „nierozerwalnie związana z prawami człowieka, które są mu 
przypisane już z chwilą urodzenia z tej racji, że jest on człowie-
kiem”2. W tym miejscu należałoby również przywołać przepis 
art. 40 zakazującego tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poni-
żającego traktowania i karania oraz art. 41, który w punkcie 
4 nakazuje traktować w humanitarny sposób osoby pozbawione 
wolności. Ponadto na uwagę zasługuje przepis art. 31 ust. 

1 J. Bury, dz. cyt., s. 63. 
2 M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, Lublin 1999, s. 13. 
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3 Konstytucji RP zawierający jakże ważną zasadę stosunkowości 
polegającej na zakazie karania przestępców surowiej aniżeli jest 
to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego.  

Głównym celem niniejszej pracy było dogłębne i komplek-
sowe przeanalizowanie aktów normatywnych dotyczących in-
stytucji kary śmierci. Zdaniem autora pracy zamierzony katalog 
celów zawartych we wstępie opracowania został osiągnięty, co 
zostało już wykazane we wcześniejszych częściach. 

Natomiast w kontekście kary głównej została podjęta 
próba wyodrębnienia oraz syntetycznego ukazania jej ewolucji 
na przestrzeni wieków wraz ze wskazaniem poszczególnych wy-
darzeń mających istotny, a najczęściej bezpośredni wpływ na 
prowadzoną przez państwo politykę karną. Została ona ukazana 
szczególnie w dokumentacjach badawczych IPN Rzeszów. 

Szczegółowej analizie poddano rozwiązania przyjęte przez 
k.k. z 1932 r. oraz k.k. z  1969 r., jednocześnie podkreślając, że
kara śmierci nie znalazła się w podstawowym katalogu kar, ale
była traktowana jako kara o charakterze stricte wyjątkowym.

Opracowanie zawierało również liczne hipotezy naukowe, 
które nie zostały sfalsyfikowane, a merytoryczna część pracy po-
twierdziła pięć z postawionych hipotez. Pozostałe supozycje na-
wiązywały zaś do ostatniego rozdziału, w którym zostały zawarte 
wyniki przeprowadzonej ankiety. Dzięki niej uzyskano odpo-
wiedź na trapiące autora pracy kwestie i zawiłości związane 
z funkcjonowaniem najwyższej sankcji. Analizując wykres Nr 5 
można dojść do konkluzji, że zdecydowana większość respon-
dentów jest zdania, iż kara śmierci może w efektywny sposób 
odstraszyć potencjalnych przestępców od dokonania czynu 
prawnie wzbronionego. Z kolei na podstawie wyników ankiety 
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zobrazowanych na wykresie Nr 7, a dotyczącego charakteru 
kary głównej, można potwierdzić sformułowaną we wstępie 
pracy hipotezę, iż orzekanie i wykonywanie kary śmierci ma za 
zadanie eliminować ze społeczeństwa jednostki, które nie kwa-
lifikują się do resocjalizacji i realnie zagrażają innym. Takiej od-
powiedzi („zdecydowanie tak”) udzieliła połowa ankietowanych 
(50%, tj. 55 osób). Jak się okazało – ankietowani okazali się być 
zwolennikami (retencjonistami) kary głównej w szczególnych 
przypadkach, co w doskonały sposób prezentuje wykres Nr 12. 
W tym przypadku 33 osoby (tj. 30% ankietowanych), które 
pierwotnie zadeklarowały, że są „generalnie przeciwnikiem kary 
śmierci” – dopuściły jednak możliwość jej stosowania w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach. Dzięki temu badaniu ko-
lejna z hipotez nie została sfalsyfikowana. Ostatnia z supozycji 
również okazała się być trafna, ponieważ na podstawie implika-
cji pytania badawczego zawartego na wykresie Nr 13, który to 
w dobitny sposób przedstawia rozłożenie odpowiedzi respon-
dentów na pytanie: „Czy uważa Pan(i), że w Polsce powinno się 
wrócić do stosowania kary śmierci za najcięższe przestępstwa?”. 
W tym przypadku obóz retencjonistów wynosi 70,9% (tj. 78 
osób!). Z czego „zdecydowanie tak” odpowiedziało 42,7% (tj. 
47 osób), a „raczej tak” – 28,2% (tj. 31 osób). Na podstawie 
powyższej - co prawda krótkiej, lecz rzeczowej - analizie autor 
pracy sformułował hipotezy, które nie uległy falsyfikacji.  

Niezależnie od błędów tejże pracy, jej braków czy też nie-
doskonałości, autor pragnął zwrócić uwagę na potrzebę pogłę-
biania dyskusji nad karą główną, w szczególności w kontekście 
historyczno-prawnym. O tej potrzebie przekonuje autora fakt, 
iż pomimo istnienia wielu fragmentarycznych artykułów i mo-
nografii na jej temat – często pomija się genezę kary śmierci, 
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a jeżeli jest ona zawarta, to przedstawiona jest w sposób lako-
niczny. Z tego powodu należałoby uporządkować w postaci 
monografii całe tło historyczno-prawne związane z orzekaniem 
i wykonywaniem kary głównej. Dzięki takiemu opracowaniu 
zwiększają się szansę na konkretne, istotne dla nauki i społe-
czeństwa efekty, w postaci poszerzenia oraz usystematyzowania 
wiedzy. 



SUMMARY 

The issue of the death penalty is a matter still current, re-
curring and requiring permanent research and analysis. This the 
most severe type of punishment, existing since ancient times, 
and beeing older than the earliest formed parts of the Bible, 
constantly enjoys great interest. 

It is worth noting that the topics related to the adjudica-
tion and execution of the death penalty has always aroused and 
still arouses strong emotions. 

This study is a kind of hybrid, because it combines ele-
ments of both science and research. As for the scientific ele-
ments - they will concern the sphere of purely historical and 
legal considerations together with a comprehensive analysis of 
the normative acts. While the aspect of research will concern 
the explication of the survey, by means of which was presented 
attitude of Polish society to the death penalty. 

The Author of the study applied a triangulation of research 
methods, using primarily historical and legal method, which 
will present the institution of the death penalty, and its evolu-
tion over the centuries and how the dogmatic are consisting of 
in-depth analysis of individual acts of normative or quasi-nor-
mative. The report also contains a number of scientific hypoth-
eses. 

The work was divided into nine parts.  
Legal status of work adopted as of: 1 May 2016. 
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SPIS WYKRESÓW, 
TABEL  
I ILUSTRACJI 

Spis wykresów 

Wykres 1. Czy Pana(i) zdaniem w naszym kraju żyje się bez-
piecznie? 

Wykres 2. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, uznać można 
za spokojne oraz bezpieczne? 

Wykres 3. Czy Pan(i) obawia się tego, iż Pan(i) bądź osoba 
z najbliższego otoczenia może stać się ofiarą przestępstwa? 

Wykres. 4 Czy na przestrzeni ostatnich lat Pan(i) bądź ktoś 
z Pana(i) rodziny stał się ofiarą działalności o charakterze prze-
stępczym (np. został pobity, napadnięty, okradziony)? 

Wykres 5. Czy uważa Pan(i), że kara śmierci może w sposób 
efektywny odstraszyć potencjalnych przestępców od dokonania 
czynu niedozwolonego? 

Wykres 6. Czy uważa Pan(i), że jednym z celów kary śmierci 
jest "zadośćuczynienie sprawiedliwości"? 

Wykres 7. Czy uważa Pan(i), że orzekanie i wykonywanie kary 
śmierci ma za zadanie eliminować ze społeczeństwa jednostki, 
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które nie kwalifikują się do resocjalizacji i realnie zagrażają in-
nym? 

Wykres 8. Czy uważa Pan(i), że system norm karnoprawnych, 
dopuszczających stosowanie kary śmierci, pozbawia możliwości 
skutecznej resocjalizacji potencjalnych przestępców? 

Wykres 9. Czy uważa Pan(i), że stosowanie kary śmierci sprzyja 
rozpowszechnianiu okrucieństwa? 

Wykres 10. Czy uważa Pan(i), że dożywotnie pozbawienie wol-
ności może zrekompensować karę śmierci, być jej równie suro-
wym - a może surowszym - surogatem (zamiennikiem)? 

Wykres 11. Czy uważa Pan(i), że kara śmierci stanowi tańszą 
metodę aniżeli kara dożywotniego pozbawienia wolności? 

Wykres. 12 Czy jest Pan(i) zwolennikiem czy przeciwnikiem 
kary śmierci? 

Wykres 13. Czy uważa Pan(i), że w Polsce powinno się wrócić 
do stosowania kary śmierci za najcięższe przestępstwa? 

Wykres 14. Gdyby przywrócono w Polsce karę śmierci to za 
jakie przestępstwa powinna ona grozić? 

Wykres 15. Respondenci wg płci. 

Wykres 16. Respondenci wg wieku. 

Wykres 17. Respondenci wg wykształcenia. 

Wykres 18. Respondenci wg wielkości miejscowości, z której 
pochodzą. 
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Wykres 19. Jak ocenia Pan(i) swoją sytuację materialną? 

Wykres 20. Jaki jest Pana(i) stosunek do wiary? 

Wykres 21. Czy jest Pan(i) zwolennikiem czy przeciwnikiem 
kary śmierci? (ze względu na płeć). 

Wykres 22. Czy jest Pan(i) zwolennikiem czy przeciwnikiem 
kary śmierci? (ze względu na sytuację materialną). 

Wykres 23. Czy jest Pan(i) zwolennikiem czy przeciwnikiem 
kary śmierci? (ze względu na stosunek do wiary). 

Wykres 24. Czy jest Pan(i) zwolennikiem czy przeciwnikiem 
kary śmierci? (ze względu na wykształcenie). 

Wykres 25. Czy jest Pan(i) zwolennikiem czy przeciwnikiem 
kary śmierci? (ze względu na wielkość miejscowości). 

Wykres 26. Jak należałoby Pana(i) zdaniem karać za zabójstwo, 
gdy zabicie człowieka nastąpiło w wyniku zamachu terrorystycz-
nego? (lipiec 1995 r.). 

Wykres 27. Czy w Polsce powinno się stosować karę śmierci za 
najcięższe przestępstwa? (Według badania CBOS przeprowa-
dzonego w 2007r.). 

Wykres 28. Czy w Polsce powinno się stosować karę śmierci za 
najcięższe przestępstwa?      (Według badania CBOS przepro-
wadzonego w 2011 r.). 

Wykres 29. Od jakiego wieku sprawcy mogłaby być, Pana(i) 
zdaniem, orzekana kara śmierci? (marzec 2007 r.). 
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Wykres 30. Jaką formę kary śmierci uznaje Pan(i) za właściwą? 
(kwiecień 2014 r.). 

Wykres 31. Ewolucja poparcia dla kary śmierci. 

Wykres 32. Jak należałoby Pana(i) zdaniem karać za zabójstwo, 
gdy zabicie człowieka nastąpiło w wyniku zamachu terrorystycz-
nego? Analiza porównawcza z wykresem 14. 



SPIS WYKRESÓW, TABEL I ILUSTRACJI   353 

Spis tabel 

Tabela 1. Obliczanie długości liny wg podręcznika US Army. 

Tabela 2. Prawomocne skazania osób dorosłych, w tym skaza-
nych na karę śmierci w latach 1946-2014. 

Tabela 3. Stosunek do kary śmierci Polaków w latach 1987-
2007 (w %). 

Tabela 4. W Polsce trwa dyskusja nt. stosowania kary śmierci. 
A jakie jest Pana(i) zdanie w tej sprawie? (kwiecień 1995 r.). 

Tabela 5. Czy w Polsce należy Pana(i) zdaniem znieść karę 
śmierci? (lipiec 1995 r.). 

Tabela 6. Czy należałoby Pana(i) zdaniem przywrócić karę 
śmierci w Polsce, mimo że nie stosuje się jej w Europie? (paź-
dziernik 2002 r.). 

Tabela 7. Stosunek do kary śmierci na podstawie badań CBOS 
(marzec 2004 r.). 

Tabela 8. Stosunek do kary śmierci na podstawie badań CBOS 
(marzec 2007 r.). 

Tabela 9. Stosunek do kary śmierci na podstawie badań CBOS 
(marzec 2011 r.). 

Tabela 10. Stosunek do kary śmierci ze względu na elektorat 
polityczny (marzec 2011 r.). 
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Tabela 11. Jeśli kara śmierci miałaby zostać w Polsce przywró-
cona, to za jakie przestępstwa, Pana(i) zdaniem, powinna ona 
grozić? (marzec 2007 r.). 

Tabela 12. Przymioty kary śmierci (kwiecień 2014 r.). 

Tabela 13. Porównanie wykresu 14. z tabelą 11. 

Tabela 14. Czy w Polsce powinno się stosować karę śmierci za 
najcięższe przestępstwa? Analiza porównawcza z wykresem 27 
i 28. 
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Spis ilustracji 

Ilustracja 1. Fragment glinianego stożka z inskrypcją budow-
laną Urukaginy; znaleziony w Girsu (Telloh) (Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urukagina#/media/File:Clay_ 
cone_Urukagina_Louvre_AO4598ab.jpg – dostęp: 9 sierpnia 
2017 r.) 

Ilustracja 2. Odcisk pieczęci cylindrycznej z okresu Ur III 
przedstawiający siedzącego króla Ur-Nammu, do którego bó-
stwo prowadzi jednego z jego dostojników; tłumaczenie in-
skrypcji:  „Ur-Nammu, potężny bohater, król Ur; Haszhamer, 
gubernator miasta Iszkur-Sin, jego sługa” ( Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ur-Nammu#/media/File:Khashk 
hamer_seal_moon_worship.jpg – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 3. Gliniany stożek z inskrypcją wymieniającą imię 
Lipit-Isztara (Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipit-Isztar 
#/media/File:Sumerian_-_Lipit_Ishtar_Cone_-_Walters_4814 
54_-_View_A.jpg – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 4. Mapa Babilonii w czasach Hammurabiego (1 poł. 
XVIII w. p.n.e.) z zaznaczonym położeniem miasta Esznunna 
(Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Esznunna#/media/File: 
Hammurabi%27s_Babylonia_PL.svg – dostęp: 9 sierpnia 
2017 r.) 

Ilustracja 5. Stela z Kodeksem Hammurabiego (Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Hammurabiego#/media 
/File:Codice_di_hammurabi_01.JPG – dostęp: 9 sierpnia 
2017 r.) 
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Ilustracja 6. Stela z Kodeksem Hammurabiego - bóg Szamasz 
wręczający Hammurabiemu insygnia władzy królewskiej( Źró-
dło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Hammurabiego#/ 
media/File:Codice_di_hammurabi_01.JPG – dostęp: 9 sierp-
nia 2017 r.) 

Ilustracja 7. Drakon (Źródło: http://bytesdaily.blogspot.com/ 
2011/01/strange-deaths-draco.html – dostęp: 9 sierpnia 
2017 r.) 

Ilustracja 8. Wykonywanie kary damnatio ad bestias wobec 
chrześcijan (Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/574701602 
429398572/ – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 9. Ukazanie kary damnatio ad bestias na starożytnej 
mozaice (Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/57470160242 
9398572/ – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 10. Mozaika przedstawiająca walkę gladiatorów 
z dzikimi zwierzętami (Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/ 
574701602429398572/ – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 11. Kara worka (Źródło: http://demonfoe.blog 
spot.com/2012/07/o-karach-smierci-cz-1.html – dostęp: 9 
sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 12. Ukazanie decymacji autorstwa Williama Ho-
garth’a (Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De 
cimation_by_William_Hogarth_(Beaver%27s_Roman_Mi 
litary_Punishments,_Chapter_4,_1725).jpg – dostęp: 9 sierp-
nia 2017 r.) 
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Ilustracja 13. Ukamienowanie św. Macieja (Źródło: https:// 
www.vismaya-maitreya.pl/wielcy_ludzie_sw_maciej.html – do-
stęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 14. Hipolit Rzymski (Muczenik Ippolit) – pisarz 
wczesnego Kościoła, prezbiter, męczennik, ojciec i święty Ko-
ścioła katolickiego oraz prawosławnego (Źródło: https:// 
pl.wikipedia.org/wiki/Hipolit_Rzymski#/media/File:Hippoly-
tusStatue.JPG – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 15. Lucius Caecilius Firmianus Lactantius (ur. ok. 
250, zm. 330) – pisarz i apologeta chrześcijański (Źró-
dło:https://en.wikipedia.org/wiki/Lactantius#/media/File:Lac-
tantius.jpg – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 16. Quintus Septimius Florens Tertullianus (Źródło: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/ 
Quintus_Septimius_Florens_Tertullianus.gif – dostęp: 9 sierp-
nia 2017 r.) 

Ilustracja 17. Aureliusz Augustyn z Hippony, łac. Aurelius Au-
gustinus (Źródło: http://www.pch24.pl/swietego-augustyna-
wedrowka-do-boga,5328,i.html – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 18. Leon I Wielki (Źródło: https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Leon_I_(papie%C5%BC)#/media/File:Herrera 
_mozo_San_Le%C3%B3n_magno_Lienzo._%C3%93valo. 
_164_x_105_cm._Museo_del_Prado.jpg – dostęp: 9 sierpnia 
2017 r.) 

Ilustracja 19. Innocenty I (Źródło: http://brewiarz.pl/czytel-
nia/swieci/07-27a.php3 – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 
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Ilustracja 20. Jarosław Mudryj (Jarosław I Mądry) i „Rosyjska 
prawda” (Źródło: https://histmag.org/Jaroslaw-Madry-9168 – 
dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 21. Eike von Repkow autor Zwierciadła Saskiego 
(Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th 
umb/0/06/Eike_von_Repgow_Oldenburger_Sachsenspiegel. 
jpg/200px-Eike_von_Repgow_Oldenburger_Sachsenspiegel. 
jpg – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 22. Scena z filmu „Krzyżacy” ukazująca sytuację wy-
ratowania Zbyszka od śmierci (Źródło: http://krzyzacy-z- 
czterech-stron-swiata.blogspot.com/ – dostęp: 9 sierpnia 
2017 r.) 

Ilustracja 23. Fragment Statutów Kazimierz Wielkiego (Źró-
dło: http://pierwszenajstarsze.bn.org.pl/wydarzenia/9-statuty-
kazimierza-wielkiego.html – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 24. Rodzaje tortur przewidzianych w Constitutio Cri-
minalis Carolina (Źródło: https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/0/06/De_Constitutio_criminalis_Caroli 
na_%281533%29_001_Detail.jpg – dostęp: 9 sierpnia 
2017 r.) 

Ilustracja 25. Łamanie kołem (rota plexus) (Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81amanie_ko%C5%82 
em#/media/File:Lamanie_kolem_L_001xx.jpg – dostęp: 9 
sierpnia 2017 r.) 
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Ilustracja 26. Statut Łaskiego, ilustracja przedstawia króla oraz 
senat (Źródło: http://wszechnica.trybunal.gov.pl/ – dostęp: 9 
sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 27. Wbicie na pal (palo infixus) (Źródło: http:// 
funytrack.blogspot.com/2011/10/most-horrible-torture-in-hi 
story.html – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 
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http://www.scholaris.pl/zasob/61612 – dostęp: 9 sierpnia 
2017 r.) 
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https://www.flickr.com/photos/mwidener/11489390626 – do-
stęp: 9 sierpnia 2017 r.) 
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mwidener/11489390626 – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 32. Przedstawienie jednego ze sposobów torturowa-
nia skazanego 2/3 (Źródło: https://www.flickr.com/photos/ 
mwidener/11489390626 – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 

Ilustracja 33. Przedstawienie jednego ze sposobów torturowa-
nia skazanego 3/3 (Źródło: https://www.flickr.com/photos/ 
mwidener/11489390626 – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 
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Ilustracja 34. Fryderyk II Wielki (Friedrich II von Hohenzol-
lern) król Prus w latach 1740–1786 (Źródło: https://upload. 
wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Friedrich_II_trans-
parent.png – dostęp: 9 sierpnia 2017 r.) 
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*** 
Niniejsze opracowanie ujrzało światło dzienne dzięki 
projektowi przeprowadzonemu za pomocą platformy 

crowdfundingowej PolakPotrafi.pl. 
Został on przeprowadzony w dniach  
od 27 czerwca do 27 lipca 2017 r. 

Jego celem było uzyskanie odpowiednich środków 
na publikację książki dotyczącej rozważań nad karą główną 

w aspekcie historyczno-prawnym. 
Autor, po raz kolejny pragnąłby wyrazić swe podziękowania 

wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli  
te naukowe przedsięwzięcie. 

Gratias ago! 
*** 

Osoby, które wsparły projekt: 

Andrzej i Małgorzata Mielnik 

Damian, Przemysław, Marcin oraz Adrian 
Mielnik 

Urszula Mielnik 

Bogusława Namyslo 



Lesław Antosz 

Jan i Beata Krawczyk 

Sylwia Krawczyk 

Kamila Krawczyk 

Mirosław Klimek 

Ewa Klimek 

Angelika Kudyba 

Tomasz Bajwoluk 

adw. Paweł Wojtas 

Jarosław Joniec 

Mieczysław Samborski 

Judyta Krupa 

Krystian Jurczyszyn 

Jacek Zając 

Iwona Pisklak 

Wioletta Kulczycka 

Krystian Zubrzycki 

Paulina Wilusz 

Daniel Gmiterek 



Malwina Prochniak 

Magdalena Buchta 

Paulina Kosińska 

Michał Machlarz 
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