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Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, 

sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r. 

(druk nr 715) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę Sejmu i Senatu na ratyfikację przez Prezydenta RP 

Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 

23 listopada 2001 r. (zwanej dalej „Konwencją”). 

Ratyfikacja Konwencji ma na celu ustanowienie uniwersalnych standardów w zakresie 

przeciwdziałania, zwalczania i ścigania przestępstw popełnianych przy użyciu technologii 

i systemów informatycznych. Konwencja ma stanowić narzędzie ochrony podmiotów 

posługujących się technologiami komputerowymi przed szeroko rozumianą 

cyberprzestępczością. 

Konwencja jest pierwszym tego typu aktem prawa międzynarodowego, służącym 

ustanowieniu międzynarodowej współpracy w dziedzinie ścigania przestępstw 

transgranicznych, popełnianych z wykorzystaniem technologii informatycznych. 

Postanowienia Konwencji zawarte są w 48 artykułach, ujętych w cztery rozdziały. 

1) Rozdział I (Terminologia) zawiera definicje takich pojęć jak „system informatyczny”, 

„dane informatyczne”, „dostawca usług” oraz „dane dotyczące ruchu”; 

2) Rozdział II (Środki jakie należy podjęć na szczeblu krajowym) zawiera normy prawa 

karnego materialnego, które Państwa–Strony są zobligowane inkorporować do 

krajowych porządków prawnych. 

Państwa – Strony uznają za przestępstwa czyny umyślne i bezprawne polegające na: 

– nielegalnym dostępie do całości lub części systemu informatycznego, 
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– przechwytywaniu danych za pomocą niepublicznych urządzeń technicznych, 

do, z lub w ramach systemu informatycznego, 

– naruszeniu integralności danych informatycznych, 

– naruszeniu integralności systemu informatycznego, 

– niewłaściwym użyciu urządzeń, w celu popełnienia przestępstw wskazanych 

powyżej, 

– fałszerstwie komputerowym, 

– oszustwie komputerowym, prowadzącym do utraty majątku przez inną osobę. 

Konwencja nakłada obowiązek penalizacji czynów związanych z pornografia dziecięcą, 

która jest rozpowszechniana, oferowana, udostępniana, transmitowana lub pozyskiwana za 

pomocą systemu informatycznego. 

Każde Państwo–Strona ma obowiązek podjąć takie środki prawne, które wprowadzą 

karalność za czyny polegające na naruszeniach prawa autorskiego i praw pokrewnych, jeżeli 

popełnione będą umyślnie, na skalę komercyjną i za pomocą systemu informatycznego. 

W rozdziale II, w części 2 zawarte są przepisy dotyczące norm prawa karnego 

procesowego, określające procedury postępowania w sprawach dotyczących przestępstw 

określonych w Konwencji i innych przestępstw popełnionych przy wykorzystaniu systemu 

informatycznego oraz zbierania dowodów w formie elektronicznej; 

3) Rozdział III (Współpraca międzynarodowa) określa ogólne zasady współpracy 

w sprawach karnych oraz zawierania porozumień uzgodnionych w celu ścigania 

i prowadzenia postępowań związanych z systemami i danymi informatycznymi. 

W rozdziale tym zawarto również zasady dotyczące ekstradycji, wzajemnej pomocy 

prawnej odnoszącą się do przestępstw związanych z danymi i systemami informatycznymi 

oraz z niezwłocznym zabezpieczaniem danych informatycznych. 

W art. 35 Strony zobowiązują się do wyznaczenia punktów kontaktowych nieprzerwanie 

dostępnych, w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy na rzecz prowadzenia czynności 

śledczych i zbierania dowodów w formie elektronicznej. 

W Polsce punktem kontaktowym będzie Wydział Wsparcia Zwalczania 

Cyberprzestępczości Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. 
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4) Rozdział IV (Postanowienia końcowe) zawiera przepisy związane z podpisaniem 

i wejściem w życie Konwencji, jej zakresem terytorialnym, składaniem deklaracji i zastrzeżeń 

do niektórych artykułów Konwencji. 

Polska złożyła trzy oświadczenia i jedno zastrzeżenie do Konwencji. 

Zastrzeżenie do art. 29 ust. 4 stanowi, iż warunkiem wykonania wniosku o pomoc 

wzajemną dotyczącą przeszukania lub uzyskania dostępu, zajęcia lub podobnego 

zabezpieczenia albo ujawnienia danych, w odniesieniu do przestępstw innych niż określone 

w art. 2–11 Konwencji, jest podwójna karalność tych przestępstw. 

Konwencja weszła w życie 1 lipca 2004 r. i do chwili obecnej podpisała ja większość 

państw członkowskich Rady Europy oraz szereg państw niebędących członkami Rady 

Europy, w tym Kanada, Japonia, Stany Zjednoczone oraz Republika Południowej Afryki. 

Z uwagi na zgodność polskich regulacji prawnych z wymaganiami Konwencji, jej 

ratyfikacja nie będzie wymagała zmian o charakterze legislacyjnym. 

Ponieważ Konwencja dotyczy bezpośrednio wolności, praw lub obowiązków 

obywatelskich określonych w Konstytucji oraz innych spraw uregulowanych w ustawie, 

zasadnym jest tryb związania Polski umową, za uprzednią zgodą na ratyfikację wyrażoną 

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 12 września 2014 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2608).Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych. 

Komisje nie wprowadziły poprawek do projektu. Poprawek nie zgłoszono także w trakcie 

drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu). Ustawa została przyjęta w brzmieniu przedłożenia 

rządowego.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator
 


