
 Druk nr 2607 
 Warszawa, 7 lipca 2014 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
RM-10-57-14  

 Pani  
 Ewa Kopacz 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 - o ratyfikacji Protokołu dodatkowego 
do Konwencji Rady Europy  
o cyberprzestępczości dotyczącego 
penalizacji czynów o charakterze 
rasistowskim lub ksenofobicznym 
popełnionych przy użyciu systemów 
komputerowych, sporządzonego  
w Strasburgu w dniu 28 stycznia  
2003 r.. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister 
Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 28 stycznia 2003 r. został sporządzony w Strasburgu Protokół dodatkowy do 

Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczący penalizacji czynów o charakterze 

rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych. 

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołerr., w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak każde z postanowień w mm 

zawartych, 

jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 

- będzie niezmiennie zachowywany, z uwzględnieniem zastrzeżeń do artykułu 3 ustęp 3 oraz 

artykułu 6 ustęp 2 litera a Protokołu. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 

PREZES RADY MINISTRÓW 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

- •. 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości 

dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym 

popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu 

w dniu 28 stycznia 2003 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości 

dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym 

popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 

28 stycznia 2003 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE  
 

I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową 

Stały postęp techniczny, w szczególności w obszarze technologii informatycznych, 

doprowadził do modyfikacji istniejących oraz powstawania nowych zagrożeń o charterze 

kryminalnym – określanych jako cyberprzestępczość. Szczególną kategorię przestępstw 

zaliczanych do cyberprzestępczości stanowią czyny o charakterze rasistowskim 

i ksenofobicznym, których popełnienie mogą w szczególny sposób ułatwiać technologie 

komputerowe (przede wszystkim z uwagi na anonimowość sprawców), zapewniając 

potencjalnie nieograniczony zasięg oddziaływania sprawcy. 

Z tych względów działania zmierzające do skuteczniejszego zapobiegania, ścigania i karania 

sprawców przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu technologii informatycznych muszą 

być podejmowane na szczeblu międzynarodowym. Istotnym elementem tych działań jest 

wzmacnianie ram prawnych stanowiących podstawę współpracy w zakresie zwalczania tych 

przestępstw. Polska była i pozostaje aktywnym uczestnikiem tego procesu na arenie 

międzynarodowej, z czym związane jest podjęcie zobowiązań o charakterze prawnym 

i politycznym. 

W ostatnich latach w Polsce podjęto wiele działań zmierzających do zwiększenia 

efektywności karnoprawnej ochrony przed takimi czynami oraz wykrywania i ścigania ich 

sprawców. W wydanych w 2012 r. wytycznych Prokuratora Generalnego dotyczących udziału 

prokuratorów w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe (PG VII G 021/24/12) 

zaakcentowana została m.in. potrzeba uwzględnienia obiektywnych trudności dowodowych 

w postaci braku możliwości ustalenia przez pokrzywdzonego personaliów sprawcy 

przestępstwa przy podejmowaniu decyzji o objęciu ściganiem z urzędu przestępstw 

prywatnoskargowych. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do przestępstw 

popełnianych za pośrednictwem Internetu i środków komunikacji elektronicznej, w tym 

również przestępstw motywowanych przekonaniami rasistowskimi i ksenofobicznymi 

(zniewag, gróźb), których ofiarami mogą być imigranci. Zwiększeniu efektywności 

w wykrywaniu i ściganiu wskazanych przestępstw służy również wyznaczenie prokuratur 

rejonowych, w których prowadzone będą postępowania przygotowawcze dotyczące m.in. 

nawoływania do nienawiści na tle różnic etnicznych, narodowościowych lub religijnych. 

W omawianym zakresie Polska dokonała również wdrożenia decyzji ramowej Rady 

2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form 
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i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych1. Wskazać jednak 

należy, iż skuteczność wskazanej decyzji ramowej ogranicza fakt, iż ma ona zastosowanie 

jedynie do państw członkowskich Unii Europejskiej.  

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości (dalej „Konwencja”) wraz z będącym 

przedmiotem niniejszego wniosku o ratyfikację Protokołem dodatkowym dotyczącym 

penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy 

użyciu systemów komputerowych (dalej „Protokół dodatkowy”) stanowią istotny krok 

w kierunku przyjęcia uniwersalnych standardów w zakresie podejścia do tego typu 

przestępstw popełnianych przy zastosowaniu technologii informatycznych – definicji czynów 

zabronionych i norm dotyczących współpracy międzypaństwowej w ich ściganiu. Z uwagi na 

fakt, iż stronami Protokołu dodatkowego jest obecnie 20 państw, a podpisało go dalszych 

18 państw, należy oczekiwać, iż w przyszłości umowa ta stanowić będzie najefektywniejsze 

narzędzie międzynarodowej współpracy w dziedzinie zwalczania przestępstw o podłoży 

rasistowskim i ksenofobicznym popełnianych przy wykorzystaniu technologii 

komputerowych. 

Ratyfikacja Protokołu dodatkowego przyczyni się do wzmocnienia już istniejących w prawie 

krajowym mechanizmów mających na celu zapobieganie wskazanym w nim przestępstwom, 

a tym samym do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania i zwalczania tego zjawiska.  

1. Geneza Protokołu dodatkowego 

W toku negocjacji projektu Konwencji stwierdzono, że cyberprzestępczość godzi nie tylko 

w takie dobra chronione, jak poufność, integralność i dostępność systemów i danych 

informatycznych, ale również podstawowe wartości wspólne państwom demokratycznym, 

takie jak niedyskryminacja i poszanowanie praw mniejszości narodowych, etnicznych 

i religijnych czy też ochrona dzieci i młodzieży przed niegodziwym traktowaniem w celach 

seksualnych. W rezultacie działania przestępcze mogą okazać się groźne zarówno dla 

jednostek, jak i dla spójności społecznej państw i doprowadzić do odrodzenia się konfliktów 

na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym – grożąc naruszeniem praw całych grup 

społecznych. Jednocześnie podkreślano, że gwałtowny rozwój Internetu postawił krajowe 

systemy prawne w wyjątkowo trudnej sytuacji. Internet ze swej natury zakłada globalny 

zasięg i powszechną dostępność. Stąd też konieczne okazało się stworzenie 

                                                 
1  Dz. Urz. UE L 328 z 06.12.2008, str. 55. 



3 

międzynarodowych podstaw do walki ze wskazanymi groźnymi zjawiskami, w szczególności 

przyjęcie właściwych przepisów prawnych i wspieranie międzynarodowej współpracy.  

Ze wskazanych powyżej względów uzgodniono, iż z uwagi na potrzebę zapewnienia 

możliwie szybkiego przyjęcia i szerokiego poparcia dla opracowywanego projektu 

Konwencji, z zakresu tej umowy międzynarodowej wyłączone zostaną zagadnienia związane 

z kryminalizacją przestępstw o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym popełnionych 

przy użyciu systemów komputerowych. Kwestia ta została zaznaczona w Planie Działania 

przyjętym przez szefów państw i rządów Rady Europy podczas ich Drugiego Szczytu 

w Strasburgu, w dniach 10 i 11 października 1997 r., gdzie podkreślono jednocześnie 

konieczność znalezienia wspólnych środków reakcji na rozwój nowych technologii, opartych 

na standardach i wartościach Rady. Ostatecznie w Konwencji uregulowane zostały, poza 

czynami wymierzonymi w dane i systemy informatyczne, kwestie związane ze szczególnymi 

kategoriami przestępstw – pornografią dziecięcą oraz naruszeniami praw autorskich i praw 

pokrewnych. Regulacje dotyczące przestępstw o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym 

zostały natomiast zawarte w odrębnym Protokole dodatkowym, który został sporządzony 

i otwarty do podpisu w dniu 28 stycznia 2003 r., a wszedł w życie w dniu 1 marca 2006 r. 

W chwili obecnej stronami Protokołu dodatkowego jest 20 państw-członków Rady Europy, 

a podpisało go dalszych 18 państw, w tym Polska i 2 kraje niebędące członkami Rady Europy 

– Kanada i Republika Południowej Afryki. 

2. Cel i zakres Protokołu dodatkowego 

Celem Protokołu dodatkowego do Konwencji jest uzupełnienie, w stosunkach między jego 

stronami, postanowień Konwencji w zakresie penalizacji aktów o charakterze rasistowskim 

i ksenofobicznym, popełnionych przy użyciu systemów komputerowych. 

Definicje czynów, do których kryminalizacji zobowiązane są państwa-strony Protokołu 

dodatkowego, zawarte zostały w art. 3–7 Protokołu dodatkowego. 

Zgodnie z art. 8 Protokołu dodatkowego do wskazanych w nim przestępstw stosuje się 

postanowienia Konwencji dotyczące:  

− definicji stosowanych pojęć (art. 1 Konwencji), 

− odpowiedzialności osób prawnych oraz stosowanych kar i innych środków (art. 12 i 13 

Konwencji), 

− regulacji z zakresu prawa karnego procesowego (art. 14–21 Konwencji określające 

normy i procedury postępowania w sprawach dotyczących przestępstw określonych 
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w Konwencji, innych przestępstw popełnionych przy wykorzystaniu systemu 

informatycznego oraz zbierania dowodów w formie elektronicznej odnoszących się do 

przestępstw), 

− jurysdykcji (art. 22 Konwencji), 

− współpracy międzynarodowej w zakresie ekstradycji i wzajemnej pomocy prawnej oraz 

wymiany informacji (art. 23–35 Konwencji), 

jak również niektórych postanowień końcowych Konwencji (art. 41 i art. 44–46 Konwencji). 

I. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

1. Akty prawa polskiego odpowiadające uregulowaniom Protokołu dodatkowego 

Materia, której dotyczy Protokół dodatkowy, na gruncie prawa polskiego regulowana jest 

przepisami ustaw: 

a) z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny2,  

b) z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej3.  

Postanowienia Konwencji, do których odwołuje się Protokół dodatkowy, zostały ponadto 

uregulowane w ustawach:  

a) z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego4,  

b) z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary5,  

c) z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji6, 

d) z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne7 

oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, 

bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego8 i rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego 

przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów 

informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia 

zapisów z kontrolowanych przekazów9. 

                                                 
2  Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.  
3  Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm. 
4  Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.  
5  Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.  
6  Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn zm.  
7  Dz. U. z 2014 r. poz. 243. 
8  Dz. U. Nr 187, poz. 1568. 
9  Dz. U. Nr 110, poz. 1052. 



5 

Oceniając dostosowanie prawa polskiego do wymogów Protokołu dodatkowego, należy 

stwierdzić, że w odniesieniu do przestępstw popełnianych z pobudek rasistowskich 

i ksenofobicznych, przepisy krajowe są w pełni zgodne z Protokołem dodatkowym. 

Art. 3 ust. 1 Protokołu dodatkowego zobowiązuje państwa-strony do penalizacji zachowań 

polegających na dystrybucji lub publicznym udostępnianiu w inny sposób materiałów 

rasistowskich i ksenofobicznych w systemie komputerowym. Wymogowi temu odpowiadają 

art. 119 i art. 256 k.k., penalizujące odpowiednio stosowanie przemocy lub gróźb 

bezprawnych oraz nawoływanie do nienawiści, m.in. na tle różnic narodowościowych, 

etnicznych, rasowych czy wyznaniowych. 

Warunkiem pełnej zgodności prawa krajowego z postanowieniami Protokołu dodatkowego 

jest złożenie zastrzeżenia, zgodnie z art. 3 ust. 3 Protokołu dodatkowego, w brzmieniu: 

„Na podstawie art. 3 ust. 3 Protokołu Rzeczpospolita Polska zastrzega, iż warunkiem 

niezbędnym do uznania za przestępstwo czynu określonego w ust. 1 tego artykułu jest 

dyskryminacja związana z przemocą lub nienawiścią, o której mowa w ust. 2 tego artykułu.”. 

Art. 4 Protokołu dodatkowego, dotyczącemu gróźb powodowanych rasizmem i ksenofobią, 

odpowiada art. 190 k.k. Przepis ten penalizuje groźbę bezprawną niezależnie od jej 

motywacji. Raport wyjaśniający do Protokołu dodatkowego stwierdza ponadto, że przez 

groźbę rozumie się takie zachowanie, które wzbudza obawę spełnienia. Art. 190 k.k. czyni 

zadość temu wymaganiu. 

Art. 5 Protokołu dodatkowego, zobowiązującemu do penalizacji zniewag powodowanych 

rasizmem i ksenofobią, odpowiadają postanowienia art. 216 i art. 257 k.k. 

Art. 6 Protokołu dodatkowego dotyczy czynów polegających na zaprzeczaniu, poważnym 

umniejszaniu znaczenia, akceptacji lub usprawiedliwianiu zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni 

przeciwko ludzkości (mieści się w tym zakresie tzw. „kłamstwo oświęcimskie”). W polskim 

prawie wymaganiom określonym w Protokole dodatkowym częściowo odpowiadają: art. 55 

ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – odnoszący się jednak tylko do zbrodni 

nazistowskich i komunistycznych oraz zbrodni przeciwko ludzkości, pokojowi i wojennych 

popełnionych na osobach narodowości polskiej i obywatelach polskich innych narodowości – 

oraz art. 256 k.k., zakazujący m.in. propagowania ideologii faszyzmu i innych 

totalitaryzmów. Dlatego też zasadne jest powiązanie czynu z art. 6 ust. 1 Protokołu 

dodatkowego (zaprzeczanie zbrodniom) z zamiarem wywołania nienawiści, dyskryminacji 

lub aktów przemocy wobec jednostki lub grupy (znamionami czynu z art. 256 k.k.). Należy 
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bowiem zauważyć, iż pojęcie „nienawiści”, zawarte w art. 256 k.k., jest szerokie i obejmuje 

nie tylko skrajne i destrukcyjne emocje prowadzące do czynnej agresji, ale również niechęć, 

pogardę i brak akceptacji (wskazany w Protokole dodatkowym cel w postaci dyskryminacji). 

Potwierdza to orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2007 r. (sygn. IV KK 406/06), 

w którym nawoływanie do nienawiści zostało zdefiniowane jako wypowiedź służąca 

wzbudzeniu u odbiorcy uczucia silnej niechęci, złości, braku akceptacji, wręcz wrogości do 

poszczególnych osób lub całych grup społecznych czy wyznaniowych, bądź też podtrzymaniu 

i nasileniu takiego negatywnego nastawienia. 

W związku z powyższym konieczne jest złożenie przez Polskę zastrzeżenia w brzmieniu: 

„Na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a Protokołu, Rzeczpospolita Polska zastrzega, iż warunkiem 

niezbędnym dla uznania za przestępstwo czynu określonego w ust. 1 tego artykułu jest zamiar 

określony w ust. 2 lit. a tego artykułu.”. 

Podobne zastrzeżenia złożyło szereg państw-stron Protokołu dodatkowego. 

Art. 7 Protokołu dodatkowego odpowiadają art. 13 § 2 i art. 18 § 2 i 3 k.k. Przepisy Kodeksu 

karnego dotyczące podżegania i pomocnictwa oraz usiłowania mają zastosowanie do każdego 

z przestępstw, w tym przestępstw odpowiadających postanowieniom Protokołu dodatkowego. 

3. Regulacje Konwencji, które będą miały zastosowanie do przestępstw określonych 

w Protokole dodatkowym 

Art. 14 i 15 Konwencji formułują ogólne cele i warunki stosowania określonych w Konwencji 

regulacji, w szczególności w zakresie efektywności podejmowanych działań oraz 

zapewnienia należytego poziomu gwarancji procesowych. Prawo polskie jest zgodne z tymi 

wymaganiami, a Polska jest stroną umów międzynarodowych, o których mowa w art. 15  

ust. 1 Konwencji. 

Art. 16 i 17 Konwencji, dotyczącym zabezpieczenia przechowywanych danych 

informatycznych i danych dotyczących ruchu, odpowiadają art. 218 i art. 218a k.p.k. Należy 

przy tym zauważyć, iż przepisy te stanowią podstawę działań podejmowanych przez 

uprawnione organy (sąd lub prokuratura) jedynie w odniesieniu do podmiotów prowadzących 

działalność pocztową lub telekomunikacyjną. Zaś w zakresie dotyczącym pozostałych 

podmiotów zastosowanie mieć będzie art. 236a w zw. z art. 217 k.p.k. Rozwiązanie takie jest 

zgodnie z art. 18 Konwencji. 



7 

Art. 19 Konwencji wprowadza wymóg zapewnienia właściwym organom możliwości 

przeszukania i zajęcia przechowywanych danych informatycznych oraz określa warunki tego 

przeszukania lub zajęcia. Na gruncie krajowym możliwość dokonania przeszukania i zajęcia 

danych w związku z przeszukaniem przewiduje art. 236a w zw. Z art. 219 i nast. k.p.k. 

Przepis ten, szczególnie interpretowany w świetle zobowiązań wynikających z Konwencji, 

stanowi wystarczającą podstawę do działań organów krajowych, również w zakresie 

dokonywania zdalnego przeszukania systemu informatycznego za pomocą sieci 

informatycznej. Natomiast możliwość powołania osoby dysponującej specjalistyczną wiedzą 

z zakresu informatyki w charakterze biegłego przewiduje art. 195 k.p.k.  

Art. 20 Konwencji odpowiadają regulacje zawarte w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, a w szczególności jej art. 179. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorcy 

telekomunikacyjni zobowiązani są do zapewnienia warunków technicznych umożliwiających 

uprawnionym do tego służbom dostęp do określonych treści i danych i ich utrwalanie. 

Przepisem uzupełniającym powyższą regulację, dotyczącym wykonywania powyższych 

obowiązków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz Policji, jest art. 20c 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Omawiany przepis obejmuje również uprawnienie 

Policji do uzyskiwania dostępu do danych telekomunikacyjnych określonych w Konwencji 

jako dane dotyczące ruchu i ich przetwarzania w czasie rzeczywistym. Wynika to wprost 

z treści rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rozporządzenie to określa również warunki 

wykonywania tych zadań przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych według wymagań 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych10. Takie przepisy są 

wystarczające do realizacji wymogu zachowania w tajemnicy określonych czynności 

dokonywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.  

Wymaganiom w zakresie przechowywania danych dotyczących treści przekazywanych 

informacji, określonym w art. 21 Konwencji, odpowiadają przepisy Rozdziału 26 k.p.k., które 

– zgodnie z art. 241 k.p.k. – muszą być stosowane do wszelkich innych niż rozmowy 

telefoniczne form komunikowania się. Szczegółowe zasady postępowania podmiotów 

zobowiązanych do utrwalania treści przekazów określa rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania 

sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu 

                                                 
10 Dz. U. Nr 182, poz. 1228. 
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dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów 

z kontrolowanych przekazów. Obowiązek przechwytywania danych w zakresie treści 

przekazów zawiera również art. 179 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, dotyczący również przekazów utrwalanych w czasie rzeczywistym. 

Zgodnie z art. 239 k.p.k., mającym zastosowanie także w przypadku utrwalania treści innych 

sposobów komunikowania się niż rozmowy telefoniczne, zapewnia się zachowanie 

w tajemnicy prowadzonych czynności. Uzupełniającą regulację w tym przedmiocie stanowi 

ww. rozporządzenie. 

Art. 22 Konwencji, kształtujący podstawy jurysdykcji nad przestępstwami określonymi 

w Protokole dodatkowym, znajduje odzwierciedlenie w art. 5, art. 109, art. 110 i art. 113 k.k.  

W odniesieniu do regulacji dotyczącej ekstradycji (art. 24 Konwencji) prawo polskie jest 

zgodne z Konwencją. Przepisy Rozdziałów 64 i 65 k.p.k., dotyczących wystąpienia 

o wydanie oraz ekstradycję osób ściganych lub skazanych, a także umowy międzynarodowe 

(w tym zawarte pod auspicjami Rady Europy), których stroną jest Polska, zapewniają 

realizację wniosków ekstradycyjnych składanych w związku z przestępstwami określonymi 

w Protokole dodatkowym. 

Zawarte w art. 23 i art. 25–34 Konwencji postanowienia dotyczące współpracy państw-stron 

Konwencji, a mające zastosowanie pomiędzy państwami-stronami Protokołu dodatkowego, 

określają ogólne zasady pomocy prawnej, przekazywania innemu państwu-stronie informacji 

z własnej inicjatywy, postępowania w przypadku braku obowiązujących porozumień 

międzynarodowych oraz poufność i ograniczenia dotyczące wykorzystywania uzyskanych 

informacji. W przypadku braku wspólnego porozumienia międzynarodowego wiążącego 

współpracujące ze sobą państwa, zastosowanie bezpośrednie mają przepisy art. 27 i 28 

Konwencji. Z uwagi na fakt, iż Polska (podobnie jak inne państwa-strony Konwencji) jest już 

stroną Konwencji Rady Europy o pomocy prawnej w sprawach karnych oraz dwóch 

protokołów do niej, większość obrotu prawnego związanego z zakresem Protokołu 

dodatkowego odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Jednak, z uwagi na swoją 

precyzję i szczegółowość, wskazane przepisy Konwencji będą mogły stanowić samodzielną 

podstawę współpracy międzynarodowej w zwalczani przestępstw określonych w Protokole 

dodatkowym. Współpraca taka będzie również możliwa na mocy postanowień  

Rozdziału 62 k.p.k., dotyczącego pomocy prawnej i doręczeń w sprawach karnych, jak 

również na mocy innych przepisów regulujących zakres i tryb działania właściwych organów.  
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Zawarte w art. 41 i art. 44–46 Konwencji postanowienia końcowe nie odbiegają od regulacji 

zawartych w innych konwencjach Rady Europy.  

III. Skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne związane z wejściem 

w życie umowy międzynarodowej, wraz z określeniem źródeł finansowania 

1. Skutki finansowe 

Ratyfikacja Protokołu dodatkowego nie pociągnie za sobą dodatkowych skutków 

finansowych. Na dotychczasowych zasadach i w ramach posiadanych środków kontynuowane 

będą działania organów ścigania związane z wykrywaniem i zapobieganiem przestępstwom 

o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym oraz działania koordynacyjne wyznaczonych 

organów centralnych (art. 24 i 27 Konwencji w zw. z art. 8 ust. 2 Protokołu dodatkowego) 

i punktów kontaktowych (art. 35 Konwencji w zw. z art. 8 ust. 2 Protokołu dodatkowego).  

2. Skutki społeczne 

Wdrożenie przepisów Protokołu dodatkowego będzie skutkowało wzmocnieniem ochrony 

przed przestępstwami o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym popełnianym 

z wykorzystaniem systemów komputerowych oraz wzrostem świadomości społeczeństwa 

w tym zakresie. 

3. Skutki gospodarcze i polityczne 

Ratyfikacja Protokołu dodatkowego nie spowoduje bezpośrednich skutków gospodarczych. 

Należy jednak zauważyć, iż fakt przystąpienia do Protokołu dodatkowego, poprzedzony 

ratyfikacją Konwencji, może wpłynąć na postrzeganie Polski jako kraju zapewniającego 

oczekiwany poziom ochrony przedstawicielom mniejszości religijnych, etnicznych czy 

narodowych – co jest szczególnie istotne wobec silnego umiędzynarodowienia relacji 

gospodarczych.  

W sferze skutków politycznych ratyfikacja Protokołu dodatkowego stanowić będzie realizację 

przyjętych wcześniej przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. Jednocześnie, w związku 

z upływem ponad dekady od podpisania tej umowy międzynarodowej, ostateczne związanie 

się Protokołem dodatkowym jest konieczne do utrzymania wizerunku Polski jako państwa 

zaangażowanego na arenie międzynarodowej w zwalczanie przestępczości o charakterze 

rasistowskim i ksenofobicznym. 
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4. Skutki prawne 

Z uwagi na zasadniczą zgodność polskich regulacji prawnych z wymaganiami Protokołu 

dodatkowego, jego ratyfikacja nie będzie się wiązała z koniecznością dalszych zmian 

o charakterze legislacyjnym.  

Konsekwencją wdrożenia Protokołu dodatkowego będzie natomiast wzmocnienie działań 

wymierzonych w określone w nim typy przestępstw, w wyniku rozszerzenia możliwości 

współpracy międzynarodowej w ich zwalczaniu, i objęcie jurysdykcją karną ich sprawców 

niezależnie od warunku karalności w miejscu ich popełnienia, zgodnie z art. 113 k.k.  

Sposób wdrożenia postanowień Protokołu dodatkowego został szczegółowo przedstawiony 

w części II niniejszego uzasadnienia.  

IV. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową 

Protokół dodatkowy zawiera postanowienia dotyczące bezpośrednio wolności, praw lub 

obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – przede 

wszystkim w zakresie penalizacji określonych w niej czynów – oraz innych spraw 

uregulowanych w ustawie – w tym kwestii obowiązków podmiotów działających na rynku 

telekomunikacyjnym. Z tych względów, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji RP, 

Konwencja podlega ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 



Lista oswiadczen i zastrzezen Polski 

do Protokolu dodatkowego do Konwencji o cyberprzest~pczosci dotycz~cego penalizacji 

czyn6w o charakterze rasistowskim lub ksen ofobicznym popelnionych przy uzyciu 

system6w komputerowych 

wraz z tlumaczeniem na jyzyk angielski 

Zastrzezenia Polski do Konwencji o cyberprzest~pczosci dotycz~cego penalizacji czyn6w 
o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popelnionych przy ui:yciu system6w 
kom p utero\\·)'ch: 

1. , Na podstawie art. 3 ust. 3 Protokolu Rzeczpospolita Polska zastrzega, iz warunkiem 

niezb£?dnym do uznania za przestfpstwo czynu okre5lonego w usr 1 rego artykulu jest 

dyskryminacja zwiqzana z przemocq lub nienawisciq, o kt6rej mowa w usr 2 tego 

artykulu." 

, Pursuant to Article 3, paragraph 3 of the Additional Protocol, the Republic of Poland 

reserves that the condition that is necessary to consider a conduct referred to in 

paragraph 1 o. f this Article a criminal offence is discrimination assoc iated ·vvith 1•iolence 

or hatred, as referred to in paragraph 2 of this Article." 

2. ,Na podstawie art. 6 ust. 2 fir a Protokolu, Rzeczpospolita Polska zastrzega, it 

warunkiem niezb(( dny m dla uznania za przestfpstwo czynu okreSlonego w ust 1 rego 

artykulu jest zamiar okreS!ony w ust. 2 lit. a tego artykulu." 

, Pursuant to Article. 6 paragraph 2, subparagraph a) of the Protocol, rhe Republic of 

Poland reserves that the condition that is necessary to consider a conduct referred ro in 

paragraph 1 of this Article a criminal o. ffence is rhe intent. as sp ecified in paragraph 2, 

subparagraph a) of this Article." 

Za zgodnosc tlumaczenia z oryginalem 



Tlumaczenie 

Protok61 Dodatkowy do Konwencji o cyberprzest«rpczosci dotycz~cy penalizacji czyn6w 

o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznyrn popelnionych przy uiyciu system6w 

kornputerowych 

Strasburg, 28 .1. 2003 

Preambula 

Paflstwa Czlonkowskie Rady Europy i inne Strony Konwencji o cyberprzestypczosci , otwartej 

do podpisu w Budapeszcie 23 listopada 2001 r., sygnatariusze niniejszego Protokolu; 

Bior'lc pod uwagy, ze celem Rady Europy jest osi'lgniycie wiykszej jednosci miydzy jej 

czlonkami; 

Przypominaj'lc, iz wszyscy ludzie rodz'l siy wolni i r6wni w swej godnosci i prawach; 

Podkre5laj'lc potrzeby zapewnienia pelnego i skutecznego urzeczywistniania wszystkich praw 

czlowieka bez jakiejkolwiek dyskryminacji lub rozr6zniania, tak jak to przewidujq 

europejskie i inne miydzynarodowe instrumenty; 

Przekonane, iz akty o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym stanowi'l pogwalcenie praw 

czlowieka i stanowiq zagrozenie dla rzqd6w prawa i demokratycznej stabilnosci; 

Uznaj'lc, iz prawo wewnytrzne i miydzynarodowe winno zapewniac odpowiednie prawne 

srodki reakcji na propagandy o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym rozpowszechnianq 

poprzez systemy komputerowe; 

Swiadome faktu , iz taka propaganda jest czysto przedmiotem kryminali zacji w praw1 e 

wewnytrznym; 

Majqc na uwadze Konwencjy o cyberprzestypczosci , kt6ra przewiduje nowoczesne i 

elastyczne metody wsp6lpracy miydzynarodowej oraz przekonane o potrzebie harmonizacji 

przepis6w prawa materialnego dotycz'lcych walki z propagowaniem rasizmu i ksenofobii; 



Swiadome, iz systemy komputerowe stwarzaj'! bezprecedensowe metody korzystania ze 

swobody wyrazania opinii i komunikowania sit;: na calym swiecie; 

Uznaj'!c, iz swoboda wyrazania opinii stanowi jedn'! z najwazniejszych podstaw 

spoleczenstwa demokratycznego oraz jest jednym z podstawowych warunk6w postt;:pu i 

rozwoju kazdej istoty ludzkiej; 

Zaniepokojone ryzykiem naduzywania lub wykorzystywania system6w komputerowych do 

rozpowszechniania propagandy rasistowskiej i ksenofobicznej; 

Pami((taj'tc o koniecznosci zagwarantowania wlasciwej r6wnowagi pomi((dzy swobod'! 

wyrazania opinii a efektywn't walk'! z aktami o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym; 

Uznaj'tc, iz celem Protokolu nie jest wplywanie na ustanowione zasady odnosz'tce si(( do 

swobody wyrazania opinii w krajowych systemach prawnych; 

Bior'tc pod uwagt;: odpowiednie mit;:dzynarodowe instrumenty prawne z tej dziedziny, w 

szczeg6lnosci Konwencjt;: praw czlowieka i podstawowych wolnosci i Protok6l nr 12 do niej 

dotycz'tCY generalnego zakazu dyskryminacji, istniej'!ce konwencje Rady Europy dotycz'tce 

wsp6lpracy w sprawach kamych, w szczeg6lnosci Konwencjt;: o cyberprzestt;:pczosci, 

Mit;:dzynarodow'! Konwencj(( ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 

rasowej z 21 grudnia 1965r., Wsp6lne Dzialanie z 15 lipca 1996r. Unii Europejskiej, przyjt;:te 

przez Radt;: na podstawie artykulu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotycz'tce dzialail w celu 

zwalczenia rasizmu i ksenofobii; 

Przyjmuj'tc z zadowoleniem ostatnie OSI'tgmt;:cm sprzyJaj'tce dalszemu pogl((bianiu 

zrozumienia i wsp6lpracy mit;:dzynarodowej w zwalczaniu cyberprzestt;:pczosci, jak r6wniez 

rasizmu i ksenofobii; 

Maj'tc r6wniez na uwadze Plan Dzialania przyjyty przez szef6w pailstw i rz'td6w Rady 

Europy podczas ich Drugiego Szczytu (Strasburg, 10 - 11 pazdziemika 1997r.), w celu 

znalezienia wsp6lnych srodk6w reakcji na rozw6j nowych technologii, opartej na standardach 

i wartosciach Rady Europy; 

Uzgodnily co nastypuje: 
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Rozdzial I - Postanowienia wspolne 

Artykull - Cel 

Celem tego Protokolu jest uzupelnienie, w stosunkach pomiydzy Stronami, postanowien 

Konwencji o cyberprzest((pczosci, otwartej do podpisu w Budapeszcie, 23 listopada 2001r., 

(zwanej dalej Konwencj£l), w zakresie penalizacji akt6w o charakterze rasistowskim i 

ksenofobicznym popelnionych przy uzyciu system6w komputerowych. 

Artykul 2 - Definicja 

1. Dla cel6w niniejszej Konwencji: 

,materialy rasistowskie i ksenofobiczne" oznaczaJ'l ka:Zdy material p1semny, 

kazdy wizerunek lub ka:Zde inne wyra:Zenie mysli lub teorii, kt6re nawoluj'l, 

popieraj'l lub podzegaj'l do nienawisci , dyskryminacji lub przemocy przeciw 

jakiejkolwiek osobie lub grupie os6b, ze wzgl((du na rasy, kolor, pochodzenie 

narodowe lub etniczne, jak r6wniez religi((, jezeli wykorzystywana jest ona jako 

pretekst dla kt6regokolwiek ze wskazanych wyzej zachowan. 

2. Terminy i wyra:Zenia uzyte w tym Protokole interpretuje si(( w taki sam spos6b, w jaki 

te terminy i wyra:Zenia interpretowane SC:l zgodnie z Konwencj'l. 

Rozdzial II - Srodki, jakie nale:iy podj11c na szczeblu krajowym 

Artykul 3 - Rozpowszechnianie materialow rasistowskich i ksenofobicznych w systemie 

komputerowym 

1. Kazda Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie oka:ZC:l si(( niezb((dne dla 

uznania za przest((pstwo w jej prawie wewn((trznym, umyslnej i bezprawnej: 

dystrybucji lub publicznego udost((pniania w 1nny spos6b material6w 

rasistowskich i ksenofobicznych w systemie komputerowym. 

2. Strona moze zastrzec sobie prawo do nieustanawiania odpowiedzialnosci karnej w 

odniesieniu do zachowan zdefiniowanych w ust((pie 1 tego Artykulu, w przypadku gdy 

materialy, zdefiniowane w Artykule 2, ust((p 1, nawoluj'l, popieraj'llub podzegaj£l do 

dyskryminacji, kt6ra nie jest zwi¥ ana z przemoc'l lub nienawisci'l, pod warunkiem 

istnienia innych skutecznych srodk6w. 
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3. Niezaleznie od ust((pu 2, Strona moze zastrzec prawo do niestosowania ust((pu 1 w 

odniesieniu do tych przypadk6w dyskryminacji, dla kt6rych, z powodu ustanowionych 

zasad krajowego systemu prawnego dotycz~cych swobody wyra2:ania opinii, nie moze 

zapewnic skutecznych srodk6w, o kt6rych mowa w ust((pie 2. 

Artykul 4 - Grozby powodowane rasizmem i ksenofobi~ 

Ka2:da Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie okaz~ si(( niezbydne dla uznania 

za przest((pstwo w JeJ praw1e wewn((trznym, umyslnego bezprawnego: 

grozenia, przy uzyciu systemu komputerowego, popelnieniem powa2:nego 

przest((pstwa, zdefiniowanego zgodnie z prawem wewnytrznym 

(i) osobom, z racji ich przynaleznosci do grupy wyodrybnionej z uwag1 na rasy, 

kolor, pochodzenie narodowe lub etniczne, jak r6wniez do grupy religijnej , 

jezeli wykorzystywana jest ona jako pretekst dla kt6regokolwiek ze wskazanych 

wyzej zachowan. 

(ii) grupie os6b wyodrybnionej ze wzglydu na kt6r¥olwiek z tych cech. 

Artykul 5 - Zniewagi powodowane rasizmem i ksenofobi~ 

1. Kazda Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie oka2:~ siy niezbydne dla 

uznania za przestypstwo w jej prawie wewn((trznym, umyslnej i bezprawnej: 

publicznej zniewagi, przy uzyciu systemu komputerowego 

(i) os6b z racji ich przynaleznosci do grupy wyodrybnionej z uwagi na rasy, kolor, 

pochodzenie narodowe lub etniczne, jak r6wniez do grupy religijnej, jezeli 

wykorzystywana jest ona jako pretekst dla kt6regokolwiek ze wskazanych wyzej 

zachowan. 

(ii) grupy os6b wyodrybnionej ze wzglydu na kt6r¥olwiek z tych cech. 

2. Strona moze zar6wno: 

a. wymagac, aby przest((pstwo zdefiniowane w ustypie 1 mialo ten skutek, iz 

osoba lub grupa os6b zdefiniowana w ust((pie 1 jest narazona na nienawisc, 

obrazy, osmieszenie lub tez 

b. zastrzec sobie prawo niestosowania, w calosci lub w czysci, ust((pu 1. 

Artykul - 6 Zaprzeczanie, powazne umniejszanie znaczenia, akceptacja lub 

usprawiedliwianie zbrodni ludobojstwa oraz zbrodni przeciwko ludzkosci 
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1. Katda Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie okat~ si(( niezbydne dla 

uznania za przestypstwo w jej prawie wewnytrznym, umyslnego i bezprawnego: 

rozpowszechniania oraz publicznego udost((pniania w inny spos6b, poprzez system 

komputerowy, material6w, kt6re zaprzeczajq, powatnie urnniejszajq znaczenie, 

aprobujq lub usprawiedliwiajq akty ludob6jstwa lub zbrodnie przeciwko ludzkosci 

zdefiniowane przez prawo miydzynarodowe i uznane za takie przez ostateczne i 

wiq.Zqce decyzje Miydzynarodowego Trybunalu Wojskowego, ustanowionego 

Umowq Londynskq z dnia 8 maja 1945r., lub innego sqdu miydzynarodowego, 

ustanowionego zgodnie ze stosownymi instrumentami miydzynarodowymi, 

kt6rego jurysdykcjy uznaje ta Strona. 

2. Strona moze zar6wno: 

a. wymagac, aby zaprzeczenie lub urnniejszenie znaczenia okreslone w ustttpie 1 

zostalo popelnione z zamiarem wywolania nienawisci, dyskryminacji lub 

akt6w przemocy wobec j ednostki lub grupy, opartych na rasie, kolorze, 

pochodzeniu narodowym lub etnicznym, jak r6wniez religii, jezeli 

wykorzystywana jest ona jako pretekst dla kt6regokolwiek ze wskazanych 

wyzej zachowan. 

b. zastrzec sobie prawo do niestosowania, w czttsci lub calosci, ustypu 1. 

Artykul7- Pomocnictwo i podzeganie 

Kazda Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie okatq si(( niezbydne dla uznania 

za przesttrpstwa w jej prawie wewntttrznym, umyslnego i bezprawnego pomocnictwa lub 

podzegania do popelnienia kt6regokolwiek z przest((pstw okreslonych zgodnie z 

niniejszym Protokolem. 

Rozdzial Ill- Relacje pomi~dzy Konwencj~ a Protokolem 

Artykul8- Relacje pomi~dzy Konwencj~ a Protokolem 

1. Artykuly: 1, 12, 13 , 22, 41 , 44, 45, 46 Konwencji stosuje sitt, mutatis mutandis, do 

niniej szego Protokolu. 

2. Strony rozszerz~ zakres stosowania srodk6w zdefiniowanych w artykulach: 14 do 21, 

23 do 35 Konwencji na artykuly od 2 do 7 niniej szego Protokolu. 
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Rozdzial IV - Postanowienia koncowe 

Artykul 9 - Wyrazenie zgody na zwi~zanie si~ umow~ 

1. Niniejszy Protok6l jest otwarty do podpisu dla Panstw, kt6re podpisaly Konwencjy, 

kt6re 

mogq wyrazic zgody na zwi(!Zanie siy Protokolem poprzez: 

a. podpisanie bez zastrzezen co do ratyfikacji, przyjycia lub zatwierdzenia; lub 

b. podpisanie z zastrzezeniem ratyfikacji , przyjycia lub zatwierdzenia, po kt6rym 

nastqpi 

ratyfikacja, przyjycie lub zatwierdzenie. 

2. Pailstwo nie moze podpisac niniejszego Protokolu bez zastrzezenia ratyfikacji, 

przyjycia lub zatwierdzenia albo zlozyc dokumentu ratyfikacyjnego, przyjycia lub 

zatwierdzenia, o ile wczesniej nie zlozylo lub nie zlozy jednoczesnie dokumentu 

ratyfikacyjnego, przyjycia lub zatwierdzenia Konwencji. 

3. Dokument ratyfikacyjny, przyjycia lub zatwierdzenia sklada Sly Sekretarzowi 

Generalnemu Rady Europy. 

ArtykullO - Wejscie w .iycie 

1. Niniejszy Protok6l wejdzie w zycie p1erwszego dnia mleSlqca nastypujqcego po 

uplywie trzymiesiycznego okresu od dnia, w kt6rym piyc Pailstw wyrazi swojq zgody 

na zwi(!Zanie siy postanowieniami Protokolu, zgodnie z artykulem 9. 

2. Wobec kazdego Pailstwa, kt6re w p6Zniej szym okresie wyrazi SWOJ'! zgody na 

zwiqzanie siy Protokolem, wejdzie on w zycie pierwszego dnia miesiqca 

nastypujqcego po uplywie trzymiesiycznego okresu od dnia podpisania bez zastrzezen 

co do ratyfikacji, przyJyCia lub zatwierdzenia albo zlozenia dokumentu 

ratyfikacyjnego, przyjycia lub zatwierdzenia. 

Artykulll - Przyst~pienie 

1. Po wejsciu w zycie mmeJszego Protokolu ka2:de Pailstwo, kt6re przystqpilo do 

Konwencji , moze r6wniez przystqpic do Protokolu. 
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2. Przyst~pienie dokonuje sitt poprzez zlozenie Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy 

dokumentu przyst~pienia, i staje sitt skuteczne pierwszego dnia miesi~ca 

nastypuj~cego po uplywie trzech miesiycy od daty zlozenia. 

Artykul12 - Zastrzezenia i deklaracje 

1. Zastrzezenia i deklaracje zlozone przez Strontt do postanowien Konwencji odnosz~ sitt 

r6wniez do niniejszego Protokolu, o ile Strona nie zlozy odmiennej deklaracji w 

momencie podpisania lub zlozenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyst~pienia lub 

zatwierdzenia. 

2. Ka.Zde Panstwo, w pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady 

Europy, moze w chwili podpisywania lub skladania swojego dokumentu 

ratyfikacyjnego, przyJyCia lub zatwierdzenia oswiadczyc, ze zastrzega sobie 

mozliwosc zglaszania zastrzezen, o kt6rych mowa w artykulach 3, 5, 6 niniejszego 

Protokolu. Jednoczesnie Strona moze zastrzec sobie mozliwosc zglaszania w 

odniesieniu do przepis6w niniejszego Protokolu zastrzezen przewidzianych w artykule 

22, ustyp 2 i w arty kule 41, ustyp 1 Konwencj i, niezaleznie od ich stosowania przez 

Strontt w odniesieniu do przepis6w Konwencji. Skladanie innych zastrzezen jest 

niedopuszczalne. 

3. Ka.Zde Panstwo, w pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady 

Europy, moze w chwili podpisywania lub skladania swojego dokumentu 

ratyfikacyjnego, przyJyCia lub zatwierdzenia oswiadczyc, ze zastrzega sobie 

mozliwosc wymagania dodatkowych element6w jak to przewidziano w artykule 5 

ustyp 2 i artykule 6 ustyp 2 niniejszego Protokolu. 

Artykul13 - Status i wycofanie zastrzezen 

1. Strona, kt6ra zglosila zastrzezenie zgodnie z artykulem 12, wycofa jew calosci lub w 

czttsci, gdy tylko pozwolq na to okolicznosci. Wycofanie takie wywiera skutek z 

dniem otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego. Jezeli w notyfikacji 

podaje sitt, ze wycofanie-'zastrzezenia wywiera skutek w konkretnej dacie oraz jezeli 

data jest p6zniej sza od daty otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego, 

wycofanie wywiera skutek w tej p6Zniej szej dacie. 

2. Sekretarz Generalny moze okresowo zwracac sitt do Stron, kt6re zlozyly jedno lub 

kilka zastrzezen zgodnie z artykulem 12, o przedstawienie informacji o perspektywach 

wycofania tego zastrzezenia lub zastrzezen. 
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----· ------------ --- -------

Artykul14- Zakres terytorialny 

1. Ka.Zda Strona, w chwili podpisywania lub skladania swojego instrumentu 

ratyfikacyjnego, akceptacji, zatwierdzenia lub przystqpienia, moze wskazac terytorium 

lub terytoria, do kt6rych stosowac siy bydzie niniejszy Protok6l. 

2. Kazda Strona moze w dowolnym momencie zlozyc Sekretarzowi Generalnemu Rady 

Europy deklaracjy o rozszerzeniu stosowania niniejszego Protokolu na ka.Zde inne 

terytorium okreslone w tej deklaracji. Protok6l wejdzie w zycie na tym terytorium 

pierwszego dnia miesiqca po uplywie trzymiesiycznego okresu od dnia otrzymania 

deklaracji przez Sekretarza Generalnego Rady Europy. 

3. Ka.Zda deklaracja zlozona na podstawie dw6ch poprzednich ustyp6w moze zostac 

wycofana w odniesieniu do ka.Zdego terytorium wskazanego w takiej deklaracji w 

drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy. Wycofanie 

wywiera skutek pierwszego dnia miesiqca po uplywie trzymiesiycznego okresu od 

dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Rady Europy. 

Artykul 15 - Wypowiedzenie 

1. Ka.Zda Strona moze w dowolnej chwili wypowiedziec niniejszy Protok6l kierujqc do 

Sekretarza Generalnego Rady Europy odpowiedniq notyfikacjy. 

2. Wypowiedzenie staje siy skuteczne pierwszego dnia miesiqca nastypujqcego po 

uplywie trzymiesiycznego okresu od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza 

Generalnego Rady Europy. 

Artykul16 - Notyfikacja 

Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadamia Panstwa Czlonkowskie, Panstwa me 

bydqce czlonkami Rady Europy, kt6re uczestniczyly w opracowywaniu niniejszego 

Protokolu, jak tez wszystkie Panstwa, kt6re przystqpily do Protokolu lub zostaly 

zaproszone do przystqpienia do niego, o: 

a. kazdym akcie podpisania Protokolu; 

b. zlozeniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjycia, zatwierdzenia lub przystqpienia; 

c. kazdej daty wejscia w zycie niniejszego Protokolu zgodnie z jego artykulami 9, 

10, 
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d. wszelkich innych aktach, notyfikacjach lub informacj ach zwiqzanych z 

niniejszym Protokolem. 

Na dow6d czego, nizej podpisani, odpowiednio do tego umocowam, podpisali mmeJszy 

Protok6l. 

Sporzqdzono w Strasburgu, w dniu 28 stycznia 2003 roku w jyzykach francuskim i 

angielskim, przy czym obie wersje jyzykowe Sq jednakowo autentyczne, w jednym 

egzemplarzu, kt6ry zostanie zlozony w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady 

Europy przekaze poswiadczone kopie kazdemu Panstwu Czlonkowskiemu Rady Europy, 

Panstwom nie bydqcym czlonkami Rady Europy, kt6re uczestniczyly w opracowywaniu 

Protokolu oraz ka:ldemu Panstwu zaproszonemu do przystqpienia do Protokolu. 

Za zgodno.§c tlumaczenia z oryginalem 
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The member States of the Council of Europe and the other States Parties to the 
Convention on Cybercrime, opened for signature in Budapest on 23 November 2001, 
signatory hereto; 

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between 
its members; 

Recalling that all human beings are born free and equal in dignity and rights; 

Stressing the need to secure a full and effective implementation of all human rights 
without any discrimination or distinction, as enshrined in European and other 
international instruments; 

Convinced that acts of a racist and xenophobic nature constitute a violation of human 
rights and a threat to the rule of law and democratic stability; 

Considering that national and international law need to provide adequate legal responses 
to propaganda of a racist and xenophobic nature committed through computer systems; 

A ware of the fact that propaganda to such acts is often subject to criminalisation in 
national legislation; 

Having regard to the Convention on Cybercrime, which provides for modern and flexible 
means of international co-operation and convinced of the need to harmonise substantive 
law provisions concerning the fight against racist and xenophobic propaganda; 

Aware that computer systems offer an unprecedented means of facilitating freedom of 
expression and communication around the globe; 

Recognising that freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a 
democratic society, and is one of the basic conditions for its progress and for the 
development of every human being; 

Concerned, however, by the risk of misuse or abuse of such computer systems to 
disseminate racist and xenophobic propaganda; 

Mindful of the need to ensure a proper balance between freedom of expression and an 
effective fight against acts of a racist and xenophobic nature; 

Recognising that this Protocol is not intended to affect established principles relating to 
freedom of expression in national legal systems; 
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Taking into account the relevant international legal instruments in this field, and in 
particular the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms and its Protocol No. 12 concerning the general prohibition of discrimination, 
the existing Council of Europe conventions on co-operation in the penal field, in 
particular the Convention on Cybercrime, the United Nations International Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 21 December 1965, the 
European Union Joint Action of 15 July 1996 adopted by the Council on the basis of 
Article K.3 of the Treaty on European Union, concerning action to combat racism and 
xenophobia; 

Welcoming the recent developments which further advance international understanding 
and co-operation in combating cybercrime and racism and xenophobia; 

Having regard to the Action Plan adopted by the Heads of State and Government of the 
Council of Europe on the occasion of their Second Summit (Strasbourg, 10-11 October 
1997) to seek common responses to the developments of the new technologies based on 
the standards and values of the Council of Europe; 

Have agreed as follows: 

Chapter I - Common provisions 

Article 1 - Purpose 

The purpose of this Protocol is to supplement, as between the Parties to the Protocol, the 
provisions of the Convention on Cybercrime, opened for signature in Budapest on 
23 November 2001 (hereinafter referred to as "the Convention"), as regards the 
criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer 
systems. 

Article 2 - Definition 

1 For the purposes of this Protocol: 

"racist and xenophobic material" means any written material, any image or any other 
representation of ideas or theories, which advocates, promotes or incites hatred, 
discrimination or violence, against any individual or group of individuals, based on race, 
colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any 
of these factors. 

2 The terms and expressions used in this Protocol shall be interpreted in the same manner 
as they are interpreted under the Convention. 

Chapter II - Measures to be taken at national level 

Article 3- Dissemination of racist and xenophobic material through computer systems 

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and 
without right, the following conduct: 

distributing, or otherwise making available, racist and xenophobic material to the public 
through a computer system. 
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2 A Party may reserve the right not to attach criminal liability to conduct as defined by 
paragraph 1 of this article, where the material, as defined in Article 2, paragraph 1, 
advocates, promotes or incites discrimination that is not associated with hatred or 
violence, provided that other effective remedies are available. 

3 Notwithstanding paragraph 2 of this article, a Party may reserve the right not to apply 
paragraph 1 to those cases of discrimination for which, due to established principles in its 
national legal system concerning freedom of expression, it cannot provide for effective 
remedies as referred to in the said paragraph 2. 

Article 4- Racist and xenophobic motivated threat 

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and 
without right, the following conduct: 

threatening, through a computer system, with the commiSsiOn of a serious criminal 
offence as defined under its domestic law, (i) persons for the reason that they belong to a 
group, distinguished by race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as 
religion, if used as a pretext for any of these factors, or (ii) a group of persons which is 
distinguished by any of these characteristics. 

Article 5 - Racist and xenophobic motivated insult 

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and 
without right, the following conduct: 

insulting publicly, through a computer system, (i) persons for the reason that they belong 
to a group distinguished by race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as 
religion, if used as a pretext for any of these factors; or (ii) a group of persons which is 
distinguished by any of these characteristics. 

2 A Party may either: 

a require that the offence referred to in paragraph 1 of this article has the effect that 
the person or group of persons referred to in paragraph 1 is exposed to hatred, 
contempt or ridicule; or 

b reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1 of this article. 

Article 6 - Denial, gross minimisation, approval or justification of genocide or crimes 
against humanity 

1 Each Party shall adopt such legislative measures as may be necessary to establish the 
following conduct as criminal offences under its domestic law, when committed 
intentionally and without right: 

distributing or otherwise making available, through a computer system to the public, 
material which denies, grossly minimises, approves or justifies acts constituting genocide 
or crimes against humanity, as defined by international law and recognised as such by 
final and binding decisions of the International Military Tribunal, established by the 
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London Agreement of 8 August 1945, or of any other international court established by 
relevant international instruments and whose jurisdiction is recognised by that Party. 

2 A Party may either 

a require that the denial or the gross minimisation referred to in paragraph 1 of this 
article is committed with the intent to incite hab·ed, discrimination or violence 
against any individual or group of individuals, based on race, colour, descent or 
national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any of these 
factors, or otherwise 

b reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1 of this article. 

Article 7 - Aiding and abetting 

Each Party shall adopt such legislative an d other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and 
without right, aiding or abetting the commission of any of the offences established in 
accordance with this Protocol, with intent that such offence be committed. 

Chapter III - Relations between the Convention and this Protocol 

Article 8 - Relations between the Convention and this Protocol 

Articles 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 and 46 of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to 
this Protocol. 

2 The Parties shall extend the scope of application of the measures defined in Articles 14 to 
21 and Articles 23 to 35 of the Convention, to Articles 2 to 7 of this Protocol. 

Chapter IV - Final provisions 

Article 9 - Expression of consent to be bound 

This Protocol shall be open for signature by the States ,.vhich have signed the Convention, 
which may express their consent to be bound by either: 

a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or 

b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, 
acceptance or approval. 

2 A State may not sign this Protocol v,rithout reservation as to ratification, accep tance or 
approval, or deposit an instrument of ratifica tion, accep tance or approval, unless it has 
already deposited or simultaneously deposits an insb'ument of ratification, acceptance or 
approval of the Convention. 

3 The insb'uments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the 
Secretary General of the Council of Europe. 

Article 10 - Entry into force 
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This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration 
of a period of three months after the date on which five States have expressed their 
consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 9. 

2 In respect of any State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the 
Protocol shall enter into force on the firs t day of the month following the expiration of a 
period of three months after the date of its signature without reservation as to 
ratification, acceptance or approval or deposit of its instrument of ratification, acceptance 
or approval. 

Article 11 -Accession 

After the entry into force of this Protocol, any State which has acceded to the Convention 
may also accede to the Protocol. 

2 Accession shall be effected by the deposit with the Secretary General of the Council of 
Europe of an instrument of accession which shall take effect on the first day of the month 
following the expiration of a period of three months after the date of its deposit. 

Article 12 - Reservations and declarations 

1 Reservations and declarations made by a Party to a provision of the Convention shall be 
applicable also to this Protocol, unless that Party declares otherwise at the time of 
signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession. 

2 By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any 
Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the reservation(s) 
provided for in Articles 3, 5 and 6 of this Protocol. At the same time, a Party may avail 
itself, with respect to the provisions of this Protocol, of the reservation(s) provided for in 
Article 22, paragraph 2, and Article 41, paragraph 1, of the Convention, irrespective of the 
implementation made by that Party under the Convention. No other reservations may be 
made. 

3 By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any 
State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the possibility of 
requiring additional elements as provided for in Article 5, paragraph 2.a, and Article 6, 
paragraph 2.a, of this Protocol. 

Article 13 - Status and withdrawal of reservations 

1 A Party that has made a reservation in accordance with Article 12 above shall withdraw 
such reservation, in whole or in part, as soon as circumstances so permit. Such 
'vithdrawal shall take effect on the date of receipt of a notification addressed to the 
Secretary General of the Council of Europe. If the notification states that the withdrawal 
of a reservation is to take effect on a date specified therein, and such date is later than the 
date on which the notification is received by the Secretary General, the withdrawal shall 
take effect on such a later date. 

2 The Secretary General of the Council of Europe may periodically enquire with Parties 
that have made one or more reservations in accordance with Article 12 as to the prospects 
for vvithdrawing such reservation(s). 
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Article 14- Territorial application 

1 Any Party may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this 
Protocol shall apply. 

2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of 
the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory 
specified in the declaration. In respect of such territory, the Protocol shall enter into force 
on the first day of the month following the expiration of a period of three months after 
the date of receipt of the declaration by the Secretary General. 

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any 
territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the 
Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the 
first day of the month following the expiration of a period of three months after the date 
of receipt of such notification by the Secretary General. 

Article 15 - Denunciation 

1 Any Party may, at any time, denounce this Protocol by means of a notification addressed 
to the Secretary General of the Council of Europe. 

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the 
expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the 
Secretary General. 

Article 16- Notification 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the 
Council of Europe, the non-member States w hich have participated in the elaboration of 
this Protocol as well as any State which has acceded to, or has been invited to accede to, 
this Protocol of: 

a any signature; 

b the deposit of any insh·ument of ratification, acceptance, approval or accession; 

c any date of entry into force of this Protocol in accordance with its Articles 9, 10 and 11; 

d any other act, notification or communication relating to this Protocol. 

In wih1ess whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this 
Protocol. 

Done at Strasbourg, this 28 January 2003, in English and in French, both texts being 
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council 
of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies 
to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have 
participated in the elaboration of this Protocol, and to any State invited to accede to it. 



Lista oswiadczen i zastrzezen zlozonycb przez panstwa-strony 

Protokolu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzest~pczosci dotyczllcego 

penalizacji czyn6w o cbarakterze rasistowskim, ksenofobicznym popelnionych przy 

ui:yciu system6w komputerOW)'Ch 

tlumaczenie na jyzyk polski 

1. Chorwacja: 

a. Stosownie do art. 3 ust. 2 Protokolu Dodatkowego, Republika Chorwacji 

zastrzega sobie prawo do nieustanawiania odpowiedzialnosci kamej w 

odniesieniu do zachowan zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 Protokolu 

dodatkowego, w przypadku, gdy materialy rasistowskie i ksenofobiczne, 

zdefiniowane w art. 2 ust. 1 Protokolu Dodatkowego, nawolujq, popierajq lub 

podzegajq do dyskryminacji, kt6ra nie jest zwiqzana z nienawisciq lub 

przemocq. 

2. Dania: 

a. Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 Protokolu, Rzqd Kr6lestwa Danii oswiadcza, ze 

Dania zastrzega sobie prawo do pelnej lub czysciowej rezygnacji z uznania za 

przestypstwo czyn6w, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 1. 

b. Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Protokolu, Rzqd Kr6lestwa Danii oswiadcza, ze 

Dania zastrzega sobie prawo do pelnej lub czysciowej rezygnacji z uznania za 

przestypstwo czyn6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1. 

c. Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b) Protokolu, Rzqd Kr6lestwa Danii oswiadcza, ze 

Dania zastrzega sobie prawo do pelnej lub czysciowej rezygnacji z uznania za 

przestypstwo czyn6w, o kt6rych mowa w art. 6 ust. 1. 

d. W odniesieniu do art. 14 Protokolu, Dania oswiadcza, ze do czasu przekazania 

kolejnego powiadomienia, Protok6l nie bydzie mial zastosowania do 

terytorium Wysp Owczych oraz Grenlandii. 

3. Finlandia: 

a. Zgodnie z art. 3 ust. 3 Protokolu, Republika Finlandii zastrzega sobie prawo do 

niestosowania art. 3 ust. 1 w odniesieniu do tych przypadk6w dyskryminacji , 

dla kt6rych, z powodu ustanowionych zasad krajowego systemu prawnego 

dotyczqcych swobody ·wyra:Zania opinii , nie maze zapewnic skutecznych 

srodk6w, o kt6rych mowa wart. 3 ust. 2. 

b. Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. ii ) Protokolu dodatkowego, Republika Finlandii , z 

powodu ustanowionych zasad krajowego systemu prawnego dotyczqcych 

swobody wyrazania opinii , zastrzega sobie prawo do niestosowania, w calosci 

lub w czysci, art. 5 ust. 1 w odnies ieniu do przypadk6w. co do kt6rych 



przep1sy krajowe dotyczqce znieslawienia lub agitacji etnicznej me maJq 

zastosowania. 

c. Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b) Protokolu, Republika Finlandii, z powodu 

ustanowionych zasad krajowego systemu prawnego dotyczqcych swobody 

wyra.Zania opinii, zastrzega sobie prawo do niestosowania, w calosci lub w 

czysci, art. 6 ust. 1 w odniesieniu do przypadk6w, co do kt6rych przepisy 

krajowe dotyczqce agitacji etnicznej nie majq zastosowania 

4. Francja: 

a. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Protokolu, Francja interpretuje okreslenie ,sqdu 

miydzynarodowego, ustanowionego zgodnie ze stosownymi instrumentami 

miydzynarodowymi, kt6rego jurysdykcjy uznaje ta Strona" (art. 6 ust .1) jako 

kt6rqkolwiek miydzynarodowq jurysdykcjy karnq wyraznie uznanq za takq 

przez wladze francuskie i ustanowionq zgodnie z jej prawem wewnytrznym. 

5. Litwa: 

a. Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a) oraz art. 12 ust. 3 Protokolu Dodatkowego do 

Konwencji o cyberprzestypczosci, Republika Litwy oswiadcza, ze 

odpowiedzialnosc kama za zaprzeczanie lub powazne umniej szanie znaczenia 

powstaje, jesli zostalo ono popelnione ,z zamiarem wywolania nienawisci, 

dyskryminacji lub akt6w przemocy wobec jednostki lub grupy, opartych na 

rasie, kolorze, pochodzeniu narodowym lub etnicznym, jak r6wniez religii, 

jesli wykorzystywana jest ona jako pretekst dla kt6regokolwiek z tych 

czynnik6w". 

6. Czarnogora: 

a. Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b) oraz art. 12 ust. 3 Protokolu Dodatkowego, 

Czarnog6ra wymaga, aby zaprzeczanie, powa.Zne umniejszenie znaczenia, 

akceptacja lub usprawiedliwianie zbrodni ludob6jstwa lub zbrodni przeciwko 

ludzkosci spelnialo wym6g popelnienia z zamiarem wywolania nienawisci, 

dyskryminacji lub akt6w przemocy wobec jednostki lub grupy, opartych na 

rasie, kolorze sk6ry, pochodzeniu narodowym lub etnicznym, jak r6wniez 

religii, jesli wykorzystywana jest ona jako pretekst dla kt6regokolwiek z tych 

czynnik6w, lub w inny spos6b. 

7. Niderlandy: 

a. Kr6lestwo Niderland6w podejmie srodki prawne niezbydne do kryminalizacji 

zaprzeczania, powaznego umnieJszenia znaczema, akceptacji lub 

usprawiedliwiania zbrodni ludob6jstwa lub zbrodni przeciwko ludzkosci, o 

kt6rych mowa w art. 6 ust. 1 Protokolu, w przypadku gdy takie zachowanie 

wywoluje nienawisc, dyskryminacjy lub akty przemocy, oparte na rasie lub 

religii. 

b. Kr6lestwo Niderland6w akceptuje Protok6l dla Kr6lestwa w Europie. 

l 



8. Norwegia: 

a. Zgodnie z art. 3 ust. 3 Protokolu, Norwegia zastrzega sobie prawo do 

niestosowania ust. 1 w odniesieniu do tych przypadk6w dyskryminacji, dla 

kt6rych, z powodu ustanowionych zasad krajowego systemu prawnego 

dotyczqcych swobody wyrazania opinii, nie moze zapewnic skutecznych 

srodk6w, o kt6rych mowa w ww. ust. 2. 

b. Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Protokolu, Norwegia zastrzega sobie prawo do 

niestosowania ust. 1 tego artykulu, za wyjqtkiem przest((pstw dotyczqcych 

nienawisci. 

c. Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b) Protokolu, Norwegia zastrzega sobie prawo do 

niestosowania ust. 1 tego artykulu, za wyjqtkiem przest((pstw dotyczqcych 

nienawisci. 

9. Rumunia: 

a. Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Protokolu Dodatkowego, Rumunia zastrzega sobie 

prawo do niestosowania przepis6w art. 5 ust. 1 Protokolu Dodatkowego 

dotyczqcych zniewagi powodowanej rasizmem i ksenofobiq. 

10. Ukraina: 

a. Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a) Protokolu Dodatkowego do Konwencji o 

cyberprzestypczosci, Ukraina oswiadcza, wymaga, aby zaprzeczanie lub 

powazne umniejszanie znaczenia okre5lone w ust. 1 tego artykulu spelnialo 

wym6g popelnienia z zamiarem wywolania nienawisci, dyskryminacji lub 

akt6w przemocy wobec jednostki tub grupy, opartych na rasie, kolorze sk6ry, 

pochodzeniu narodowym Iub etnicznym, jak r6wniez religii, jesli 

wykorzystywane sq one jako przyczyna kt6regokolwiek z ww. zachowan. 

Za zgodnosc tlumaczenia z oryginalem 



Lista oswiadczen i zastrzezen zlozonych przez panstwa-strony 

Protokolu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzest~pczosci dotycz~cego 

penalizacji czyn6w o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym popelnionych przy 

ueyciu system6w komputerowych 

w jyzyku angielskim 

1. Croatia: 

a. Pursuant to Article 3, paragraph 2, of the Additional Protocol , the Republic of 

Croatia reserves the right not to attach criminal liability to conduct as defined 

by paragraph 1 of Article 3 of the Additional Protocol , where racist and 

xenophobic material as defined in Article 2, paragraph 1, of the Additional 

Protocol advocates, promotes or incites discrimination that is not associated 

with hatred or violence. 

2. Denmark: 

a. In accordance with Article 3, paragraphs 2 and 3, of the Protocol, the 

Government of the Kingdom of Denmark declares that Denmark reserves the 

right to fully or to partially refrain fro m criminalising acts covered by Article 

3, paragraph 1. 

b. In accordance with Article 5, paragraph 2, letter b, of the Protocol , the 

Government of the Kingdom of Denmark declares that Denmark reserves the 

right to fully or to partially refrain fro m criminalising acts covered by Article 

5, paragraph I . 

c. In accordance with Article 6, paragraph 2, letter b, of the Protocol, the 

Government of the Kingdom of Denmark declares that Denmark reserves the 

right to fully or to partially refrain fro m criminali sing acts covered by Article 

6, paragraph 1. 

d. Pursuant to Article 14 of the Protocol, Denmark declares, until further notice , 

the Protocol will not apply to the Feroe Islands and Greenland. 

3. Finland: 

a. In accordance with Article 3, paragraph 3, of the Protocol , the Republic of 

Finland reserves the right not to apply Article 3, paragraph 1, to those cases of 

discrimination for which, due to established principles in its national legal 

system concerning freedom of expression, it cannot provide for effective 

remedies as referred to in Article 3, paragraph 2. 

b. In accordance with Article 5, paragraph 2, subparagraph b, of the Protocol , the 

Republic of Finland, due to established principles in its national legal system 

concerning freedom of expression, reserves the right not to apply, in who le or 



in part, Article 5, paragraph 1, to cases where the national provisions on 

defamation or ethnic agitation are not applicable. 

c. In accordance with Article 6, paragraph 2, subparagraph b, of the Protocol, the 

Republic of Finland, due to established principles in its national legal system 

concerning freedom of expression, reserves the right not to apply, in whole or 

in part, Article 6, paragraph 1, to cases where the national provisions on ethnic 

agitation are not applicable. 

4. France: 

a. In accordance with Article 6, paragraph 1, of the Protocol, France interprets the 

terms "international court established by relevant international instruments and 

whose jurisdiction is recognised by that Party" (Article 6, paragraph 1) as 

being any international criminal jurisdiction explicitely recognised as such by 

the French authorities and established under its domestic law. 

5. Lithuania: 

a. In accordance with Article 6, paragraph 2, subparagraph a, and Article 12, 

paragraph 3, ofthe Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, the 

Republic of Lithuania states that criminal liability for denial or gross 

minimisation arises if it has been committed "with the intent to incite hatred, 

discrimination or violence against any individual or group of individuals, based 

on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used 

as a pretext for any of these factors". 

6. Montenegro: 

a. In accordance with Article 6, paragraph 2, item b, and Article 12, paragraph 3, 

of the Additional Protocol, Montenegro requires that the denial or the gross 

minimization, approval or justification of acts constituting genocide or crimes 

against humanity, be committed with the intent to incite hatred, discrimination 

or violence against an individual or group of individuals based on race, color, 

descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as pretext for 

any of these factors, or otherwise. 

7. Netherlands: 

a. The Kingdom of the Netherlands will comply with the obligation to criminalise 

the denial, gross minimisation, approval or justification of genocide or crimes 

against humanity laid down in Article 6, paragraph 1, of the Protocol where 

such conduct incites hatred, discrimination or violence on the grounds of race 

or religion. 

b. The Kingdom of the Netherlands accepts the Protocol for the Kingdom in 

Europe. 

8. Norway: 



a. In accordance with Article 3, paragraph 3 of the Protocol, Norway reserves the 

right not to apply paragraph 1 to those cases of discrimination for which, due 

to established principles in its national legal system concerning freedom of 

expression, it cannot provide for effective remedies as referred to in the said 

paragraph 2. 

b. In accordance with Article 5, paragraph 2 b of the Protocol , Norway reserves 

the right not to apply paragraph 1 of this Article, except for hatred offences. 

c. In accordance with Article 6, paragraph 2 b of the Protocol, Norway reserves 

the right not to apply paragraph 1 of this Article, except for hatred offences. 

9. Romania: 

a. In accordance with Article 5, paragraph 2.b, of the Additional Protocol, 

Romania reserves the right not to apply the provisions of Article 5, paragraph 

1, ofthe Additional Protocol concerning racist and xenophobic motivated 

insult. 

10. Ukraine: 

a. In accordance with Article 6, paragraph 2, subparagraph a, of the Additional 

Protocol to the Convention on Cybercrime, Ukraine declares that it shall 

require that denial or gross minimization referred to in paragraph 1 of that 

Article is committed with the intention to provoke hatred, discrimination or 

violence against any person or group of persons based on signs of race, colour, 

national or ethnic origin as well as faith if they are used as a reason for any of 

those actions. 
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Warszawa,-4~ maja 2014 r. 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

•. DPUE.920.333.2014 / 8/JS 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu 
·dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji 
czynów o, , charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu 

systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28, stycznia 2003 r. 
wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września .. 1997 r. o działach 
admil'listracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra 
właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unji Europejskiej. 
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