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Opinia do 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.  

(druk nr 716) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

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

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. 

(zwanego dalej „Protokołem”). 

Ratyfikacja Protokołu ma na celu zwalczanie (wykrywanie i ściganie) zaliczanych do 

cyberprzestępczości, przestępstw o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, 

dokonywanych przy użyciu systemów komputerowych, w szczególności za pośrednictwem 

Internetu i środków komunikacji elektronicznej. 

Z uwagi na nieograniczony zasięg działania sprawców, czynności zmierzające do 

efektywnego ograniczenia tego typu przestępczości muszą mieć charakter międzynarodowy.  

Jak stanowi art. 1 Protokołu, uzupełnia on postanowienia Konwencji 

o cyberprzestępczości, otwartej do podpisu w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.  

w zakresie penalizacji czynów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym popełnionych 

przy użyciu systemów komputerowych. 
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Art. 2 Protokołu zawiera definicję pojęcia „materiały rasistowskie i ksenofobiczne” oraz 

stanowi, że pozostałe terminy i wyrażenia użyte w tym Protokole należy interpretować 

zgodnie z Konwencją. 

W zawartych w rozdziale II art. 3–6 nakłada się na Państwa–Strony obowiązek 

penalizacji w systemach prawa krajowego zachowań polegających na umyślnym 

i bezprawnym: 

– publicznym udostępnianiu lub dystrybucji materiałów rasistowskich i ksenofobicznych 

w systemie komputerowym, 

– grożeniu, przy użyciu systemu komputerowego, popełnieniem poważnego przestępstwa 

osobom (lub grupie osób) z racji przynależności do grupy wyodrębnionej z uwagi na 

rasę, kolor, pochodzenie narodowe lub etniczne, jak również do grupy religijnej, 

– publicznym znieważaniu, przy użyciu systemu komputerowego, osoby (lub grupy osób) 

z racji przynależności do grupy wyodrębnionej z uwagi na rasę, kolor, pochodzenie 

narodowe lub etniczne, jak również do grupy religijnej, 

– rozpowszechnianiu oraz publicznym udostępnianiu, materiałów, które zaprzeczają, 

poważnie umniejszają znaczenie, aprobują lub usprawiedliwiają akty ludobójstwa lub 

zbrodnie przeciwko ludzkości definiowane przez prawo międzynarodowe i uznane za 

takie przez ostateczne i wiążące decyzje Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, 

ustanowionego Umową Londyńską z dnia 8 maja 1945 r. lub innego sądu 

międzynarodowego, którego jurysdykcję uznaje Strona. 

Art. 7 nakazuje uznać za przestępstwa czyny polegające na pomocnictwie lub 

podżeganiu do czynów wskazanych w art. 3–6. 

Rozdział III Protokołu określa relacje pomiędzy Konwencją a Protokołem, stanowiąc, 

które przepisy Konwencji będą miały zastosowanie do Protokołu. 

Protokół jest otwarty do podpisu wyłącznie dla Państw, które podpisały Konwencję 

o cyberprzestępczości. 

Polska wniosła dwa zastrzeżenia, na podstawie art. 3 ust. 3 oraz art. 6 ust. 2 lit. a 

Protokołu. 

Z uzasadnienia projektu przedłożonej ustawy wynika, że stronami Protokołu jest 

20 państw–członków Rady Europy i że podpisało go dalszych 18 państw, w tym dwa kraje 

spoza Rady Europy czyli Kanada i Republika Południowej Afryki. 
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Z uwagi na zgodność polskich regulacji prawnych z wymaganiami Protokołu, jego 

ratyfikacja nie będzie wymagała zmian o charakterze legislacyjnym. 

Ponieważ Protokół 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 2607). 

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 

 


