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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 Konwencji Rady Europy  
o cyberprzestępczości, sporządzonej  
w Budapeszcie w dniu 23 listopada  
2001 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 l 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 23 listopada 2001 r. została sporządzona w Budapeszcie Konwencja Rady 

Europy o cyberprzestępczości. 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 

zawartych, 

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

- będzie niezmiennie zachowywana, z uwzględnieniem zastrzeżenia do artykułu 29 

ustęp 4 i deklaracji do at1ykułu 24 ustęp 7, artykułu 27 ustęp 2 litera a oraz do 

artykułu 35 Konwencji. 

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 Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej 

w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r. 

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

ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie 

w dniu 23 listopada 2001 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 powoduje modyfikację istniejących oraz powstawanie nowych 

zagrożeń o charterze kryminalnym. Jednym z obszarów, w którym dokonują się w ostatnim 

czasie największe zmiany, są technologie informatyczne. Obecnie praktycznie wszystkie 

przejawy życia społecznego i gospodarczego powiązane są z wykorzystaniem komputerów, 

dokumentów elektronicznych oraz sieci teleinformatycznych. Oznacza to nasilenie 

istniejących oraz pojawianie się nowych zagrożeń – przestępstw, które chociażby z uwagi na 

wykorzystanie sieci teleinformatycznych o globalnym zasięgu (np. Internet), narzędzi 

informatycznych (oprogramowania) lub samo ich umiejscowienie (przestrzeń wirtualna), nie 

mogą być skutecznie zwalczane przez pojedyncze państwa. 

Wskazane przestępstwa – określane również terminem „cyberprzestępczość” – obejmują 

czyny wymierzone w dane i systemy informatyczne (gdzie przetwarzanie danych jest 

przedmiotem czynności wykonawczych) oraz przestępstwa, w których technologie 

informatyczne wykorzystywane są przy popełnianiu już stypizowanych w prawie karnym 

czynów zabronionych (np. oszustwo komputerowe i piractwo komputerowe). 

Obszarem, w którym z uwagi na swój charakter (anonimowość i potencjalnie nieograniczony 

zasięg oddziaływania sprawcy) technologie komputerowe mogą w szczególny sposób 

ułatwiać popełnianie czynów zabronionych, jest problematyka przestępstw o charakterze 

rasistowskim i ksenofobicznym, jak również przestępstw związanych z seksualnym 

wykorzystywaniem dzieci i młodzieży – w szczególności produkcja i rozpowszechnianie 

pornografii dziecięcej. Czyny te również zaliczane są do cyberprzestępczości. 

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 omawianym zakresie Polska dokonała wdrożenia aktów prawa Unii Europejskiej: decyzji 

ramowej Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy 
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informatyczne1, decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków 

prawnokarnych2 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 

13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych 

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję 

ramową Rady 2004/68/WSiSW3. Polska zobowiązana jest także do wdrożenia dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotyczącej ataków 

na systemy informatyczne i zastępującej decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW4.  

Wskazać jednak należy, iż skuteczność powyższych aktów prawnych ogranicza fakt, iż mają 

one zastosowanie jedynie do państw członkowskich Unii Europejskiej.  

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości (dalej „Konwencja”) stanowi istotny krok 

w kierunku przyjęcia uniwersalnych standardów w zakresie podejścia do problematyki 

przestępstw popełnianych przy zastosowaniu technologii informatycznych – definicji czynów 

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

fakt, iż stronami Konwencji jest już 41 państw, a podpisało ją dalszych 11 państw, w tym 

Polska, Konwencja stanowić będzie w przyszłości najefektywniejsze narzędzie 

międzynarodowej ochrony wszystkich podmiotów, które wykorzystują technologie 

komputerowe lub w stosunku do których technologie te umożliwiają lub ułatwiają 

popełnienie przestępstw.  

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji przyczyni się do wzmocnienia już istniejących w prawie 

krajowym mechanizmów mających na celu zapobieganie szeroko rozumianej 

cyberprzestępczości, a tym samym do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania 

i zwalczania tego zjawiska.  

1. Geneza Konwencji 

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości jest pierwszym i do tej pory jedynym aktem 

międzynarodowego prawa karnego ery społeczeństwa informacyjnego. Jako zbiór standardów 

prawnych służących współpracy międzynarodowej w dziedzinie ścigania przestępstw trans 

granicznych, popełnianych z wykorzystaniem technologii informatycznych, cieszy się dużym 

zainteresowaniem społeczności międzynarodowej i wywiera istotny wpływ na 

                                                 
1  Dz. Urz. UE L 69 z 16.03.2005, str. 67. 
2  Dz. Urz. UE L 328 z 06.12.2008, str. 55. 
3  Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 18 z 21.01.2012, str. 7. 
4  Dz. Urz. UE L 218 z 14.08.2013, str. 8. 



 4 

ustawodawstwo karne państw europejskich i pozaeuropejskich. 

Powodem podjęcia prac nad Konwencją było przekonanie o potrzebie prowadzenia wspólnej 

polityki kryminalnej w obszarze sieci teleinformatycznych. Nowe warunki i środowisko 

stworzyły możliwości dokonywania czynów zabronionych zasługujących na penalizację. 

Dostrzeżono, że cyberprzestępczość godzi w takie dobra chronione, jak poufność, 

integralność i dostępność systemów i danych informatycznych, jak 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 zabronione 

mogą okazać się groźne zarówno dla jednostek, jak i dla całej infrastruktury publicznej, 

w tym takich sektorów, jak: bankowość, ruch lotniczy, telefonia, systemy dostaw energii 

elektrycznej, ochrona zdrowia, edukacja. Dodatkowo należy podkreślić, 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 międzynarodowych podstaw do walki z tymi groźnymi zjawiskami, 

w szczególności przyjęcie właściwych przepisów prawnych i wspieranie międzynarodowej 

współpracy. Z drugiej jednak strony podkreślono konieczność zachowania balansu między 

instrumentami chroniącymi przed nowymi przestępstwami a ochroną podstawowych praw 

człowieka. W szczególności chodzi o prawo do posiadania własnych opinii, jak również 

prawo do ich swobodnego wyrażania, a co za tym idzie prawo do poszukiwania, uzyskiwania 

i dzielenia się wszelkiego rodzaju informacjami i ideami, bez względu na granice oraz prawo 

do poszanowania prywatności.  

Rozpoczęcie prac nad Konwencją poprzedziło przyjęcie w ramach Rady Europy szeregu 

dokumentów o charakterze politycznym, z których do najważniejszych należą: 

− zalecenie nr R(85)10 dotyczące praktycznego stosowania Europejskiej konwencji 

o pomocy prawnej w sprawach karnych w odniesieniu do wniosków rekwizycyjnych 

dotyczących podsłuchu rozmów telefonicznych, 

− zalecenie nr R(87)15 dotyczące wykorzystywania danych osobowych w sektorze policji, 

− zalecenie nr R(88)2 w sprawie piractwa w dziedzinie prawa autorskiego i praw 

pokrewnych, 

− zalecenie nr R(89)9 w sprawie przestępstw komputerowych, które zawiera wytyczne dla 

legislacji krajowych dotyczące definicji pewnych przestępstw komputerowych, 



 5 

− zalecenie nr R(95)4 o ochronie danych osobowych w sferze usług telekomunikacyjnych ze 

szczególnym uwzględnieniem usług telefonicznych, 

− zalecenie nr R(95)13 w sprawie problemów prawa karnego procesowego związanych 

z technologią informatyczną.  

Podczas XXI Konferencji Europejskich Ministrów Sprawiedliwości odbywającej się 

w Pradze w dniach 10 i 11 czerwca 1997 r. przyjęta została rezolucja wspierająca prace 

prowadzone przez Europejski Komitet ds. Przestępczości (CDPC) w zakresie 

cyberprzestępczości, w celu wzajemnego zbliżenia postanowień w zakresie prawa karnego 

oraz umożliwienia stosowania efektywnych środków ścigania takich przestępstw. Z kolei 

podczas XXIII Konferencji Europejskich Ministrów Sprawiedliwości, która odbyła się 

w Londynie w dniach 8 i 9 czerwca 2000 r., wskazano na potrzebę stworzenia efektywnego 

systemu współpracy międzynarodowej w zakresie walki z cyberprzestępczością. 

Projekt Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości został przygotowany w 2000 r.  

i w dniu 23 listopada 2001 r. w Budapeszcie, podczas 109 sesji Komitetu Ministrów Rady 

Europy, Konwencja została otwarta do podpisu. Do chwili obecnej podpisała ją większość 

państw członkowskich Rady Europy. Podkreślenia wymaga fakt, iż Konwencje podpisały 

również państwa niebędące członkami Rady Europy, w tym: Kanada, Japonia, Stany 

Zjednoczone i Republika Południowej Afryki. 

Konwencja weszła w życie 1 lipca 2004 r., po dokonaniu ratyfikacji przez 5 krajów.  

2. Cel i zakres Konwencji 

Konwencja ma na celu zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości, przy jednoczesnej 

ochronie prawnie uzasadnionych interesów w stosowaniu i rozwoju technologii 

informatycznych. 

Postanowienia Konwencji można podzielić na następujące zasadnicze grupy: 

− normy prawa karnego materialnego – zawierające definicje pojęć i określające znamiona 

przestępstw (art. 1–13), 

− normy prawa karnego procesowego – określające normy i procedury postępowania 

w sprawach dotyczących przestępstw określonych w Konwencji i innych przestępstw 

popełnionych przy wykorzystaniu systemu informatycznego oraz zbierania dowodów 

w formie elektronicznej odnoszących się do przestępstw (art. 14–21), 

− regulacje dotyczące jurysdykcji nad przestępstwami określonymi w Konwencji (art. 22), 
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− postanowienia dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie ekstradycji i wzajemnej 

pomocy prawnej oraz wymiany informacji (art. 23–35), 

− postanowienia końcowe (art. 36–48). 

II. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

1. Akty prawa polskiego odpowiadające uregulowaniom Konwencji 

Materia, której dotyczy Konwencja, na gruncie prawa polskiego regulowana jest przepisami 

ustaw: 

a) z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny5,  

b) z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego6,  

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

zabronione pod groźbą kary7,  

d) z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji8, 

e) z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych9, 

f) z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne10 

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 publicznego11 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 przekazów12. 

W przeważającej części przepisy prawa polskiego pozostają w zgodzie z ww. 

postanowieniami Konwencji. Pełną zgodność krajowego porządku prawnego z wymogami 

Konwencji zapewni wejście w życie rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw13, implementującej do 

polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania 
                                                 
5  Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.  
6  Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.  
7  Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.  
8  Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn zm.  
9  Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.  
10  Dz. U. z 2014 r. poz. 243. 
11  Dz. U. Nr 187, poz. 1568. 
12  Dz. U. Nr 110, poz. 1052. 
13  Dz. U. poz. 538. 
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w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, 

zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW (dalej „ustawa implementująca 

dyrektywę 2011/93/UE”). 

2. Zakres penalizacji 

W zgodzie z art. 2 Konwencji, zobowiązującym do penalizacji nielegalnego dostępu do 

całości lub części systemu informatycznego, pozostają przepisy art. 267 k.k. W momencie 

podpisania Konwencji Polska złożyła oświadczenie, że czyn określony w art. 2 stanowi 

przestępstwo w prawie polskim jedynie wtedy, gdy jest popełniony w celu pozyskania danych 

informatycznych i przy naruszeniu zabezpieczeń. Obecne brzmienie art. 267 k.k., wynikające 

z nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

karny oraz niektórych innych ustaw14, umożliwia wycofanie tego oświadczenia. 

Art. 3 Konwencji, dotyczącemu nielegalnego przechwytywania danych, odpowiadają 

postanowienia zawarte w art. 267 § 2 i 3 k.k., które idą dalej niż Konwencja, obejmują 

bowiem zakresem penalizacji wszelkie dostępne techniki stosowania podsłuchu 

komputerowego. 

Art. 4 Konwencji penalizuje naruszenie integralności danych informatycznych. W prawie 

polskim przepisowi temu odpowiada art. 268a § 1 k.k., zakazujący niszczenia, uszkadzania, 

usuwania, zmiany lub utrudniania dostępu do danych informatycznych albo zakłócania lub 

uniemożliwiania w stopniu istotnym automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub 

przekazywania takich danych. 

Art. 5 Konwencji, zobowiązujący do penalizacji naruszania integralności systemu (zakłócania 

jego funkcjonowania), znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 269a k.k. 

Art. 6 Konwencji, dotyczącemu niewłaściwego wykorzystania urządzeń, w tym programów 

komputerowych, w celu popełnienia przestępstw przewidzianych w Konwencji, odpowiadają 

postanowienia art. 269b k.k. Zgodnie z prawem polskim zakazane jest wytwarzanie, 

pozyskiwanie lub udostępnianie urządzeń lub programów komputerowych, haseł i kodów, 

które mogą służyć do zapewnienia dostępu do informacji przechowywanych w systemie 

komputerowym lub sieci teleinformatycznej. Regulacja ta obejmuje swoim zakresem m.in. 

przypadki zamachów na systemy bankowości elektronicznej z wykorzystaniem metody tzw. 

phishingu i specjalnie przeznaczonych do tego programów komputerowych. 

                                                 
14 Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344. 
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Zawartemu w art. 7 Konwencji wymogowi penalizacji fałszerstw komputerowych – 

wprowadzania lub dokonywania zmian, wykasowywania lub usuwania danych 

informatycznych, w wyniku czego powstają dane nieautentyczne, które mają być uznane lub 

wykorzystane w celach zgodnych z prawem jako autentyczne – odpowiadają postanowienia 

części szczególnej Kodeksu karnego odnoszące się do przestępstw przeciwko wiarygodności 

dokumentów. Decyduje o tym treść art. 115 § 14 k.k., zgodnie z którym pojęcie „dokument” 

ma zastosowanie tak do przedmiotu, jak i innego zapisanego nośnika informacji. Tym samym 

w polskim prawie fałszerstwo komputerowe traktowane jest analogicznie do fałszerstwa 

dokumentu. 

Art. 8 Konwencji, zobowiązującemu do penalizacji oszustw komputerowych, odpowiada  

art. 287 k.k. 

Art. 9 Konwencji zobowiązuje państwa-strony do penalizacji szeregu zachowań związanych 

z pornografią dziecięcą i łączących się z wykorzystaniem systemu informatycznego. Istotne 

znaczenie ma przy tym zawarta w art. 9 ust. 2 Konwencji definicja „pornografii dziecięcej”, 

jako treści pornograficznych obejmujących udział osoby małoletniej, czyli osoby poniżej 

18 lat (art. 9 ust. 3 Konwencji). Należy przy tym zauważyć, iż Konwencja dopuszcza 

obniżenie wieku ochrony małoletnich, jednakże nie może on być niższy niż 16 lat. W chwili 

obecnej kwestią, w której polskie prawo karne odbiega od wymagań zawartych w Konwencji, 

jest wiek osoby małoletniej, o której mowa w art. 202 § 4 i 4a k.k. (15 lat) – rozbieżności te 

zostaną jednak wkrótce usunięte w wyniku wejścia w życie rozwiązań zawartych w ustawie 

implementującej dyrektywę 2011/93/UE. 

Art. 10 Konwencji wskazuje na konieczność uznania przez państwa-strony za przestępstwa 

naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych, dokonywanych na skalę komercyjną i za 

pomocą systemów informatycznych. Polska jest stroną wszystkich wskazanych w art. 10 

Konwencji umów międzynarodowych, jak również dokonała ich wdrożenia – przede 

wszystkim w drodze przepisów karnych zamieszczonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 115–119). Tym samym postanowienia 

Konwencji nie rodzą w tym zakresie konieczności zmian legislacyjnych. 

Art. 11 Konwencji odpowiadają art. 13 § 2 i art. 18 § 2 i 3 k.k. Przepisy k.k. dotyczące 

podżegania i pomocnictwa oraz usiłowania mają zastosowanie do każdego z przestępstw 

ujętych w k.k. 
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Art. 12 Konwencji zobowiązuje państwa-strony do zapewnienia możliwości pociągnięcia do 

odpowiedzialności za przewidziane w Konwencji przestępstwa również osób prawnych. 

Przepis nie przesądza przy tym charakteru tej odpowiedzialności. Polskie prawo przewiduje 

odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, której zasady określone zostały w ustawie z dnia 

28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary. Art. 16 tej ustawy obejmuje większość przestępstw przewidzianych 

w Konwencji. Ponadto zgodnie z art. 6 ustawy odpowiedzialność podmiotu zbiorowego nie 

wyłącza odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę, odpowiedzialności 

administracyjnej ani indywidualnej odpowiedzialności prawnej sprawcy czynu zabronionego, 

co jest zgodne z wymogiem przewidzianym w art. 12 ust. 4 Konwencji. 

Art. 13 Konwencji zobowiązuje państwa-strony do sankcjonowania zachowań w niej 

przewidzianych przy pomocy skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar, 

obejmujących również pozbawienie wolności. Prawo polskie spełnia ten wymóg. Zarówno 

rodzaj (obejmujący karę pozbawienie wolności), jak i wymiar kar przewidzianych w polskim 

prawie karnym za przestępstwa, o których mowa w Konwencji, umożliwia osiągnięcie efektu 

prewencyjnego wobec sprawcy i wychowawczego wobec innych osób, przy jednoczesnym 

poszanowaniu godności skazanego i zasady humanitaryzmu.  

3. Regulacje związane z postępowaniem karnym 

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. W zakresie zaś dotyczącym pozostałych 

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

zgodnie z art. 18 Konwencji. 

Art. 19 Konwencji wprowadza wymóg zapewnienia właściwym organom możliwości 

przeszukania i zajęcia przechowywanych danych informatycznych oraz określa warunki tego 



 10 

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 i utrwalanie określonych treści i danych. 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 i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych telekomunikacyjnych 

określonych w Konwencji jako dane dotyczące ruchu. 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 niejawnych15. 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 

dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów 

z kontrolowanych przekazów. Obowiązek przechwytywania danych w zakresie treści 

                                                 
15 Dz. U. Nr 182, poz. 1228. 
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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. 

4. Jurysdykcja 

Art. 22 Konwencji znajduje odzwierciedlenie w art. 5, art. 109, art. 110 i art. 113 k.k.  

5. Postanowienia dotyczące współpracy międzynarodowej 

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 Konwencji oraz Protokole dodatkowym (stosownie do art. 8 ust. 2 Protokołu 

dodatkowego). 

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

Konwencji 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 Konwencji 

i 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. 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. Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 7 Konwencji, konieczne 

jest wskazanie organu odpowiedzialnego za sporządzanie lub przyjmowanie wniosków 
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ekstradycyjnych oraz wniosków o tymczasowe aresztowanie w przypadku braku wiążącej 

strony umowy międzynarodowej. W celu zapewnienia efektywnego wykonywania 

wskazanych wniosków Polska powinna złożyć oświadczenie w brzmieniu: 

„Na podstawie art. 24 ust. 7 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oświadcza, iż organem 

centralnym odpowiedzialnym za sporządzanie wniosków ekstradycyjnych lub wniosków 

o tymczasowe aresztowanie jest: 

− Prokurator Generalny – w odniesieniu do wniosków sporządzanych na etapie 

postępowania przygotowawczego, 

− Minister Sprawiedliwości – w odniesieniu do pozostałych wniosków. 

Organem centralnym odpowiedzialnym za przyjmowanie wniosków ekstradycyjnych lub 

wniosków o tymczasowe aresztowanie jest Prokurator Generalny.”. 

Stosownie do art. 27 ust. 2 lit. a Konwencji, składając dokumenty ratyfikacyjne, Polska 

powinna również złożyć oświadczenie, w którym wskazany zostanie organ lub organy 

centralne odpowiedzialne za wysyłanie lub za udzielanie odpowiedzi na wnioski o pomoc 

wzajemną w zakresie Konwencji, w brzmieniu: 

„Na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a Konwencji, Rzeczpospolita Polska oświadcza, iż organem 

centralnym odpowiedzialnym za wysyłanie lub za udzielanie odpowiedzi na wnioski o pomoc 

wzajemną w zakresie Konwencji jest: 

− Prokurator Generalny – w odniesieniu do wniosków realizowanych na etapie 

postępowania przygotowawczego, 

− Minister Sprawiedliwości – w odniesieniu do pozostałych wniosków.”. 

Z uwagi na szeroką dopuszczalność złożenia wniosku o zabezpieczenie danych 

przechowywanych w systemie informatycznym, znajdującym się na terytorium innego 

państwa, w art. 29 ust. 4 Konwencji dopuszczona została możliwość uzależnienia realizacji 

wniosku o zabezpieczenie danych od podwójnej karalności. Polska powinna złożyć 

zastrzeżenie o niewykonywaniu wniosków o zabezpieczenie na podstawie art. 29 Konwencji 

w przypadku, gdy ma podstawy sądzić, że w chwili ujawnienia danych, których wniosek 

dotyczy, warunek podwójnej karalności nie będzie mógł zostać spełniony, w brzmieniu: 

„Na podstawie art. 29 ust. 4 Konwencji, Rzeczpospolita Polska zastrzega, iż warunkiem 

wykonania wniosku o pomoc wzajemną dotyczącego przeszukania lub uzyskania dostępu 

przy użyciu podobnych metod, zajęcia lub podobnego zabezpieczenia albo ujawnienia 
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przechowywanych danych, w odniesieniu do przestępstw innych niż określone w artykułach 

2–11 Konwencji, jest podwójna karalność tych przestępstw.”. 

Art. 35 Konwencji przewiduje powołanie przez państwa-strony punktów kontaktowych 

dostępnych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w celu zapewnienia natychmiastowej 

pomocy dla celów prowadzenia czynności śledczych lub postępowań odnoszących się do 

przestępstw związanych z systemami i danymi informatycznymi lub dla celów zbierania 

dowodów w postaci elektronicznej, dotyczących przestępstw. Składając dokumenty 

ratyfikacyjne, Polska powinna złożyć oświadczenie w brzmieniu: 

„Rzeczpospolita Polska oświadcza, iż punktem kontaktowym, o którym mowa art. 35 

Konwencji, jest Wydział Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości Biura Służby 

Kryminalnej Komendy Głównej Policji.”. 

6. Postanowienia końcowe 

Zawarte w art. 36–48 Konwencji postanowienia końcowe nie odbiegają od regulacji 

zawartych w innych konwencjach Rady Europy. Nie powodują tym samym konieczności 

zmian legislacyjnych. 

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

w życie umowy międzynarodowej, wraz z określeniem źródeł finansowania 

1. Skutki finansowe 

Ratyfikacja Konwencji nie pociągnie za sobą dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 

państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Na dotychczasowych zasadach  

i w ramach posiadanych środków kontynuowane będą działania organów ścigania związane 

z wykrywaniem i zapobieganiem przestępstwom komputerowym oraz działania 

koordynacyjne wyznaczonych organów centralnych (art. 24 i 27 Konwencji) i punktów 

kontaktowych (art. 35 Konwencji).  

2. Skutki społeczne 

Wdrożenie przepisów Konwencji będzie skutkowało wzmocnieniem ochrony przed 

przestępstwami komputerowymi oraz wzrostem świadomości społeczeństwa o zjawisku 

cyberprzestępczości. 
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3. Skutki gospodarcze i polityczne 

Ratyfikacja Konwencji nie spowoduje bezpośrednich skutków gospodarczych. Należy jednak 

zauważyć, iż fakt przystąpienia do Konwencji może wpłynąć na postrzeganie Polski jako 

kraju zapewniającego podmiotom gospodarczym oczekiwany poziom ochrony przed 

cyberprzestępczością – co jest szczególnie istotne w dobie silnego powiązania gospodarki 

z wykorzystaniem technologii informatycznych. 

W sferze skutków politycznych ratyfikacja Konwencji stanowić będzie realizację przyjętych 

wcześniej przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. Jednocześnie, w związku z upływem 

ponad dekady od podpisania tych umów międzynarodowych, ostateczne związanie się 

Konwencją jest konieczne do utrzymania wizerunku Polski jako państwa zaangażowanego na 

arenie międzynarodowej w zwalczanie cyberprzestępczości.  

4. Skutki prawne 

Z uwagi na zasadniczą zgodność polskich regulacji prawnych z wymaganiami Konwencji 

oraz uzupełnienie tych regulacji przez ustawę implementującą dyrektywę 2011/93/UE, 

ratyfikacja Konwencji nie będzie wiązała się z koniecznością dalszych zmian o charakterze 

legislacyjnym. 

Konsekwencją wdrożenia Konwencji będzie natomiast wzmocnienie działań wymierzonych 

w przestępczość komputerową w wyniku rozszerzenia możliwości współpracy 

międzynarodowej w zwalczaniu tego zjawiska i objęcie jurysdykcją karną sprawców takich 

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

Sposób wdrożenia postanowień Konwencji do prawa krajowego, w tym zakres regulacji 

zawartych w ustawie implementującej dyrektywę 2011/93/UE, został szczegółowo 

przedstawione w części II niniejszego uzasadnienia.  

IV. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową 

Konwencja 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 zastrze:ien Polski 

do Konwencji Rady Europy o cyberprzestf(pczosci 

wraz z tlumaczeniem na jcrzyk angielski 

Oswiadczenia i zastrze:ienie Polski do Konwencji Rady Europy o cyberprzestftpczosci: 

1. ,Na podstawie art. 24 ust. 7 Konwencji, Rzeczpospolita Polska oswiadcza, it organem 

centralnym odpowiedzialnym za sporzqdzanie wniosk6w ekstradycyjnych lub wniosk6w o 

tymczasowe aresztowanie jest: 

Prokurator Generalny - w odniesieniu do wniosk6w sporzqdzanych na etapie 

postfjpowania przygotowawczego, 

Minister Sprawiedliwosci- w odniesieniu do pozosta/ych wniosk6w. 

Organem centralnym odpowiedzialnym za przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych lub 

wniosk6w o tymczasowe aresztowanie jest Prokurator Generalny." 

,Pursuant to Article 24, paragraph 7 of the Convention, the Republic of Poland declares 

that the central authority responsible for making requests for extradition or provisional 

arrest is: 

Attorney General -regarding requests made in preparatory proceedings, 

Minister of Justice -regarding other requests. 

The central authority responsible for receiving requests for extradition or provisional 

arrest is the Attorney General." 

2. ,Na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a Konwencji, Rzeczpo.spolita Polska oswiadcza, ii 

organem centralnym odpowiedzialnym za wysylanie lub za udzielanie odpowiedzi na 

wnioski o pomoc wzajemnq w zakresie Konwencji jest: 

Prokurator Generalny - w odniesieniu do wniosk6w realizowanych na etapie 

postfjpowania przygotowawczego, 

Minister Sprawiedliwosci- w odniesieniu do pozosta/ych wniosk6w." 

,Pursuant to Article 27, paragraph 2, subparagraph a) of the Convention, the Republic 

of Poland': declares that the· central authority responsible for sending or answering 

requests for mutual assistance under the Convention is: 

Attorney General- regarding requests pursued in preparatory proceedings, 

Minister of Justice -regarding other requests." 

3. ,Na podstawie art. 29 ust. 4 Konwencji, Rzeczpospolita Polska zastrzega, it warunkiem 

wykonania wniosku o pomoc wzajemnq dotyczqcego przeszukania lub uzyskania dostf!pu 

przy utyciu podobnych metod, zaj(jcia lub podobnego zabezpieczenia alba ujawnienia 



przechowywanych danych, w odniesieniu do przesu;pstw innych ni:i okreslone w 

artykulach 2-11 Konwencji, jest podw6jna karalnosci tych przestf!pstw. " 

,Pursuant to Article 29, paragraph 4 of the Convention, the Republic of Poland reserves 

that the execution of a request for mutual assistance regarding search or similar access, 

seizure or similar securing, or disclosure of stored data, in respect of offences other than 

those established in accordance with Articles 2 through II of this Convention, shall be 

conditional on dual criminality of those offences. " 

4. , Rzeczpospolita Polska oswiadcza, i:i punktem kontaktowym, o kt6rym mowa art. 35 

Konwencji, jest Wydzial Wsparcia Zwalczania Cyberprzestfjpczosci Biura Sluzby 

Kryminalnej Komendy Gl6wnej Policji." 

"The Republic of Poland declares that the contact point referred to in Article 35 of the 

Convention is the Unit for Supporting the Combating of Cybercrime within the structures 

of the Criminal Service Bureau of the General Police Headquarters [Wydzial Wsparcia 

Zwalczania Cyberprzestfjpczosci Biura Sluzby Kryminalnej Komendy Gl6wnej Policji]." 

Za zgodnoH: tlumaczenia z oryginalem 

Michaf Ku>li l.-m~·ski 

2 



Preambula 

Tlumaczenie 

Konwencja Rady Europy 

o cyberprzest~pczosci 

Budapeszt, 23 .XI.200 1 

Pailstwa czlonkowskie Rady Europy i inne Pailstwa Sygnatariusze niniejszej konwencji, 

bior~c pod uwag<;, ze celem Rady Europy jest osi~gni<;cie wi<;kszej jednosci mi<;dzy jej 

czlonkami; 

uznaj~c wartosc wspterama wsp6lpracy z innymi Pailstwami Sygnatariuszami mmeJszeJ 

konwencji; 

przekonane o potrzebie prowadzenia, jako kwestii priorytetowej, wsp6lnej polityki 

kryminalnej maj~cej na celu ochron<; spoleczeilstwa przed cyberprzest<;pczosci~, mi<;dzy 

innymi poprzez przyj<;cie wlasciwych przepis6w prawnych i wspieranie mi<;dzynarodowej 

wsp6lpracy; 

swiadome gl<;bokich zmtan dokonanych na skutek digitalizacji, konwergencji trwaj~cej 

globalizacji sieci informatycznych; 

zaniepokojone ryzykiem, ze sieci informatyczne i informacje elektroniczne mog~ bye takZe 

wykorzystywane w celu popelniania przest((pstw oraz ze dow6d w sprawie takich przest((pstw 

moze bye przechowywany i przekazywany za pomoc~ tych sieci; 

uznaj~c potrzeb<r wsp6lpracy miydzy pailstwami i przemyslem prywatnym w zwalczaniu 

cyberprzest<;pczosci oraz potrzeb<r ochrony prawnie uzasadnionych interes6w w stosowaniu i 

rozwoju technologii informatycznych; 

zdaj~c sobie sprawy, ze skuteczna walka z cyberprzest((pczosci~ wymaga zwiykszonej, 

szybkiej i dobrze funkcjonuj~cej wsp6lpracy mi<rdzynarodowej w sprawach karnych; 

przekonane, ze niniejsza konwencja jest niezbydna dla powstrzymania dzialail skierowanych 



przeciwko poufnosci, integralnosci i dostcrpnosci system6w informatycznych, sieci i danych 

informatycznych, jak r6wniez nieprawidlowemu wykorzystywaniu tych system6w, sieci i 

danych, poprzez uznanie takiego postt;powania za przestt;pstwo, zgodnie z niniejszq 

konwencjq, oraz przyjt;cia srodk6w, kt6re bt;dq przydatne w skutecznym zwalczaniu takich 

przestt;pstw, poprzez ulatwienie ich wykrywania, prowadzenia dochodzenia i scigania 

zar6wno na szczeblu krajowym, jak i mit;dzynarodowym, oraz poprzez przyjcrcie rozwiqzan 

sprzyjajqcych szybkiej i rzetelnej wsp6lpracy mit;dzynarodowej; 

pamit;tajqc o koniecznosci zagwarantowania r6wnowagi pomit;dzy egzekwowania prawa a 

poszanowaniem podstawowych praw czlowieka, zgodnie z Konwencjq Rady Europy z 1950 

roku o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci oraz Mit;dzynarodowym Paktem 

Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku, jak r6wniez innymi traktatami odnoszqcymi 

sit; do praw czlowieka, kt6re potwierdzajq prawo ka.idej jednostki do swobodnego wyra.iania 

opinii, jak r6wniez prawo do wolnosci wypowiedzi, lqcznie z wolnosciq poszukiwania, 

uzyskiwania i dzielenia sit; wszelkiego rodzaju informacjami i ideami, bez wzglt;du na granice, 

oraz prawo do poszanowania prywatnosci; 

pamit;tajqc tak.ze o prawie do ochrony danych osobowych, przewidzianym np. w Konwencji 

Rady Europy z 1981 roku o ochronie os6b w zwiqzku z automatycznym przetwarzaniem 

danych osobowych; 

majqc na uwadze Konwencjt; Narod6w Zjednoczonych z 1989 roku o prawach dziecka oraz 

Konwencjt; Mit;dzynarodowej Organizacji Pracy z 1999 roku o najgorszych warunkach pracy 

dzieci; 

bior(!c pod uwagt; istniej(!ce konwencje Rady Europy dotycz(!ce wsp6lpracy w dziedzinie 

spraw karnych, jak r6wniez podobne traktaty, kt6re istniejq pomit;dzy panstwami 

czlonkowskimi Rady Europy i innymi panstwami oraz podkreslajqc, ze niniejsza konwencja 

rna na celu uzupelnienie tych konwencji dla zwit;kszenia skutecznosci dochodzen w sprawach 

karnych i postt;powafl dotyczqcych przestt;pstw zwiqzanych z systemami informatycznymi i 

danymi, oraz umozliwienie zbierania elektronicznych material6w dowodowych dotycz(!cych 

przestt;pstw; 

przyjmuj(!c z zadowoleniem ostatnie osi£!gnicrcia sprzyjaj(!ce dalszemu poglcrbianiu zrozumienia 
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i wsp6lpracy mi((dzynarodowej w zwalczaniu cyberprzest((pczosci, l~cznie z dzialaniami 

Narod6w Zjednoczonych, OECD, Unii Europej skiej i 0 8; 

przywoluj~c Zalecenie nr R(85) 10 dotycz~ce praktycznego stosowania Europej skiej 

konwencji o pomocy prawneJ w sprawach karnych w odniesieniu do wniosk6w 

rekwizycyjnych dotycz~cych podsluchu rozm6w telefonicznych, na Zalecenie nr R(88)2 w 

sprawie naruszen w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych, na Zalecenie nr R(87) 15 

dotyc~ce wykorzystywania danych osobowych w sektorze policji, na Zalecenie nr R(95)4 o 

ochronie danych osobowych w sferze uslug telekomunikacyjnych ze szczeg6lnym 

uwzglydnieniem uslug telefonicznych, jak r6wniez na Zalecenie nr R(89)9 w sprawie 

przest((pstw komputerowych, kt6re zawiera wytyczne dla legislacji krajowych dotycz~ce 

definicji pewnych przest((pstw komputerowych, oraz na Zalecenie nr R(95)13 w spraw1e 

problem6w prawa karnego procesowego zwi~anych z technologi~ informatyczn~; 

bior~c pod uwag(( Rezolucj(( nr 1 przyj((t~ przez Europejskich Ministr6w Sprawiedliwosci na 

ich 21 Konferencji (Praga, 10-11 czerwca 1997 roku), kt6ra zalecila Komitetowi Ministr6w 

wspieranie prac prowadzonych przez Europej ski Komitet ds. Przest((pczosci (CDPC) w 

zakresie cyberprzestypczosci, w celu wzaj emnego zblizenia postanowien w zakresie prawa 

karnego oraz umozliwienia stosowania efektywnych srodk6w scigania takich przestypstw, jak 

r6wniez Rezolucj(( nr 3 przyj((t~ na 23 Konferencji Europejskich Ministr6w Sprawiedliwosci 

(Londyn, 8-9 czerwca 2000 roku), kt6ra zachycala negocjuj'!ce strony do kontynuowania ich 

wysilk6w maj~cych na celu znalezienie wlasciwych rozwi~an, kt6re umozliwilyby 

przyst~pienie do Konwencji jak najwi((kszej liczbie panstw, oraz uswiadomila potrzeb(( 

szybkiego i efektywnego systemu wsp6lpracy miydzynarodowej , uwzgl((dniaj~cej nalezycie 

szczeg6lne wymagania walki z cyberprzest((pczosci~ ; 

maj~c r6wniez na uwadze Plan Dzialania przyj ((ty przez szef6w panstw i rz~d6w Rady 

Europy podczas ich Drugiego Szczytu (Strasburg, 10-11 pazdziernika 1997 roku), w celu 

znalezienia wsp6lnej odpowiedzi na rozw6j nowych technologii, opartej na standardach i 

wartosciach Rady Europy; 

uzgodnily co nast((puje: 
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--- ··----- ---- ------- ---------------------

Dla cel6w niniejszej konwencji: 

ROZDZIALI 

TERMINOLOGIA 

Artykull 

Definicje 

a. ,system informatyczny" oznacza kaZde urz~dzenie lub grup(( wzajemnie pol~czonych 

lub zwi~anych ze sob~ urz~dzen, z kt6rych jedno lub wiycej , zgodnie z programem, 

wykonuje automatyczne przetwarzanie danych; 

b. ,dane informatyczne" oznaczaj~ dowolne przedstawienie fakt6w, informacji lub poj((C 

w formie wlasciwej do przetwarzania w systemie komputerowym, l~cznie z 

odpowiednim programem powoduj~cym wykonanie funk:cji przez system 

informatyczny; 

c. ,dostawca uslug" oznacza: 

1. dowolny podmiot prywatny lub publiczny, kt6ry umozliwia uzytkownikom 

jego uslug komunikowanie si(( za pomoc~ systemu informatycznego, oraz 

n. dowolny inny podmiot, kt6ry przetwarza lub przechowuje dane informatyczne 

w imieniu takich uslug komunikacyjnych lub uzytkownik6w takich uslug. 

d. , dane dotycz~ce ruchu" oznaczaj~ dowolne dane informatyczne odnosz~ce si(( do 

komunikowania si(( za pomoc~ systemu informatycznego, wygenerowane przez 

system informatyczny, kt6ry utworzyl CZ((SC w lancuchu komunikacyjnym, wskazuj~ce 

swoje pochodzenie, przeznaczenie, scie:lk((, czas, dat((, rozmiar, czas trwania lub rodzaj 

danej uslugi. 
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ROZDZIAL II 

SRODKI, JAKIE NALEZY PODJ~C NA SZCZEBLU KRAJOWYM 

Cz-rsc 1 

Prawo kar ne materialne 

Tytull 

Przeslf!pstwa przeciwko pouf nosci, integralnosci i doslf!pnosci 

danych informatycznych i systemow 

Artykul 2 

Nielegalny dost-rp 

Ka.Zda Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie oka.Z£l si<r niezb<rdne dla uznania 

za przest<rpstwo w jej prawie wewn<rtrznym, umyslnego, bezprawnego dost<rpu do calosci 

lub czysci systemu informatycznego. Strony mog£l wprowadzic wym6g, ze przest<rpstwo 

musi zostac popelnione poprzez naruszenie zabezpieczeil., z zamiarem pozyskania danych 

informatycznych lub innym nieuczciwym zamiarem, lub w odniesieniu do systemu 

informatycznego, kt6ry jest pol£lczony z innym systemem informatycznym. 

Artykul 3 

Nielegalne przechwytywanie danych 

Ka.Zda Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie oka.Z£l si<r niezb<rdne dla uznania 

za przest<rpstwo w jej prawie wewn<rtrznym, umyslnego, bezprawnego przechwytywania 

za pomoq urz£ldzeil. technicznych niepublicznych transmisji danych informatycznych do, 

z, lub w ramach systemu informatycznego, l£lcznie z emisjami elektromagnetycznymi 

pochodz£lcymi z systemu informatycznego przekazuj'!Cego takie dane informatyczne. 

Strona moze wprowadzic wym6g, ze przestypstwo musi zostac popelnione z nieuczciwym 

zamiarem lub w zwi'!Zku z systemem informatycznym, kt6ry jest pol£lczony z innym 

systemem informatycznym. 

Artykul4 

Naruszenie integralnosci danych 
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1. Kazda Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie okai:q siC( niezb((dne dla uznania 

za przest((pstwo w jej prawie wewnytrznym, umyslnego, bezprawnego niszczenia, 

wykasowywania, uszkadzania, dokonywania zmian lub usuwania danych informatycznych. 

2. Strona moze zastrzec sobie prawo wprowadzenia wymogu, ze zachowanie opisane w 

ust((pie 1 musi skutkowac powai:nq szkodq. 

Artykul5 

Naruszenie integralnosci systemu 

Kazda Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie okai:q siC( niezb((dne dla uznania 

za przest((pstwo w jej prawie wewn((trznym, umyslnego, bezprawnego powai:nego 

zakl6cania funkcjonowania systemu informatycznego poprzez wprowadzanie, transmisj((, 

niszczenie, wykasowywanie, uszkadzanie, dokonywanie zmian lub usuwanie danych 

informatycznych. 

Artykul6 

Niewlasciwe uzycie urz~dzen 

1. Kai:da Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie okai:q siC( niezb((dne dla uznania 

za przest((pstwo w jej prawie wewn((trznym, umyslnych i bezprawnych: 

a. produkcji, sprzedai:y, pozyskiwania z zamiarem wykorzystania, importowania, 

dystrybucji lub innego udost((pniania: 

1. urzqdzenia, w tym takze programu komputerowego, przeznaczonego lub 

przystosowanego przede wszystkim dla cel6w popelnienia kt6regokolwiek z 

przest((pstw okreslonych zgodnie z artykulami 2-5; 

u. hasla komputerowego, kodu dost((pu lub podobnych danych, dzi((ki kt6rym 

calosc lub cz((SC systemu informatycznego jest dost((pna, 

z zamiarem wykorzystania dla cel6w popelnienia kt6regokolwiek z przest((pstw 

okreslonych zgodnie z artykulami 2-5 ; oraz 

b. posiadania elementu wymienionej powyzej w punktach a. i. lub ii. z zaimarem 

wykorzystania w celu popelnienia kt6regokolwiek z przestypstw okreslonych zgodnie z 
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artykulami 2-5. Strona moze w swmm praw1e wprowadzic wym6g, ze 

odpowiedzialnosc kama dotyczy posiadania wi~tkszej ilosci takich jednostek. 

2. Niniejszego artykulu nie nalezy interpretowac jako maj(!cego na celu poci~gni~tcie do 

odpowiedzialnosci kamej w przypadku, kiedy produkcja, sprzedai:, pozyskiwanie z 

zamiarem wykorzystania, importowanie, dystrybucja lub inne udostypnianie lub 

posiadanie, o kt6rym mowa w ustypie 1 niniej szego artykulu, nie jest dokonywane w celu 

popelnienia przestypstwa okreslonego zgodnie z artykulami 2-5 niniejszej konwencji, jak 

w przypadku dozwolonego testowania lub ochrony systemu informatycznego. 

3. Kai:da Strona moze zastrzec sobie prawo do niestosowania ustypu 1 niniejszego artykulu, 

pod warunkiem, ze zastrzezenie to nie dotyczy sprzedai:y, dystrybucji lub innego 

udostypniania jednostek wymienionych w ustypie 1.a.ii. 

Tytul2 

Przeslfpstwa komputerowe 

Artykul 7 

Falszerstwo komputerowe 

Kai:da Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie okai:~ si~t niezb~tdne dla uznania 

za przestypstwa w jej prawie wewn~ttrznym, umyslnego, bezprawnego wprowadzania, 

dokonywania zmian, wykasowywania lub ukrywania danych informatycznych, w wyniku 

czego powstaj~ dane nieautentyczne, kt6re w zamiarze sprawcy maj~ bye uznane lub 

wykorzystane na potrzeby postypowania prawnego jako autentyczne, bez wzglydu na to, 

czy S(! one mozliwe do bezposredniego odczytania i zrozumiale. Strona moze wprowadzic 

wym6g, ze odpowiedzialnosc kama dotyczy dzialania w zamiarze oszustwa lub w 

podobnym nieuczciwym zamiarze. 

Artykul 8 

Oszustwo komputerowe 

Kai:da Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie okai:(! si~t niezb~tdne dla uznania 

za przestypstwa w jej prawie wewnytrznym, umyslnego, bezprawnego spowodowania 

utraty maj(!tku przez inn~ osob~t poprzez: 
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a. wprowadzenie, dokonanie zrman, wykasowanie lub usumcrcte danych 

informatycznych, 

b. kai:d'! ingerencjcr w funkcjonowanie systemu komputerowego, 

z zamiarem oszustwa lub nieuczciwym zamiarem uzyskania korzysci ekonomicznych dla 

siebie lub innej osoby. 

Tytul3 

Przestfpstwa ze wzglfdu na charakter zawartych informacji 

Artykul9 

Przest~pstwa zwi~zane z pornografi~ dzieci~c~ 

1. Kai:da Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie okaZ'! sicr niezbcrdne dla uznania 

za przestcrpstwa w jej prawie wewncrtrznym, umyslnego i bezprawnego: 

a. produkowania pomografii dziecicrcej dla cel6w jej rozpowszechniania za pomoc'! 

systemu informatycznego; 

b. oferowania lub udostcrpniania pomografii dziecicrcej za pomoc'! systemu 

informatycznego; 

c. rozpowszechniania lub transmitowania pomografii dziecicrcej za pomoc'! systemu 

informatycznego; 

d. pozyskiwania pomografii dziecicrcej za pomoc'! systemu informatycznego dla siebie 

lub innej osoby; 

e. posiadania pomografii dziecicrcej w ramach systemu informatycznego lub na srodkach 

do przechowywania danych informatycznych. 

2. Dla cel6w powyzszego ustcrpu 1 pojcrcie ,pomografia dziecicrca" obejmuje material 

pomograficzny, kt6ry w spos6b widoczny przedstawia: 

a. osobcr maloletni'! w trakcie czynnosci wyrainie seksualnej; 

b. osobcr, kt6ra wydaje sicr bye maloletni'!, w trakcie czynnosci wyrainie seksualnej; 

c. realistyczny obraz przedstawiaj'!CY osobcr maloletni'! w trakcie czynnosci wyrainie 
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seksualnej. 

3. Dla cel6w powyzszego ustypu 2, pojycie ,osoba maloletnia" obejmuje wszystkie osoby 

ponizej 18 roku zycia. Strona moze wprowadzic wym6g nizszej granicy wieku, kt6ra nie 

moze bye nizsza niz 16 lat. 

4. KaZda ze Stron moze zastrzec sobie prawo niestosowania, w calosci lub w czysci, ust((pu 

1.d. i e. oraz ustypu 2.b. i c. 

Tytul4 

Przeslfpstwa zwiqzane z naruszeniem praw autorskich 

i praw pokrewnych 

ArtykullO 

Przest-rpstwa zwi~zane z naruszeniem praw autorskich 

i praw pokrewnych 

1. KaZda Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie okaZ<! siy niezbydne dla uznania 

za przestypstwa w jej prawie wewnytrznym, naruszeil prawa autorskiego zdefiniowanego 

w prawie danej Strony zgodnie z podjytymi przez ni(! zobowi(!Zaniami wynikaj'!cymi z 

Aktu Paryskiego z dnia 24 lipca 1971 roku zmieniaj(!cego Konwencjy Bemensk(! o 

ochronie dziel literackich i artystycznych, Porozumienia w sprawie handlowych aspekt6w 

praw wlasnosci intelektualnej oraz Traktatu Swiatowej Organizacji Wlasnosci 

Intelektualnej o prawach autorskich, z wyl(!czeniem praw osobistych przewidzianych przez 

te konwencje, jezeli popelnione S(! umyslnie, na skaly komercyjn'! i za pomoc'! systemu 

informatycznego. 

2. Ka2:da Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie okaZ(! siy niezbydne dla uznania 

za przestypstwa w jej prawie wewnytrznym, naruszeil praw pokrewnych zdefiniowanych w 

prawie danej Strony, zgodnie z podjytymi przez ni'! zobowi(!Zaniami wynikaj'!cymi z 

Miydzynarodowej konwencji o ochronie wykonawc6w, producent6w fonogram6w 

organizacji nadawczych zawartej w Rzymie (Konwencja Rzymska), Umowy w sprawie 

handlowych aspekt6w praw wlasnosci intelektualnej oraz Traktatu Swiatowej Organizacji 

Wlasnosci Intelektualnej o wykonaniach i fonogramach, z wyl(!czeniem praw osobistych 

przewidzianych przez te konwencje, jezeli popelnione S(! umyslnie, na skaly komercyjn(! i 
9 



za pomoq systemu informatycznego. 

3. Strona moze zastrzec sobie prawo do niepociqgania do odpowiedzialnosci karnej na 

podstawie ust((p6w 1 i 2 niniejszego artykulu w pewnych przypadkach, pod warunkiem, ze 

istniejq inne skuteczne srodki prawne oraz ze zastrzezenie to nie stanowi odst((pstwa od 

mi((dzynarodowych zobowiqzail. Strony okreslonych w mi((dzynarodowych instrumentach, 

wymienionych w ust((pach 1 i 2 niniejszego artykulu. 

Tytul5 

/nne formy odpowiedzialnosci i sankcje 

Artykulll 

Usilowanie i pomocnictwo lub podzeganie 

1. Ka2:da Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie oka2:q sit( niezb((dne dla uznania 

za przest((pstwa w jej prawie wewn((trznym, umyslnego pomocnictwa lub podzegania do 

popelnienia kt6regokolwiek z przest((pstw okreslonych zgodnie z artykulami 2-10 

niniejszej konwencji. 

2. KaZda Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie oka2:q sit( niezb((dne dla uznania 

za przest((pstwo w jej prawie wewn<rtrznym umyslnego usilowania popelnienia 

kt6regokolwiek z przest((pstw okreslonych zgodnie z artykulami 3 oraz 5, 7, 8, 9 ust. l.a. 

oraz 9 ust. I.e. niniejszej konwencji. 

3. Ka2:de pail.stwo moze zastrzec sobie prawo do niestosowania, w calosci lub w cz((sci, 

ust((pu 2 niniejszego artykulu. 

Artykul12 

Odpowiedzialnosc osob prawnych 

1. Kazda Strona podejmie takie srodki prawne i inne, jakie okaZq Sly niezbydne dla 

zagwarantowania poniesienia odpowiedzialnosci przez osoby prawne za przest<rpstwa 

okreslone zgodnie z niniejszq konwencjq, popelnione dla ich korzysci przez dowolnq osob(( 

fizycznq, dzialajqcq samodzielnie bqdz jako CZ((SC organu osoby prawnej, zajmujqcq w niej 

pozycj(( wiodqcq z uwagi na: 
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a. uprawnienia do reprezentowania osoby prawnej; 

b. uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu osoby prawnej ; 

c. uprawnienia do wykonywania wewnytrznej kontroli w ramach osoby prawnej. 

2. Opr6cz przypadk6w wymienionych juz w ustypie 1 niniejszego artykulu, ka.Zda ze Stron 

podejmie srodki niezbydne dla zagwarantowania, ze osoba prawna moze zostac 

pocic:mni<rta do odpowiedzialnosci, gdy brak nadzoru lub kontroli ze strony osoby 

fizycznej, wymienionej w ustypie 1, umozliwil popelnienie przestypstwa okreslonego 

zgodnie z niniejsz£! konwencj£!, przez osoby fizyczn£! dla korzysci tej osoby prawnej. 

3. W zaleznosci od zasad prawnych danej Strony, odpowiedzialnosc osoby prawnej moze bye 

kama, cywilna lub administracyjna. 

4. Odpowiedzialnosc taka jest niezalezna od odpowiedzialnosci karnej os6b fizycznych, kt6re 

popelnily przestypstwo. 

Artykul 13 

Kary i srodki 

1. Ka.Zda Strona podejmie niezbydne srodki prawne lub inne, aby zagwarantowac, ze 

przestypstwa okreslone zgodnie z artykulami 2-11 byd£! karane za pomoc(! skutecznych, 

proporcjonalnych i zniechctcaj'!cych sankcj i, obejmuj '!cych pozbawienie wolnosci. 

2. Ka.Zda Strona zagwarantuje, ze osoby prawne ponosz(!ce odpowiedzialnosc zgodnie z 

artykulem 12, podlegac byd£! skutecznym, proporcjonalnym i zniechycaj(!cym sankcjom 

lub srodkom 0 charakterze karnym lub innym, w tym sankcjom pieniyznym. 

Cz~sc 2 

Prawo procesowe 

Tytull 

Przepisy wspolne 

Artykul 14 

Zakres przepisow procesowych 
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1. Kai:da Strona przyjmle odpowiednie srodki prawne 1 mne, kt6re S£! niezbtrdne dla 

ustanowienia uprawnieil i procedur przewidzianych w mmeJ szeJ cztrsci dla cel6w 

prowadzenia specjalnych dochodzeil i posttrpowail karnych. 

2. Za wyj£!tkiem szczeg6lnych, odmiennych regulacji artykulu 21, kai:da Strona stosuje 

srodki wymienione w usttrpie 1 niniejszego artykulu do: 

a. przesttrpstw okreslonych zgodnie z artykulami 2-11 niniejszej konwencji; 

b. wszystkich innych przesttrpstw popelnionych przy uzyciu systemu informatycznego; 

oraz 

c. zbierania dowod6w w formie elektronicznej odnosz£!cych sitr do przesttrpstw. 

3. a. Kai:da Strona moze sobie zastrzec prawo stosowania srodk6w okreslonych 

w artykule 20 wyl£!cznie do przesttrpstw lub rodzaj6w przesttrpstw wyszczeg6lnionych 

w zastrzezeniu, pod warunkiem, ze kr£!g takich przesttrpstw lub rodzaj6w przesttrpstw 

nie bydzie ograniczony bardziej niz kr£!g przesttrpstw, do jakich stosuje ona srodki 

okreslone w artykule 21. Kai:da Strona powinna rozwai:yc ograniczenie tego rodzaju 

zastrzezenia, aby umozliwic jak najszersze stosowanie srodk6w okreslonych w 

artykule 20. 

b. W przypadkach, gdy Strona, z powodu ograniczeil w swoim prawie obowi£!Zuj~cym w 

czasie przyjtrcia niniejszej konwencji, nie jest w stanie stosowac srodk6w wskazanych 

w artykulach 20 i 21 do informacji przekazywanych w ramach systemu 

informatycznego dostawcy uslugi, kt6ry to system 

1. funkcjonuje na potrzeby zamknitrtej grupy uzytkownik6w i 

n. nie wykorzystuje publicznych sieci komunikacyjnych i nie jest pol£!czony z innym 

systemem komputerowym publicznym lub prywatnym, 

Strona taka moze zastrzec sobie prawo do niestosowania tych srodk6w do takich 

informacji. Kai:da Strona powinna rozwai:yc ograniczenie takiego zastrzezenia, aby 

umozliwic jak najszersze zastosowanie srodk6w okreslonych w artykulach 20 i 21. 

ArtykullS 

Warunki i zabezpieczenia 
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1. KaZda Strona zapewni, ze ustanowienie, wdrozenie i stosowanie uprawnien i procedur, o 

jakich mowa w niniejszej czysci, podlega warunkom i gwarancjom przewidzianym w ich 

prawie wewnytrznym, kt6re powinny zagwarantowae odpowiedniet ochrony wolnosci i 

praw czlowieka, w tym praw wynikajetcych - zgodnie z podjytymi zobowictZaniami - z 

Konwencji Rady Europy z 1950 roku o ochronie praw czlowieka i podstawowych 

wolnosci, Miydzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku oraz 

innych majetcych zastosowanie miydzynarodowych instrument6w z zakresu praw 

czlowieka, i kt6re powinny bye oparte na zasadzie proporcjonalnosci. 

2. Takie warunki i gwarancje powinny obejmowae, stosownie do rodzaju danego 

uprawnienia lub procedury, m.in. setdowet lub innet niezaleznet kontroly, podawanie 

uzasadnienia dla ich stosowania, ograniczenia co do zakresu i czasu stosowania takich 

uprawnien i procedur. 

3. W zakresie, w jakim jest to zgodne z interesem publicznym, w szczeg6lnosci z interesem 

wymiaru sprawiedliwosci, Strona powinna rozwaZye wplyw uprawnien i procedur, o 

kt6rych mowa w tej czysci, na prawa, obowictZki oraz uzasadnione interesy os6b trzecich. 

Tytul2 

Niezwloczne zahezpieczanie przechowywanych danych informatycznych 

Artykul16 

Niezwloczne zabezpieczanie przechowywanych danych informatycznych 

1. KaZda Strona przyjmie srodki prawne i inne, kt6re Set niezbydne do tego, by umozliwic 

wlasciwym organom nakazanie lub uzyskanie przy uzyciu podobnych metod, 

niezwlocznego zabezpieczenia wyspecyfikowanych danych informatycznych, w tym takze 

danych dotyczetcych ruchu, przechowywanych przy pomocy systemu informatycznego, w 

szczeg6lnosci, gdy istniejet podstawy do tego by setdzie, ze dane te set szczeg6lnie podatne 

na ryzyko utraty lub zmodyfikowania. 

2. Jezeli Strona stosuje ustyp 1 powyzej poprzez nakazanie danej osobie zabezpieczenia 

wyspecyfikowanych przechowywanych danych informatycznych, znajdujetcych siy w 

posiadaniu tej osoby lub pod jej kontrolet, to Strona ta powinna przyjete srodki prawne lub 

inne, kt6re moget bye potrzebne do zobowictZania tej osoby do zabezpieczenia i zachowania 
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calosci danych informatycznych przez okres tak dlugi, jak bydzie to konieczne, nie dluzej 

jednak niz do 90 dni, aby urnozliwie wlasciwym organom podjycie staran o ich ujawnienie. 

Strona moze przewidziee p6zniejszll mozliwose odnowienia takiego nakazu. 

3. Kai:da Strona przyjmie srodki prawne i inne, kt6re mogll bye potrzebne do zobowi¥ania 

administratora danych informatycznych lub innej osoby odpowiedzialnej za ich 

zabezpieczenie, do zachowania tajemnicy co do zastosowania tych procedur przez okres 

okreslony w prawie wewnytrznym. 

4. Uprawnienia i procedury okreslone w niniejszym artykule podlegajll artykulom 14 i 15. 

Artykul17 

Niezwloczne zabezpieczenie i cz~sciowe ujawnienie 

danych dotycz~cych ruchu 

1. W odniesieniu do danych dotyczllcych ruchu, kt6re nalezy zabezpieczye zgodnie z 

artykulem 16, kai:da Strona przyjmie srodki prawne lub inne, kt6re mogll bye potrzebne 

do: 

a. zapewmema, ze istnieje mozliwose takiego niezwlocznego zabezpieczenia danych 

dotyczllcych ruchu, niezaleznie od tego, czy tylko jeden czy tez wiycej dostawc6w 

uslug uczestniczylo w przekazywaniu takich informacji; oraz 

b. zapewnienia niezwlocznego ujawnienia wlasciwemu organowi Strony lub osobie 

wyznaczonej przez ten organ, dostatecznej ilosci danych dotyczllcych ruchu, aby 

umozliwie Stronie identyfikacjy dostawc6w uslug i kanal6w, jakimi przekaz nast!lpil. 

2. Uprawnienia i procedury wymienione w niniejszym artykule podlegajll artykulom 14 i 15. 

Tytul3 

Nakaz dostarczenia 

Artykul18 

Nakaz dostarczenia 

1. Kai:da Strona przyjmie odpowiednie srodki prawne i inne, kt6re mogll bye potrzebne dla 

nadania wlasciwym organom uprawnieil do nakazania: 
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a. osobie obecnej na terytorium Strony przekazania okreslonych danych 

informatycznych, kt6re znajduj£! sitt w posiadaniu lub pod kontrol£! tej osoby i S£! 

przechowywane w systemie informatycznym lub na nosniku slu.Z£!cym do 

przechowywania danych informatycznych; oraz 

b. dostawcy uslug oferowanych na terytorium Strony przekazania informacji 

odnosz£!cych sitt do abonenta takich uslug, znajduj£!cych sitt w posiadaniu lub pod 

kontrol£! tego dostawcy uslug. 

2. Uprawnienia i procedury wymienione w niniejszym artykule podlegaj£! artykulom 14 i 15. 

3. Dla cel6w niniejszego artykulu pojttcie , informacje odnosz£!ce sitt do abonenta" oznacza 

wszelkie informacje w postaci danych informatycznych lub w dowolnej innej postaci, 

znajduj£!ce sitt w posiadaniu dostawcy uslug i odnosz£!ce sitt do uzytkownik6w tych uslug, 

inne niz dane dotycz£!ce ruchu lub tresci, kt6re pozwalaj£! na ustalenie: 

a. rodzaju uslug komunikacyjnych, z jakich korzysta uzytkownik, zastosowanych w 

zwi£!Zku z tym rozwi'!Zan technicznych oraz okresu uslugi; 

b. tozsamosci uzytkownika, adresu pocztowego lub geograficznego, numeru telefonu lub 

innego numeru dosttrpu, wykazu pol£!czen i informacji o platnosciach dosttrpnych na 

podstawie umowy lub ustalen dotycz£!cych uslugi; 

c. wszelkich innych informacji zwi£!Zan'ych z miejscem zainstalowania sprzytu 

komunikacyjnego, dostl(pnych na podstawie umowy lub ustalen dotycz£!cych uslugi. 

Tytul4 

Przeszukanie i zajfcie przechowywanych danych informatycznych 

Artykul19 

Przeszukanie i zaj~cie przechowywanych danych informatycznych 

1. Ka.zda Strona przyjmie odpowiednie srodki prawne i inne, kt6re mag£! bye potrzebne dla 

nadania wlasciwym organom uprawnien w zakresie przeszukiwania lub uzyskiwania 

dost((pu przy uzyciu podobnych metod do: 

a. systemu informatycznego lub jego czysci oraz do danych informatycznych w mm 
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przechowywanych; oraz 

b. nosnika slliZ~cego do przechowywania danych informatycznych na jej terytorium. 

2. KaZda Strona przyjmie srodki prawne i inne, kt6re mog~ bye potrzebne dla zapewnienia, 

aby wlasciwe organy dysponowaly odpowiednimi srodkami pozwalaj~cymi na 

niezwloczne rozszerzenie przeszukania lub podobnych metod uzyskiwania dostypu na inny 

system, jezeli podczas dokonywania przez nie przeszukania lub uzyskiwania dostypu przy 

liZyciu podobnych metod do konkretnego systemu informatycznego lub jego czysci, 

zgodnie z ustypem 1.a., organy te maj~ uzasadnione podstawy by s~dzie, ze poszukiwane 

dane przechowywane s~ w innym systemie informatycznym lub w jego czysci na ich 

terytorium i ze do danych tych mozna legalnie uzyskae dost<rp z systemu pierwotnego lub 

s~ one dostypne dla tego systemu. 

3. KaZda Strona przyjmie srodki prawne lub inne, kt6re mog~ bye potrzebne dla nadania 

wlasciwym organom uprawnien do tego, aby mogly zajmowae lub zabezpieczae w 

podobny spos6b dane informatyczne, do kt6rych uzyskano dost<rp zgodnie z ustypami 1 i 

2. Srodki te obejmuj~ nastypuj~ce uprawnienia: 

a. zajycie lub zabezpieczenie w podobny spos6b systemu informatycznego lub jego 

CZySCi lub nosnika sluz~cego do przechowywania danych informatycznych; 

b. wykonywanie i zachowywanie kopii tych danych informatycznych; 

c. zachowywanie calosci odpowiednich przechowywanych danych informatycznych; 

d. uczynienie niedostypnymi lub usuni<rcie danych informatycznych z danego systemu 

informatycznego. 

4. KaZda Strona przyjmie srodki prawne lub inne, kt6re mog~ bye potrzebne dla nadania 

wlasciwym organom uprawnien do tego, by mogly nakazae kaZdej osobie maj~cej wiedz<r 

0 funkcjonowaniu systemu informatycznego lub srodkach stosowanych dla zabezpieczenia 
• 

danych informatycznych zawartych w tym systemie, udostypnienie, o ile jest to 

uzasadnione, informacji, kt6re S'! niezbydne dla umozliwienia zastosowania srodk6w, o 

jakich mowa w ustypach 1 i 2. 

5. Uprawnienia i procedury wymienione w niniejszym artykule podlegaj~ artykulom 14 i 15. 
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Tytul5 

Gromadzenie w czasie rzeczywistym danych informatycznych 

Artykul20 

Gromadzenie w czasie rzeczywistym danych dotycz~cych ruchu 

1. Ka2da Strona przyjmie odpowiednie srodki prawne i inne, kt6re mog£l bye potrzebne dla 

nadania wlasciwym organom uprawnien w zakresie: 

a. gromadzenia lub rejestrowania przy pomocy srodk6w technicznych istniej£lcych na jej 

terytorium; 

b. zmuszenia dostawcy uslug, aby w ramach mozliwosci technicznych, jakimi 

dysponuje: 

1. gromadzillub rejestrowal przy pomocy srodk6w technicznych istniej£lcych na 

jej terytorium, lub 

n. wsp6lpracowal i udzielal pomocy wlasciwym organom przy gromadzeniu lub 

rejestrowaniu, 

w czasie rzeczywistym, danych dotycz£lcych ruchu, wi£lZ£lcych si<r z konkretnymi 

przekazami realizowanymi na jej terytorium przy uzyciu srodk6w informatycznych. 

2. Jezeli Strona, z uwagi na zasady jej krajowego porz£ldku prawnego, nie jest w stanie 

przyj£le srodk6w, o jakich mowa w ust<rpie I.a. , moze w ich miejsce przyj£le srodki prawne 

lub inne, kt6re mog£l bye potrzebne dla zapewnienia zbierania lub rejestrowania w czasie 

rzeczywistym danych dotycz£lcych ruchu wi£l.Z£lcych si<r z konkretnymi przekazami 

realizowanymi na JeJ terytorium przez zastosowanie srodk6w technicznych na tym 

terytorium. 

3. Ka2da Strona przyjmie odpowiednie srodki prawne lub inne, kt6re mog£l bye potrzebne dla 

zobowi£lzania dostawcy uslug do zachowania w taj emnicy faktu wykonywania uprawnien 

przewidzianych w niniejszym artykule oraz wszelkich odnosz£lcych si<r do tego informacji. 

4. Uprawnienia i procedury wymienione w niniej szym artykule podlegaj£l artykulom 14 i 15. 

Artykul 21 
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Przechwytywanie danych dotycz~cych tresci 

1. Kai:da Strona przyjmie odpowiednie srodki prawne i inne, kt6re mog£! bye potrzebne, w 

odniesieniu do grupy powai:nych przest{(pstw, jakie zostan£! okreslone w praw1e 

wewn{(trznym, dla nadania wlasciwym organom uprawnien w zakresie: 

a. gromadzenia lub rejestrowania przy pomocy srodk6w technicznych istniej£!cych na jej 

terytorium; 

b. zmuszenia dostawcy uslug, aby w ramach mozliwosci technicznych, jakimi dysponuje: 

1. gromadzillub rejestrowal przy pomocy srodk6w technicznych istniej£!cych na jej 

terytorium, lub 

n. wsp6lpracowal udzielal pomocy wlasciwym organom przy gromadzeniu lub 

rej estrowani u, 

w czasie rzeczywistym, danych dotycz£!cych tresci konkretnych przekaz6w 

realizowanych najej terytorium przy uzyciu srodk6w informatycznych. 

2. Jezeli kt6ras ze Stron, z uwagi na zasady jej krajowego porz£!dku prawnego, nie jest w 

stanie przyj£!e srodk6w, 0 jakich mowa w USt{(pie I.a., moze w ich miejsce przyj£!C srodki 

prawne lub inne, kt6re mog£! bye potrzebne dla zapewnienia zbierania lub rejestrowania w 

czasie rzeczywistym danych dotycz£!cych tre8ci konkretnych przekaz6w realizowanych na 

jej terytorium przez zastosowanie srodk6w technicznych. 

3. Kazda Strona przyjmie odpowiednie srodki prawne lub inne, kt6re mog£! bye potrzebne 

dla zobowi£!Zania dostawcy uslug do zachowania w tajemnicy faktu wykonywania 

uprawnien, o jakich mowa w niniejszym artykule oraz wszelkich odnosz£!cych siy do tego 

informacji. 

4. Uprawnienia i procedury wymienione w niniejszym artykule podlegaj£! artykulom 14 i 15. 

Czt;sc 3 

Jurysdykcja 

Artykul22 

Jurysdykcja 
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1. Ka2da Strona przyJmie srodki prawne lub inne, kt6re mog'l bye potrzebne dla 

ustanowienia swojej jurysdykcji w odniesieniu do przestcrpstw okreslonych zgodnie z 

artykulami 2-11 niniejszej konwencji, gdy przestcrpstwo popelnione jest: 

a. na jej terytorium; lub 

b. na pokladzie statku plywaj'lcego pod bander'l tej Strony; lub 

c. na pokladzie samolotu zarejestrowanego na podstawie prawa tej Strony; lub 

d. przez jednego z jej obywateli, jezeli przestcrpstwo jest karalne wedlug prawa miejsca 

jego popelnienia lub jesli przestcrpstwo popelnione zostalo poza jurysdykcj'l 

terytorialn'l jakiegokolwiek pail.stwa. 

2. Ka2de pail.stwo moze zastrzec sobie prawo do niestosowania lub stosowania tylko w scisle 

okreslonych przypadkach lub warunkach, zasad jurysdykcji, o jakich mowa w ustcrpie 

l.b.-l.d. niniejszego artykulu lub w dowolnej czcrsci tego ustcrpu. 

3. Ka2da Strona przyjmie srodki, kt6re mog'l bye potrzebne dla zapewniema SWOJej 

jurysdykcji w odniesieniu do ka2dego przestcrpstwa, o jakim mowa w artykule 24 ust. 1 

niniejszej konwencji, w przypadkach gdy domniemany sprawca przestcrpstwa przebywa na 

jej terytorium i nie moze zostae poddany ekstradycji do drugiej Strony wyl'lcznie ze 

wzglcrdu na jego obywatelstwo, po otrzymaniu wniosku ekstradycyjnego. 

4. Niniejsza konwencja nie wyl'lcza jurysdykcji wykonywane} przez Stroncr zgodnie z jej 

prawem krajowym. 

5. Jezeli kilka Stron uznaje swoj'ljurysdykcj cr w odniesieniu do domniemanego przestcrpstwa 

. okreslonego w niniejszej konwencji, Strony te, o ile jest to uzasadnione, podejmuj'l 

konsultacje w celu okreslenia, czyja jurysdykcja jest najwlasciwsza dla scigania tego 

przestcrpstwa. 
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ROZDZIAL III 

WSPOLPRACA MIF;DZYNARODOW A 

Cz~sc 1 

Zasady ogolne 

Tytull 

Ogolne zasady wspolpracy mirdzynarodowej 

Artykul23 

Ogolne zasady wspolpracy mi~dzynarodowej 

Strony wsp6lpracuj~ zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdzialu oraz z 

zastosowaniem wlasciwych instrument6w miydzynarodowych o miydzynarodowej wsp6l

pracy w sprawach karnych, porozumien uzgodnionych na podstawie jednolitego lub 

wzajemnego ustawodawstwa oraz ich prawa krajowego, w spos6b mozliwie jak najszerszy, 

dla cel6w scigania i prowadzenia post((powan odnosz~cych si(( do przest((pstw zwi~anych 

z systemami i danymi informatycznymi lub dla cel6w zbierania dowod6w w postaci 

elektronicznej, odnosz~cych si(( do przest((pstw. 

Tytul2 

Zasady dotyczqce ekstradycji 

Artykul24 

Ekstradycja 

1. a. Niniejszy artykul stosuje SI(( do ekstradycji mi((dzy Stronami w zwi~ku z 

przest((pstwami okreslonymi zgodnie z artykulami 2-11 mmeJszeJ konwencji, pod 

warunkiem, ze s~ one karalne na podstawie prawa obu zainteresowanych Stron kar~ 

pozbawienia wolnosci w wymiarze co najmniej jednego roku lub wi((ksz~ kar<l. 

b. Jezeli zgodnie z porozumieniem uzgodnionym na podstawie jednolitego lub 

wzajemnego ustawodawstwa albo zgodnie z traktatem ekstradycyjnym, w tym 

Europejsk~ konwencj~ o ekstradycji (ETS nr 24), obowi¥uj~cym miydzy dwiema lub 

wiycej stronami zastosowanie rna inna kara minimalna, stosuje siy kar(( minimaln~ 
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przewidzian~ w takim porozumieniu lub traktacie. 

2. Przesttrpstwa opisane w usttrpie 1 niniej szego artykulu uwa.Za sitr za przesttrpstwa mog~ce 

stanowic podstawtr do ekstradycji przewidzianej w dowolnym traktacie ekstradycyjnym 

obowi~uj~cym mitrdzy Stronami. Strony zobowi~uj~ sitr do wl~czenia takich 

przestypstw, jako przestypstw stanowi~cych podstawtr do ekstradycji, do wszelkich 

traktat6w ekstradycyjnych, jakie mog~ zostac zawarte przez nie lub mitrdzy nimi. 

3. Jezeli Strona uzaleznia ekstradycjy od istnienia traktatu i otrzymuje wniosek o ekstradycjy 

od drugiej Strony, z kt6r~ nie rna zawartego traktatu ekstradycyjnego, moze traktowac 

niniejsz~ konwencjy jako podstawtr prawn~ do ekstradycji w odniesieniu do wszelkich 

przesttrpstw, o jakich mowa w usttrpie 1 niniejszego artykulu. 

4. Strony, kt6re nie uzalezniaj~ ekstradycji od istnienia traktatu, uznaH przesttrpstwa 

wymienione w usttrpie 1 niniej szego artykulu, za przesttrpstwa mog~ce stanowic w ich 

wzajemnych stosunkach podstawtr do ekstradycji. 

5. Ekstradycja podlega warunkom okreslonym w prawie krajowym Strony wezwanej lub w 

obowi~uj~cych traktatach ekstradycyjnych, co odnosi sitr tak:le do przyczyn, dla kt6rych 

Strona wezwana moze odm6wi6 ekstradycji. 

6. Jezeli ekstradycja w zwi~ku z przesttrpstwem, o jakim mowa w usttrpie 1 mmeJszego 

artykulu, spotyka sitr z odmow~ wyl~cznie ze wzgltrdu na obywatelstwo osoby 

poszukiwanej , lub ze wzgltrdu na to, ze Strona wezwana uznaje swoj~ jurysdykcjy dla 

danego przestypstwa, Strona wezwana, na wniosek Strony wzywaj~cej , przedklada sprawtr 

swoim wlasciwym organom w celu scigania oraz informuje Strontr wzywaj~c~ o sposobie 

zakoilczenia sprawy. Organy te podejmuj~ decyzje i prowadz~ czynnosci sledcze i 

posttrpowanie w taki sam spos6b, jak w przypadku ka.Zdego innego przestypstwa o 

por6wnywalnym charakterze, zgodnie z przepisami tej Strony. 

7. a. Ka.Zda Strona w chwili podpisywania lub skladania instrumentu ratyfikacyjnego, 

akceptacji, zatwierdzenia lub przyst~pienia, poinformuje Sekretarza Generalnego Rady 

Europy o nazwie i adresie ka.Zdego organu odpowiedzialnego za sporz~dzanie lub 

przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych lub wniosk6w o tymczasowe aresztowanie 

w przypadku braku traktatu. 
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b. Sekretarz Generalny Rady Europy zalozy i bydzie prowadzic aktualny rejestr organ6w 

wyznaczonych przez Strony. KaZda Strona powinna zapewnic, ze szczeg6lowe dane 

zawarte w rejestrze S(! w ka2:dym czasie miarodajne. 

Tytu/3 

Ogolne zasady wzajemnej pomocy prawnej 

Artykul25 

Ogolne zasady dotycz~ce wzajemnej pomocy prawnej 

1. Strony btrd'! swiadczyc sobie mozliwie jak najdalej id(!C(! pomoc wzajemn(! dla cel6w 

prowadzenia czynnosci sledczych lub postypOWall odnOSZ(!Cych Siy do przestypStW 

zwi(!Zanych z systemami i danymi informatycznymi, lub w celu gromadzenia dowod6w w 

postaci elektronicznej, odnosz(!cych sitr do przestypstw. 

2. Ka2:da Strona przyjmie takie srodki prawne lub inne, kt6re mog(! bye potrzebne dla 

wlasciwego wywi(!Zania siy ze zobowi(!Zan okreslonych w artykulach 27-35. 

3. W naglych okolicznosciach ka2:da Strona moze sporz(!dzic wniosek o pomoc wzajemn(! lub 

informacje odnosz(!ce siy do niego przy pomocy srodk6w szybkiego komunikowania siy, w 

tym faksu lub poczty elektronicznej , o ile srodki te zapewniaj(! odpowiedni poziom 

bezpieczenstwa i gwarancje autentycznosci (w tym tiZycie kodowania, o ile to konieczne) i 

nastypnie potwierdzic wniosek oficjalnie, jesli wymaga tego Strona wezwana. Strona 

wezwana powinna zaakceptowac i odpowiedziec na taki wniosek przy pomocy srodk6w 

szybkiego komunikowania sitr. 

4. 0 ile nie rna wyrainych, odmiennych postanowien w niniejszym rozdziale, wzaJemna 

pomoc prawna podlega warunkom okreslonym w prawie krajowym Strony wezwanej lub 

w obowi(!ZUj(!cych traktach o wzajemnej pomocy prawnej , co dotyczy takZe przyczyn, dla 

kt6rych Strona wezwana moze odm6wic wsp6lpracy. Strona wezwana nie powinna 

wykonywac swojego prawa do odmowy wsp6lpracy w odniesieniu do przestypstw 

okreslonych w artykulach 2-11 tylko na tej podstawie, ze wniosek dotyczy przestypstwa, 

kt6re traktuje onajako przestypstwo skarbowe. 

5. Jezeli, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdzialu, Strona wezwana jest 
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upowa.Zniona do uzale:lniania udzielenia pomocy wzajemnej od istnienia podw6jnej 

karalnosci, warunek ten nalezy uwa.Zac za spelniony, jezeli przest((pcze zachowanie, w 

zwi£!Zku z kt6rym zlozono wniosek o pomoc, stanowi przest((pstwo wedlug prawa tej 

Strony, niezaleznie od tego, czy prawo to klasyfikuje dane przest((pstwo w tej samej 

kategorii przest((pstw lub czy opisuje je przy uzyciu tej samej terminologii, co prawo 

Strony wzywaj<t-cej. 

Artykul26 

Informacja z wlasnej inicjatywy 

1. Ka.Zda Strona moze, w granicach wynikaj<t-cych z jej prawa krajowego i bez 

wczesniejszego wniosku, przekazywac drugiej Stronie informacje uzyskane w ramach 

swoich wlasnych dzialan sledczych, jezeli uzna, ze ujawnienie takich informacji moze 

pom6c tej Stronie w podjyciu lub prawidlowym przeprowadzeniu czynnosci sledczych lub 

post((powan zwi£!Zanych z przest((pstwami okreslonych zgodnie z niniejsz<t- konwencj<t- lub 

gdy informacje te moglyby doprowadzic do sporz<t-dzenia przez t(( Strony wniosku o 

wsp6lpracy na podstawie niniejszego rozdzialu. 

2. Przed przekazaniem takich informacji Strona dostarczaj<t-ca informacje moze zai:<t-dac, aby 

pozostaly one poufne lub byly wykorzystywane tylko pod pewnymi warunkami. Jezeli 

Strona otrzymuj<t-ca informacje nie moze spelnic tego i:<t-dania, powinna poinformowac o 

tym drug'! Stron((, kt6ra w6wczas winna zadecydowac, czy pomimo to informacje nalezy 

przekazac. Jezeli Strona otrzymuj<t-ca informacje zaakceptuje warunki dotycz<t-ce 

wykorzystania informacji, to jest tymi warunkami zwi£!Zana. 

Tytul4 

Procedury zwiqzane z wnioskami o udzielenie wzajemnej pomocy prawnej przy braku 

obowiqzujqcych porozumien mi~dzynarodowych 

Artykul27 

Procedury zwhtzane z wnioskami o udzielenie wzajemnej pomocy prawnej przy braku 

obowhtzuj~cych porozumieil mi~dzynarodowych 

1. W wypadku braku traktatu o wzajemnej pomocy prawnej lub porozumienia opartego na 
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jednolitym lub wzajemnym ustawodawstwie, obowiCIZuj~cych mi((dzy Stron~ wzywaj~c~ i 

Stron~ wezwan~, stosuje sit( przepisy ust((p6w 2-9 niniejszego artykulu. Przepis6w 

niniejszego artykulu nie stosuje sit(, gdy istnieje tego typu traktat, porozumienie lub 

ustawodawstwo, chyba ze zainteresowane Strony postanowi~ w ich miejsce stosowac 

calosc lub CZ((SC wspomnianych przepis6w niniejszego artykulu. 

2. a. Ka:lda Strona wyznaczy jeden lub kilka organ6w centralnych odpowiedzialnych za 

wysylanie wniosk6w o pomoc wzajemn~ lub za udzielanie odpowiedzi na takie 

wnioski, ich wykonywanie lub przekazywanie organom wlasciwym do ich wykonania. 

b. Organy centralne porozumiewaj~ sit( ze sob~ bezposrednio. 

c. Ka:lda Strona, w chwili podpisania lub zlozenia instrumentu ratyfikacyjnego, 

akceptacj i, zatwierdzenia lub przyst~pienia, poinformuje Sekretarza Generalnego Rady 

Europy o nazwach i adresach organ6w wyznaczonych zgodnie z niniejszym ust((pem. 

d. Sekretarz Generalny Rady Europy zalozy i b((dzie prowadzic aktualny rejestr organ6w 

centralnych wyznaczonych przez Strony. Kazda Strona powinna zapewnic, ze 

szczeg6lowe dane zawarte w rejestrze s~ w ka:ldym czasie miarodajne. 

3. Wnioski o pomoc wzajemn~ na podstawie niniejszego artykulu wykonuje sit( zgodnie z 

procedur~ okreslon~ przez Stron(( wzywaj~c~, chyba ze jest ona niezgodna z prawem 

Strony wezwanej. 

4. Poza wypadkami przewidzianymi w artykule 25 ust. 4 Strona wezwana moze odm6wic 

pomocy wzajemnej w nast((puj~cych przypadkach: 

a. jezeli wniosek dotyczy przest((pstwa, kt6re Strona wezwana uwa:la za polityczne lub 

zwi¥ane z przest((pstwem politycznym; 

b. jezeli Strona wezwana uwa:la, ze realizacja wniosku moze stanowic zagrozenie dla jej 

suwerennosci, bezpieczenstwa, porz~dku publicznego lub innych podstawowych 

interes6w. 

5. Strona wezwana moze odroczyc wykonanie czynnosci okreslonej we wniosku, jezeli taka 

czynnosc moglaby spowodowac szkod(( dla czynnosci sledczych lub post<rpowan 

prowadzonych przez organy tej Strony. 
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6. Przed odmowq lub odroczeniem wykonania wniosku o pomoc Strona wezwana powinna, 

o ile to uzasadnione po przeprowadzeniu konsultacji ze Stronq wzywajqcq, rozwazyc 

czysciowe wykonanie wniosku lub wykonanie pod pewnymi warunkami, kt6re uzna na 

nieodzowne. 

7. Strona wezwana w1nna niezwlocznie poinformowac Strony wzywaJq.Cq o sposobie 

wykonania wniosku o pomoc. W przypadku odmowy wykonania wniosku lub odroczenia 

jego wykonania, winna uzasadnic swojq odmowy lub odroczenie. Strona wezwana winna 

r6wniez poinformowac Stron(( wzywaj qcq o wszelkich przyczynach, kt6re powodujq, ze 

wniosek nie moze zostac wykonany lub kt6re mogq w spos6b znaczqcy op6zni6 jego 

wykonanie. 

8. Strona wzywajqca moze zazqdac, aby Strona wezwana zachowala w tajemnicy fakt 

zlozenia wniosku na podstawie niniej szego rozdzialu oraz jego tresc, z wylqczeniem tego, 

co niezbydne dla wykonania tego wniosku. Jezeli Strona wezwana nie moze zastosowae 

siy do zqdania zachowania tajemnicy, powinna niezwlocznie poinformowae o tym Strony 

wzywajqcq, kt6ra w6wczas winna zadecydowac, czy pomimo to wniosek nalezy wykonac. 

9. a. W pilnych przypadkach wnioski o pomoc wzajemnq lub zwiqzane z nimi informacje 

organy sqdownicze Strony wzywajqcej mogq kierowae bezposrednio do takich 

organ6w Strony wezwanej. W kazdym takim przypadku nalezy jednoczesnie 

skierowac kopi(( pisma do organu centralnego Strony wezwanej za posrednictwem 

organu centralnego Strony wzywaj qcej. 

b. Kazdy wniosek lub informacja sporzqdzone na podstawie niniejszego ustypu mogq bye 

przekazane za posrednictwem Miydzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej 

(Interpol). 

c. Jezeli wniosek zostal skierowany na podstawie punktu a. niniejszego ust((pu, a organ 

nie jest wlasciwy do jego zalatwienia, przekazuje go wlasciwemu organow1 

krajowemu, informujqc o tym bezposrednio Strony wzywajqcq. 

d. Wnioski lub informacje sporzqdzane na podstawie niniejszego punktu, niewymagajqce 

stosowania srodk6w przymusu, mogq bye przekazywane bezposrednio przez wlasciwe 

organy Strony wzywajqcej do wlasciwych organ6w Strony wezwanej. 
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e. Kazda Strona, w chwili podpisywania lub skladania instrumentu ratyfikacyjnego, 

akceptacji, zatwierdzenia lub przystqpienia, moze poinformowac Sekretarza 

Generalnego Rady Europy, ze ze wzglydu na koniecznosc zapewnienia skutecznosci, 

wnioski sporzqdzane na podstawie niniejszego ustypu nalezy kierowac do jej organu 

centralnego. 

Artykul28 

Poufnosc i ograniczenia dotycz~ce wykorzystania informacji 

1. W wypadku braku traktatu o wzajemnej pomocy prawnej lub porozumienia na podstawie 

jednolitego lub wzajemnego ustawodawstwa obowiqzujqcych miydzy Stronq wzywajqcq i 

Stronq wezwanq, stosuje siy przepisy niniejszego artykulu. Przepis6w niniejszego artykulu 

nie stosuje siy, gdy istnieje tego typu traktat, porozumienie lub ustawodawstwo, chyba ze 

zainteresowane Strony postanowiq w ich miejsce stosowac calosc lub czysc 

wspomnianych przepis6w niniejszego artykulu 

2. Strona wezwana moze uzaleznic przekazanie informacji lub material6w w odpowiedzi na 

wniosek od nastypujqcych warunk6w: 

a. zachowania poufnosci, gdy bez spelnienia tego warunku wniosek o wzajemnq pomoc 

prawnq nie m6glby zostac wykonany, lub 

b. nie wykorzystywania tych informacji lub material6w na uzytek czynnosci sledczych 

lub postypowan innych niz wymienione we wniosku. 

3. Jezeli Strona wzywajqca nie moze spelnic warunk6w okre5lonych w ustypie 2, wmna 

niezwlocznie poinformowac o tym Strony wzywanq, kt6ra winna w6wczas zadecydowac 

czy pomimo to informacje nalezy przekazac. Jezeli Strona wzywajqca zaakceptuje 

warunki, to jest tymi warunkami zwiqzana. 

4. Kazda Strona przekazujqca informacje lub materialy pod warunkami, o jakich mowa w 

ust((pie 2, moze zazqdac od drugiej Strony wyjasnienia, w jaki spos6b - w kontekscie tych 

warunk6w - informacje lub materialy zostaly wykorzystane. 

Czttsc 2 

Postanowienia szczeg61owe 
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Tytull 

Wzajemna pomoc prawna w zakresie srodkow tymczasowych 

Artykul29 

Niezwloczne zabezpieczanie przechowywanych danych informatycznych 

I. Strona moze zwr6ci6 sicr do drugiej Strony z wnioskiem o nakazanie lub uzyskanie przy 

uzyciu podobnych metod niezwlocznego zabezpieczenia danych przechowywanych w 

systemie informatycznym, znajduj'!cym sicr na terytorium drugiej Strony, w stosunku do 

kt6rych Strona wzywaj'!ca rna zamiar zlozyc wniosek o pomoc wzajemn'! dotycz'!CY 

przeszukania lub uzyskania dostcrpu przy uzyciu podobnych metod, zajcrcia lub podobnego 

zabezpieczenia albo ujawnienia danych. 

2. Wniosek o zabezpieczenie, zlozony na mocy ustcrpu I, powinien zawierac nastcrpuj'!ce 

elementy: 

a. organ wnosz'!CY o zabezpieczenie; 

b. przestcrpstwo stanowi'!ce przedmiot czynnosci sledczych lub postcrpowania oraz kr6tki 

opis zwi¥anych z nim fakt6w; 

c. przechowywane dane informatyczne, kt6re nalezy zabezpieczyc ich zwi¥ek z 

przestcrpstwem; 

d. wszelkie dostcrpne informacje pozwalaj'!ce na zidentyfikowanie osoby odpowiedzialnej 

e. 

f. 

za przechowywanie danych informatycznych lub lokalizacjcr systemu 

informatycznego; 

uzasadnienie dla zabezpieczenia; oraz 

wskazanie, ze Strona zam1erza zlozyc wniosek 0 pomoc wzaJemn'! dotyCZ'!CY 

przeszukania lub uzyskania dostcrpu przy uzyciu podobnych metod, zajcrcia podobnego 

zabezpieczenia albo ujawnienia przechowywanych danych informatycznych. 

3. Po otrzymaniu wniosku drugiej Strony, Strona wezwana podejmie wszelkie odpowiednie 

srodki, aby niezwlocznie zabezpieczyc wyszczeg6lnione dane, zgodnie z przepisami 

swojego prawa krajowego. Dla cel6w wykonania wniosku, podw6jna karalnosc nie jest 
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wymagana jako warunek przeprowadzenia zabezpieczenia. 

4. Strona wymagajllca podw6jnej karalnosci jako warunku wykonania wniosku o pomoc 

wzajernnll dotyczllcego przeszukania lub uzyskania dostypu przy uzyciu podobnych metod, 

zajycia lub podobnego zabezpieczenia albo ujawnienia przechowywanych danych, moze, 

w odniesieniu do przestypstw innych niz okreslone w artykulach 2-11 niniejszej 

konwencji, zastrzec sobie prawo odmowy wykonania wniosku o zabezpieczenie na 

podstawie niniejszego artykulu w przypadkach, gdy rna podstawy SCldzic, ze w chwili 

ujawnienia warunek podw6jnej karalnosci nie b<rdzie m6gl zostac spelniony. 

5. Ponadto, mo:lna odm6wic wykonania wniosku o zabezpieczenie wylllcznie w 

nastypUjllcych przypadkach: 

a. jezeli wniosek odnosi si<r do przestypstwa, kt6re Strona wezwana uwa:la za majllce 

charakter polityczny lub za zwillZane z przestypstwem o charakterze politycznym; 

b. jezeli Strona wezwana uwa:la, ze wykonanie wniosku moze stanowic zagrozenie dla 

jej suwerennosci, bezpieczeilstwa, porzlldku publicznego lub innych podstawowych 

interes6w. 

6. Jezeli Strona wezwana uzna, ze zabezpieczenie nie zapewni przyszlej dostypnosci danych 

albo zagrozi poufnosci lub w inny spos6b zaszkodzi czynnosciom sledczym prowadzonym 

przez Strony wzywajllCCl, powinna poinformowac o tym niezwlocznie Stron<r wzywajllCCl, 

kt6ra w6wczas winna zadecydowac, czy pomimo to wniosek nalezy wykonac. 

7. Ka:lde zabezpieczenie przeprowadzone w wykonaniu wniosku, o jakim mowa w ust<rpie 1, 

bydzie obowillZywac przez okres co najmniej 60 dni, aby umozliwic Stronie wzywajllcej 

zlozenie wniosku o dokonanie przeszukania lub uzyskanie dostypu przy uzyciu podobnych 

metod, zajycie lub podobne zabezpieczenie albo ujawnienie danych. Po otrzymaniu takiego 

wniosku dane nalezy przechowywac w dalszym cillgu w oczekiwaniu na decyzjy 

dotyczllq wniosku. 

Artykul30 

Niezwloczne ujawnienie przechowywanych danych 

1. Jezeli podczas wykonywania wniosku zlozonego na podstawie artykulu 29 o 
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zabezpieczenie danych dotyczqcych ruchu, odnoszqcych siy do konkretnego przekazu, 

Strona wezwana odkryje, ze dostawca uslug w innym panstwie uczestniczyl w tym 

przekazie, Strona wezwana niezwlocznie ujawni Stronie wzywajqcej dostatecznq ilosc 

danych dotyczqcych ruchu, kt6re pozwolq na identyfikacjy dostawcy uslug oraz drogi, 

jakq przekaz zostal zrealizowany. 

2. Mozna odm6wic ujawnienia danych dotyczqcych ruchu wylqcznie w nastypujqcych 

przypadkach: 

a. jezeli wniosek odnosi siy do przest((pstwa, kt6re Strona wezwana uwaza za majqce 

charakter polityczny lub za zwiqzane z przestypstwem o charakterze politycznym, lub 

b. jezeli Strona wezwana uwaza, ze wykonanie wniosku moze stanowic zagrozenie dla 

jej suwerennosci, bezpieczenstwa, porzqdku publicznego lub innych podstawowych 

interes6w. 

Tytul2 

Wzajemna pomoc prawna odnoszqca Sif( do srodk6w sledczych 

Artykul31 

Wzajemna pomoc prawna odnosz~ca si~ do dost~pu do przechowywanych danych 

informatycznych 

1. Strona moze zwr6ci6 siy do drugiej Strony z wnioskiem o przeszukanie lub uzyskanie 

dostypu przy uzyciu podobnych metod, zajycie lub podobne zabezpieczenie albo 

ujawnienie danych przechowywanych przy uzyciu systemu informatycznego, 

znajdujqcego siy na terytorium Strony wezwanej, w tym takze danych zabezpieczonych 

zgodnie z artykulem 29. 

2. Strona wezwana wykonuje wniosek stosujqc instrumenty miydzynarodowe, porozumienia 

i ustawodawstwo, o jakich mowa w artykule 24, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami 

niniejszego rozdzialu. 

3. Wniosek nalezy wykonac w trybie przyspieszonym, jezeli: 

a. istniejq podstawy, aby sqdzic, ze odpowiednie dane S'f szczeg6lnie narazone na ryzyko 

utraty lub modyfikacji, lub 
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b. instrumenty, porozumienia i ustawodawstwo, o jakich mowa w ust((pie 2, przewiduj'l 

inne przypadki wsp6lpracy w trybie przyspieszonym. 

Artykul32 

Ponadgraniczny dost~p do przechowywanych danych, za zgod~ 

lub gdy s~ one publicznie dost~pne 

Strona, bez zezwolenia drugiej Strony, moze: 

a. uzyskac dost((p do przechowywanych danych informatycznych, kt6re s~ publicznie 

dostypne (zr6dlo otwarte), niezaleznie od geograficznej lokalizacji tych danych, lub 

b. uzyskac dostyp lub otrzymac przy pomocy systemu informatycznego znajduj~cego siy 

na wlasnym terytorium dane informatyczne przechowywane na terytorium 1nnego 

panstwa, jezeli Strona uzyska prawnie skutecznq i dobrowoln'l zgody osoby 

upowaznionej do ujawnienia Stronie tych danych przy pomocy tego systemu 

informatycznego. 

Artykul33 

Wzajemna pomoc prawna przy gromadzeniu w czasie rzeczywistym 

danych dotycz~cych ruchu 

1. Strony powinny swiadczyc sobie wzajemn'l pomoc prawnq w gromadzeniu w czas1e 

rzeczywistym danych dotycz'lcych ruchu, zwi'lzanych z okreslonymi przekazami na ich 

terytorium, realizowanymi przy pomocy systemu informatycznego. Pomoc ta, z 

zastrzezeniem ustypu 2, podlega warunkom i procedurom okreslonym prawem krajowym. 

2. Kazda Strona winna udzielic takiej pomocy przynajrnniej w odniesieniu do przest((pstw, w 

stosunku do kt6rych gromadzenie danych dotycz'lcych ruchu byloby mozliwe w wypadku 

podobnej sprawy o charakterze krajowym. 

·Artykul34 

Wzajemna pomoc prawna w zakresie przechwytywania danych 

dotycz~cych tresci 

W zakresie dozwolonym przez obowi'lzuj'lce traktaty i prawo krajowe, Strony powinny 
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swiadczyc sobie pomoc wzajemnll w zakresie gromadzenia lub rejestrowania w czasie 

rzeczywistym danych dotyczllcych tresci okreslonych przekaz6w realizowanych przy 

pomocy systemu informatycznego. 

Tytul 3 

S iec 2417 

Artykul 35 

Siec 24/7 

1. Ka.Zda ze Stron wyznaczy punkt kontaktowy dost<rpny 24 godziny na dob<r przez 7 dni w 

tygodniu, w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy dla cel6w prowadzenia czynnosci 

sledczych lub pOStypOWall odnoSZllCych Siy do przestypStw ZWi¥anych Z systemami i 

danymi informatycznymi lub dla cel6w zbierania dowod6w w postaci elektronicznej 

dotycz£!cych przest<rpstw. Pomoc ta b<rdzie obejmowala ulatwienia lub, jezeli jest to 

dopuszczalne przez prawo krajowe lub praktyky, bezposrednie zastosowanie 

nastypUjllcych srodk6w: 

a. zapewnienie doradztwa technicznego; 

b. zabezpieczenie danych zgodnie z artykulami 29 i 30; 

c. gromadzenie dowod6w, dostarczanie informacji o prawie oraz lokalizowanie os6b 

podejrzanych. 

2. a. Punkt kontaktowy Strony b<rdzie m6gl porozumiewac si<r z punktem kontaktowym 

drugiej Strony w trybie przyspieszonym. 

b. Jezeli punkt kontaktowy wyznaczony przez Stron<r nie jest cz<rscill organu lub organ6w 

tej Strony odpowiedzialnych za mi<rdzynarodowll pomoc prawnll lub ekstradycjy, 

punkt kontaktowy powinien zapewnic istnienie szybkiej koordynacji z tym organem 

lub organami. 

3. Ka.Zda Strona zapewni odpowiednio przeszkolony i wyposa.Zony personel dla ulatwienia 

funkcjonowania sieci. 
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ROZDZIALIV 

POST ANOWIENIA KONCOWE 

Artykul36 

Podpisanie i wejscie w eycie konwencji 

1. Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu dla panstw czlonkowskich Rady Europy oraz 

panstw, kt6re nie S'! czlonkami Rady Europy, lecz uczestniczyly w jej opracowywaniu. 

2. Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzeniu. Instrumenty 

ratyfikacyjne, akceptacji lub zatwierdzenia sklada siy Sekretarzowi Generalnemu Rady 

Europy. 

3. Niniejsza konwencja wejdzie w zycie pierwszego dnia miesi'lca nastypuj'lcego po uplywie 

trzymiesiycznego okresu od dnia, w kt6rym piy6 panstw, w tym co najmniej trzy panstwa 

czlonkowskie Rady Europy, wyra:l'l swoj'l zgody na zwi'!Zanie siy postanowieniami 

konwencji, zgodnie z ustypami 1 i 2. 

4. Wobec ka:ldego Panstwa-Sygnatariusza, kt6re w p62niejszym okresie wyrazi swoj'l zgody 

na zwi'!Zanie siy Konwencj'l, wejdzie ona w zycie pierwszego dnia miesi'lca nast<rpuj'lcego 

po uplywie trzymiesiycznego okresu od dnia wyra:lenia zgody na zwi'!Zanie siy konwencj'l, 

zgodnie z ustypami 1 i 2. 

Artykul37 

Przyst~pienie do Konwencji 

1. Po wejsciu w zycie nimeJszej konwencji, Komitet Ministr6w Rady Europy, - po 

przeprowadzeniu konsultacji z Panstwami-Stronami konwencji i uzyskaniu ich 

jednomyslnej zgody, bydzie m6gl zaprosic ka:lde inne panstwo niebyd'!ce czlonkiem Rady 

Europy i nieuczestnicz'lce w jej opracowywaniu, do przyst'lpienia do niniejszej konwencji. 

Decyzja zostanie podj<rta wi<rkszosci~ glos6w, zgodnie z artykulem 20.d. Statutu Rady 

Europy, oraz przy jednomyslnosci przedstawicieli Panstw-Stron uprawnionych do 

zasiadania w Komitecie Ministr6w. 

2. W odniesieniu do wszystkich panstw przystypuj'lcych do konwencji zgodnie z ustypem 1 

powyzej, konwencja wejdzie w zycie pierwszego dnia miesi'lca po uplywie 
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trzymiesiycznego okresu od dnia zlozenia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy 

instrumentu przyst£!pienia. 

Artykul 38 

Zakres terytorialny 

1. Ka:lde panstwo, w chwili podpisywania lub skladania swoJego instrumentu 

ratyfikacyjnego, akceptacji, zatwierdzenia lub przyst£!pienia, moze wskazac terytorium lub 

terytoria, do kt6rych stosowac siy bydzie niniej sza konwencja. 

2. Ka:lda Strona moze w dowolnym momencie zlozyc Sekretarzowi Generalnemu Rady 

Europy deklaracjy o rozszerzeniu stosowania niniejszej konwencji na ka:lde inne 

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

pierwszego dnia miesi£!ca po uplywie trzymiesiycznego okresu od dnia przyjycia deklaracji 

przez Sekretarza Generalnego Rady Europy. 

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

wycofana w odniesieniu do ka:ldego terytorium wymienionego w drodze notyfikacji 

skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy. Wycofanie wchodzi w zycie 

p1erwszego dnia miesi£!ca po uplywie trzymiesiycznego okresu od dnia przyjycia 

notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Rady Europy. 

Artykul39 

Skutki konwencji 

1. Celem niniejszej konwencji jest uzupelnienie obowi£!Zuj£!cych traktat6w lub um6w 

wielostronnych Iub dwustronnych zawartych miydzy Stronami, w tym postanowien: 

- Europejskiej konwencji o ekstradycj i otwartej do podpisu w Paryzu w dniu 13 grudnia 

1957 roku (ETS nr 24); 

Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych otwartej do podpisu w 

Strasburgu w dniu 20 kwietnia 1959 roku (ETS nr 30); 

- Protokolu dodatkowego do Europej skiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach 

kamych otwartego do podpisu w Strasburgu w dniu 17 marca 1978 roku (ETS nr 99). 
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2. Jezeli dwie lub wiycej Strony zawarly porozumienie lub trak:tat odnosz~cy siy do kwestii 

uregulowanych niniejsz~ konwencj~ lub jezeli uregulowaly w inny spos6b swoje stosunki 

zwi¥ane z tymi zagadnieniami, lub uczyni~ to w przyszlosci, s~ one uprawnione do 

stosowania postanowien tych porozumien lub trak:tat6w oraz odpowiedniego 

uregulowania swoich stosunk6w. Jednak:Ze, gdy strony ureguluj~ wzajemne stosunki 

odnosz~ce siy do kwestii, jak:imi zajmuje siy niniejsza konwencja, odmiennie niz w 

konwencji, powinny to uczynic w spos6b, kt6ry nie jest sprzeczny z celami i zasadami 

konwencji. 

3. Zadne postanowienie niniejszej konwencji me moze wplywac na mne prawa, 

ograniczenia, obowi¥ki i zobowi¥ania Strony. 

Artykul40 

Deklaracje 

Ka:lde pailstwo, w pisemnej deklaracji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady 

Europy, moze w chwili podpisywania lub skladania swojego instrumentu ratyfikacyjnego, 

ak:ceptacji, zatwierdzenia lub przyst~pienia oswiadczyc, ze zastrzega sobie mozliwosc 

stawiania dodatkowych wymagail, o kt6rych mowa w artykulach 2, 3, 6 ust. l.b., 7, 9 ust. 3 

i 27 ust. 9.e. 

Artykul41 

Klauzula federalna 

1. Pailstwo federalne moze zastrzec sobie prawo wykonywania zobowi¥ail wynikaj~cych z 

Rozdzialu II niniejszej konwencji zgodnie z jej podstawowymi zasadami reguluj~cymi 

stosunki miydzy wladzami federalnymi a pailstwami wchodz~cymi w sklad federacji lub 

innymi analogicznymi jednostkami terytorialnymi, pod warunkiem, ze jest nadal w stanie 

prowadzic wsp6lpracy na podstawie Rozdzialu III. 

2. Przy skladaniu zastrzezenia na podstawie ustypu 1 pailstwo federalne nie moze 

formulowac warunk6w, kt6re zniwecz~ lub istotnie ogranicz~ jego zobowi¥ania do 

stosowania srodk6w przewidzianych w Rozdziale II. Generalnie, powinno dysponowac 

prawn~ zdolnosci~ do szerokiego i skutecznego wykonywania tak:ich srodk6w. 
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3. W odniesieniu do postanowien niniejszej konwencji, kt6rych wykonywanie nalei:y do 

jurysdykcji panstw wchodz~cych w sklad federacji lub innych analogicznych jednostek 

terytorialnych, niemaj~cych obowi¥ku - zgodnie z ich konstytucyjnym systemem 

federalnym dotycz~cych przestypstw - podejmowania dzialan legislacyjnych, wladze 

federalne powinny przedstawic wlasciwym organom tych panstw informacj(( o 

wspomnianych przepisach l~cznie ze swoj~ pozytywn~ o nich opini~, aby zachycic je do 

podjycia stosownych dzialan implementacyjnych. 

Artykul 42 

Zastrze.Zenia 

Kai:de panstwo, w pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady 

Europy, moi:e, w chwili podpisywania lub skladania swojego instrumentu ratyfikacyjnego, 

akceptacji, zatwierdzenia lub przyst~pienia, zlozyc zastrzezenie lub zastrzezenia, o jakich 

mowa w artykulach 4 ust. 2, 6 ust. 3, 9 ust. 4, 10 ust. 3, 11 ust. 3, 14 ust. 3, 22 ust. 2, 29 ust. 

4. i 41 ust. 1. Skladanie innych zastrzezen jest niedopuszczalne. 

Artykul43 

Status i wycofanie zastrzezen 

1. Strona, kt6ra zglosila zastrzezenie zgodnie z artykulem 42, moi:e wycofac je w calosci lub 

w czysci w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy. 

Wycofanie to wejdzie w zycie z dniem otrzymania tej notyfikacji przez Sekretarza 

Generalnego. Jezeli w notyfikacji podaje siy, ze wycofanie zastrzei:enia wchodzi w zycie z 

konkretn~ dat~ oraz jezeli data jest p6zniej sza od daty otrzymania notyfikacji przez 

Sekretarza Generalnego, wycofanie wejdzie w zycie w tej p6:Zniejszej dacie. 

2. Strona, kt6ra zlozyla zastrzei:enie zgodnie z artykulem 42, powinna wycofac to 

zastrzezenie w calosci lub w czysci, gdy tylko pozwol~ nato okolicznosci. 

3. Sekretarz Generalny moi:e okresowo zwracac siy do Stron, kt6re zlozyly jedno lub kilka 

zastrzezen zgodnie z artykulem 42, o przedstawienie informacji o perspektywach 

wycofania tego zastrzezenia lub zastrzezen. 

Artykul44 
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Zmiany 

1. KaZda Strona moze zglaszac propozycje zmian w konwencji; kaZda taka propozycja 

zostanie przedstawiona przez Sekretarza Generalnego Rady Europy pailstwom 

czlonkowskim Rady Europy, pailstwom nieb<;:d'lcym czlonkami, kt6re uczestniczyly w 

opracowywanm niniejszej konwencji, jak tez kaZdemu pailstwu, kt6re przyst'lpilo do 

konwencji lub kt6re zostalo zaproszone do przyst'lpienia do niej zgodnie z 

postanowieniami artykulu 3 7. 

2. KaZda zmiana proponowana przez Stron<;: b<;:dzie przekazywana Europej ski emu 

Komitetowi ds. Przest<;:pczosci (CDPC), kt6ry przedlozy Komitetowi Ministr6w swoj'l 

opini<;: dotycZ'lC'l proponowanej zmiany. 

3. Komitet Ministr6w zbada proponowan'l zmian<;: oraz opini<;: przedlozon'l przez CDPC i po 

konsultacjach z Pailstwami-Stronami konwencj i, nieb<;:d'lcymi czlonkami Rady Europy 

moze przyj'lc zmian<;:. 

4. Tekst kaZdej zmiany przyj<;:tej przez Komitet Ministr6w zgodnie z ust<;:pem 3 niniejszego 

artykulu zostaje przekazany Stronom do akceptacji. 

5. KaZda zmiana przyj<;:ta zgodnie z ust<;:pem 3 niniejszego artykulu wejdzie w zycie 

trzydziestego dnia po dacie, w kt6rej Strony poinformowaly Sekretarza Generalnego o 

zaakceptowaniu zmiany. 

Artykul45 

Rozstrzyganie sporow 

1. Europejski Komitet ds. Przest<;:pczosci Rady Europy (CDPC) b<;:dzie informowany o 

sposobie interpretowania i stosowania niniejszej konwencji. 

2. W razie rozbiemosci mi<;:dzy Stronami w odniesieniu do interpretacji lub stosowania 

niniejszej konwencji, Strony d~yc byd'l do rozstrzygniycia sporu na drodze negocjacji lub 

przy uzyciu innych srodk6w pokojowych, jakie same wybior'l, w tym tak:Ze przez 

przedlozenie sporu CDPC, SCldowi arbitraZowemu, kt6rego decyzje b<;:d'l wi¥'lce dla Stron 

lub Mi<;:dzynarodowemu Trybunalowi Sprawiedliwosci, stosownie do uzgodnien mi<;:dzy 

zainteresowanymi Stronami. 
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Artykul 46 

Konsultacje mi~dzy Stronami 

1. Strony prowadzic byd(!, w miary potrzeb, okresowe konsultacje celem ulatwienia: 

a. skutecznego stosowania i wdrai:ania konwencji, w tym identyfikacji problem6w w 

tym zakresie, a takZe skutk6w deklaracj i i zastrzezeil zlozonych na podstawie 

niniejszej konwencji; 

b. wymiany informacji o najnowszych istotnych zmianach w prawie, polityce lub w 

dziedzinie techniki, odnosz(!cych siy do cyberprzestypczosci oraz zbierania dowod6w 

w postaci elektronicznej; 

c. badania mozliwosci uzupelnienia lub wprowadzenia zmian do konwencji. 

2. Europejski Komitet ds. Przestypczosci (CDPC) bydzie okresowo informowany 

o wynikach konsultacji, o jakich mowa w ustypie 1. 

3. CDPC bydzie, w miarc;: potrzeb, ulatwial konsultacje, o jakich mowa w ustc;:pie 1, oraz 

podejmowal dzialania niezbydne dla udzielenia Stronom pomocy w ich wysilkach 

zmierzaj(!cych do uzupelnienia lub wprowadzenia zmian do konwencji. Najp6iniej w 

terminie trzech lat od daty wejscia w zycie niniejszej konwencji, Europejski Komitet ds. 

Przestc;:pczosci (CDPC) dokona, we wsp6lpracy ze Stronami, przegl(!du wszystkich 

postanowieil konwencji, i w miar~ potrzeby zaleci odpowiednie zmiany. 

4. Koszty zwi(!Zane z realizacj(! postanowieil ustypu 1 ponoSZ(! Strony, w spos6b przez nie 

ustalony, za wyj(!tkiem tych koszt6w, kt6re ponosi Rada Europy. 

5. Sekretariat Rady Europy udziela Stronom pomocy w wykonywaniu ich zadail. zgodnie z 

niniejszym artykulem. 

Artykul 47 

Wypowiedzenie 

1. Kai:da Strona moze w dowolnej chwili wypowiedziec niniejsz(! konwencjc;: kieruj~c do 

Sekretarza Generalnego Rady Europy odpowiedni(! notyfikacjy. 

2. Wypowiedzenie wchodzi w zycie pierwszego dnia miesi(!ca po uplywie trzymiesiycznego 

37 



okresu od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Rady Europy. 

Artykul48 

Notyfikacja 

Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuj e paitstwom czlonkowskim, panstwom 

nieb~d~cym czlonkami Rady Europy, kt6re uczestniczyly w opracowywaniu niniejszej 

konwencji, jak tez wszystkim paitstwom, kt6re przys~pily do konwencji lub zostaly 

zaproszone do przyst<tpienia do niej: 

a. ka:ldy akt podpisania konwencji; 

b. zlozenie instrumentu ratyfikacyjnego, akceptacji, zatwierdzenia lub przys~pienia; 

c. ka:zd~ dat~ wejscia w zycie niniejszej konwencji zgodnie z jej artykulami 36 

i 37; 

d. ka:ld<t deklaracj~ zlozon~ na mocy artykulu 40 lub ka:lde zastrzezenie zlozone na mocy 

artykulu 42; 

e. wszelkie inne akty, notyfikacje lub informacje zwi¥ane z niniejsz~ konwencj~. 

Na dow6d czego, nizej podpisani, odpowiednio do tego uprawomocnieni, podpisali niniejsz~ 

konwencj~. 

Spor~dzono w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 roku w j~zykach francuskim i 

angielskim, przy czym obie wersje j~zykowe S<t jednakowo autentyczne, w jednym 

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

Europy przeka:le poswiadczone kopie ka:zdemu paitstwu czlonkowskiemu Rady Europy, 

paitstwom nieb((d<tcym czlonkami Rady Europy, kt6re uczestniczyly w opracowywaniu 

konwencji oraz ka:ldemu paitstwu zaproszonemu do przys~pienia do konwencji. 

Za zgodnosi: tlumaczenia z oryginalem 
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Preamble 

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto, 

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

Recognising the value of fostering co-operation with the other States parties to this 
Convention; 

Convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common criminal policy 
aimed at the protection of society against cybercrime, inter alia, by adopting appropriate 
legislation and fostering international co-operation; 

Conscious of the profound changes brought about by the digitalisation, convergence and 
continuing globalisation of computer networks; 

Concerned by the risk that computer networks and electronic information may also be 
used for committing criminal offences and that evidence relating to such offences may be 
stored and transferred by these networks; 

Recognising the need for co-operation between States and private industry in combating 
cybercrime and the need to protect legitimate interests in the use and development of 
information technologies; 

Believing that an effective fight against cybercrime requires increased, rapid and well
functioning international co-operation in criminal matters; 

Convinced that the present Convention is necessary to deter action directed against the 
confidentiality, integrity and availability of computer systems, networks and computer 
data as well as the misuse of such systems, networks and data by providing for the 
criminalisation of such conduct, as described in this Convention, and the adoption of 
powers sufficient for effectively combating such criminal offences, by facilitating their 
detection, investigation and prosecution at both the domestic and international levels 
and by providing arrangements for fast and reliable international co-operation; 

Mindful of the need to ensure a proper balance between the interests of law enforcement 
and respect for fundamental human rights as enshrined in the 1950 Council of Europe 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1966 
United Nations International Covenant on Civil and Political Rights and other applicable 
international human rights treaties, which reaffirm the right of everyone to hold 
opinions without interference, as well as the right to freedom of expression, including 
the freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of 
frontiers, and the rights concerning the respect for privacy; 

Mindful also of the right to the protection of personal data, as conferred, for example, by 
the 1981 Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to 
Automatic Processing of Personal Data; 
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Considering the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child and the 1999 
International Labour Organization Worst Forms of Child Labour Convention; 

Taking into account the existing Council of Europe conventions on co-operation in the 
penal field, as well as similar treaties which exist between Council of Europe member 
States and other States, and stressing that the present Convention is intended to 
supplement those conventions in order to make criminal investigations and proceedings 
concerning criminal offences related to computer systems and data more effective and to 
enable the collection of evidence in electronic form of a criminal offence; 

Welcoming recent developments which fur ther advance international understanding 
and co-operation in combating cybercrime, including action taken by the United 
Nations, the OECD, the European Union and the G8; 

Recalling Committee of Ministers Recommendations No. R (85) 10 concerning the 
practical application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal 
Matters in respect of letters rogatory for the interception of telecommunications, No. R 
(88) 2 on piracy in the field of copyright and neighbouring rights, No. R (87) 15 
regulating the use of personal data in the police sector, No. R (95) 4 on the protection of 
personal data in the area of telecommunication services, with particular reference to 
telephone services, as well as No. R (89) 9 on computer-related crime providing 
guidelines for national legislatures concerning the definition of certain computer crimes 
and No. R (95) 13 concerning problems of criminal procedural law connected with 
information technology; 

Having regard to Resolution No. 1 adopted by the European Ministers of Justice at their 
21st Conference (Prague, 10 and 11 June 1997), which recommended that the Committee 
of Ministers support the work on cybercrime carried out by the European Committee on 
Crime Problems (CDPC) in order to bring domestic criminal law provisions closer to 
each other and enable the use of effective means of investigation into such offences, as 
well as to Resolution No. 3 adopted at the 23rd Conference of the European Ministers of 
Justice (London, 8 and 9 June 2000), which encouraged the negotiating parties to pursue 
their efforts with a view to finding appropriate solutions to enable the largest possible 
number of States to become parties to the Convention and acknowledged the need for a 
swift and efficient system of international co-operation, which duly takes into account 
the specific requirements of the fight against cybercrime; 

Having also 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 and 
11 October 1997), to seek common responses to the development of the new information 
technologies based on the standards and values of the Council of Europe; 

Have agreed as follows: 



4 

Chapter I - Use of terms 

Article 1 - Definitions 

For the purposes of this Convention: 

a "computer system" means any device or a group of interconnected or related 
devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic 
processing of data; 

b "computer data" means any representation of facts, information or concepts in a 
form suitable for processing in a computer system, including a program suitable 
to cause a computer system to perform a function; 

c "service provider" means: 

any public or private entity that provides to users of its service the ability to 
communicate by means of a computer system, and 

ii any other entity that processes or stores computer data on behalf of such 
communication service or users of such service; 

d "traffic data" means any computer data relating to a communication by means of 
a computer system, generated by a computer system that formed a part in the 
chain of communication, indicating the communication's origin, destination, 
route, time, date, size, duration, or type of underlying service. 

Chapter II - Measures to be taken at the national level 

Section 1- Substantive criminal law 

Title 1 - Offences against the confidentiality, integrity and availability 
of computer data and systems 

Article 2 - Illegal access 

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, the 
access to the whole or any part of a computer system without right. A Party may require 
that the offence be committed by infringing security measures, with the intent of 
obtaining computer data or other dishonest intent, or in relation to a computer system 
that is connected to another computer system. 

Article 3 - Illegal interception 

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, the 
interception without right, made by technical means, of non-public transmissions of 
computer data to, from or within a computer system, including electromagnetic 
emissions from a computer system carrying such computer data. A Party may require 
that the offence be committed with dishonest intent, or in relation to a computer system 
that is connected to another computer system. 
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Article 4 - Data interference 

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, the 
damaging, deletion, deterioration, alteration or suppression of computer data without 
right. 

2 A Party may reserve the right to require that the conduct described in paragraph 1 result 
in serious harm. 

Article 5 - System interference 

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, the 
serious hindering without right of the functioning of a computer system by inputting, 
transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering or suppressing computer data. 

Article 6 - Misuse of devices 

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: 

a the production, sale, procurement for use, import, distribution or otherwise 
making available of: 

a device, including a computer program, designed or adapted primarily for 
the purpose of committing any of the offences established in accordance 
with the above Articles 2 through 5; 

ii a computer password, access code, or similar data by which the whole or 
any part of a computer system is capable of being accessed, 

with intent that it be used for the purpose of committing any of the offences 
established in Articles 2 through 5; and 

b the possession of an item referred to in paragraphs a.i or ii above, with intent that 
it be used for the purpose of committing any of the offences established in 
Articles 2 through 5. A Party may require by law that a number of such items be 
possessed before criminal liability attaches. 

2 This article shall not be interpreted as imposing criminal liability where the production, 
sale, procurement for use, import, distribution or otherwise making available or 
possession referred to in paragraph 1 of this article is not for the purpose of committing 
an offence established in accordance with Articles 2 through 5 of this Convention, such 
as for the authorised testing or protection of a computer system. 

3 Each Party may reserve the right not to apply paragraph 1 of this article, provided that 
the reservation does not concern the sale, distribution or otherwise making available of 
the items referred to in paragraph 1 a.ii of this article. 
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Title 2 - Computer-related offences 

Article 7- Computer-related forgery 

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 input, alteration, deletion, or suppression of computer data, resulting 
in inauthentic data with the intent that it be considered or acted upon for legal purposes 
as if it were authentic, regardless whether or not the data is directly readable and 
intelligible. A Party may require an intent to defraud, or similar dishonest intent, before 
criminal liability attaches. 

Article 8 - Computer-related fraud 

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 causing of a loss of property to another person by: 

a any input, alteration, deletion or suppression of computer data; 

b any interference with the functioning of a computer system, 

with fraudulent or dishonest intent of procuring, without right, an economic benefit for 
oneself or for another person. 

Title 3 - Content-related offences 

Article 9 - Offences related to child pornography 

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: 

a producing child pornography for the purpose of its distribution through a 
computer system; 

b offering or making available child pornography through a computer system; 

c distributing or transmitting child pornography through a computer system; 

d procuring child pornography through a computer system for oneself or for 
another person; 

e possessing child pornography in a computer system or on a computer-data 
storage medium. 

2 For the purpose of paragraph 1 above, the term "child pornography" shall include 
pornographic material that visually depicts: 

a a minor engaged in sexually explicit conduct; 

b a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct; 
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c realistic images representing a minor engaged in sexually explicit conduct. 

3 For the purpose of paragraph 2 above, the term "minor" shall include all persons under 
18 years of age. A Party may, however, require a lower age-limit, which shall be not less 
than 16 years. 

4 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraphs 1, sub
paragraphs d . and e, and 2, sub-paragraphs b. and c. 

Title 4 - Offences related to infringements of copyright and related rights 

Article 10 - Offences related to infringements of copyright and related rights 

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its domestic law the infringement of copyright, as 
defined under the law of that Party, pursuant to the obligations it has undertaken under 
the Paris Act of 24 July 1971 revising the Bern Convention for the Protection of Literary 
and Artistic Works, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights and the WIPO Copyright Treaty, with the exception of any moral rights conferred 
by such conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and 
by means of a computer system. 

2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its domestic law the infringement of related rights, 
as defined under the law of that Party, pursuant to the obligations it has undertaken 
under the International Convention for the Protection of Performers, Producers of 
Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome Convention), the Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and the WIPO Performances and 
Phonograms Treaty, with the exception of any moral rights conferred by such 
conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and by 
means of a computer system. 

3 A Party may reserve the right not to impose criminal liability under paragraphs 1 and 2 
of this article in limited circumstances, provided that other effective remedies are 
available and that such reservation does not derogate from the Party's international 
obligations set forth in the international instruments referred to in paragraphs 1 and 2 of 
this article. 

Title 5- Ancillary liability and sanctions 

Article 11- Attempt and aiding or abetting 

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, 
aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with 
Articles 2 through 10 of the present Convention with intent that such offence be 
committed. 

2 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, an 
attempt to commit any of the offences established in accordance with Articles 3 through 
5, 7, 8, and 9.1.a and c. of this Convention. 
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3 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 2 of this 
article. 

Article 12 - Corporate liability 

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
ensure that legal persons can be held liable for a criminal offence established in 
accordance with this Convention, committed for their benefit by any natural person, 
acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading 
position within it, based on: 

a a power of representation of the legal person; 

b an authority to take decisions on behalf of the legal person; 

c an authority to exercise control within the legal person. 

2 In addition to the cases already provided for in paragraph 1 of this article, each Party 
shall take the measures necessary to ensure that a legal person can be held liable where 
the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has 
made possible the commission of a criminal offence established in accordance with this 
Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its 
authority. 

3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, 
civil or administrative. 

4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons 
who have committed the offence. 

Article 13 - Sanctions and measures 

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
ensure that the criminal offences established in accordance with Articles 2 through 11 are 
punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which include 
deprivation of liberty. 

2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 12 shall 
be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions 
or measures, including monetary sanctions. 

Section 2 - Procedural law 

Title 1 - Common provisions 

Article 14 - Scope of procedural provisions 

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish the powers and procedures provided for in this section for the purpose of 
specific criminal investigations or proceedings. 

2 Except as specifically provided otherwise in Article 21, each Party shall apply the powers 
and procedures referred to in paragraph 1 of this article to: 
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a the criminal offences established in accordance with Articles 2 through 11 of this 
Convention; 

b other criminal offences committed by means of a computer system; and 

c the collection of evidence in electronic form of a criminal offence. 

a Each Party may reserve the right to apply the measures referred to in Article 20 
only to offences or categories of offences specified in the reservation, provided 
that the range of such offences or categories of offences is not more restricted than 
the range of offences to which it applies the measures referred to in Article 21. 
Each Party shall consider restricting such a reservation to enable the broadest 
application of the measure referred to in Article 20. 

b Where a Party, due to limitations in its legislation in force at the time of the 
adoption of the present Convention, is not able to apply the measures referred to 
in Articles 20 and 21 to communications being transmitted within a computer 
system of a service provider, which system: 

is being operated for the benefit of a closed group of users, and 

ii does not employ public communications networks and is not connected 
with another computer system, whether public or private, 

that Party may reserve the right not to apply these measures to such 
communications. Each Party shall consider restricting such a reservation to enable 
the broadest application of the measures referred to in Articles 20 and 21. 

Article 15 - Conditions and safeguards 

1 Each Party shall ensure that the establishment, implementation and application of the 
powers and procedures provided for in this Section are subject to conditions and 
safeguards provided for under its domestic law, which shall provide for the adequate 
protection of human rights and liberties, including rights arising pursuant to obligations 
it has undertaken under the 1950 Council of Europe Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1966 United Nations International 
Covenant on Civil and Political Rights, and other applicable international human rights 
instruments, and which shall incorporate the principle of proportionality. 

2 Such conditions and safeguards shall, as appropriate in view of the nature of the 
procedure or power concerned, inter alia, include judicial or other independent 
supervision, grounds justifying application, and limitation of the scope and the duration 
of such power or procedure. 

3 To the extent that it is consistent with the public interest, in particular the sound 
administration of justice, each Party shall consider the impact of the powers and 
procedures in this section upon the rights, responsibilities and legitimate interests of 
third parties. 
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- ---------------------------------------------------------------------------------------~ 

Title 2 - Expedited preseroation of stored computer data 

Article 16 - Expedited preservation of stored computer data 

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable 
its competent authorities to order or similarly obtain the expeditious preservation of 
specified computer data, including traffic data, that has been stored by means of a 
computer system, in particular where there are grounds to believe that the computer 
data is particularly vulnerable to loss or modification. 

2 Where a Party gives effect to paragraph 1 above by means of an order to a person to 
preserve specified stored computer data in the person's possession or control, the Party 
shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige that 
person to preserve and maintain the integrity of that computer data for a period of time 
as long as necessary, up to a maximum of ninety days, to enable the competent 
authorities to seek its disclosure. A Party may provide for such an order to be 
subsequently renewed. 

3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige 
the custodian or other person who is to preserve the computer data to keep confidential 
the undertaking of such procedures for the period of time provided for by its domestic 
law. 

4 The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14 
and 15. 

Article 17 - Expedited preservation and partial disclosure of traffic data 

1 Each Party shall adopt, in respect of traffic data that is to be preserved under Article 16, 
such legislative and other measures as may be necessary to: 

a ensure that such expeditious preservation of traffic data is available regardless of 
whether one or more service providers were involved in the transmission of that 
communication; and 

b ensure the expeditious disclosure to the Party's competent authority, or a person 
designated by that authority, of a sufficient amount of traffic data to enable the 
Party to identify the service providers and the path through which the 
communication was transmitted. 

2 The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14 
and 15. 

Title 3 - Production order 

Article 18 - Production order 

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
empower its competent authorities to order: 

a a person in its territory to submit specified computer data in that person's 
possession or control, which is stored in a computer system or a computer-data 
storage medium; and 
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b a service provider offering its services in the territory of the Party to submit 
subscriber information relating to such services in that service provider's 
possession or control. 

2 The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14 
and 15. 

3 For the purpose of this article, the term "subscriber information" means any information 
contained in the form of computer data or any other form that is held by a service 
provider, relating to subscribers of its services other than traffic or content data and by 
which can be established: 

a the type of communication service used, the technical provisions taken thereto 
and the period of service; 

b the subscriber's identity, postal or geographic address, telephone and other access 
number, billing and payment information, available on the basis of the service 
agreement or arrangement; 

c any other information on the site of the installation of communication equipment, 
available on the basis of the service agreement or arrangement. 

Title 4 - Search and seizure of stored computer data 

Article 19 - Search and seizure of stored computer data 

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
empower its competent authorities to search or similarly access: 

a a computer system or part of it and computer data stored therein; and 

b a computer-data storage medium in which computer data may be stored 

in its territory. 

2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
ensure that where its authorities search or similarly access a specific computer system or 
part of it, pursuant to paragraph 1.a, and have grounds to believe that the data sought is 
stored in another computer system or part of it in its territory, and such data is lawfully 
accessible from or available to the initial system, the authorities shall be able to 
expeditiously extend the search or similar accessing to the other system. 

3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
empower its competent authorities to seize or similarly secure computer data accessed 
according to paragraphs 1 or 2. These measures shall include the power to: 

a seize or similarly secure a computer system or part of it or a computer-data 
storage medium; 

b make and retain a copy of those computer data; 
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c maintain the integrity of the relevant stored computer data; 

d render inaccessible or remove those computer data in the accessed computer 
system. 

4 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
empower its competent authorities to order any person who has knowledge about the 
functioning of the computer system or measures applied to protect the computer data 
therein to provide, as is reasonable, the necessary information, to enable the undertaking 
of the measures referred to in paragraphs 1 and 2. 

5 The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14 
and 15. 

Title 5 - Real-time collection of computer data 

Article 20 - Real-time collection of traffic data 

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
empower its competent authorities to: 

a collect or record through the application of technical means on the territory of that 
Party, and 

b compel a service provider, within its existing technical capability: 

to collect or record through the application of technical means on the 
territory of that Party; or 

ii to co-operate and assist the competent authorities in the collection or 
recording of, 

traffic data, in real-time, associated with specified communications in its territory 
transmitted by means of a computer system. 

2 Where a Party, due to the established principles of its domestic legal system, cannot 
adopt the measures referred to in paragraph 1.a, it may instead adopt legislative and 
other measures as may be necessary to ensure the real-time collection or recording of 
traffic data associated with specified communications transmitted in its territory, 
through the application of technical means on that territory. 

3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige 
a service provider to keep confidential the fact of the execution of any power provided 
for in this article and any information relating to it. 

4 The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14 
and 15. 

Article 21 - Interception of content data 

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary, in 
relation to a range of serious offences to be determined by domestic law, to empower its 
competent authorities to: 
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a collect or record through the application of technical means on the territory of that 
Party, and 

b compel a service provider, within its existing technical capability: 

to collect or record through the application of technical means on the 
territory of that Party, or 

ii to co-operate and assist the competent authorities in the collection or 
recording of, 

content data, in real-time, of specified communications in its territory transmitted by 
means of a computer system. 

2 Where a Party, due to the established principles of its domestic legal system, cannot 
adopt the measures referred to in paragraph 1.a, it may instead adopt legislative and 
other measures as may be necessary to ensure the real-time collection or recording of 
content data on specified communications in its territory through the application of 
technical means on that territory. 

3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige 
a service provider to keep confiden tial the fact of the execution of any power provided 
for in this article and any information relating to it. 

4 The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14 
and 15. 

Section 3 -Jurisdiction 

Article 22- Jurisdiction 

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish jurisdiction over any offence established in accordance with Articles 2 
through 11 of this Convention, when the offence is committed: 

a in its territory; or 

b on board a ship flying the flag of that Party; or 

c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or 

d by one of its nationals, if the offence is punishable under criminal law where it 
was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction of 
any State. 

2 Each Party may reserve the right not to apply or to apply only in specific cases or 
conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1.b through 1.d of this article or 
any part thereof. 

3 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over 
the offences referred to in Article 24, paragraph 1, of this Convention, in cases where an 
alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her to another 
Party, solely on the basis of his or her nationality, after a request for extradition. 
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4 This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in 
accordance with its domestic law. 

5 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in 
accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult 
with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution. 

Chapter III - International co-operation 

Section 1 - General principles 

1 

Title 1 - General principles relating to international co-operation 

Article 23 - General principles relating to international co-operation 

The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this 
chapter, and through the application of relevant international instruments on 
international co-operation in criminal matters, arrangements agreed on the basis of 
uniform or reciprocal legislation, and domestic laws, to the widest extent possible for the 
purposes of investigations or proceedings concerning criminal offences related to 
computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a 
criminal offence. 

Title 2 - Principles relating to extradition 

Article 24 - Extradition 

a This article applies to extradition between Parties for the criminal offences 
established in accordance with Articles 2 through 11 of this Convention, provided 
that they are punishable under the laws of both Parties concerned by deprivation 
of liberty for a maximum period of at least one year, or by a more severe penalty. 

b Where a different minimum penalty is to be applied under an arrangement agreed 
on the basis of uniform or reciprocal legislation or an extradition treaty, including 
the European Convention on Extradition (ETS No. 24), applicable between two or 
more parties, the minimum penalty provided for under such arrangement or 
treaty shall apply. 

2 The criminal offences described in paragraph 1 of this article shall be deemed to be 
included as extraditable offences in any extradition treaty existing between or among the 
Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in any 
extradition treaty to be concluded between or among them. 

3 If a Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a 
request for extradition from another Party with which it does not have an extradition 
treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition with respect to 
any criminal offence referred to in paragraph 1 of this article. 

4 Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall 
recognise the criminal offences referred to in paragraph 1 of this article as extraditable 
offences between themselves. 
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5 Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested 
Party or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the requested 
Party may refuse extradition. 

6 If extradition for a criminal offence referred to in paragraph 1 of this article is refused 
solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party 
deems that it has jurisdiction over the offence, the requested Party shall submit the case 
at the request of the requesting Party to its competent authorities for the purpose of 
prosecution and shall report the final outcome to the requesting Party in due course. 
Those authorities shall take their decision and conduct their investigations and 
proceedings in the same manner as for any other offence of a comparable nature under 
the law of that Party. 

7 a Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary 
General of the Council of Europe the name and address of each authority 
responsible for making or receiving requests for extradition or provisional arrest 
in the absence of a treaty. 

b The Secretary General of the Council of Europe shall set up and keep updated a 
register of authorities so designated by the Parties. Each Party shall ensure that the 
details held on the register are correct at all times. 

Title 3 - General principles relating to mutual assistance 

Article 25 - General principles relating to mutual assistance 

1 The Parties shall afford one another mutual assistance to the widest extent possible for 
the purpose of investigations or proceedings concerning criminal offences related to 
computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a 
criminal offence. 

2 Each Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
carry out the obligations set forth in Articles 27 through 35. 

3 Each Party may, in urgent circumstances, make requests for mutual assistance or 
communications related thereto by expedited means of communication, including fax or 
e-mail, to the extent that such means provide appropriate levels of security and 
authentication (including the use of encryption, where necessary), with formal 
confirmation to follow, where required by the requested Party. The requested Party shall 
accept and respond to the request by any such expedited means of communication. 

4 Except as otherwise specifically provided in articles in this chapter, mutual assistance 
shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by 
applicable mutual assistance treaties, including the grounds on which the requested 
Party may refuse co-operation. The requested Party shall not exercise the right to refuse 
mutual assistance in relation to the offences referred to in Articles 2 through 11 solely on 
the ground that the request concerns an offence which it considers a fiscal offence. 

5 Where, in accordance with the provisions of this chapter, the requested Party is 
permitted to make mutual assistance conditional upon the existence of dual criminality, 
that condition shall be deemed fulfilled, irrespective of whether its laws place the offence 
within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology 
as the requesting Party, if the conduct underlying the offence for which assistance is 
sought is a criminal offence under its Jaws. 



16 

Article 26 - Spontaneous information 

1 A Party may, within the limits of its domestic law and without prior request, forward to 
another Party information obtained within the framework of its own investigations 
when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party 
in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences 
established in accordance with this Convention or might lead to a request for co
operation by that Party under this chapter. 

2 Prior to providing such information, the providing Party may request that it be kept 
confidential or only used subject to conditions. If the receiving Party cannot comply with 
such request, it shall notify the providing Party, which shall then determine whether the 
information should nevertheless be provided. If the receiving Party accepts the 
information subject to the conditions, it shall be bound by them. 

Title 4- Procedures pertaining to mutual assistance requests 
in the absence of applicable international agreements 

Article 27- Procedures pertaining to mutual assistance requests in the absence of 
applicable international agreements 

1 Where there is no mutual assistance treaty or arrangement on the basis of uniform or 
reciprocal legislation in force between the requesting and requested Parties, the 
provisions of paragraphs 2 through 9 of this article shall apply. The provisions of this 
article shall not apply where such treaty, arrangement or legislation exists, unless the 
Parties concerned agree to apply any or all of the remainder of this article in lieu thereof. 

2 a Each Party shall designate a central authority or authorities responsible for 
sending and answering requests for mutual assistance, the execution of such 
requests or their transmission t? the authorities competent for their execution. 

b The central authorities shall communicate directly with each other; 

c Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary 
General of the Council of Europe the names and addresses of the authorities 
designated in pursuance of this paragraph; 

d The Secretary General of the Council of Europe shall set up and keep updated a 
register of central authorities designated by the Parties. Each Party shall ensure 
that the details held on the register are correct at all times. 

3 Mutual assistance requests under this article shall be executed in accordance with the 
procedures specified by the requesting Party, except where incompatible with the law of 
the requested Party. 

4 The requested Party may, in addition to the grounds for refusal established in Article 25, 
paragraph 4, refuse assistance if: 

a the request concerns an offence which the requested Party considers a political 
offence or an offence connected with a political offence, or 



17 

b it considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, 
security, ordre public or other essential interests . 

5 The requested Party may postpone action on a request if such action would prejudice 
criminal investigations or proceedings conducted by its authorities. 

6 Before refusing or postponing assistance, the requested Party shall, where appropriate 
after having consulted with the requesting Party, consider whether the request may be 
granted partially or subject to such conditions as it deems necessary. 

7 The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the outcome of the 
execution of a request for assistance. Reasons shall be given for any refusal or 
postponement of the request. The requested Party shall also inform the requesting Party 
of any reasons that render impossible the execution of the request or are likely to delay it 
significantly. 

8 The requesting Party may request that the requested Party keep confidential the fact of 
any request made under this chapter as well as its subject, except to the extent necessary 
for its execution. If the requested Party cannot comply with the request for 
confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party, which shall then determine 
whether the request should nevertheless be executed. 

9 a In the event of urgency, requests for mutual assistance or communications related 
thereto may be sent directly by judicial authorities of the requesting Party to such 
authorities of the requested Party. In any such cases, a copy shall be sent at the 
same time to the central au thority of the requested Party through the central 
authority of the requesting Party. 

b Any request or communication under this paragraph may be made through the 
International Criminal Police Organisation (Interpol). 

c Where a request is made pursuant to sub-paragraph a. of this article and the 
authority is not competent to deal with the request, it shall refer the request to the 
competent national authority and inform directly the requesting Party that it has 
done so. 

d Requests or communications made under this paragraph that do not involve 
coercive action may be directly transmitted by the competent authorities of the 
requesting Party to the competent authorities of the requested Party. 

e Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession, inform the Secretary General of the 
Council of Europe that, for reasons of efficiency, requests made under this 
paragraph are to be addressed to its central authority. 

Article 28 - Confidentiality and limitation on use 

1 When there is no mutual assistance treaty or arrangement on the basis of uniform or 
reciprocal legislation in force between the requesting and the requested Parties, the 
provisions of this article shall apply. The provisions of this article shall not apply where 
such treaty, arrangement or legislation exists, unless the Parties concerned agree to apply 
any or all of the remainder of this article in lieu thereof. 

2 The requested Party may make the supply of information or material in response to a 
request dependent on the condition that it is: 
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a kept confidential where the request for mutual legal assistance could not be 
complied with in the absence of such condition, or 

b not used for investigations or proceedings other than those stated in the request. 

3 If the requesting Party cannot comply with a condition referred to in paragraph 2, it shall 
promptly inform the other Party, which shall then determine whether the information 
should nevertheless be provided. When the requesting Party accepts the condition, it 
shall be bound by it. 

4 Any Party that supplies information or material subject to a condition referred to in 
paragraph 2 may require the other Party to explain, in relation to that condition, the use 
made of such information or material. 

Section 2 - Specific provisions 

Title 1 -Mutual assistance regarding provisional measures 

Article 29 - Expedited preservation of stored computer data 

1 A Party may request another Party to order or otherwise obtain the expeditious 
preservation of data stored by means of a computer system, located within the territory 
of that other Party and in respect of which the requesting Party intends to submit a 
request for mutual assistance for the search or similar access, seizure or similar securing, 
or disclosure of the data. 

2 A request for preservation made under paragraph 1 shall specify: 

a the authority seeking the preservation; 

b the offence that is the subject of a criminal investigation or proceedings and a brief 
summary of the related facts; 

c the stored computer data to be preserved and its relationship to the offence; 

d any available information identifying the custodian of the stored computer data or 
the location of the computer system; 

e the necessity of the preservation; and 

that the Party intends to submit a request for mutual assistance for the search or 
similar access, seizure or similar securing, or disclosure of the stored computer 
data. 

3 Upon receiving the request from another Party, the requested Party shall take all 
appropriate measures to preserve expeditiously the specified data in accordance with its 
domestic law. For the purposes of responding to a request, dual criminality shall not be 
required as a condition to providing such preservation. 
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4 A Party that requires dual criminality as a condition for responding to a request for 
mutual assistance for the search or similar access, seizure or similar securing, or 
disclosure of stored data may, in respect of offences other than those established in 
accordance with Articles 2 through 11 of this Convention, reserve the right to refuse the 
request for preservation under this article in cases where it has reasons to believe that at 
the time of disclosure the condition of dual criminality cannot be fulfilled . 

5 In addition, a request for preservation may only be refused if: 

a the request concerns an offence which the requested Party considers a political 
offence or an offence connected with a political offence, or 

b the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice its 
sovereignty, security, ordre public or other essential interests. 

6 Where the requested Party believes that preservation will not ensure the future 
availability of the data or will threaten the confidentiality of or otherwise prejudice the 
requesting Party's investigation, it shall promptly so inform the requesting Party, which 
shall then determine whether the request should nevertheless be executed. 

7 Any preservation effected in response to the request referred to in paragraph 1 shall be 
for a period not less than sixty days, in order to enable the requesting Party to submit a 
request for the search or similar access, seizure or similar securing, or disclosure of the 
data. Following the receipt of such a request, the data shall continue to be preserved 
pending a decision on that request. 

Article 30 - Expedited disclosure of preserved traffic data 

1 Where, in the course of the execution of a request made pursuant to Article 29 to 
preserve traffic data concerning a specific communication, the requested Party discovers 
that a service provider in another State was involved in the transmission of the 
communication, the requested Party shall expeditiously disclose to the requesting Party 
a sufficient amount of traffic data to identify that service provider and the path through 
which the communication was transmitted. 

2 Disclosure of traffic data under paragraph 1 may only be withheld if: 

a the request concerns an offence which the requested Party considers a political 
offence or an offence connected with a political offence; or 

b the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice its 
sovereignty, security, ordre public or other essential interests. 

Title 2 -Mutual assistance regarding investigative powers 

Article 31 - Mutual assistance regarding accessing of stored computer data 

1 A Party may request another Party to search or similarly access, seize or similarly secure, 
and disclose data stored by means of a computer system located within the territory of 
the requested Party, including data that has been preserved pursuant to Article 29. 
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2 The requested Party shall respond to the request through the application of international 
instruments, arrangements and laws referred to in Article 23, and in accordance with 
other relevant provisions of this chapter. 

3 The request shall be responded to on an expedited basis where: 

a there are grounds to believe that relevant data is particularly vulnerable to loss or 
modification; or 

b the instruments, arrangements and laws referred to in paragraph 2 otherwise 
provide for expedited co-operation. 

Article 32 - Trans-border access to stored computer data with consent or where 
publicly available 

A Party may, without the authorisation of another Party: 

a access publicly available (open source) stored computer data, regardless of where 
the data is located geographically; or 

b access or receive, through a computer system in its territory, stored computer data 
located in another Party, if the Party obtains the lawful and voluntary consent of 
the person who has the lawful authority to disclose the data to the Party through 
that computer system. 

Article 33 - Mutual assistance in the real-time collection of traffic data 

1 The Parties shall provide mutual assistance to each other in the real-time collection of 
traffic data associated with specified communications in their territory transmitted by 
means of a computer system. Subject to the provisions of paragraph 2, this assistance 
shall be governed by the conditions and procedures pr?vided for under domestic law. 

2 Each Party shall provide such assistance at least with respect to criminal offences for 
which real-time collection of traffic data would be available in a similar domestic case. 

Article 34 - Mutual assistance regarding the interception of content data 

The Parties shall provide mutual assistance to each other in the real-time collection or 
recording of content data of specified communications transmitted by means of a 
computer system to the extent permitted under their applicable treaties and domestic 
laws. 

Title 3 - 24/7 Network 

Article 35 - 24/7 Network 

1 Each Party shall designate a point of contact available on a twenty-four hour, seven-day
a-week basis, in order to ensure the provision of immediate assistance for the purpose of 
investigations or proceedings concerning criminal offences related to computer systems 
and data, or for the collection of evidence in electronic form of a criminal offence. Such 
assistance shall include facilitating, or, if permitted by its domestic law and practice, 
directly carrying out the following measures: 

a the provision of technical advice; 
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b the preservation of data pursuant to Articles 29 and 30; 

c the collection of evidence, the provision of legal information, and locating of 
suspects. 

a A Party's point of contact shall have the capacity to carry out communications 
with the point of contact of another Party on an expedited basis. 

b If the point of contact designated by a Party is not part of that Party's authority or 
authorities responsible for international mutual assistance or extradition, the point 
of contact shall ensure that it is able to co-ordinate with such authority or 
authorities on an expedited basis . 

3 Each Party shall ensure that trained and equipped personnel are available, in order to 
facilitate the operation of the network. 

Chapter IV - Final provisions 

Article 36 - Signature and entry in to force 

1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of 
Europe and by non-member States which have participated in its elaboration. 

2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of 
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the 
Council of Europe. 

3 This Convention 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, including at 
least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be 
bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2. 

4 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound 
by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the 
expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be 
bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2. 

Article 37 - Accession to the Convention 

1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council 
of Europe, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Contracting 
States to the Convention, may invite any State which is not a member of the Council and 
which has not participated in its elaboration to accede to this Convention. The decision 
shall be taken by the majority provided for in Article 20.d . of the Statute of the Council of 
Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States 
entitled to sit on the Committee of Ministers. 

2 In respect of any State acceding to the Convention under paragraph 1 above, the 
Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration 
of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with 
the Secretary General of the Council of Europe. 
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Article 38- Territorial application 

1 Any State 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 
Convention shall apply. 

2 Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of 
the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory 
specified in the declaration. In respect of such territory the Convention 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 39 - Effects of the Convention 

1 The purpose of the present Convention is to supplement applicable multilateral or bilateral 
treaties or arrangements as between the Parties, including the provisions of: 

the European Convention on Extradition, opened for signature m Paris, on 
13 December 1957 (ETS No. 24); 

the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, opened for 
signature in Strasbourg, on 20 April1959 (ETS No. 30); 

the Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in 
Criminal Matters, opened for signature in Strasbourg, on 17 March 1978 (ETS 
No. 99). 

2 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty on the matters 
dealt with in this Convention or have otherwise established their relations on such 
matters, or should they in future do so, they shall also be entitled to apply that 
agreement or treaty or to regulate those relations accordingly. However, where Parties 
establish their relations in respect of the matters dealt with in the present Convention 
other than as regulated therein, they shall do so in a manner that is not inconsistent with 
the Convention's objectives and principles. 

3 Nothing in this Convention shall affect other rights, restrictions, obligations and 
responsibilities of a Party. 
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Article 40 - Declarations 

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 under Articles 2, 3, 6 paragraph 1.b, 7, 9 
paragraph 3, and 27, paragraph 9.e. 

Article 41 - Federal clause 

1 A federal State may reserve the right to assume obligations under Chapter II of this 
Convention consistent with its fundamental principles governing the relationship 
between its central government and constituent States or other similar territorial entities 
provided that it is still able to co-operate under Chapter III. 

2 When making a reservation under paragraph 1, a federal State may not apply the terms 
of such reservation to exclude or substantially diminish its obligations to provide for 
measures set forth in Chapter II. Overall, it shall provide for a broad and effective law 
enforcement capability with respect to those measures. 

3 With regard to the provisions of this Convention, the application of which comes under 
the jurisdiction of constituent States or other similar territorial entities, that are not 
obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the 
federal government shall inform the competent authorities of such States of the said 
provisions with its favourable opinion, encouraging them to take appropriate action to 
give them effect. 

Article 42 - Reservations 

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 instrume_nt of ratification, 
acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the reservation(s) 
provided for in Article 4, paragraph 2, Article 6, paragraph 3, Article 9, paragraph 4, 
Article 10, paragraph 3, Article 11, paragraph 3, Article 14, paragraph 3, Article 22, 
paragraph 2, Article 29, paragraph 4, and Article 41, paragraph 1. No other reservation 
may be made. 

Article 43 - Status and withdrawal of reservations 

1 A Party that has made a reservation in accordance with Article 42 may wholly or 
partially withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the 
Council of Europe. Such withdrawal shall take effect on the date of receipt of such 
notification by the Secretary General. 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 A Party that has made a reservation as referred to in Article 42 shall withdraw such 
reservation, in whole or in part, as soon as circumstances so permit. 

3 The Secretary General of the Council of Europe may periodically enquire with Parties 
that have made one or more reservations as referred to in Article 42 as to the prospects 
for withdrawing such reservation(s). 
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Article 44 - Amendments 

1 Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be 
communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of 
the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the 
elaboration of this Convention as well as to any State which has acceded to, or has been 
invited to accede to, this Convention in accordance with the provisions of Article 37. 

2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European 
Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of 
Ministers its opinion on that proposed amendment. 

3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion 
submitted by the CDPC and, following consultation with the non-member States Parties 
to this Convention, may adopt the amendment. 

4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with 
paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance. 

5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into 
force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their 
acceptance thereof. 

Article 45 - Settlement of disputes 

1 The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept informed regarding 
the interpretation and application of this Convention. 

2 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this 
Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other 
peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the CDPC, to an 
arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the 
International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned. 

Article 46 - Consultations of the Parties 

1 The Parties shall, as appropriate, consult periodically with a view to facilitating: 

a the effective use and implementation of this Convention, including the 
identification of any problems thereof, as well as the effects of any declaration or 
reservation made under this Convention; 

b the exchange of information on significant legal, policy or technological 
developments pertaining to cybercrime and the collection of evidence in electronic 
form; 

c consideration of possible supplementatiCm or amendment of the Convention. 

2 The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept periodically 
informed regarding the result of consultations referred to in paragraph 1. 
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3 The CDPC shall, as appropriate, facilitate the consultations referred to in paragraph 1 
and take the measures necessary to assist the Parties in their efforts to supplement or 
amend the Convention. At the latest three years after the present Convention enters into 
force, the European Committee on Crime Problems (CDPC) shall, in co-operation with 
the Parties, conduct a review of all of the Convention's provisions and, if necessary, 
recommend any appropriate amendments. 

4 Except where assumed by the Council of Europe, expenses incurred in carrying out the 
provisions of paragraph 1 shall be borne by the Parties in the manner to be determined 
by them. 

5 The Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out 
their functions pursuant to this article. 

Article 47 - Denunciation 

1 Any Party may, at any time, denounce this Convention 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 48- Notification 

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

a any signature; 

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; 

c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 36 
and 37; 

d any declaration made under Article 40 or reservation made in accordance with 
Article 42; 

e any other act, notification or communication relating to this Convention. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this 
Convention. 

Done at Budapest, this 23rd day of November 2001, 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 Convention, and to any State invited to 
accede to it. 



1. Albania: 

Lista oswiadczen i zastrzei:en zlozonych przez panstwa-strony 

do Konwencji Rady Europy o cyberprzestt;pczosci 

tlumaczenie najyzyk polski 

a. Zgodnie z art. 24 ust. 7 Konwencji, Albania oswiadcza, ze nazwa i adres organ6w 

odpowiedzialnych za spor~dzanie lub przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych lub 

wniosk6w o tymczasowe aresztowanie w przypadku braku traktatu, to: 

- Ministry of Justice, Bulevardi Zog. 1., Tirana 

- National Central Office of Interpol, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Tirana. 

b. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Konwencji, Albania oswiadcza, ze nazwa i adres organu 

centralnego odpowiedzialnego za wysylanie wniosk6w o wzajemnCl pomoc lub za 

udzielanie odpowiedzi na takie wnioski, ich wykonywanie lub przekazywanie 

organom wlasciwym do wykonania, to: 

Ministry of Justice, Bulevardi Zog. 1., Tirana 

c. Punktem kontaktowym Sieci 24/7 wyznaczonym przez Albaniy jest: 

the Police of State 

Ministry of Interior 

Bulevardi Deshmoret e Kombit 

Tirana 

Albania 

2. Armenia: 
a. Zgodnie z art. 24 ust. 7, art. 27 ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 Konwencji o 

cyberprzestypczosci, Republika Armenii wyznaczyla w charakterze krajowego 

punktu kontaktowego ds. wsp6lpracy w zakresie zwalczania cyberprzestypczosci, 

dostypnego 24 godziny na doby przez 7 dni w tygodniu: 

National Contact Point (NCP) 

Main Department of Struggle Against Organised Crime (MDSAOC) of the Police of 

the Republic of Armenia 

130, Nalbandyan str. 

Yerevan, 0025 

Republic of Armenia 

Email: cybercrime@police.am 

3. Australia: 

a. Zgodnie z art. 42 oraz art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji, Australia zastrzega sobie 

prawo do stosowania srodk6w, o kt6rych mowa w art. 20 (gromadzenie w czasie 

rzeczywistym danych dotyczClcych ruchu), wylClcznie w odniesieniu do przestypstw 

podlegajClcych karze pozbawienia wolnosci w wymiarze minimum 3 lat oraz innych 

'powa:lnych przestypstw', zgodnie z definicjCl zawar!Cl w przepisach prawa 

krajowego odnoszClcych siy do gromadzenia i rejestrowania w czasie rzeczywistym 



danych dotycz~cych ruchu oraz przechwytywania danych dotycz~cych tresci. 

Zgodnie z prawem Australii, organy krajowe mog~ uzyskac dost<rp do danych 
dotycz~cych ruchu zgromadzonych i zarejestrowanych w czasie rzeczywistym tylko 

w odniesieniu do przest<rpstw podlegaj~cych karze pozbawienia wolnosci w 

wymiarze minimum 3 lat oraz w odniesieniu do innych 'powai:nych przest<rpstw'. 

Organy krajowe mog~ uzyskac dost<rp do przechwyconych danych dotycz~cych 
tresci tylko w odniesieniu do 'powai:nych przest<rpstw'. 

b. Zgodnie z art. 42 oraz art. 22 ust. 2 Konwencji, Australia zastrzega sobie prawo do 

niestosowania zasad dotycz~cych jurysdykcji okreslonych w art. 22 ust. 1 lit. b) - d) 

w odniesieniu do przest<rpstw okreslonych zgodnie z art. 7 (falszerstwo 

komputerowe ), art. 8 ( oszustwo komputerowe) oraz art. 9 (przest<rpstwa zwi¥ane z 

pornografi~ dzieci<rc~). Parlament Zwi¢u Australijskiego nie posiada pelnej 

wladzy w zakresie stanowienia przepis6w prawa dotycz~cych przest<rpstw 

falszerstwa komputerowego, oszustwa komputerowego lub przest<rpstw zwi¥anych 

z pornografi~ dzieci<rc~. Parlament Zwi¢u Australijskiego ustanowil przest<rpstwa 

dotycz~ce falszerstw komputerowych, oszustw komputerowych oraz przest<rpstw 

zwi¥anych z pornografi~ dzieci<rc~ popelnionych na pokladach statk6w 

plywaj~cych pod australijsk~ bander~, na pokladach samolot6w zarejestrowanych na 
podstawie przepis6w prawa Australii lub przez obywateli Australii poza terytorium 

Australii, w przypadku, gdy czyn przest<rpczy obejmuje tematyky, w odniesieniu do 

kt6rej rna ona uprawnienia ustawodawcze. Opr6cz tych przest<rpstw, stany oraz 

terytoria Australii okreslily takZe przest<rpstwa zgodnie z art. 7, 8 i 9, w przypadku, 

gdy byly one popelnione na ich terytorium. 

c. Zgodnie z art. 42 oraz art. 22 ust. 2 Konwencji, Australia nast<rpnie zastrzega sobie 

prawo do niestosowania zasad dotycz~cych jurysdykcji okreslonych w art. 22 ust. 1 

lit. b) - d) w odniesieniu do przest<rpstw okreslonych zgodnie z art. 1 0 (przest<rpstwa 

dotycz~ce naruszeil praw autorskich i powi¥anych). Prawo Australii obecnie nie 

przewiduje jurysdykcji w zakresie czyn6w stanowi~cych naruszenie praw autorskich 

i powi¥anych, popelnionych na pokladach statk6w plywaj~cych pod australijsk~ 

bander~, na pokladach samolot6w zarejestrowanych na podstawie przepis6w prawa 

Australii lub przez obywateli Australii poza terytorium Australii. 

d. Artykul24 ust. 7 - wlasciwy organ wyznaczony przez Australi<r: 

International Crime Cooperation Central Authority 
Attorney-General ' s Department 

3-5 National Circuit 

Barton ACT 2600 
Australia 

E-Mail: extradition@ag.gov.au 

Tel:+ 61 2 6141 3244 

Fax: + 61 2 6141 5457 

e. Artykul 27 ust. 2 -wlasciwy organ wyznaczony przez Australi<r: 

International Crime Cooperation Central Authority 



Attorney-General's Department 

3-5 National Circuit 

Barton ACT 2600 

Australia 

E-Mail: mutualassistance@ag.gov.au 

Tel:+ 61 2 6141 3244 

Fax:+ 61 2 6141 5457 

f. Artykul 35- Siec 24/7: 

AOCC Watchfloor Operations 

Australian Federal police 

GPO Box 401 

Canberra ACT 2601 
Australia 

E-Mail: AOCC-Watchfloor-Supervisor@afp.gov.au 

Tel:+ 61 2 6126 7299 

Fax: + 61 2 6126 7910 

4. Austria: 

a. Austria, zgodnie z art. 29 ust. 4 Konwencj i, bydzie odm6wi wykonania wniosk6w o 

wzajemn<l pomoc prawn<! w zakresie zabezpieczenia przechowywanych danych 

komputerowych przewidzianego w art. 16 Konwencji, w przypadku niespelnienia 

warunku podw6jnej karalnosci; nie rna to zastosowania w odniesieniu do 

przest((pstw okreslonych zgodnie z art. 2- 1I niniejszej Konwencji. 

b. Austria oswiadcza, ze nast((pUj(!cy organ zostal wyznaczony jako organ 

odpowiedzialny zgodnie z art. 24 ust. 7 oraz art. 27 ust. 2 Konwencji o 
cy berprzest((pczosci: 

Bundesministerium fur Justiz (Federal Ministry of Justice) 

Abt. IV 4 Internationale Strafsachen (International Criminal Matters) 

1070 Wien, Museumstrasse 7 

Tel.: +43 I 52 I 52-0 

E-Mail: team.s@bmj.gv.at 

c. Austria oswiadcza, ze nast((puj <lCY organ zostal wyznaczony jako punkt kontaktowy 

zgodnie z art. 35 Konwencji: 

Bundesministerium fur Inneres (Federal Ministry of the Interior) 

Bundeskriminalamt (Federal Criminal Police Office) 

Biiro 5.2 Cyber-Crime-Competence-Center 

Josef Holaubek Platz I 

1090 Wien 

Tel. : +43 I 51 2 56 22 

5. Azerbejdzan: 



a. Zgodnie z art. 42 oraz art. 4 ust. 2 Konwencji, Republika Azerbejdzanu oswiadcza, 

ze odpowiedzialnosc kama powstaje w przypadku, gdy czyny opisane w art. 4 

Konwencji skutkuj£! powa.in£! szkod£!. 

b. W odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b) Konwencji , Republika Azerbejdzanu oswiadcza, 

ze w przypadku, gdy czyny nie S£! uwa.iane za przest~pstwa niebezpieczne dla 

spoleczenstwa, byd£! one oceniane nie w kategoriach przest~pstw, ale jako czyny 

karalne traktowane jako naruszenie prawa. W przypadku, gdy umyslne popelnienie 

czyn6w zagrozonych kar£!, kt6rych nie uwa.ia siy za przest~pstwa niebezpieczne dla 

spoleczenstwa (dzialanie lub brak dzialania) powoduje powa.in£! szkod~ , w6wczas 

czyny te traktuje si~ jak przestypstwa. 

c. W odniesieniu do art. 6 ust. 3 Konwencji, Republika Azerbejdzanu uwa.ia czyny 

wskazane wart. 6 ust. 1 Konwencji nie jako przestypstwa, ale jako czyny zagrozone 

kar£! traktowane jako naruszenie prawa w przypadku, gdy czyn6w tych nie uwa.ia si~ 

za przestypstwa niebezpieczne dla spoleczenstwa i przewiduje, ze pewne czyny b~d£! 

stanowily podstawy do postawienia zarzut6w karnych tylko w przypadku powstania 

powa.inej szkody. 

d. Zgodnie z art. 42 oraz art. 29 ust. 4 Konwencji, Republika Azerbejdzanu zastrzega 

sobie prawo do odmowy wykonania wniosku o zabezpieczenie na podstawie tego 

artykulu w sytuacji, gdy rna powody, aby uwa.iac, ze w momencie ujawnienia, 

warunek podw6jnej karalnosci nie moze bye spelniony. 

e. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, w przypadku braku umowy o ekstradycji, 

Republika Azerbejdzanu wyznacza Ministerstwo Sprawiedliwosci [Ministry of 

Justice] (Adres: 1, 1nshaatchilar Avenue, Baky, AZ 1073, Republic of Azerbaijan; e

mail: contact@justice.gov.az) jako organ odpowiedzialny w zakresie przyjmowania 

wniosk6w ekstradycyjnych oraz wniosk6w o tymczasowe aresztowanie. 

f. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. c) Konwencji, Republika Azerbejdzanu wyznacza 

Ministerstwo Bezpieczenstwa Narodowego [Ministry of National Security] (Adres: 

2, Parliament Avenue, Baky, AZ 1006, Republic of Azerbaijan; e-mail: 

secretoffice@rnns.gov.az) jako organ odpowiedzialny za przesylanie wniosk6w o 

wzaJernn£! pomoc, udzielanie na nie odpowiedzi oraz wykonywanie takich 

wniosk6w. 

g. Zgodnie z art. 27 ust. 9 lit. e) Konwencji , Republika Azerbejdzanu informuje 

Sekretarza Generalnego o tym, ze dla lepszej skutecznosci, wnioski na podstawie 
niniejszego przepisu nalezy kierowac do jednostki centralnej. 

h. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji, Republika Azerbejdzanu wyznacza Ministerstwo 

Bezpieczenstwa Narodowego [Ministry of National Security] (address: 2, Parliament 

Avenue, Baky, AZ 1006, Republic of Azerbaijan; email: secretoffice@mns.gov.az) 

jako punkt kontaktowy dost~pny 24 godziny na dobtr przez 7 dni w tygodniu w celu 

zapewnienia natychmiastowej pomocy w zakresie prowadzenia dochodzen lub 

postypowan w zwi£!zku z przestypstwami dotycz£!cymi system6w oraz danych 

informatycznych lub gromadzenia dowod6w przest~pstw w formie elektronicznej. 



I. Zgodnie z art. 38 Konwencji , Republika Azerbejdzanu oswiadcza, ze nie jest w 

stanie zagwarantowac implementacji Konwencji na terytorium Republiki 

Azerbejdzanu okupowanym przez Republiky Armenii do czasu wyzwolenia tego 

terytorium spod okupacji. 

J. (w zal'lczeniu jest mapa schematyczna okupowanego terytorium Republiki 

Azerbejdzanu). 

6. Belgia: 

a. Zgodnie z art. 22 Konwencji , RzC!d Belgii zastrzega sobie mozliwosc stosowania art. 

22 ust. 1 lit. c) Konwencji tylko w przypadku spelnienia nastypuj'lcego warunku 

szczeg6lnego: art. 36 Ustawy z dnia 27 czerwca 1937 r. reguluj'!CY nawigacjy 

powietrzn'l uznaje przestypstwa popelnione na pokladzie lec'lcego samolotu 

belgijskiego za przestypstwa popelnione na terytorium Belgii . 

b. Zgodnie z art. 42 Konwencji , Belgia zastrzega sobie prawo do stosowania art. 22 ust. 

1 lit. d) Konwencji w odniesieniu do obywatela Belgii winnego popelnienia 

przestypstwa poza terytorium Kr6lestwa jedynie w sytuacjach, gdy takie 

przestypstwo jest przestypstwem w swietle prawa belgijskiego, gdy przestypstwo to 

podlega karze w swietle przepis6w prawa panstwa, w kt6rym zostalo popelnione 

oraz gdy sprawca zostal odnaleziony w Belgii. Belgia zastrzega sobie prawo do 

wszczctcia postypowania w przypadku, gdy ofiara przestypstwa jest cudzoziemcem, 

jedynie na skutek skargi wniesionej przez ofiarct lub jej rodziny, lub tez na skutek 

oficjalnego powiadomienia przez wladze panstwa, w kt6rym popelniono 

przestypstwo. 

c. Zgodnie z art. 2 Konwencji , Rz~d Belgii oswiadcza, ze uzna za przestctpstwo czyny 

okreslone w art. 2, dotycz'lce ,hakerstwa wewncttrznego", zgodnie z art. 550bis § 2 

Kodeksu Karnego, tylko w przypadku, gdy czyny takie zostaly popelnione z 

zamiarem oszustwa lub spowodowania szkody. 

d. Zgodnie z art. 7 Konwencji, RzC!d Belgii oswiadcza, ze uzna za przestypstwo czyny 

okreslone w art. 7 tylko w przypadku, gdy czyny takie zostaly popelnione w 

oszukanczym zamiarze lub z zamiarem spowodowania szkody. 

e. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, RzC!d Belgii oswiadcza, ze organem 

odpowiedzialnym za sporz'ldzanie lub przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych lub 

wniosk6w o tymczasowe aresztowanie w przypadku braku traktatu, jest: 

Service Public Federal Justice 

Service de la cooperation internationale penale 

Boulevard de Waterloo 115 

1 000 Bruxelles 

fax: +32(0)2/210.57.98 

(until the end of2012). 

f. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Konwencji, RzC!d Belgii oswiadcza, ze organem 

odpowiedzialnym za wysylanie wniosk6w o wzajernn'l pomoc lub za udzielanie 



odpowiedzi na takie wnioski, ich wykonywanie lub przekazywanie organom 

wlasciwym do ich wykonania jest: 

Service Public Federal Justice 

Service de la cooperation intemationale penale 

Boulevard de Waterloo 115 

1 000 Bruxelles 

fax : +32(0)2/210.57.98 

(until the end of2012). 

g. Zgodnie z art. 35 Konwencji, Rz£!d Belgii wyznacza w charakterze punktu 

kontaktowego dostt;pnego 24 godziny na dobt; przez 7 dni w tygodniu nastt;puj£!CY 

departament: 

Tel: +32-2-743-73-84 

24 hours a day, 7 days a week. 

Tel: + 32-2-743-74-74 (Secretariat) 

Monitored during work hours. 

Fax: + 32-2-733-56-16 

Must phone prior to sending a fax. 

E-mail: Permanence@fccu. be 

24 hours a day, 7 days a week 

(Must phone prior to sending an e-mail). 

7. Bosnia i Hercegowina: 
a. Zgodnie z art. 24 ust. 7, art. 27 ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 Konwencji o 

cyberprzestt;pczosci, Bosnia i Hercegowina uaktualnia nastt;puj£!ce informacje na 

temat organ6w wyznaczonych dla cel6w Konwencji: 

b. Wlasciwy organ w zakresie art. 24 oraz art. 27: 

State Investigation and Protection Agency 

of Bosnia and Herzegovina 

(Ministry of Security) 

Point of contact in respect of Article 35: 

Direction for cooperation of police bodies 

of Bosnia and Herzegovina 

International police cooperation Sector, INTERPOL 
(Ministry of Security) 

8. Bulgaria: 
a. Zgodnie z art. 14 ust. 3 Konwencji, Republika Bulgarii zastrzega sobie prawo do 

stosowania srodk6w, o kt6rych mowa w art. 20 tylko w odniesieniu do powai:nych 

przestt;pstw, zgodnie z ich definicj£! zawart'! w bulgarskim Kodeksie Karnym. 

b. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, Republika Bulgarii oswiadcza, ze 

wyznacza Ministerstwo Sprawiedliwosci w charakterze Organu Centralnego 

odpowiedzialnego za sporz£!dzanie lub przyjrnowanie wniosk6w ekstradycyjnych, 



natomiast Najwyzsz'! Prokuratur<r Kasacyjn'! w charakterze Organu Centralnego 

odpowiedzialnego za sporz'!dzanie i przyjmowanie wniosk6w o tymczasowe 
aresztowanie. 

c. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. c) Konwencji, Republika Bulgarii oswiadcza, ze 

wyznacza nast<rpuj'!ce Organy Centralne odpowiedzialne za wysylanie wniosk6w o 

wzajemn'! pomoc lub za udzielanie odpowiedzi na takie wnioski: 

Najwyzsz'! Prokuratur<r Kasacyjn'! - w zakresie wniosk6w o wzajemn'! pomoc na 

etapie postypowania przygotowawczego; 

Ministerstwo Sprawiedliwosci - w zakresie wniosk6w o wzajemn'! pomoc na etapie 

post<rpowania przed S'!dem. 

d. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencj i, Republika Bulgarii oswiadcza, ze wyznacza 

Krajowe Sluzby ds. Zwalczania Przest<rpczosci Zorganizowanej dzialaj'!ce w 

strukturach Ministerstwa Spraw Wewn<rtrznych do pelnienia funkcji punktu 

kontaktowego dla cel6w prowadzenia dochodzen w zwi¥ku z cyberprzestypczosci'!: 

Computer crimes and intellectual property division 

Chief Directorate "Combating Organized Crime" 

Ministry of Interior of the Republic of Bulgaria. 

9. Chorwacja: 
a. Zgodnie z art. 24 ust. 7, art. 27 ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 Konwencji o 

cyberprzest<rpczosci, Chorwacja wyznacza w charakterze wlasciwego organu dla 

cel6w Konwencji: 

10. Cypr: 

- Art. 24 oraz art. 27: 

the Ministry of Justice 

De:Zmanova 6 

1 0 000 Zagreb. 

- Art. 35: 

The Ministry of Interior 

General Police Directorate 

Criminal Police Directorate 

National Police Office for Suppression of Corruption and Organised Crime 

Department for Economic Crime and Corruption 

Ilica 335 

1 0 000 Zagreb 

Republic of Croatia 

Internet: http:/ /www.mup.hr 

a. RzC!d Republiki Cypru wyznacza w charakterze organu odpowiedzialnego w zakresie 

sporz'!dzania lub przyjmowania wniosk6w ekstradycyjnych lub wniosk6w o 

tymczasowe aresztowanie w przypadku braku traktatu zgodnie z art. 24 Konwencji, 



w zakresie wniosk6w zgodnie z art. 27 Konwencji oraz w charakterze punk:tu 

kontaktowego zgodnie z art. 35 Konwencji, a takZe zgodnie z postanowieniami art. 

17 Ustawy (ratyfikacyjnej) do Konwencji o Cyberprzesttrpczosci z 2004 r. 

(22(III)/2004) z dniem jej wejscia w zycie (t.j. z dniem 30 kwietnia 2004 r.), 

nasttrpuj~cy organ: 

Ministry of Justice and Public Order 

Athalassas Av. 125 

1461 NICOSIA 

Tel. : + 357 22 805928 

Fax: +357 22 518328 

Emails: emorphaki@mjpo.gov.cy 

registry@mjpo.gov.cy 

Point of contact: 

Inspector Marcos Nikolettis 

Email: rnnikolettis@police.gov.cy; cybercrime@police.gov.cy 

Tel. : 00.357.2280.8461/8465 on Office working hours (07 a.m until 07 p.m) 

00.357.2280.8080 at other times (Police call centre). 

11. Republika Czeska: 

a. Zgodnie z art. 29 ust. 4 oraz art. 42 Konwencji, Republika Czeska zastrzega sobie 

prawo odmowy wykonania wniosku o zabezpieczenie na podstawie art. 29 

Konwencji w przypadkach, gdy rna podstawy, aby s~dzic, ze warunek podw6jnej 

karalnosci w odniesieniu do czyn6w przesttrpczych innych niz czyny okreslone w 

art. 2-11 Konwencji nie moze bye spelniony celem udzielenia wzajemnej pomocy w 

zakresie przeszukania lub podobnego dostypU, zajycia lub innego zabezpieczenia lub 

ujawnienia danych. 

b. Zgodnie z art. 2 oraz art. 40 Konwencji, Republika Czeska oswiadcza, ze 

odpowiedzialnosc kama w odniesieniu do czyn6w opisanych w art. 2 Konwencji 

powstaje z chwilll naruszenia srodk6w bezpieczeilstwa celem uzyskania 

bezprawnego dostypu do calego systemu komputerowego, czy tez dowolnej jego 

CZftSCi. 

c. Zgodnie z art. 27 ust. 9 lit. e) Konwencji, Republika Czeska oswiadcza, ze dla 

lepszej skutecznosci, wnioski przekazywane na podstawie niniejszego ust<rpu nalezy 

kierowac do organ6w centralnych. 

d. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, organem odpowiedzialnym za 

sporzlldzanie lub przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych lub wniosk6w o 

tymczasowe aresztowanie w przypadku braku traktatu jest Ministerstwo 

Sprawiedliwosci Republiki Czeskiej (Vysehradska 16, 128 I 0 Prague 2) 

e. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a) Konwencji , organem centralnym odpowiedzialnym za 

wysylanie wniosk6w o wzajemnll pomoc lub udzielanie odpowiedzi na takie 

wnioski, ich wykonywanie lub przekazywanie organom wlasciwym do ich 

wykonania jest Najwyzsza Prokuratura Republiki Czeskiej w odniesieniu do 



wniosk6w dotycz£!cych postcrpowania przygotowawczego oraz Ministerstwo 

Sprawiedliwosci Republiki Czeskiej w odniesieniu do innego rodzaju wniosk6w: 

- Supreme Prosecutor' s Office of the Czech Republic 

Jezuitska 4 

660 55 Bmo 

Czech Republic 

Phone: +420 542 512 330 

Fax: +420 542 512 350 

E-mail: podatelna@nsz. bm.j ustice.cz 

- Ministry of Justice of the Czech Republic 

Vysehradska 16 

128 10 Prague 2 

Czech Republic 

Phone: +420 221 997 435 

Fax: +420 221 997 986 

E-mail: mot@msp.justice.cz 

f. Zgodnie z art. 35 Konwencji, nastcrpuj£!CY organ zostal wyznaczony w charakterze 

punktu kontaktowego: 

12. Dania: 

Police Presidium ofthe Czech Republic 

Bureau of Criminal Police and Investigation Service 

Information Technology Crime Section 

Strojnicka 27 

P.O. Box 62/KPV 

170 89 Prague 7 

Czech Republic 

Contact in working hours (7:30 - 15:30): 

Phone: + 420 974 834 550 

Mobile: +420 603 190 057 

Fax: +420 974 834 708 

E-mail : contact@mvcr.cz 

Contact outside working hours (24/7 service): 

Phone: +420 974 834 380 

Fax: +420 974 834 716 

E-mail : contact@mvcr.cz 

a. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Konwencji, Rz£!d Kr6lestwa Danii oswiadcza, ze obszar 

dzialan przestcrpczych, zgodnie z art. 9, nie obejmuje posiadania nieprzyzwoitych 

wizerunk6w osoby, kt6ra ukonczyla 15 lat, w przypadku, gdy osoba ta wyrazila 

zgodcr na takie posiadanie, patrz art. 9 ust. 1 lit. e). 

b. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Konwencji, Rz£!d Kr6lestwa Danii oswiadcza, ze zakres 

kryminalizacji, zgodnie z art. 9, nie obejmuje przedstawien osoby, kt6ra wydaje siy 



bye maloletnia i bierze udzial w czynnosci wyra±nie seksualnej , por. art. 9 ust. 2 lit. 

b). 

c. Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji, Rz<:!d Kr6lestwa Danii oswiadcza, ze Dania 

b<rdzie stosowala art. 20 dotycz'!CY monitorowania danych dotycz'!cych ruchu tylko 

w takim zakresie, w jakim zgodnie z art. 21 istnieje obowi¥ek upowatnienia 

wlasciwych organ6w do monitorowania danych dotycz'!cych tresci, w zwi¢u z 

postepowaniami prowadzonymi w powatnych sprawach, zgodnie z definicj'! prawa 

krajowego. 

d. Zgodnie z art. 38 Konwencji, Dania oswiadcza, ze do czasu kolejnego 

powiadomienia, Konwencja nie b<rdzie miala zastosowania do Wysp Owczych oraz 

Grenlandii. 

e. Zgodnie z art. 24 ust. 7 Konwencji , Rz<:!d Kr6lestwa Danii wyznaczyl Ministerstwo 

Sprawiedliwosci Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Denmark, w 

charakterze wlasciwego organu. 

f. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Konwencji, Rz<:!d Kr6lestwa Danii wyznaczyl Ministerstwo 

Sprawiedliwosci, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Denmark, w 

charakterze wlasciwego organu. 

g. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji, Rz<:!d Kr6lestwa Danii wyznaczyl w charakterze 

wlasciwego organu: 

The Danish National Police 

Police Department 

Polititorvet 14, 

DK-1780 Copenhagen V 

Denmark 

13. Republika Dominikany: 
a. Wlasciwymi organami Dominikany, zgodnie z art. 24 ust. 7 oraz art. 27 ust. 2 

Konwencj i, S'!: 

- Procuraduria General de la Republica : 

Ave. Jinenez Moya esq. Juan Ventura Sim6, 

Palacio de Justicia, 

Centro de los Heroes, Constanza, Maim6n y Estero Hondo, 

Santo Domingo, Distrito Nacional, 

Republica Dominicana. 

Departamento de Investigaciones de Crimenes y Delitos de Alta Tecnologia 

de la Policia Nacional (DICAT): 

Palacio de la Policia, 

Ave. Leopoldo Navarro No. 402, 

Santo Domingo, Distrito Nacional, 

Republica Dominicana. 

b. Wlasciwym organem Dominikany zgodnie z art. 35 Konwencji jest: 



Departamento de Investigaciones de Crimenes y Delitos de Alta Tecnologia de la 

Policia Nacional (DICA T): 

Palacio de la Policia, 

Ave. Leopoldo Navarro No. 402, 

Santo Domingo, Distrito Nacional, 

Republica Dominicana. 

14. Estonia: 

a. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, Republika Estonii wyznacza Ministerstwo 

Sprawiedliwosci, w przypadku braku umowy o ekstradycji, w charakterze organu 

odpowiedzialnego za sporz'!dzanie lub przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych lub 

wniosk6w o tymczasowe aresztowanie. 

b. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. c) Konwencji, Republika Estonii wyznacza Ministerstwo 

Sprawiedliwosci w charakterze organu centralnego odpowiedzialnego za wysylanie 

wniosk6w o wzajemn'l pomoc oraz za udzielanie odpowiedzi na takie wnioski, ich 

wykonywanie lub przekazywanie organom wlasciwym do ich wykonania. 

c. Estonia wyznacza w charakterze punktu kontaktowego sieci 24/24-717: 
Bureau of Criminal Intelligence 

Criminal Police Department 

Estonian Police- and Border Guard Board 
Republic of Estonia 

Email: interpol@politsei.ee 

15. Finlandia: 
a. Zgodnie z art. 2 Konwencji, Republika Finlandii oswiadcza, ze w odniesieniu do 

karalnosci bezprawnego dostypu, o kt6rym mowa w tym artykule, wymaga, aby 

przestypstwo bylo popelnione z naruszeniem zasad bezpieczenstwa. 

b. Zgodnie z art. 11 ust. 3 Konwencji, Republika Finlandii oswiadcza, ze nie b<tdzie 

stosowala ust. 2 tego artykulu, dotycz'lcego karania za usilowanie, w odniesieniu do 

drobnych szk6d, ani do drobnych falszerstw. 
c. Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji, Republika Finlandii oswiadcza, ze stosuje 

art. 20 tylko w odniesieniu do przestypstw wymierzonych przeciwko systemowi 

komputerowemu popelnionych z ui:yciem koncowych urz'ldzen 

telekomunikacyjnych, stryczycielstwa, straszenia innych os6b S'!dem, gr6ib, 
przestypstw narkotykowych lub ich usilowania, przygotowywania przestypstw w 

zamiarach terrorystycznych oraz przestypstw podlegaj'lcych karze minimum 4 lat. 

d. Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. b) Konwencji, Republika Finlandii oswiadcza, ze nie 
stosuje srodk6w, o kt6rych mowa w art. 20 oraz art. 21 w odniesieniu do 

komunikat6w przekazywanych w ramach systemu komputerowego, jezeli ten system 

dziala na rzecz zamkniytej grupy uzytkownik6w i nie angai:uje publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, ani nie jest pol'lczony z innym systemem komputerowym, 

publicznym ani prywatnym. 



e. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji, Republika Finlandii wyznacza w charakterze 

punktu kontaktowego dost((pnego 24 godziny na dob(( przez 7 dni w tygodniu: 

National Bureau of Investigation 

Jokiniemenkuja 4 

FIN-01370 Vantaa 

Finland 

Email: vlk.krp@poliisi.fi 

f. Zgodnie z art. 24 ust. 7 Konwencji , Republika Finlandii oswiadcza, ze organem 

odpowiedzialnym za sporz(!dzanie i przyjmowanie wniosk6w w Finlandii jest: 

- dla wniosk6w ekstradycyjnych, Ministerstwo Sprawiedliwosci - Ministry of 

Justice, International Affairs, POB 25, FIN-00023 Government, Finland, oraz 

- dla wniosk6w o tymczasowe aresztowanie, Krajowe Biuro ds. Dochodzeil -

the National Bureau of Investigation, Jokiniemenkuja 4, FIN-01370 Vantaa, 

fax: +358-983 .886.299, e-mail: KRP-RTP-VLP@krp.poliisi.fi 

g. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a) Konwencji, Republika Finlandii oswiadcza, ze 

organem centralnym odpowiedzialnym za wysylanie wniosk6w o wzajemn(! pomoc 

oraz za udzielanie odpowiedzi na takie wnioski, ich wykonywanie lub 

przekazywanie organom wlasciwym do ich wykonania jest Ministerstwo 

Sprawiedliwosci - Ministry of Justice, EteHiesplanadi 10, FIN -00130 Helsinki. 

16. Francja: 
a. Zgodnie z art. 21 Konwencji, Francja stosuje przepisy art. 21 tylko w sytuacji, gdy 

scigane przestypstwo podlega karze pozbawienia wolnosci w wymiarze co najmniej 

2 lat pozbawienia wolnosci. 

b. Zgodnie z art. 27 Konwencji, Francja oswiadcza, i:e nawet w pilnych przypadkach: 

- wnioski francuskich organ6w S(!dowych o wzajernn(! pomoc kierowane do 

zagranicznych organ6w S(!dowych przekazywane S(! za posrednictwem 

Ministerstwa Sprawiedliwosci (Ministere de la Justice, 13, Place Vendome, 

75042 Paris Cedex 01); 

- wnioski zagranicznych organ6w S(!dowych o wzajernn(! pomoc kierowane do 

francuskich organ6w S(!dowych przekazuje siy kanalem dyplomatycznym 

(Ministere des Affaires etrangeres, 37, Quai d'Orsay, 75700 Paris 07 SP). 

c. Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) Konwencji, Francja stosuje art. 9 ust. 1 w odniesieniu do 

wszelkich material6w pomograficznych, kt6re w spos6b widoczny przedstawiaj(! 

osob((, kt6ra wydaje si(( bye maloletnia~ w trakcie czynnosci wyra2:nie seksualnej , o 

ile nie jest udowodnione, i:e wspornniana osoba w dniu sporz~dzenia lub 

zarejestrowania jej wizerunku miala 18 lat. 

d. Zgodnie z art. 22 Konwencji, Francja zastrzega sobie prawo do nieustalania 

jurysdykcji w przypadku, gdy przest((pstwo popelniono poza zakresem terytorialnym 

kt6regokolwiek z pail.stw. Francja taki:e oswiadcza, i:e w kai:dym przypadku, gdy 

przestypStWO podlega karze W SWietle prawa kamego obowi¥Uj(!Cego W miejSCU 

popelnienia, post((powanie wszczyna siy jedynie na wniosek prokuratora i musi bye 



ono poprzedzone zlozeniem skargi przez ofiary lub jej beneficjenta lub zlozeniem 

oficjalnej skargi przez wladze pail.stwa, w kt6rym popelniono przestypstwo (art. 22 

ust. 1 lit. d)). 

e. Zgodnie z art. 24 Konwencji, Francja oswiadcza, ze : 

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest organem odpowiedzialnym za 

sporz(}.dzanie lub przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych w przypadku 

braku traktatu (Ministere des Affaires etrangeres, 37, Quai d'Orsay, 75700 

Paris 07 SP); 

- wlasciwy terytorialnie prokurator jest organem odpowiedzialnym za 

sporz(}.dzanie lub przyjmowanie wniosk6w o tymczasowe aresztowanie w 

przypadku braku traktatu. 

f. Zgodnie z art. 35 Konwencji, Francja wyznacza w charakterze punktu 

kontaktowego: 

Ministry of Interior 

Central Direction of Judiciary Police (DCPJ)/NCB Interpol France 

Office central de lutte contre la criminalite liee aux technologies de !'information et 

de la communication (OCLCTIC) 

11, Rue des Saussaies 

F - 75008 Paris 

Email: oclctic-sec.dcpj aef@interieur.gouv .fr 

17. Gruzja: 
a. Zgodnie z art. 6 ust. 3 Konwencj i, Gruzja oswiadcza, ze mozna ustanowic 

odpowiedzialnosc karn'! w odniesieniu do czyn6w, o kt6rych mowa wart. 6 ust. 1 lit. 
a) w przypadku, gdy narzydzie, w tym program komputerowy, zostalo 

zaprojektowane lub moze bye dostosowane na potrzeby popelnienia czyn6w 

okreslonych wart. 2-5 Konwencj i. 

b. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, Gruzja oswiadcza, ze organem centralnym 

odpowiedzialnym za sporz(}.dzanie lub przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych lub 

wniosk6w o tymczasowe aresztowanie w przypadku braku traktatu jest: 

Ministry of Justice of Georgia 

24a Gorgasali str. 

Tbilisi 0114 - Georgia 

Tel:+995322405143 

Fax:+995322405142 

E-mail: international.psg@justice.gov.ge 

c. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. c) Konwencj i, Gruzja oswiadcza, ze organem centralnym 

odpowiedzialnym za wysylanie wniosk6w o wzajemn'! pomoc oraz za udzielanie 

odpowiedzi na takie wnioski, ich wykonywanie lub przekazywanie organom 

wlasciwym do ich wykonania jest: 

Ministry of Justice of Georgia 

24a Gorgasali str. 



Tbilisi 0114 - Georgia 

Tel: +995322405143- Fax: +995322405142 

E-mail: intemational.psg@justice.gov.ge 

d. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji, Gruzja wyznacza nast<;:pujq.cy organ w 

charakterze punktu kontaktowego do spraw wsp6lpracy w zakresie zwalczania 

cyberprzest<;:pczosci, dost<;:pnego 24 godziny na dob<;: przez 7 dni w tygodniu: 

Ministry of Internal Affairs of Georgia 

Criminal Police Department 

10 G. Gulua str. 

Tbilisi 0 114 - Georgia 

Tel: +995577526553- +995577556841 

fax:+995322746204 

E-mail : cooperation@pol.ge 

e. Zgodnie z art. 40 oraz art. 27 ust. 9 lit. e) Konwencji, Gruzja oswiadcza, ze dla 

lepszej skutecznosci, wnioski o pomoc prawne skladane na podstawie art. 27 ust. 9 

nalezy kierowac do organu centralnego. 

18. Niemcy: 
a. Zgodnie z art. 40 Konwencji, Republika Federalna Niemiec oswiadcza, ze korzysta z 

mozliwosci wprowadzenia wymogu, aby, 

- zgodnie z art. 2 zd. 2, dodatkowy element popelnienia poprzez naruszenie 

zabezpieczen stanowil element przest<;:pstwa szpiegostwa w odniesieniu do 

danych, okreslonego w swietle niemieckiego prawa w CZ((SCi 202a Kodeksu 

Kamego, zgodnie z art. 2, zd. 1 oraz 

- zgodnie z art. 7, zd. 2, dodatkowy element "dzialania w zamiarze oszustwa 

lub w podobnym nieuczciwym zamiarze", kt6ry przybiera form<;: oszustwa w 

transakcjach prawnych, stanowil element przest<;:pstwa falszowania danych 

istotnych z punktu widzenia prawa, zgodnie z definicjq. zawartq. w prawie 

niemieckim w cz<;:sci 269 Kodeksu Kamego, zgodnie z art. 7 ust. 1. 

b. Republika Federalna Niemiec oswiadcza, ze korzysta z art. 42 Konwencji w 

nast<;:pujq.cym zakresie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a) punkt i), jako odnoszq.cy si<;: do "urzq.dzen", oraz lit. b) nie 

b<;:dq. stosowane, 

usilowanie popelnienia czyn6w okreslonych w art. 3 nie jest uznawane za 

przest<;:pstwo w swietle prawa krajowego oraz 

- mozliwe jest odm6wienie wykonania wniosk6w o niezwloczne 

zabezpieczenie przechowywanych danych na podstawie art. 29 w oparciu o 
brak podw6jnej karalnosci, pod warunkiem, ze istnieje pow6d aby uwa.zac, ze 

w czasie ujawnienia wym6g podw6jnej karalnosci nie moze bye spelniony, o 

ile przedmiotowe przest<;:pstwo nie jest przest<;:pstwem okreslonym zgodnie z 

art. 2-11. 



c. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, Republika Federalna Niemiec oswiadcza, 

ze organem centralnym dla cel6w sporz~dzania lub przyjmowania wniosk6w 

ekstradycyjnych lub wniosk6w o tymczasowe aresztowanie jest Federalne Biuro ds. 

Zagranicznych - Federal Foreign Office (adres: Auswartiges Amt, Werderscher 

Markt 1, 10117 Berlin). 

d. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji, Republika Federalna Niemiec oswiadcza, ze 

punktem kontaktowym wyznaczonym w celu pelnienia funkcji okreslonych w tym 

artykule jest: 

The National High Tech Crime Unit 

Federal Criminal Police Office 

Thaerstr. 11 , 

D - 65193 Wiesbaden 

Emails: so43auswertung@bka.bund.de (for non-emergency use only); 

nhtcu@bka.de (for emergency use only) 

e. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a) Konwencji, Republika Federalna Niemiec oswiadcza, 

ze organem centralnym odpowiedzialnym za wnioski o wzajemn~ pomoc w 

przypadku braku stosownych um6w mi((dzynarodowych jest Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych- Ministry of Foreign Affairs (adres: Werderscher Markt 1, 10117 

Berlin) 

19. W~gry: 

a. Zgodnie z art. 27 ust. 9 lit. e), Republika W((gier informuje, ze dla lepszej 

skutecznosci, wnioski sporz~dzane na podstawie niniejszego ust((pu nalezy, ze 
wzgl((d6w praktycznych, kierowac do ich organu centralnego. 

b. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Republika W((gier zastrzega sobie prawo do niestosowania art. 

9 ust. 2 lit. b). 

c. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, Republika W((gier powiadamia, ze 

Ministerstwo Sprawiedliwosci jest odpowiedzialne za sporz~dzanie lub 

przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych lub wniosk6w o tymczasowe 

aresztowanie w przypadku braku traktatu. Krajowe Centralne Biuro Interpolu jest 

odpowiedzialne tylko za sporz~dzanie lub przyjmowanie wniosk6w o tymczasowe 

aresztowanie. 

d. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a) oraz lit. c), Republika W((gier powiadamia, ze, 

w odniesieniu do wniosk6w dostarczonych przed wszczyciem post((powania 

kame go, wyznaczonym organem centralnym jest: 

the Hungarian National Police International Implementing Co-operation 

CentreBudapest, Teve u. 4-6 

1139- Hungary 

w odniesieniu do wniosk6w dostarczonych po wszcz((clU post((powania 

kame go, wyznaczonym organem centralnym jest: 

the General Prosecutor's Office of the Republic of Hungary 

Budapest, Marko u. 4-6 



1055 - Hungary 

e. Zgodnie z art. 35, Republika W((gier powiadamia, ze wyznaczonym punktem 

kontaktowym dost((pnym 24 godziny na dob<r przez 7 dni w tygodniujest: 

Hungarian National Police International Implementing Co-operation Centre 

Budapest, Teve u. 4-6 

1139- Hungary. 

20. Islandia: 
a. Zgodnie z art. 24 ust. 7 Konwencji, RzC!d Islandii wyznaczyl Ministerstwo 

Sprawiedliwosci, Skuggasundi, 150 Reykjavik, Iceland, w charakterze organu 

centralnego odpowiedzialnego za sporz'!dzanie lub przyjmowanie wniosk6w 

ekstradycyjnych lub wniosk6w o tymczasowe aresztowanie w przypadku braku 

traktatu. 

b. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. c) Konwencji , Rz'!d Islandii wyznaczyl Ministerstwo 

Sprawiedliwosci, Skuggasundi, 150 Reykjavik, Iceland, w charakterze organu 

odpowiedzialnego za wysylanie wniosk6w o wzajernn'! pomoc oraz za udzielanie 

odpowiedzi na takie wnioski, ich wykonywanie lub przekazywanie organom 

wlasciwym do ich wykonania. 

c. Zgodnie z art. 35 Konwencji, RzC!d Islandii wyznaczyl w charakterze punktu 

kontaktowego dost((pnego 24 godziny na dob<r przez 7 dni w tygodniu w celu 

zapewnienia niezwlocznego udzielania pomocy dla cel6w prowadzenia dochodzen 

lub post((powan w zakresie przest((pstw dotycz'!cych system6w lub danych 

komputerowych lub w celu gromadzenia dowod6w przest((pstw w formie 

elektronicznej: 

National Commissioner of the Icelandic Police 

(RikislOgregl ustj 6rinn) 

Skulagata 21 

101 Reykjavik, Iceland. 

21. Wlochy: 
a. Zgodnie z art. 24 ust. 7 oraz art. 27 ust. 2 Konwencji, Republika Wloska oswiadcza, 

ze Minister Sprawiedliwosci Republiki Wloskiej zostal wyznaczony w charakterze 

organu centralnego: 

Ministry of Justice 

Department for Affairs of Justice 

Directorate General of Criminal Justice 

Office II (International Judicial Cooperation) 

Viale Arenula 70 

I- 00186 ROMA 

Tel: 0039.06.68.85.21.80 

Fax: 0039.06.68.85.73.59 

Email: ufficio2.dgpenale.dag@giustizia.it 



b. Zgodnie z art. 35 Konwencji, Republika Wloska informuje, ze punkt kontaktowy 

zostanie okreslony przez Ministra Spraw Wewn<rtrznych, wsp6lnie z Ministrem 
Sprawiedliwosci. 

c. Zgodnie z art. 35 ust. I Konwencji, Wlochy wyznaczaj£! "Servizio Polizia Postale e 

delle Comuniczioni" w ramach Ministerstwa Spraw Wewnytrznych w charakterze 

punktu kontaktowego dla potrzeb sieci 24/7: 

Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni 

Via Tuscolana I548 

Email : htcemergency@intemo.it 

22. Japonia: 

a. Zgodnie z art. 42 oraz art. 6 (Niewlasciwe uzycie urz£!dzen), ust. 3 Konwencji, Rz£!d 

Japonii zastrzega sobie prawo do niestosowania art. 6 ust. I , z wyj£!tkiem: 

- przestypstw wymienionych w art. I68-2 (Tworzenie zapisu 

elektromagnetycznego bezprawnych polecen) lub art. I68-3 (Pozyskiwanie 

zapisu elektromagnetycznego bezprawnych polecen) Kodeksu Karnego 

(Ustawa nr 45, I907 r. ); 

- przestypstw wymienionych w art. 4 (Zakaz czyn6w obejmuj£!cych bezprawne 

pozyskiwanie kod6w identyfikacyjnych innych os6b ), art. 5 (Zakaz czyn6w 

obejmuj£!cych bezprawne przechowywanie kod6w identyfikacyjnych innych 

os6b) Ustawy o zakazie bezprawnego dostypu komputerowego (Ustawa nr 

I28, I999 r.). 

b. Zgodnie z art. 42 oraz art. 9 (Przestypstwa zwi£!Zane z pomografiq dzieciycq) ust. 4 
Konwencj i, Rz£!d Japonii zastrzega sobie prawo do niestosowania art. 9 ust. 1 lit. d) 

oraz lit. e) oraz ustypu 2 lit. b) oraz lit. c), z wyjqtkiem przestt(pstw wymienionych w 

art. 7 (Dostarczanie pornografi i dzieciycej i inne dzialania powi£!Zane) U stawy o 

karaniu za dzialania zwiqzane z prostytucj£! dziecit(C£! oraz pomografiq dzieciycq oraz 

o ochronie dzieci (Ustawa nr 52, I999 r.). 

c. Zgodnie z art. 42 oraz art. II (Usilowanie i pomocnictwo lub podzeganie) ust. 3 

Konwencji, Rz£!d Japonii zastrzega sobie prawo do niestosowania art. II ust. 2 w 

odniesieniu do przestypstw okreslonych na podstawie art. 4, art. 5, art. 7 oraz art. 9 

ust. I lit. a) i lit. c), z wyj£!tkiem przestypstw wymienionych wart. I68-2 (Tworzenie 

zapisu elektromagnetycznego bezprawnych komend) lub art. 234-2 (Utrudnianie 

dzialalnosci finny poprzez zniszczenie komputera) Kodeksu Karnego. 

d. Zgodnie z art. 42 oraz art. 22 (Jurysdykcja) ust. 2 Konwencj i, Rzqd Japonii zastrzega 

sobie prawo do niestosowania zasad dotyczqcych jurysdykcji przewidzianych w art. 

22 ust. I lit. d) w odniesieniu do przestt(pstw okreslonych w art. 6 ust. I lit. a) punkt 

ii) Konwencji, o ile chodzi o przestypstwa wymienione w art. I3 (Zakaz czyn6w 

obejmujqcych ulatwianie bezprawnego dostypu do komputera nie wiedzqc w jakim 

celu dana osoba uzyskuje bezprawny dostyp do komputera) Ustawy o zakazie 

bezprawnego dostypu do komputera. 



e. Zgodnie z art. 40 oraz art. 2 (Nielegalny dost((p) Konwencji, Rz£ld Japonii wymaga 

w odniesieniu do przest((pstw okreslonych na podstawie z art. 2, aby byly one 

popelnione z naruszeniem zasad bezpieczenstwa oraz w stosunku do systemu 

komputerowego pol£!czonego z innym systemem komputerowym. 

f. Zgodnie z art. 40 oraz art. 3 (Nielegalne przechwytywanie) Konwencji , Rz£ld Japonii 

wymaga w odniesieniu do przest((pstw okreslonych na podstawie art. 3, aby byly one 

popelnione w odniesieniu do systemu komputerowego pol£!czonego z innym 

systemem komputerowym, a ponadto, aby byly one popelnione w nieuczciwych 

zamiarach, o ile chodzi o przest((pstwa okreslone w art. 109-2 (Dekodowanie tresci 

komunikat6w szyfrowanych) Prawa radiowego (Ustawa nr 131 , 1950 r.). 

g. Zgodnie z art. 42 oraz art. 29 (Niezwloczne zabezpieczanie przechowywanych 

danych informatycznych) ust. 4 Konwencji, Rz£ld Japonii zastrzega sobie prawo do 

odmowy wykonania wniosku o zabezpieczenie na podstawie art. 29 w przypadkach, 

gdy rna podstawy, aby uwai:ac, ze w czasie ujawnienia warunek podw6jnej 

karalnosci nie moze bye spelniony. 

h. Zgodnie z art. 24 (Ekstradycja) ust. 7 lit. a) Konwencji, Rz£ld Japonii powiadamia, 

ze: 

The Minister for Foreign Affairs 

2-2- 1, Kasumigaseki 

Chiyoda-ku 

Tokyo 100-8919 

jest organem odpowiedzialnym za sporz£ldzanie lub przyjmowanie wniosk6w 

ekstradycyjnych lub wniosk6w o tymczasowe aresztowanie w przypadku braku 

traktatu. 

1. Zgodnie z art. 40 oraz art. 27 (Procedury zwi£!Zane z wnioskami o udzielenie 

wzajemnej pomocy prawnej przy braku obowi£!ZUj£!cych porozumien 

mi((dzynarodowych) ust. 9 lit. e) Konwencji, dla lepszej skutecznosci, wnioski 

skladane Rz£ldowi Japonii na podstawie niniejszego przepisu nalezy kierowac do 

organu centralnego Rz£!du Japonii. 

J. Zgodnie z art. 27 (Procedury zwi£!Zane z wnioskami o udzielenie wzajemnej pomocy 

prawnej przy braku obowi£!Zuj£!cych porozumien mi((dzynarodowych) ust. 2 lit. a) 

oraz lit. c) Konwencji, Rz£ld Japonii wyznacza, 

- w charakterze organu odpowiedzialnego za udzielanie odpowiedzi na 

wnioski o wzajemn£! pomoc: 

The Minister of Justice 

or the person designated by the Minister (Director of International Affairs 

Division) 

Criminal Affairs Bureau 

Ministry of Justice 

1-1-1, Kasumigaseki 

Chiyoda-ku 

Tokyo 100-8977 



- w charakterze organu odpowiedzialnego za wysylanie wniosk6w o wzajemn£l 

pomoc: 

The Minister of Justice 

or the person designated by the Minister (Director of International Affairs 

Division) 

oraz 

The National Public Safety Commission 

or the person designated by the Commission (Director of International 

Investigative Operations Division) 

Organized Crime Department 

National Police Agency 

2-1-2, Kasumigaseki 

Chiyoda-ku 

Tokyo 100-8974 

k. Zgodnie z art. 35 (Siec 24/7) ust. 1 Konwencji, Rzqd Japonii wyznacza w 

charakterze punktu kontaktowego dostttpnego 24 godziny na dobtt przez 7 dni w 

tygodniu: 

The International Investigative Operations Division 

Organized Crime Department 

National Police Agency 

2-1-2, Kasumigaseki 

Chiyoda-ku 

Tokyo 100-8974 
Email : kokusou@npa.go.jp 

23. Lotwa: 

a. Zgodnie z art. 29 ust. 4 Konwencji, Republika Lotwy zastrzega sobie prawo do 

odmowy wykonania wniosku o zabezpieczenie na podstawie niniejszego artykulu w 

przypadku, gdy rna powody, aby twierdzic, ze w czasie ujawnienia warunek 

podw6jnej karalnosci nie moze bye spelniony. 

b. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, Republika Lotwy oswiadcza, ze organem 

odpowiedzialnym za sporzqdzanie lub przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych lub 

wniosk6w o tymczasowe aresztowanie w przypadku braku traktatu jest: 

Prosecutor General Office 

Kalpaka Blvd. 6, Riga 

LV -1801 , Latvia 

Phone: +371 6 7044400- Fax: +3 71 6 7044449 

E-mail: webmaster@lrp.gov.lv 

c. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. c) Konwencji, Republika Lotwy oswiadcza, ze organem 

odpowiedzialnym za wysylanie wniosk6w o wzajemnq pomoc oraz za udzielanie 

odpowiedzi na takie wnioski, ich wykonywanie lub przekazywanie organom 

wlasciwym do ich wykonaniaj est: 



Ministry of Justice 

Brivibas Blvd. 36, Riga 

LV-1536, Latvia 

Phone: +371 6 7036801 -Fax: +371 6 7285575 

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv 

d. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji, Republika Lotwy oswiadcza, ze punktem 

kontaktowym jest: 

24. Litwa: 

International Cooperation Department of the Central Criminal Police Department of 

the State Police 

Ciekurkalna 1st line 1, k-4 

Riga, LV-1026 

Latvia 

Tel: +371 67075212 

Fax: +371 67075053 

E-mail: ssp@vp.gov.lv 

Website,: www.vp.gov.lv 

a. Zgodnie z art. 40 oraz art. 2 Konwencji, Republika Litwy oswiadcza, ze 

odpowiedzialnosc kama za czyny opisane w art. 2 Konwencji powstaje w wyniku 

bezprawnego dostypu do calosci lub czysci systemu komputerowego poprzez 

naruszenie zabezpieczeil komputera lub sieci komputerowej. 

b. Na podstawie art. 40 oraz art. 27 ust. 9 lit. e) Konwencji, Republika Litwy 

oswiadcza, ze dla lepszej skutecznosci, wnioski o wzajemn£! pomoc skladane na 

podstawie art. 27 ust. 9 nalezy kierowac do wskazanych wyzej organ6w centralnych. 

c. Zgodnie z art. 42 oraz art. 4 ust. 2 Konwencji, Republika Litwy oswiadcza, ze 

odpowiedzialnosc kama powstaje w przypadku, gdy w czyny opisane w art. 4 

Konwencji skutkuj£! powaZn£! szkod£!. 

d. Zgodnie z art. 42 oraz art. 29 ust. 4 Konwencji, Republika Litwy oswiadcza, ze 

zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania wniosku o zabezpieczenie danych w 

sytuacji, gdy rna powody, aby uwaZac, ze w momencie ujawnienia, przestypstwo 

stanowi£!ce podstawy wniosku o zabezpieczenie danych nie jest uznawane w swietle 

przepis6w prawa Republiki Litwy za przestypstwo. 

e. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, Republika Litwy oswiadcza, ze 

Ministerstwo Sprawiedliwosci oraz Prokuratura Generalna Republiki Litwy zostaly 

wyznaczone w charakterze organ6w odpowiedzialnych za pelnienie funkcji, o 

kt6rych mowa w art. 24 ust. 7 lit. a) 

f. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a) Konwencji, Republika Litwy oswiadcza, ie 

Ministerstwo Sprawiedliwosci oraz Prokuratura Generalna Republiki Litwy zostaly 

wyznaczone w charakterze organ6w centralnych w zakresie pelnienia funkcji , o 

kt6rych mowa wart. 27. 



g. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji , Republika Litwy oswiadcza, ze Departament 

Policji podlegaj(!cy Ministerstwu Spraw Wewnytrznych Republiki Litwy zostal 

wyznaczony w charakterze organu wlasciwego w zakresie pelnienia funkcji, o 

kt6rych mowa w art. 3 5. 

25. Malta: 
a. Zgodnie z art. 24 ust. 7 Konwencji o cyberprzestypczosci, Malta wyznacza w 

charakterze organu odpowiedzialnego za sporz(!dzanie lub przyjmowanie wniosk6w 

ekstradycyjnych lub wniosk6w o tymczasowe aresztowanie w przypadku braku 

traktatu: 

The Ministry for Justice 

Office ofthe Prime Minister 

Auberge de Castille 

Vall etta VL T 2000 

Malta 

b. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ust. 2 i ust. 9 lit. e) Konwencji o 

cyberprzestypczosci, Malta wyznacza w charakterze organu centralnego: 

The Office of the Attorney General 

The Palace 

Valletta 

Malta 

c. Zgodnie z postanowieniami art. 35 Konwencji o cyberprzestypczosci, Malta 

oswiadcza, ze punktem kontaktowym sieci 24/7 jest: 

The Cybercrime Unit 

Malta Police 

Police General Headquarters 

Floriana 

Malta 

Phone: +356 22942231 (office hours) 

+ 3 56 21224001 (outside office hours) 

Fax: +356 22942236 

Email: computer.crime@gov.mt 

26. Mauritius: 
a. W zakresie art. 24 ust. 7 lit. a), organem odpowiedzialnym za sporz'!dzanie lub 

przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych lub wniosk6w o tymczasowe 

aresztowanie w przypadku braku traktatu jest Kancelaria Premiera - Prime 

Minister' s Office, Government Centre, Port Louis. 

b. W zakresie art. 27 ust. 2, organami centralnymi odpowiedzialnymi za wysylanie 

wniosk6w o wzajemn'l pomoc oraz za udzielanie odpowiedzi na takie wnioski, ich 

wykonywanie lub przekazywanie organom wlasciwym do ich wykonania b<td'l: 



the Ministry of Information and Communication Technology, Level 9, Air 

Mauritius Centre, President John Kennedy Street, Port Louis; 

the Information and Communication Technologies Authority, Level 12, The 

Celicourt 6, Sir Celicourt Antelme Street, Port Louis; 

the Mauritius Police Force, Line Barracks, Port Louis. 

c. W zakresie art. 35, punktem centralnym oraz punktem kontaktowym dzialaj'!cym 24 

godziny na dob<r przez 7 dni w tygodniu w celu zapewnienia niezwlocznego 

udzielania pomocy dla cel6w prowadzenia dochodzen lub postypowail w zakresie 

przestypstw zwi'!Zanych z systemami oraz danymi komputerowymi i innymi b<rdzie 

Assistant Permanent Secretary. 

27. Moldawia: 
a. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) oraz art. 27 ust. 2 lit. c) Konwencji, Republika 

Moldawii oswiadcza, ze nastypuj'!ce organy SC! odpowiedzialne w zakresie 

przyjmowania i sporz'!dzania wniosk6w o wzajemn'! pomoc, wniosk6w 

ekstradycyjnych oraz wniosk6w o tymczasowe aresztowanie: 

Office of the Prosecutor General [Prokuratura Generalna] - w zakresie 

wniosk6w o wzajemn'! pomoc, wniosk6w ekstradycyjnych lub wniosk6w o 

tymczasowe aresztowanie formulowanych w fazie scigania karnego. 

Adres: 26, Banulescu - Bodoni str., MD-2012 Chisinau, Republic of 

Moldova. Tel: (+37322) 221 470; Fax (+373 22) 212 032. 

Ministry of Justice [Ministerstwo Sprawiedliwosci] - w zakresie wniosk6w o 

wzajemn'! pomoc, wniosk6w ekstradycyjnych lub wniosk6w o tymczasowe 

aresztowanie formulowanych na etapie SC!dowym wykonania kary. 

Addres: 82, 31 August 1989 str., MD-2012 Chisinau, Republic of Moldova. 

Tel: (+37322) 234 795; Fax (+373 22) 234 797. 

b. Zgodnie z art. 27 ust. 9 lit. e) Konwencji, Republika Moldawii oswiadcza, ze 

wszystkie wnioski formulowane w fazie scigania karnego nalezy kierowac do 

Prokuratury Generalnej, natomiast wnioski formulowane na etapie SC!dowym lub na 

etapie wykonania kary nalezy kierowac do Ministerstwa Sprawiedliwosci. 

c. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji, Moldawia wyznacza w charakterze punktu 

kontaktowego odpowiedzialnego za zapewnienie niezwlocznej i stalej wsp6lpracy 

miydzynarodowej w zakresie zwalczania przestypczosci komputerowej: 

The Direction of Prevention and Combating of Cybernetic, Information and 

Transnational Offences 

Ministry of Internal Affairs 

14, Bucuriei str. 

MD-2004 Chisinau 

Republic of Moldova 

d. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Konwencji, Republika Moldawii okresla, ze przeptsy 

Konwencji b<rd'! stosowane jedynie na terytorium skutecznie kontrolowanym przez 

wladze Republiki Moldawii. 



28. Czarnogora: 
a. Zgodnie z art. 9 ust. 4 oraz w odniesieniu do art. 9 ust. I lit. e) Konwencji , 

Czamog6ra oswiadcza, ze pozyskiwanie pornografii dzieciycej za posrednictwem 

system6w komputerowych na wlasny uzytek oraz na ui:ytek innych os6b oraz 

posiadanie pornografii dzieciycej w systemach komputerowych lub na nosnikach 

slui:(}.cych do przechowywania danych komputerowych nie bydzie uznawane za 

przestypstwo w przypadku, gdy osoba pokazana na tych materialach ukonczyla 14 

lat i wyrazila na to zgody. 

b. Zgodnie z art. 9 ust. 4 oraz w odniesieniu do art. 9 ust. 2 lit. b) Konwencji, 

Czamog6ra oswiadcza, ze materialy, kt6re w spos6b wyrainy przedstawiaj£!. twarz, 

po kt6rej mozna wywnioskowac, ze dana osoba jest osob£!. maloletni(}. podczas 

czynnosci jednoznacznej , zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) Konwencj i, nie byd£!. 

uznawane za pornografiy dzieci((C£!.. 

c. Zgodnie z art. 14 ust. 3 oraz w odniesieniu do art. 20 Konwencj i, Czamog6ra 

oswiadcza, i:e srodki zawarte w art. 20 Konwencji byd£! stosowane wyl(}.CZnie na 

podstawie decyzji wlasciwego S£!du Czamog6ry, jezeli jest to konieczne dla 

prowadzenia postypowania kamego lub dla cel6w bezpieczenstwa w Czarnog6rze. 

d. Zgodnie z art. 24 ust. 7 Konwencj i, Czamog6ra oswiadcza, ze organem 

odpowiedzialnym za sporz(}.dzanie lub przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych w 

przypadku braku umowy jest Ministerstwo Sprawiedliwosci Czamog6ry, adres: 

Vuka Karadzica 3, 81 000 Podgorica, podczas gdy organem odpowiedzialnym za 

sporz£!dzanie lub przyjmowanie wniosk6w o tymczasowe aresztowanie przy w 

przypadku umowy jest NCB Interpol w Podgoricy, adres: Bulevar Svetog Petra 

Cetinjskog 22, 81 000 Podgorica. 

e. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Konwencj i, Czamog6ra oswiadcza, ze organem centralnym 

wyznaczonym dla cel6w wysylania wniosk6w o wzajernn£! pomoc oraz udzielania 

odpowiedzi na takie wnioski, ich wykonywania lub przekazywania organom 

wlasciwym do ich wykonania w przypadku. braku umowy jest Ministerstwo 

Sprawiedliwosci Czamog6ry - Ministry of Justice of Montenegro, address: Vuka 

Karadzica 3, 81 000 Podgorica. 

29. Niderlandy: 
a. Zgodnie z art. 24 ust. 7 Konwencj i, organem wyznaczonym przez Niderlandy jest: 

The Ministry of Justice 

Office of International Legal Assistance in Criminal Matters 

PO BOX 20301 

2500 EH THE HAGUE 

Tel. +31 (0)70-3707911 

Fax +31 (0)70-3707945 

b. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. c) Konwencji, organem centralnym wyznaczonym przez 

Niderlandy jest: 



Landelijk Parket van het openbaar ministerie 

(National office of the public prosecution service) 

Postbus 395 

3000 AJ ROTTERDAM 

Tel. + 3I (0) I 0-496-69-66 

Fax + 3I (0) I 0-484-69-78 

c. Zgodnie z art. 35 Konwencji, punktem kontaktowym wyznaczonym przez 

Niderlandy jest: 

Landelijk Parket van het openbaar ministerie 

(National office of the public prosecution service) 

Postbus 395 

3000 AJ ROTTERDAM 

d. Zgodnie z art. 38, Konwencji, Niderlandy akceptuj(! Konwencjy w odniesieniu do 

Kr6lestwa w Europie. 

30. Norwegia: 
a. Zgodnie z art. 6 ust. 3 Konwencji, Rz!!d Kr6lestwa Norwegii zastrzega sobie prawo 

do niestosowania art. 6 ust. I lit. a) punkt i) Konwencji. 

b. Zgodnie z art. I4 ust. 3 Konwencji, Rz!!d Kr6lestwa Norwegii zastrzega sobie prawo 

do niestosowania srodk6w, o kt6rych mowa w art. 20 - Gromadzenie w czasie 

rzeczywistym danych dotycz'!cych ruchu, w przypadkach lzejszych przest~pstw. 

Wyjasnienie poj<rcia "lzejszych przest<rpstw". 

Zgodnie z art. 14 ust. 3, Strony mog'! zastrzec sobie prawo do stosowania srodk6w 

wymienionych w art. 20 tylko w odniesieniu do przest<rpstw lub kategorii 

przestypstw okreslonych w zastrzezeniu. W zastrzezeniu Norwegii zaznaczono, ze 

Norwegia nie chce zezwolic na gromadzenie danych dotycz'!cych ruchu w czasie 

rzeczywistym w odniesieniu do wykroczen. 

Art. 2I6b norweskiej Ustawy o postypowaniu karnym przewiduje gromadzenie 

danych dotycz'!cych ruchu w przypadku, gdy istnieje uzasadniony pow6d, aby 

podejrzewac, ze dana osoba popelnila przest<rpstwo lub usilowala popelnic 

przest<rpstwo zagrozone karl! pozbawienia wolnosci w wymiarze minimum 5 lat lub 

ze osoba ta naruszyla konkretne przepisy prawa karnego. 

Stosowanie r6znego rodzaju kontroli komunikacji oraz innych srodk6w przymusu 

naruszaj'!cych prywatnosc jest zasadniczo ograniczone do przypadk6w powa:lnych 

przest<rpstw, gdzie powazne przest<rpstwa definiuje si<r jako zagrozone minimaln'! 

kar'! pozbawienia wolnosci w wymiarze 5 lat. 

Wyjasnienie zwi'!Zku pomi<rdzy zastrzezeniem a zastosowaniem art. 20 oraz art. 2I 

w prawie norweskim 

Prawo do stosowania srodk6w, o kt6rych mowa w art. 20 tylko w odniesieniu do 

przest<rpstw okreslonych w zastrzezeniu uzaleznione jest od tego, czy zakres 

przest<rpstw, do kt6rych zastosowanie rna art. 20 nie jest bardziej ograniczony niz 

zakres przestypstw do kt6rych odnosz~ si<r srodki, o kt6rych mowa- w art. 21. 



Warunek okreslony wart. 14 nalezy rozumiee w taki spos6b, ze zakres przestypstw, 

w odniesieniu do kt6rych mozna gromadzie w czasie rzeczywistym dane dotycz£lce 

ruchu nie moze bye bardziej ograniczony niz zakres przestypstw w odniesieniu do 

kt6rych dozwolone jest przechwytywanie danych dotycz£!cych tresci . 

Do art. 21 (Przechwytywanie danych dotycz().cych tresci) w prawie norweskim 

odnosi si<r art. 216a Ustawy o post<rpowaniu kamym, natomiast do art. 20 odnosi si<r 

art. 216 b Ustawy o post<rpowaniu kamym. Art. 216a okresla minimalny wymiar 

kary pozbawienia wolnosci J 0 lat, podczas gdy art. 216b okre5la kar<r pozbawienia 

wolnosci w wysokosci 5 lat. Oznacza to, ze art. 216a stosuje si<r do wy:Zszego 

zakresu przest<rpstw niz art. 21 6b, a tym samym warunek wynikaj(j.cy z art. 14 jest 

spelniony. W zwi().Zku z tym, Norwegia rna prawo wnie5e zastrzezenie zgodnie z art. 
14. 

c. Zgodnie z art. 29 ust. 4 Konwencji, Rz().d Kr6lestwa Norwegii zastrzega sobie prawo 

do odmowy wykonania wniosku o zabezpieczenie na podstawie niniejszego artykulu 

w sytuacji, gdy rna powody, aby uznae, ze w czasie ujawnienia nie moze bye 

spelniony warunek podw6jnej karalnosci. 

d. Zgodnie z art. 24 Konwencji, organem norweskim odpowiedzialnym za 

sporz£ldzanie lub przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych jest Kr6lewskie 

Ministerstwo Sprawiedliwosci oraz Policja - Royal Ministry of Justice and the 

Police, P.O. Box 8005, N-0030 OSLO. 

e. Zgodnie z art. 27 oraz art. 35 Konwencj i, wyznaczonym organem norweskim jest: 

KRIPOS National Criminal Investigation Service (NCIS Norway) 

High-Tech Crime Division 
PO Box 8163 Dep 

0034 Oslo, Norway 

Email: post.kripos.desken@politiet.no 

datakrim.kripos@politiet.no 

31. Portugalia: 

a. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencj i, Portugalia oswiadcza, ze w sytuacjach, gdy 

nie maj(j. zastosowania Konwencja o ekstradycji, ani inne instrumenty dwustronne 

lub wielostronne dotycz£lce ekstradycji, organem odpowiedzialnym za sporz£ldzanie 

lub przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych lub wniosk6w o tymczasowe 

aresztowanie jest Procuradoria-Geral da Republica (Rua da Escola Politecnica, 140-

1269-269 Lisboa, Portugal). 

b. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. c) Konwencji, Portugalia oswiadcza, ze w przypadku 

braku stosownych um6w mi<rdzynarodowych, organem odpowiedzialnym za 

wysylanie wniosk6w o wzajemn£! pomoc oraz za udzielanie odpowiedzi na takie 

wnioski jest Procuradoria-Geral da Republica (Rua da Escola Politecnica, 140 -

1269-269 Lisboa, Portugal). 

c. Zgodnie z art. 24 ust. 5 Konwencji, Republika Portugalii oswiadcza, ze nie wyrazi 

zgody na ekstradycj<r w odniesieniu do os6b: 



- kt6re bcrd'! S(!dzone przed S(!dem specjalnym lub kt6re maj(! odbyc karcr 

wynikaj(!C(! z wyroku wydanego przez taki S(!d; 

- w odniesieniu do kt6rych udowodniono, ze bcrd'! S(!dzone przed S(!dem, kt6ry 

nie daje zadnych gwarancji, ze postcrpowanie kame bcrdzie spelnialo warunki, 

jakie na forum micrdzynarodowym uznano za konieczne w kontekscie 

ochrony praw czlowieka lub ze bcrd'! one odbywac karcr w nieludzkich 

warunkach; 

- kt6re S(! poszukiwane w zwi¥ku z przestcrpstwem zagrozonym dozywotni(! 

kar(! lub nakazemdozywotniego pozbawienia wolnosci. 

Republika Portugalii bcrdzie uwzglcrdniala wnioski ekstradycyjne jedynie w 

odniesieniu do przestypstw podlegaj(!cych karze pozbawienia wolnosci minimum 1 

rok. 

Republika Portugalii nie bcrdzie uwzglcrdniala wniosk6w ekstradycyjnych 

dotycz(!cych obywateli Portugalii. 

Republika Portugalii nie bcrdzie uwzglcrdniala wniosk6w ekstradycyjnych w 

odniesieniu do przestcrpstw zagrozonych kar(! smierci zgodnie z prawem pailstwa 

wyzywaj'!cego. 

Portugalia zezwoli na tranzyt przez jej terytorium tylko w odniesieniu do os6b, 

bcrd(!cych w okolicznosciach umozliwiaj(!cych ich ekstradycjcr. 

d. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji, Portugalia wyznacza w charakterze punktu 

kontaktowego sieci 24/7: 

The Judiciary Police 

(Policia Judiciaria) 

Rua Gomes Freire-, 174 

1169-007 Lisboa 

Portugal 

32. Rumunia: 
a. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, Rumunia oswiadcza, ze organem 

centralnym odpowiedzialnym za sporz(!dzanie lub przyjmowanie wniosk6w 

ekstradycyjnych lub wniosk6w o tymczasowe aresztowanie w przypadku braku 

traktatu jest Ministerstwo Sprawiedliwosci (adres: Str. Apollodor nr. 17, sector 5, 

Bucuresti). 

b. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. c) Konwencji, Rumunia oswiadcza, ze organami 

centralnymi odpowiedzialnymi za wysylanie wniosk6w o wzajemn(! pomoc oraz za 

udzielanie odpowiedzi na takie wnioski S(!: 

- Prosecutor's Office to the High Court of Cassation and Justice [Urzctd 

Prokuratora przy Wysokim S(!dzie Kasacji i Sprawiedliwosci] w zakresie 

wniosk6w o pomoc prawn(! formulowanych w postcrpowaniu 

przygotowawczym (adres: Blvd. Libertatii nr. 12-14, sector 5, Bucuresti); 



- Ministerstwo Sprawiedliwosci w zakresie wniosk6w o pomoc prawn(! 

formulowanych na etapie postc;rpowania przed S(!dem lub wykonania kary. 

c. Zgodnie z art. 35 ust. I Konwencji, Rumunia oswiadcza, ze punktem kontak:towym 

wyznaczonym w celu zapewnienia niezwlocznej i stalej wsp6lpracy 

mic;rdzynarodowej w zakresie zwalczania cyberprzestc;rpczosci jest: 

Service of Combating Cybercrime 

Section for Combating Organised Crime and Drugs Trafficking 

High Court of Cassation and Justice 

Blvd. Libertatii nr. 12-14 

Sector 5, Bucuresti 

Romania 

33. Serbia: 
a. Zgodnie z art. 24, art. 27 oraz art. 35 Konwencji, Serbia wyznacza w charakterze 

organu centralnego odpowiedzialnego za implementacjc;r Konwencji: 

Ministry of Interior of the Republic of Serbia 

Directorate of Crime Police 

Department for the fight against organized crime 

Bulevar Mihajla Pupina 2 

11070 Novi Beograd 

34. Slowacja: 
a. Zgodnie z art. 40 Konwencj i, Republika Slowacka oswiadcza, ze korzysta z 

mozliwosci wymagania dodatkowego elementu w rozumieniu art. 2 Konwencji i w 

odniesieniu do odpowiedzialnosci kamej w zwi(!Zku z bezprawnym dostc;rpem 

wymaga, aby przestc;rpstwo nosilo cechy popelnienia poprzez naruszeme 

zabezpieczen, z zamiarem pozyskania danych komputerowych lub innym 

nieuczciwym zamiarze lub w odniesieniu do systemu komputerowego pol(!czonego z 

innym systemem komputerowym. 

b. Zgodnie z art. 42 oraz art. 29 ust. 4 Konwencji, Republika Slowacka korzysta z 

prawa do odmowy wykonania wniosku o zabezpieczenie w sytuacji, gdy rna 

powody, aby uwa:lac, ze w czasie ujawnienia nie moze bye spelniony warunek 

podw6jnej karalnosci. 

c. Zgodnie z art. 42 oraz art. 4 ust. 2 Konwencji, Republika Slowacka korzysta z prawa 

do wymogu w odniesieniu do odpowiedzialnosci kamej , aby czyn, o kt6rym mowa 

w art. 4 ust. 1 skutkowal powa:ln£! szkod£!. 

d. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, Republika Slowacka oswiadcza, ze 

Ministerstwo Sprawiedliwosci Republiki Slowackiej (Zupne nfunestie 13 , 81311 

Bratislava) zostalo wyznaczone w charakterze organu odpowiedzialnego za 

sporz(!dzanie i przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych. Wlasciwym organem w 

zakresie przyjmowania wniosk6w o tymczasowe aresztowanie jest wlasciwy 

prokurator Prokuratury Rejonowej [Regional Prosecutor 's Office] oraz Ministerstwa 



Sprawiedliwosci Republiki Slowacji. Wlasciwym organem w zakresie sporz<1dzania 

wniosk6w o tymczasowe aresztowanie jest Ministerstwo Sprawiedliwosci Republiki 

Slowackiej oraz S<:!d wlasciwy dla cel6w wydania miydzynarodowego nakazu 

aresztowania. 

e. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a) Konwencji, Republika Slowacka oswiadcza, ze 

organami centralnymi S<l Ministerstwo Sprawiedliwosci Republiki Slowackiej 

(Zupne mimestie 13, 81311 Bratislava) oraz Prokuratura Generalna (StUrova 2, 

81285 Bratislava). 

f. Zgodnie z art. 35 Konwencji, Republika Slowacji informuje, ze punktem 

kontaktowym jest: 

Presidium of the Police Forces 

International Police Cooperation Office 

National Central Bureau of Interpol 

Vajnorska 25 

81272 Bratislava 

35. Slowenia: 
a. Zgodnie z art. 24 ust. 7 Konwencji, Republika Slowenii oswiadcza, ze: 

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest organem odpowiedzialnym za 

sporz<1dzanie lub przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych w przypadku 

braku traktatu: 

Ministry ofF oreign Affairs of the Republic of Slovenia 

Presernova 25 

SI- 1000 Ljubljana 

Tel. +386 1 478 2000 

- Ministerstwo Spraw Wewnytrznych, Dyrekcja Policji ds. postepowail w 

sprawach karnych jest organem odpowiedzialnym za sporz'ldzanie lub 

otrzymywanie wniosk6w o tymczasowe aresztowanie w przypadku braku 

traktatu: 

Ministry of the Interior 

Criminal Investigation Police Directorate 

International Police Cooperation Section 

Tel. +386 1 428 4780 

Fax +386 1 251 75 16 

Mobile phone (officer on duty): +386 41 713 680; +386 41 713 699 

Email : interpol.ljubljana@policija.si 

b. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Konwencji, Republika Slowenii wyznacza Ministerstwo 

Sprawiedliwosci w charakterze organu centralnego odpowiedzialnego za wysylanie 

wniosk6w o wzajemn<l pomoc oraz za udzielanie odpowiedzi na takie wnioski: 

Ministry of Justice 

Zupanciceva 3 

SI- 1000 Ljubljana 



c. Zgodnie z art. 35 Konwencji, Republika Slowenii wyznacza w charakterze punktu 

kontaktowego dost~pnego 24 godziny na dob~ przez 7 dni w tygodniu: 
Ministry of the Interior 

Criminal Police Directorate 

International Police Cooperation Division 

Email : interpol.ljubljana@policija.si 

36. Hiszpania: 

a. W przypadku, gdyby Zjednoczone Kr6lestwo mialo poszerzyc zakres Konwencji, 

tak, aby obejmowala ona Gibraltar, Hiszpania chcialaby wniesc nast~puj'lce 

oswiadczenie: 

Gibraltar jest terytorium nieautonomicznym, za kt6rego relacje mi~dzynarodowe 

odpowiada Zjednoczone Kr6lestwo i kt6re podlega procesowi dekolonizacji zgodnie 

ze stosownymi decyzjami i rezolucjami Zgromadzenia Og6lnego Narod6w 
Zjednoczonych. 

Wladze Gibraltaru maj'l charakter lokalny i posiadaj'l wyl'lcznie wewn~trzn'l 

wlasciwosc, kt6ra wynika z podzialu i przypisania wlasciwosci posiadanej przez 

Zjednoczone Kr6lestwo, zgodnie z jego ustawodawstwem wewn~trznym jako 

panstwa suwerennego, od kt6rego zalezy wspomniane terytorium nieautonomiczne. 

W wyniku tego, ostateczny udzial wladz Gibraltaru w stosowaniu niniejszej 

Konwencji b~dzie rozumiany jako cz~sc wewn~trznej wlasciwosci Gibraltaru i nie 

moze bye brany pod uwag~ w kontekscie jakichkolwiek zmian ustalen zawartych w 

dw6ch poprzednich ust~pach. 
b. Zgodnie z art. 24 oraz art. 27 K.onwencj i, Hiszpania oswiadcza, ze wyznaczonym 

organem centralnym jest Wicedyrekcja Generalna ds. Mi~dzynarodowej Wsp6lpracy 

Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwosci [Sub-Directorate General for International 

Legal Cooperation of the Ministry of Justice]. 

c. Zgodnie z art. 35 Konwencji, Hiszpania oswiadcza, ze wyznaczonym organem 
centralnym jest: 

"Commissariat General de la Police Judiciaire" 
Ministry of the Interior. 

37. Szwajcaria: 
a. Szwajcaria oswiadcza, ze b~dzie stosowala art. 2 w takim zakresie, w jakim 

przest~pstwo zostalo popelnione poprzez naruszenie zabezpieczen. 

b. Szwajcaria oswiadcza, ze b~dzie stosowala art. 3, o ile przest~pstwo zostalo 

popelnione z zamiarem bezprawnego wzbogacenia. 

c. Szwajcaria oswiadcza, ze b~dzie stosowala art. 7 tylko w takim zakresie, w jakim 

przest~pstwo zostalo popelnione w celu uzyskania korzysci dla siebie lub osoby 

trzeciej lub spowodowania szkody. 

d. Zgodnie z art. 9 ust. 3 Konwencji, Szwajcaria oswiadcza, ze w kontekscie art. 9 ust. 

2, przez termin , osoba maloletnia" rozumie ka:ld'l osob~ w wieku ponizej 16 lat. 



e. Zgodnie z art. 6 ust. 3 Konwencji, Szwajcaria zastrzega sobie prawo do stosowania 

art. 6 ust. 1 tylko w przypadku, gdy przest((pstwo dotyczy sprzedai:y, dystrybucji lub 

innego dostarczania rzeczy, o kt6rych mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) punkt ii). 

f. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Konwencji, Szwajcaria zastrzega sobie prawo do 

niestosowania art. 9 ust. 2 lit. b). 

g. Zgodnie z art. 14 ust. 3 Konwencji, Szwajcaria zastrzega sobie prawo do stosowania 

srodk6w, o kt6rych mowa w art. 20 w odniesieniu do przestcrpstw na podstawie 

Kodeksu Kamego. 

h. Zgodnie z art. 29 ust. 4 Konwencji, Szwajcaria zastrzega sobie prawo do tego, aby 

wykonywanie wszelkich oficjalnych wniosk6w wymagaj~cych zastosowania 

srodk6w przymusu podlegalo warunkowi okreslonemu w art. 29 ust. 4. 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 7 Konwencji , Federalne Biuro Sprawiedliwosci, Federalny 

Departament Sprawiedliwosci i Policj i [Federal Office of Justice, the Federal 

Department of Justice and Police] , 3003 Berne, jest wlasciwym organem dla 

Szwajcarii w zakresie wysylania i otrzymywania wniosk6w ekstradycyjnych lub 

wniosk6w o tymczasowe aresztowanie. 

J. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Konwencji, Federalne Biuro Sprawiedliwosci, w Federalnym 

Departamencie Sprawiedliwosci i Policj i [Federal Office of Justice, in the Federal 

Department of Justice and Police] , 3003 Berne, jest wlasciwym organem 

odpowiedzialnym za wysylanie oraz otrzymywanie wniosk6w o wzajemn~ pomoc 

prawn~. 

k. Szwajcaria oswiadcza, ze w naglych wypadkach, w kontekscie art. 27 ust. 9 

Konwencji , Federalne Biuro Sprawiedliwosci i Policji [Federal Office of Justice and 

Police] , 3003 Berne, jest organem odpowiedzialnym w zakresie wysylania i 

przyjmowania wniosk6w o wzajemn'l pomoc prawn'!. 

1. Zgodnie z art. 35 Konwencji, Federalne Biuro Sprawiedliwosci w Federa1nym 

Departamencie Sprawiedliwosci i Po1icj i [Federal Office of Justice, in the Federal 

Department of Justice and Police] , 3003 Berne, jest punktem kontaktowym 

dostcrpnym 24 godziny na dob(( przez 7 dni w tygodniu. 

38. Byla Jugoslowianska Republika Macedonii: 
a. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, Republika Macedonii oswiadcza, ze 

Ministerstwo Sprawiedliwosci Republiki Macedonii zostalo wyznaczone w 

charakterze organu odpowiedzialnego w zakresie funkcji, o kt6rych mowa w art. 24 

ust. 7 lit. a) . 

b. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a) Konwencji, Republika Macedonii oswiadcza, ze 

Ministerstwo Sprawiedliwosci Republiki Macedonii zostalo wyznaczone w 
charakterze organu centralnego w zakresie funkcji , o kt6rych mowa wart. 27. 

c. Punktem kontaktowym Sieci 24/7 wyznaczonym przez Republik(( Macedonii jest: 

The Deputy Public Prosecutor 

Department for Fight against Crime and Corruption 

Office of Public Prosecutor 



ul. Krste Misirkov bb 

1000 SKOPJE 

Email: office@zj orm.org.mk 

39. Ukraina: 

a. Ukraina zastrzega sobie prawo do niestosowania art. 6 ust. 1 Konwencji dotycz'!cego 

ustalania odpowiedzialnosci karnej za produkcjt(, pozyskiwanie z zamiarem 

wykorzystania oraz inne udostt(pnianie rzeczy, okrdlonych w art. 6 ust. 1 lit. a) 

punkt i) Konwencji, a takZe za produkcjt( i pozyskiwanie z zamiarem wykorzystania 

rzeczy okreslonych wart. 6 ust. 1 lit. a) punkt ii) Konwencji. 

b. Ukraina zastrzega sobie prawo do niestosowania w pelnym zakresie art. 9 ust. 1 lit. 

d) oraz art. 9 ust. 1 lit. e) Konwencji. 

c. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, Ukraina oswiadcza, ze organami 

uprawnionymi do pelnienia funkcji, o kt6rych mowa wart. 24 ust. 7 Konwencji jest 

Ministerstwo Sprawiedliwosci Ukrainy (w zakresie wniosk6w z S'!d6w) oraz 

Prokuratura Generalna Ukrainy (w zakresie wniosk6w od organ6w prowadz'!cych 

postt(powanie przygotowawcze ). 

d. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. c) Konwencji, Ukraina oswiadcza, ze organami 

odpowiedzialnymi za wysylanie wniosk6w o wzajemn'! pomoc oraz za udzielanie 

odpowiedzi na takie wnioski, ich wykonywanie lub przekazywanie organom 

wlasciwym do ich wykonania jest Ministerstwo Sprawiedliwosci Ukrainy (na 

zlecenie S'!d6w) oraz Prokuratura Generalna Ukrainy (na zlecenie organ6w 

prowadz(j.cych postt(powanie przygotowawcze ). 

40. Zjednoczone Krolestwo: 

a. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Konwencj i, Rzl:!d Zjednoczonego Kr6lestwa Wielkiej Brytanii 

i Irlandii P6lnocnej zastrzega sobie prawo do niestosowania art. 9 ust. 2 lit. b), 

zgodnie z kt6rym "pomografia dziecit(ca" obejmuje " osobt(, kt6ra wydaje sit( bye 

maloletnia, w trakcie czynnosci wyrainie seksualnej", poniewa:Z przepis ten nie jest 

zgodny z wewnt(trznymi regulacjami prawnymi dotycz(j.cymi nieprzyzwoitych zdjt(C 
dzieci. 

b. Zgodnie z art. 22 ust. 2 Konwencji, Rzl:!d Zjednoczonego Kr6lestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii P6lnocnej zastrzega sobie prawo do niestosowania art. 22 ust. 1 lit. 

d). Zjednoczone Kr6lestwo maze poszerzyc swoj'! jurysdykcjt( eksterytorialn'! w 

odniesieniu do wiykszosci przestt(pstw okrdlonych w art. 2-11, jednak nie w 

odniesieniu do oszustwa popelnionego w Szkocji w okreslonych okolicznosciach. 

Poniewa:Z nie istnieje zadna nadrzydna umowa poszerzaj'!ca jurysdykcjcr 

eksterytorialn£1., Zjednoczone Kr6lestwo nie moze powiedziec, ze bydzie go stosowac 
w ka:Zdym przypadku. 

c. Zgodnie z art. 29 ust. 4 Konwencj i, Rzl:!d Zjednoczonego Kr6lestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii P6lnocnej zastrzega sobie prawo do niestosowania art. 29 w 



sytuacji, gdy wykonanie wniosku o zabezpieczenie wymaga zastosowania przymusu 

oraz w przypadku, gdy nie mozna stwierdzic podw6jnej karalnosci. 

d. Zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) Konwencji, Rz(!d Zjednoczonego Kr6lestwa 

oswiadcza, ze organami odpowiedzialnymi w zakresie sporz(!dzania lub 

przyjmowania wniosk6w ekstradycyjnych lub wniosk6w o tymczasowe 

aresztowanie w przypadku braku traktatu S<l: 

- Home Office 

Judicial Co-operation Unit 

5th Floor, Fry building 

2 Marsham Street 

London 

SWIP 4DF 

- Scottish Government (when the person is believed to be in Scotland) 

Criminal Procedure Division 

St. Andrew's House 

Regent Road 

Edinburgh 

EHl 3DG 

e. Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. c) Konwencji, Rz<ld Zjednoczonego Kr6lestwa 

oswiadcza, ze organami wlasciwymi, do kt6rych nalezy kierowac wnioski o 

wzajemn<l pomoc adresowane do Organu Centralnego S<l: 

- W sprawach dotycz<lcych Anglii, Walii i Irlandii P6lnocnej: 

UK Central Authority 

Home Office 

5th Floor Peel building 

2 Marsham Street 

London 

SWIP 4DF 

- W sprawach dotycz<lcych Szkocji: 

International Co-operation Unit 

Argyle House 

C Floor 
3 Lady Lawson Street 

Edinburgh 

EH39DR 

- W sprawach dotycz<lcych podatk6w posrednich: 

Law Enforcement & International Advisory Division 

HM Revenue and Customs - Solicitor' s Office 

Room 2/74 

100 Parliament Street 

London 

SWIA2BQ 



f. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Konwencj i, Rz£!d Zjednoczonego Kr6lestwa Wielkiej Brytanii 

i Irlandii P6lnocnej oswiadcza, ze zastrzega sobie prawo do niestosowania art. 9 ust. 

2 lit. c), poniewal: w Szkocj i nie rna przest<rpstwa obejmuj£!cego , realistyczny" 

obraz, kt6ry nie jest fotografi£! prawdziwej osoby, ani nie pochodzi 6d takiej 

fotografii. 

41. Stany Zjednoczone Ameryki: 
a. Stany Zjednoczone Ameryki oswiadczaj £! zgodnie z art. 2 oraz art. 40, ze na mocy 

prawa Stan6w Zjednoczonych, przest<rpstwa wymienione w artykule 2 ("Nielegalny 

dost<rp") zawieraj£! dodatkowy wym6g zamiaru pozyskania danych informatycznych. 

b. Stany Zjednoczone Ameryki oswiadczaj £! zgodnie z art. 6 oraz art. 40, ze na mocy 

prawa Stan6w Zjednoczonych, przestypstwo okreslone w art. 6 ust. 1 lit. b) 

("Niewlasciwe uzycie urz£!dzen") zawiera wym6g posiadania minimalnej liczby 

jednostek. Minimalna liczba powinna bye taka sama, jak£! przewiduje obowi£!ZUj£!Ce 

prawo federalne Stan6w Zjednoczonych. 

c. Stany Zjednoczone Ameryki oswiadczaj £! zgodnie z art. 7 oraz art. 40, ze na mocy 

prawa Stan6w Zjednoczonych, przest<rpstwo okreslone w artykule 7 ("Falszerstwo 

komputerowe") zawiera wym6g dzialania w zamiarze oszustwa. 

d. Stany Zjednoczone Ameryki oswiadczaj £! zgodnie z art. 27 oraz art. 40, ze na mocy 

prawa Stan6w Zjednoczonych, wnioski kierowane do Stan6w Zjednoczonych 

zgodnie z art. 27 ust. 9 lit. e) ("Procedury odnosz£!ce si<r do wniosk6w o udzielenie 

wzajemnej pomocy prawnej w razie braku obowi¥uj£!cych porozumien 

mi<rdzynarodowych") nalezy kierowac do organu centralnego wlasciwego w 

sprawach udzielania wzajemnej pomocy prawnej .. 

e. Stany Zjednoczone Ameryki, zgodnie z art. 4 oraz art. 42 Konwencji, zastrzegaj£! 

sobie prawo wprowadzenia wymogu, ze zachowanie skutkuje powal:nq szkodq, co 

powinno zostac okreslone zgodnie z obowi£!Zujqcym prawem federalnym Stan6w 

Zjednoczonych. 

f. Stany Zjednoczone Ameryki, zgodnie z art. 6 oraz art. 42 Konwencji, zastrzegaj!l 

sobie prawo do niestosowania art. 6 ust. 1 lit. a) punkt i) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) 

("Niewlasciwe uzycie UfZ!ldzen") W odniesieniu do UfZ!!dzen przeznaczonych lub 

przystosowanych przede wszystkim do cel6w popelnienia przestypstw okreslonych 

w artykule 4 ("Naruszenie integralnosci danych") oraz w art. 5 ("Naruszenie 

integralnosci systemu"). 

g. Stany Zjednoczone Ameryki, zgodnie z art. 9 oraz art. 42 Konwencji , zastrzegaj!l 

sobie prawo do stosowania art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. c) tylko w zakresie zgodnym z 

Konstytucjq Stan6w Zjednoczonych, tak jak interpretowana jest ana przez Stany 

Zjednoczone, jak r6wniez zgodnie z prawem federalnym, co obejmuje, na przyklad, 

przest<rpstwo rozpowszechniania material6w uznawanych za nieprzyzwoite zgodnie 

z przyjytymi w Stanach Zjednoczonych normami. 

h. Stany Zjednoczone Ameryki, zgodnie z art. 10 oraz art. 42 Konwencji , zastrzegaj!l 

sobie prawo do nakladania innych skutecznych srodk6w w mieJsce 



odpowiedzialnosci karnej zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ("Przest((pstwa zwi'!Zane z 

naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych") w odniesieniu do naruszenia 

niekt6rych praw najmu, w zakresie w jakim uznanie takich naruszen za przest((pstwo 

nie jest wymagane zgodnie ze zobowi'!zaniami Stan6w Zjednoczonych podj((tymi w 

ramach porozumien wymienionych w ust. 1 i 2. 

1. Stany Zjednoczone Ameryki, zgodnie z art. 22 oraz art. 42 Konwencji, zastrzegaj'! 

sobie prawo do niestosowania w czysci art. 22 ust. 1 lit. b), c) i d) ("Jurysdykcja"). 

Stany Zjednoczone nie przewiduj'! pelnej jurysdykcji w odniesieniu do przest((pstw 

popelnionych poza swoim terytorium przez swojego obywatela lub na pokladach 

statk6w plywaj'!cych pod swoj'! bander'! lub statku powietrznego zarejestrowanego 

na podstawie swojego prawa. Niemniej, prawo Stan6w Zjednoczonych przewiduje 

jurysdykcj(( w odniesieniu do pewnych przest((pstw, kt6re zostan'! okreslone na 

mocy Konwencji iS'! popelnione za granic'! przez obywateli Stan6w Zjednoczonych 

w okolicznosciach wskazuj'!cych na szczeg6lne interesy federalne, a takze w 

odniesieniu do pewnych przest((pstw popelnionych 

samolot6w zarejestrowanych zgodnie z prawem 

Odpowiednio, Stany Zjednoczone implementuj'! ust. 1 

przewidzianym przez prawo federalne. 

na pokladzie statk6w i 

Stan6w Zjednoczonych. 

lit. b), c) i d) w zakresie 

J. Stany Zjednoczone Ameryki, zgodnie z art. 41 oraz art. 42 Konwencji, zastrzegaj'! 

sobie prawo do wykonywania zobowi'!Zan wynikaj'!cych z Rozdzialu II Konwencji 

w spos6b zgodny ze swoimi podstawowymi zasadami federalizmu. 

k. Zgodnie z artykulem 24 ust. 7 Konwencji, Stany Zjednoczone Ameryki nie 

wyznaczaj'! organu odpowiedzialnego w sprawach dotycz'!cych ekstradycji lub 

tymczasowego aresztowania w przypadku braku traktatu, jako ze Stany Zjednoczone 

b((d'! nadal polegac na dwustronnych umowach o ekstradycji, a organ 

odpowiedzialny za sporz'!dzanie lub przyjmowanie wniosk6w ekstradycyjnych w 

imieniu Stan6w Zjednoczonych jest okreslony w obowi'!Zuj'!cych dwustronnych 

umowach o ekstradycji. 

I. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Konwencji, Biuro Spraw Mi((dzynarodowych Departamentu 

Sprawiedliwosci USA, Wydzial Karny - Office of International Affairs, United 

States Depratment of Justice, Criminal Division, Washington, D.C., 20530, jest 

wyznaczone jako organ centralny Stan6w Zjednoczonych Ameryki odpowiedzialny 

za wzajemn'! pomoc prawn'! na mocy Konwencji. 
m. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji, Sekcja Przest((pczosci Komputerowej i 

Wlasnosci Intelektualnej, Departament Sprawiedliwosci USA, Wydzial Karny -

Computer Crime and Intellectual Property Section, United States Deprarment of 

Justice, Criminal Division, Washington, D.C., 20530, zostaje wyznaczony jako 

punkt kontaktowy dost((pny 24 godziny na dob(( przez 7 dni w tygodniu w celu 

udzielania natychmiastowej pomocy w ramach Konwencji. 

Informacje kontaktowe dla Sekcji Przest((pczosci Komputerowej i Wlasnosci 

Intelektualnej znajduj'! si(( ponizej: 

Kontakt 24/7: Stany Zjednoczone Ameryki 



Kontakt: 

Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) 
U.S. Department of Justice, Washington, DC 

Opis kontaktu 

CCIPS jest sekcj(! Wydzialu Karnego Departamentu Sprawiedliwosci Stan6w 

Zjednoczonych, zatrudniaj(!cy 40 prawnik6w zajmuj 'lcych siy zwalczaniem 

cyberprzestypczosci i kradziezy wlasnosci intelektualnej oraz posiadaj'lcych doswiadczenie 
w pozyskiwaniu dowod6w elektronicznych. 

Za zgodnost tlumaczenia z oryginalem 

r · ··)t:~:::-.c~..-:~~- E1 1\ ~< .. -z: :::~:~. ~ : __ ; 

\V)p~~ 
Mich c; ;' Kr,-, fik r· •·.·sk i 



Lista oswiadczen i zastrzezen zlozonych przez panstwa-strony 

Konwencji Rady Europy o cyberprzest~pczosci 

w jcrzyku angielskim 

1. Albania: 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7, of the Convention, Albania 

declares that the name and address of the authorities responsible for making or 

receiving requests for extradition or provisional arrest in the absence of a treaty 

are : 

- Ministry of Justice, Bulevardi Zog. I., Tirana 
- National Central Office of Interpol, Bulevardi Deshmoret e Kombit, 

Tirana. 
b. In accordance with Article 27, paragraph 2, of the Convention, Albania 

declares that the name and address of the central authority responsible for 

sending and answering requests for mutual assistance, the execution of such 

requests or their transmission to the authorities competent for their execution 

IS: 

Ministry of Justice, Bulevardi Zog. I. , Tirana 
c. The 24/7 Network point of contact designated by Albania is : 

the Police of State 
Ministry of Interior 
Bulevardi Deshmoret e Kombit 
Tirana 
Albania 

2. Armenia: 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7, Article 27, paragraph 2, and 

Article 35, paragraph 1, of the Convention on Cybercrime, the Republic of 

Armenia designated as the national point of contact for cooperation in 

combating cybercrime, available on a twenty-four hour, seven-day-a-week 

·- · basis: 

National Contact Point (NCP) 
Main Department of Struggle Against Organised Crime (MDSAOC) of the 
Police ofthe Republic of Armenia 
130, Nalbandyan str. 
Yerevan, 0025 
Republic of Armenia 
Email: cybercrime@police.am 

3. Australia : 

a. In accordance with Article 42 and Articie 14, paragraph.3.a, of the Convention, 

Australia reserves the right to apply the measures referred to in Article 20 



(Real-time collection of traffic data) only to offences that are punishable by 

imprisonment for at least 3 years and any other 'serious offences' as defined 

under domestic law governing the collection and recording of traffic data in 

real time and the interception of content data. Under Australian law, domestic 

agencies may only gain access to traffic data collected and recorded in real 

time in relation to offences that are punishable by imprisonment for at least 3 

years and other 'serious offences' . Domestic agencies may only gain access to 

intercepted content data in relation to ' serious offences'. 

b. In accordance with Article 42 and Article 22, paragraph 2, of the Convention, 

Australia reserves the right not to apply the jurisdiction rules laid down in 

Article 22, paragraph 1. b-d, to offences established in accordance with Article 

7 (Computer-related forgery) , Article 8 (Computer-related fraud) and Article 9 

(Offences related to child pornography). The Parliament of the Commonwealth 

of Australia does not enjoy a plenary power to make laws establishing offences 

for computer-related forgery, computer-related fraud or offences related to 

child pornography. The Parliament of the Commonwealth of Australia has 

established offences for computer-related forgery, computer-related fraud and 

offences related to child pornography, committed on board ships flying 

Australian flags, on board aircraft registered under Australian law, or by 

Australian nationals outside Australia, where the offending conduct involves 

some subject matter with respect to which it has legislative power. In addition 

to those offences, the Australian States and Territories have also established 

offences in accordance with Articles 7, 8 and 9 when commited on thefr 

territory. 

c. In accordance with Article 42 and Article 22, paragraph 2, of the Convention, 

Australia further reserves the right not to apply the jurisdiction rules laid down 

in Article 22, paragraphs l.b-d, to offences established in accordance with 

Article 10 (Offences related to infringements of copyright and related rights). 

Autralian law does not presently provide jurisdiction over acts constituting 

infringements of copyright and related rights committed on board ships flying 

Australian flags, on board aircraft registered under Australian law, or by 

Australian nationals outside Australia. 

d. Article 24(7)- Australia's Designated Competent Authority : 

International Crime Cooperation Central Authority 
Attorney-General ' s Department 
3-5 National Circuit 
Barton ACT 2600 
Australia 
E-Mail: extradition@ag.gov.au 
Tel:+ 61 2 6141 3244 



Fax:+ 61 2 6141 5457 
e. Article 27(2)- Australia's Designated Competent Authority : 

International Crime Cooperation Central Authority 
Attorney-General's Department 
3-5 National Circuit 
Barton ACT 2600 
Australia 
E-Mail: mutualassistance@ag.gov.au 
Tel:+ 61 2 6141 3244 
Fax:+ 61 2 6141 5457 

f. Article 35- 24/7 Network: 

AOCC Watchfloor Operations 
Australian Federal police 
GPO Box 401 
Canberra ACT 2601 
Australia 
E-Mail: AOCC-Watchfloor-Supervisor@afp.gov.au 
Tel: + 61 2 6126 7299 
Fax:+ 61 2 6126 7910 

4. Austria: 

a. Austria will, in accordance with Article 29, paragraph 4, of the Convention, 

refuse a request for mutual assistance to order the preservation of stored 

computer data, as provided for under Article 16 of the Convention, if the 

condition of dual criminality is not fulfi lled; this does not apply to the offences 

established in accordance with Articles 2 through 11 of this Convention. 

b. Austria declares that the following authority has been designated as 

responsible pursuant to Articles 24, paragraph 7, and 27, paragraph 2, of the 

Convention on Cybercrime: 

Bundesministerium fiir Justiz (Federal Ministry of Justice) 
Abt. IV 4 Internationale Strafsachen (International Criminal Matters) 
1 070 Wien, Museumstrasse 7 
Tel.: +43 1 52 1 52-0 
E-Mail: team.s@bmj .gv.at 

c. Austria declares that the following authority has been designated as point of 

contact pursuant to Article 35 of the Convention: 

Bundesministerium fur Inneres (Federal Ministry ofthe Interior) 
Bundeskriminalamt (Federal Criminal Police Office) 
Bfuo 5.2 Cyber-Crime-Competence-Center 
Josef Holaubek Platz 1 
1090 Wien 
Tel.: +43 1 51 2 56 22 

5. Azerbaijan: 



a. In accordance with Article 42 and Article 4, paragraph 2, of the Convention, 

the Republic of Azerbaijan declares that criminal liability occurs if the acts 

described in Article 4 of the Convention result in serious harm. 

b. In relation to subparagraph "b" of paragraph 1 of Article 6 of the Convention, 

the Republic of Azerbaijan declares that when acts are not considered 

dangerous crimes for the general public, they will be evaluated not as criminal 

offences, but as punishable acts regarded as a breach of law. In case the 

deliberate perpetration of acts subject to the penalty risk which are not treated 

as dangerous crimes for the general public (action or inaction) generates a 

serious harm, then they are treated as crime. 

c. In relation to paragraph 3 of Article 6 of the Convention, the Republic of 

Azerbaijan appraises the acts indicated in paragraph 1 of Article 6 of the 

Convention not as criminal offences, but as punishable acts regarded as a 

breach of law in case these acts are not considered dangerous crimes for 

general public and stipulates that the given acts be subjected to criminal charge 

only at the event of incurrence of serious harm. 

d. In accordance with Article 42 and Article 29, paragraph 4, of the Convention, 

the Republic of Azerbaijan reserves the right to refuse the request for 

preservation under this article in cases where it has reasons to believe that at 

the time of disclosure the condition of dual criminality cannot be fulfilled. 

e. According to subparagraph "a" of paragraph 7 of Article 24 of the Convention, 

in case of the absence of an extradition treaty, the Republic of Azerbaijan 

designates the Ministry of Justice (Address: 1, Inshaatchilar Avenue, Baky, AZ 

1073, Republic of Azerbaijan; e-mail: contact@justice.gov.az) as a responsible 

authority for receiving inquiries regarding extradition and temporary arrest. 

f. According to subparagraph "c" of paragraph 2 of Article 27 of the Convention, 

the Republic of Azerbaijan designates the Ministry of National Security ( 

Address: 2, Parliament Avenue, Baky, AZ 1006, Republic of Azerbaijan; e

mail: secretoffice@mns.gov.az) as a responsible authority for sending and 

answering requests for mutual assistance and the execution of such requests. 

g. According to subparagraph "e" of paragraph 9 of Article 27 of the Convention, 

the Republic of Azerbaijan informs the Secretary General that, for reasons of 

efficiency, requests made under this paragraph are to be addressed to its central 

authority. 

h. According to paragraph 1 of Article 3 5 of the Convention, the Republic of 

Azerbaijan designates the Ministry ofNational Security (address: 2, Parliament 

Avenue, Baky, AZ 1006, Republic of Azerbaijan; email: 

secretoffice@mns.gov.az) as a point of contact available on a twenty-four 

hour, seven-day-a-week basis, in order to ensure the provision of immediate 



assistance for the purpose of investigations or proceedings concerning criminal 

offences related to computer systems and data, or collection of evidence in 

electronic form of a criminal offence. 

1. According to Article 38 of the Convention, the Republic of Azerbaijan 

declares that it is unable to guarantee implementation of the Convention in the 

territories of the Republic of Azerbaijan, which have been occupied by the 

Republic of Armenia, until the liberation of those territories from occupation. 

J. (the schematic map of the occupied territories of the Republic of Azerbaijan is 

enclosed). 

6. Belgium: 

a. In accordance with Article 22 of the Convention, the Belgian Government 

reserves the possibility of applying Article 22.l.c of the Convention only if the 

following specific condition is fulfilled: Article 36 ofthe Law of27 June 1937, 

relating to the regulation of air navigation, considers as committed in Belgium 

the offences committed on board a Belgian aircraft in flight. 

b. In accordance with Article 42 of the Convention, Belgium reserves the right to 

apply Article 22.1 .d of the Convention to a Belgian national who is guilty of a 

criminal offence committed outside the territory of the Kingdom, only in cases 

where such an offence is considered to be a criminal offence according to 

Belgian law, and the offence is punished by the law of the country where it 

was committed, and the perpetrator is found in Belgium. Belgium reserves the 

right to institute proceedings, in cases where the victim of the offence is a 

foreigner, only upon a preliminary complaint from the victim, his or her family 

or an official notice from the authorities of the State where the offence was 

committed. 

c. In accordance with Article 2 of the Convention, the Belgian Government 

declares that it will establish as criminal offences the conducts referred to in 

Article 2, in relation to "internal hacking" as provided for by Article 550bis, §2 

of the Penal Code, only when those conducts are committed with intent to 

defraud or to cause damage. 

d. In accordance with Article 7 of the Convention, the Belgian Government 

declares that it will establish as criminal offences the conducts provided for by 

Article 7 only when they are committed with fraudulent intent or intent to 

cause damage. 

e. In accordance with Article 24.7 .a of the Convention, the Belgian Government 

declares that the authority responsible for making or receiving requests for 

extradition or provisional arrest, in the absence of a treaty, is: 

Service Public Federal Justice 



Service de Ia cooperation internationale penale 
Boulevard de Waterloo 115 
1 000 Bruxelles 
fax: +32(0)2/210.57.98 
(until the end of2012). 

f. In accordance with Article 27.2 of the Convention, the Belgian Government 

declares that the authority responsible for sending and answering requests for 

mutual assistance, and for the execution of such requests or their transmission 

to the authorities competent for their execution is: 

Service Public Federal Justice 
Service de la cooperation internationale penale 
Boulevard de Waterloo 115 
1 000 Bruxelles 
fax: +32(0)2/210.57.98 
(until the end of2012). 

g. In accordance with Article 35 of the Convention, the Belgian Government 

designates as a point of contact available on a twenty-four hour, seven-day-a

week basis, the following department: 

Tel: + 32-2-743-73-84 
24 hours a day, 7 days a week. 
Tel: + 32-2-743-74-74 (Secretariat) 
Monitored during work hours. 
Fax: + 32-2-733-56-16 
Must phone prior to sending a fax. 
E-mail: Permanence@fccu. be 
24 hours a day, 7 days a week 
(Must phone prior to sending an e-mail). 

7. Bosnia and Herzegovina: 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7, Article 27, paragraph 2, and 

Article 35, paragraph 1, of the Convention on Cybercrime, Bosnia and 

Herzegovina up-dates the information on its designated authorities for the 

purposes of the Convention as follows: 

b. Competent authority in respect of Articles 24 and 27: 

State Investigation and Protection Agency 
of Bosnia and Herzegovina 
(Ministry of Security) 
Point of contact in respect of Article 35: 
Direction for cooperation of police bodies 
of Bosnia and Herzegovina 
International police cooperation Sector, INTERPOL 
(Ministry of Security) 

8. Bulgaria : 



a. In accordance with Article 14, paragraph 3, of the Convention, the Republic of 

Bulgaria reserves the right to apply the measures referred to in Article 20 only 

to serious offences, as they are defined by the Bulgarian Criminal Code. 

b. In accordance with Article 24, paragraph 7.a, of the Convention, the Republic 

of Bulgaria declares that it designates the Ministry of Justice as the Central 

Authority responsible for making or receiving requests for extradition, and the 

Supreme Cassation Prosecutor's Office as the Central Authority responsible for 

making and receiving requests for provisional arrest. 

c. In accordance with Article 27, paragraph 2.c, of the Convention, the Republic 

of Bulgaria declares that it designates the following Central Authorities 

responsible for sending and answering requests for mutual assistance : 

the Supreme Cassation Prosecutor's Office - in respect of requests for mutual 

assistance at the stage of pre-trial proceeding; 

the Ministry of Justice - in respect of requests for mutual assistance at the 

stage of the trial. 

d. In accordance with Article 35, paragraph 1, of the Convention, the Republic of 

Bulgaria declares that it designates the National Service for Combating 

Organized Crime under the Ministry of Interior to perform the functions of 

point of contact for the purpose of investigations concerning cybercrime: 

Computer crimes and intellectual property division 

Chief Directorate "Combating Organized Crime" 

Ministry oflnterior of the Republic of Bulgaria. 

9. Croatia: 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7, Article 27, paragraph 2, and 

Article 35 , paragraph 1, of the Convention on Cybercrime, Croatia designates 

as the competent authorities fo r the purposes of the Convention : 

- Articles 24 and 27: 

the Ministry of Justice 
Dezmanova 6 
1 0 000 Zagreb. 

- Article 35 : 

The Ministry of Interior 
General Police Directorate 
Criminal Police Directorate 
National Police Office for Suppression of Corruption and Organised 
Crime 
Department for Economic Crime and Corruption 
Ilica 335 
1 0 000 Zagreb 
Republic of Croatia 



Internet: http: //www.mup.hr 

10. Cyprus: 

a. The Government of the Republic of Cyprus designates as the authority 

responsible for making or receiving requests for extradition or provisional 

arrest in the absence of a treaty in accordance with Article 24 of the 

Convention, for requests in accordance with Article 27 of the Convention and 

as point of contact in accordance with Article 35 of the Convention, and in 

accordance with the provisions of section 17 of the Cybercrime Convention 

(Ratification) Law of 2004 (22(III)/2004) as from its entry into force (i.e. on 30 

April 2004), the following authority : 

Ministry of Justice and Public Order 
Athalassas Av. 125 
1461 NICOSIA 
Tel.: + 357 22 805928 
Fax: + 357 22 518328 
Emails: emorphaki@mjpo.gov.cy 
registry@mjpo.gov.cy 
Point of contact: 
Inspector Marcos Nikolettis 
Email: mnikolettis@police.gov.cy; cybercrime@police.gov.cy 
Tel. : 00.357.2280.8461 /8465 on Office working hours (07 a.m until 07 p.m) 
00.357.2280.8080 at other times (Police call centre). 

11. Czech Republic : 

a. In accordance with Article 29, paragraph 4, and A1iicle 42 of the Convention, 

the Czech Republic reserves the right to refuse a request for preservation under 

Article 29 of the Convention in cases where it has reasons to believe that 

condition of dual criminality in relation to other criminal acts than those 

specified under Articles 2 to 11 of the Convention, cannot be fulfilled to 

execute mutual assistance for the search or similar access, seizure or similar 

securing, or disclosure of the data. 

b. In accordance with Article 2 and Article 40 of the Convention, the Czech 

Republic declares that criminal liability for acts described in Article 2 of the 

Convention occurs upon infringing security measures in order to gain 

unauthorised access to the whole or any part of a computer system. 

c. In accordance with Article 27, paragraph 9(e), of the Convention, the Czech 

Republic declares that for reasons of efficiency, requests made under this 

paragraph are to be addressed to its central authorities. 

d. In accordance with Article 24, paragraph 7(a), of the Convention, the authority 

responsible for making or receiving requests for extradition or provisional 



arrest in the absence of a treaty is the Ministry of Justice of the Czech Republic 

(Vysehradsk£i 16, 128 10 Prague 2) 

e. In accordance with Article 27, paragraph 2(a), of the Convention, the central 

authority responsible for sending and answering requests for mutual assistance, 

the execution of such requests or their transmission to the authorities 

competent for their execution is the Supreme Prosecutor' s Office of the Czech 

Republic for requests originating from pre-trial proceedings and the Ministry 

of Justice of the Czech Republic for other requests: 

- Supreme Prosecutor's Office of the Czech Republic 
Jezuitska 4 
660 55 Bmo 
Czech Republic 
Phone: +420 542 512 330 
Fax: +420 542 512 350 
E-mail: podatelna@nsz. bm.j ustice. cz 

- Ministry of Justice of the Czech Republic 
Vysehradska 16 
128 10 Prague 2 
Czech Republic 
Phone: +420 221 997 435 
Fax: +420 221 997 986 
E-mail : mot@msp.justice.cz 

f. In accordance with Article 35 of the Convention, the following authority is 

designated as the contact point: 

Police Presidium of the Czech Republic 
Bureau of Criminal Police and Investigation Service 
Information Technology Crime Section 
Strojnicka 27 
P.O. Box 62/KPV 
170 89 Prague 7 
Czech Republic 
Contact in working hours (7:30- 15:30): 
Phone: + 420 974 834 550 
Mobile: +420 603 190 057 
Fax: +420 974 834 708 
E-mail: contact@mvcr.cz 
Contact outside working hours (24/7 service): 
Phone: +420 974 834 380 
Fax: +420 974 834 716 
E-mail: contact@mvcr.cz 

12. Denmark : 

a. In accordance with Article 9, paragraph 4, of the Convention, the Government 

of the Kingdom of Denmark declares that the criminal area according to 

Article 9 shall not comprehend the possession of obscene pictures of a person 



attained the age of fifteen, if the person concerned has given his or her consent 

to the possession, cf. Article 9, paragraph 1, letter e. 

b. In accordance with Article 9, paragraph 4, of the Convention, the Government 

of the Kingdom of Denmark declares that the criminal area according to 

Article 9 shall not comprehend visual representations of a person appearing to 

be a minor engaged in sexually explicit conduct, cf. Article 9, paragraph 2, 

letter b. 

c. In accordance with Article 14, paragraph 3, letter a,of the Convention, the 

Government of the Kingdom of Denmark declares that Denmark will only 

apply article 20 concerning monitoring of traffic data to the extent where in 

accordance with Article 21 there is an obligation to empower the competent 

authorities to monitor content data, in relation to inquiries of serious crimes, as 

defined by national law. 

d. Pursuant to Article 38 of the Convention, Denmark declares that, until further 

notice, the Convention will not apply to the Feroe Islands and Greenland. 

e. In accordance with Article 24, paragraph 7, of the Convention, the 

Government of the Kingdom of Denmark has designated the Ministry of 

Justice, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Denmark, as competent 

authority. 

f. In accordance with Article 27, paragraph 2, of the Convention, the 

Government of the Kingdom of Denmark has designated the Ministry of 

Justice, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Denmark, as competent 

authority. 

g. In accordance with Article 35, paragraph 1, of the Convention, the 

Government of the Kingdom of Denmark has designated as competent 

authority: 

The Danish National Police 
Police Department 
Polititorvet 14, 
DK-1780 Copenhagen V 
Denmark 

13. Dominican Republic : 

a. The Dominican competent authorities as provided for by Articles 24(7) and 

27(2) ofthe Convention are: 

- Procuraduria General de Ia Republica : 
Ave. Jinenez Moya esq. Juan Ventura Sim6, 
Palacio de Justicia, 
Centro de los Heroes, Constanza, Maim6n y Estero Hondo, 
Santo Domingo, Distrito Nacional, 
Republica Dominicana. 



- Departamento de Investigaciones de Crimenes y Delitos de Alta 
Tecnologia de Ia Policia Nacional (DICAT): 
Palacio de Ia Policia, 
Ave. Leopoldo Navarro No. 402, 
Santo Domingo, Distrito Nacional, 
Republica Dominicana. 

b. The Dominican competent authority as provided for by Article 35 of the 

Convention is: 

Departamento de Investigaciones de Crimenes y Delitos de Alta Tecnologia de 
Ia Policia Nacional (DICA T): 
Palacio de la Policia, 
Ave. Leopoldo Navarro No. 402, 
Santo Domingo, Distrito Nacional, 
Republica Dominicana. 

14. Estonia : 

a. Pursuant to Article 24, paragraph 7, subparagraph a, of the Convention, the 

Republic of Estonia designates the Ministry of Justice, in the absence of an 

extradition treaty, as the authority responsible for making or receiving requests 

for extradition or provisional arrest. 

b. Pursuant to Article 27, paragraph 2, subparagraph c, of the Convention, the 

Republic of Estonia designates the Ministry of Justice as the central authority 

responsible for sending and answering requests for mutual assistance, the 

execution of such requests or their transmission to the authorities competent 

for their execution. 

c. Estonia designates as point of contact for the network 24/24-717: 

Bureau of Criminal Intelligence 
Criminal Police Department 
Estonian Police- and Border Guard Board 
Republic of Estonia 
Email: interpol@politsei.ee 

15. Finland : 

a. Pursuant to Article 2 of the Convention, the Republic of Finland declares that 

it requires for the punishability of illegal access as referred to in the Article 

that the offence be committed by infringing security measures. 

b. Pursuant to Article 11, paragraph 3, of the Convention, the Republic of Finland 

declares that it will not apply paragraph 2 of the same article, concerning the 

criminalisation of attempt, to petty criminal damage nor petty forgery. 

c. Pursuant to Article 14, paragraph 3 .a, of the Convention, the Republic of 

Finland declares that it only applies Article 20 to offences aimed at a computer 

system committed by using telecommunications terminal equipment, 

pandering, threatening of persons to be heard in the administration of justice, 



menace, narcotic offences or attempts of the above, preparation of offences to 

be committed with terrorist intent and offences punishable by imprisonment of 

at least four years. 

d. Pursuant to Article 14, paragraph 3.b, of the Convention, the Republic of 

Finland declares that it does not apply the measures referred to in Articles 20 

and 21 to communications being transmitted within a computer system if the 

system is being operated for the benefit of a closed group of users and does not 

employ public communications networks and is not connected with another 

computer system, whether public or private. 

e. Pursuant to Article 35, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Finland 

designates as the point of contact available on a twenty-four hour, seven-day-a

week basis: 

National Bureau of Investigation 
Jokiniemenkuja 4 
FIN-01370 Vantaa 
Finland 
Email: vlk.krp@poliisi.fi 

f. Pursuant to Article 24, paragraph 7, of the Convention, the Republic of Finland 

declares that the authority responsible for making and receiving requests in 

Finland is: 

- for requests for extradition, Ministry of Justice, International Affairs, 

POB 25, FIN-00023 Government, Finland, and 

- for requests for provisional arrest, the National Bureau of Investigation, 

Jokiniemenkuja 4, FIN-01370 Vantaa, fax: +358-983.886.299, e-mail: 

KRP-RTP-VLP@krp.poliisi.fi 

g. Pursuant to Article 27, paragraph 2.a, of the Convention, the Republic of 

Finland declares that the central authority who is responsible for sending and 

answering requests for mutual assistance, the execution of such requests or 

their transmission to the authorities competent for their execution is the 

Ministry of Justice, EteHiesplanadi 10, FIN-00130 Helsinki. 

16. France: 

a. In accordance with Article 21 of the Convention, France shall apply the 

provisions contained in Article 21 only if the prosecuted offence is punished 

with a deprivation of liberty superior or equal to two years of custody. 

b. In accordance with Article 27 of the Convention, France declares that, even in 

cases of urgency : 

- requests for mutual assistance from the French judiciary authorities and 

directed to foreign judiciary authorities are transmitted through the 



Ministry of Justice (Ministere de la Justice, 13, Place Vendome, 75042 

Paris Cedex 01); 

- requests for mutual assistance from foreign judiciary authorities and 

directed to the French judiciary authorities are transmitted through 

diplomatic channel (Ministere des Affaires etrangeres, 3 7, Quai 

d'Orsay, 75700 Paris 07 SP). 

c. In accordance with Article 9, paragraph 2.b, of the Convention, France shall 

apply Article 9, paragraph 1, to any pornographic material that visually depicts 

a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct, in so far 

as it is not proved that the said person was 18 years old on the day of the fixing 

or the registering of his or her image. 

d. In accordance with Article 22 of the Convention, France reserves itself the 

right not to establish jurisdiction when the offence is committed outside the 

territorial jurisdiction of any State. France declares also that, whenever the 

offence is punishable under criminal law where it has been committed, 

proceedings shall be instituted only upon request from the public prosecutor 

and must be preceded by a complaint from the victim or his/her beneficiaries 

or by an official complaint from the authorities of the State where the act was 

committed (Article 22, paragraph1 .d). 

e. In accordance with Article 24 of the Convention, France declares that : 

- the Ministry for Foreign Affairs is the authority responsible for making 

or receiving requests for extradition in the absence of a treaty 

(Ministere des Affaires etrangeres, 37, Quai d'Orsay, 75700 Paris 07 

SP); 

- the territorially competent State Prosecutor shall be the authority 

responsible for making or receiving requests for provisional arrest in the 

absence of a treaty. 

f. In accordance with Article 35 of the Convention, France designates as point of 

contact the 

Ministry of Interior 
Central Direction of Judiciary Police (DCP J)/NCB Interpol France 
Office central de lutte contre la criminalite liee aux technologies de 
!'information et de la communication (OCLCTIC) 
11 , Rue des Saussaies 
F- 75008 Paris 
Email: oclctic-sec.dcpjaef@interieur.gouv.fr 

17. Georgia : 

a. In accordance with Article 6, paragraph 3, of the Convention, Georgia declares 

that criminal liability for acts provided for by Article 6, paragraph 1(a), can be 



imposed where a device, including a computer program, is designed or can be 

adapted for the purpose of commiting acts under Articles 2 to 5 of the 

Convention. 

b. In accordance with Article 24, paragraph 7, sub-paragraph a, of the 

Convention, Georgia declares that the central authority responsible for making 

or receiving requests for extradition or provisional arrest in the absence of a 

treaty is: 

Ministry of Justice of Georgia 
24a Gorgasali str. 
Tbilisi 0114 - Georgia 
Tel:+995322405143 
Fax:+995322405142 
E-mail: international. psg@j ustice. gov. ge 

c. In accordance with the Article 27, paragraph 2, sub-paragraph c, of the 

Convention, Georgia declares that the central authority responsible for sending 

and answering requests for mutual assistance, the execution of such requests or 

their transmission to the authorities competent for their execution is: 

Ministry of Justice of Georgia 
24a Gorgasali str. 
Tbilisi 0 114 - Georgia 
Tel: +995322405143- Fax: +995322405142 
E-mail: international.psg@justice.gov.ge 

d. In accordance with Article 35, paragraph 1, of the Convention, Georgia 

designates the following as the national point of contact for cooperation in 

combating cybercrime, available on a 24/7 basis: 

Ministry of Internal Affairs of Georgia 
Criminal Police Department 
10 G. Gulua str. 
Tbilisi 0 114 - Georgia 
Tel: +995577526553 - +995577556841 
fax:+995322746204 
E-mail: cooperation@pol.ge 

e. In accordance with Article 40 and Article 27, paragraph 9, sub-paragraph e, of 

the Convention, Georgia declares that, for reasons of efficiency, requests for 

mutual assistance made under Article 27, paragraph 9, are to be adressed to its 

central authority. 

18. Germany : 

a. In accordance with Article 40 of the Convention, the Federal Republic of 

Germany declares that it avails itself of the possibility of requiring that, 

- according to Article 2, second sentence, the additional element of 

commission by infringing security measures be included as an element 

of the offence of data espionage, which has been established under 



German law in section 202a of the Criminal Code pursuant to Article 2, 

first sentence, and 

- according to Article 7, second sentence, the additional element of an 

"intent to defraud, or similar dishonest intent" that takes the form of 

deception in legal transactions be included as an element of the offence 

of falsification of legally relevant data, which has been established 

under German law in section 269 of the Criminal Code pursuant to 

Article 7, first sentence. 

b. The Federal Republic of Germany declares that it avails itself of Article 42 of 

the Convention to the extent that 

- Article 6, paragraph l.a.i, as relates to "devices", and sub-paragraph b 

shall not be applied, 

- the attempt to commit the acts specified under Article 3 shall not be 

established as criminal offence under national law, and 

- requests for expedited preservation of stored data under Article 29 may 

be refused on the ground that dual criminality is not given, provided 

there is reason to believe that at the time of disclosure the condition of 

dual criminality cannot be fulfilled, unless the offence in question is an 

offence established pursuant to Articles 2 to 11. 

c. In accordance with Article 24, paragraph 7, sub-paragraph a, of the 

Convention, the Federal Republic of Germany declares that the central 

authority responsible for making or receiving requests for extradition or 

provisional arrest is the Federal Foreign Office (address: Auswartiges Amt, 

Werderscher Markt 1, 10117 Berlin). 

d. In accordance with Article 35, paragraph 1, of the Convention, the Federal 

Republic of Germany declares that the point of contact designated to fulfil the 

functions specified in this article is: 

The National High Tech Crime Unit 
Federal Criminal Police Office 
Thaerstr. 11 , 
D - 65193 Wiesbaden 
Emails: so43auswertung@bka.bund.de (for non-emergency use only) ; 
nhtcu@bka.de (for emergency use only) 

e. In accordance with Article 27, paragraph 2.a, of the Convention, the Federal 

Republic of Germany declares that the central authority responsible for mutual 

assistance requests in the absence of applicable international agreements is the 

Ministry of Foreign Affairs (address: Werderscher Markt 1, 10117 Berlin) 

19. Hungary : 



a. In accordance with Article 27, paragraph 9, sub-paragraph e, the Republic of 

Hungary informs that, for reasons of efficiency, requests made under this 

paragraph are to be addressed to its central authority, due to practical reasons. 

b. In accordance with Article 9, paragraph 4, the Republic of Hungary reserves 

the right not to apply Article 9, paragraph 2, sub-paragraph b. 

c. In accordance with Article 24, paragraph 7, sub-paragraph a, of the 

Convention, the Republic of Hungary communicates that the Ministry of 

Justice is responsible for making or receiving requests for extradition or 

provisional arrest in the absence of a treaty. The National Central Bureau of 

Interpol is only responsible for making or receiving requests for provisional 

arrest. 

d. In accordance with Article 27, paragraph 2, sub-paragraphs a and c, the 

Republic of Hungary communicates that, 

regarding requests delivered before starting the criminal procedure, the 

designated central authority is: 

the Hungarian National Police International Implementing Co-operation 
CentreBudapest, Teve u. 4-6 
1139- Hungary 
Regarding requests delivered after starting the criminal procedure, the 

designated central authority is: 

the General Prosecutor's Office ofthe Republic of Hungary 
Budapest, Marko u. 4-6 
1055 - Hungary 

e. In accordance with Article 35; the Republic of Hungary communicates that the 

designated point of contact available on a twenty-four hour, seven-day-a-week 

basis is the: 

Hungarian National Police International Implementing Co-operation Centre 
Budapest, Teve u. 4-6 
1139- Hungary. 

20. Iceland : 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7, of the Convention, the 

Government of Iceland has designated the Ministry of Justice, Skuggasundi, 

150 Reykjavik, Iceland, as the authority responsible for the making or receipt 

of a request for extradition or provisional arrest in the absence of a treaty. 

b. In accordance with Article 27, paragraph 2.c, of the Convention, the 

Government of Iceland has designated the Ministry of Justice, Skuggasundi, 

150 Reykjavik, Iceland, as the authority responsible for sending and answering 

requests for mutual assistance, the execution of such requests, or the 

transmission of them to the authorities competent for their execution. 



c. In accordance with Article 35 of the Convention, the the Government of 

Iceland has designated as the point of contact available on a 24 hours, 7 days 

per week basis in order to ensure the provision of immediate assistance for the 

purpose of investigations or proceedings concerning criminal offences related 

to computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic 

form of a criminal offence: 

21. Italy: 

National Commissioner of the Icelandic Police 
(Riki slO gregl ustj 6rinn) 
Skulagata 21 
101 Reykjavik, Iceland. 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7, and Article 27, paragraph 2, ofthe 

Convention, the Italian Republic declares that the Minister of Justice of the 

Italian Republic is designated as the competent authority: 

Ministry of Justice 
Department for Affairs of Justice 
Directorate General of Criminal Justice 
Office II (International Judicial Cooperation) 
Viale Arenula 70 
I- 00186 ROMA 
Tel: 0039.06.68.85.21.80 
Fax: 0039.06.68.85.73 .59 
Email: ufficio2.dgpenale.dag@giustizia.it 

b. In accordance with Article 35 of the Convention, the Italian Republic notifies 

that the point of contact is to be determined by the Minister of the Interior, in 

concertation with the Minister of Justice. 

c. In accordance with Article 35, paragraph 1, ofthe Convention, Italy designates 

the "Servizio Polizia Postale e delle Comuniczioni" of the Ministry of Interior 

as point of contact for the network 24/7 : 

Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni 
Via Tuscolana 1548 
Email: htcemergency@interno.it 

22. Japan: 

a. In accordance with Article 42 and Article 6 (Misuse of devices), paragraph 3 

of the Convention, the Government of Japan reserves the right not to apply 

Article 6, paragraph 1, except for: 

- the offences set forth in Article 168-2 (Creation of electromagnetic 

record of unauthorised commands) or Article 168-3 (Obtainment of 

electromagnetic record of unauthorised commands) of the Penal code 

(Law No. 45, 1907); 



- the offences set forth in Article 4 (Prohibition of acts of unauthorised 

obtainment of another person' s identification code), Article 5 

(Prohibition of acts of facilitating unauthorised computer access) or 

Article 6 (Prohibition of acts of unauthorised storage of another 

person's identification code) of the Act on the Prohibition of 

Unauthorised Computer Access (Law No. 128, 1999). 

b. In accordance with Article 42 and Article 9 (Offences related to child 

pornography), paragraph 4 of the Convention, the Government of Japan 

reserves the right not to apply Article 9, paragraph 1.d and e and paragraph 2.b 

and c, except for the offences set forth in Article 7 (Provision of child 

pornography and other related activities) of the Act on Punishment of 

Activities Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the 

Protection of Children (Law No. 52, 1999). 

c. In accordance with Article 42 and Article 11 (Attempt and aiding or abetting), 

paragraph 3 of the Convention, the Government of Japan reserves the right not 

to apply Article 11 , paragraph 2 to the offences established pursuant to Article 

4, Article 5, Article 7 and Article 9, paragraph 1.a and c, except for the 

offences set forth in Article 168-2 (Creation of electromagnetic record of 

unauthorised commands) or Article 234-2 (Obstruction of business by 

damaging a computer) of the Penal Code. 

d. In accordance with Article 42 and Article 22 (Jurisdiction), paragraph 2 of the 

Convention, the Government of Japan reserves the right not to apply the 

jurisdiction rules laid down in Article 22, paragraph l.d to the offences 

established pursuant to Article 6, paragraph 1.a.ii of the Convention as far as 

the offences set forth in Article 13 (Prohibition of acts of facilitating 

unauthorised computer access without knowing the purpose of unauthorised 

computer access of the obtainer) of the Act of Prohibition of Unauthorised 

Computer Access are concerned. 

e. In accordance with Article 40 and Article 2 (Illegal access) of the Convention, 

the Government of Japan requires that the offences established pursuant to 

Article 2 be commited by infringing security measures and in relation to a 

computer system that is connected to another computer system. 

f. In accordance with Article 40 and Article 3 (Illegal interception) of the 

Convention, the Government of Japan requires that the offences established 

pursuant to Article 3 be committed in relation to a computer system that is 

connected to another computer system, and that, in addition, be committed 

with dishonest intent as far as the offences set forth in Article 109-2 (Decoding 

the content of cipher communications) of the Radio Law (Law No. 131, 1950) 

are concerned. 



g. In accordance with Article 42 and Article 29 (Expedited preservation of stored 

computer data), paragraph 4 of the Convention, the Government of Japan 

reserves the right to refuse the request for preservation under Article 29 in 

cases where it has reasons to believe that at the time of disclosure the condition 

of dual criminality cannot be fulfilled. 

h. Pursuant to Article 24 (Extradition), paragraph 7.a of the Convention, the 

Government of Japan notifies that : 

The Minister for Foreign Affairs 
2-2-1 , Kasumigaseki 
Chiyoda-ku 
Tokyo 1 00-8919 
is the authority responsible for making or receiving requests for extradition or 

provisional arrests in the absence of a treaty. 

1. In accordance with Article 40 and Article 27 (Procedures pertaining to mutual 

assistance requests in the absence of applicable international agreements), 

paragraph 9.e of the Convention, for reasons of efficiency, requests made to 

the Government of Japan under the said paragraph are to be addressed to the 

central authorities of the Government of Japan. 

J. Pursuant to Article 27 (Procedures pertaining to mutual assistance requests in 

the absence of applicable international agreements), paragraph 2.a and c of the 

Convention, the Government of Japan designates, 

- as the authorities responsible for answering requests for mutual 

assistance : 

The Minister of Justice 
or the person designated by the Minister (Director of International 
Affairs Division) 
Criminal Affairs Bureau 
Ministry of Justice 
1-1-1 , Kasumigaseki 
Chiyoda-ku 
Tokyo 1 00-8977 

- as the authorities responsible for sending requests for mutual 

assistance: 

The Minister of Justice 
or the person designated by the Minister (Director of International 
Affairs Division) 
and 

The National Public Safety Commission 
or the person designated by the Commission (Director of International 
Investigative Operations Division) 
Organized Crime Department 
National Police Agency 
2-1-2, Kasumigaseki 
Chiyoda-ku 



Tokyo 100-8974 
k. Pursuant to Article 35 (24/7 Network), paragraph 1 of the Convention, the 

Government of Japan designates as a point of contact available on a twenty

four hour, seven-day-a-week basis: 

The International Investigative Operations Division 
Organized Crime Department 
National Police Agency 
2-1-2, Kasumigaseki 
Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8974 
Email: kokusou@npa.go.jp 

23. Latvia: 

a. In accordance with Article 29, paragraph 4, of the Convention, the Republic of 

Latvia reserves the right to refuse the request for preservation under this article 

in cases where it has reasons to believe that at the time of disclosure the 

condition of dual criminality cannot be fulfilled. 

b. In accordance with Article 24, paragraph 7.a, of the Convention, the Republic 

of Latvia declares that the authority responsible for making or receiving 

requests for extradition or provisional arrest in the absence of a treaty is : 

Prosecutor General Office 
Kalpaka Blvd. 6, Riga 
LV -1801, Latvia 
Phone: +371 6 7044400- Fax: +371 6 7044449 
E-mail: webmaster@lrp.gov.lv 

c. In accordance with Article 27, paragraph 2.c, of the Convention, the Republic 

of Latvia declares that the authority responsible for sending and answering 

requests for mutual assistance, the execution of such requests or their 

transmission to the authorities competent for their execution is: 

Ministry of Justice 
Brivibas Blvd. 36, Riga 
LV -1536, Latvia 
Phone: +371 6 7036801- Fax: +371 6 7285575 
E-mail: tm.kanceleja@tm.gov .lv 

d. In accordance with Article 35, paragraph 1, of the Convention, the Republic of 

Latvia declares that the point of contact is : 

International Cooperation Department of the Central Criminal Police 
Department of the State Police 
Ciekurkalna 1st line 1, k -4 
Riga, LV-1026 
Latvia 
Tel: +371 67075212 
Fax: +371 67075053 
E-mail: ssp@vp.gov.lv 
Website: www.vp.gov.lv 



24. Lithuania : 

a. In accordance with Article 40 and Article 2 of the Convention, the Republic of 

Lithuania declares that criminal liability for the act described in Article 2 of the 

Convention occurs upon access to the whole or any part of a computer system 

without right by infringing security measures of a computer or a computer 

network. 

b. Pursuant to Article 40 and Article 27, paragraph 9, sub-paragraph e, of the 

Convention, the Republic of Lithuania declares that, for reasons of efficiency, 

requests for mutual assistance made under Article 27, paragraph 9, are to be 

addressed to the above-designated central authorities. 

c. In accordance with Article 42 and Article 4, pararaph 2, of the Convention, the 

Republic of Lithuania declares that criminal liability occurs if the acts 

described in Article 4 of the Convention result in serious harm. 

d. In accordance with Article 42 and Article 29, pararaph 4, of the Convention, 

the Republic of Lithuania declares that it reserves the right to refuse to execute 

the request for preservation of the data in cases where there is reason to believe 

that at the time of disclosure the offence, on which the request for preservation 

of the data is based, is not considered as a crime by the laws of the Republic of 

Lithuania. 

e. Pursuant to Article 24, paragraph 7, sub-paragraph a, of the Convention, the 

Republic of L_ithuania declares that the Ministry of Justice and the General 

Prosecutor's Office of the Republic of Lithuania are designated as responsible 

authorities to perform the functions mentioned in Article 24, paragraph 7, sub

paragraph a. 

f. Pursuant to Article 27, paragraph 2, sub-paragraph a, of the Convention, the 

Republic of Lithuania declares that the Ministry of Justice and the General 

Prosecutor's Office of the Republic of Lithuania are designated as central 

authorities to perform the functions mentioned in Article 27. 

g. Pursuant to Article 35, paragraph 1, of the Convention, the Republic of 

Lithuania declares that the Police Department under the Ministry of the Interior 

of the Republic of Lithuania is designated as a competent authority to perform 

the functions mentioned in Article 35. 

25. Malta: 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7, of the Convention on Cybercrime, 

Malta designates as authority responsible for the making or receipt of a request 

for extradition or provisional arrest in the absence of a treaty: 

The Ministry for Justice 



Office of the Prime Minister 
Auberge de Castille 
Valletta VL T 2000 
Malta 

b. In accordance with the provisions of Article 27, paragraphs 2 and 9.e, of the 

Convention on Cybercrime, Malta designates as central authority: 

The Office of the Attorney General 
The Palace 
Valletta 
Malta 

c. In accordance with the provisiOns of Article 35 of the Convention on 

Cybercrime, Malta declares that the contact point for the 24/7 network is: 

The Cybercrime Unit 
Malta Police 
Police General Headquarters 
Flori ana 
Malta 
Phone: +356 22942231 (office hours) 
+356 21224001 (outside office hours) 
Fax: +356 22942236 
Email: computer.crime@gov.mt 

26. Mauritius : 

a. As per Article 24, paragraph 7(a), the Prime Minister's Office, Government 

Centre, Port Louis, is the authority responsible for making or receiving 

requests for extradition or provisional arrest in the absence of a treaty. 

b. As per Article 27, paragraph 2, the central authorities responsible for sending 

and answering requests for mutual assistance, the execution of such requests or 

their transmission to the authorities competent for their execution will be: 

the Ministry of Information and Communication Technology, Level 9, 

Air Mauritius Centre, President John Kennedy Street, Port Louis; 

the Information and Communication Technologies Authority, Level 12, 

The Celicourt 6, Sir Celicourt Antelme Street, Port Louis; 

the Mauritius Police Force, Line Barracks, Port Louis. 

c. As per Article 35, the Assistant Permanent Secretary will be the focal point 

and contact available on a 24-hour, seven-day basis, in order to ensure the 

provision of immediate assistance for the purpose of investigations or 

proceedings concerning criminal offences related to computer systems and data 

etc. 

27. Moldova : 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7, sub-paragraph a, and with Article 

27, paragraph 2, sub-paragraph c of the Convention, the Republic of Moldova 



declares that the following authorities are responsible for receiving and making 

requests for mutual assistance, extradition or provisional arrest: 

Office of the Prosecutor General - for the requests for mutual 

assistance, extradition or provisional arrest formulated in the phase of 

penal prosecution. 

Address: 26, Banulescu - Bodoni str., MD-2012 Chisinau, Republic of 

Moldova. Tel: (+37322) 221 470; Fax (+373 22) 212 032. 

Ministry of Justice - for the requests for mutual assistance, extradition 

or provisional arrest formulated in the judiciary phase of the execution 

of punishment. 

Address: 82, 31 August 1989 str. , MD-2012 Chisinau, Republic of 

Moldova. Tel: (+37322) 234 795; Fax (+373 22) 234 797. 

b. Pursuant to Article 27, paragraph 9, sub-paragraph e of the Convention, the 

Republic of Moldova declares that all the requests formulated in the phase of 

penal prosecution are to be addressed to the Office of the Prosecutor General, 

whilst those formulated in the judiciary phase or in the phase of the execution 

of punishment are to be addressed to the Ministry of Justice. 

c. In accordance with Article 35, paragraph 1, of the Convention, Moldova 

designates as point of contact responsible for ensuring immediate and 

permanent international co-operation in the field of combating cybercrime: 

The Direction of Prevention and Combating of Cybernetic, Information and 
Transnational Offences 
Ministry of Internal Affairs 
14, Bucuriei str. 
MD-2004 Chisinau 
Republic of Moldova 

d. In accordance with Article 3 8, paragraph 1 of the Convention, the Republic of 

Moldova specifies that the provisions of the Convention will be applied only 

on the territory controlled effectively by the authorities of the Republic of 

Moldova. 

28. Montenegro : 

a. In accordance with Article 9, paragraph 4, and with regard to Article 9, 

paragraph 1, item e, of the Convention, Montenegro declares that obtaining 

child pornography through computer systems for oneself and other persons and 

possession of child pornography in computer systems or on mediums for 

storage of computer data shall not be considered offences in case the person 

displayed in these materials turned fourteen years of age and gave his/her 

consent. 



b. In accordance with Article 9, paragraph 4, and with regard to Article 9, 

paragraph 2, item b, of the Convention, Montenegro declares that materials 

which visually display face by which it can be concluded that the person is a 

minor engaged in an explicit act as stated in Article 9, paragraph 2, item b, of 

this Convention shall not be considered child pornography. 

c. In accordance with Article 14, paragraph 3, and with regard to Article 20, of 

the Convention, Montenegro declares that measures from Article 20 of the 

Convention shall be applied solely on the basis of the decision of a competent 

Montenegrin court, if it is necessary for conducting a criminal procedure or for 

reasons of safety in Montenegro. 

d. In accordance with Article 24, paragraph 7, of the Convention, Montenegro 

declares that the authority responsible for making and receiving requests for 

extradition in the absence of an agreement is the Ministry of Justice of 

Montenegro, address: Vuka Karadzica 3, 81 000 Podgorica, while the authority 

responsible for making and receiving requests for provisional arrest in the 

absence of an agreement is the NCB Interpol in Podgorica, address: Bulevar 

Svetog Petra Cetinjskog 22, 81 000 Podgorica. 

e. In accordance with Article 27, paragraph 2, of the Convention, Montenegro 

declares that the central authority designated for sending and answering 

requests for mutual assistance, the execution of such requests or their 

transmission to the authorities competent for their execution in the absence of 

an agreement is the Ministry of Justice of Montenegro, address: Vuka 

Karadzica 3, 81 000 Podgorica. 

29. Netherlands : 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7, of the Convention, the authority 

designated by the Netherlands is: 

The Ministry of Justice 
Office of International Legal Assistance in Criminal Matters 
PO BOX20301 
2500 EH THE HAGUE 
Tel. +31 (0)70-3707911 
Fax + 31 (0)70-3 707945 

b. In accordance with Article 27, paragraph 2.c, of the Convention, the central 

authority designated by the Netherlands is: 

Landelijk Parket van het openbaar ministerie 
(National office of the public prosecution service) 
Postbus 395 
3000 AJ ROTTERDAM 
Tel. + 31 (0) 10-496-69-66 
Fax + 31 (0) 10-484-69-78 



c. In accordance with Article 35 of the Convention, the point of contact 

designated by the Netherlands is: 

Landelijk Parket van het openbaar ministerie 
(National office of the public prosecution service) 
Postbus 395 
3000 AJ ROTTERDAM 

d. In accordance with Article 38 of the Convention, the Kingdom of the 

Netherlands accepts the Convention for the Kingdom in Europe. 

30. Norway: 

a. Pursuant to Article 6, paragraph 3, of the Convention, the Government of the 

Kingdom of Norway reserves the right not to apply Article 6, paragraph l .a.i, 

of the Convention. 

b. Pursuant to Article 14, paragraph 3, of the Convention, the Government of the 

Kingdom of Norway, reserves the right not to apply the measures referred to in 

Article 20 - Real-time collection of traffic data, in cases of less serious 

offences. 

Clarification of what is meant by "less serious offences" 

Pursuant to Article 14, paragraph 3, the Parties may reserve the right to apply 

the measures set out in Article 20 only to offences or categories of offences 

specified in the reservation. It is indicated in the Norwegian reservation, that 

Norway does not wish to allow the collection of traffic data in real time in 

connection with minor offences. 

Section 216b of the Norwegian Criminal Procedure Act provides for the 

collection of traffic data in cases where there is just cause for suspecting a 

person of having committed an offence, or of having attempted to commit an 

offence, that is punishable by imprisonment for a term of five years or more, or 

of having contravened specific penal provisions. 

The use of various types of communication control and other privacy-invasive 

coercive measures is primarily restricted to cases involving serious offences, 

where serious offences are defined as carrying a penalty of five or more years' 

imprisonment. 

Clarification of the relationship between the reservation and the application of 

Articles 20 and 21 in Norwegian law 

The right to apply the measures referred to in Article 20 only to offences 

specified in the reservation is conditional on the range of offences to which 

Article 20 is applied not being more restricted than the range of offences to 

which the measures referred to in Article 21 apply. The condition set out in 

Article 14 must be interpreted to mean that the range of offences for which 



traffic data may be collected in real time must not be more restricted than the 

range of offences for which interception of content data is permitted. 

Article 21 (Interception of content data) is governed in Norwegian law by 

section 216a of the Criminal Procedure Act, and Article 20 by section 216b of 

the Criminal Procedure Act. Section 216a has a prescribed penalty limit of ten 

or more years' imprisonment, while section 216b has a prescribed penalty limit 

of five years' imprisonment. This means that section 216a applies to a narrower 

range of offences than section 216b, and the condition of Article 14 is thus 

fulfilled. Norway is therefore entitled to enter a reservation in accordance with 

Article 14. 

c. Pursuant to Article 29, paragraph 4, of the Convention, the Government of the 

Kingdom of Norway reserves the right to refuse the request for preservation 

under this article in cases where it has reasons to believe that at the time of 

disclosure the condition of dual criminality cannot be fulfilled. 

d. In accordance with Article 24 of the Convention, the Norwegian authority 

responsible for making or receiving requests for extradition is The Royal 

Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005, N-0030 OSLO. 

e. In accordance with Articles 27 and 35 of the Convention, the Norwegian 

authority designated is the: 

KRIPOS National Criminal Investigation Service (NCIS Norway) 
High-Tech Crime Division 
PO Box 8163 Dep 
0034 Oslo, Norway 
Email: post.kripos.desken@politiet.no 
datakrim.kripos@politiet.no 

31. Portugal : 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7a, of the Convention, Portugal 

declares that in those cases in which the Convention on Extradition or other 

bilateral or multilateral instruments on extradition are not applicable, the 

authority responsible for making or receiving requests for extradition or 

provisional arrest is the Procuradoria-Geral da Republica (Rua da Escola 

Politecnica, 140- 1269-269 Lisboa, Portugal). 

b. In accordance with Article 27, paragraph 2c, of the Convention, Portugal 

declares that, in the absence of applicable international agreements, the 

authority responsible for sending and answering requests for mutual legal 

assistance is the Procuradoria-Geral da Republica (Rua da Escola Politecnica, 

140- 1269-269 Lisboa, Portugal). 

c. In accordance with Article 24, paragraph 5, of the Convention, the Portuguese 

Republic declares that it shall not grant extradition of persons who: 



- are to be trialled by an exceptional court or who are to serve a sentence 

passed by such a court; 

- it has been proved will be subject to a trial which affords no legal 

guarantees of criminal proceedings complying with the conditions 

internationally recognised as essential to the protection of human rights, 

or will serve their sentences in inhuman conditions; 

- are being demanded in connection with an offence punishable with a 

lifetime sentence or a lifetime detention order. 

The Portuguese Republic shall grant extradition only for crimes punishable 

with penalty of deprivation of liberty superior to one year. 

The Portuguese Republic shall not grant extradition of Portuguese nationals. 

Portugal shall not grant extradition for offences punishable with the death 

penalty under the law of the requesting State. 

Portugal shall authorise transit through its national territory only in respect of 

persons whose circumstances are such that their extradition may be granted. 

d. In accordance with Article 35, paragraph 1, of the Convention, Portugal 

designates as point of contact for the network 24/7: 

The Judiciary Police 
(Policia Judiciaria) 
Rua Gomes Freire, 174 
1169-007 Lisboa 
Portugal 

32. Romania : 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7.a, of the Convention, Romania 

declares that the central authority responsible for making or receiving requests 

for extradition or provisional arrest is the Ministry of Justice (address: Str. 

Apollodor nr. 17, sector 5, Bucuresti). 

b. In accordance with Article 27, paragraph 2.c, of the Convention, Romania 

declares that the central authorities responsible for sending and answering 

requests for mutual assistance are : 

- the Prosecutor's Office to the High Court of Cassation and Justice for 

the requests of judicial assistance formulated in pre-trial investigation 

(address: Blvd. Libertatii nr. 12-14, sector 5, Bucuresti); 

- the Ministry of Justice for the requests of judicial assistance formulated 

during the trial or execution of punishment. 

c. In accordance with Article 35, paragraph 1, of the Convention, Romania 

declares that the point of contact designated to ensure the immediate and 

permanent international co-operation in the field of combating cybercrime is 

the: 



Service of Combating Cybercrime 
Section for Combating Organised Crime and Drugs Trafficking 
High Court of Cassation and Justice 
Blvd. Libertatii nr. 12-14 
Sector 5, Bucuresti 
Romania 

33. Serbia: 
a. In accordance with Articles 24, 27 and 35 of the Convention, Serbia designates 

as the central authorities in charge for the implementation of the Convention : 

Ministry of Interior of the Republic of Serbia 
Directorate of Crime Police 
Department for the fight against organized crime 
Bulevar Mihajla Pupina 2 
11070 No vi Beograd 

34. Slovakia : 
a. In accordance with Article 40 of the Convention, the Slovak Republic declares 

that it avails itself of the possibility to require additional element within the 

meaning of Article 2 of the Convention, and for a criminal liability of illegal 

access it requires that the offence be committed by infringing security 

measures, with the intent of obtaining computer data or other dishonest intent, 

or in relation to a computer system that is connected to another computer 

system. 

b. In accordance with Article 42 and Article 29, paragraph 4, of the Convention, 

the Slovak Republic avails itself of the right to refuse the request for 

preservation in cases where it has reasons to believe that at the time of 

disclosure the condition of dual criminality cannot be fulfilled. 

c. In accordance with Article 42 and Article 4, paragraph 2, of the Convention, 

the Slovak Republic avails itself of the right to require for the criminal liability 

of the conduct referred to in Article 4, paragraph 1, that it results in serious 

harm. 

d. In accordance with Article 24, paragraph 7.a, of the Convention, the Slovak 

Republic declares that the Ministry of Justice of the Slovak Republic (Zupne 

mimestie 13, 81311 Bratislava) is designated as the authority responsible for 

making and receiving requests for extradition. The competent authority for 

receiving requests for provisional arrest is the competent prosecutor of the 

Regional Prosecutor's Office and the Ministry of Justice of the Slovak 

Republic. The competent authority for making requests for provisional arrest is 

the Ministry of Justice of the Slovak Republic and the court competent for 

issuing an international arrest warrant. 



e. In accordance with Article 27, paragraph 2.a, of the Convention, the Slovak 

Republic declares that the central authorities are the Ministry of Justice of the 

Slovak Republic (Zupne munestie 13, 81311 Bratislava) and the General 

Prosecutor's Office (StUrova 2, 81285 Bratislava). 

f. In accordance with Article 35 of the Convention, the Slovak Republic notifies 

that the point of contact is the: 

Presidium ofthe Police Forces 
International Police Cooperation Office 
National Central Bureau of Interpol 
Vajnorska 25 
812 72 Bratislava 

35. Slovenia : 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7, of the Convention, the Republic of 

Slovenia declares that: 

- the Ministry of Foreign Affairs is the authority responsible for making 

or receiving requests for extradition in the absence of a treaty : 

Ministry ofF oreign Affairs of the Republic of Slovenia 
Presernova 25 
SI- 1000 Ljubljana 
Tel. +386 1 478 2000 

- the Ministry of the Interior, Criminal Investigation Police Directorate, 

International Police Cooperation Section is the authority responsible for 

making or receiving requests for provisional arrests in the absence of a 

treaty: 

Ministry of the Interior 
Criminal Investigation Police Directorate 
International Police Cooperation Section 
Tel. +386 1 428 4780 
Fax +386 1 251 75 16 
Mobile phone (officer on duty): +386 41 713 680 ; +386 41 713 699 
Email : interpol.ljubljana@policija.si 

b. In accordance with Article 27, paragraph 2, of the Convention, the Republic of 

Slovenia designates the Ministry of Justice as the central authority responsible 

for sending and answering requests for mutual assistance : 

Ministry of Justice 
Zupanciceva 3 
SI- 1000 Ljubljana 

c. In accordance with Article 35 of the Convention, the Republic of Slovenia 

designates as point of contact available on a twenty-four hours, seven-day

week-basis: 

Ministry of the Interior 
Criminal Police Directorate 
International Police Cooperation Division 



Email : interpol.ljubljana@policija.si 

36. Spain: 

a. If the Convention were to be extended by the United Kingdom to Gibraltar, 

Spain would like to make the following declaration: 

Gibraltar is a non-autonomous territory whose international relations come 

under the responsibility of the United Kingdom and which is subject to a 

decolonisation process in accordance with the relevant decisions and 

resolutions ofthe General Assembly ofthe United Nations. 

The authorities of Gibraltar have a local character and exercise exclusively 

internal competences which have their origin and their foundation in a 

distribution and attribution of competences performed by the United Kingdom 

in compliance with its internal legislation, in its capacity as sovereign State on 

which the mentioned non-autonomous territory depends. 

As a result, the eventual participation of the Gibraltarian authorities in the 

application of this Convention will be understood as carried out exclusively as 

part of the internal competences of Gibraltar and cannot be considered to 

modify in any way what was established in the two previous paragraphs. 

b. In accordance with Articles 24 and 27 of the Convention, Spain declares that 

the central authority designated is the Sub-Directorate General for International 

Legal Cooperation of the Ministry of Justice. 

c. In accordance with Article 35 of the Convention, Spain declares that the 

central authority designated is the : 

"Commissariat General de Ia Police Judiciaire" 
Ministry of the Interior. 

37. Switzerland: 

a. Switzerland declares that it will apply Article 2 to the extent that the offence is 

committed by infringing safety measures. 

b. Switzerland declares that it will apply Article 3 insofar as the offence 1s 

committed with intent to unjust enrichment. 

c. Switzerland declares that it will apply Article 7 only to the extent that the 

offence is committed with a view to providing a benefit to oneself or a third 

party or causing damages. 

d. In accordance with Article 9, paragraph 3, of the Convention, Switzerland 

declares that, within the context of Article 9, paragraph 2, it understands by the 

term "minor" any person under the age of sixteen. 

e. In accordance with Article 6, paragraph 3, of the Convention, Switzerland 

reserves the right to apply Article 6, paragraph 1, only when the offence 



concerns the sale, distribution or any other provision of the items referred to in 

Article 6, paragraph 1 a.ii. 

f. In accordance with Article 9, paragraph 4, of the Convention, Switzerland 

reserves the right not to apply Article 9 (2) (b). 

g. In accordance with Article 14, paragraph 3, of the Convention, Switzerland 

reserves the right to apply the measures referred to in Article 20 to crimes and 

offences under the Criminal Code. 

h. In accordance with Article 29, paragraph 4, of the Convention, Switzerland 

reserves the right to subject to the condition referred to in Article 29, paragraph 

4, the execution of any letters rogatory requiring the application of any 

coercive measure. 

1. In accordance with Article 24, paragraph 7 of the Convention, the Federal 

Office of Justice, the Federal Department of Justice and Police, 3003 Berne, is 

the competent authority, for Switzerland, for sending and receiving requests 

for extradition or provisional arrest. 

J. In accordance with Article 27, paragraph 2, of the Convention, the Federal 

Office of Justice, in the Federal Department of Justice and Police, 3003 Berne, 

is the authority responsible for sending and receiving legal requests for mutual 

assistance. 

k. Switzerland declares that in case of emergency, within the context of Article 

27, paragraph 9, of the Convention, the Federal Office of Justice and Police, 

3003 Berne, is the central authority to which all requests to Switzerland for 

mutual assistance must be addressed. 

1. In accordance with Article 35 of the Convention, the Federal Office of Justice, 

in the Federal Department of Justice and Police, 3003 Berne, is the point of 

contact available on a 24 hours a day, seven days a week basis. 

38. The former Yugoslav Republic of Macedonia : 

a. In accordance with Article 24, paragraph 7, sub-paragraph a, of the 

Convention, the Republic of Macedonia declares that the Ministry of Justice of 

the Republic of Macedonia is designated as responsible authority to perform 

the functions mentioned in Article 24, paragraph 7, sub-paragraph a. 

b. In accordance with Article 27, paragraph 2, sub-paragraph a, of the 

Convention, the Republic of Macedonia declares that the Ministry of Justice of 

the Republic of Macedonia is designated as central autority to perform the 

functions mentioned in Article 27. 

c. The 24/7 Network point of contact designated by the Republic of Macedonia 

IS: 

The Deputy Public Prosecutor 



Department for Fight against Crime and Corruption 
Office of Public Prosecutor 
ul. Krste Misirkov bb 
1000 SKOPJE 
Email: office@zjorm.org.mk 

39. Ukraine : 

a. Ukraine reserves the right not to apply paragraph 1 of Article 6 of the 

Convention concerning the establishment of criminal liability for the 

production, procurement for use and otherwise making available for use of the 

objects designated in subparagraph 1.a.i., and also the production and 

procurement for use of the objects designated in subparagraph 1.a.ii of Article 

6 of the Convention. 

b. Ukraine reserves the right not to apply to the full extent subparagraphs l.d and 

I.e of Article 9 of the Convention. 

c. In accordance with Article 24, subparagraph 7.a, of the Convention, Ukraine 

declares that the authorities empowered to perform the functions mentioned in 

paragraph 7 of Article 24 of the Convention shall be the Ministry of Justice of 

Ukraine (concerning court's inquiries) and the General Prosecutor's Office of 

Ukraine (concerning inquiries ofbodies of prejudicial inquiry). 

d. In accordance with Article 27, subparagraph 2.c, of the Convention, Ukraine 

declares that the authorities responsible for sending requests for mutual 

assistance, answering them, their execution or their transfer to the empowered 

authorities shall be the Ministry of Justice of Ukraine (concerning courts' 

commission) and the General Prosecutor's Office of Ukraine (concerning 

commissions of bodies of prejudicial inquiry). 

40. United Kingdom: 

a. In accordance with Article 9, paragraph 4, of the Convention, the Government 

of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland reserves the right 

not to apply Article 9 (2) (b), which states that "child pornography" includes "a 

person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct", as this 

provision is incompatible with domestic law regarding indecent photographs of 

children. 

b. In accordance with Article 22, paragraph 2, of the Convention, the 

Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

reserves the right not to apply Article 22 (1) (d). The UK can extend extra

territorial jurisdiction over most of the offences in Articles 2-11 , although not 

over fraud committed in Scotland, under specific circumstances. As there is no 



overarching arrangement that extends extra-territorial jurisdiction, the UK 

cannot say that it will apply in every case. 

c. In accordance with Article 29, paragraph 4, of the Convention, the 

Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

reserves the right not to apply Article 29 where execution of the request for 

preservation requires the exercise of coercive powers and where dual 

criminality cannot be established. 

d. In accordance with Article 24, paragraph 7 .a, of the Convention, the 

Government of the United Kingdom declares that the authorities responsible 

for making or receiving requests for extradition or provisional arrest in the 

absence of a treaty are: 

- Home Office 
Judicial Co-operation Unit 
5th Floor, Fry building 
2 Marsham Street 
London 
SWIP 4DF 

- Scottish Government (when the person is believed to be in Scotland) 
Criminal Procedure Division 
St. Andrew' s House 
Regent Road 
Edinburgh 
EHl 3DG 

e. In accordance with Article 27, paragraph 2.c, of the Convention, the 

Government of the United Kingdom declares that the competent authorities to 

which requests for mutual assistance should be made to the relevant Central 

Authority are: 

- For matters related to England, Wales, and Northern Ireland: 

UK Central Authority 
Home Office 
5th Floor Peel building 
2 Marsham Street 
London 
SWIP 4DF 

- For matters related to Scotland: 

International Co-operation Unit 
Argyle House 
C Floor 
3 Lady Lawson Street 
Edinburgh 
EH39DR 

- For matters related to indirect taxation: 

Law Enforcement & International Advisory Division 
HM Revenue and Customs - Solicitor' s Office 
Room 2/74 



- - - ----- ·-- ---

1 00 Parliament Street 
London 
SW1A2BQ 

f. In accordance with Article 9, paragraph 4, of the Convention, the Government 

of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland declares that it 

reserves the right not to apply Article 9 (2) (c), as Scotland has no offence 

covering a ' realistic ' image which is not, and is not derived from, a photograph 

of a real person. 

41. United States of America: 

a. The United States of America declares, pursuant to Articles 2 and 40, that 

under United States law, the offenses set forth in Article 2 ("Illegal access") 

includes an additional requirement of intent to obtain computer data. 

b. The United States of America declares, pursuant to Articles 6 and 40, that 

under United States law, the offense set forth in paragraph (1 ) (b) of Article 6 

("Misuse of devices") includes a requirement that a minimum number of items 

be possessed. The minimum number shall be the same as that provided for by 

applicable United States federal law. 

c. The United States of America declares, pursuant to Articles 7 and 40, that 

under United States law, the offense set forth in Article 7 ("Computer-related 

forgery") includes a requirement of intent to defraud. 

d. The United States of America declares, pursuant to Articles 27 and 40, that 

requests made to the United States under paragraph 9( e) of Article 27 

("Procedures pertaining to mutual assistance requests in the absence of 

applicable international agreements") are to be addressed to its central 

authority for mutual assistance. 

e. The United States of America, pursuant to Articles 4 and 42 of the Convention, 

reserves the right to require that the conduct result in serious harm, which shall 

be determined in accordance with applicable United States federal law_ 

f The United States of America, pursuant to Articles 6 and 42 of the Convention, 

reserves the right not to apply paragraphs (1) (a) (i) and (1) (b) of Article 6 

("Misuses of devices") with respect to devices designed or adapted primarily 

for the purpose of committing the offenses established in Article 4 ("Data 

interference") and Article 5 ("System interference")-

g. The United States of America, pursuant to Articles 9 and 42 of the Convention, 

reserves the right to apply paragraphs (2) (b) and (c) of Article 9 only to the 

extent consistent with the Constitution of the United States as interpreted by 

the United States and as provided for under its federal law, which includes, for 



example, crimes of distribution of material considered to be obscene under 

applicable United States standards. 

h. The United States of America, pursuant to Articles 10 and 42 of the 

Convention, reserves the right to impose other effective remedies in lieu of 

criminal liability under paragraphs 1 and 2 of Article 10 ("Offenses related to 

infringement of copyright and related rights") with respect to infringements of 

certain rental rights to the extent the criminalisation of such infringements is 

not required pursuant to the obligations the United States has undertaken under 

the agreements referenced in paragraphs 1 and 2. 

1. The United States of America, pursuant to Articles 22 and 42 of the 

Convention, reserves the right not to apply in part paragraphs (1) (b), (c) and 

(d) of Article 22 ("Jurisdiction"). The United States does not provide for 

plenary jurisdiction over offenses that are committed outside its territory by its 

citizen or on board ships flying its flag or aircraft registered under its laws. 

However, United States law does provide for jurisdiction over a number of 

offenses to be established under the Convention that are committed abroad by 

United States nationals in circumstances implicating particular federal 

interests, as well as over a number of such offenses committed on board United 

States-flagged ships or aircraft registered under United States law. 

Accordingly, the United States will implement paragraphs (I) (b), (c) and (d) 

to the extent provided for under its federal law. 

J. The United States of America, pursuant to Articles 41 and 42 of the 

Convention, reserves the right to assume obligations under Chapter II of the 

Convention in a manner consistent with its fundamental principles of 

federalism. 

k. Pursuant to Article 24, paragraph 7, of the Convention, the United States of 

America is not designating an authority responsible for extradition or 

provisional arrest in the absence of a treaty, as the United States will continue 

to rely on bilateral extradition treaties, and the authority responsible for 

making or receiving extradition requests on behalf of the United States is set 

forth in the applicable bilateral extradition treaties. 

1. Pursuant to Article 27, paragraph 2, of the Convention, the Office of 

International Affairs, United States Department of Justice, Criminal Division, 

Washington, D.C., 20530, is designated as the central authority of the United 

States of America for mutual assistance under the Convention. 

m. Pursuant to Article 35, paragraph 1, of the Convention, the Computer Crime 

and Intellectual Property Section, United States Department of Justice, 

Criminal Division, Washington, D.C., 20530, is designated as the point of 

contact available on a twenty-four hour, seven-day-a-week basis to ensure the 



provision of immediate assistance under the Convention. Contact Information 

for the Computer Crime and Intellectual Property Section is given below : 

24/7 Contact: United States of America 

Contact: 

Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) 
U.S. Department of Justice, Washington, DC 
Description of Contact 

CCIPS is a section of the Criminal Division of the U.S. Department of Justice 

that has 40 lawyers with responsibilities for combating cybercrime and theft of 

intellectual property, and with expertise in obtaining electronic evidence. 



Warszawa,l\.9maja 2014 r. 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.333.2014 / 7 /JS 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji 
Rady Europy o cyberpnestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 
2001r. wyrażona na podstawie art.13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji 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 Unii Europejskiej. 
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