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Preambu³a

Pañstwa cz³onkowskie Rady Europy i inne Pañstwa Sygnatariusze niniejszej kon-
wencji, bior¹c pod uwagê, ¿e celem Rady Europy jest osi¹gniêcie wiêkszej jednoœci
miêdzy jej cz³onkami;

uznaj¹c wartoœæ wspierania wspó³pracy z innymi Pañstwami Sygnatariuszami ni-
niejszej konwencji;

przekonane o potrzebie prowadzenia, jako kwestii priorytetowej, wspólnej polityki
kryminalnej maj¹cej na celu ochronê spo³eczeñstwa przed cyberprzestêpczoœci¹,
miêdzy innymi poprzez przyjêcie w³aœciwych przepisów prawnych i wspieranie miê-
dzynarodowej wspó³pracy;

œwiadome g³êbokich zmian dokonanych na skutek digitalizacji, konwergencji
i trwaj¹cej globalizacji sieci informatycznych;

zaniepokojone ryzykiem, ¿e sieci informatyczne i informacje elektroniczne mog¹ byæ
tak¿e wykorzystywane w celu pope³niania przestêpstw oraz ¿e dowód w sprawie
takich przestêpstw mo¿e byæ przechowywanyi przekazywanyza pomoc¹ tych sieci;

uznaj¹c potrzebê wspó³pracy miêdzy pañstwami i przemys³em prywatnym w zwal-
czaniu cyberprzestêpczoœci oraz potrzebê ochrony prawnie uzasadnionych interesów
w stosowaniu i rozwoju technologii informatycznych;

zdaj¹c sobie sprawê, ¿e skuteczna walka z cyberprzestêpczoœci¹ wymaga zwiêk-
szonej, szybkiej i dobrze funkcjonuj¹cej wspó³pracy miêdzynarodowej w sprawach
karnych;

przekonane, ¿e niniejsza konwencja jest niezbêdna dla powstrzymania dzia³añ
skierowanych przeciwko poufnoœci, integralnoœci i dostêpnoœci systemów informa-
tycznych, sieci i danych informatycznych, jak równie¿ nieprawid³owemu wykorzy-
stywaniu tych systemów, sieci i danych, poprzez uznanie takiego postêpowania za
przestêpstwo, zgodnie z niniejsz¹ konwencj¹. oraz przyjêcia œrodków, które bêd¹
przydatne w skutecznym zwalczaniu takich przestêpstw, poprzez u³atwienie ich
wykrywania, prowadzenia dochodzenia i œcigania zarówno na szczeblu krajowym, jak
i miêdzynarodowym, oraz poprzez przyjêcie rozwi¹zañ sprzyjaj¹cych szybkiej i rze-
telnej wspó³pracy miêdzynarodowej;

pamiêtaj¹c o koniecznoœci zagwarantowania równowagi pomiêdzy wdra¿aniem prze-
pisów prawnych a poszanowaniem podstawowych praw cz³owieka, zgodnie z Kon-
wencj¹ Rady Europy z 1950 roku o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci
oraz Miêdzynarodowym Paktem Narodów Zjednoczonych z 1966 roku o prawach
obywatelskich i politycznych, jak równie¿ innymi traktatami odnosz¹cymi siê do praw
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cz³owieka, które potwierdzaj¹ prawo ka¿dej jednostki do posiadania w³asnych wol-
nych opinii, jak równie¿ prawo do wolnoœci wypowiedzi, ³¹cznie z wolnoœci¹ poszu-
kiwania, uzyskiwania i dzielenia siê wszelkiego rodzaju informacjami i ideami, bez
wzglêdu na granice, oraz prawo do poszanowania prywatnoœci;

pamiêtaj¹c tak¿e o prawie do ochrony danych osobowych, przewidzianym np.
w Konwencji Rady Europy z 1981 roku o ochronie osób w zwi¹zku z automatycznym
przetwarzaniem danych osobowych;

maj¹c na uwadze Konwencjê Narodów Zjednoczonych z 1989 roku o prawach
dziecka oraz Konwencjê Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 1999 roku o naj-
gorszych warunkach pracy dzieci;

bior¹c pod uwagê istniej¹ce konwencje Rady Europy dotycz¹ce wspó³pracy
w dziedzinie spraw karnych, jak równie¿ podobne traktaty, które istniej¹ pomiêdzy
pañstwami cz³onkowskimi Rady Europy i innymi pañstwami oraz podkreœlaj¹c, ¿e
niniejsza konwencja ma na celu uzupe³nienie tych konwencji dla zwiêkszenia skutecz-
noœci dochodzeñ w sprawach karnych i postêpowañ dotycz¹cych przestêpstw zwi¹za-
nych z systemami informatycznymi i danymi, oraz umo¿liwienie zbierania elektro-
nicznych materia³ów dowodowych dotycz¹cych przestêpstw;

przyjmuj¹c z zadowoleniem ostatnie osi¹gniêcia sprzyjaj¹ce dalszemu pog³êbianiu
zrozumienia i wspó³pracy miêdzynarodowej w zwalczaniu cyberprzestêpczoœci, ³¹cz-
nie z dzia³aniami Narodów Zjednoczonych, OECD, Unii Europejskiej i G8;

powo³uj¹c siê na Zalecenie nr R(85)10 dotycz¹ce praktycznego stosowania
Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych w odniesieniu do
wniosków rekwizycyjnych dotycz¹cych pods³uchu rozmów telefonicznych, na
Zalecenie nr R(88)2 w sprawie piractwa w dziedzinie prawa autorskiego i praw
pokrewnych, na Zalecenie nr R(87)15 dotycz¹ce wykorzystywaniadanych osobowych
w sektorze policji, na Zalecenie nr R(95)4 o ochronie danych osobowych w sferze
us³ug telekomunikacyjnych ze szczególnym uwzglêdnieniem us³ug telefonicznych, jak
równie¿ na Zalecenie nr R(89)9 w sprawie przestêpstw komputerowych, które zawiera
wytyczne dla legislacji krajowych dotycz¹ce definicji pewnych przestêpstw kompu-
terowych, oraz na Zalecenie nr R(95)13 w sprawie problemów prawa karnego
procesowego zwi¹zanych z technologi¹ informatyczn¹;

bior¹c pod uwagê Rezolucjê nr 1 przyjêt¹ przez Europejskich Ministrów Sprawiedli-
woœci na ich 21 Konferencji (Praga, 10–11 czerwca 1997 roku), która zaleci³a Komi-
tetowi Ministrów wspieranie prac prowadzonych przez Europejski Komitet ds. Prze-
stêpczoœci (CDPC) w zakresie cyberprzestêpczoœci, w celu wzajemnego zbli¿enia
postanowieñ w zakresie prawa karnego oraz umo¿liwienia stosowania efektywnych
œrodków œcigania takich przestêpstw, jak równie¿ Rezolucjê nr 3 przyjêt¹ na
23 Konferencji Europejskich Ministrów Sprawiedliwoœci (Londyn, 8–9 czerwca 2000
roku), która zachêca³a negocjuj¹ce strony do kontynuowania ich wysi³ków maj¹cych
na celu znalezienie w³aœciwych rozwi¹zañ, które umo¿liwi³yby przyst¹pienie do Kon-
wencji jak najwiêkszej liczbie pañstw, oraz uœwiadomi³a potrzebê szybkiego i efek-
tywnego systemu wspó³pracy miêdzynarodowej, uwzglêdniaj¹cej nale¿ycie szcze-
gólne wymagania walki z cyberprzestêpczoœci¹;

maj¹c równie¿ na uwadze Plan Dzia³ania przyjêty przez szefów pañstw i rz¹dów Rady
Europy podczas ich Drugiego Szczytu (Strasburg, 10–11 paŸdziernika 1997 roku),
w celu znalezienia wspólnej odpowiedzi na rozwój nowych technologii, opartej na
standardach i wartoœciach Rady Europy;

uzgodni³y co nastêpuje:
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ROZDZIA£ I
TERMINOLOGIA

Artyku³ 1
Definicje

Dla celów niniejszej konwencji:
a. „system informatyczny” oznacza ka¿de urz¹dzenie lub grupê wzajemnie po-

³¹czonych lub zwi¹zanych ze sob¹ urz¹dzeñ, z których jedno lub wiêcej,
zgodnie z programem, wykonuje automatyczne przetwarzanie danych;

b. „dane informatyczne” oznaczaj¹ dowolne przedstawienie faktów, informacji lub
pojêæ w formie w³aœciwej do przetwarzania w systemie komputerowym, ³¹cznie
z odpowiednim programem powoduj¹cym wykonanie funkcji przez system
informatyczny;

c. „dostawca us³ug” oznacza:
i. dowolny podmiot prywatny lub publiczny, który umo¿liwia u¿ytkownikom

jego us³ug komunikowanie siê za pomoc¹ systemu informatycznego, oraz
ii. dowolny inny podmiot, który przetwarza lub przechowuje dane informatycz-

ne w imieniu takich us³ug komunikacyjnych lub u¿ytkownikówtakich us³ug.
d. „dane dotycz¹ce ruchu” oznaczaj¹ dowolne dane informatyczne odnosz¹ce

siê do komunikowania siê za pomoc¹ systemu informatycznego, wygenerowa-
ne przez system informatyczny, który utworzy³ czêœæ w ³añcuchu komunika-
cyjnym, wskazuj¹ce swoje pochodzenie, przeznaczenie, œcie¿kê, czas, datê,
rozmiar, czas trwania lub rodzaj danej us³ugi.

ROZDZIA£ II
ŒRODKI, JAKIE NALE¯Y PODJ¥Æ NA SZCZEBLU KRAJOWYM

Czêœæ 1
Prawo karne materialne

Tytu³ 1

Przestêpstwa przeciwko poufnoœci,

integralnoœci i dostêpnoœci danych informatycznych i systemów

Artyku³ 2
Nielegalny dostêp

Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwo w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnego, bezprawnego
dostêpu do ca³oœci lub czêœci systemu informatycznego. Strony mog¹ wprowadziæ
wymóg, ¿e przestêpstwo musi zostaæ pope³nione poprzez naruszenie zabezpieczeñ,
z zamiarem pozyskania danych informatycznych lub innym nieuczciwym zamiarem,
lub w odniesieniu do systemu informatycznego, który jest po³¹czony z innym syste-
mem informatycznym.
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Artyku³ 3
Nielegalne przechwytywanie danych

Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwo w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnego, bezprawnego prze-
chwytywania za pomoc¹ urz¹dzeñ technicznych niepublicznych transmisji danych
informatycznych do, z, lub w ramach systemu informatycznego, ³¹cznie z emisjami
elektromagnetycznymi pochodz¹cymi z systemu informatycznego przekazuj¹cego
takie dane informatyczne. Strony mog¹ wprowadziæ wymóg, ¿e przestêpstwo musi
zostaæ pope³nione z nieuczciwym zamiarem lub w zwi¹zku z systemem informa-
tycznym, który jest po³¹czony z innym systemem informatycznym.

Artyku³ 4
Naruszenie integralnoœci danych

1. Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwo w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnego, bezprawnego
niszczenia, wykasowywania, uszkadzania, dokonywania zmian lub usuwania
danych informatycznych.

2. Strona mo¿e zastrzec sobie prawo wprowadzenia wymogu, ¿e zachowanie opi-
sane w ustêpie 1 musi skutkowaæ powa¿n¹ szkod¹.

Artyku³ 5
Naruszenie integralnoœci systemu

Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwo w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnego, bezprawnego po-
wa¿nego zak³ócania funkcjonowania systemu informatycznego poprzez wprowa-
dzanie, transmisjê, niszczenie, wykasowywanie, uszkadzanie, dokonywanie zmian
lub usuwanie danych informatycznych.

Artyku³ 6
Niew³aœciwe u¿ycie urz¹dzeñ

1. Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwo w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnych i bezprawnych:
a. produkcji, sprzeda¿y, pozyskiwania z zamiarem wykorzystania, importowania,

dystrybucji lub innego udostêpniania:
i. urz¹dzenia, w tym tak¿e programu komputerowego, przeznaczonego lub

przystosowanego przede wszystkim dla celów pope³nienia któregokolwiek
z przestêpstw okreœlonych zgodnie z artyku³ami 2–5;

ii. has³a komputerowego, kodu dostêpu lub podobnych danych, dziêki którym
ca³oœæ lub czêœæ systemu informatycznego jest dostêpna,

z zamiarem wykorzystania dla celów pope³nienia któregokolwiek z przestêpstw
okreœlonych zgodnie z artyku³ami 2–5; oraz

b. posiadania jednostki wymienionej powy¿ej w punktach a. i. lub ii. z zamiarem
wykorzystania w celu pope³nienia któregokolwiek z przestêpstw okreœlonych
zgodnie z artyku³ami 2–5. Strona mo¿e w swoim prawie wprowadziæ wymóg,
¿e odpowiedzialnoœæ karna dotyczy posiadania wiêkszej iloœci takich jedno-
stek.

2. Niniejszego artyku³u nie nale¿y interpretowaæ jako maj¹cego na celu poci¹gniêcie
do odpowiedzialnoœci karnej w przypadku, kiedy produkcja, sprzeda¿, pozyski-
wanie z zamiarem wykorzystania, importowanie, dystrybucja lub inne udostêp-
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nianie lub posiadanie, o którym mowa w ustêpie 1 niniejszego artyku³u, nie jest
dokonywane w celu pope³nienia przestêpstwa okreœlonego zgodnie z artyku³ami
2–5 niniejszej konwencji, jak w przypadku dozwolonego testowania lub ochrony
systemu informatycznego.

3. Ka¿da Strona mo¿e zastrzec sobie prawo do niestosowania ustêpu 1 niniejszego
artyku³u, pod warunkiem, ¿e zastrze¿enie to nie dotyczy sprzeda¿y, dystrybucji lub
innego udostêpniania jednostek wymienionych w ustêpie 1.a.ii.

Tytu³ 2

Przestêpstwa komputerowe

Artyku³ 7
Fa³szerstwo komputerowe

Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwa w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnego, bezprawnego wpro-
wadzania, dokonywania zmian, wykasowywania lub usuwania danych informa-
tycznych, w wyniku czego powstaj¹ dane nieautentyczne, które w zamiarze sprawcy
maj¹ byæ uznane lub wykorzystane w celach zgodnych z prawem jako autentyczne,
bez wzglêdu na to, czy s¹ one mo¿liwe do bezpoœredniego odczytania i zrozumia³e.
Strona mo¿e wprowadziæ wymóg, ¿e odpowiedzialnoœæ karna dotyczy dzia³ania
w zamiarze oszustwa lub w podobnym nieuczciwym zamiarze.

Artyku³ 8
Oszustwo komputerowe

Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwa w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnego, bezprawnego spo-
wodowania utraty maj¹tku przez inn¹ osobê poprzez:

a. wprowadzenie, dokonanie zmian, wykasowanie lub usuniêcie danych infor-
matycznych,

b. ka¿d¹ ingerencjê w funkcjonowanie systemu komputerowego, z zamiarem
oszustwa lub nieuczciwym zamiarem uzyskania korzyœci ekonomicznych dla
siebie lub innej osoby.

Tytu³ 3

Przestêpstwa ze wzglêdu na charakter zawartych informacji

Artyku³ 9
Przestêpstwa zwi¹zane z pornografi¹ dzieciêc¹

1. Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwa w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnego i bezprawnego:
a. produkowania pornografii dzieciêcej dla celów jej rozpowszechniania za po-

moc¹ systemu informatycznego;
b. oferowania lub udostêpniania pornografii dzieciêcej za pomoc¹ systemu

informatycznego;
c. rozpowszechniania lub transmitowania pornografii dzieciêcej za pomoc¹

systemu informatycznego;
d. pozyskiwania pornografii dzieciêcej za pomoc¹ systemu informatycznego dla

siebie lub innej osoby;
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e. posiadania pornografii dzieciêcej w ramach systemu informatycznego lub na
œrodkach do przechowywania danych informatycznych.

2. Dla celów powy¿szego ustêpu 1 pojêcie „pornografia dzieciêca” obejmuje materia³
pornograficzny, który w sposób widoczny przedstawia:
a. osobê ma³oletni¹ w trakcie czynnoœci wyraŸnie seksualnej;
b. osobê, która wydaje siê byæ nieletni¹, w trakcie czynnoœci wyraŸnie seksualnej;
c. realistyczny obraz przedstawiaj¹cy osobê ma³oletni¹ w trakcie czynnoœci

wyraŸnie seksualnej.
3. Dla celów powy¿szego ustêpu 2, pojêcie „osoba ma³oletnia” (obejmuje wszystkie

osoby poni¿ej 18 roku ¿ycia. Strona mo¿e wprowadziæ wymóg ni¿szej granicy
wieku, która nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 16 lat.

4. Ka¿da ze Stron mo¿e zastrzec sobie prawo niestosowania, w ca³oœci lub w czêœci,
ustêpu 1.d. i e. oraz ustêpu 2.b. i c.

Tytu³ 4

Przestêpstwa zwi¹zane z naruszeniem

praw autorskich i praw pokrewnych

Artyku³ 10
Przestêpstwa zwi¹zane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych

1. Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwa w jej prawie wewnêtrznym, naruszeñ prawa autorskiego
zdefiniowanego w prawie danej Strony zgodnie z podjêtymi przez ni¹ zobo-
wi¹zaniami wynikaj¹cymi z Aktu Paryskiego z dnia 24 lipca 1971 roku zmienia-
j¹cego Konwencjê Berneñsk¹ o ochronie dzie³ literackich i artystycznych, Porozu-
mienia w sprawie handlowych aspektów praw w³asnoœci intelektualnej oraz
Traktatu Œwiatowej Organizacji W³asnoœci Intelektualnej o prawach autorskich,
z wy³¹czeniem praw osobistych przewidzianych przez te konwencje, je¿eli po-
pe³nione s¹ umyœlnie, na skalê komercyjn¹ i za pomoc¹ systemu informa-
tycznego.

2. Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwa w jej prawie wewnêtrznym, naruszeñ praw pokrewnych
zdefiniowanych w prawie danej Strony, zgodnie z podjêtymi przez ni¹ zobo-
wi¹zaniami wynikaj¹cymi z Miêdzynarodowej konwencji o ochronie wykonawców,
producentów fonogramów i organizacji nadawczych zawartej w Rzymie (Kon-
wencja Rzymska), Umowy w sprawie handlowych aspektów praw w³asnoœci inte-
lektualnej oraz Traktatu Œwiatowej Organizacji W³asnoœci Intelektualnej
o wykonaniach i fonogramach, z wy³¹czeniem praw osobistych przewidzianych
przez te konwencje, je¿eli pope³nione s¹ umyœlnie, na skalê komercyjn¹ i za
pomoc¹ systemu informatycznego.

3. Strona mo¿e zastrzec sobie prawo do niepoci¹gania do odpowiedzialnoœci karnej
na podstawie ustêpów 1 i 2 niniejszego artyku³u w pewnych przypadkach, pod
warunkiem, ¿e istniej¹ inne skuteczne œrodki prawne oraz ¿e zastrze¿enie to nie
stanowi odstêpstwa od miêdzynarodowych zobowi¹zañ Strony okreœlonych
w miêdzynarodowych instrumentach, wymienionych w ustêpach 1 i 2 niniejszego
artyku³u.
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Tytu³ 5

Inne formy odpowiedzialnoœci i sankcje

Artyku³ 11
Usi³owanie i pomocnictwo lub pod¿eganie

1. Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwa w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnego pomocnictwa lub
pod¿egania do pope³nienia któregokolwiek z przestêpstw okreœlonych zgodnie
z artyku³ami 2–10 niniejszej konwencji.

2. Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwo w jej prawie wewnêtrznym umyœlnego usi³owania
pope³nienia któregokolwiek z przestêpstw okreœlonych zgodnie z artyku³ami 3 oraz
5, 7, 8, 9 ust. 1.a. oraz 9 ust. 1.c. niniejszej konwencji.

3. Ka¿de pañstwo mo¿e zastrzec sobie prawo do niestosowania, w ca³oœci lub
w czêœci, ustêpu 2 niniejszego artyku³u.

Artyku³ 12
Odpowiedzialnoœæ osób prawnych

1. Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
zagwarantowania poniesienia odpowiedzialnoœci przez osoby prawne za prze-
stêpstwa okreœlone zgodnie z niniejsz¹ konwencj¹, pope³nione dla ich korzyœci
przez dowoln¹ osobê fizyczn¹, dzia³aj¹c¹ samodzielnie b¹dŸ jako czêœæ organu
osoby prawnej, zajmuj¹c¹ w niej pozycjê wiod¹c¹ z uwagi na:
a. uprawnienia do reprezentowania osoby prawnej;
b. uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu osoby prawnej;
c. uprawnienia do wykonywania kontroli w ramach osoby prawnej.

2. Oprócz przypadków wymienionych ju¿ w ustêpie 1 niniejszego artyku³u, ka¿da ze
Stron podejmie œrodki niezbêdne dla zagwarantowania, ¿e osoba prawna mo¿e
zostaæ poci¹gniêta do odpowiedzialnoœci, gdy brak nadzoru lub kontroli ze strony
osoby fizycznej, wymienionej w ustêpie 1, umo¿liwi pope³nienie przestêpstwa
okreœlonego zgodnie z niniejsz¹ konwencj¹, przez osobê fizyczn¹ dla korzyœci tej
osoby prawnej.

3. W zale¿noœci od zasad prawnych danej Strony, odpowiedzialnoœæ osoby prawnej
mo¿e byæ karna, cywilna lub administracyjna.

4. Odpowiedzialnoœæ taka jest niezale¿na od odpowiedzialnoœci karnej osób fizycz-
nych, które pope³ni³y przestêpstwo.

Artyku³ 13
Kary i œrodki

1. Ka¿da Strona podejmie niezbêdne œrodki prawne lub inne, aby zagwarantowaæ, ¿e
przestêpstwa okreœlone zgodnie z artyku³ami 2–11 bêd¹ karane za pomoc¹
skutecznych, proporcjonalnych i zniechêcaj¹cych sankcji, obejmuj¹cych pozba-
wienie wolnoœci.

2. Ka¿da Strona zagwarantuje, ¿e osoby prawne ponosz¹ce odpowiedzialnoœæ
zgodnie z artyku³em 12, podlegaæ bêd¹ skutecznym, proporcjonalnym i znie-
chêcaj¹cym sankcjom lub œrodkom o charakterze karnym lub innym, w tym
sankcjom pieniê¿nym.
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Czêœæ 2
Prawo procesowe

Tytu³ 1

Przepisy wspólne

Artyku³ 14
Zakres przepisów procesowych

1. Ka¿da Strona przyjmie odpowiednie œrodki prawne i inne, które s¹ niezbêdne dla
ustanowienia uprawnieñ i procedur przewidzianych w niniejszej czêœci dla celów
prowadzenia specjalnych dochodzeñ i postêpowañ karnych.

2. Za wyj¹tkiem szczególnych, odmiennych regulacji artyku³u 21, ka¿da Strona
stosuje œrodki wymienione w ustêpie 1 niniejszego artyku³u do:
a. przestêpstw okreœlonych zgodnie z artyku³ami 2–11 niniejszej konwencji;
b. wszystkich innych przestêpstw pope³nionych przy u¿yciu systemu informa-

tycznego; oraz
c. zbierania dowodóww formie elektronicznej odnosz¹cych siê do przestêpstw.

3.
a. Ka¿da Strona mo¿e sobie zastrzec prawo stosowania œrodków okreœlonych

w artykule 20 wy³¹cznie do przestêpstw lub rodzajów przestêpstw wyszcze-
gólnionych w zastrze¿eniu, pod warunkiem, ¿e kr¹g takich przestêpstw lub
rodzajów przestêpstw nie bêdzie ograniczony bardziej ni¿ kr¹g przestêpstw,
do jakich stosuje ona œrodki okreœlone w artykule 21. Ka¿da Strona powinna
rozwa¿yæ ograniczenie tego rodzaju zastrze¿enia, aby umo¿liwiæ jak naj-
szersze stosowanie œrodków okreœlonych w artykule 20.

b. W przypadkach, gdy Strona, z powodu ograniczeñ w swoim prawie obo-
wi¹zuj¹cym w czasie przyjêcia niniejszej konwencji, nie jest w stanie stosowaæ
œrodków wskazanych w artyku³ach 20 i 21 do informacji przekazywanych
w ramach systemu informatycznego dostawcy us³ugi, który to system
i. funkcjonuje na potrzeby zamkniêtej grupy u¿ytkowników i
ii. nie wykorzystuje publicznych sieci komunikacyjnych i nie jest po³¹czony

z innym systemem komputerowym publicznym lub prywatnym,

Strona taka mo¿e zastrzec sobie prawo do niestosowania tych œrodków do takich
informacji. Ka¿da Strona powinna rozwa¿yæ ograniczenie takiego zastrze¿enia, aby
umo¿liwiæ jak najszersze zastosowanie œrodków okreœlonych w artyku³ach 20 i 21.

Artyku³ 15
Warunki i zabezpieczenia

1. Ka¿da Strona zapewni, ¿e ustanowienie, wdro¿enie i stosowanie uprawnieñ i pro-
cedur, o jakich mowa w niniejszej czêœci, podlega warunkom i gwarancjom
przewidzianym w ich prawie wewnêtrznym, które powinny zagwarantowaæ odpo-
wiedni¹ ochronê wolnoœci i praw cz³owieka, w tym praw wynikaj¹cych – zgodnie
z podjêtymi zobowi¹zaniami – z Konwencji Rady Europy z 1950 roku o ochronie
praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, Miêdzynarodowego Paktu Narodów
Zjednoczonych z 1966 roku o Prawach Obywatelskich i Politycznych i innych
maj¹cych zastosowanie miêdzynarodowych instrumentów z zakresu praw cz³o-
wieka, i które powinny byæ oparte na zasadzie proporcjonalnoœci.
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2. Takie warunki i gwarancje powinny obejmowaæ, stosownie do rodzaju danego
uprawnienia lub procedury, m.in. s¹dow¹ lub inn¹ niezale¿n¹ kontrolê, podawanie
uzasadnienia dla ich stosowania, ograniczenia co do zakresu i czasu stosowania
takich uprawnieñ i procedur.

3. W zakresie, w jakim jest to zgodne z interesem publicznym, w szczególnoœci
z interesem wymiaru sprawiedliwoœci, Strona powinna rozwa¿æ wp³yw uprawnieñ
i procedur, o których mowa w tej czêœci, na prawa, obowi¹zki oraz uzasadnione
interesy osób trzecich.

Tytu³ 2

Niezw³oczne zabezpieczanie

przechowywanych danych informatycznych

Artyku³ 16
Niezw³oczne zabezpieczanie przechowywanych

danych informatycznych

1. Ka¿da Strona przyjmie œrodki prawne i inne, które s¹ niezbêdne do tego, by
umo¿liwiæ w³aœciwym organom nakazanie lub uzyskanie przy u¿yciu podobnych
metod, niezw³ocznego zabezpieczenia wyspecyfikowanych danych informatycz-
nych, w tym tak¿e danych dotycz¹cych ruchu, przechowywanych przy pomocy
systemu informatycznego, w szczególnoœci, gdy istniej¹ podstawy do tego by
s¹dziæ, ¿e dane te s¹ szczególnie podatne na ryzyko utraty lub zmodyfikowania.

2. Je¿eli Strona stosuje ustêp 1 powy¿ej poprzez nakazanie danej osobie zabezpie-
czenia wyspecyfikowanych przechowywanych danych informatycznych, znajdu-
j¹cych siê w posiadaniu tej osoby lub pod jej kontrol¹, to Strona ta powinna przyj¹æ
œrodki prawne lub inne, które mog¹ byæ potrzebne do zobowi¹zania tej osoby do
zabezpieczenia i zachowania ca³oœci danych informatycznych przez okres tak
d³ugi, jak bêdzie to konieczne, nie d³u¿ej jednak ni¿ do 90 dni, aby umo¿liwiæ
w³aœciwym organom podjêcie starañ o ich ujawnienie. Strona mo¿e przewidzieæ
póŸniejsz¹ mo¿liwoœæ odnowienia takiego nakazu.

3. Ka¿da Strona przyjmie œrodki prawne i inne, które mog¹ byæ potrzebne do
zobowi¹zania stra¿nika danych informatycznych lub innej osoby odpowiedzialnej
za ich zabezpieczenie, do zachowania tajemnicy co do zastosowania tych pro-
cedur przez okres okreœlony w prawie wewnêtrznym.

4. Uprawnienia i procedury okreœlone w niniejszym artykule podlegaj¹ artyku³om
14 i 15.

Artyku³ 17
Niezw³oczne zabezpieczenie i czêœciowe ujawnienie danych

dotycz¹cych ruchu

1. W odniesieniu do danych dotycz¹cych ruchu, które nale¿y zabezpieczyæ zgodnie
z artyku³em 16, ka¿da Strona przyjmie œrodki prawne lub inne, które mog¹ byæ
potrzebne do:
a. zapewnienia, ¿e istnieje mo¿liwoœæ takiego niezw³ocznego zabezpieczenia

danych dotycz¹cych ruchu, niezale¿nie od tego, czy tylko jeden czy te¿ wiêcej
dostawców us³ug uczestniczy³o w przekazywaniu takich informacji; oraz

b. zapewnienia niezw³ocznego ujawnienia w³aœciwemu organowi Strony lub
osobie wyznaczonej przez ten organ, dostatecznej iloœci danych dotycz¹cych
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ruchu, aby umo¿liwiæ Stronie identyfikacjê dostawców us³ug i kana³ów, jakimi
przekaz nast¹pi³.

2. Uprawnienia i procedury wymienione w niniejszym artykule podlegaj¹ artyku³om
14 i 15.

Tytu³ 3

Nakaz dostarczenia

Artyku³ 18
Nakaz dostarczenia

1. Ka¿da Strona przyjmie odpowiednie œrodki prawne i inne, które mog¹ byæ potrzeb-
ne dla nadania w³aœciwym organom uprawnieñ do nakazania:
a. osobie obecnej na terytorium Strony przekazania okreœlonych danych infor-

matycznych, które znajduj¹ siê w posiadaniu lub pod kontrol¹ tej osoby i s¹
przechowywane w systemie informatycznym lub na noœniku s³u¿¹cym do
przechowywania danych informatycznych; oraz

b. dostawcy us³ug oferowanych na terytorium Strony przekazania informacji
odnosz¹cych siê do abonenta takich us³ug, znajduj¹cych siê w posiadaniu lub
pod kontrol¹ tego dostawcy us³ug.

2. Uprawnienia i procedury wymienione w niniejszym artykule podlegaj¹ artyku³om
14 i 15.

3. Dla celów niniejszego artyku³u pojêcie „informacje odnosz¹ce siê do abonenta”
oznacza wszelkie informacje w postaci danych informatycznych lub w dowolnej
innej postaci, znajduj¹ce siê w posiadaniu dostawcy us³ug i odnosz¹ce siê do
u¿ytkowników tych us³ug, inne ni¿ dane dotycz¹ce ruchu lub treœci, które pozwa-
laj¹ na ustalenie:
a. rodzaju us³ug komunikacyjnych, z jakich korzysta u¿ytkownik, zastosowanych

w zwi¹zku z tym rozwi¹zañ technicznych oraz okresu us³ugi;
b. to¿samoœci u¿ytkownika, adresu pocztowego lub geograficznego, numeru te-

lefonu lub innego numeru dostêpu, wykazu po³¹czeñ i informacji o p³atno-
œciach dostêpnych na podstawie umowy lub ustaleñ dotycz¹cych us³ugi;

c. wszelkich innych informacji zwi¹zanych z miejscem zainstalowania sprzêtu
komunikacyjnego, dostêpnych na podstawie umowy lub ustaleñ dotycz¹cych
us³ugi.

Tytu³ 4

Przeszukanie i zajêcie przechowywanych danych informatycznych

Artyku³ 19
Przeszukanie i zajêcie przechowywanych danych informatycznych

1. Ka¿da Strona przyjmie odpowiednie œrodki prawne i inne, które mog¹ byæ
potrzebne dla nadania w³aœciwym organom uprawnieñ w zakresie przeszukiwania
lub uzyskiwania dostêpu przy u¿yciu podobnych metod do:
a. systemu informatycznego lub jego czêœci oraz do danych informatycznych

w nim przechowywanych; oraz
b. noœnika s³u¿¹cego do przechowywania danych informatycznych na jej

terytorium.
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2. Ka¿da Strona przyjmie œrodki prawne i inne, które mog¹ byæ potrzebne dla
zapewnienia, aby w³aœciwe organy dysponowa³y odpowiednimi œrodkami po-
zwalaj¹cymi na niezw³oczne rozszerzenie przeszukania lub podobnych metod
uzyskiwania dostêpu na inny system, je¿eli podczas dokonywania przez nie
przeszukania lub uzyskiwania dostêpu przy u¿yciu podobnych metod do kon-
kretnego systemu informatycznego lub jego czêœci, zgodnie z ustêpem 1.a.,
organy te maj¹ uzasadnione podstawy by s¹dziæ, ¿e poszukiwane dane przecho-
wywane s¹ w innym systemie informatycznym lub w jego czêœci na ich terytorium
i ¿e do danych tych mo¿na legalnie uzyskaæ dostêp z systemu pierwotnego lub s¹
one dostêpne dla tego systemu.

3. Ka¿da Strona przyjmie œrodki prawne lub inne, które mog¹ byæ potrzebne dla
nadania w³aœciwym organom uprawnieñ do tego, aby mog³y zajmowaæ lub za-
bezpieczaæ w podobny sposób dane informatyczne, do których uzyskano dostêp
zgodnie z ustêpami 1 i 2. Œrodki te obejmuj¹ nastêpuj¹ce uprawnienia:
a. zajêcie lub zabezpieczenie w podobny sposób systemu informatycznego lub

jego czêœci lub noœnika s³u¿¹cego do przechowywania danych informatycznych;
b. wykonywanie i zachowywanie kopii tych danych informatycznych;
c. zachowywanie ca³oœci odpowiednich przechowywanych danych informatycz-

nych;
d. uczynienie niedostêpnymi lub usuniêcie danych informatycznych z danego

systemu informatycznego.
4. Ka¿da Strona przyjmie œrodki prawne lub inne, które mog¹ byæ potrzebne dla

nadania w³aœciwym organom uprawnieñ do tego, by mog³y nakazaæ ka¿dej osobie
maj¹cej wiedzê o funkcjonowaniu systemu informatycznego lub œrodkach stoso-
wanych dla zabezpieczenia danych informatycznych zawartych w tym systemie,
udostêpnienie, o ile jest to uzasadnione, informacji, które s¹ niezbêdne dla umo¿-
liwienia zastosowania œrodków, o jakich mowa w ustêpach 1 i 2.

5. Uprawnienia i procedury wymienione w niniejszym artykule podlegaj¹ artyku³om
14 i 15.

Tytu³ 5

Gromadzenie w czasie rzeczywistym danych informatycznych

Artyku³ 20
Gromadzenie w czasie rzeczywistym danych dotycz¹cych ruchu

1. Ka¿da Strona przyjmie odpowiednie œrodki prawne i inne, które mog¹ byæ po-
trzebne dla nadania w³aœciwym organom uprawnieñ w zakresie:
a. gromadzenia lub rejestrowania przy pomocy œrodków technicznych istnie-

j¹cych na jej terytorium;
b. zmuszenia dostawcy us³ug, aby w ramach mo¿liwoœci technicznych, jakimi

dysponuje:
i. gromadzi³ lub rejestrowa³ przy pomocy œrodków technicznych istniej¹cych

na jej terytorium, lub
ii. wspó³pracowa³ i udziela³ pomocy w³aœciwym organom przy gromadzeniu

lub rejestrowaniu,
w czasie rzeczywistym, danych dotycz¹cych ruchu, wi¹¿¹cych siê z kon-
kretnymi przekazami realizowanymi na jej terytorium przy u¿yciu œrodków
informatycznych.
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2. Je¿eli Strona, z uwagi na zasady jej krajowego porz¹dku prawnego, nie jest
w stanie przyj¹æ œrodków, o jakich mowa w ustêpie 1.a., mo¿e w ich miejsce
przyj¹æ œrodki prawne lub inne, które mog¹ byæ potrzebne dla zapewnienia
zbierania lub rejestrowania w czasie rzeczywistym danych dotycz¹cych ruchu
wi¹¿¹cych siê z konkretnymi przekazami realizowanymi na jej terytorium przez
zastosowanie œrodków technicznych na tym terytorium.

3. Ka¿da Strona przyjmie odpowiednie œrodki prawne lub inne, które mog¹ byæ
potrzebne dla zobowi¹zania dostawcy us³ug do zachowania w tajemnicy faktu
wykonywania uprawnieñ przewidzianych w niniejszym artykule oraz wszelkich
odnosz¹cych siê do tego informacji.

4. Uprawnienia i procedury wymienione w niniejszym artykule podlegaj¹ artyku³om
14 i 15.

Artyku³ 21
Przechwytywanie danych dotycz¹cych treœci

1. Ka¿da Strona przyjmie odpowiednie œrodki prawne i inne, które mog¹ byæ po-
trzebne, w odniesieniu do grupy powa¿nych przestêpstw, jakie zostan¹ okreœlone
w prawie wewnêtrznym, dla nadania w³aœciwym organom uprawnieñ w zakresie:
a. gromadzenia lub rejestrowania przy pomocy œrodków technicznych istnie-

j¹cych na jej terytorium;
b. zmuszenia dostawcy us³ug, aby w ramach mo¿liwoœci technicznych, jakimi

dysponuje:
i. gromadzi³ lub rejestrowa³ przy pomocy œrodków technicznych istniej¹cych

na jej terytorium, lub
ii. wspó³pracowa³ i udziela³ pomocy w³aœciwym organom przy gromadzeniu

lub rejestrowaniu,
w czasie rzeczywistym, danych dotycz¹cych treœci konkretnych przekazów
realizowanych na jej terytorium przy u¿yciu œrodków informatycznych.

2. Je¿eli któraœ ze Stron, z uwagi na zasady jej krajowego porz¹dku prawnego, nie
jest w stanie przyj¹æ œrodków, o jakich mowa w ustêpie 1.a., mo¿e w ich miejsce
przyj¹æ œrodki prawne lub inne, które mog¹ byæ potrzebne dla zapewnienia
zbierania lub rejestrowania w czasie rzeczywistym danych dotycz¹cych treœci
konkretnych przekazów realizowanych na jej terytorium przez zastosowanie œrod-
ków technicznych.

3. Ka¿da Strona przyjmie odpowiednie œrodki prawne lub inne, które mog¹ byæ
potrzebne dla zobowi¹zania dostawcy us³ug do zachowania w tajemnicy faktu
wykonywania uprawnieñ, o jakich mowa w niniejszym artykule oraz wszelkich
odnosz¹cych siê do tego informacji.

4. Uprawnienia i procedury wymienione w niniejszym artykule podlegaj¹ artyku³om
14 i 15.
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Czêœæ 3
Jurysdykcja

Artyku³ 22
Jurysdykcja

1. Ka¿da Strona przyjmie œrodki prawne lub inne, które mog¹ byæ potrzebne dla
ustanowienia swojej jurysdykcji w odniesieniu do przestêpstw okreœlonych zgod-
nie z artyku³ami 2–11 niniejszej konwencji, gdy przestêpstwo pope³nione jest:
a. na jej terytorium; lub
b. na pok³adzie statku p³ywaj¹cego pod bander¹ tej Strony; lub
c. na pok³adzie samolotu zarejestrowanego na podstawie prawa tej Strony; lub
d. przez jednego z jej obywateli, je¿eli przestêpstwo jest karalne wed³ug prawa

miejsca jego pope³nienia lub jeœli przestêpstwo pope³nione zosta³o poza
jurysdykcj¹ terytorialn¹ jakiegokolwiek pañstwa.

2. Ka¿de pañstwo mo¿e zastrzec sobie prawo do niestosowania lub stosowania tylko
w œciœle okreœlonych przypadkach lub warunkach, zasad jurysdykcji, o jakich
mowa w ustêpie 1.b.–1.d. niniejszego artyku³u lub w dowolnej czêœci tego ustêpu.

3. Ka¿da Strona przyjmie œrodki, które mog¹ byæ potrzebne dla zapewnienia swojej
jurysdykcji w odniesieniu do ka¿dego przestêpstwa, o jakim mowa w artykule 24
ust. 1 niniejszej konwencji, w przypadkach gdy domniemany sprawca prze-
stêpstwa przebywa na jej terytorium i nie mo¿e zostaæ poddany ekstradycji do
drugiej Strony wy³¹cznie ze wzglêdu na jego obywatelstwo,po otrzymaniu wniosku
ekstradycyjnego. Niniejsza konwencja nie wy³¹cza jurysdykcji wykonywanej przez
Stronê zgodnie z jej prawem krajowym.

4. Je¿eli kilka Stron uznaje swoj¹ jurysdykcjê w odniesieniu do domniemanego
przestêpstwa okreœlonego w niniejszej konwencji, Strony te, o ile jest to
uzasadnione, podejmuj¹ konsultacje w celu okreœlenia, czyja jurysdykcja jest
najw³aœciwsza dla œcigania tego przestêpstwa.

ROZDZIA£ III
WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

Czêœæ 1
Zasady ogólne

Tytu³ 1

Ogólne zasady wspó³pracy miêdzynarodowej

Artyku³ 23
Ogólne zasady wspó³pracy miêdzynarodowej

Strony wspó³pracuj¹ zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdzia³u oraz z zastoso-
waniem w³aœciwych instrumentów miêdzynarodowycho miêdzynarodowejwspó³pracy
w sprawach karnych, porozumieñ uzgodnionych na podstawie jednolitego lub wza-
jemnego ustawodawstwa oraz ich prawa krajowego, w sposób mo¿liwie jak
najszerszy, dla celów œcigania i prowadzenia postêpowañ odnosz¹cych siê do prze-
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stêpstw zwi¹zanych z systemami i danymi informatycznymi lub dla celów zbierania
dowodów w postaci elektronicznej, odnosz¹cych siê do przestêpstw.

Tytu³ 2

Zasady dotycz¹ce ekstradycji

Artyku³ 24
Ekstradycja

1. a. Niniejszy artyku³ stosuje siê do ekstradycji miêdzy Stronami w zwi¹zku z prze-
stêpstwami okreœlonymi zgodnie z artyku³ami 2–11 niniejszej konwencji, pod
warunkiem, ¿e s¹ one karalne na podstawie prawa obu zainteresowanych
Stron kar¹ pozbawienia wolnoœci w wymiarze co najmniej jednego roku lub
wiêksz¹ kar¹.

b. Je¿eli zgodnie z porozumieniem uzgodnionym na podstawie jednolitego lub
wzajemnego ustawodawstwa albo zgodnie z traktatem ekstradycyjnym, w tym
Europejsk¹ konwencj¹ o ekstradycji (ETS nr 24), obowi¹zuj¹cym miêdzy
dwiema lub wiêcej stronami zastosowanie ma inna kara minimalna, stosuje siê
karê minimaln¹ przewidzian¹ w takim porozumieniu lub traktacie.

2. Przestêpstwa opisane w ustêpie 1 niniejszego artyku³u uwa¿a siê za przestêpstwa
mog¹ce stanowiæ podstawê do ekstradycji przewidzianej w dowolnym traktacie
ekstradycyjnym obowi¹zuj¹cym miêdzy Stronami. Strony zobowi¹zuj¹ siê do
w³¹czenia takich przestêpstw, jako przestêpstw stanowi¹cych podstawê do
ekstradycji, do wszelkich traktatów ekstradycyjnych, jakie mog¹ zostaæ zawarte
przez nie lub miêdzy nimi.

3. Je¿eli Strona uzale¿nia ekstradycjê od istnienia traktatu i otrzymuje wniosek
o ekstradycjê od drugiej Strony, z któr¹ nie ma zawartego traktatu ekstradycyj-
nego, mo¿e traktowaæ niniejsz¹ konwencjê jako podstawê prawn¹ do ekstradycji
w odniesieniu do wszelkich przestêpstw, o jakich mowa w ustêpie 1 niniejszego
artyku³u.

4. Strony, które nie uzale¿niaj¹ ekstradycji od istnienia traktatu, uznaj¹ przestêpstwa
wymienione w ustêpie 1 niniejszego artyku³u, za przestêpstwa mog¹ce stanowiæ
w ich wzajemnych stosunkach podstawê do ekstradycji.

5. Ekstradycja podlega warunkom okreœlonym w prawie krajowym Strony wezwanej
lub w obowi¹zuj¹cych traktatach ekstradycyjnych, co odnosi siê tak¿e do przy-
czyn, dla których Strona wezwana mo¿e odmówiæ ekstradycji.

6. Je¿eli ekstradycja w zwi¹zku z przestêpstwem, o jakim mowa w ustêpie 1 niniej-
szego artyku³u, spotyka siê z odmow¹ wy³¹cznie ze wzglêdu na obywatelstwo
osoby poszukiwanej, lub ze wzglêdu na to, ¿e Strona wezwana uznaje swoj¹
jurysdykcjê dla danego przestêpstwa, Strona wezwana, na wniosek Strony
wzywaj¹cej, przedk³ada sprawê swoim w³aœciwym organom w celu œcigania oraz
informuje Stronê wzywaj¹c¹ o sposobie zakoñczenia sprawy. Organy te podej-
muj¹ decyzje i prowadz¹ czynnoœci œledcze i postêpowanie w taki sam sposób, jak
w przypadku ka¿dego innego przestêpstwa o porównywalnym charakterze,
zgodnie z przepisami tej Strony.

7. a. Ka¿da Strona w chwili podpisywania lub sk³adania instrumentu ratyfikacyj-
nego, akceptacji, zatwierdzenia lub przyst¹pienia, poinformuje Sekretarza
Generalnego Rady Europy o nazwie i adresie ka¿dego organu odpowiedzial-
nego za sporz¹dzanie lub przyjmowanie wniosków ekstradycyjnych lub wnios-
ków o tymczasowe aresztowanie w przypadku braku traktatu.
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b. Sekretarz Generalny Rady Europy za³o¿y i bêdzie prowadziæ aktualny rejestr
organów wyznaczonych przez Strony. Ka¿da Strona powinna zapewniæ, ¿e
szczegó³owe dane zawarte w rejestrze s¹ w ka¿dym czasie miarodajne.

Tytu³ 3

Ogólne zasady wzajemnej pomocy prawnej

Artyku³ 25
Ogólne zasady dotycz¹ce wzajemnej pomocy prawnej

1. Strony bêd¹ œwiadczyæ sobie mo¿liwie jak najdalej id¹c¹ pomoc wzajemn¹ dla
celów prowadzenia czynnoœci œledczych lub postêpowañ odnosz¹cych siê do
przestêpstw zwi¹zanych z systemami i danymi informatycznymi, lub w celu gro-
madzenia dowodów w postaci elektronicznej, odnosz¹cych siê do przestêpstw.

2. Ka¿da Strona przyjmie takie œrodki prawne lub inne, które mog¹ byæ potrzebne dla
w³aœciwego wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ okreœlonych w artyku³ach 27–35.

3. W nag³ych okolicznoœciach ka¿da Strona mo¿e sporz¹dziæ wniosek o pomoc
wzajemn¹ lub informacje odnosz¹ce siê do niego przy pomocy œrodków szybkiego
komunikowania siê, w tym faksu lub poczty elektronicznej, o ile œrodki te zapew-
niaj¹ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa i gwarancje autentycznoœci (w tym
u¿ycie kodowania, o ile to konieczne) i nastêpnie potwierdziæ wniosek oficjalnie,
jeœli wymaga tego Strona wezwana. Strona wezwana powinna zaakceptowaæ i od-
powiedzieæ na taki wniosek przy pomocy œrodków szybkiego komunikowania siê.

4. O ile nie ma wyraŸnych, odmiennych postanowieñ w niniejszym rozdziale, wza-
jemna pomoc prawna podlega warunkom okreœlonym w prawie krajowym Strony
wezwanej lub w obowi¹zuj¹cych traktach o wzajemnej pomocy prawnej, co
dotyczy tak¿e przyczyn, dla których Strona wezwana mo¿e odmówiæ wspó³pracy.
Strona wezwana nie powinna wykonywaæ swojego prawa do odmowy wspó³pracy
w odniesieniu do przestêpstw okreœlonych w artyku³ach 2–11 tylko na tej podsta-
wie, ¿e wniosek dotyczy przestêpstwa, które traktuje ona jako przestêpstwo
skarbowe.

5. Je¿eli, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdzia³u, Strona wezwana jest
upowa¿niona do uzale¿niania udzielenia pomocy wzajemnej od istnienia
podwójnej karalnoœci, warunek ten nale¿y uwa¿aæ za spe³niony, je¿eli przestêpcze
zachowanie, w zwi¹zku z którym z³o¿ono wniosek o pomoc, stanowi przestêpstwo
wed³ug prawa tej Strony, niezale¿nie od tego, czy prawo to klasyfikuje dane
przestêpstwo w tej samej kategorii przestêpstw lub czy opisuje je przy u¿yciu tej
samej terminologii, co prawo Strony wzywaj¹cej.

Artyku³ 26
Informacja z w³asnej inicjatywy

1. Ka¿da Strona mo¿e, w granicach wynikaj¹cych z jej prawa krajowego i bez wcze-
œniejszego wniosku, przekazywaæ drugiej Stronie informacje uzyskane w ramach
swoich w³asnych dzia³añ œledczych, je¿eli uzna, ¿e ujawnienie takich informacji
mo¿e pomóc tej Stronie w podjêciu lub prawid³owym przeprowadzeniu czynnoœci
œledczych lub postêpowañ zwi¹zanych z przestêpstwami okreœlonych zgodnie
z niniejsz¹ konwencj¹ lub gdy informacje te mog³yby doprowadziæ do sporz¹dze-
nia przez tê Stronê wniosku o wspó³pracê na podstawie niniejszego rozdzia³u.

2. Przed przekazaniem takich informacji Strona dostarczaj¹ca informacje mo¿e
za¿¹daæ, aby pozosta³y one poufne lub by³y wykorzystywane tylko pod pewnymi
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warunkami. Je¿eli Strona otrzymuj¹ca informacje nie mo¿e spe³niæ tego ¿¹dania,
powinna poinformowaæ o tym drug¹ Stronê, która wówczas winna zadecydowaæ,
czy pomimo to informacje nale¿y przekazaæ. Je¿eli Strona otrzymuj¹ca informacje
zaakceptuje warunki dotycz¹ce wykorzystania informacji, to jest tymi warunkami
zwi¹zana.

Tytu³ 4

Procedury zwi¹zane z wnioskami o udzielenie wzajemnej pomocy

prawnej przy braku obowi¹zuj¹cych porozumieñ miêdzynarodowych

Artyku³ 27
Procedury zwi¹zane z wnioskami o udzielenie wzajemnej pomocy prawnej

przy braku obowi¹zuj¹cych porozumieñ miêdzynarodowych

1. W wypadku braku traktatu o wzajemnej pomocy prawnej lub porozumienia
opartego na jednolitym lub wzajemnym ustawodawstwie, obowi¹zuj¹cych miêdzy
Stron¹ wzywaj¹c¹ i Stron¹ wezwan¹, stosuje siê przepisy ustêpów 2–10 niniej-
szego artyku³u. Przepisów niniejszego artyku³u nie stosuje siê, gdy istniej¹ tego
typu traktat, porozumienie lub ustawodawstwo, chyba ¿e zainteresowane Strony
postanowi¹ w ich miejsce stosowaæ ca³oœæ lub czêœæ wspomnianych przepisów
niniejszego artyku³u.

2. a. Ka¿da Strona wyznaczy jeden lub kilka organów centralnych odpowiedzialnych
za wysy³anie wniosków o pomoc wzajemn¹ lub za udzielanie odpowiedzi na
takie wnioski, ich wykonywanie lub przekazywanie organom w³aœciwym do ich
wykonania.

b. Organy centralne porozumiewaj¹ siê ze sob¹ bezpoœrednio.
c. Ka¿da Strona, w chwili podpisania lub z³o¿enia instrumentu ratyfikacyjnego,

akceptacji, zatwierdzenia lub przyst¹pienia, poinformuje Sekretarza Gene-
ralnego Rady Europy o nazwach i adresach organów wyznaczonych zgodnie
z niniejszym ustêpem.

d. Sekretarz Generalny Rady Europy za³o¿y i bêdzie prowadziæ aktualny rejestr
organów centralnych wyznaczonych przez Strony. Ka¿da Strona powinna
zapewniæ, ¿e szczegó³owe dane zawarte w rejestrze s¹ w ka¿dym czasie
miarodajne.

3. Wnioski o pomoc wzajemn¹ na podstawie niniejszego artyku³u wykonuje siê
zgodnie z procedur¹ okreœlon¹ przez Stronê wzywaj¹c¹. chyba ¿e jest ona
niezgodna z prawem Strony wezwanej.

4. Poza wypadkami przewidzianymi w artykule 25 ust. 4 Strona wezwana mo¿e
odmówiæ pomocy wzajemnej w nastêpuj¹cych przypadkach:
a. je¿eli wniosek dotyczy przestêpstwa, które Strona wezwana uwa¿a za poli-

tyczne lub zwi¹zane z przestêpstwem politycznym;
b. je¿eli Strona wezwana uwa¿a. ¿e realizacja wniosku mo¿e stanowiæ za-

gro¿enie dla jej suwerennoœci, bezpieczeñstwa, porz¹dku publicznego lub
innych podstawowych interesów.

5. Strona wezwana mo¿e odroczyæ wykonanie czynnoœci okreœlonej we wniosku,
je¿eli taka czynnoœæ mog³aby spowodowaæ zagro¿enie dla czynnoœci œledczych
lub postêpowañ prowadzonych przez organy tej Strony.

6. Przed odmow¹ lub odroczeniem wykonania wniosku o pomoc Strona wezwana
powinna, o ile to uzasadnione po przeprowadzeniu konsultacji ze Stron¹ wzywa-
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j¹c¹, rozwa¿yæ czêœciowe wykonanie wniosku lub wykonanie pod pewnymi
warunkami, które uzna na nieodzowne.

7. Strona wezwana winna niezw³ocznie poinformowaæ Stronê wzywaj¹c¹ o sposobie
wykonania wniosku o pomoc. W przypadku odmowy wykonania wniosku lub
odroczenia jego wykonania, winna uzasadniæ swoj¹ odmowê lub odroczenie.
Strona wezwana winna równie¿ poinformowaæ Stronê wzywaj¹c¹ o wszelkich
przyczynach, które powoduj¹, ¿e wniosek nie mo¿e zostaæ wykonany lub które
mog¹ w sposób znacz¹cy opóŸniæ jego wykonanie.

8. Strona wzywaj¹ca mo¿e za¿¹daæ, aby Strona wezwana zachowa³a w tajemnicy
fakt z³o¿enia wniosku na podstawie niniejszego rozdzia³u oraz jego treœæ, z wy-
³¹czeniem tego, co niezbêdne dla wykonania tego wniosku. Je¿eli Strona
wezwana nie mo¿e zastosowaæ siê do ¿¹dania zachowania tajemnicy, powinna
niezw³ocznie poinformowaæ o tym Stronê wzywaj¹c¹, która wówczas winna
zadecydowaæ, czy pomimo to wniosek nale¿y wykonaæ.

9. a. W pilnych przypadkach wnioski o pomoc wzajemn¹ lub zwi¹zane z nimi infor-
macje organy s¹downicze Strony wzywaj¹cej mog¹ kierowaæ bezpoœrednio do
takich organów Strony wezwanej. W ka¿dym takim przypadku nale¿y jed-
noczeœnie skierowaæ kopiê pisma do organu centralnego Strony wezwanej za
poœrednictwem organu centralnego Strony wzywaj¹cej.

b. Ka¿dy wniosek lub informacja sporz¹dzone na podstawie niniejszego ustêpu
mog¹ byæ przekazane za poœrednictwem Miêdzynarodowej Organizacji Policji
Kryminalnej (Interpol).

c. Je¿eli wniosek zosta³ skierowany na podstawie punktu a. niniejszego ustêpu,
a organ nie jest w³aœciwy do jego za³atwienia, przekazuje go w³aœciwemu
organowi krajowemu, informuj¹c o tym bezpoœrednio Stronê wzywaj¹c¹.

d. Wnioski lub informacje sporz¹dzane na podstawie niniejszego punktu, nie
wymagaj¹ce stosowania œrodków przymusu, mog¹ byæ przekazywane bezpo-
œrednio przez w³aœciwe organy Strony wzywaj¹cej do w³aœciwych organów
Strony wezwanej.

e. Ka¿da Strona, w chwili podpisywania lub sk³adania instrumentu ratyfikacyj-
nego, akceptacji, zatwierdzenia lub przyst¹pienia, mo¿e poinformowaæ Sekre-
tarza Generalnego Rady Europy, ¿e ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia
skutecznoœci, wnioski sporz¹dzane na podstawie niniejszego ustêpu nale¿y
kierowaæ do jej organu centralnego.

Artyku³ 28
Poufnoœæ i ograniczenia dotycz¹ce wykorzystania informacji

1. W wypadku braku traktatu o wzajemnej pomocy prawnej lub porozumienia na
podstawie jednolitego lub wzajemnego ustawodawstwa obowi¹zuj¹cych miêdzy
Stron¹ wzywaj¹c¹ i Stron¹ wezwan¹, stosuje siê przepisy niniejszego artyku³u.
Przepisów niniejszego artyku³u nie stosuje siê, gdy istnieje tego typu traktat, poro-
zumienie lub ustawodawstwo, chyba ¿e zainteresowane Strony postanowi¹ w ich
miejsce stosowaæ ca³oœæ lub czêœæ wspomnianych przepisów niniejszego artyku³u

2. Strona wezwana mo¿e uzale¿niæ przekazanie informacji lub materia³ów w odpo-
wiedzi na wniosek od nastêpuj¹cych warunków:
a. zachowania poufnoœci, gdy bez spe³nienia tego warunku wniosek o wzajemn¹

pomoc prawn¹ nie móg³by zostaæ wykonany, lub nie wykorzystywania tych
informacji lub materia³ów na u¿ytek czynnoœci œledczych lub postêpowañ
innych ni¿ wymienione we wniosku.

237

KONWENCJA O CYBERPRZESTÊPCZOŒCI ANEKS



3. Je¿eli Strona wzywaj¹ca nie mo¿e spe³niæ warunków okreœlonych w ustêpie 2,
winna niezw³ocznie poinformowaæ o tym Stronê wzywan¹, która winna wówczas
zadecydowaæ czy pomimo to informacje nale¿y przekazaæ. Je¿eli Strona wzywa-
j¹ca zaakceptuje warunki, to jest tymi warunkami zwi¹zana.

4. Ka¿da Strona przekazuj¹ca informacje lub materia³y pod warunkami, o jakich
mowa w ustêpie 2, mo¿e za¿¹daæ od drugiej Strony wyjaœnienia, w jaki sposób
w kontekœcie tych warunków – informacje lub materia³y zosta³y wykorzystane.

Czêœæ 2
Postanowienia szczegó³owe

Tytu³ 1

Wzajemna pomoc prawna w zakresie œrodków tymczasowych

Artyku³ 29
Niezw³oczne zabezpieczanie przechowywanych danych informatycznych

1. Strona mo¿e zwróciæ siê do drugiej Strony z wnioskiem o nakazanie lub uzyskanie
przy u¿yciu podobnych metod niezw³ocznego zabezpieczenia danych przecho-
wywanych w systemie informatycznym, znajduj¹cym siê na terytorium drugiej
Strony, w stosunku do których Strona wzywaj¹ca ma zamiar z³o¿yæ wniosek
o pomoc wzajemn¹ dotycz¹cy przeszukania lub uzyskania dostêpu przy u¿yciu
podobnych metod, zajêcia lub podobnego zabezpieczenia albo ujawnienia danych.

2. Wniosek o zabezpieczenie, z³o¿ony na mocy ustêpu 1, powinien zawieraæ nastê-
puj¹ce elementy:
a. organ wnosz¹cy o zabezpieczenie;
b. przestêpstwo stanowi¹ce przedmiot czynnoœci œledczych lub postêpowania

oraz krótki opis zwi¹zanych z nim faktów;
c. przechowywane dane informatyczne, które nale¿y zabezpieczyæ i ich zwi¹zek

z przestêpstwem;
d. wszelkie dostêpne informacje pozwalaj¹ce na zidentyfikowanie osoby odpo-

wiedzialnej za przechowywanie danych informatycznych lub lokalizacjê
systemu informatycznego;

e. uzasadnienie dla zabezpieczenia; oraz
f. wskazanie, ¿e Strona zamierza z³o¿yæ wniosek o pomoc wzajemn¹ dotycz¹cy

przeszukania lub uzyskania dostêpu przy u¿yciu podobnych metod, zajêcia
podobnego zabezpieczenia albo ujawnienia przechowywanych danych infor-
matycznych.

3. Po otrzymaniu wniosku drugiej Strony, Strona wezwana podejmie wszelkie odpo-
wiednie œrodki, aby niezw³ocznie zabezpieczyæ wyszczególnione dane, zgodnie
z przepisami swojego prawa krajowego. Dla celów wykonania wniosku, podwójna
karalnoœæ nie jest wymagana jako warunek przeprowadzenia zabezpieczenia.

4. Strona wymagaj¹ca podwójnej karalnoœci jako warunku wykonania wniosku o po-
moc wzajemn¹ dotycz¹cego przeszukania lub uzyskania dostêpu przy u¿yciu
podobnych metod, zajêcia lub podobnego zabezpieczenia albo ujawnienia prze-
chowywanych danych, mo¿e, w odniesieniu do przestêpstw innych ni¿ okreœlone
w artyku³ach 2–11 niniejszej konwencji, zastrzec sobie prawo odmowy wykonania
wniosku o zabezpieczenie na podstawie niniejszego artyku³u w przypadkach, gdy
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ma podstawy s¹dziæ, ¿e w chwili ujawnienia warunek podwójnej karalnoœci nie
bêdzie móg³ zostaæ spe³niony.

5. Ponadto, mo¿na odmówiæ wykonania wniosku o zabezpieczenie wy³¹cznie w na-
stêpuj¹cych przypadkach:
a. je¿eli wniosek odnosi siê do przestêpstwa, które Strona wezwana uwa¿a za

maj¹ce charakter polityczny lub za zwi¹zane z przestêpstwem o charakterze
politycznym;

b. je¿eli Strona wezwana uwa¿a, ¿e wykonanie wniosku mo¿e stanowiæ zagro-
¿enie dla jej suwerennoœci, bezpieczeñstwa, porz¹dku publicznego lub innych
podstawowych interesów.

6. Je¿eli Strona wezwana uzna, ¿e zabezpieczenie nie zapewni przysz³ej dostêp-
noœci danych albo zagrozi poufnoœci lub w inny sposób zaszkodzi czynnoœciom
œledczym prowadzonym przez Stronê wzywaj¹c¹, powinna poinformowaæ o tym
niezw³ocznie Stronê wzywaj¹c¹, która wówczas winna zadecydowaæ, czy pomimo
to wniosek nale¿y wykonaæ.

7. Ka¿de zabezpieczenie przeprowadzone w wykonaniu wniosku, o jakim mowa
w ustêpie 1, bêdzie obowi¹zywaæ przez okres co najmniej 60 dni, aby umo¿liwiæ
Stronie wzywaj¹cej z³o¿enie wniosku o dokonanie przeszukania lub uzyskanie
dostêpu przy u¿yciu podobnych metod, zajêcie lub podobne zabezpieczenie albo
ujawnienie danych. Po otrzymaniu takiego wniosku dane nale¿y przechowywaæ
w dalszym ci¹gu w oczekiwaniu na decyzjê dotycz¹c¹ wniosku.

Artyku³ 30
Niezw³oczne ujawnienie przechowywanych danych

1. Je¿eli podczas wykonywania wniosku z³o¿onego na podstawie artyku³u 29 o za-
bezpieczenie danych dotycz¹cych ruchu, odnosz¹cych siê do konkretnego prze-
kazu, Strona wezwana odkryje, ¿e dostawca us³ug w innym pañstwie uczestniczy³
w tym przekazie, Strona wezwana niezw³ocznie ujawni Stronie wzywaj¹cej
dostateczn¹ iloœæ danych dotycz¹cych ruchu, które pozwol¹ na identyfikacjê
dostawcy us³ug oraz drogi, jak¹ przekaz zosta³ zrealizowany.

2. Mo¿na odmówiæ ujawnienia danych dotycz¹cych ruchu wy³¹cznie w nastêpu-
j¹cych przypadkach:
a. je¿eli wniosek odnosi siê do przestêpstwa, które Strona wezwana uwa¿a za

maj¹ce charakter polityczny lub za zwi¹zane z przestêpstwem o charakterze
politycznym, lub

b. je¿eli Strona wezwana uwa¿a, ¿e wykonanie wniosku mo¿e stanowiæ zagro-
¿enie dla jej suwerennoœci, bezpieczeñstwa, porz¹dku publicznego lub innych
podstawowych interesów.

Tytu³ 2

Wzajemna pomoc prawna odnosz¹ca siê do œrodków œledczych

Artyku³ 31
Wzajemna pomoc prawna odnosz¹ca siê do dostêpu

do przechowywanych danych informatycznych

1. Strona mo¿e zwróciæ siê do drugiej Strony z wnioskiem o przeszukanie lub
uzyskanie dostêpu przy u¿yciu podobnych metod, zajêcie lub podobne zabez-
pieczenie albo ujawnienie danych przechowywanych przy u¿yciu systemu infor-
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matycznego, znajduj¹cego siê na terytorium Strony wezwanej. w tym tak¿e
danych zabezpieczonych zgodnie z artyku³em 29.

2. Strona wezwana wykonuje wniosek stosuj¹c instrumenty miêdzynarodowe, poro-
zumienia i ustawodawstwo, o jakich mowa w artykule 24, oraz zgodnie z odpo-
wiednimi przepisami niniejszego rozdzia³u.

3. Wniosek nale¿y wykonaæ w trybie przyspieszonym, je¿eli:
a. istniej¹ podstawy, aby s¹dziæ, ¿e odpowiednie dane s¹ szczególnie nara¿one

na ryzyko utraty lub modyfikacji, lub
b. instrumenty, porozumienia i ustawodawstwo, o jakich mowa w ustêpie 2,

przewiduj¹ inne przypadki wspó³pracy w trybie przyspieszonym.

Artyku³ 32
Ponadgraniczny dostêp do przechowywanych danych,

za zgod¹ lub gdy s¹ one publicznie dostêpne

Strona, bez zezwolenia drugiej Strony, mo¿e:
a. uzyskaæ dostêp do przechowywanych danych informatycznych, które s¹

publicznie dostêpne (Ÿród³o otwarte), niezale¿nie od geograficznej lokalizacji
tych danych, lub

b. uzyskaæ dostêp lub otrzymaæ przy pomocy systemu informatycznego znajdu-
j¹cego siê na w³asnym terytorium dane informatyczne przechowywane na te-
rytorium innego pañstwa, je¿eli Strona uzyska prawnie skuteczn¹ i dobrowoln¹
zgodê osoby upowa¿nionej do ujawnienia Stronie tych danych przy pomocy
tego systemu informatycznego.

Artyku³ 33
Wzajemna pomoc prawna przy gromadzeniu

w czasie rzeczywistym danych dotycz¹cych ruchu

1. Strony powinny œwiadczyæ sobie wzajemn¹ pomoc prawn¹ w gromadzeniu w cza-
sie rzeczywistym danych dotycz¹cych ruchu, zwi¹zanych z okreœlonymi prze-
kazami na ich terytorium, realizowanymi przy pomocy systemu informatycznego.
Pomoc ta, z zastrze¿eniem ustêpu 2, podlega warunkom i procedurom okreœlo-
nym prawem krajowym.

2. Ka¿da Strona winna udzieliæ takiej pomocy przynajmniej w odniesieniu do prze-
stêpstw, w stosunku do których gromadzenie danych dotycz¹cych ruchu by³oby
mo¿liwe w wypadku podobnej sprawy o charakterze krajowym.

Artyku³ 34
Wzajemna pomoc prawna

w zakresie przechwytywania danych dotycz¹cych treœci

W zakresie dozwolonym przez obowi¹zuj¹ce traktaty i prawo krajowe, Strony powinny
œwiadczyæ sobie pomoc wzajemn¹ w zakresie gromadzenia lub rejestrowania w cza-
sie rzeczywistym danych dotycz¹cych treœci okreœlonych przekazów realizowanych
przy pomocy systemu informatycznego.
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Tytu³ 3

Sieæ 24/7

Artyku³ 35
Sieæ 24/7

1. Ka¿da ze Stron wyznaczy punkt kontaktowy dostêpny 24 godziny na dobê przez
7 dni w tygodniu, w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy dla celów prowa-
dzenia czynnoœci œledczych lub postêpowañ odnosz¹cych siê do przestêpstw
zwi¹zanych z systemami i danymi informatycznymi lub dla celów zbierania
dowodów w postaci elektronicznej dotycz¹cych przestêpstw. Pomoc ta bêdzie
obejmowa³a u³atwienia lub, je¿eli jest to dopuszczalne przez prawo krajowe lub
praktykê, bezpoœrednie zastosowanie nastêpuj¹cych œrodków:
a. zapewnienie doradztwa technicznego;
b. zabezpieczenie danych zgodnie z artyku³ami 29 i 30;
c. gromadzenie dowodów, dostarczanie informacji o prawie oraz lokalizowanie

osób podejrzanych.
2. a. Punkt kontaktowy Strony bêdzie móg³ porozumiewaæ siê z punktem kontakto-

wym drugiej Strony w trybie przyspieszonym.
b. Je¿eli punkt kontaktowy wyznaczony przez Stronê nie jest czêœci¹ organu lub

organów tej Strony odpowiedzialnych za miêdzynarodow¹ pomoc prawn¹ lub
ekstradycjê, punkt kontaktowy powinien zapewniæ istnienie szybkiej koor-
dynacji z tym organem lub organami.

3. Ka¿da Strona zapewni odpowiednio przeszkolony i wyposa¿ony personel dla
u³atwienia funkcjonowania sieci.

ROZDZIA£ IV
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Artyku³ 36
Podpisanie i wejœcie w ¿ycie konwencji

1. Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu dla pañstw cz³onkowskich Rady
Europy oraz pañstw, które nie s¹ cz³onkami Rady Europy, lecz uczestniczy³y w jej
opracowywaniu.

2. Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzeniu. Instrumenty
ratyfikacyjne, akceptacji lub zatwierdzenia sk³ada siê Sekretarzowi Generalnemu
Rady Europy.

3. Niniejsza konwencja wejdzie w ¿ycie pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
up³ywie trzymiesiêcznego okresu od dnia, w którym piêæ pañstw, w tym co najmniej
trzy pañstwa cz³onkowskie Rady Europy, wyra¿¹ swoj¹ zgodê na zwi¹zanie siê
postanowieniami konwencji, zgodnie z ustêpami 1 i 2.

4. Wobec ka¿dego Pañstwa-Sygnatariusza, które w póŸniejszym okresie wyrazi
swoj¹ zgodê na zwi¹zanie siê Konwencj¹, wejdzie ona w ¿ycie pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie trzymiesiêcznego okresu od dnia wyra¿enia
zgody na zwi¹zanie siê konwencj¹, zgodnie z ustêpami 1 i 2.
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Artyku³ 37
Przyst¹pienie do Konwencji

1. Po wejœciu w ¿ycie niniejszej konwencji, Komitet Ministrów Rady Europy, po
przeprowadzeniu konsultacji z Pañstwami-Stronami konwencji i uzyskaniu ich
jednomyœlnej zgody, bêdzie móg³ zaprosiæ ka¿de inne pañstwo nie bêd¹ce cz³on-
kiem Rady Europy i nie uczestnicz¹ce w jej opracowywaniu, do przyst¹pienia do
niniejszej konwencji. Decyzja zostanie podjêta wiêkszoœci¹ g³osów, zgodnie
z artyku³em 20.d. Statutu Rady Europy, oraz przy jednomyœlnoœci przedstawicieli
Pañstw-Stron uprawnionych do zasiadania w Komitecie Ministrów.

2. W odniesieniu do wszystkich pañstw przystêpuj¹cych do konwencji zgodnie
z ustêpem 1 powy¿ej, konwencja wejdzie w ¿ycie pierwszego dnia miesi¹ca po
up³ywie trzymiesiêcznego okresu od dnia z³o¿enia Sekretarzowi Generalnemu
Rady Europy instrumentu przyst¹pienia.

Artyku³ 38
Zakres terytorialny

1. Ka¿de pañstwo, w chwili podpisywania lub sk³adania swojego instrumentu ratyfi-
kacyjnego, akceptacji, zatwierdzenia lub przyst¹pienia, mo¿e wskazaæ terytorium
lub terytoria, do których stosowaæ siê bêdzie niniejsza konwencja.

2. Ka¿da Strona mo¿e w dowolnym momencie z³o¿yæ Sekretarzowi Generalnemu
Rady Europy deklaracjê o rozszerzeniu stosowania niniejszej konwencji na ka¿de
inne terytorium okreœlone w tej deklaracji. Konwencja wejdzie w ¿ycie na tym
terytorium pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie trzymiesiêcznego okresu od dnia
przyjêcia deklaracji przez Sekretarza Generalnego Rady Europy.

3. Ka¿da deklaracja z³o¿ona na podstawie dwóch poprzednich ustêpów mo¿e zostaæ
wycofana w odniesieniu do ka¿dego terytorium wymienionego w drodze notyfikacji
skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy. Wycofanie wchodzi w ¿y-
cie pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie trzymiesiêcznego okresu od dnia
przyjêcia notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Rady Europy.

Artyku³ 39
Skutki konwencji

1. Celem niniejszej konwencji jest uzupe³nienie obowi¹zuj¹cych traktatów lub umów
wielostronnych lub dwustronnych zawartych miêdzy Stronami, w tym postanowieñ:

Europejskiej konwencji o ekstradycji otwartej do podpisu w Pary¿u 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);
Protoko³u dodatkowego do Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w spra-
wach karnych otwartego do podpisu w Strasburgu w dniu 17 marca 1978 roku
(ETS nr 99).

2. Je¿eli dwie lub wiêcej Stron zawar³y porozumienie lub traktat odnosz¹cy siê do
kwestii uregulowanych niniejsz¹ konwencj¹ lub je¿eli uregulowa³y w inny sposób
swoje stosunki zwi¹zane z tymi zagadnieniami, lub uczyni¹ to w przysz³oœci, s¹
one uprawnione do stosowania postanowieñ tych porozumieñ lub traktatów oraz
odpowiedniego uregulowania swoich stosunków. Jednak¿e, gdy strony ureguluj¹
wzajemne stosunki odnosz¹ce siê do kwestii, jakimi zajmuje siê niniejsza
konwencja, odmiennie ni¿ w konwencji, powinny to uczyniæ w sposób, który nie jest
sprzeczny z celami i zasadami konwencji.
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3. ¯adne postanowienie niniejszej konwencji nie mo¿e wp³ywaæ na inne prawa,
ograniczenia, obowi¹zki i zobowi¹zania Strony.

Artyku³ 40
Deklaracje

Ka¿de pañstwo, w pisemnej deklaracji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady
Europy, mo¿e w chwili podpisywania lub sk³adania swojego instrumentu ratyfikacyj-
nego, akceptacji, zatwierdzenia lub przyst¹pienia oœwiadczyæ, ¿e zastrzega sobie
mo¿liwoœæ stawiania dodatkowych wymagañ, o których mowa w artyku³ach 2, 3, 6
ust. 1.b., 7, 9 ust. 3 i 27 ust. 9.e.

Artyku³ 41
Klauzula federalna

1. Pañstwo federalne mo¿e zastrzec sobie prawo wykonywania zobowi¹zañ wynika-
j¹cych z Rozdzia³u II niniejszej konwencji zgodnie z jej podstawowymi zasadami
reguluj¹cymi stosunki miêdzy w³adzami federalnymi a pañstwami wchodz¹cymi
w sk³ad federacji lub innymi analogicznymi jednostkami terytorialnymi, pod warun-
kiem, ¿e jest nadal w stanie prowadziæ wspó³pracê na podstawie Rozdzia³u III.

2. Przy sk³adaniu zastrze¿enia na podstawie ustêpu 1 pañstwo federalne nie mo¿e
formu³owaæ warunków, które zniwecz¹ lub istotnie ogranicz¹ jego zobowi¹zania
do stosowania œrodków przewidzianych w Rozdziale II. Generalnie, powinno
dysponowaæ prawn¹ zdolnoœci¹ do szerokiego i skutecznego wykonywania takich
œrodków.

3. W odniesieniu do postanowieñ niniejszej konwencji, których wykonywanie nale¿y
do jurysdykcji pañstw wchodz¹cych w sk³ad federacji lub innych analogicznych
jednostek terytorialnych, nie maj¹cych obowi¹zku – zgodnie z ich konstytucyjnym
systemem federalnym dotycz¹cych przestêpstw – podejmowania dzia³añ legis-
lacyjnych, w³adze federalne powinny przedstawiæ w³aœciwym organom tych
pañstw informacjê o wspomnianych przepisach ³¹cznie ze swoj¹ pozytywn¹ o nich
opini¹, aby zachêciæ je do podjêcia stosownych dzia³añ implementacyjnych.

Artyku³ 42
Zastrze¿enia

Ka¿de pañstwo, w pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady
Europy, mo¿e, w chwili podpisywania lub sk³adania swojego instrumentu ratyfika-
cyjnego, akceptacji, zatwierdzenia lub przyst¹pienia, z³o¿yæ zastrze¿enie lub za-
strze¿enia, o jakich mowa w artyku³ach 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. Sk³adanie innych zastrze¿eñ jest nie-
dopuszczalne.

Artyku³ 43
Status i wycofanie zastrze¿eñ

1. Strona, która zg³osi³a zastrze¿enie zgodnie z artyku³em 42, mo¿e wycofaæ je
w ca³oœci lub w czêœci w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Gene-
ralnego Rady Europy. Wycofanie to wejdzie w ¿ycie z dniem otrzymania tej
notyfikacji przez Sekretarza Generalnego. Je¿eli w notyfikacji podaje siê, ¿e
wycofanie zastrze¿enia wchodzi w ¿ycie z konkretn¹ dat¹ oraz je¿eli data jest
póŸniejsza od daty otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego,
wycofanie wejdzie w ¿ycie w tej póŸniejszej dacie.
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2. Strona, która z³o¿y³a zastrze¿enie zgodnie z artyku³em 42, powinna wycofaæ to
zastrze¿enie w ca³oœci lub w czêœci, gdy tylko pozwol¹ na to okolicznoœci.

3. Sekretarz Generalny mo¿e okresowo zwracaæ siê do Stron, które z³o¿y³y jedno lub
kilka zastrze¿eñ zgodnie z artyku³em 42, o przedstawienie informacji o perspek-
tywach wycofania tego zastrze¿enia lub zastrze¿eñ.

Artyku³ 44
Zmiany

1. Ka¿da Strona mo¿e zg³aszaæ propozycje zmian w konwencji; ka¿da taka propo-
zycja zostanie przedstawiona przez Sekretarza Generalnego Rady Europy
pañstwom cz³onkowskim Rady Europy, pañstwom nie bêd¹cym cz³onkami, które
uczestniczy³y w opracowywaniu niniejszej konwencji, jak te¿ ka¿demu pañstwu,
które przyst¹pi³o do konwencji lub które zosta³o zaproszone do przyst¹pienia do
niej zgodnie z postanowieniami artyku³u 37.

2. Ka¿da zmiana proponowana przez Stronê bêdzie przekazywana Europejskiemu
Komitetowi ds. Przestêpczoœci (CDPC), który przed³o¿y Komitetowi Ministrów
swoj¹ opiniê dotycz¹c¹ proponowanej zmiany.

3. Komitet Ministrów zbada proponowan¹ zmianê oraz opiniê przed³o¿on¹ przez
CDPC i po konsultacjach z Pañstwami-Stronami konwencji, nie bêd¹cymi cz³on-
kami Rady Europy mo¿e przyj¹æ zmianê.

4. Tekst ka¿dej zmiany przyjêtej przez Komitet Ministrów zgodnie z ustêpem 3
niniejszego artyku³u zostaje przekazany Stronom do akceptacji.

5. Ka¿da zmiana przyjêta zgodnie z ustêpem 3 niniejszego artyku³u wejdzie w ¿ycie
trzydziestego dnia po dacie, w której Strony poinformowa³y Sekretarza Gene-
ralnego o zaakceptowaniu zmiany.

Artyku³ 45
Rozstrzyganie sporów

1. Europejski Komitet ds. Przestêpczoœci Rady Europy (CDPC) bêdzie informowany
o sposobie interpretowania i stosowania niniejszej konwencji.

2. W razie rozbie¿noœci miêdzy Stronami w odniesieniu do interpretacji lub stoso-
wania niniejszej konwencji, Strony d¹¿yæ bêd¹ do rozstrzygniêcia sporu na drodze
negocjacji lub przy u¿yciu innych œrodków pokojowych, jakie same wybior¹, w tym
tak¿e przez przed³o¿enie sporu CDPC, s¹dowi arbitra¿owemu, którego decyzje
bêd¹ wi¹¿¹ce dla Stron lub Miêdzynarodowemu Trybuna³owi Sprawiedliwoœci,
stosownie do uzgodnieñ miêdzy zainteresowanymi Stronami.

Artyku³ 46
Konsultacje miêdzy Stronami

1. Strony prowadziæ bêd¹, w miarê potrzeb, okresowe konsultacje celem u³atwienia:
a. skutecznego stosowania i wdra¿ania konwencji, w tym i identyfikacji proble-

mów w tym zakresie, a tak¿e skutków deklaracji i zastrze¿eñ z³o¿onych na
podstawie niniejszej konwencji;

b. wymiany informacji o najnowszych istotnych zmianach w prawie, polityce lub
w dziedzinie techniki, odnosz¹cych siê do cyberprzestêpczoœci oraz zbierania
dowodów w postaci elektronicznej;

c. badania mo¿liwoœci uzupe³nienia lub wprowadzenia zmian do konwencji.
2. Europejski Komitet ds. Przestêpczoœci (CDPC) bêdzie okresowo informowany

o wynikach konsultacji, o jakich mowa w ustêpie 1.
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3. CDPC bêdzie, w miarê potrzeb, u³atwia³ konsultacje, o jakich mowa w ustêpie 1,
oraz podejmowa³ dzia³ania niezbêdne dla udzielenia Stronom pomocy w ich
wysi³kach zmierzaj¹cych do uzupe³nienia lub wprowadzenia zmian do konwencji.
NajpóŸniej w terminie trzech lat od daty wejœcia w ¿ycie niniejszej konwencji,
Europejski Komitet ds. Przestêpczoœci (CDPC) dokona, we wspó³pracy ze Stro-
nami, przegl¹du wszystkich postanowieñ konwencji, i w miarê potrzeby zaleci
odpowiednie zmiany.

4. Koszty zwi¹zane z realizacj¹ postanowieñ ustêpu 1 ponosz¹ Strony, w sposób
przez nie ustalony, za wyj¹tkiem tych kosztów, które ponosi Rada Europy.

5. Sekretariat Rady Europy udziela Stronom pomocy w wykonywaniu ich zadañ
zgodnie z niniejszym artyku³em.

Artyku³ 47
Wypowiedzenie

1. Ka¿da Strona mo¿e w dowolnej chwili wypowiedzieæ niniejsz¹ konwencjê kieruj¹c
do Sekretarza Generalnego Rady Europy odpowiedni¹ notyfikacjê·

2. Wypowiedzenie wchodzi w ¿ycie pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie trzymie-
siêcznego okresu od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego
Rady Europy.

Artyku³ 48
Notyfikacja

Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje pañstwom cz³onkowskim, pañstwom nie
bêd¹cym cz³onkami Rady Europy, które uczestniczy³y w opracowywaniu niniejszej
konwencji, jak te¿ wszystkim pañstwom, które przyst¹pi³y do konwencji lub zosta³y
zaproszone do przyst¹pienia do niej:

a. ka¿dy akt podpisania konwencji;
b. z³o¿enie instrumentu ratyfikacyjnego, akceptacji, zatwierdzenia lub przyst¹pienia;
c. ka¿d¹ datê wejœcia w ¿ycie niniejszej konwencji zgodnie z jej artyku³ami 36

i 37;
d. ka¿d¹ deklaracjê z³o¿on¹ na mocy artyku³u 40 lub ka¿de zastrze¿enie z³o¿one

na mocy artyku³u 42;
e. wszelkie inne akty, notyfikacje lub informacje zwi¹zane z niniejsz¹ konwencj¹.

Na dowód czego, ni¿ej podpisani, odpowiednio do tego uprawomocnieni, podpisali
niniejsz¹ konwencjê

Sporz¹dzono w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 roku w jêzykach francuskim

i angielskim, przy czym obie wersje jêzykowe s¹ jednakowo autentyczne, w jednym

egzemplarzu, który zostanie z³o¿ony w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny

Rady Europy przeka¿e poœwiadczone kopie ka¿demu pañstwu cz³onkowskiemu Rady

Europy, pañstwom nie bêd¹cym cz³onkami Rady Europy, które uczestniczy³y w opra-

cowywaniu konwencji oraz ka¿demu pañstwu zaproszonemu do przyst¹pienia do

konwencji.
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Protokó³ Dodatkowy do Konwencji o cyberprzestêpczoœci

dotycz¹cy penalizacji czynów o charakterze

rasistowskim, ksenofobicznym pope³nionych

przy u¿yciu systemów komputerowych

Preambu³a

Pañstwa Cz³onkowskie Rady Europy i inne Strony Konwencji o cyberprzestêpczoœci,
otwartej do podpisu w Budapeszcie 23 listopada 2001 r., sygnatariusze niniejszego
Protoko³u;

Bior¹c pod uwagê, ¿e celem Rady Europy jest osi¹gniêcie wiêkszej jednoœci miêdzy
jej cz³onkami;

Przypominaj¹c, i¿ wszyscy ludzie rodz¹ siê wolni i równi w swej godnoœci i prawach;

Podkreœlaj¹c potrzebê zapewnienia pe³nego i skutecznego urzeczywistniania
wszystkich praw cz³owieka bez jakiejkolwiek dyskryminacji lub rozró¿niania, tak jak to
przewiduj¹ europejskie i inne miêdzynarodowe instrumenty;

Przekonane, i¿ akty o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym stanowi¹ po-
gwa³cenie praw cz³owieka i stanowi¹ zagro¿enie dla rz¹dów prawa i demokratycznej
stabilnoœci;

Uznaj¹c, i¿ prawo wewnêtrzne i miêdzynarodowe winno zapewniaæ odpowiednie
prawne œrodki reakcji na propagandê o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym
rozpowszechnian¹ poprzez systemy komputerowe;

Œwiadome faktu, i¿ taka propaganda jest czêsto przedmiotem kryminalizacji w prawie
wewnêtrznym;

Maj¹c na uwadze Konwencjê o cyberprzestêpczoœci, która przewiduje nowoczesne
i elastyczne metody wspó³pracy miêdzynarodowej oraz przekonane o potrzebie
harmonizacji przepisów prawa materialnego dotycz¹cych walki z propagowaniem
rasizmu i ksenofobii;

Œwiadome, i¿ systemy komputerowe stwarzaj¹ bezprecedensowe metody korzystania
ze swobody wyra¿ania opinii i komunikowania siê na ca³ym œwiecie;

Uznaj¹c, i¿ swoboda wyra¿ania opinii stanowi jedn¹ z najwa¿niejszych podstaw
spo³eczeñstwa demokratycznego oraz jest jednym z podstawowych warunków
postêpu i rozwoju ka¿dej istoty ludzkiej;

Zaniepokojone ryzykiem nadu¿ywania lub wykorzystywania systemów kompute-
rowych do rozpowszechniania propagandy rasistowskiej i ksenofobicznej;
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Pamiêtaj¹c o koniecznoœci zagwarantowania w³aœciwej równowagi pomiêdzy swo-
bod¹ wyra¿ania opinii a efektywn¹ walk¹ z aktami o charakterze rasistowskim
i ksenofobicznym;

Uznaj¹c, i¿ celem Protoko³u nie jest wp³ywanie na ustanowione zasady odnosz¹ce siê
do swobody wyra¿ania opinii w krajowych systemach prawnych;

Bior¹c pod uwagê odpowiednie miêdzynarodowe instrumenty prawne z tej dziedziny,
w szczególnoœci Europejsk¹ Konwencjê o Prawach Cz³owieka i Protokó³ nr 12 do niej,
istniej¹ce konwencje Rady Europy dotycz¹ce wspó³pracy w sprawach karnych,
w szczególnoœci Konwencjê o cyberprzestêpczoœci, Miêdzynarodow¹ Konwencjê
o eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 21 grudnia 1965 r., Wspólne
Dzia³anie z 15 lipca 1996 r. Unii Europejskiej, przyjête przez Radê na podstawie
artyku³u K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotycz¹ce dzia³añ w celu zwalczenia
rasizmu i ksenofobii;

Przyjmuj¹c z zadowoleniem ostatnie osi¹gniêcia sprzyjaj¹ce dalszemu pog³êbianiu
zrozumienia i wspó³pracy miêdzynarodowej w zwalczaniu cyberprzestêpczoœci, jak
równie¿ rasizmu i ksenofobii;

Maj¹c równie¿ na uwadze Plan Dzia³ania przyjêty przez szefów pañstw i rz¹dów Rady
Europy podczas ich Drugiego Szczytu (Strasburg, 10–11 paŸdziernika 1997 r.), w celu
znalezienia wspólnych œrodków reakcji na rozwój nowych technologii, opartej na
standardach i wartoœciach Rady Europy;

Uzgodni³y co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Postanowienia wspólne

Artyku³ 1
Cel

Celem tego Protoko³u jest uzupe³nienie, w stosunkach pomiêdzy Stronami, posta-
nowieñ Konwencji o cyberprzestêpczoœci, otwartej do podpisu w Budapeszcie, 23 lis-
topada 2001r., (zwanej dalej Konwencj¹), w zakresie penalizacji aktów o charakterze
rasistowskim i ksenofobicznym pope³nionych przy u¿yciu systemów komputerowych.

Artyku³ 2
Definicja

1. Dla celów niniejszej Konwencji:
– „materia³y rasistowskie i ksenofobiczne" oznaczaj¹ ka¿dy materia³ pisemny,

ka¿dy wizerunek lub ka¿de inne wyra¿enie myœli lub teorii, które nawo³uj¹,
popieraj¹ lub pod¿egaj¹ do nienawiœci, dyskryminacji lub przemocy przeciw
jakiejkolwiek osobie lub grupie osób, ze wzglêdu na rasê, kolor, pochodzenie
narodowe lub etniczne, jak równie¿ religiê, je¿eli wykorzystywana jest ona jako
pretekst dla któregokolwiek z tych czynników.

2. Terminy i wyra¿enia u¿yte w tym Protokole interpretuje siê w taki sam sposób, w
jaki te terminy i wyra¿enia interpretowane s¹ zgodnie z Konwencj¹.
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Rozdzia³ II
Œrodki, jakie nale¿y podj¹æ na szczeblu krajowym

Artyku³ 3
Rozpowszechnianie materia³ów rasistowskich i ksenofobicznych

w systemie komputerowym

1. Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwo w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnej i bezprawnej:
– dystrybucji lub publicznego udostêpniania w inny sposób materia³ów rasistow-

skich i ksenofobicznych w systemie komputerowym.
2. Strona mo¿e zastrzec sobie prawo do nieustanawiania odpowiedzialnoœci karnej

w odniesieniu do zachowañ zdefiniowanych w ustêpie 1 tego Artyku³u, w przy-
padku gdy materia³y, zdefiniowane w Artykule 2, ustêp 1, nawo³uj¹, popieraj¹ lub
pod¿egaj¹ do dyskryminacji, która nie jest zwi¹zana z przemoc¹ lub nienawiœci¹,
pod warunkiem istnienia innych skutecznych œrodków.

3. Niezale¿nie od ustêpu 2, Strona mo¿e zastrzec prawo do niestosowania ustêpu 1
w odniesieniu do tych przypadków dyskryminacji, dla których, z powodu usta-
nowionych zasad krajowego systemu prawnego dotycz¹cych swobody wyra¿ania
opinii, nie mo¿e zapewniæ skutecznych œrodków, o których mowa w ustêpie 2.

Artyku³ 4
GroŸby powodowane rasizmem i ksenofobi¹

Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwo w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnego i bezprawnego:

– gro¿enia, przy u¿yciu systemu komputerowego, pope³nieniem powa¿nego
przestêpstwa, zdefiniowanego zgodnie z prawem wewnêtrznym
(i) osobom, z racji ich przynale¿noœci do grupy wyodrêbnionej z uwagi na

rasê, kolor, pochodzenie narodowe lub etniczne, jak równie¿ do grupy
religijnej, je¿eli wykorzystywana jest ona jako pretekst dla któregokolwiek
z tych czynników.

(ii) grupie osób wyodrêbnionej ze wzglêdu na któr¹kolwiek z tych cech.

Artyku³ 5
Zniewagi powodowane rasizmem i ksenofobi¹

1. Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwo w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnej i bezprawnej:
– publicznej zniewagi, przy u¿yciu systemu komputerowego

(i) osób z racji ich przynale¿noœci do grupy wyodrêbnionej z uwagi na rasê,
kolor, pochodzenie narodowe lub etniczne, jak równie¿ do grupy religijnej,
je¿eli wykorzystywana jest ona jako pretekst dla któregokolwiek z tych
czynników.

(ii) grupy osób wyodrêbnionej ze wzglêdu na któr¹kolwiek z tych cech.
2. Strona mo¿e zarówno:

(i) wymagaæ, aby przestêpstwo zdefiniowane w ustêpie 1 mia³o ten skutek, i¿
osoba lub grupa osób zdefiniowana w ustêpie 1 jest nara¿ona na nie-
nawiœæ, obrazê, oœmieszenie lub te¿

(ii) zastrzec sobie prawo niestosowania, w ca³oœci lub w czêœci, ustêpu 1.
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Artyku³ 6
Zaprzeczanie, powa¿ne umniejszanie znaczenia, akceptacja lub usprawiedliwianie

zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni przeciwko ludzkoœci

1. Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwo w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnego i bezprawnego:
– rozpowszechniania oraz publicznego udostêpniania w inny sposób, poprzez

system komputerowy, materia³ów, które zaprzeczaj¹, powa¿nie umniejszaj¹
znaczenie, aprobuj¹ lub usprawiedliwiaj¹ akty ludobójstwa lub zbrodnie prze-
ciwko ludzkoœci zdefiniowane przez prawo miêdzynarodowe i uznane za takie
przez ostateczne i wi¹¿¹ce decyzje Miêdzynarodowego Trybuna³u Woj-
skowego, ustanowionego Umow¹ Londyñsk¹ z dnia 8 maja 1945r., lub innego
s¹du miêdzynarodowego, ustanowionego zgodnie ze stosownymi instrumen-
tami miêdzynarodowymi, którego jurysdykcjê uznaje ta Strona.

2. Strona mo¿e zarówno
(i) wymagaæ, aby zaprzeczenie lub umniejszenie znaczenia okreœlone

w ustêpie 1 zosta³o pope³nione z zamiarem wywo³ania nienawiœci, dyskry-
minacji lub aktów przemocy wobec jednostki lub grupy, opartych na rasie,
kolorze, pochodzeniu narodowym lub etnicznym, jak równie¿ religii, je¿eli
wykorzystywana jest ona jako pretekst dla któregokolwiek z tych
czynników.

(ii) zastrzec sobie prawo do niestosowania, w czêœci lub ca³oœci, ustêpu 1.

Artyku³ 7
Pomocnictwo i pod¿eganie

1. Ka¿da Strona podejmie takie œrodki prawne i inne, jakie oka¿¹ siê niezbêdne dla
uznania za przestêpstwa w jej prawie wewnêtrznym, umyœlnego i bezprawnego
pomocnictwa lub pod¿egania do pope³nienia któregokolwiek z przestêpstw
okreœlonych zgodnie z niniejszym Protoko³em.

Rozdzia³ III
Relacje pomiêdzy Konwencj¹ a Protoko³em

Artyku³ 8
Relacje pomiêdzy Konwencj¹ a Protoko³em

1. Artyku³y: 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45, 46 Konwencji stosuje siê, mutatis mutandis, do
niniejszego Protoko³u.

2. Strony rozszerz¹ zakres stosowania œrodków zdefiniowanych w artyku³ach: 14 do
21, 23 do 35 Konwencji na artyku³y od 2 do 7 niniejszego Protoko³u.

Rozdzia³ IV
Postanowienia koñcowe

Artyku³ 9
Wyra¿enie zgody na zwi¹zanie siê umow¹

1. Niniejszy Protokó³ jest otwarty do podpisu dla Pañstw, które podpisa³y Konwencjê,
które mog¹ wyraziæ zgodê na zwi¹zanie siê Protoko³em poprzez:
a. podpisanie bez zastrze¿eñ co do ratyfikacji, przyjêcia lub zatwierdzenia; lub
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b. podpisanie z zastrze¿eniem ratyfikacji, przyjêcia lub zatwierdzenia, po którym
nast¹pi ratyfikacja, przyjêcie lub zatwierdzenie.

2. Pañstwo nie mo¿e podpisaæ niniejszego Protoko³u bez zastrze¿enia ratyfikacji,
przyjêcia lub zatwierdzenia albo z³o¿yæ dokumentu ratyfikacyjnego, przyjêcia lub
zatwierdzenia, o ile wczeœniej nie z³o¿y³o lub nie z³o¿y jednoczeœnie dokumentu
ratyfikacyjnego, przyjêcia lub zatwierdzenia Konwencji.

3. Dokument ratyfikacyjny, przyjêcia lub zatwierdzenia sk³ada siê Sekretarzowi
Generalnemu Rady Europy.

Artyku³ 10
Wejœcie w ¿ycie

1. Niniejszy Protokó³ wejdzie w ¿ycie pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
up³ywie trzymiesiêcznego okresu od dnia, w którym piêæ Pañstw wyrazi swoj¹
zgodê na zwi¹zanie siê postanowieniami Protoko³u, zgodnie z artyku³em 9.

2. Wobec ka¿dego Pañstwa, które w póŸniejszym okresie wyrazi swoj¹ zgodê na
zwi¹zanie siê Protoko³em, wejdzie on w ¿ycie pierwszego dnia miesi¹ca nastêpu-
j¹cego po up³ywie trzymiesiêcznego okresu od dnia podpisania bez zastrze¿eñ co
do ratyfikacji, przyjêcia lub zatwierdzenia albo z³o¿enia dokumentu ratyfikacyj-
nego, przyjêcia lub zatwierdzenia.

Artyku³ 11
Przyst¹pienie

1. Po wejœciu w ¿ycie niniejszego Protoko³u ka¿de Pañstwo, które przyst¹pi³o do
Konwencji, mo¿e równie¿ przyst¹piæ do Protoko³u.

2. Przyst¹pienie dokonuje siê poprzez z³o¿enie Sekretarzowi Generalnemu Rady
Europy dokumentu przyst¹pienia, i staje siê skuteczne pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po up³ywie trzech miesiêcy od daty z³o¿enia.

Artyku³ 12
Zastrze¿enia i deklaracje

1. Zastrze¿enia i deklaracje z³o¿one przez Stronê do postanowieñ Konwencji
odnosz¹ siê równie¿ do niniejszego Protoko³u, o ile Strona nie z³o¿y odmiennej
deklaracji w momencie podpisania lub z³o¿enia dokumentu ratyfikacyjnego,
przyst¹pienia lub zatwierdzenia.

2. Ka¿de Pañstwo, w pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego
Rady Europy, mo¿e w chwili podpisywania lub sk³adania swojego dokumentu
ratyfikacyjnego, przyjêcia lub zatwierdzenia oœwiadczyæ, ¿e zastrzega sobie
mo¿liwoœæ zg³aszania zastrze¿eñ, o których mowa w artyku³ach 3, 5, 6 niniejszego
Protoko³u. Jednoczeœnie Strona mo¿e zastrzec sobie mo¿liwoœæ zg³aszania
w odniesieniu do przepisów niniejszego Protoko³u zastrze¿eñ przewidzianych
w artykule 22, ustêp 2 i w artykule 41, ustêp 1 Konwencji, niezale¿nie od ich
stosowania przez Stronê w odniesieniu do przepisów Konwencji. Sk³adanie innych
zastrze¿eñ jest niedopuszczalne.

3. Ka¿de Pañstwo, w pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego
Rady Europy, mo¿e w chwili podpisywania lub sk³adania swojego dokumentu
ratyfikacyjnego, przyjêcia lub zatwierdzenia oœwiadczyæ, ¿e zastrzega sobie
mo¿liwoœæ wymagania dodatkowych elementów jak to przewidziano w artykule 5
ustêp 2 i artykule 6 ustêp 2 niniejszego Protoko³u.
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Artyku³ 13
Status i wycofanie zastrze¿eñ

1. Strona, która zg³osi³a zastrze¿enie zgodnie z artyku³em 12, mo¿e wycofaæ je
w ca³oœci lub w czêœci, gdy tylko pozwol¹ na to okolicznoœci. Wycofanie takie
wywiera skutek z dniem otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.
Je¿eli w notyfikacji podaje siê, ¿e wycofanie zastrze¿enia wywiera skutek
w konkretnej dacie oraz je¿eli data jest póŸniejsza od daty otrzymania notyfikacji
przez Sekretarza Generalnego, wycofanie wywieraskutek w tej póŸniejszej dacie.

2. Sekretarz Generalny mo¿e okresowo zwracaæ siê do Stron, które z³o¿y³y jedno lub
kilka zastrze¿eñ zgodnie z artyku³em 12, o przedstawienie informacji o perspek-
tywach wycofania tego zastrze¿enia lub zastrze¿eñ.

Artyku³ 14
Zakres terytorialny

1. Ka¿da Strona, w chwili podpisywania lub sk³adania swojego instrumentu ratyfi-
kacyjnego, akceptacji, zatwierdzenia lub przyst¹pienia, mo¿e wskazaæ terytorium
lub terytoria, do których stosowaæ siê bêdzie niniejszy Protokó³.

2. Ka¿da Strona mo¿e w dowolnym momencie z³o¿yæ Sekretarzowi Generalnemu
Rady Europy deklaracjê o rozszerzeniu stosowania niniejszego Protoko³u na
ka¿de inne terytorium okreœlone w tej deklaracji. Protokó³ wejdzie w ¿ycie na tym
terytorium pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie trzymiesiêcznego okresu od dnia
otrzymania deklaracji przez Sekretarza Generalnego Rady Europy.

3. Ka¿da deklaracja z³o¿ona na podstawie dwóch poprzednich ustêpów mo¿e zostaæ
wycofana w odniesieniu do ka¿dego terytorium wskazanego w takiej deklaracji
w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy. Wyco-
fanie wywiera skutek pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie trzymiesiêcznego
okresu od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Rady
Europy.

Artyku³ 15
Wypowiedzenie

1. Ka¿da Strona mo¿e w dowolnej chwili wypowiedzieæ niniejszy Protokó³ kieruj¹c do
Sekretarza Generalnego Rady Europy odpowiedni¹ notyfikacjê.

2. Wypowiedzenie staje siê skuteczne pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
up³ywie trzymiesiêcznego okresu od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza
Generalnego Rady Europy.

Artyku³ 16
Notyfikacja

Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadamia Pañstwa Cz³onkowskie, Pañstwa nie
bêd¹ce cz³onkami Rady Europy, które uczestniczy³y w opracowywaniu niniejszego
Protoko³u, jak te¿ wszystkie Pañstwa, które przyst¹pi³y do Protoko³u lub zosta³y
zaproszone do przyst¹pienia do niego, o:

a. ka¿dym akcie podpisania Protoko³u;
b. z³o¿eniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjêcia, zatwierdzenia lub przy-

st¹pienia;
c. ka¿dej dacie wejœcia w ¿ycie niniejszego Protoko³u zgodnie z jego artyku³ami

9, 10, 11;
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d. wszelkich innych aktach, notyfikacjach lub informacjach zwi¹zanych z niniej-
szym Protoko³em.

Na dowód czego, ni¿ej podpisani, odpowiednio do tego umocowani, podpisali niniej-
szy Protokó³.

Sporz¹dzono w Strasburgu, w dniu 28 stycznia 2002 roku w jêzykach francuskim i

angielskim, przy czym obie wersje jêzykowe s¹ jednakowo autentyczne, w jednym

egzemplarzu, który zostanie z³o¿ony w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny

Rady Europy przeka¿e poœwiadczone kopie ka¿demu Pañstwu Cz³onkowskiemu

Rady Europy, Pañstwom nie bêd¹cym cz³onkami Rady Europy, które uczestniczy³y w

opracowywaniu Protoko³u oraz ka¿demu Pañstwu zaproszonemu do przyst¹pienia do

Protoko³u.

�ród³o: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Internetowa Baza Traktatowa
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