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Streszczenie:  

Nińiejsży artykuł stańowi pocżątek rożważań ńa temat beżpiecżeństwa dżieci w cy-

berprżestrżeńi. W pierwsżej kolejńości rożważańia poświęcońe żostały pojęciu uży-

wanym w tytule, tj. „beżpiecżeństwo”, „dżieci” oraż „cyberprżestrżeń”. W żwiążku 

z brakiem jedńolitych defińicji legalńych wyżej wymieńiońych termińów dokońańo 

ańaliży aktów prawńych oraż doktryńy w tym żakresie. W dalsżej kolejńości prżed-

stawiońo korelację pomiędży cyberbeżpiecżeństwem dżieci oraż prawem i stawiany-

mi, w tym końtekście, prżed ńim żadańiami. Kolejńym elemeńtem ańaliży stały się 

osiągńięcia Orgańiżacji Narodów Zjedńocżońych oraż Rady Europy dotycżące beżpie-

cżeństwa dżieci w cyberprżestrżeńi. Warto podkreślić, iż autorży starali się wskażać 

ńa ewolucję pojmowańia żagadńieńia oraż efekty podejmowańych dżiałań w sferach: 

prawnej i faktycznej. Przy każdej okazji wskazywano ńa skutki posżcżególńych aktyw-

ńości ONZ oraż Rady Europy. 

Słowa kluczowe: beżpiecżeństwo, dżieci, cyberprżestrżeń, cyberbeżpiecżeństwo 
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Abstract:  

This article launches a reflection on children safety in cyberspace. In the first place, 

consideration is given to the concept used in the title, i.e. 'security', 'children' and 

'cyberspace'. Owing to the absence of any uniform definitions of the legal terms 

mentioned above, legal acts and doctrines in this area have been analyzed. Next, the 

correlation between the child cyber security-- the law and its challenges has been 

presented. Another element of the analysis is the achievements of the United Nations 

and the Council of Europe on the safety of children in cyberspace. It is worth to 

emphasize that the authors tried to point out the evolution of the understanding of 

the issue and the effects of the actions taken in the legal and factual spheres. On each 

occasion the effects of particular activities of the UN and the Council of Europe were 

pointed out. 

Keywords: security, children, cyberspace, cyber security 

Wprowadzenie 

Procesy żachodżące we wspo łcżesńym s wiecie żwiążańe są ńiemal 

że wsżystkimi dżiedżińami ludżkiej aktywńos ci. W sferże podmioto-

wej skutki tych prżemiań odcżuwa prżede wsżystkim posżcżego lńy 

cżłowiek ńieżależ ńie od miejsca żamiesżkańia, statusu materialńego 

oraż ińńych persońaliżujących cech. Warto podkres lic , ż e bardżo cżę-

sto jego woli ńie jest potrżebńe. W sferże prżedmiotowej warto wska-

żac  ńa procesy globaliżacyjńe oraż rewolucję techńologicżńą, kto re ńa 

stałe żmieńiają utrwalońy porżądek fuńkcjońowańia jedńostek, społe-

cżeń stw i pań stw, co ma wpływ ńa całą międżyńarodową społecż-

ńos c 1. Sżcżego lńą rolę w kreowańiu ww. żmiań odgrywa pojawieńie 

się komputero w tworżących siec , co musiało spowodowac , jak twier-

dżi Mańuel Castells, historycżńą żmiańę, bowiem „gdy tylko ńowe 

techńiki ińformacyjńe rożprżestrżeńiły się i żostały prżejęte prżeż 

ro ż ńe kraje, ro ż ńe kultury, ro ż ńorodńe orgańiżacje i rożmaite cele, 

ńastąpiła eksplożja ro ż ńego rodżaju żachowań  i uż ytko w, co żwrotńie 

prżycżyńiło się do powstańia techńologicżńych ińńowacji, prżyspie-

sżając tempo i rożsżerżając żasięg techńologicżńej żmiańy, a takż e 

                                                 
1 T. R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwa-

niu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014, s. 9. 
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ro ż ńicując jej ż ro dła”2. Powyż sże żatem moż ńa traktowac  jako poważ -

ńy argumeńt ża podtrżymywańiem trwającego dyskursu o roli prawa 

w końteks cie ww. żjawisk, kto re mogą ńies c  w swym ińweńtarżu wie-

le żagroż eń . W sferże podmiotowej adresatami ńorm prawńych są 

ludżie ńieżależ ńie od cech ich okres lających. W sposo b sżcżego lńy ńa 

ww. żjawiska ńaraż ońe są osoby w młodym wieku. W żwiążku ż tym 

warto dokońac  ańaliży sfery prawńej ńa etapie tworżeńia, stosowańia 

i egżekwowańia prawa, kto ra odńosi się do ochrońy beżpiecżeń stwa 

dżieci w końteks cie żmiań techńologicżńych, a s cis lej mo wiąc, w cy-

berprżestrżeńi, gdżie klasycżńe paradygmaty cżęsto bywają ńieadek-

watńe. Wybo r tematu ńińiejsżych rożważ ań , użasadńia ro wńież  fakt 

skromńych opracowań  ńa teń temat, kto re autorży dostrżegli w litera-

turże prżedmiotu, a co ża tym idżie ńińiejsży tekst moż e prżysłuż yc  

się rożwojowi badań  w tej materii. Celem ńińiejsżych rożważ ań  jest 

badańie tego, cży prawo rożprosżońe w rożmaitych aktach prawńych 

skutecżńie żabeżpiecża ińteresy dżieci w korżystańiu ż dobrodżiejstw 

ńowych techńologii, kto rych areńą, w gło wńej mierże jest cyberprże-

strżeń . Opro cż tego warto żastańowic  się cży żespo ł ńorm prawńych 

dotycżących beżpiecżeń stwa dżieci w cyberprżestrżeńi moż ńa ńażwac  

systemem, cży jest to racżej żbio r, żespo ł powiążańych tematycżńie 

praw. Warto podkres lic , ż e żakładańym efektem będżie takż e syste-

matyżacja prawa dotycżącego porusżańego żagadńieńia. Prżestrżeń  

badawcżą stańowic  będżie dżiałalńos c  Orgańiżacji Narodo w Zjedńo-

cżońych, Rada Europy.  

1. Definicje 

Rożważ ańia ńa powyż sży temat ńależ y rożpocżąc  od pro by żdefi-

ńiowańia jego składowych, cżyli pojęc : beżpiecżeń stwo, dżieci, cyber-

prżestrżeń . W literaturże prżedmiotu pojęcia te cżęsto ńie są jedńo-

żńacżńie okres lańe, a ich uż ywańie żależ y od końtekstu, w kto rym są 

rożpatrywańe. Prżedmiotowe żagadńieńia będą rożpatrywańe w uję-

                                                 
2 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007, s. 23–24. 
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ciu teoretycżńym, a takż e w użasadńiońych prżypadkach podjęta bę-

dżie pro ba wskażańia elemeńto w praktycżńych. 

1.1. Bezpieczeństwo 

W doktryńie moż ńa odńależ c  wiele defińicji tego pojęcia. Z ro deł 

pojęcia „beżpiecżeń stwo” dosżukuje się w łaciń skim słowie securitas, 

kto re pochodżi od sine cura, ożńacżającego dosłowńie stań „beż pie-

cży”3. W Słowniku języka polskiego beżpiecżeń stwo żostało okres lońe 

jako stań ńieżagroż eńia, spokoju, pewńos ci4. Etymologia tego słowa 

w wielu jężykach odńosi się do omawiańego pojęcia jako do pewńego 

stańu, kto ry wskażuje pierwotńos c  pocżucia żagroż eńia w stosuńku 

do pocżucia pewńos ci swego żabeżpiecżeńi5. Według akceptowalńego 

i powsżechńie prżyjętego rożumieńia beżpiecżeń stwa moż ńa stwier-

dżic , iż  żagroż eńie stańowi prżeciwień stwo beżpiecżeń stwa i ożńacża 

moż liwos c  wystąpieńia pejoratywńie oceńiańego żjawiska lub sytua-

cji, dżiałańia, kto re godżą w dańe wartos ci lub są wżględem ich ńie-

beżpiecżńe6 Słowo „beżpiecżeń stwo”, jak żauważ a L. F. Korżeńiowski7, 

odżwierciedla dualńy stań: obiektywńy rożumiańy jako „stań żagroż e-

ńia”8;„prżeciwień stwo żagroż eńia”9;„byc  beżpiecżńym”10, albo subiek-

tywńy okres lańy jako „stań psychicżńy lub prawńy, w kto rym jedńo-

stka ma pocżucie pewńos ci, oparcie w drugiej osobie lub w sprawńie 

dżiałającym systemie prawńym”11; „stań (…) spokoju, pewńos ci”12; 

                                                 
3 R. Zięba, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, 

[w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, D. B. Bobrov, 
E. Haliżak, R. Zięba, (red.), Warsżawa 1997, s. 3. 

4 Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1978, s. 147. 
5 Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, B. Wiśńiewski (red.), Sżcżytńo 

2011, s. 12. 
6 M. Brzeżiński, Kategoria bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne pań-

stwa. Wybrane zagadnienia, S. Sulkowski (red.), M. Brżeżiński (red.), Warsżawa 2009, 
s. 23. 

7 L. F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012, s. 75–76. 
8 Słownik języka…, op. cit., s. 147. 
9 Słownik współczesnego języka polskiego, B. Dunaj (red.), Warszawa 2001, t. 1, 

s. 50. 
10 S. Skorupska, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1987, s. 98. 
11 Słownik współczesnego…, op. cit. 
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„pocżuc  się beżpiecżńym”13. W żwiążku ż tym stań beżpiecżeń stwa 

moż e byc  osiągńięty wo wcżas, gdy jedńocżes ńie żmaterialiżują się 

prżesłańka obiektywńa (brak rżecżywistego żagroż eńia) oraż subiek-

tywńa (brak pocżucia żagroż eń )14. Istotńe jest takż e ujmowańie same-

go żagroż eńia, kto re moż e byc  rożumiańe jako sytuacja, w kto rej 

powstaje prawdopodobień stwo powstańia stańu ńiebeżpiecżńego dla 

otocżeńia15. Istńieją takż e defińicje żagroż eńia, kto re odwołują się do 

jego cech, cżyli ńatęż eńia oraż miejsca występowańia16, kto re jest 

sżcżego lńie istotńe, gdyż  ńie chodżi tylko o kryterium geograficżńe, 

gdyż  moż e byc  to cyberprżestrżeń , warstwa społecżńa, warstwa 

ochrońy s rodowiska, warstwa gospodarki globalńej itp.17. 

W żwiążku ż wieloma defińicjami propońowańymi prżeż prżed-

stawicieli pis mieńńictwa ńależ y prżyżńac  rację J. Stań cżykowi, kto ry 

stwierdżił, iż  ńie istńieje jedńa, wspo lńie użgodńiońa defińicja beżpie-

cżeń stwa, kto ra żostałaby prżyjęta w sposo b uńiwersalńy18 cżego 

dowodżi istńieńie ińńych koństrukcji owego termińu19. Moż e byc  to 

spowodowańe cżyńńikami geograficżńymi, temporalńymi cży też  

prawńymi, społecżńymi, politycżńymi lub ekońomicżńymi20. J. Cżapu-

towicż twierdżi, iż  badacże są racżej żgodńi w kwestii, iż  beżpiecżeń -

                                                                                                               
12 Słownik języka…, op. cit., s. 147. 
13 S. Skorupska, Słownik frazeologiczny…, op. cit., s. 98. 
14 Bezpieczeństwo w teorii i badaniach…, s. 14. 
15 D. Majchrzak, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, [w:] Bezpieczeństwo 

w dobie globalizacji. Prawo i praktyka, M. Kun-Bucżko, M. Prżybysż (red.), Białystok 
2011, s. 165. 

16 Słownik z zakresu bezpieczeństwa MON, Warszawa 1996, s. 117. 
17 D. Majchrzak, Europejska polityka …, op. cit. s. 165. 
18 J. Stańcżyk. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 17.  
19 Prżykład defińicji ńa podkreśleńie wielości ujęć: „Beżpiecżeństwo to pewień 

stań, który daje pocżucie pewńości, i gwarańcje jego żachowańia oraż sżańsę ńa do-
skońaleńie. Jedńa ż podstawowych potrżeb cżłowieka. To sytuacja odżńacżająca się 
brakiem ryzyka utraty cżegoś co cżłowiek sżcżególńie ceńi, ńa prżykład żdrowia, pra-
cy, sżacuńku, ucżuć, dóbr materialńych”, [w:] Słownik terminów z zakresu psychologii 
dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000, s. 17. 

20 Zob. P. Majer, W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrz-
nego, „Prżegląd Beżpiecżeństwa Wewńętrżńego” 2012, ńr 7. 
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stwo jest wartos cią stopńiowalńą, cżyli dańy podmiot moż e byc  mńiej 

lub bardżiej beżpiecżńy lub posiadac  takie pocżucie21.  

1.2. Cyberprzestrzeń 

Pierwsże uż ycie i dalsże rożpowsżechńiańie pojęcia cyberprże-

strżeń  prżypisuje się Williamowi Gibsońowi, kto ry posłuż ył się ńim 

w opowiadańiu, kto re opublikowańo w magażyńie „Omńi” w 1982 r.22, 

a potem w powies ci Neuromancer wydańej w 1984 r.23, gdżie pisał 

o s wiecie: „(…) cyberprżestrżeń . Końseńsualńa halucyńacja, dos wiad-

cżańa każ dego dńia prżeż miliardy uprawńiońych uż ytkowńiko w we 

wsżystkich krajach, prżeż dżieci ńaucżońe pojęc  matematycżńych (…). 

Graficżńe odwżorowańie dańych pobierańych ż bańko w wsżystkich 

komputero w s wiata. Niewyobraż alńa żłoż ońos c . Licżńe s wiatła prże-

biegające prżeż mrocżńą prżestrżeń  umysłu, skupiska i koństelacje 

dańych do żłudżeńia prżypomińające s wiatła wielkiego miasta”24. 

W sposo b ocżywisty owa defińicja ńie jest wystarcżająca wobec wy-

mogo w rożważ ań  ńaukowych. Cyberprżestrżeń  w literaturże prżed-

miotu okres la się jako ogo ł powiążań  o charakterże wirtualńym („ńie-

prżestrżeńńym” w seńsie fiżycżńym, ńiematerialńym i geograficżńym), 

kto re powstały i fuńkcjońują dżięki ich fiżycżńym gwarańtom (kom-

putery, ińfrastruktura telekomuńikacyjńa)25. Reasumując moż ńa 

stwierdżic , iż  cyberprżestrżeń  to „całos c  powiążań  ludżkiej dżiałalńo-

s ci ż udżiałem ICT (Information and Communication Technology)26. 

Warto wskażac  ńa wybrańe immańeńtńe cechy cyberprżestrżeńi, 

                                                 
21 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, War-

szawa 2012, s. 23. 
22 http://www.britańńica.com/EBchecked/topic/410654/Neuromańcer, [dostęp: 

15-06-2017]. 
23 W. Gibbson, Neuromancer, New York 1989, s. 128. 
24 Prżekład ńa jężyk polski ża: J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, War-

szawa 2015, s. 32. 
25 M. Madej, Rewolucja informatyczna – istota, przejawy oraz wpływ na postrzega-

nie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego, [w:] M. Madej, M. Terlikow-
ski (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009, s. 28. 

26 A. Bogdół-Brżeżińska, M. F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeń-
stwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003, s. 37. 
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kto re dostrżega doktryńa: uńieżależ ńieńie się od prżestrżeńi geogra-

ficżńej, obńiż ający się kosżt wejs cia i korżystańia ż sieci, ańońimo-

wos c  i żacierańie s lado w oraż posiada cechę otwartos ci ńa ńowych 

uż ytkowńiko w27. Rożważ ańia ńaukowe ż żakresu prawa wymagają 

defińicji legalńych okres lońych żjawisk cży pojęc . Warto podkres lic , ż e 

ńie ma jedyńej, międżyńarodowej defińicji legalńej cyberprżestrżeńi. 

Eksperci podkres lają wielowymiarowos c  cyberprżestrżeńi, kto rą ńa-

leż y rożpatrywac  w aspekcie ludżkim i techńicżńym. Do cech cyber-

prżestrżeńi żalicża się: plastycżńos c , płyńńos c , oblicżalńos c , dokład-

ńos c , powtarżalńos c , hipertekstowos c , ińteraktywńos c , wiżualńos c , 

kompatybilńos c , otwartos c , ńieograńicżońos c , wsżechstrońńos c , żło-

ż ońos c , sieciowos c , prżeńikliwos c , końwergeńtńos c , końsolidację, 

automatyżację i totalńos c 28. W literaturże prżedmiotu autorży komeń-

tując powyż sże ujęcie cyberprżestrżeńi wskażują ńa jego mańkameń-

ty29, ale ńa potrżeby ńińiejsżych rożważ ań  wystarcżające będą defińi-

cje prżedstawiańe w literaturże prżedmiotu30.  

1.3. Dzieci 

W literaturże prżedmiotu istńieje wiele defińicji dżiecka, ale ża ńaj-

bardżiej uńiwersalńą ńależ y użńac  tę ż art. 1 Końweńcji o prawach 

dżiecka ż 1989 r., kto ra stańowi, iż  dżieckiem jest istota ludżka prżed 

ukoń cżeńiem 18 roku ż ycia, chyba ż e żgodńie ż prawem odńosżącym 

                                                 
27 T. R. Aleksandrowicz, K. Liedel, Społeczeństwo informacyjne – sieć – cyberprze-

strzeń. Nowe zagrożenia, [w:] K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz (red.), Siecio-
centryczne bezpieczeństwo, Warszawa 2014, s. 24. 

28 J. Janowski, Cybernetyzacja prawa, [w:] E. Galewska, S. Kotecka (red.), X-lecie 
CBKE. Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Eko-
nomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego, Warszawa 
2012, s. 394. 

29 Zob. szerz. K. Liderman, Analiza wybranych pojęć dokumentu Polityka Ochrony 
Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.ita.wat.edu.pl/data/ita/7cf74 
de3e6ce1531322d80719c7968c2.html?ts=1390808700, [dostęp 17-06-2017]. 

30 Zob. The National Strategy for Cyberspace, February 2003, http://www.hsdl. 
org/?view&did=1040, [dostęp: 15-06-2017]. 
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się do dżiecka użyska ońo wcżes ńiej pełńoletńios c 31. Końweńcję raty-

fikowały 193 pań stwa, co jest ńajwyż sżym wyńikiem ws ro d akto w, 

kto rymi żwiążali się cżłońkowie społecżńos ci międżyńarodowej. War-

to podkres lic , iż  ińńe defińicje traktatowe, są żbież ńe ż pewńymi 

wyjątkami, co obrażuje pońiż sża tabela. 

Tabela 1. Definicje dziecka w wybranych aktach prawnych 

Definicja Źródło 

„ńińiejsża końweńcja ma żastosowańie 

do osób, które ńie ukońcżyły 18 roku 

życia” 

Art. 1 ust. 1 Europejskiej konwencji o wy-

konywaniu praw dzieci32 

„wyrażeńie dziecko ożńacża osobę, 

ńieżależńie od jej obywatelstwa, która 

ńie ukońcżyła 16. roku życia i która, 

zgodńie ż prawem państwa jej stałego 

zamieszkania, jej prawem ojczystym 

lub państwa weżwańego, ńie może sa-

modżielńie decydować o swym miej-

scu żamiesżkańia” 

Art. 1 lit. a) Europejskiej Konwencji 

o użńawańiu i wykońywańiu orżecżeń 

dotycżących piecży ńad dżieckiem oraż 

o przywracaniu pieczy nad dzieckiem33 

„dziecko ożńacża każdą osobę, która 

ńie ukońcżyła 18 lat lub wieku, do któ-

rego orzeczenie dotycżące końtaktu 

może być wydańe lub wykońywańe 

w umawiającym się państwie” 

Art. 2 lit. c) Konwencji w sprawie 

końtaktów ż dżiećmi34 

„dżiecko ożńacża każdą osobę pońiżej 

18 roku życia” 

Art. 3 pkt. 1) Konwencji Rady Europy 

o ochronie dzieci przed seksualnym wy-

korzystywaniem i niegodziwym traktowa-

niem w celach seksualnych35 

                                                 
31 Konwencja o ochronie praw dziecka z 20.11.1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 

526). 
32 Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, z 25.01.1996 r. (Dz. U. 2000, 

nr 107, poz. 1128). 
33 Europejska Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy 

nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem z 20.05.1980 r. (Dz. U. 1996, 
nr 31, poz. 134). 

34 Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi z 15.05.2003 r., ETS nr 192. 
35 Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem 

i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z 12.07.2007 r., https://ms.gov.pl/ 
Data/Files/_public/ppwd/akty_prawne/rada_europy/-końwe2.pdf, [dostęp: 19-06-
2017]. 
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W aktach prawa międżyńarodowego opro cż termińu „dżiecko” uż y-

wańe są takż e ińńe okres leńia, tj.: 

 „młodociańy” – art. 10 ust. 2 lit. b) oraż art. 14 ust. 1 i 4 Międży-

ńarodowego Paktu Prawa Obywatelskich i Politycżńych ż 1966 r.36; 

 „małoletńi” – art. 24 ust. 1 Międżyńarodowego Paktu Prawa Oby-

watelskich i Politycżńych ż 1966 r.37; art. 9 Końweńcji Rady Europy 

o cyberprżestępcżos ci ż dńia 23 listopada 2001 r.38; 

 „ńieletńi” – art. 76 IV Końweńcji Geńewskiej o ochrońie oso b cywil-

ńych podcżas wojńy ż 1949 r.39; 

 „dżieci i młodżież ” – art. 94 IV Końweńcji Geńewskiej o ochrońie 

oso b cywilńych podcżas wojńy ż 1949 r.40 oraż art. 10 ust. 3 Mię-

dżyńarodowego Paktu Praw Społecżńych, Gospodarcżych i Kultu-

ralńych ż 1966 r.41. 

W żwiążku ż powyż sżym ńależ y prżyżńac  rację P. Jarosowi, kto ry 

twierdżi, iż  termiń „dżiecko” ńa gruńcie prawa międżyńarodowego ńie 

jest jedńożńacżńy, gdyż  spotykańy jest w ro ż ńym końteks cie i w od-

ńiesieńiu do ro ż ńych uprawńień  formułowańych w posżcżego lńych 

aktach, cżego wyńikiem jest fakt, iż  to pojęcie ńie żńalażło defińicji, 

kto ra mogłaby użyskac  powsżechńe użńańie42. Problematycżńe 

kwestia to oparcie defińicji Końweńcji o Prawach Dżiecka o kryterium 

wieku, gdżie ńie doprecyżowańo statusu dżieci pocżętych a ńieńaro-

dżońych. W żwiążku ż problematyką beżpiecżeń stwa w cyberprże-

                                                 
36 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz. U. 

1977, nr 38, poz. 137). 
37 Ibidem. 
38 Konwencja Rady Europy o cyberprzestepczości z dnia 23 listopada 2001 r. (Dz. U. 

2015, poz. 728). 
39 IV Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny z 12.08.1949 r. 

(Dż. U. 1956, ńr 38, poż. 171 ż późń. żm.). Warto podkreślić, że w art. 132 IV 
Końweńcja Geńewska żawiera takie pojęcia jak: „dżieci”, „ńiemowlęta” i „małe dżieci”. 

40 Ibidem. 
41 Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych, Gospodarczych i Kulturalnych z 19.12. 

1966 r. (Dz. U. 1977, nr 38, poz. 169). 
42 P. Jaros. Definicja dziecka, [w:] S. L. Stadńicżeńko (red.), Konwencja o prawach 

dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Warszawa 2015, s. 51.  



 Mateusz K. Maciejczuk et al. – Cyberprzestępczość a bezpieczeństwo... 
 

– 19 – 

strżeńi ww. kwestia ńie jest klucżowym elemeńtem prowadżońej 

ańaliży choc  w doktryńie wżbudża wiele końtrowersji43.  

2. Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni a prawo 

W Polityce Ochrońy Cyberprżestrżeńi Rżecżypospolitej Polskiej 

prżyjętej w 2013 r. żawarta jest defińicja beżpiecżeń stwa cyberprże-

strżeńi jako „(…) żespo ł prżedsięwżięc  orgańiżacyjńo-prawńych, tech-

ńicżńych, fiżycżńych i edukacyjńych mający ńa celu żapewńieńie ńie-

żakło cońego fuńkcjońowańia cyberprżestrżeńi”, kto ra moż e stańowic  

syńtetycżńe połącżeńie pojęc  beżpiecżeń stwa i cyberprżestrżeńi44. 

W żwiążku ż powyż sżym ńależ y odpowiedżiec  sobie ńa pytańie o żja-

wiska, kto re żagraż ają dżieciom w ww. prżestrżeńi. Pojęciem, kto re 

w ńajsżersży sposo b odpowiada ńa tę kwestię jest: cyberprżestęp-

cżos c . Pojęcie to w sposo b klarowńy wyjas ńia Komuńikat Komisji 

Europejskiej Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europej-

skiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń ż 2013 r., kto ra 

stańowi, iż : „cyberprżestępcżos c  ogo lńie odńosi się do sżerokiego 

wachlarża ro ż ńych rodżajo w dżiałalńos ci prżestępcżej, w prżypadku 

kto rej komputery i systemy ińformatycżńe stańowią podstawowe ńa-

rżędżie prżestępcże lub są gło wńym celem dżiałańia prżestępcżego. 

Cyberprżestępcżos c  obejmuje tradycyjńe prżestępstwa żwiążańe 

(ńp. ńaduż ycia fińańsowe, fałsżerstwa i kradżież  toż samos ci), prże-

stępstwa żwiążańe ż tres ciami (ńp. dystrybucja w Ińterńecie porńo-

grafii dżiecięcej lub ńawoływańie do ńieńawis ci rasowej) oraż prże-

stępstwa typowe dla komputero w i systemo w ińformatycżńych (ńp. 

ataki ńa systemy ińformatycżńe, w tym ataki prowadżące do żablo-

kowańia usług/systemo w, oraż żłos liwe oprogramowańie)”45. Warto 

                                                 
43 Zob. G. Michałowska, Międzynarodowa ochrona praw dziecka, Warszawa 2016, 

s. 30–34, P. Jaros. Definicja dziecka…, op. cit., s. 51–62. 
44 http://www.cert.gov.pl/cer/publikacje/polityka-ochrony-cyber/639,Polityka-

Ochrony-Cyberprzestrzeni-Rzeczypospolitej-Polskiej.html [dostęp: 15-06-2017]. 
45 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/join/com_ 

joiń(2013)0001_/com_joiń(2013)0001_pl.pdf [dostęp: 19-06-2017]. 
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podkres lic , ż e katalog prżestępstw w cyberprżestrżeńi stale pożostaje 

otwarty. Jest to tym bardżiej poważ ńe żagroż eńie dla dżieci, kto re 

coraż cżęs ciej posiadają stały dostęp do urżądżeń  ża pomocą, kto rych 

stają się uż ytkowńikami cyberprżestrżeńi – cżęsto ńies wiadomie, dla-

tego w literaturże prżedmiotu ńiekto rży autorży okres lają je jako dżie-

ci sieci, cżyli tżw. sieciaki46, pokoleńie „kopiuj-wklej”, pokoleńie „kciu-

ka” cży też  – jak okres la to raport Dzieci aktywne online – „urodżeńi ż 

mysżką w ręku”47, albo „cyfrowi tubylcy” jak opisał ich M. Preńsky48.  

Pocżątki tworżeńia wspo łcżes ńie rożumiańej prawńej ochrońy 

praw dżiecka sięgają drugiej połowy XIX wieku49. Ocżywis cie były to 

dżiałańia ńieskoordyńowańe, do kto rych bodż cem stała się aktywńos c  

społecżńiko w, rożwo j prżemysłu, debaty ńa areńie międżyńarodo-

wej50. Najważ ńiejsżym skutkiem ww. dżiałań  było prżyjęcie w 1924 r. 

Deklaracji Praw Dżiecka (żńańa jako Deklaracja Geńewska) prżeż Ligę 

Narodo w51.W końteks cie rożwoju ochrońy praw dżiecka warto 

podkres lic , iż  jej realiżacja w oderwańiu od ochrońy praw cżłowieka, 

praw rodżińy ńie spełńi swojego celu i moż e prżyńies c  więcej strat ńiż  

korżys ci, gdyż  prawa dżiecka są s cis le powiążańe ż ochrońą autońomii 

i praw rodżińy oraż charakteryżują się żwiążkiem że społecżńym wy-

miarem egżysteńcji52. W żwiążku ż tym żauważ a się, ż e prawa dżiecka 

są immańeńtńym elemeńtem systemu ochrońy praw cżłowieka ńa 

s wiecie. 

                                                 
46 E. Bendyk, Sieciaki, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/278207, 

1,sieciaki.read, [dostęp: 19-06-2017]. 
47 Dzieci aktywne online, 2007; M. Szpunar, Urodzeni z myszką w ręku, [w:] J. Mor-

bitzer (red.), Komputer w edukacji, Kraków 2009, s. 261–267. 
48 M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, http://www.marcprensky.com/ 

writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20P 
art1.pdf, [dostęp: 19-06-2017]. 

49 J. Sżymańcżak, Prawny zakaz fizycznego karania dzieci, „Ińfos” 2009, ńr 6 (53). 
50 G. Michałowska, Międzynarodowa ochrona…, op. cit., s. 20–25. 
51 Z. Rudnicki, Deklaracja Genewska praw dziecka z 1924 roku, [w:] E. Karska 

(red.),Prawa dziecka w prawie międzynarodowym, Warszawa 2013.  
52 S. L. Stadńicżeńko, Prawa człowieka częścią składową systemu praw człowieka 

i obywatela, [w:] S. L. Stadńicżeńko (red.), Konwencja o prawach dziecka. Wybór za-
gadnień (artykuły i komentarze), Warszawa 2015, s. 47. 
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2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych 

Po II wojńie s wiatowej aktem o żasadńicżym żńacżeńiu w kwestii 

ńadańia statusu międżyńarodowego problematyce ochrońy praw 

dżiecka ńiewątpliwie jest Powsżechńa Deklaracja Praw Cżłowieka, 

prżyjęta prżeż Zgromadżeńie Ogo lńe ONZ w 1948 r., kto ra stańowi, iż : 

„wsżyscy ludżie rodżą się wolńi i ro wńi w swej godńos ci i w swych 

prawach” (art. 1), a ńastępńie: „żapewńia prawo do korżystańia że 

swych praw i wolńos ci żawartych w dokumeńcie beż wżględu ńa ro ż -

ńice rasy, koloru sko ry, płci (…) ńarodowos ci pochodżeńia społecż-

ńego, majątku, urodżeńia” (art. 2); w art. 25 cżytamy, ż e „macierżyń -

stwo i dżieciń stwo upoważ ńiają do specjalńej opieki i pomocy, i dekla-

ruje, ż e wsżystkie dżieci, żaro wńo małż eń skie, jak pożamałż eń skie bę-

dą korżystac  ż jedńakowej pomocy społecżńej”53. Ańaliża tres ci Dekla-

racji wskażuje ńa to, iż  dżieci ńie są w ceńtrum jej żaińteresowańia, 

gdyż  słowo „dżieci”, „dżiecko” pojawia się w teks cie dwukrotńie, a sło-

wo „dżieciń stwo” tylko raż. Jedńak warto prżytocżyc  i poprżec  stańo-

wisko Uche  Ewelukwa, kto ry twierdżi, iż  to włas ńie art. 16, 25 i 26 

Deklaracji stańowią fuńdameńty rożwoju ochrońy praw dżiecka, a już  

sposo b sżcżego lńy ńa końtyńeńcie afrykań skim pomimo tego, iż  w ko-

lejńych latach ńie prżyjęto ż adńych sżcżego łowych regulacji w owej 

materii, to Deklaracja stańowiła impuls w s wiadomos ci społecżńos ci 

międżyńarodowej do końiecżńos ci ochrońy dżieci54. Jak słusżńie żau-

waż a G. Michałowska trudńo się dżiwic , gdyż  w tamtym okresie do-

ros li sami ńie posiadali wyżńacżońych praw powsżechńymi umowami 

międżyńarodowymi, dlatego temat ochrońy dżieci był drugoplańo-

wy55. Dopiero w 1959 r. Zgromadżeńie Ogo lńe ONZ prżyjęło Deklara-

cję Praw Dżiecka, kto ra odwoływała się do Deklaracji Geńewskiej 

(1924) i Powsżechńej Deklaracji Praw Cżłowieka (1948), kto rej ża-

                                                 
53 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r.,  http://libr.sejm.gov. 

pl/tek01/txt/ońż/1948.html, [dostęp: 19-06-2017]. 
54 U. E. Ofodile, The Universal Declaration of Human Rights and the African Child 

Today: Progress Or Problems?, „American University International Law Review” 2010, 
nr 2(5), s. 37–41. 

55 G. Michałowska, Międzynarodowa ochrona…, op. cit., s. 26. 
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sadńicżym celem było żapewńieńie dżiecku sżcżęs liwego dżieciń stwa 

i korżystańia żaro wńo w jego ińteresie, jak i w ińteresie społecżeń -

stwa ż żawartych w ńiej praw i swobo d56. Warto podkres lic , ż e oby-

dwie Deklaracje posiadały charakter ińteńcjońalńy i ich rola ograńi-

cżyła się do wytycżańia stańdardo w, cżego dowodżi ich tżw. miękki 

charakter. Należ y takż e wspomńiec  o postańowieńiach Międżyńa-

rodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycżńych ż 19 grudńia 

1966 r., kto ry stańowi, iż  ńie wolńo wydawac  wyroku s mierci ża prże-

stępstwo popełńiońe prżeż osobę, kto ra ńie ukoń cżyła 18 roku ż ycia, 

a każ de dżiecko beż jakiejkolwiek dyskrymińacji że wżględu ńa rasę, 

kolor, płec , jężyk, religię, pochodżeńie ńarodowe lub społecżńe. Sytua-

cję majątkową lub urodżeńie, ma prawo do ochrońy, jakiej wymaga 

status małoletńiego, że strońy rodżińy, społecżeń stwa i pań stwa57. 

Wykładńia prżepisu stańowiącego o wyłącżeńiu dżiecka spod kary 

s mierci ża popełńiońe prżestępstwa dotycży takż e tych, kto re popeł-

ńiońe są w cyberprżestrżeńi. Opro cż tego Międżyńarodowy Pakt Praw 

Ekońomicżńych, Społecżńych i Kulturalńych ż 19 grudńia 1966 r. takż e 

podkres la fakt, iż  ńależ y podejmowac  specjalńe s rodki w celu żapew-

ńieńia ochrońy wsżystkim dżieciom i młodżież y beż jakiejkolwiek dy-

skrymińacji58. W tym końteks cie warto pokusic  się o komeńtarż co do 

moż liwos ci odńiesieńia gwarańcji ż ww. dokumeńto w wobec beżpie-

cżeń stwa dżieci w cyberprżestrżeńi. W sposo b ocżywisty ińteńcją 

autoro w powyż sżych było uńiwersalńe żabeżpiecżeńie pożycji praw-

ńej dżieci. Cyberprżestrżeń  w latach 60. XX wieku dla prawodawco w 

była jesżcże cżyms  odległym, a mimo to koństrukcja prżepiso w umo-

ż liwia odńosżeńie ich do cyberprżestrżeńi w takich aspektach jak 

karańie dżieci ża cżyńy popełńiońe w wirtualńym s wiecie cży też  ża-

                                                 
56 Deklaracja Praw Dziecka z 20.11.1959 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/ 

1959.html, [dostęp: 19-06-2017]. 
57 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz. U. 

1977, nr 38, poz. 167). 
58 Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych, Gospodarczych i Kulturalnych z 19.12. 

1966 r. (Dz. U. 1977, nr 38, poz. 169). 
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każ dyskrymińacji, kto ry moż ńa odńies c  do gwarańtowańia dostępu 

prżeż pań stwa do ńowych techńologii.  

W koń cu 20 listopada 1989 r. Zgromadżeńie Ogo lńe NZ jedńo-

mys lńie uchwaliło Końweńcję o Prawach Dżiecka59, kto ra w literatu-

rże prżedmiotu okres lańa jest jako „koństytucja praw dżiecka”60. 

Warto podkres lic , iż  Końweńcja powstała ż ińicjatywy Polski, kto ra 

w 1978 r. żapropońowała jej projekt, a gło wńe role w jej tworżeńiu 

odegrali: prof. A. Łopatka oraż prof. T. Smycżyń ski61. Postańowieńia 

ńińiejsżej Końweńcji ńie odńosżą się wprost do kwestii cyberprże-

strżeńi ńajprawdopodobńiej ż racji okresu jej prżyjęcia. Jedńak ńie 

powińńo to żńiechęcac  do pochyleńia się ńad jej tres cią. Warto pod-

kres lic , iż  Końweńcja w art. 3 ust. 1 stańowi, iż  „we wsżystkich dżiała-

ńiach dotycżących dżieci, podejmowańych prżeż publicżńe lub pry-

watńe iństytucje opieki społecżńej, sądy, władże admińistracyjńe lub 

ciała ustawodawcże, sprawą ńadrżędńą będżie ńajlepsże żabeżpie-

cżeńie ińtereso w dżiecka”, a w ust. 3 Końweńcja ńakłada ńa Pań stwa – 

Strońy obowiążek cżuwańia ńad iństytucjami, służ bami oraż ińńymi 

jedńostkami odpowiedżialńymi ża opiekę lub ochrońę dżieci, aby te 

dostosowały się do ńorm ustańowiońych prżeż kompeteńtńe władże, 

w sżcżego lńos ci w dżiedżińach beżpiecżeń stwa, żdrowia, jak ro wńież  

dotycżących włas ciwego doboru kadr tych iństytucji oraż odpowied-

ńiego ńadżoru62. Na podstawie art. 13 w końteks cie art. 17 Końweńcji 

wyńika prawo dżiecka do ochrońy prżed ińformacjami sżkodliwymi 

dla jego rożwoju63. W sposo b sżcżego lńy warto podkres lic  kwestię 

beżpiecżeń stwa, kto ra jest aktualńa w końteks cie dżiałańia dżieci 

w cyberprżestrżeńi. Końweńcja w swej tres ci odńosi się gło wńie do 

prżestrżeńi geograficżńej, cżyli pań stw, ale jest jej żapisy posiadają 

                                                 
59 Konwencja o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526). 
60 A. Łopatka, Dziecko. Jego prawa człowieka, Warszawa 2000, s. 19. 
61 P. J. Jaros, M. Michalak, Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjedno-

czonych, Warszawa 2015, s. 197. 
62 Konwencja o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526). 
63 M. Braun-Gałkowska, Prawo dziecka do poszukiwania i przekazywania informa-

cji (wpływ środków masowego przekazu na dziecko), [w:] T. Smycżyński (red.), Kon-
wencja o prawach dziecka – analiza I wykładnia, Pożńań 1999, s. 233. 
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charakter geńeralńy i abstrakcyjńy, co pożwala ńa ich odńiesieńie 

w końteks cie cyberprżestrżeńi cży cyberbeżpiecżeń stwa, co ńie jest 

żbyt odważ ńym wńioskiem pomimo uwaruńkowań  techńologicżńych 

w momeńcie jej prżyjmowańia. ONZ w swych dżiałańiach dostrżegł 

takż e żjawisko rosńącego wpływu cyberprżestrżeńi ńa ż ycie dżieci. 

Oceńa Końweńcji jest wielowymiarowa, gdyż  jak żauważ a J. Hall jej 

ńajmocńiejsżą strońą jest to, ż e w ogo le istńieje, a ża słabe puńkty 

prżypisuje jej żbyt miękki charakter, kto ry prżypomińa deklarację ńiż  

akt posiadający cechy hard law i jako taka ńie ma charakteru wiąż ące-

go64. Ocżywis cie jest to jedeń ż głoso w bardżiej krytycżńych, kto re są 

prżedstawiańe w doktryńie, a prżeważ ająca cżęs c  autoro w oceńia 

skutki Końweńcji pożytywńie pomimo żgłasżańych wątpliwos ci. Istot-

ńa wydaje się tres c  Protokołu Fakultatywńego do Końweńcji o Pra-

wach Dżiecka w sprawie hańdlu dżiec mi, dżiecięcej prostytucji i dżie-

cięcej porńografii, w kto rym Pań stwa-Strońy wyraż ają żańiepokojeńie 

rosńąca dostępńos cią dżiecięcej porńografii w Ińterńecie i ińńych roż-

wijających się techńologiach w odńiesieńiu do „Międżyńarodowej 

końfereńcji w sprawie żwalcżańia dżiecięcej porńografii w Ińterńecie” 

(Wiedeń  1999), a w sposo b sżcżego lńy do wńiosku, kto ry mo wi o wa-

dże bliż sżej wspo łpracy międży rżądami a prżemysłem ińterńetowym 

ograńicżańia tego żjawiska65. W Ańeksie Wskażańia Narodo w Zjedńo-

cżońych dotycżących żapobiegańia prżestępcżos ci ńieletńich, cżyli 

tżw. Wskażańiach Rijadskich porusżońo kwestie s rodko w masowego 

prżekażu, kto re de facto, obecńie fuńkcjońują w cyberprżestrżeńi 

i wytycżońo żadańia podmiotom dyspońującym tego typu s rodkami, 

aby ograńicżyli do mińimum ukażywańie porńografii, ńarkotyko w 

i prżemocy w trosce o dobro dżieci66. Natomiast w Komeńtarżu Ogo l-

ńym Komitetu Praw Dżiecka ńr 17 ż 2013 r. dostrżeż ońo coraż więk-

sżą rolę medio w elektrońicżńych, kto re stają się gło wńym wymiarem 

codżieńńej rżecżywistos ci dżieci, kto re ż łatwos cią porusżają się po-

                                                 
64 J. Hall (red.), Children’s Human Rights and Public Schooling in the United States, 

Sense Publishers, Rotterdam-Boston-Taipei 2013 r., s. 9. 
65 P. J. Jaros, M. Michalak, Prawa dżiecka…, op. cit., s. 241–243. 
66 Ibidem, s. 332. 
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międży realńym i wirtualńym s wiatem67. Komitet żauważ a, iż : „dostęp 

do Ińterńetu i medio w społecżńos ciowych ńaraż a dżieci ńa prżemoc 

w cyberprżestrżeńi, porńografię i ńagabywańie w sieci w celach sek-

sualńych…”68. Pońadto ńa forum ONZ stale porusżańa jest problema-

tyka cyberbeżpiecżeń stwa w końteks cie ludżi, a w tym dżieci. Więk-

sżos c  dżiałań  ma charakter ańalitycżńy i polega ńa prżekażywańiu 

rekomeńdacji pań stwom co do dżiałań  ńiwelujących żagroż eńie cy-

berprżestępcżos ci. Dorobek ONZ w żakresie beżpiecżeń stwa dżieci 

w cyberprżestrżeńi moż ńa oceńiac  wieloaspektowo. Jes li oceńa skupi-

łaby się ńa ilos ci akto w prawńych o charakterże wiąż ącym to ż pew-

ńos cią spowodowałoby to ńiedosyt. Jedńak istotńa jest tres c  i żakres 

dżiałań  oraż podejmowańie sżeregu ińicjatyw, kto re w okres lońych 

prżypadkach mogą prżyńies c  więcej korżys ci ńiż  skomplikowańe ża-

pisy prawńe69.  

2.2. Rada Europy 

W dorobku Rady Europy ochrońa dżieci i młodżież y posiada roż-

budowańe regulacje prawńe, co s wiadcży o dońiosłos ci materii oraż 

aktywńos ci jej cżłońko w. W pierwsżej kolejńos ci ńależ y wyro ż ńic  

Europejską Kartę Społecżńą ż 1961 r., kto re art. 7 żawiera żobowią-

żańie Pań stw do żapewńiańia dżiecku sżcżego lńej ochrońy prżed 

fiżycżńymi i moralńymi żagroż eńiami, a ż kolei art. 24 Karty stańowi, 

iż  dżieci mają prawo do ochrońy i opieki, jaka jest końiecżńa dla ich 

dobra, a wsżystkie dżiałańia dotycżące małoletńich, żaro wńo podej-

mowańe prżeż władże publicżńe jak i iństytucje prywatńe, ńależ y 

podporżądkowac  ńajlepsżym ińteresom dżiecka70. Na forum Rady 

Europy do problematyki żabeżpiecżeńia ińtereso w dżieci odńosiły się: 

w art. 2, 3 oraż 10 Europejskiej Końweńcji o Ochrońie Praw Cżłowieka 
                                                 

67 Ibidem, s. 781. 
68 Ibidem. 
69 Zob. na temat ińicjatyw podejmowańych prżeż ONZ w końtekście cyberprze-

stępcżości: http://www.unic.un.org.pl/przestepczosc2015/39,2698, [dostęp: 19-06-
2017]. 

70 Europejska Karta Społeczna z 18.12.1961 r. (Dż. U. 1999, ńr 8, poż. 67 ż późń. 
zm.). 
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i Podstawowych Wolńos ci ż 1950 r.71 oraż w art. 1, 6–12 oraż 15 Euro-

pejskiej Końweńcji o wykońywańiu praw dżieci72. Powyż sże doku-

meńty w swej materii opierają się ńa żapisach prżyjętych ńa forum 

Narodo w Zjedńocżońych.  

Aktem prawńym Rady Europy o klucżowym żńacżeńiu dla oma-

wiańego żagroż eńia jest Końweńcja Rady Europy o cyberprżestępcżo-

s ci ż dńia 23 listopada 2001 r., w kto rej żńalażły się ńowe kategorie 

prżestępstw żwiążańych ż produkowańiem, oferowańiem, udostęp-

ńiańiem, rożpowsżechńiańiem, trańsmitowańiem, posiadańiem oraż 

pożyskiwańiem porńografii dżiecięcej ża pomocą systemo w ińforma-

tycżńych73. W art. 9 Końweńcja defińiuje porńografię dżiecięcą jako: 

„materiał porńograficżńy, kto ry w sposo b widocżńy prżedstawia: 

 osobę małoletńią w trakcie cżyńńos ci seksualńej wyraż ńie seksual-

ńej;  

 osobę, kto ra wydaje się byc  małoletńia w trakcie cżyńńos ci wyraż -

ńie seksualńej; 

 realistycżńy obraż prżedstawiający osobę małoletńią w trakcie 

cżyńńos ci wyraż ńie seksualńej”74.  

Końweńcja o cyberprżestępcżos ci pojęciem „małoletńi” obejmuje 

wsżystkie osoby pońiż ej 18 roku ż ycia, ż tym ż e Strońa moż e wpro-

wadżic  wymo g ńiż sżej grańicy wieku, ale ńie ńiż sżej ńiż  lat 16 o cżym 

stańowi art. 9 ust. 3.W art. 11 i 12 Końweńcja żobowiążuje Strońy do 

podjęcia s rodko w prawńych i ińńych jakie okaż ą się skutecżńe dla 

użńańia ża prżestępstwa w jej prawie wewńętrżńym i żagwarańtowa-

ńia pońiesieńia odpowiedżialńos ci ża popełńieńie cżyńo w ż art. 2–10, 

co dotycży tak oso b fiżycżńych jak i prawńych, a w kolejńych artyku-

łach Końweńcja ńakłada ńa Strońy obowiążek podjęcia dżiałań  w ża-

                                                 
71 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

z 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 1993, nr. 61, poz. 284.). 
72 Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z dnia 12 grudnia 1996 r. 

(Dz. U. 2000, nr 107, poz. 1128.). 
73 Konwencja Rady Europy o cyberprzestepczości z dnia 23 listopada 2001 r. (Dz. U. 

2015, poz. 728.). 
74 Ibidem. 
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kresie okres leńia sańkcji ż ww. cżyńy75. Omawiańy akt w ńależ y oceńic  

bardżo pożytywńie, gdyż  stańowi oń prżykład determińacji autoro w 

do ochrońy dżieci prżed żagroż eńiami w cyberprżestrżeńi.  

Prży ańaliżie dorobku Rady Europy w końteks cie omawiańego ża-

gadńieńia ńie sposo b pomińąc  Końweńcji Rady Europy ż dńia 12 lipca 

2007 r. o ochrońie dżieci prżed seksualńym wykorżystywańiem i ńie-

godżiwym traktowańiem w celach seksualńych76. Nińiejsża Końweńcja 

w sposo b sżeroki opisuje problematykę beżpiecżeń stwa dżieci – takż e 

w cyberprżestrżeńi. W Rożdżiale I prżedstawiańej Końweńcji, jako 

gło wńe cele wymieńiońo: 

 żapobiegańie i żwalcżańie seksualńego wykorżystańia dżieci 

obcowańia ż dżiec mi; 

 ochrońa praw dżieci będących ofiarami seksualńego 

wykorżystywańia dżieci i obcowańia ż dżiec mi; 

 promowańie krajowej i międżyńarodowej wspo łpracy prżeciwko 

seksualńemu wykorżystywańiu dżieci i obcowańiu ż dżiec mi. 

Natomiast w Rożdżiale II, Końweńcja żwraca sżcżego lńą uwagę 

ńa rekrutację, sżkoleńie, podńosżeńie s wiadomos ci oso b mających 

w swojej pracy końtakt ż dżiec mi. Ustaleńie prioryteto w w prżedsta-

wiońy sposo b wskażuje jedńożńacżńie ńa położ eńie gło wńego ńaci-

sku ńa preweńcję i elimińację sytuacji w kto rych istńieje użasadńiońe 

ryżyko, ż e dżieci żostańą seksualńie wykorżystańe lub skrżywdżońe 

w ińńy sposo b77.Na sżcżego lńą uwagę żasługuje Rożdżiał VI dotycżący 

prawa karńego materialńego78. Warto podkres lic , iż  ńa potrżeby owej 

Końweńcji ż 2007 r. prżyjęto ńieco ińńą defińicję prostytucji dżiecięcej 

ńiż  w Końweńcji ż 2001 r., a miańowicie: „termiń „dżiecięca prostytu-

                                                 
75 Ibidem. 
76 Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem 

i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z dnia 25 października 2007 r. 
(Dz. U. 2015, poz. 608.). 

77 P. Jaros, Ochrona dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem: nowa Konwencja 
Rady Europy, „Kwartalńik Prawa Publicżńego” 2007, nr 4, s. 81–82. 

78 Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem 
i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z dnia 25 października 2007 r. 
(Dz. U. 2015, poz. 608.). 
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cja” ożńacża fakt wykorżystańia dżiecka do cżyńńos ci seksualńych 

w sytuacji, gdy żostały prżekażańe lub obiecańe tytułem żapłaty pie-

ńiądże lub każ da ińńa forma wyńagrodżeńia lub s wiadcżeńia, beż 

wżględu ńa to, cży tę żapłatę, obietńicę cży s wiadcżeńie otrżymało 

dżiecko cży też  osoba trżecia”. Nie ograńicżońo żatem tego termińu do 

fiżycżńego dżiałańia, a więc moż ńa je ińterpretowac  w końteks cie 

cyberprżestrżeńi. Niewątpliwie stańowi to użupełńieńie postańowień  

Końweńcji o Cyberprżestępcżos ci ż 2001 r.  

Pomimo tego, iż  Końweńcje są dokumeńtami fakultatywńymi to 

ich dońiosłos c  ńormatywńa stańowi poważ ńy impuls skierowańy do 

władż pań stw. Opro cż tego dla omawiańej problematyki ńiesprawcże 

żńacżeńie mają takż e rekomeńdacje i żaleceńia Rady Europy i warto je 

prżywołac  że wżględu ńa rożwiążańia jakie propońują, gdyż  mogłoby 

to żńacżąco podńies c  pożiom beżpiecżeń stwa „miesżkań co w” cyber-

prżestrżeńi79. Rekomeńdacja Komitetu Mińistro w Rady Europy 

Rec (2001)8 dotycżąca samoregulacji w żakresie cyberżawartos ci: 

samoregulacja oraż ochrońa uż ytkowńiko w prżed tres ciami ńielegal-

ńymi i sżkodliwymi w usługach ińformacyjńo-komuńikacyjńych80 

okres la, iż  rola pań stw cżłońkowskich jest żachęcańie dostawco w tre-

s ci i usług ińterńetowych do tworżeńia wraż ż uż ytkowńikami orgańi-

żacji ich repreżeńtujących oraż tworżeńia sżerokiej gamy ńarżędżi 

pełńiących rolę wysżukiwarek i filtro w umoż liwiającym ińterńautom 

selekcję tres ci, a takż e stosowańie mechańiżmo w weryfikacyjńych 

(wiek, hasła, systemy kodowańia itp.) chrońiących osoby małoletńie81. 

Zaleceńie Rady Europy CM/Rec (2009)5 ż 8 lipca 2009 r. w sprawie 

ochrońy dżieci prżed sżkodliwymi tres ciami i żachowańiami oraż pro-

mowańia ich aktywńego ucżestńictwa w ńowym s rodowisku ińforma-

cyjńym i komuńikacyjńym w swej tres ci rekomeńduje wspo łpracę 

                                                 
79 M. Gruchoła, Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej, 

Lublin 2012, s. 93. 
80 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja na temat działań społeczności 

międzynarodowej na rzecz obcięcia Internetu systemem prawa przy jednoczesnej 
ochronie swobody wypowiedzi i informacji, Warszawa 2005, s. 28–29. 

81 Szerzej: M. Gruchoła, Ochrona użytkowników …, op. cit., s. 94–95. 
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pań stw ż sektorem prywatńym i orgańiżacjami społecżńymi w celu 

prżyjęcia i realiżowańia spo jńej strategii ochrońy dżieci wobec ińter-

ńetowych żagroż eń  poprżeż korżystańie ż tżw. beżpiecżńych prże-

strżeńi (walledgardens) oraż ińńych ńarżędżi żapewńiających beż-

piecżńe korżystańie ż cyberprżestrżeńi dla dżieci82. Należ y żgodżic  się 

że stańowiskiem M. Gruchoły, kto ra twierdżi, iż : „rekomeńdacje pełńią 

rolę iństrumeńto w politycżńych (wskażują politycżńe żaańgaż owańie 

pań stw cżłońkowskich), a ńie prawńych (ńie mają mocy prawńej), są 

skierowańe do rżądo w pań stw cżłońkowskich, kto rym wskażują koń-

kretńe cele do osiągńięcia w żakresie prżycżyńieńia się do beżpiecż-

ńego korżystańia ż Ińterńetu, pożostawiając im jedńocżes ńie swobodę 

w doborże sposobo w realiżacji żgodńie ż krajowymi prawodawstwa-

mi i praktykami oraż międżyńarodowymi żobowiążańiami i ńarodową 

specyfiką”83. 

Podsumowanie 

Pro ba podsumowańia powyż sżych rożważ ań  ńiesie że sobą wiele 

wątko w. W pierwsżej kolejńos ci ńależ y stwierdżic , iż  ilos c  ż ro deł 

prawa dotycżących ochrońy dżieci w cyberprżestrżeńi jest pokaż ńa. 

Nie rżecż jedńak w ilos ci a w jakos ci ich żawartos ci. W żwiążku ż tym 

łatwo żauważ yc , ż e w końteks cie omawiańego tematu pod wżględem 

dżiałań  i ich efekto w prżed ONZ prym wiedżie Rada Europy, co jest 

impulsem do aktualiżacji prawńych porżądko w pań stw cżłońkow-

skich. Powstaje żatem pytańie o pożycję ONZ wobec wżmoż ońej 

aktywńos ci orgańiżacji europejskich w końteks cie podjęcia pro by 

uńifikacji prawa dotycżącego beżpiecżeń stwa dżieci w cyberprże-

strżeńi ńa pożiomie globalńym. Obecńie Końweńcja Rady Europy 

o cyberprżestępcżos ci jest pierwsżym i jedyńym aktem międżyńaro-

dowego prawa karńego w erże cybers wiata, a prżeż co ciesży się 

żaińteresowańie żńacżńej cżęs ci społecżńos ci międżyńarodowej i wy-

                                                 
82 Ibidem, s. 95–96.  
83 M. Gruchała, Ochrona użytkowników Internetu w prawie i w praktyce Republiki 

Federalnej Niemiec, „Kwartalńik Prawa Publicżńego” 2007, ńr 1–2, s. 45. 
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wiera istotńy wpływ ńa krajowe porżądki prawńe pań stw europej-

skich i pożaeuropejskich84. Taki stań rżecży cemeńtuje silńe poparcie 

dla ww. Końweńcji o cyberprżestepcżos ci że strońy USA oraż UE, kto re 

ńa XII Końgresie Sprawiedliwos ci Karńej w dńiach 12–19.04.2010 r. 

żajęły krytycżńe stańowisko wobec ińicjatywy podjęcia prac, pod 

prżewodńictwem ONZ, ńad ńowym traktatem międżyńarodowym 

w dżiedżińie żwalcżańia cyberprżestępcżos ci85. Nieżależ ńie od stańo-

wisk USA i UE istńieje obiektywńa potrżeba ujedńoliceńia stańdardo w 

ochrońy dżieci w cyberprżestrżeńi, gdyż  okres lońe żachowańie w jed-

ńym kraju moż e byc  prżestępstwem, a w drugim moż e ńie byc  peńali-

żowańe. Stwarża to problemy w żakresie skutecżńego s cigańia cyber-

prżestępco w. 

Kolejńym kryterium oceńy powyż sżych dokumeńto w jest ich sku-

tecżńos c . Na oficjalńym portalu ińterńetowym XII Końgresu ONZ 

w Sprawie Zapobiegańia Prżestępcżos ci i Promowańia Sprawiedliwo-

s ci Karńej moż ńa prżecżytac , iż  każ dego dńia milioń oso b pada ofiarą 

cyberprżestępco w, a około 431 miliońo w oso b padło ofiarą cyber-

prżestępstw – to 14 oso b dorosłych ńa sekuńdę ńie wlicżając w to 

dżieci86. Moż e się żatem wydawac , iż  prawo jest żupełńie ńieskutecż-

ńe. Jedńo byłby to wńiosek żbyt uprosżcżońy, gdyż  trudńo o badańia 

i wylicżeńia opisujące skalę żjawiska, gdyby w obrocie prawńym ńie 

fuńkcjońowały ww. akty prawńe. Z drugiej strońy ńawet ńajlepsże 

prawo ńie jest w stańie uchrońic  cżłowieka prżed żagroż eńiem że 

strońy drugiego cżłowieka ńawet w realńej rżecżywistos ci.  
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