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TOMASZ ALEKSANDROWICZ 1

TRANSPOZYCJA DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE ZWALCZANIA 
TERRORYZMU DO POLSKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO

Wprowadzenie

ósmego września 2018 r. upłynął termin transpozycji przepisów dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu 2. 
Jej przyjęcie miało dwie zasadnicze przyczyny. Po pierwsze obowiązują-
ca dotychczas decyzja ramowa w sprawie zwalczania terroryzmu 3 miała 
znacznie węższy zakres przedmiotowy niż nowa dyrektywa 4. Od strony 
merytorycznej ratio legis tej zmiany legislacyjnej zostało przedstawione 
w pkt. (4)–(7) preambuły dyrektywy, wskazując m.in. że zagrożenie ter-

1  Dr hab. Tomasz Aleksandrowicz — profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-
nie. Zajmuje się prawnymi, międzynarodowymi i politycznymi aspektami współ-
czesnego terroryzmu. Naukowo interesuje się problematyką walki informacyjnej, 
koncepcjami suwerenności państwa narodowego w dobie globalizacji i integracji 
europejskiej oraz problemami służb specjalnych, analizy informacji i bezpieczeń-
stwa. Autor ponad stu pozycji książkowych i artykułów naukowych, m.in.: Ko-
mentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Warszawa 2006), Terro-
ryzm międzynarodowy (Warszawa 2008, 2015), Bezpieczeństwo w Unii Europej-
skiej (Warszawa 2011, 2018), Świat w sieci. Państwa — społeczeństwa — ludzie. 
W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, (Warszawa 
2014, 2018), Podstawy walki informacyjnej (Warszawa 2016). 

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z 15 marca 

2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz. Urz. 
UE L 88/6 z 31 marca 2017 r.).

3  Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z 13 czerwca 2002 r. w spra-
wie zwalczania terroryzmu (Dz. Urz. UE L 164 z 22 czerwca 2002 r.) oraz de-
cyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. zmieniająca de-
cyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz. Urz. 
UE L 330/21 z 9 grudnia 2008 r.); dalej jako dyrektywa.

4  Zob. T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2015, 
s. 95–97.
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rorystyczne w ostatnich latach narasta i szybko się zmienia. Osoby okre-
ślane mianem „zagranicznych bojowników terrorystycznych” podróżują 
za granicę w celach terrorystycznych, a powracający zagraniczni bojownicy 
terrorystyczni stanowią zwiększone zagrożenie dla bezpieczeństwa wszyst-
kich państw członkowskich. Wobec zmieniającego się charakteru zagrożeń 
terrorystycznych oraz prawnego zobowiązania Unii i państw członkowskich 
wynikającego z prawa międzynarodowego, należy dokonać we wszystkich 
państwach członkowskich dalszego zbliżenia defi nicji przestępstw terro-
rystycznych, przestępstw dotyczących grupy terrorystycznej oraz prze-
stępstw związanych z działalnością terrorystyczną, tak by defi nicje te bar-
dziej kompleksowo obejmowały czyny związane zwłaszcza z zagranicznymi 
bojownikami terrorystycznymi i fi nansowaniem terroryzmu. Wymienione 
czyny powinny również podlegać karze w przypadku, gdy doszło do nich 
za pośrednictwem Internetu, w tym mediów społecznościowych. Równo-
cześnie transgraniczny charakter terroryzmu wymaga prowadzenia zdecy-
dowanych i skoordynowanych działań i współpracy zarówno w państwach 
członkowskich i między tymi państwami, jak również z i między właściwy-
mi agencjami i organami Unii zajmującymi się zwalczaniem terroryzmu, 
w tym Eurojustem i Europolem. Wskazuje się także na konieczność zacieś-
nienia współpracy z państwami trzecimi oraz zobowiązania prawnomiędzy-
narodowe państw członkowskich UE wynikających z ich przynależności 
do Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy, w ramach których 
przyjęto szereg konwencji międzynarodowych dotyczących zwalczania ter-
roryzmu 5.

Druga przyczyna nosi charakter formalnoprawny. Po zmianach wpro-
wadzonych przez traktat lizboński taki akt prawotwórczy, jak decyzja ra-
mowa już nie występuje — zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej w katalogu aktów prawotwórczych znalazły się jedynie 
rozporządzenia, dyrektywy, zalecenia i opinie 6. Wejście w życie traktatu 
lizbońskiego 1 grudnia 2009 r. nie wiązało się jednak z automatycznym 
uchyleniem decyzji ramowych. W ramach przestrzeni wolności, bezpie-
czeństwa i sprawiedliwości (zastępującej III fi lar UE) przewidziany został 
5 letni okres przejściowy — od 1 grudnia 2014 r. w obszarze tym regulacje 
przyjmują postać przewidzianą przepisem przywołanego powyżej art. 288 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, natomiast przepisy decyzji 
ramowych zachowały swoją moc do czasu przekształcenia ich w przewi-
dziane tym przepisem akty prawotwórcze 7.

5  Na temat prawnomiędzynarodowych regulacji dotyczących zwalczania ter-
roryzmu zob. tamże, s. 65–107.

6  Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej — traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowa-
na) — Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) — 
protokoły — załączniki — deklaracje dołączone do aktu końcowego konferen-
cji międzyrządowej, która przyjęła traktat z Lizbony podpisany w  13 grudnia 
2007 r. — tabele ekwiwalencyjne (Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r.). 

7  Na podstawie art. 9 i 10 protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejścio-
wych (Dz. Urz. UE C 326/322 z 26 października 2012 r.). 
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Decyzje ramowe należały do aktów prawotwórczych wydawanych w ra-
mach ówczesnego III fi lara UE, obejmującego współpracę policyjną i sądo-
wą w sprawach karnych. Wydawane były w celu harmonizacji przepisów 
prawa krajowego państw członkowskich, nakładając na nie obowiązek do-
prowadzenia do określonego stanu prawnego (np. prawnokarnej defi nicji 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym), pozostawiając państwom 
swobodę wyboru formy i zastosowanych środków. Nie wywoływały jednak 
skutku bezpośredniego, dlatego też w literaturze przedmiotu traktowane 
były jako specyfi czne umowy międzynarodowe niewymagające ratyfi kacji 8. 

Z formalnoprawnego punktu widzenia dyrektywy różnią się od decyzji 
ramowych de facto tylko jednym elementem dotyczącym ich obowiązy-
wania — dyrektywy obowiązują na zasadzie bezpośredniej stosowalno-
ści. Państwa członkowskie są bowiem zobowiązane do implementacji lub 
transpozycji dyrektywy w określonym przez nią terminie 9. Niedochowanie 
tego terminu lub niepełna czy też wadliwa transpozycja dyrektywy stano-
wi przesłankę odpowiedzialności państw przed Trybunałem Sprawiedliwo-
ści UE za naruszenie prawa UE. Ponadto, jeśli naruszony przepis prawa 
UE nadaje jednostkom określone uprawnienia, naruszenie jest wystarcza-
jąco poważne, a między naruszeniem a poniesioną przez jednostkę szkodą 
zachodzi związek przyczynowy, jednostce przysługuje roszczenie odszko-
dowawcze przeciwko państwu 10.

8  Zob. T. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Warszawa 
2018, s. 115.

9  Implementacja defi niowana jest jako skuteczne wprowadzanie, wykonanie 
aktu prawnego. Obejmuje oprócz ustanowienia norm prawnych podjęcie działań 
formalnych i praktycznych (powołanie odpowiednich instytucji i organów, które 
to skutecznie będą mogły egzekwować dane prawo, przyznanie im budżetu, za-
pewnienie wsparcia sądom krajowym, odpowiednie szkolenia pracowników ad-
ministracji itp.). Natomiast transpozycja rozumiana jest jako uchwalenie nowego 
aktu prawnego, zmiana, uchylenie poprzedniego tak, aby przenieść do porząd-
ku krajowego postanowienia dyrektywy. Oznacza zatem w praktyce stanowienie 
prawa W polskim porządku prawnym formą transpozycji jest ustawa lub inny 
krajowy akt wiążący. Transpozycja jest pojęciem węższym w stosunku do im-
plementacji. Transpozycja jest elementem implementacji, który często okazuje 
się działaniem niewystarczającym do efektywnego wprowadzenia w życie posta-
nowień dyrektywy. Zob. <http://uniaeuropejska.org/implementacja-a-transpozy-
cja>, 10 lutego 2019 r.   

10  Zasady te zostały wielokrotnie potwierdzone w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości UE, m.in. w wyrokach w sprawach: A. Francovich & D. Bo-
nifaci v. Republic of Italy (sprawy połączone C-6/90 i C-9/90), E. Dillenkofer, 
Ch. Erdmann, H.-J. Schulte, Anke Heuer, W.,U.,T. Knor v. Bundesrepublik Deu-
tschland (sprawy połączone C-179/94, C-188/94, C-190/94) czy G.Köbler v. Re-
publik Österreich (sprawa C-224/01). Na temat zasad obowiązywania dyrektyw 
i przekroczenia terminu implementacji czy transpozycji zob.: M.M. Kenig-Wit-
kowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 266–
294; J. Steiner, L. Woods, EU Law, 10th edition, Oxford 2009, s. 106, 110–121; 
J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo material-
ne i polityki, Warszawa 2006, s. 253–259.
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Celem niniejszego artykułu jest określenie, czy i w jaki sposób postano-
wienia dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu zostały transponowa-
ne do polskiego systemu prawnego. Zastosowano w nim przede wszystkim 
analizę prawniczą aktów normatywnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
analizę porównawczą aktów prawotwórczych UE i polskich źródeł prawa. 

Zakres przedmiotowy dyrektywy

Zakres przedmiotowy dyrektywy jest stosunkowo szeroki. Zawiera ona 
typizację przestępstw o charakterze terrorystycznym i związanych z dzia-
łalnością terrorystyczną, określa zasady jurysdykcji, reguluje dotyczące 
zwalczania tych przestępstw oraz ochronę i wspieranie praw ofi ar. Arty-
kuły 3–12 odnoszą się do pierwszej z tych kwestii. Dyrektywa stanowi 
zatem, że jej przedmiotem są czyny określane jako przestępstwa terrory-
styczne, przestępstwa dotyczące grupy terrorystycznej oraz przestępstwa 
związane z działalnością terrorystyczną. Za przestępstwo terrorystyczne 
dyrektywa uznaje czyny umyślne będące w rozumieniu prawa krajowego 
przestępstwami, które ze względu na swój charakter lub kontekst mogą 
wyrządzić poważne szkody państwu lub organizacji międzynarodowej, jeśli 
ich celem jest poważne zastraszenie ludności, bezprawne zmuszenie rządu 
lub organizacji międzynarodowej do podjęcia jakiegoś działania lub zanie-
chania lub poważna destabilizacja lub zniszczenie podstawowych struk-
tur politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych danego 
państwa lub danej organizacji międzynarodowej. W tym kontekście art. 3 
ust. 2 dyrektywy wymienia: 

 — ataki na życie ludzkie, które mogą powodować śmierć,
 — ataki na integralność fi zyczną osoby,
 — porwania lub branie zakładników.
 — spowodowanie rozległych zniszczeń obiektów rządowych lub obiektów 
użyteczności publicznej, systemu transportowego, infrastruktury, 
w tym systemu informacyjnego, stałych platform umieszczonych 
na szelfi e kontynentalnym, miejsca publicznego lub mienia prywat-
nego — jeżeli zniszczenia te mogą zagrozić życiu ludzkiemu lub spowo-
dować poważne straty gospodarcze,
 — zajęcie statku powietrznego, statku wodnego lub innego środka trans-
portu publicznego lub towarowego,
 — wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewożenie, dostarczanie 
lub używanie materiałów wybuchowych lub broni, w tym broni che-
micznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej, jak również badania 
nad taką bronią i rozwój broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej 
lub jądrowej,
 — uwalnianie substancji niebezpiecznych lub powodowanie pożarów, po-
wodzi lub wybuchów, czego rezultatem jest zagrożenie życia ludzkiego,
 — zakłócanie lub przerywanie dostaw wody, energii elektrycznej lub 
wszelkich innych podstawowych zasobów naturalnych, czego rezul-
tatem jest zagrożenie życia ludzkiego,
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 — niezgodna z prawem ingerencja w systemy, o której mowa w art. 4 dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z 12 sierpnia 
2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca de-
cyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW1,
 — grożenie popełnieniem jednego z wyżej wymienionych czynów.
Za przestępstwo dyrektywa uznaje także kierowanie grupą terrorystycz-

ną oraz uczestnictwo w działaniach grupy terrorystycznej, w tym poprzez 
dostarczanie informacji lub zasobów materialnych lub poprzez wszelkie-
go rodzaju fi nansowanie działań takiej grupy, ze świadomością, że takie 
uczestnictwo będzie stanowiło wkład w działalność przestępczą grupy ter-
rorystycznej (art. 4 dyrektywy).

Za przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną dyrektywa 
uznaje:

 — publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, 
rozumiane jako umyślne rozpowszechnianie lub innego rodzaju udo-
stępnianie w dowolny sposób, w Internecie lub poza nim, przekazu 
do publicznej wiadomości z zamiarem podżegania do popełnienia 
jednego z przestępstw terrorystycznych, jeżeli takie działanie, bezpo-
średnio lub pośrednio, na przykład poprzez pochwalanie aktów terro-
rystycznych, popiera popełnianie przestępstw terrorystycznych i tym 
samym stwarza niebezpieczeństwo popełnienia jednego lub większej 
liczby takich przestępstw;
 — werbowanie na rzecz terroryzmu, czyli nakłanianie innej osoby do po-
pełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw 
terrorystycznych;
 — prowadzenie szkolenia na potrzeby terroryzmu, a więc udzielanie in-
struktażu w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybu-
chowych, broni palnej lub innych rodzajów broni lub trujących lub nie-
bezpiecznych substancji, lub innych szczególnych metod lub technik, 
w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z prze-
stępstw terrorystycznych, ze świadomością, że przekazywane umiejęt-
ności mają zostać wykorzystane w tym celu;
 — odbywanie szkolenia na potrzeby terroryzmu, a więc otrzymywanie in-
struktażu w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybu-
chowych, broni palnej lub innych rodzajów broni lub trujących lub nie-
bezpiecznych substancji, lub innych szczególnych metod lub technik, 
w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z prze-
stępstw terrorystycznych;
 — podróżowanie w celach terrorystycznych — podróżowanie do pań-
stwa innego niż państwo członkowskie w celu popełnienia lub przy-
czynienia się do popełnienia jednego z przestępstw terrorystycznych, 
w celu uczestniczenia w działaniach grupy terrorystycznej ze świado-
mością, że takie uczestnictwo będzie stanowiło wkład w działalność 
przestępczą takiej grupy terrorystycznej lub w celu prowadzenia lub 
odbycia szkolenia na potrzeby terroryzmu; 
 — organizowanie lub ułatwianie w inny sposób podróżowania w celach 
terrorystycznych;



Nr 2(134)        Transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady… 31

 — fi nansowanie terroryzmu — umyślne dostarczanie lub gromadzenie 
funduszy, w dowolny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z zamiarem 
ich wykorzystania lub ze świadomością, że mają zostać wykorzystane, 
w całości lub w części, do popełnienia lub do przyczynienia się do po-
pełnienia jednego z przestępstw terrorystycznych; nie jest przy tym 
konieczne, aby doszło do faktycznego wykorzystania tych funduszy, 
w całości lub części, do popełnienia lub do przyczynienia się do popeł-
nienia jednego z tych przestępstw, ani nie jest konieczne, by sprawca 
wiedział, na potrzeby którego konkretnego przestępstwa lub prze-
stępstw fundusze te mają być wykorzystane.
Jako inne przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną 

art. 12 dyrektywy wymienia kradzież kwalifi kowaną dokonaną w celu po-
pełnienia jednego z przestępstw terrorystycznych, wymuszenie dokonane 
z zamiarem popełnienia jednego z przestępstw terrorystycznych oraz spo-
rządzanie lub korzystanie z fałszywych dokumentów urzędowych dokona-
ne z zamiarem popełnienia jednego z przestępstw terrorystycznych.

Karze powinno podlegać także usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo. 
Co więcej — dla bytu przestępstw związanych z działalnością terrorystycz-
ną nie ma znaczenia, czy przestępstwo terrorystyczne zostało faktycznie 
popełnione ani czy ustalono istnienie związku z innym konkretnym prze-
stępstwem określonym w analizowanej dyrektywie. Wśród przepisów ogól-
nych dotyczących przestępstw terrorystycznych dyrektywa określa zasady 
jurysdykcji, zgodnie z którymi sprawca może być ścigany i karany na tery-
torium wszystkich państw członkowskich UE. Przestępstwo terrorystyczne 
należy także do kategorii przestępstw ekstradycyjnych, a więc takich, któ-
rych sprawcy mogą podlegać zarówno wydaniu na zasadach określonych 
w prawie międzynarodowym, jaki zasadach określonych w europejskim 
nakazie aresztowania 11. Należy przy tym zauważyć, że przyjęte w dyrek-
tywie rozwiązania odzwierciedlają wypracowany w powszechnym prawie 
międzynarodowym model zwalczania terroryzmu, opierający się na uzna-
niu czynu za przestępstwo, obowiązkowi ustanowienia jurysdykcji (zasa-
da represji wszechświatowej) oraz przyjęcia zasady aut derere aut iudica-
re, zgodnie z którą państwo, na terytorium którego znajduje się sprawca, 
ma obowiązek albo wszcząć wobec niego postępowanie karne, albo wydać 
na żądanie państwa uprawnionego; tertium non datur 12.

W tej części dyrektywa nakazuje stosowanie wobec sprawców prze-
stępstw terrorystycznych wyższego wymiaru kary niż w przypadku analo-
gicznych przestępstw popełnionych bez szczególnego zamiaru (znamienia 
przestępstwa terrorystycznego — dolus directus coloratus), przewiduje tak-
że odpowiedzialność i kary dla osób prawnych w postaci:

 — pozbawienia prawa do korzystania ze świadczeń publicznych lub po-
mocy publicznej,
11  Decyzja ramowa Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego naka-

zu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi 
(Dz. Urz. UE L 190 z 18 lipca 2002 r.). 

12  Zob. T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy…, wyd. cyt., s. 126 
i nast.
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 — czasowego lub stałego zakazu prowadzenia działalności handlowej,
 — umieszczenia pod nadzorem sądowym,
 — sądowego nakazu likwidacji,
 — czasowego lub stałego zamknięcie zakładów, które wykorzystano 
do popełnienia przestępstwa.
Przepisy art. 20 i 21 dyrektywy dotyczą narzędzi i środków wykorzysty-

wanych w zwalczaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym. Służby 
odpowiedzialne za zwalczanie terroryzmu powinny mieć dostęp do skutecz-
nych narzędzi stosowanych w postępowaniu przygotowawczym, takich jak 
narzędzia wykorzystywane w sprawach związanych z przestępczością zor-
ganizowaną lub innymi poważnymi przestępstwami. Państwa członkowskie 
mają też obowiązek zapewnienia, aby ich właściwe organy w stosownych 
przypadkach zabezpieczały lub konfi skowały zgodnie z dyrektywą Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE 13 zarówno korzyści pochodzące 
z przestępstw, jak i narzędzia służące lub mające służyć do popełnienia lub 
przyczynienia się do popełnienia takich przestępstw (art. 20 dyrektywy).

Szczególne znaczenie dyrektywa przypisuje zwalczaniu treści interne-
towych publicznie nawołujących do popełnienia przestępstwa. Artykuł 21 
dyrektywy nakazuje państwom członkowskim podjęcie niezbędnych środ-
ków w celu natychmiastowego usunięcia treści internetowych publicznie 
nawołujących do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, które znaj-
dują się na serwerach na ich terytorium; obowiązek ten dotyczy także 
działania mające doprowadzić do usunięcia takich treści znajdujących się, 
na serwerach poza ich terytorium. Jeśli usunięcie kwestionowanych tre-
ści jest niewykonalne, państwa członkowskie mogą podjąć środki w celu 
zablokowania użytkownikom korzystającym z Internetu na ich terytorium 
dostępu do takich treści, przy czym środki te muszą być wprowadzane 
na podstawie przejrzystych procedur i gwarantować odpowiednią ochro-
nę, w szczególności w celu zapewnienia, aby nie wykraczały one poza to, 
co jest konieczne i proporcjonalne, oraz aby użytkownicy byli informowani 
o przyczynie wprowadzenia tych środków. Środki ochronne odnoszące się 
do środków polegających na usuwaniu lub blokowaniu obejmują również 
możliwość wystąpienia na drogę sądową.

Artykuły 24–26 dyrektywy zostały poświęcone pomocy i wsparciu, 
jakie państwa członkowskie zobligowane są zapewnić ofi arom terrory-
zmu, ochronie ofi ar terroryzmu i prawom ofi ar terroryzmu zamieszku-
jącym w innym państwie członkowskim. Dyrektywa odwołuje się w tym 
miejscu do innego aktu prawotwórczego, a mianowicie — dyrektywy 
o ochronie ofi ar przestępstw 14. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, 

13  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z 3 kwietnia 
2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfi skaty narzędzi służących do popełnie-
nia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. UE L 127/39 z 29 kwietnia 2014 r.).

14  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z 25 październi-
ka 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochro-
ny ofi ar przestępstw oraz zastępująca decyzję  ramową  Rady 2001/220/WSiSW 
(Dz. Urz. UE L 315/97 z 14 listopada 2012 r.)
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że postanowienia te korelują z przepisem art. 13 konwencji Rady Europy 
o zapobieganiu terroryzmowi 15, który stanowi, że „każda strona przyjmie 
takie środki, jakie będą konieczne, aby chronić i wspierać ofi ary ataku 
terrorystycznego, jaki został popełniony na jej własnym terytorium. Środ-
ki te mogą obejmować, z zastrzeżeniem legislacji krajowej, poprzez odpo-
wiednie programy, inter alia, pomoc fi nansową i odszkodowanie dla ofi ar 
terroryzmu oraz członków jej najbliższej rodziny”.

Gwoli ścisłości należy także zaznaczyć, że Wielka Brytania i Dania nie 
uczestniczyły w przyjęciu omawianej dyrektywy, nie są związane jej posta-
nowieniami i jej nie stosują 16.

Znaczenie dyrektywy dla systemu antyterrorystycznego UE

Dyrektywa stanowi swoisty zwornik systemu prawnego zwalczania ter-
roryzmu w UE, czyniąc go bardziej spójnym zarówno na poziomie insty-
tucji unijnych, jak i państw członkowskich. Taką ocenę uzasadnia przed 
wszystkim fakt, że zawiera ona defi nicję przestępstwa terrorystycznego, 
zbudowanej zgodnie z koncepcją uznania za jedno ze znamion takiego czy-
nu dolus directus coloratus. Należy zauważyć, że koncepcja ta została przy-
jęta zarówno w powszechnym prawie międzynarodowym 17), jak i w ustawo-
dawstwach karnych państw członkowskich. 

Dyrektywa wpisuje się także w prawnomiędzynarodowy model zwal-
czania terroryzmu wypracowany w ramach ONZ, jak i europejski system 
regionalny, jaki powstał w ramach Rady Europy. Jest to o tyle istotne, 
że państwa członkowskie UE są zarówno stronami konwencji sektorowych 
ONZ, jak i konwencji przyjętych w ramach Rady Europy 18. Mają one zatem 
do dyspozycji kilka mechanizmów, które są ze sobą spójne, co zwiększa 
gwarancje skuteczności działania. Należy przy tym podkreślić, że wypra-
cowany od lat 70. XX w. prawnomiędzynarodowy model zwalczania ter-
roryzmu obejmuje zobowiązanie państw do uznania czynu o charakterze 
terrorystycznym za zbrodnię, ustanowienie swojej jurysdykcji, uznanie, 
że czyny takie należą do katalogu przestępstw ekstradycyjnych (tzn. ta-
kich, których sprawcy mogą podlegać ekstradycji) oraz wymiany informa-

15  DzU z 2008 r., nr 161, poz. 998.
16  Wynika to z protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeń-
stwa i sprawiedliwości (art. 1 i 2) oraz protokołu w sprawie stanowiska Danii 
(art. 1 i 2). Protokół nr 1 zmieniający protokoły dołączone do Traktatu o Unii Eu-
ropejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub Traktatu usta-
nawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zamieszczony w punkcie 
IIB (Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r.).  

17  Zob. Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terro-
ryzm przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 9 grudnia 
1999 r. (DzU z 2004 r., nr 263, poz. 2620).

18  Na temat prawnomiędzynarodowych regulacji w zakresie zwalczania terro-
ryzmu zob. T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy…, wyd. cyt., s. 65–107.
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cji o przypadkach aktów terrorystycznych, występujących zagrożeń ter-
rorystycznych, podejmowanych w tym zakresie działaniach i wzajemnego 
świadczenia sobie pomocy prawnej; mowa jest także o wymianie doświad-
czeń w zakresie m.in. szkoleń i zarządzania kryzysowego 19.

Dyrektywa jednoznacznie wskazuje, że „Akty terroryzmu stanowią jedno 
z najpoważniejszych pogwałceń uniwersalnych wartości, na których opiera 
się Unia, takich jak godność ludzka, wolność, równość i solidarność oraz 
poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Są one również 
jednym z najpoważniejszych zamachów na demokrację i praworządność, 
czyli zasady wspólne państwom członkowskim i stanowiące fundament 
Unii” 20 . Potraktowanie przestępstw terrorystycznych w kategoriach za-
grożeń dla praw człowieka uzasadnia w pełni zalecenie wykorzystywania 
w toku postępowań karnych w tych sprawach wszystkich tych narzędzi 
i środków, jakie państwa członkowskie mają do dyspozycji i które są sto-
sowane w odniesieniu do najcięższych przestępstw, w tym do zwalczania 
przestępczości zorganizowanej. Zgodnie z punktem (21) preambuły na-
rzędzia takie należy wykorzystywać zgodnie z prawem krajowym, w spo-
sób ukierunkowany, uwzględniając zasadę proporcjonalności oraz rodzaj 
i wagę przestępstw objętych postępowaniem przygotowawczym, a także 
należy przestrzegać prawa do ochrony danych osobowych. W stosownych 
przypadkach narzędzia takie powinny obejmować na przykład przeszu-
kiwanie własności osobistej, przechwytywanie informacji w sieciach te-
lekomunikacyjnych, niejawną obserwację, w tym nadzór elektroniczny, 
pozyskiwanie i utrwalanie nagrań dźwiękowych w pojazdach i miejscach 
prywatnych lub publicznych oraz wizerunków osób w pojazdach i miej-
scach publicznych, a także dochodzenia fi nansowe.

W tych ramach mieszczą się także działania związane ze zwalczaniem 
propagowania terroryzmu, zwłaszcza z aktywnością ugrupowań terrory-
stycznych w Internecie, co przecież bezsprzecznie wiąże się z ogranicze-
niem wolności słowa. Takie stanowisko jest także konsekwencją uznania 
terroryzmu za jedno z najpoważniejszych współczesnych zagrożeń, które-
go zwalczanie wymaga adekwatnych sił i środków, także tych, które na-
ruszają określone prawa i wolności. Warto w tym miejscu przypomnieć 
słowa sędziego i byłego przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości, Gilberta Guillaume’a, wygłoszone podczas jego wykładu 
grocjuszowskiego w 2003 r.: „Państwa nie mogą się uchylać od zwalczania 
terroryzmu, lecz muszą czynić to zgodnie z prawem międzynarodowym, 
które wszak musi być adekwatne do istniejących zagrożeń” 21. Oznacza 
to konieczność wypracowania równowagi pomiędzy środkami, niekiedy 
radykalnymi, wykorzystywanymi przez państwo w zwalczaniu przestęp-
czości terrorystycznej, a uniwersalnymi wartościami, na których opiera 

19  Tamże, s. 126–137.
20  Punkt (2) preambuły.
21  G. Guillaume, Terrorism and International Law. The Grotius Lecture de-

livered at British International and Comparative Institute on 13 November 2003, 
“International and Comparative Law Quarterly” 2004, Vol. 53, s. 547–548 (tłu-
maczenia autora — T.A.). 
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się UE, takich jak godność ludzka, wolność, równość i solidarność oraz 
poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Z jednej zatem 
strony terroryzm stanowi zagrożenie dla tych wartości, z drugiej – choć 
walka z nim musi się odbywać w tworzonych przez te wartości ramach — 
efektywność walki z terroryzmem bardzo często wymaga w poszczególnych 
przypadkach poświęcenia. Realia wskazują zatem, że zasada równowagi 
pomiędzy skutecznością walki z terroryzmem a ochroną wartości jest nie-
kiedy bardzo trudna w realizacji.

Omawiana dyrektywa stanowi część acquis communautaire przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. Jest to zatem jeden z in-
strumentów prawnych mających zastosowanie na płaszczyźnie prawno-
karnego zwalczania terroryzmu, który zakłada traktowanie aktu terrory-
stycznego jako przestępstwa. Oznacza to, że zawarte w dyrektywie rozwią-
zania nie znajdują zastosowania na płaszczyźnie militarnego zwalczania 
terroryzmu, w ramach której zamach terrorystyczny traktowany jest jako 
akt walki zbrojnej prowadzonej metodami zakazanymi przez prawo mię-
dzynarodowe. Stąd punkt (37) jasno stwierdza, że dyrektywa nie powinna 
skutkować zmianą praw, zobowiązań i obowiązków państw członkowskich, 
które to prawa, zobowiązania i obowiązki wynikają z prawa międzynaro-
dowego, w tym z międzynarodowego prawa humanitarnego, jak również 
nie reguluje działań sił zbrojnych w okresach konfl iktów zbrojnych, które 
to działania są regulowane międzynarodowym prawem humanitarnym, 
w rozumieniu tych terminów na mocy tego prawa, ani działań sił wojsko-
wych danego państwa w ramach wypełniania przez nie obowiązków służ-
bowych w zakresie, w jakim są one regulowane innymi przepisami prawa 
międzynarodowego. Ponadto, podejmowanie działań humanitarnych przez 
bezstronne organizacje humanitarne uznawane na mocy prawa międzyna-
rodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego, nie jest obję-
te zakresem zastosowania niniejszej dyrektywy (punkt (38) preambuły). 
Warto w tym kontekście przypomnieć, że przyjęta w czerwcu 2016 r. nowa 
strategia bezpieczeństwa UE wymienia terroryzm w kategoriach najpoważ-
niejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa UE 22.

Dyrektywa jednoznacznie uznaje, że przestępstwa terrorystyczne noszą 
charakter transgraniczny, a terroryzm stanowi zagrożenie o charakterze 
międzynarodowym i globalnym. Efektywne zwalczanie przestępstw terro-
rystycznych wymaga zatem współpracy państw, a przede wszystkim wy-
miany informacji, zarówno pomiędzy państwami i instytucjami unijnymi 
(m.in. Europolem), ale też pomiędzy samymi państwami. Dla skuteczne-
go zwalczania terroryzmu zasadnicze znaczenie ma prowadzenie między 
właściwymi organami a agencjami UE efektywnej wymiany informacji, 
które właściwe organy uznają za istotne z punktu widzenia zapobiegania 

22   Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Wspólna wizja, wspólne dzia-
łanie: silniejsza Europa. Globalna Strategia na rzecz polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa Unii Europejskiej, Luksemburg 2016, <https://publications.europa.
eu/pl/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/
language-pl>, 4 grudnia 2018 r. Zob. T. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii 
Europejskiej…, wyd. cyt., s. 46 i nast. 
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przestępstwom terrorystycznym, wykrywania tych przestępstw, prowadze-
nia postępowań przygotowawczych lub oskarżania w ich sprawie. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, by wymiana informacji prowadzona była 
w sposób skuteczny i terminowy zgodnie z prawem krajowym i obowiązują-
cymi ramami prawnymi Unii. Podejmując decyzję w sprawie tego, czy należy 
wymieniać istotne informacje, właściwe organy krajowe powinny uwzględ-
nić poważne zagrożenie wynikające z przestępstw terrorystycznych. pań-
stwa członkowskie powinny zapewnić, by istotne informacje gromadzone 
przez ich właściwe organy w ramach postępowania karnego, na przykład 
organy ścigania, prokuratorów lub sędziów śledczych, były udostępniane 
odpowiednim właściwym organom z innego państwa członkowskiego, dla 
którego te informacje ich zdaniem mogłyby być istotne. Takie istotne in-
formacje powinny obejmować co najmniej, w stosownych przypadkach, in-
formacje przekazywane do Europolu lub Eurojustu. Należy prowadzić wy-
mianę istotnych informacji gromadzonych przez właściwe organy państw 
członkowskich w ramach postępowań karnych związanych z przestęp-
stwami terrorystycznymi. Pojęcie postępowania karnego obejmuje wszyst-
kie etapy postępowania — od chwili, gdy dana osoba staje się podejrzana 
lub zostaje oskarżona o popełnienie przestępstwa, aż do uprawomocnienia 
się wyroku rozstrzygającego w ostateczny sposób, czy osoba ta popełniła 
dane przestępstwo (punkty (24), (25) i (26) preambuły). Nacisk, jaki dy-
rektywa kładzie na obowiązek wymiany informacji, jest oczywisty i nie wy-
maga uzasadnienia. Należy także zwrócić uwagę, że obowiązek informa-
cyjny odnosi się głównie do takich instytucji UE jak wspomniany Europol 
i  Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrz-
nych Granicach Państw Członkowskich (Frontex), ponieważ instytucje 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych czy Centrum Analizy Wywia-
dowczej Unii Europejskiej to instytucje sui generis wspólnej polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa 23. Warto także zauważyć, iż mechanizm wymiany 
informacji ustanowiony przez dyrektywę wzmacnia i uzupełnia analogiczny 
mechanizm wprowadzony przywołaną powyżej decyzją w sprawie wymia-
ny informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych, ale 
też stanowi uzupełnienie rozwiązań przyjętych w ramach Rady Europy 24.

23  Zob. A. Gruszczak. Europejska wspólnota wywiadowcza. Prawo — instytu-
cje — mechanizmy, Kraków 2014, passim.

24  Art. 3 ust. 3 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi stanowi, 
że każde państwo strona podejmie takie środki, jakie są konieczne dla poprawy 
i rozwoju współpracy między władzami krajowymi, mając na celu zapobieganie 
przestępstwom o charakterze terrorystycznym oraz ich negatywnym skutkom 
poprzez m.in. wymianę informacji, poprawę fi zycznej ochrony osób i rzeczy oraz 
wzmocnienie koordynacji i zarządzania kryzysowego. Ponadto art. 4 Konwen-
cji nakazuje państwom członkowskim, by „z należytym uwzględnieniem swoich 
możliwości oraz, jeśli jest to stosowne, udzielać sobie wzajemnej pomocy popar-
cia, mając na celu wzmocnienie swoich zdolności zapobiegania popełnianiu prze-
stępstw o charakterze terrorystycznym, zarówno poprzez wymianę informacji 
i najlepszych praktyk, jak również szkolenia i inne wspólne wysiłki o charakte-
rze zapobiegawczym”. 
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 Rozwiązania polskie. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Transpozycja dyrektywy do krajowego systemu prawnego (zgodnie 
z art. 28 ust. 1 dyrektywy państwa członkowskie „wprowadzają w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko-
nania niniejszej dyrektywy”) nie musi polegać ani na przyjęciu jednego 
aktu normatywnego stanowiącego wykonanie jej postanowień, nie jest też 
konieczne wprowadzanie nowych przepisów, jeśli dotychczasowe odpo-
wiadają regulacjom dyrektywy. Co więcej — analizując casus dyrektywy 
w sprawie zwalczania terroryzmu — wskazane jako dokonanie implemen-
tacji przepisy nie muszą odnosić się wprost do przestępstw o charakte-
rze terrorystycznym; kwestie konkretnych rozwiązań mogą bowiem nosić 
charakter ogólny, np. regulując nie tylko kwestie zwalczania przestępstw 
o charakterze terrorystycznym, a zwalczanie zbrodni w ogóle. Państwa 
członkowskie mają w tym zakresie swobodę wyboru środków i sposobów 
działania, istotne jest bowiem to, by w ramach obowiązującego systemu 
prawnego postanowienia dyrektywy były zrealizowane. 

Rzeczpospolita Polska wypełniła wymóg zawarty w art. 28 ust. 2 dyrek-
tywy („Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst najważniejszych 
środków prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrek-
tywą”), wskazując na 14 ustaw dotyczących kwestii wskazanych w dyrek-
tywie 25. W wykazie wskazano na następujące ustawy:

 — z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny,
 — z 6 czerwca 1997 r.— Kodeks postępowania karnego,
 — z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych,
 — z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 — z 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania 
państw członkowskich Unii Europejskiej,
 — z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 — z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu,
 — z  26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
 — z 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe,
 — z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego 
i świadka,
 — z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary,
 — z 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
 — z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,
 — z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym po-
radnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

25  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z 15 mar-
ca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW, <https://eur-
-lex.europa.eu/legal-content/PL/NIM/?uri=CELEX:32017L0541>, 11 lutego 2019 r.
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Za niedopatrzenie należy uznać brak umieszczenia w wykazie ustawy 
z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowa-
niu terroryzmu oraz ustawy z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie 
przysługującej ofi arom niektórych czynów zabronionych 26, implementują-
ce postanowienia dyrektywy Rady 2004/80/WE z 29 kwietnia 2004 r. od-
noszącej się do kompensaty dla ofi ar przestępstw 27. Z drugiej strony, brak 
jest np. informacji o współpracy międzynarodowej i unijnej Centrum Anty-
terrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 28, ponieważ przy-
wołany powyżej przepis art. 28 ust. 2 dyrektywy ogranicza zakres sprawo-
zdania do „najważniejszych środków prawa krajowego”.

Transpozycja omawianej dyrektywy do polskiego systemu prawnego 
nie wymagała wprowadzania przez Polskę istotnych zmian legislacyjnych. 
W znacznej mierze wynika to z faktu, że Rzeczpospolita Polska jest stroną 
niemal wszystkich porozumień międzynarodowych dotyczących zwalcza-
nia terroryzmu i wypełnia wynikające z tego tytułu zobowiązania 29.

26  Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofi arom 
niektórych czynów zabronionych (DzU z 2005 r., nr 169, poz. 1415).

27  Dyrektywa Rady 2004/80/WE z 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się 
do kompensaty dla ofi ar przestępstw, <https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_pub-
lic/bip/prawo_eu/ue2/dyrektywa-odnoszaca-sie-do-kompensaty-dla-ofi ar.pdf>, 
2 kwietnia 2018 r.

28 ABW, Współpraca zagraniczna CAT, <https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwal-
czanie-terroryzmu/centrum-antyterrorysty/wspolpraca-zagraniczna/355,Wspolpraca-
-zagraniczna-CAT.html>, 11 lutego 2019 r.

29  Wyjątkiem są tzw. dokumenty pekińskie, a więc Convention on the Suppres-
sion of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation, podpisana w Pekinie 
10 września 2010 r. (ICAO Doc. 9960), która zastępuje Konwencję o zwalczaniu 
bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilne-
go, podpisaną w Montrealu 23 września 1971 r. (DzU z 1974 r., nr 8, poz. 168, 
załącznik) oraz Protocol Supplementary To The Convention For The Suppression 
Of Unlawful Seizure Of Aircraft, podpisany w Pekinie 10 września 2010 r. (ICAO 
Doc. 9959), zmieniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia stat-
kami powietrznymi, podpisaną w Hadze 16 grudnia 1970 r. (DzU z 1972 r., nr 25, 
poz. 181, załącznik). Protokół wszedł w życie 1 stycznia 2018 r. Oba dokumenty 
dostępne są na stronie ICAO <https://www.icao.int/secretariat/legal/Pages/Tre-
atyCollection.aspx>, 13 marca 2019 r. Brak udziału Polski w wymienionych umo-
wach międzynarodowych nie zmienia ogólnej oceny zawartej w niniejszym arty-
kule. Zob. na te temat: T. Aleksandrowicz, Postępowy rozwój prawa międzynaro-
dowego a bezpieczeństwo międzynarodowego lotnictwa cywilnego [w:] Z. Galicki, 
K. Myszona-Kostrzewa (red. nauk.), 50 lat konwencji tokijskiej — bezpieczeństwo 
żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga de-
dykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi, Warszawa 2014, s. 47–60; Z. Galicki, 
Ewolucja konwencji tokijskiej — od Tokio do Pekinu [w:] Z. Galicki, K. Myszona-
-Kostrzewa (red. nauk.), 50 lat konwencji tokijskiej…, wyd. cyt., s. 21–28; J. Wa-
lulik, Po reformie tokijskiej — zakres kryminalizacji i wskazania dla ustawodawcy 
polskiego [w:] Z. Galicki, K. Myszona-Kostrzewa (red. nauk.), 50 lat konwencji to-
kijskiej…, wyd. cyt., s. 235–234.
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Szczegółowa analiza wszystkich przepisów prawa polskiego służących 
transpozycji dyrektywy znacznie przekraczałaby zakres niniejszego arty-
kułu. Można jednak stwierdzić, że prawo polskie w zakresie zwalczania 
terroryzmu realizuje jej postanowienia. Podstawowe regulacje w tym za-
kresie znajdują się w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego. 
Należy w tym kontekście zauważyć, że polski kodeks karny idzie nawet 
dalej niż postanowienia dyrektywy, ponieważ penalizuje w art. 224a czyn 
polegający na zawiadomieniu o zdarzeniu niebezpiecznym dla bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, o którym zawiadamiający wie, że jest ono fał-
szywe. Do kwestii regulujących ściganie zagrożeń związanych z „zagranicz-
nymi bojownikami” znajduje zastosowanie art. 258 k.k. (udział w związku 
lub grupie przestępczej), przy czym — zgodnie z art. 110 § 1 k.k. ustawę 
karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą prze-
stępstwo o charakterze terrorystycznym. De lege ferenda można zauwa-
żyć, że  udział w grupie przestępczej, której celem jest popełnienie prze-
stępstwa o charakterze terrorystycznym nie jest tożsame z popełnieniem 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, można zatem postulować 
doprecyzowanie polskiego kodeksu karnego pod kątem zwalczania „tu-
rystyki kryminalnej” Należy wszakże pamiętać, że ustawa o działaniach 
antyterrorystycznych pozwala na objęcie takich osób kontrolą operacyjną.

Zarówno sam kodeks postępowania karnego, jak i ustawa o działaniach 
antyterrorystycznych wyposażają polskie służby odpowiadające za zwal-
czanie terroryzmu w uprawnienia, o których mowa w dyrektywie; dotyczy 
to także kwestii aktywności w Internecie 30. Trudno również wnieść zastrze-
żenia do kwestii zwalczania fi nansowania terroryzmu 31.

Prawo polskie nie zawiera odrębnych przepisów dotyczących ochrony 
praw ofi ar zamachów terrorystycznych, znajdują tu zatem zastosowanie 
przepisy o ogólne. Przede wszystkim należy wspomnieć regulacje dotyczą-
ce praw pokrzywdzonych zwarte w kodeksie postępowania karnego oraz 
— nieznajdującą się w katalogu aktów prawnych przekazanych Komisji 
— ustawie z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej 
ofi arom niektórych czynów zabronionych 32, implementujące postanowie-
nia Dyrektywy Rady 2004/80/WE z 29 kwietnia 2004 r. odnoszącej się 
do kompensaty dla ofi ar przestępstw 33.

30  Na temat miejsca ustawy o działaniach antyterrorystycznych w polskim 
systemie prawnym zob. M. Gabriel-Węglowski, Działania antyterrorystyczne. Ko-
mentarz, Warszawa 2018, passim.

31  Zob. Ministerstwo Finansów, System przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i fi nansowaniu terroryzmu, <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-fi nansow/dzia-
lalnosc/giif/system/-/asset_publisher/FR3d/content/system-przeciwdzialania-
-praniu-pieniedzy-i-fi nansowaniu-terroryzmu/pop_up?_101_INSTANCE_FR3d_
viewMode=print>, 13 marca 2019 r.

32  Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofi arom 
niektórych czynów zabronionych (DzU z 2005 r., nr 169, poz. 1415).

33  Dyrektywa Rady 2004/80/WE z 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kom-
pensaty dla ofi ar przestępstw, (Dz. Urz. L 261 z 6 sierpnia 2004 r.). Zob. na ten 



40 Tomasz Aleksandrowicz Nr 2(134)

Wnioski

Dyrektywa w sprawie zwalczanie terroryzmu stanowi kluczowy akt pra-
wotwórczy regulujący te kwestie w ramach prawa wtórnego UE, zwiera 
bowiem nie tylko normatywną defi nicję przestępstwa o charakterze ter-
rorystycznym, lecz także podstawowe zasady ścigania sprawców takich 
przestępstw i zasady ochrony ofi ar zamachów terrorystycznych. Wpisuje 
się przy tym w tworzony w ramach UE antyterrorystyczny system prawny, 
odwołując się do istniejących już rozwiązań, będąc swoistym zwornikiem 
tych przepisów. Równocześnie nie sposób nie zauważyć, ze dyrektywa 
mieści się także w ogólnym systemie zwalczania terroryzmu, jaki został 
wypracowany w powszechnym (i europejskim — w ramach Rady Europy) 
systemie zwalczania terroryzmu.

Analiza polskich przepisów regulujących kwestie zwalczania terroryzmu 
wskazuje, że postanowienia dyrektywy zostały w należyty sposób trans-
ponowane do polskiego systemu prawnego. Podstawowe miejsce zajmują 
w nim trzy regulacje: kodeks karny, kodeks postepowania karnego i usta-
wa o działaniach antyterrorystycznych.

Powyższe nie oznacza braku uwag de lege ferenda. Zasadne wydaje 
się w szczególności podniesienie kwestii odpowiedzialności karnej zwią-
zanej — jak to określa dyrektywa — kwestią „zagranicznych bojowników 
terrorystycznych”. Aczkolwiek polskie regulacje prawnokarne dają pewną 
możliwość manewru, to jednak podkreślić należy, że norma prawa karne-
go musi być możliwie jak najbardziej precyzyjna, szczególnie w tak istot-
nej sprawie, jaką stanowi zagrożenie terrorystyczny. Wagę tego postulatu 
zwiększa fakt ruchów migracyjnych do państw europejskich oraz kwestie 
powrotów do krajów pochodzenia ich obywateli, którzy w trakcie pobytu 
na Bliskim Wschodzie działali w organizacjach terrorystycznych, a udo-
wodnienie im tego bywa niekiedy sprawą bardzo trudną. 

temat: S. Hoc, Ochrona ofi ar przestępstw w świetle decyzji Rady UE 2007/125/
WSiSW z 12 lutego 2007 r. [w:] T. Cielecki, J.B. Banach-Gutierrez, A. Suchor-
ska (red.), Pozycja ofi ary w procesie karnym — standardy europejskie a prawo 
krajowe, Szczytno 2008; P. Piasecka, Ochrona praw człowieka w walce i przeciw-
działaniu zagrożeniu bezpieczeństwa terroryzmem, rozprawa doktorska opraco-
wana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Kuby Jałoszyńskiego, Szczytno 
2018, maszynopis powielony, s. 165–172. 
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Summary: The article is devoted 
to The article is devoted to the issue 
of the European Parliament and Coun-
cil directive on combating terrorism 
of 15 March 2017 and its transposition 
into the Polish legal system. After clari-
fying the formal issues regarding the 
replacement of the Council Framework 
Decision by the Directive on combating 
terrorism of 2002, the author analyzes 
the scope of the directive and indicates 
its place in the legal system of the Eu-
ropean Union in the context of combat-
ing terrorism. On this background, the 
author presents the elements of the Pol-
ish legal system by indicating regula-
tions that allow the Republic of Poland 
to transpose the discussed directive, 
recognizing that the key place in it are 
three regulations: the penal code, the 
code of criminal procedure and the an-
ti-terrorist act. In the conclusions, the 
author, while formulating de lege feren-
da’s remarks, proposes to supplement 
the jurisdiction regulations with issues 
related to the possibility of punishing 
people — Polish citizens and foreign-
ers — in connection with the phenom-
enon of “terrorist tourism”.

Słowa kluczowe: dyrektywa, 
zwalczanie terroryzmu, Unia 
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Streszczenie: Artykuł poświęcony 
jest problematyce dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w spra-
wie zwalczania terroryzmu z 15 marca 
2017 r. i jej transpozycji do polskiego 
systemu prawnego. Po wyjaśnieniu 
kwestii formalnych dotyczących za-
stąpienia przez dyrektywę obowiązu-
jącej dotychczas decyzji ramowej Rady 
w sprawie zwalczania terroryzmu, 
autor analizuje zakres przedmiotowy 
dyrektywy i wskazuje na jej miejsce 
w systemie prawnym Unii Europejskiej 
w kontekście zwalczania terroryzmu. 
Na tym tle autor prezentuje elementy 
polskiego systemu prawnego, wska-
zując regulacje pozwalające uznać, 
że Rzeczpospolita Polska dokonała 
transpozycji omawianej dyrektywy 
uznając, że kluczowe miejsce zajmują 
w nim trzy regulacje: kodeks karny, 
kodeks postepowania karnego i ustawa 
o działaniach antyterrorystycznych. 
We wnioskach autor, formułując uwagi 
de lege ferenda, zgłasza postulat uzu-
pełnienia regulacji dotyczących jurys-
dykcji o kwestie związane z możliwoś-
cią karania osób — obywateli RP i cu-
dzoziemców — w związku ze zjawi-
skiem „turystyki terrorystycznej”. 


