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W CYBERPRZESTRZENI DZIAŁANIA ZAGRAŻAJĄCE 

MIĘDZYNARODOWEMU POKOJOWI I BEZPIECZEŃSTWU 
 
 

Międzynarodowe ataki w cyberprzestrzeni 
 

W XXI w. wzajemna agresja państw przybiera coraz nowsze formy, nie-
znane w minionych epokach. Zmiany, jakie przyniósł ze sobą rozwój globalnej 
sieci cyfrowej, realizacja idei elektronicznej administracji i informatyzacji za-
rządzania kluczowymi elementami państwowej infrastruktury, takimi jak elek-
trownie czy lotniska, spowodowały powstanie nowych zagrożeń dla bezpie-
czeństwa i suwerenności państwowej, wynikających z naruszenia integralności 
tych systemów.  

Ten nowy sposób stworzenia zagrożenia dla konkurenta na międzynaro-
dowej arenie wpisany został w znane wcześniej pojęcie Wojny Informacyjnej 
(Information Warfare, IW), co przyczyniło się do jego popularyzacji i nadało 
mu nowy sens. Tradycyjnie termin „wojna informacyjna” oznacza działania 
mające na celu zakłócenie komunikacji przeciwnika i wprowadzenie go w błąd 
co do stanu faktycznego1, jednak jej skala nie była nigdy dotąd tak znacząca,    
a wachlarz dostępnych środków tak szeroki, jak w dobie Internetu2. 
                                                 
*   Dr, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki. 
** Dr, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki. 
1  Za: D. Delibasis, The Right to National Self-defense: In Information Warfare Operations, 

Arena books, 2007, s. 25.  
2   I tak – przykładowo – ingerencja w systemy elektronicznej wymiany danych odegrała ważną 

rolę w wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 r. (ibidem, s. 31 i n.). Swoją najpełniejszą formę „cy-
berwojna informacyjna” przybrała po atakach z 11 września 2001 r. w postaci planu amery-
kańskiego Departamentu Bezpieczeństwa realizowanego pod sugestywną nazwą „Wirtualne 
Pole Walki” (Virtual Battlefield), który pozwalał na koordynację za pomocą systemu kompu-
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Niedawne przykłady wykorzystania Internetu do dokonania ataków na klu-
czowe zasoby informatyczne państw, takie jak działania przeciwko Stanom 
Zjednoczonym3 czy Estonii4 przypisywane władzom państw5 czy ich obywate-
                                                                                                                     

terowego wszystkich rodzajów działań i broni używanych w operacjach wojskowych (ibidem, 
s. 35 i n.). To właśnie Departament Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wypracował naj-
bardziej złożony i wyszukany system ochrony przed cyberatakami, bowiem to jego komputery 
atakowane są najczęściej na świecie. Średnia liczba ataków wzrosła z ok. 225 w 1994 r. do po-
nad 40 tys. w końcu 2002 r. (nie sposób wiarygodnie ocenić faktycznej ilości ataków; jak sza-
cują eksperci Agencji Obrony Systemów Informacyjnych (U.S. Defense Information Systems 
Agency), tylko jeden na 150 ataków jest faktycznie wykrywany), ibidem, s. 38 i n.). Koszt na-
prawy szkód wyrządzonych przez cyberataki w przeciągu ostatniego pół roku Departament 
Bezpieczeństwa szacuje na 100 mln USD (za: mib, 100 milionów dolarów za naprawę szkód 
wyrządzonych przez cyberprzestępców, 8.04. 2009 r. dostępne http://technologie.gazeta.pl/ tech-
nologie/1,85253,6478435,100_milionow_dolarow_za_naprawe_szkod_wyrzadzonych.html).  

3  Działania określone kryptonimem Moonlight Maze okazały się być inicjowane z kompute-
rów Rosyjskiej Akademii Nauk, silnie powiązanej z rosyjskim Ministerstwem Obrony          
i wojskiem. Sprawcy ataku włamali się do baz danych Pentagonu i zdobyli tajne informacje 
naukowe i technologiczne. Władze rosyjskie kategorycznie zaprzeczyły jakimkolwiek po-
wiązaniom z naruszycielami (za: D. Delibasis, The Right to National…, s. 40).  

4  W kwietniu 2007 r. całe zaplecze informatyczne administracji państwowej Estonii, w tym 
bankowość i administracja centralna, sparaliżowane zostały serią ataków z terytorium Rosji. 
Zamach ten był tym bardziej dotkliwy, że Estonia stanowi pierwszy światowy przykład fun-
kcjonującego (do czasu ataku – sprawnie) społeczeństwa informacyjnego, gdzie większość 
usług i formalności realizowana jest przy wykorzystaniu systemów informatycznych, w tym 
Internetu. Estonia sformułowała bezpośredni zarzut wobec Moskwy o zainicjowanie ataków 
(np. I. Traynor, Russia accused of unleashing cyberwar to disable Estonia, The Guardian, 
17.05.2007 r., dostępne 5.05.2009 r. http://www.guardian.co.uk/world/2007/may/17/top stories 
3.russia). Moskwa oficjalnie uznała ataki za działanie niezależnych grup społecznych (zwłasz-
cza prokremlowskiej, finansowanej przez władze państwowe grupy Naszi („Nasi”), odmawia-
jąc jednocześnie wszczęcia postępowania mającego na celu ustalenie tożsamości sprawców 
(qub, Rosyjski haker osądzony za cyberatak na Estonię, AFP, 23.01.2008, dostępne 5.05.2009 r. 
http://wyborcza.pl/1,76842,4864455.html). Ostatecznie do ataków przyznała się organizacja 
„Nasi”, odżegnując od wszelkich powiązań z rosyjskimi władzami (Ch. Clover, Kremlinbac-
ked group behind Estonia cyber blitz, Financial Times, 11.03. 2009, dostępne 5.05.2009 r. 
http://www.ft.com/cms/s/0/57536d5a-0ddc-11de-8ea3-000077 9fd2ac.html), choć jedna z nie-
dawnych wypowiedzi bliskiego współpracownika premiera W. Putina mogłaby zostać uznana 
za potwierdzenie wkładu rządu Rosji w ich powstanie (R. Coalson, Behind The Estonia Cyber-
attacks, Radio Wolna Europa, 6.03.2009, dostępne 5.05.2009 r. http://www.rferl.org/ Content/ 
Behind_The_Estonia_Cyberattacks/1505613.html). Szczegółowa analiza faktyczna i prawna 
cyberataku na Estonię zawarta m.in. w: S. J. Shackel-ford, From Nuclear War To Net War: 
Analogizing Cyber Attacks In International Law, Stanford University 2008, dostępne 4.05. 
2009 r. http://works.bepress.com/context/ scott_shackelford/article/1004/type/native/ viewcon 
tent; szczegółowy opis stanu faktycznego: J. Davies, Hackers Take Down the Most Wired 
Country in Europe, Wired Magazine, 21.08.2007, dostępne 4.05.2009 r. http://www.wired. 
com/politics/security/ magazine/15-09/ff_estonia. 

 5  W obu powyższych przykładach jako podmioty inicjujące ataki i chroniące ich sprawców 
wskazywane były władze rosyjskie.  
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lom6, pokazują skalę niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą społeczeństwo 
informacyjne budowane na niedostatecznie zabezpieczonej technologii. Działa-
niom w tej nowej strefie walki o wpływy i potęgę towarzyszą niepokojące 
komentarze i deklaracje. Mimo braku jakiejkolwiek wiążącej opinii doktryny 
czy praktyki na temat samego charakteru międzynarodowej cyberagresji, przed-
stawiciele państw straszą najpoważniejszymi groźbami wobec potencjalnych 
naruszycieli ich elektronicznej suwerenności, także groźbami użycia broni nu-
klearnej7. Biorąc pod uwagę fakt, że głównymi aktorami na arenie cyberwalki 
są największe, także atomowe, mocarstwa: Stany Zjednoczone8, Rosja9 i Chi-
ny10, warto przyjrzeć się konstrukcji odpowiedzialności za cyberataki na pań-

                                                 
 6  Przykładem służyć mogą działania skierowane przeciwko tajnym zasobom elektronicznym 

Stanów Zjednoczonych, opisywane terminem Solar Sunrise. W lutym 1998 r. systemy ame-
rykańskich sił lotniczych (United States Air Force) padły ofiarą dobrze zorganizowanego 
ataku, opartego na zainfekowaniu komputerów lotnictwa programami przeszukującymi 
(tzw. sniffery). Wszystkie próby naruszenia pochodziły od dostawcy usług internetowych    
w Teksasie, jednak po analizie jego systemu okazało się, że on także padł ofiarą włamania 
internauty działającego z terytorium Izraela. Przy wydatnej pomocy władz izraelskich udało 
się zidentyfikować i ukarać naruszyciela (za: D. Delibasis, The Right to National…, s. 41).  

 7  Przedstawiciele rosyjskiego rządu zastrzegli sobie prawo użycia broni nuklearnej w odpowie-
dzi na atak na systemy informatyczne. Administracja prezydentów B. Clintona i G. W. Busha 
przyrównywała niebezpieczeństwo wynikające z wojny informacyjnej do użycia konwen-
cjonalnych broni masowego rażenia. (za: S. J. Shackelford, From Nuclear…, s. 5). 

 8  Które są najczęstszym celem cyberataków, zwłaszcza – jak wspomniano powyżej – kompu-
tery Ministerstwa Obrony USA. Stany Zjednoczone posiadają także najbardziej rozbudowa-
ny system i program ochrony przed narzędziami wojny informacyjnej (szeroko o amerykań-
skim programie obrony przed cyberatakami: M. Graham, Cyberarmia: USA prowadzi 
komputerową wojnę, Wired Magazine, 21.02.2008, dostępne http://technologie.gazeta.pl/ 
technologie/1,86564,4949397.html).  

 9  Obok Chin rzekomy najczęstszy inicjator ataków, nie tylko wobec Estonii (2007), ale także 
– ostatnio – wobec Gruzji; np. R. Synovitz, Georgian Government Accuses Russia Of 
Waging 'Cyberwarfare', Radio Wolna Europa, 12.08.2008, dostępne 4.05.2009 r.  
http://www.rferl.org/content/Georgian_Government_Accuses_Russia_Of_Cyberwar/119047
7.html; N. Shachtman, Top Georgian Official: Moscow Cyber Attacked Us – We Just Can’t 
Prove It, Wired Magazine, 11.03.2009, dostępne  http://www.wired.com/dangerroom/2009/ 
03/georgia-blames/.  

10  To mocarstwo, które ma zdecydowanie najwięcej do powiedzenia w kwestii nowego oblicza 
wojny informacyjnej. Nie tylko wyprzedziło już Stany Zjednoczone w wyścigu systemów 
obrony przed cyberatakami, tworząc realne zagrożenie dla innych państw, bezbronnych wo-
bec ich potęgi (według danych Komisji Kongresu USA ds. amerykańsko-chińskich stosun-
ków ekonomicznych i bezpieczeństwa: 2008 Report To Congress Of The U.S. – China 
Economic And Security Review Commission, Washington 2008, dostępne http://www.uscc. 
gov, także aru, Chiny wyprzedziły USA w cybernetycznym wyścigu zbrojeń, Gazeta Wybor-
cza, 24.11.2008, dostępne http://gospodarka.gazeta.pl/IT/1,33405,5981731,Chiny_ wyprze 
dzily_USA_w_cybernetycznym_wyscigu_zbrojen.html), ale także posądzane jest o bycie ini-
cjatorem największej liczby włamań do systemów państwowych i wykradania największej 
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stwowe zasoby danych i systemy bezpieczeństwa11, a zatem, czy tego rodzaju 
atak konstytuuje międzynarodową agresję? Czy dopuszczalna jest samoobrona 
rozumiana w kontekście postanowień art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych? 
Czy zaatakowane państwo uprawnione jest do odszkodowania? Na jakich zasa-
dach możliwe jest przypisanie państwu odpowiedzialności za działanie podmio-
tów z jego terytorium dokonujących ataków? Czy wobec braku konkretnych 
międzynarodowych postanowień, mających zastosowanie do tej specyficznej 
sytuacji, możliwa jest właściwa interpretacja istniejących norm międzynaro-
dowej odpowiedzialności państwa, pozwalająca na skuteczną obronę przed cy-
beratakami czy choćby skuteczne dochodzenie swoich praw przez poszkodowa-
nych? Jakie reguły prawa międzynarodowego znajdują tu zastosowanie? Jakie 
ich uzupełnienie okazać się może przydatne lub konieczne?  
 
 

Definicja agresji a ataki w cyberprzestrzeni 
 

W myśl art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych „Wszyscy członkowie 
powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od stosowania groź-
by lub użycia siły przeciwko całości terytorialnej lub niepodległości któregokol-
wiek państwa”. Ten ogólny zakaz „użycia siły” (do którego z pewnością można 
by zakwalifikować ingerencję w tajne dane czy infrastrukturę informatyczną ob-
cego suwerena) znajduje jedynie wąskie przełożenie na możliwość reakcji pań-
stwa będącego obiektem jej użycia. W myśl art. 51 Karty Narodów Zjednoczo-
nych państwom przysługuje prawo do samoobrony tylko w sytuacji, gdy staną 
się one ofiarami „napaści zbrojnej”. Odpowiedź na pytanie o powinne, z punktu 
widzenia prawa międzynarodowego, zachowanie zaatakowanego przy wykorzy-
staniu systemów informatycznych państwa, takiego jak de facto sparaliżowana 
administracyjnie w 2007 r. Estonia, zależeć będzie m.in. od odpowiedzi na pyta-
nie o prawny charakter cyberataku lub też działań mających na celu wykradanie 
                                                                                                                     

ilości tajnych danych (awe, Kanadyjczycy odkryli sieć cyberszpiegów z Chin, PAP, 
29.03.2009, dostępne http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,6439073,Kanadyj 
czycy_odkryli_siec_cyberszpiegow_z_Chin.html). Władze chińskie zaprzeczają jakimkol-
wiek powiązaniom z hakerami i odżegnują się od odpowiedzialności za cyberataki (mm, 
Chiny oburzone oskarżeniami na temat cyberszpiegostwa, PAP, 31.03.2009, dostępne http:// 
wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80569,6444488,Pekin_zaprzecza_jakoby_stal_za_nam
ierzona_siatkahttp://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,6446539,Chiny_oburzone_
oskarzeniami_na_temat_cyber_szpiegostwa.html; tan, Pekin zaprzecza jakoby stał za na-
mierzoną siatką hakerów, IAR, 30.03.2009, dostępne_hakerow.html).  

11  Jak podaje S. J. Shackelford, już ponad 120 państw inwestuje w infrastrukturę umożliwiającą 
prowadzenie wojny informacyjnej (S. J. Shackelford, From Nuclear War To Net War…, s. 12).  
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poufnych informacji z zasobów państwowych (jak ma to miejsce przypadku 
USA) i ewentualną możliwość zakwalifikowania ich jako takiej właśnie „zbroj-
nej napaści”.  

Zgodnie z definicją przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 
1974 r. w art. 3 Rezolucji nr 3314 w sprawie definicji agresji, akty agresji obej-
mują przede wszystkim (a więc nie wyłącznie) ingerencję zbrojną w integralność 
terytorialną państwa, atak na jego siły zbrojne, wspieranie agresji prowadzonej 
przez inne państwo, jak i „wysyłanie uzbrojonych band, grup, sił nieregular-
nych lub najemnych, które dopuszczają się aktów zbrojnych”. Rezolucja, 
obok swojego niewiążącego charakteru, bardzo wąsko definiuje agresję mię-
dzynarodową, wyłączając z kręgu desygnujących ją aktów działania o charak-
terze np. ekonomicznym12. Do niejasności terminu „siła” i konsekwencji z nią 
związanych przyczynia się także fakt pewnego poszerzania definicji inge-
rencji w sprawy wewnętrzne państw za pomocą środków innych niż zbrojne 
w innych niż KNZ dokumentach ONZ. I tak, według Deklaracji Zasad Prawa 
Międzynarodowego dotyczących Przyjaznych Stosunków i Współdziałania 
Państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych13, nie tylko interwencja 
zbrojna, ale także „wszelkie inne formy ingerencji (interference) lub usiłowa-
nia formułowania gróźb (attempted threats) przeciwko osobowości państwa 
lub przeciwko jego politycznym, gospodarczym lub kulturalnym czynnikom, 
stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego. Żadnemu państwu nie wol-
no używać lub zachęcać do użycia gospodarczych, politycznych lub  j a k i e -
g o k o l w i e k  i n n e g o  r o d z a j u  ś r o d k ó w  p r z y m u s u  [podkr. 
J. K.] mających na celu podporządkowanie drugiego państwa w wykonywaniu 
jego suwerennych praw oraz celem zapewnienia sobie od niego jakiegokol-
wiek rodzaju korzyści”. Podobną przesłankę zawiera Karta Praw i Obowią-
zków Gospodarczych Państw14, która w art. 31 wskazuje, że „żadne państwo 
nie może stosować ani zachęcać do stosowania gospodarczych, politycznych 
lub  j a k i c h k o l w i e k  i n n y c h  ś r o d k ó w  [podkr. J. K.] w celu zmu-
szenia drugiego państwa do podporządkowania w wykonywaniu jego suwe-
rennych praw”. Z treści tych dokumentów wynika teoretyczna możliwość 
uznania ingerencji w funkcjonowanie systemów informatycznych obcego 
suwerena za użycie „innych środków” i konsekwencji za pogwałcenie prawa 

                                                 
12  Jak podają A. Wyrozumska i W. Czapliński, jest to celowe zawężenie definicji, wynikające  

z odrzucenia propozycji m.in. Brazylii podczas dyskusji nad KNZ, zmierzającej do uznania 
także działań o charakterze ekonomicznym jako konstytuujących użycie siły (A. Wyrozum-
ska, W. Czapliński, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 
1999, s. 486).  

13  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2625 (XXV) z dnia 24 października 1970 r.  
14  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 3281 (XXIX) z dnia 12 grudnia 1974 r. 
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międzynarodowego, o ile wykazane zostanie, że naruszenie to miało na celu 
„zmuszenie innego państwa do podporządkowania w wykonywaniu jego su-
werennych praw”15 czy „zapewnienia sobie od niego jakiegokolwiek rodzaju 
korzyści”16. 

O ile więc możliwe wydaje się uznanie cyberataku za naruszenie norm pra-
wa międzynarodowego, o tyle w kontekście powyższych rozważań należy udzie-
lić jednoznacznie negatywnej odpowiedzi na pytanie o możliwość zakwalifiko-
wania ingerencji w system elektroniczny obcego suwerena za akt napaści zbroj-
nej, uprawniającej do podjęcia proporcjonalnej samoobrony w myśl art. 51 KNZ17. 
Warto jednak wskazać na zdecydowane, odmienne stanowisko części doktry-    
ny amerykańskiej18 oraz – co istotniejsze – przedstawicieli zarówno USA19, jak        

                                                 
15  Działania wobec Estonii wynikały z jej suwerennej decyzji usunięcia jednego z pomników 

dedykowanych Związkowi Radzieckiemu. Cofnięcie tej decyzji mogłoby prawdopodobnie 
przyczynić się do powstrzymania fali ataków.  

16  Wynikających choćby z wykorzystania przez Chiny informacji zdobytych w wyniku inge-
rencji w system obrony USA.  

17  Taka interpretacja wynika także z zachowania państw NATO wobec ataku na Estonię, które 
po rozważeniu możliwości podjęcia akcji przeciwko Rosji zaniechały jakichkolwiek działań. 
Reakcją NATO na sytuację estońsko-rosyjską było powołanie Cyber Defence Centre of 
Excellence, którego działania kierowane są właśnie przez Estonię (za: M. Chudziński, Esto-
nia poprowadzi NATO do cyberwojny, Gazeta Wyborcza, 2.04.2008, dostępne http://tech 
nologie.gazeta.pl/technologie/1,90339,5081266.html).  

18  Szereg argumentów za odmienną interpretacją wskazuje D. Delibasis, stwierdzając, że „gra-
nica zbrojnego ataku definiowana jest przez wynikające z danego zachowania konsek-
wencje, raczej niż przez charakter użytych środków” (D. Delibasis, The Right to National…, 
s. 17 i n., także w: D. Delibasis, State Use of Force in Cyberspace for Self-Defence: A New 
Challenge for a New Century, Peace Conflict and Development: An Interdisciplinary 
Journal 2006, No 8, s. 13 i n., dostępne http://www.peacestudiesjournal.org.uk, wskazując 
na zastosowanie prawa wojny do konfliktów w cyberprzestrzeni). 

19 Przykład takiej ekstensywnej interpretacji art. 51 przedstawiony został przez Departament 
Obrony USA: „Konsekwencje szeroko zakrojonej kampanii ataków na sieci komputerowe 
mogą usprawiedliwiać tradycyjną odpowiedź zbrojną na dużą skalę.” (Department of Defense, 
Office of General Counsel, An Assessment Of International Legal Issues In Information Opera-
tions, maj 1999, s. 20, dost http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dod-io-legal/dod-iolegal.pdf) 
i dalej: „Nie ma pewności co to tego, jak stosowane będą zasady prawa międzynarodowego do 
ataków w sieciach komputerowych. [...] Jeśli mielibyśmy ograniczać się do sformułowania art. 
51, oczywiste byłoby pytanie: Czy atak na sieci komputerowe jest «atakiem zbrojnym» uspra-
wiedliwiającym samoobronę? Jeśli byśmy się skoncentrowali na użytych środkach, moglibyś-
my dojść do wniosku, że sygnały elektroniczne pozostające poza bezpośrednią percepcją ludz-
kich zmysłów nie przypominają bomb, kul czy armii. Z drugiej strony, wydaje się prawdopo-
dobne, że społeczność międzynarodowa będzie bardziej zainteresowana skutkami ataku ele-
ktronicznego niż jego mechanizmem. [...] Nawet jeśli atakowane systemy nie były częścią taj-
nej infrastruktury, atak na nie mógł poważnie zagrozić bezpieczeństwu państwa. [...] W skrócie: 
konsekwencje prawdopodobnie okazują się ważniejsze niż wykorzystane środki.” (ibidem, s. 22).  
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i Rosji20, uzasadniające użycie siły zbrojnej, w tym nawet broni nuklearnej,       
w odpowiedzi na cyberatak.  

 
 
Odpowiedzialność międzynarodowa państwa – przypomnienie zasad 

 
O ile atak z wykorzystaniem sieci komputerowej trudno kwalifikować jako 

spełniający dotychczasowe, tradycyjne przesłanki użycia siły zbrojnej, o tyle – 
jak wskazano powyżej – możliwe wydaje się pociągnięcie do odpowiedzial-
ności międzynarodowej państwa stojącego za atakami.  

Zasady międzynarodowej odpowiedzialności państw po raz pierwszy jed-
noznacznie określone zostały w wyroku Stałego Trybunału Sprawiedliwości 
Międzynarodowej z 1927 r., który zapadł w sprawie francuskiego parowca 
„Lotus”. W tym orzeczeniu STMS stwierdził m.in.: „[...] jest zasadą prawa 
międzynarodowego, że naruszenie zobowiązań pociąga za sobą obowiązek na-
prawienia szkody w należytej formie. Obowiązek naprawienia szkody jest nie-
odłącznie związany z uchybieniem traktatowi, nie jest konieczne, aby traktat     
o obowiązku tym stanowił”.21 W toku dalszych prac organów międzynarodo-
wych oraz praktyki państw udało się ustalić sekwencję zasad regulujących me-
chanizmy ponoszenia odpowiedzialności przez państwa na arenie międzynaro-
dowej. Owe zasady opierają się na weryfikacji spełnienia przez państwo-na-
ruszyciela łącznie trzech przesłanek22. I tak, niezbędne do poniesienia przez 
państwo odpowiedzialności jest: (po pierwsze) naruszenie normy prawa mię-
dzynarodowego lub chronionego prawem międzynarodowym interesu pań-
stwa23, któremu to naruszeniu towarzyszy, (po drugie) możliwość przypisania 
                                                 
20 „Atak na sieci telekomunikacyjne i elektroniczne Rosji, w świetle swoich katastrofalnych 

konsekwencji, byłby tożsamy z użyciem broni masowego rażenia. […] Rosja pozostawia so-
bie prawo, aby odpowiedzieć na atak informatyczny nawet przy użyciu broni nuklearnej.” 
(za: S. J. Shackelford, From Nuclear War To Net War…, s. 28). 

21  Francja przeciwko Turcji (sprawa statku Lotus), STMS, 1927, PCIJ Reports, seria A, nr 10. 
22  Trzeba pamiętać, że nie ma na poziomie światowym organu, który strzegłby przestrzegania 

wypracowanych zasad, jak i że normy prawnomiędzynarodowe nie muszą posiadać integral-
nego elementu sankcji. Warto podkreślić, że na straży tych zasad nie stoi żaden międzyna-
rodowy „policjant”, są to raczej reguły implementowane przez sądy międzynarodowe (stałe 
i doraźne) oraz przez same państwa (w ramach stosowania dyplomatycznych metod roz-
wiązywania sporów). Dokumentem ujmującym ową sekwencję w formie pisemnej są jak 
dotąd jedynie Projekt artykułów KPM dotyczących odpowiedzialności państwa za czyny 
niezgodne z prawem międzynarodowym z 1992 r. (Draft Articles on State Responsibility: 
Titles and texts of articles adopted by the Drafting Committee, doc. A/CN.4/L.472) (dalej: 
Artykuł(y)ów…). 

23  Art. 3 Artykułów… 
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tego naruszenia państwu24 oraz (po trzecie wreszcie) brak okoliczności wyłą-
czających jego odpowiedzialność25. 

Treść art. 3 opracowania KPM wskazuje jako podstawę powstania narusze-
nia prawa międzynarodowego „zachowanie polegające na działaniu lub zanie-
chaniu, które może zostać przypisane państwu w oparciu o prawo międzynaro-
dowe” oraz „zachowanie stanowiące naruszenie międzynarodowego zobowią-
zania państwa”. Owo pojęcie „naruszenia zobowiązań międzynarodowych” do-
precyzowane zostało przez MTS w sprawie Barcelona Traction26, w którym 
MTS podzielił zobowiązania państwa na zobowiązania erga omnes, czyli zobo-
wiązania państw wobec społeczności międzynarodowej jako całości (najczęś-
ciej wynikające z norm o charakterze ius cogens) oraz zobowiązania inter 
partes, a więc te, które wiążą wobec ograniczonego kręgu podmiotów (zazwy-
czaj zobowiązania traktatowe). Możliwość przypisania naruszenia państwu 
opiera się na wskazaniu dwóch podstawowych rodzajów działań, skutkujących 
zobowiązaniem państwa do naprawienia skutków powstałego naruszenia. 
Państwo ponosić może odpowiedzialność bezpośrednią (pierwotną), a więc od-
powiedzialność państwa za „własne” działanie (działania jego organów)27, albo 
odpowiedzialność pośrednią (pochodną) za akty osób prywatnych (o ile te dzia-
łają na jego zlecenie). 

Wspomniano, że dla poniesienia przez państwo odpowiedzialności między-
narodowej niezbędne jest spełnienie także przesłanki negatywnej, tzn. brak 
okoliczności wyłączających lub ograniczających bezprawność czynu. Do takich 
okoliczności zaliczane są tradycyjnie: zgoda państwa poszkodowanego28, stan 
działania siły wyższej i niedających się przewidzieć zewnętrznych zdarzeń, któ-
re uniemożliwiają postępowanie zgodnie z prawem międzynarodowym29, skraj-
ny przymus (distress) w postaci zagrożenia życia wykonawcy danego czynu lub 
osób pozostających pod jego opieką, niepozostawiający innej możliwości dzia-

                                                 
24  Art. 5 Artykułów… 
25  Rozdz. V Artykułów… 
26  Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Belgia przeciwko Hiszpanii, MTS, 

1970, ICJ Rep 174. 
27  Tradycyjnie działania państwa rozumiane były jako akty bezpośrednio podjęte przez władzę 

wykonawczą (rząd i głowę państwa) bądź na ich rozkaz lub upoważnienie i nie obejmowały 
władzy sądowniczej. Obecnie państwo ponosi bezpośrednią odpowiedzialność także za 
działania podejmowane przez jego parlament czy sądy, przy czym jeśli mowa o działaniach 
legislatywy, odpowiedzialność międzynarodowa powstaje w wyniku zarówno ich działania, 
jak i zaniechania (tak więc państwo może ponieść odpowiedzialność już za samo uchwa-
lenie ustawy sprzecznej z jego zobowiązaniami międzynarodowymi). 

28  Art. 29 Artykułów…; warto podkreślić, że nieskuteczne będzie wyrażenie zgody na narusze-
nie normy o charakterze ius cogens.  

29  Art. 31 Artykułów… 
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łania niż dokonanie naruszenia30, stan konieczności,31 działanie w samoobronie 
(zgodnie z art. 51 KNZ)32, stosowanie środków przymusu przewidzianych przez 
prawo międzynarodowe w ramach dozwolonej samopomocy33 i wreszcie zobo-
wiązanie do działania wynikające z norm o charakterze ius cogens. 

Celem wykazania możliwości pociągnięcia państwa dokonującego lub zle-
cającego dokonanie cyberataków do odpowiedzialności odszkodowawczej nie-
zbędne jest najpierw wskazanie normy prawa międzynarodowego, leżącej u jej 
podstaw, a następnie wykazanie możliwości przypisania konkretnych działań 
państwu.  

Wskazanie normy, naruszenie której może stanowić podstawę dochodzenia 
odszkodowania, nie nastręcza problemu. W świetle powyższych rozważań jest 
jasne, że normą taka będzie reguła o charakterze ius cogens zawarta w art. 2 ust. 
4 KNZ, zakazująca stosowania siły we wzajemnych stosunkach między pod-
miotami prawa międzynarodowego. Interpretacja tego przepisu, przeprowa-
dzona w kontekście cytowanych powyżej dokumentów ONZ (Deklaracji Zasad 
Prawa Międzynarodowego dotyczących Przyjaznych Stosunków i Współdziała-
nia Państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz Karty Praw i Obo-
wiązków Gospodarczych Państw), pozwala zakwalifikować elektroniczną inge-
rencję w system informatyczny państwa jako zastosowanie „innego środka 
przymusu” stanowiącego „pogwałcenie prawa międzynarodowego”. 

Trudniejszym elementem rozważań nad możliwością pociągnięcia do 
odpowiedzialności za powstałe wskutek cyberataku szkody państwa stojącego 
za jego przeprowadzeniem będzie wykazanie możliwości przypisania szkodli-
wych działań temu państwu, jego organom. Jak wskazano powyżej, państwo 
ponosi odpowiedzialność za „własne” działanie (działania swoich organów) 
albo za akty osób prywatnych (o ile te działają na jego zlecenie). 

Technicznie możliwe jest na obecnym etapie rozwoju ustalenie, w jakiej 
fizycznej lokalizacji znajdowały się komputery, z których przeprowadzony 
został atak. Jednak sam fakt posadowienia infrastruktury elektronicznej, wyko-
rzystanej do jego przeprowadzenia, na terytorium państwa nie może (i nie po-
winien) oznaczać jego odpowiedzialności międzynarodowo-prawnej, państwo 
bowiem – co do zasady – nie ponosi odpowiedzialności publicznoprawnej za 
czyny swoich obywateli. W tradycyjnym rozumieniu odpowiedzialności mię-

                                                 
30  Art. 32 Artykułów… 
31  Art. 33 Artykułów… Bezprawność czynu jest wyłączona,  jeśli dokonanie aktu było jedynym 

środkiem zabezpieczającym zasadniczy interes państwa przed zagrożeniem poważnym i nie-
uchronnym oraz jeśli akt ten nie narusza w sposób poważny chronionego zobowiązaniem 
interesu państwa, przeciwko któremu zostało skierowane. 

32  Art. 34 Artykułów… 
33  Art. 30 Artykułów… 
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dzynarodowej państw osoby, za które władze ponoszą odpowiedzialność, po-
winny działać na ich zlecenie. Wskazanie formalnego powiązania pomiędzy 
władzą państwa a jego rezydentem dokonującym ataku może okazać się nie-
zmiernie trudne i przesądzić o fiasku postępowania odszkodowawczego. Właś-
ciwe wydaje się być tu przywołanie konstrukcji odpowiedzialności państwa za 
zaniechanie, tj. za niezapobieżenie naruszeniu prawa międzynarodowego przez 
jednostki pozostające w jego władzy.  
 
 

Przypisanie państwu odpowiedzialności za cyberatak 
 

Jak się przyjmuje w piśmiennictwie i orzecznictwie międzynarodowym, 
państwo może ponosić odpowiedzialność nie tylko za działania, które mogą mu 
być przypisane, ale także za zaniechania, zwłaszcza za niedołożenie należytej 
staranności (due diligence)34. W ten sposób interpretowany jest § 3 art. 14 
Artykułów..., który stanowi o braku wyłączenia odpowiedzialności grupy rewo-
lucyjnej za jej działania w sytuacji, kiedy przypisanie odpowiedzialności możli-
we jest w świetle prawa międzynarodowego35. Jak podaje J. Crawford w uza-
sadnieniu projektu KPM36, przepis ten dotyczy zobowiązania państwa do zapo-
bieżenia powstaniu danego szkodliwego zdarzenia (the breach of obligation to 
prevent a given event). Zobowiązania do zapobieżenia danemu skutkowi 
najczęściej formułowane są jako zobowiązania do dołożenia najlepszych starań 
(best efforts obligations), obligujące państwo do podjęcia wszelkich rozsądnych 
(reasonable) lub niezbędnych (neccesary) środków w celu zapobieżenia pow-
stania danego zdarzenia, jednak bez gwarancji, że zdarzenie to nie nastąpi. Jako 

                                                 
34  A. Wyrozumska i W. Czapliński podają jako przykład niedochowania wymogu należytej 

staranności zaniedbanie podjęcia kroków mających uchronić określone osoby lub przed-
mioty przed atakami oraz odmowę ukarania takich ataków, jak i wyraźne poparcie przez 
państwo aktów dokonywanych przez jednostki na szkodę państw trzecich lub ich obywateli 
(A. Wyrozumska, W. Czapliński, Prawo międzynarodowe…, s. 436). Wszystkie te przesłanki 
są spełnione w przypadku ataku na Estonię, zwłaszcza wobec niedawnych wypowiedzi 
przedstawicieli państwa o inicjowaniu działań organizacji młodzieżowej, która przyznała się 
do dokonania ataku. Także I. Brownlie (System of the Law of Nations, Part I: State respons-
ibility, Oxford University Press, 1983, s. 45) wskazując jako kryterium stosowane przez sądy 
element skutkowości łączący zaniechanie państwa i naruszenie prawa międzynarodowego.  

35  „[…] paragraph 1 is without prejudice to the attribution of the conduct of the organ of the 
insurrectional movement to that movement in any case in which such attribution may be 
made under international law.”  

36  J. Crawford, The International Law Commission's articles on state responsibility: introduc-
tion, text, and commentaries, Cambridge University Press 2002, s. 140. 
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przykład tego rodzaju odpowiedzialności w doktrynie wskazywana jest także 
odpowiedzialność państwa za działania quasi-osób prawnych37. 

W orzecznictwie zasada ta znalazła swoje najwyraźniejsze odbicie w orze-
czeniu MTS w sprawie zakładników amerykańskich w Teheranie38, w której 
sąd uznał, że zamach, pomimo iż nie może być przypisany państwu Iran, „nie 
oznacza, że Iran jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za niego; jako że 
jego postępowanie pozostawało w sprzeczności ze zobowiązaniami międzyna-
rodowymi spoczywającymi na państwie, które zobligowane było zapewnić 
ochronę amerykańskich: ambasady i konsulatu. [...] Ten brak działania (in-
action) ze strony rządu Iranu stanowi wyraźne pogwałcenie zobowiązania Iranu 
wobec Stanów Zjednoczonych i Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyploma-
tycznych”39. Jak słusznie zauważają R. M. Bratspies i R. A. Miller, sąd utożsa-
mia ustalenie wystąpienia obowiązku dołożenia należytej staranności przez 
państwo z możliwością przypisania państwu odpowiedzialności za działania 
osób fizycznych40. 

Taka sama konstrukcja możliwa wydaje się do zastosowania wobec państw 
niezapewniających dostatecznej ochrony przed ingerencją w systemy elektro-
niczne swoich obywateli innym członkom wspólnoty międzynarodowej, jeśli 
nie wprost wobec zobowiązań wynikających z art. 2 ust. 4 KNZ, to z pow-
szechnej normy prawa zwyczajowego o charakterze ius cogens, tożsamej z za-
pisem tego artykułu41, mówiącej o obowiązku poszanowania suwerenności in-
nych państw. Obowiązek ten rozumiany może być zarówno jako zakaz aktyw-
nej ingerencji w sprawy innych państw, jak i jako dołożenie wszelkich starań 
dla zapobieżenia ingerencji w ową suwerenność z własnego terytorium. Jak 
słusznie wskazuje R. Vark, w ramach tego obowiązku państwo, z którego tery-
torium inicjowane są szkodliwe działania, zobowiązane jest do współpracy       
z państwem poszkodowanym w sposób konieczny dla eliminacji owego szkod-
liwego działania42. Oznacza to, że jeśli samo państwo nie jest w stanie ochronić 
interesów innego suwerena i zlikwidować istniejących dla niego zagrożeń, nie 

                                                 
37  I. Brownlie, System…, s. 162–163; konstrukcja ta może mieć bezpośrednie zastosowanie do 

sytuacji Estonii i pociągnięcia do odpowiedzialności Rosji za działania organizacji młodzie-
żowej „Nasi”.  

38  ICJ Rep. 1980, s. 3.  
39  Ibidem, przyp. 42, s. 29. 
40  R. M. Bratspies, R. A. Miller, Transboundary harm in international law: lessons from the Trail 

Smelter arbitration, Cambridge University Press 2006, s. 233.  
41  Zwłaszcza wobec faktu, że powszechnie przyjęty jest pogląd, iż normy zawarte w KNZ mają 

charakter co najmniej zbliżony, jeśli nie tożsamy z normami ius cogens.  
42  R. Vark, State Responsibility for Private Armed Groups in the Context of Terrorism, Juridica 

International XI, 2006, s. 192.  
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może ono biernie pozwalać prywatnym grupom korzystać z ochrony wynika-
jącej z nienaruszalności jego terytorium i suwerenności43. 

Odpowiedzialność państwa za działania mające skutek cyberataków rozpa-
trywana może być także w kategoriach odpowiedzialności za wspieranie dzia-
łań terrorystycznych, w oparciu o te same zasady, tj. odpowiedzialności pań-
stwa za niedołożenie należytej staranności w ochronie suwerenności innego 
państwa. Uznanie cyberataków za ataki terrorystyczne wymagałoby jednak naj-
pierw określenia na poziomie międzynarodowym wymaganego poziomu ich 
dolegliwości, który pozwalałby na uznanie danej kategorii działań czy skali ich 
przeprowadzenia za akt międzynarodowego terroryzmu.  
 
 

Odpowiedzialność jednostki za cyberatak 
 

Odpowiedzialność jednostki za prowadzenie ataków za pomocą sieci tele-
informatycznej skierowanych przeciwko obcemu suwerenowi opierać się bę-
dzie na ogólnych zasadach prawa i zależna będzie od międzynarodowoprawnej 
oceny charakteru jej działania. Jeśli atak na obcego suwerena przy wykorzy-
staniu środków elektronicznych uznany zostanie44 za nienależący do kategorii 
ataków terrorystycznych, zastosowanie znajdą ogólne zasady prawa karnego 
danego państwa. Na gruncie polskiego kodeksu karnego zauważyć należy 
przede wszystkim, iż art. 6 § 2 k.k. formułuje szerokie ujęcie miejsca popeł-
nienia przestępstwa, określając je zarówno jako miejsce, gdzie sprawca działał 
lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, jak również miejsce, gdzie 
skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru 
sprawcy miał nastąpić. Pociąga to za sobą możliwość ścigania przez polskie 
organy ścigania również tych sprawców, którzy w chwili czynu nie znajdowali 
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani na polskim statku wodnym lub 
powietrznym (art. 5 k.k.), jednak skutek ich czynu, zaliczany do zespołu 
znamion danego typu rodzajowego, nastąpił lub miał nastąpić na terytorium 
Rzeczypospolitej. 

                                                 
43  Jak wspomniano, Rosja odmówiła wszelkiej współpracy z Estonią w 2007 r. w związku z ata-

kami, Chiny zaprzeczają jakiejkolwiek aktywności szpiegowskiej inicjowanej z ich terytorium. 
Inaczej: działania Izraela w opisanej powyżej sprawie tzw. incydentu Solar Sunrise. 

44  Ocena taka powinna zostać dokonana na poziomie międzynarodowym, najlepiej w formie 
stosownego zapisu traktatowego. Dopóki takie ustalenia nie zostaną poczynione, subsumcji 
pod dyspozycje przepisów krajowych dokonywać będą krajowe organy ścigania, co musi 
prowadzić do niejednolitości interpretacyjnych i idącej za tym niepewności prawnej na 
poziomie międzynarodowym.  
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Jeśli odpowiedzialność sprawcy na tej podstawie nie będzie możliwa, to – 
przypomnieć należy – w razie pociągania do odpowiedzialności za czyny po-
pełnione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zachodzi konieczność 
stwierdzenia podwójnej przestępności czynu, poza wyjątkami wymienionymi  
w art. 111 § 3 k.k. O ile jednak obywatel polski może odpowiadać w takim wy-
padku za dowolne przestępstwo, o tyle cudzoziemiec – tylko za czyny skiero-
wane przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej i innym podmiotom chro-
nionym przez prawo polskie (por. art. 110 § 1 k.k.) oraz – co w omawianym 
kontekście jest szczególnie istotne – za każde przestępstwo o charakterze terro-
rystycznym. Wydaje się przy tym, że wymóg podwójnej przestępności dotyczy 
typów rodzajowych, a nie uznania za przestępstwo o charakterze terrorystycz-
nym. Jeśli zostanie on spełniony, będzie można podjąć ściganie cudzoziemca, 
który dopuścił się cyberataku na Rzeczypospolitą Polską. Będzie to możliwe 
także w razie ataku na inne państwo, skoro art. 115 § 20 przyjmuje szeroką de-
finicję przestępstwa o charakterze terrorystycznym – także, gdy jest skierowane 
przeciwko innemu państwu. 

Powszechne zastosowanie konstrukcji podwójnej przestępności z jednej 
strony przyczynić się może do zwiększenia skuteczności ścigania sprawców 
ataków, z drugiej zaś – wzmóc chaos prawny towarzyszący kwestii ataków cy-
bernetycznych wobec odmiennej oceny tych działań przez władze poszcze-
gólnych państw. Jest to jedna z konsekwencji nieograniczonego zastosowania 
zasady jurysdykcji ochronnej wobec działań podejmowanych w cyberprze-
strzeni, której zakres powinien zostać w kontekście Internetu doprecyzowany 
na poziomie międzynarodowym.  

Jeśli wymóg podwójnej przestępności nie jest spełniony, podstawą ścigania 
zarówno własnego obywatela, jak i cudzoziemca może być art. 112 k.k., ze 
szczególnym wskazaniem na pkt 1), w którym mowa jest o przypadku popeł-
nienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrz-
nemu Rzeczypospolitej Polskiej, co nie wyklucza oczywiście możliwości           
i przydatności odwołania się również do innych rodzajów przestępstw wymie-
nionych w art. 112 k.k. 

Przechodząc do wskazania najważniejszych typów rodzajowych prze-
stępstw, których znamiona mogą zostać wypełnione przez sprawcę cyberataku, 
rozpocząć należy od art. 130 § 3 k.k. (również w zw. z art. 138 § 2 k.k.).           
W konfiguracji tej wystarczy, by sprawca w celu udzielenia obcemu wywia-
dowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospo-
litej Polskiej lub państwu sojuszniczemu, gromadził je, przechowywał lub 
wchodził do systemu informatycznego w celu ich uzyskania. Jeśli państwo 
sojusznicze zapewnia wzajemność (art. 138 § 2 in fine), można zatem po-
ciągnąć do odpowiedzialności hakera, który ingeruje w systemy komputerowe 
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innego państwa i wykrada z nich informacje mogące wyrządzić szkodę temu 
państwu, jeśli zostaną przekazane dalej. Poza tym oczywiście w grę mogą wejść 
przepisy z rozdz. XXXIII k.k. Niewątpliwie sprawca cyberataku wypełni zna-
miona art. 267 k.k., nawet jeśli tylko ominie zabezpieczenia dostępu do danych 
(§ 1). Na gruncie powołanego przepisu możliwa jest również odpowiedzialność 
hakera za samo uzyskanie dostępu, choćby do części systemu informatycznego 
(§ 2), oraz za zainstalowanie programu wypełniającego znamiona § 3. Odnośnie 
do ataków, które nie polegają w ogóle albo wyłącznie na zdobyciu danych, lecz 
koncentrują się również bądź wyłącznie na sparaliżowaniu pracy komputerów 
innego państwa, tak jak miało to miejsce podczas ataku na Estonię, w grę może 
wchodzić zastosowanie art. 268, 268a, 169, 269a k.k.  

Nie wchodząc w tym miejscu w drobiazgową analizę powołanych prze-
pisów, ze względu na brak miejsca i obszerność zagadnienia, wskazać jedynie 
należy szczególną przydatność wielu spośród nich dla kwalifikowania cyberata-
ków. Przede wszystkim, mając w pamięci charakter ataku na Estonię, trzeba 
zwrócić uwagę na art. 269 § 1 k.k., dotyczący niszczenia, uszkadzania, usuwa-
nia lub zmiany danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obron-
ności, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, 
innego organu państwowego lub instytucji państwowej. Dyspozycja obejmuje 
również zakłócanie albo uniemożliwianie automatycznego przetwarzania, gro-
madzenia lub przekazywania takich danych. Jeśli natomiast atak dotknął innego 
rodzaju danych, to możliwa jest subsumcja pod art. 269a k.k., stanowiącym      
o zakłócaniu w istotnym stopniu pracy systemu komputerowego lub sieci tele-
informatycznej, poprzez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, utrud-
nienie dostępu lub zmianę danych informatycznych. W grę może również 
wchodzić art. 268a § 1 k.k. odnoszący się do zakłócania w istotnym stopniu lub 
uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywa-
nia danych informatycznych oraz ich uszkadzania, niszczenia, usuwania, zmia-
ny lub utrudniania dostępu do nich (por. również art. 268 § 1 k.k.). Należy zau-
ważyć, iż zarówno w art. 268a § 2 k.k., jak i w art. 268 § 3 k.k. znajdują się 
typy kwalifikowane ze względu na wyrządzenie przez sprawcę znacznej szkody 
majątkowej. W przypadku działania w celu wyrządzenia szkody właściwy 
może być również art. 287 § 1 k.k., penalizujący wpływanie na automatyczne 
przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub 
zmianę, usuwanie albo wprowadzanie ich nowego zapisu. W tym kontekście 
wspomnieć jeszcze należy o art. 165 § 1 pkt 4), penalizującym zachowanie 
sprawcy, który zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na 
automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych infor-
matycznych, sprowadza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób lub 
mienia w wielkich rozmiarach. W wyniku zachowania sprawcy może zresztą 
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dojść do zaistnienia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, np. w postaci eks-
plozji w elektrowni jądrowej czy awarii w fabryce, skutkującej rozprzestrzenie-
niem substancji trującej duszącej lub parzącej, których systemy komputerowe 
zostały zaatakowane i sparaliżowane. Do tego rodzaju przypadków właściwy 
będzie art. 163 k.k. 

W stosunku do niektórych z powyższych typów rodzajowych możliwe bę-
dzie również przyjęcie, iż mamy do czynienia z przestępstwem o charakterze 
terrorystycznym (art. 115 § 20 k.k.). Będzie to dotyczyło typów z art. 130, 163, 
165 (bez § 2), 268 § 3, 268a § 2, 269, 269a k.k. Wydaje się, że w grę mogą 
wchodzić wszystkie wymienione w przepisie cele działania sprawcy, przy czym 
należy zwrócić uwagę na fakt, iż art. 115 § 20 pkt 2) k.k. odnosi się do dzia-
łania w celu zmuszenia organu władzy również innego państwa do podjęcia lub 
zaniechania określonych czynności. W przypadku ataku na Estonię takim oczy-
wistym zaniechaniem było nieprzenoszenie pomnika żołnierzy radzieckich. Był 
wówczas spełniony również drugi cel działania, bowiem sprawcy sparaliżowali 
system bankowy tego kraju, co niewątpliwie doprowadziło do poważnych 
zakłóceń w gospodarce Estonii. Konsekwencją kwalifikacji jako przestępstwa  
o charakterze terrorystycznym będzie wymiar kary według zmodyfikowanych 
zasad, wynikających z uregulowań części ogólnej kodeksu karnego. 

Jeśli cyberatak zostałby uznany za akt terrorystyczny, wówczas zastoso-
wanie znaleźć by mogły reguły jurysdykcji powszechnej (por. art. 113 k.k.), 
bowiem międzynarodowy terroryzm objęty jest powszechnym ściganiem na 
mocy szeregu konwencji międzynarodowych45. W takiej sytuacji sprawcy cy-
berataków mogliby zostać postawieni przed sądem każdego państwa, nawet 
jeśli ich działanie nie byłoby wymierzone bezpośrednio przeciwko jego intere-
som ani w inny sposób nie podlegałoby jego jurysdykcji na zwykłych zasadach. 
W oczywisty sposób sytuacja taka rodziłaby niepewność prawną, wymagającą 
choćby dookreślenia definicji cyberataku, który mógłby zostać uznany za atak 
terrorystyczny46. 
                                                 
45  Przede wszystkim 13. konwencji ONZ i konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryz-

mowi, ECTS nr 196, podpisanej 16 maja 2005 r. w Warszawie.  
46 Ogólna definicja terroryzmu, opracowana przez ONZ, wydaje się na tyle pojemna, żeby objąć 

także działania przeprowadzane z użyciem sieci elektronicznej: „Terroryzm [łac.], różnie 
umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub 
grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od 
władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające 
dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą 
różnych środków (przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania 
im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie”; z dokumentu opracowanego 
przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, luty 2003, 
dostępny 8.05.2009 r. http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/definicje. php.  
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Potrzeba międzynarodowego rozwiązania problemu cyberataków 
 

W świetle powyższych rozważań jedynym zasadnym rozwiązaniem zysku-
jącej gwałtownie na wadze kwestii prawnej kwalifikacji ataków na obszary 
suwerennej władzy państwowej, dokonywane z wykorzystaniem Internetu, wy-
daje się być podjęcie międzynarodowej debaty i zapisanie jej wyników w for-
mie międzynarodowego traktatu. Jest to jedyny sposób uniknięcia daleko idą-
cych skutków jednostkowych decyzji krajowych organów ścigania czy – co 
bardziej niebezpieczne – dowódców jednostek obrony narodowej47. Debata taka 
powinna rozpocząć się od ustalenia prawnego charakteru cyberataków lub – 
być może – ich hierarchizacji, od której uzależniony byłby katalog środków po-
zostających w dyspozycji państwa zaatakowanego. W jej trakcie powinny zo-
stać ustalone zasady; po pierwsze – obrony przed cyberatakami (czy dopusz-
czalne są np. działania prewencyjne, a jeśli tak, to jaki powinien być ich cha-
rakter?), po drugie – granic odpowiedzialności państwa za cyberataki inicjo-
wane z jego terytorium.  

Poczyniona powyżej analiza obowiązujących zasad międzynarodowej od-
powiedzialności posłużyć może za punkt wyjścia dla stosownych ustaleń. Jest 
jasne, że odpowiedzialność tego państwa opierać się musi raczej na kryteriach 
„dołożenia powinnej staranności” i ewentualnej odpowiedzialności za zanie-
chanie, niż na próbie wykazania formalnej zależności między władzami a oso-
bami bezpośrednio dokonującymi cyberataków. Ważnym elementem takiego 
porozumienia powinny być także kwestie związane z ustaleniem katalogu lub 
hierarchii znanych prawu międzynarodowemu norm jurysdykcyjnych, które po-
winny być w tej sytuacji stosowane48. Jedynie opracowanie takiej regulacji po-
zwoli na uniknięcie dalekich analogii do istniejących reżimów międzyna-
rodowoprawnych i sprzecznych wzajemnie przepisów krajowych49. Ten reżim 
                                                 
47  W kontekście wspomnianych powyżej gróźb użycia broni nuklearnej w odpowiedzi na atak 

cybernetyczny.  
48 Tak jak przy wszystkich kwestiach związanych z aktywnością w cyberprzestrzeni, najnie-

bezpieczniejsze może okazać się nieograniczone wykorzystanie zasad jurysdykcji: skutko-
wej i ochronnej. Szczegółowo o aplikacji zasad międzyanrodowej jurysdycji do cyberprze-
strzeni: J. Kulesza, Internet Governance and the Jurisdiction of States; Justification of the 
Need For an International Regulation of Cyberspace. Materiały konferencyjne Trzeciego 
Corocznego Sympozjum Global Internet Governance Academic Network (GigaNet), Hy-
derabad, Indie,  2.12.2008, dostępne http://giganet.igloogroups.org/download/publiclibr/annual 
symp/3rdgiganet~2/kuleszapdf.  

49  Przykłady takiej analogii: S. J. Shackelford, From Nuclear War To Net War…, s. 27 i n.,         
w tym m.in. poszukiwanie podstaw odpowiedzialności za cyberataki w reżimach prawa 
dyplomatycznego, morskiego (daleka analogia poprzez wykorzystanie kabli podmorskich 
przesyłających pakiety informacji, wykorzystane do dokonania ataku) czy telekomunika-
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traktatowy mógłby stanowić element większego porządku międzynarodowo-
prawnego, tworzonego dla regulacji całej cyberprzestrzeni. Nad takim rozwią-
zaniem pracują już międzynarodowe organizacje, zwłaszcza Międzynarodowe 
Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum, IGF), działające 
pod auspicjami ONZ, którego podstawowym zadaniem jest opracowanie spraw-
nie funkcjonującego systemu międzynarodowego zarządzania siecią globalną. 
IGF mogłoby się stać areną podjęcia stosownej międzynarodowej debaty, doty-
czącej także zagadnień związanych z prawną oceną cyberataków, w celu wy-
pracowania spójnych rozwiązań, gwarantujących względną pewność międzyna-
rodowego obrotu.  
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STATE RESPONSIBILITY FOR CYBERATTACKS 
CONSTITUTING A THREAT TO INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY 

 

(S u m m a r y) 
 

The paper presents the international law mechanism allowing to prosecute a state for 
electronic threats generated from its territory, directed against a foreign sovereign. It 
discusses the possibility to recognize a cyber-attack as an act of international aggression and 
shows it difficult at the present state of international debate. It than reaches to the traditional 
notion of state responsibility for the lack of due diligence as the source of states respons-
ibility for cyber-attacks. Such due diligence should be conducted through sufficient criminal 
law regulation, properly executed in order to prevent electronic attacks. In order for a sufficient 
legal system of protection against cyberattacks to be created, an international debate, 
resulting in international guidelines, should be initiated. The results of such a debate would 
than allow for the uniformity of national criminal law regulations. As a starting point for 
such a debate a rough analysis of the Polish penal code rules, especially its Chapter XXXIII, 
has been presented. The Authors point to the need of an international debate on the system of 
protection against cyberattacks on key state electronic infrastructure, emphasizing however 
the already existent international obligation for states to take responsibility for attacks 
conducted form their territory.  
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