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Fabiana Fetke

Możliwości ścigania sprawców przestępstwa szpiegostwa na szkodę
państwa sojuszniczego – uwagi de lege ferenda

Nie jest tajemnicą, że Wiedeń od lat jest światowym centrum szpiegostwa. Historia tego przestępstwa w stolicy Austrii sięga XVIII wieku, kiedy to rozpoczął się
tzw. złoty okres w dziejach miasta. Znacznie rozwinął się wówczas przemysł, handel,
kultura i sztuka. Wiedeń stał się również ważnym ośrodkiem politycznym – to tutaj
w latach 1814–1815 obradował Kongres Wiedeński, na którym ustalono nowy ład
w Europie. Po dokonaniu przez Hitlera aneksji Austrii, miasto straciło na znaczeniu, ale po
II wojnie światowej odzyskało swoją pozycję. Wiedeń przyciągał agentów ze względu
na swoje strategiczne znaczenie i położenie. W okresie zimnej wojny stał się prawdziwym centrum europejskiego wywiadu. To tu spotykali się przedstawiciele służb specjalnych wielu krajów, aby uzgadniać wymiany więźniów, ogłaszać zawieszenie broni lub
dobić jakiegoś targu, a także zrekrutować agentów i zebrać dane wywiadowcze. Mimo
zakończenia zimnej wojny, w Wiedniu niewiele się zmieniło, szczególnie z uwagi na
trwający konflikt na Bałkanach i pojawienie się tzw. nowych Rosjan. Za symboliczne
wydarzenie należy uznać przeprowadzoną w 2010 r. na wiedeńskim lotnisku wymianę
rosyjskich szpiegów zatrzymanych na terenie USA1. Aktualnie, zdaniem ekspertów, co
drugi z rezydujących w austriackiej stolicy dyplomatów może mieć powiązania z tajnymi służbami2. Zainteresowania wywiadów wynikają nie tylko z dogodnego położenia
geograficznego miasta i doskonałych warunków bytowych, jakie oferuje Wiedeń, ale
przede wszystkim z faktu, że działalności obcych wywiadów sprzyja austriackie prawo.
W neutralnej Austrii, w odróżnieniu od neutralnej Szwajcarii, działalność obcych szpiegów nie jest karalna, dopóki nie narusza ona interesów państwa i nie łamie miejscowego
prawa. Austriackie prawo dotyczące przeciwdziałania szpiegostwu jest bardzo liberalne
na tle Europy, a prowadzenie operacji przez współpracowników zagranicznych służb
wywiadowczych na terenie Austrii jest niemal bezpieczne, co w rezultacie czyni to państwo w dalszym ciągu atrakcyjnym centrum dla służb. Austriackie prawo nie pozwala
władzom m.in. na gromadzenie informacji o osobach podejrzewanych o szpiegostwo,
jeśli w ciągu dziewięciu miesięcy od rozpoczęcia śledztwa nie zostali oni postawieni
w stan oskarżenia. Austriackie służby nie mają ponadto dostępu do danych telekomunikacyjnych, nie mogą też śledzić elektronicznej wymiany informacji pomiędzy osobami
podejrzewanymi o taką działalność. Niebezpieczeństwa, które wynikają z takiego stanu
rzeczy, zostały zauważone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Austrii i aktualnie
w parlamencie są debatowane propozycje zmian w prawie, szczególnie postulat nadania
1
W czerwcu 2010 r. FBI poinformowało o zatrzymaniu agentów rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) działających od wielu lat na terenie USA. W lipcu 2010 r. na pasie startowym lotniska w Wiedniu
dziesięciu zatrzymanych zostało wymienionych na cztery osoby odsiadujące w Rosji wyroki za szpiegostwo
na rzecz zachodnich służb specjalnych. Była to największa tego typu operacja od czasu zakończenia zimnej
wojny.
2
D. McElroy, Vienna named as global spying hub in new book [online], www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/austria/11003898/Vienna-named-as-global-spying-in-new-book.html [dostęp: 21 XI 2014].
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władzom lokalnym szerszych uprawnień w zakresie kontrwywiadu. Zwolennicy zmian
w ustawodawstwie argumentują, że obecne prawo naraża na szwank interes Austrii,
a nawet zagraża bezpieczeństwu Unii Europejskiej3.
Czy w przyszłości Warszawa może stać się drugim Wiedniem? Na pewno nie jest miastem tak strategicznym, jak austriacka stolica. W naszym kraju nie umocowało się również
tak wiele międzynarodowych organizacji, nie odbywają się istotne negocjacje pokojowe czy
finansowe. Niemniej jednak to właśnie w Polsce przebiega ważna część granicy Unii Europejskiej, a jednocześnie Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej sąsiadującym zarówno
z Rosją, jak i z Ukrainą – głównymi podmiotami obecnego kryzysu militarnego w Europie.
Tym samym jej terytorium może stać się atrakcyjne dla podejmowania przez różne służby działań wywiadowczych, niekoniecznie rozpoznawanych jako wprost skierowane przeciwko RP.
Konstrukcja przepisów kodeksu karnego4, penalizujących przestępstwo szpiegostwa w zestawieniu z doświadczeniami wynikającymi z ich stosowania, daje podstawę
do krytycznego spojrzenia na ich dotychczasowe funkcjonowanie w RP. Spostrzeżenia poczynione przez przedstawicieli służb (szczególnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która posiada uprawnienia śledcze w zakresie ścigania sprawców tego rodzaju przestępstw) w praktyce na co dzień stykających się z problematyką szpiegostwa,
uzasadniają potrzebę wprowadzenia do polskiego prawa karnego zmian legislacyjnych
w odniesieniu do tego unormowania5. W związku ze zmianą sytuacji w Europie w ostatnim czasie, realnym zagrożeniem nie tylko terroryzmem, lecz także konwencjonalnym
konfliktem zbrojnym, jeszcze bardziej aktualne pozostają podnoszone już wcześniej
argumenty o pojawieniu się nowych zagrożeń o charakterze wywiadowczym oraz zauważalnej zmianie metod działania obcych służb specjalnych i przewartościowaniu ich
zainteresowań. Tym samym obowiązująca w polskim prawie regulacja tej materii nie
tylko wydaje się nie przystawać do współczesnych warunków funkcjonowania państwa
polskiego, lecz przede wszystkim nie zabezpiecza interesów Rzeczpospolitej Polskiej
i w rzeczywistości nie chroni ich w należyty sposób przed działaniami obcych służb.
Z punktu widzenia służby powołanej do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa i jego porządku konstytucyjnego nie jest naturalne, że działalność podmiotów,
które bezsprzecznie są związane z obcą służbą wywiadowczą, pozostaje irrelewantna
wobec polskiego prawa karnego. Podmioty te operują na terytorium Polski w sposób
utajniony, obsługują pozyskane źródła informacji, zlecają im wykonanie konkretnych
zadań, uzyskując przy tym dane, które z uwagi na ich zakres i tematykę z pozoru nie
szkodzą Rzeczpospolitej Polskiej. Z punktu widzenia praktyki trudno jednak założyć, że
działania podmiotów powiązanych z obcym wywiadem, prowadzone na terytorium RP
bez wiedzy i zgody strony polskiej, są skierowane tylko i wyłącznie przeciwko innym
państwom i w rzeczywistości w żaden sposób nie mają negatywnego przełożenia na interesy naszego kraju. Jeszcze bardziej problematyczna wydaje się sytuacja, w której tego
typu działalność jest skierowana wobec państwa sojuszniczego Polski – członka Paktu
Północnoatlantyckiego czy Unii Europejskiej. Brak możliwości skutecznego karania takich działań może narazić Polskę i jej władze na utratę wiarygodności, a także na zarzuty
o niewywiązywanie się z zobowiązań sojuszniczych.
http://intelnews.org/2014/09/30/01-1564/ [dostęp: 19 II 2015].
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
5
Na temat rozważań dotyczących konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w odniesieniu do art.
130 kk zob. F. Fetke, Szpiegostwo w polskim prawie karnym – czy istnieje potrzeba zmian legislacyjnych?,
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 3(2), s. 91–100.
3
4
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Aktualna konstrukcja przepisów prawa karnego powoduje, że nie tylko ściganie
sprawców ewentualnych przestępstw, lecz także samo rozpoznawanie i monitorowanie
działalności obcych służb na naszym terytorium jest utrudnione. Posługując się przykładem z dotychczasowej praktyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, należy
podkreślić, że aktualne brzmienie art. 130 kk znacznie ogranicza skuteczny dostęp do
niektórych metod pracy operacyjnej stosowanych w celu realizacji zadań określonych
w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu6, co najdobitniej widać w kontekście warunków niezbędnych do
stosowania przez ABW kontroli operacyjnej7. Uznanie, że działanie obcych służb na
terenie RP prowadzone na szkodę innego państwa nie wypełnia znamion szpiegostwa
w rozumieniu art. 130 kk, prowadzi do sytuacji, że w przypadku uzyskania podejrzeń
o prowadzeniu takiej działalności brakuje w istocie możliwości jej rozpoznawania przy
użyciu kontroli operacyjnej. A przecież nie można wykluczyć, że brak znamion wskazujących na podejmowanie działań przeciwko RP jest jedynie pozorny i dalsze rozpoznawanie tej sytuacji może doprowadzić do ujawnienia rzeczywistych intencji służb działających na naszym terenie. Rozpoznawanie aktywności szpiegowskiej jest zadaniem
bardzo skomplikowanym, a brak odpowiednich narzędzi może spowodować, że działalność skierowana przeciwko naszemu krajowi i bezpośrednio godząca w bezpieczeństwo wewnętrzne RP zostanie ujawniona ze znacznym opóźnieniem lub też nie zostanie
ujawniona wcale.
W tym kontekście warto przeanalizować zapis art. 138 § 2 kk8, który realizuje
zasadę jedności sojuszniczej. Przepisy dotyczące odpowiedzialności za zamach na
niepodległość i integralność RP, jej ustrój konstytucyjny i organy oraz za szpiegostwo
i dezinformację wywiadowczą (art. 127, 128, 130 i 131) stosuje się odpowiednio, jeżeli
czyn popełniono na szkodę państwa sojuszniczego, a państwo to zapewnia wzajemność.
Warunkiem możliwości zastosowania tego przepisu jest zatem, aby działalność obcego
wywiadu była skierowana przeciwko państwu sojuszniczemu, które zapewnia Rzeczpospolitej Polskiej wzajemność w zakresie kryminalizacji szpiegostwa polegającego na
samym braniu udziału w obcym wywiadzie.
Pojęcie „państwo sojusznicze” ma charakter normatywny, związany z regulacjami zawartymi w aktach prawa międzynarodowego publicznego. P a ń s t w o
s o j u s z n i c z e to takie państwo, które na mocy umów lub traktatów międzynarodowych zostało uznane za politycznego i militarnego sojusznika Rzeczpospolitej
Polskiej. Innymi słowy, jest to państwo, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła
sojusz polityczny lub militarny. Państwami sojuszniczymi RP są aktualnie wszystkie
państwa pozostające w strukturze NATO od chwili przystąpienia naszego kraju do
paktu. Tym samym należy stwierdzić, że do 12 marca 1999 r. przepis ten nie chronił
w istocie żadnego dobra prawnego – był swoistą normą blankietową, która nie zobowiązywała do konkretnego działania, a jedynie dawała takie upoważnienie9. Karalność czynów wymierzonych przeciwko państwu sojuszniczemu obejmuje zarówno
te popełnione przez obywatela polskiego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak
i czyny popełnione za granicą.
Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676.
F. Fetke, Szpiegostwo w polskim prawie karnym…, s. 91–100.
8
Art. 138 § 2 kk: Przepisy art. 127, 128, 130 oraz 131 stosuje się odpowiednio, jeżeli czyn zabroniony
popełniono na szkodę panstwa sojuszniczego, a państwo to zapewnia wzajemność.
9
S. Hoc, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Opole 2003, s. 149.
6
7
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Termin w z a j e m n o ś ć należy rozumieć jako zapewnienie karnoprawnej ochrony interesów jednego państwa i jego obywateli przez opisanie konkretnych zachowań
jako przestępstw w ustawodawstwie karnym drugiego państwa. Nie jest natomiast konieczne wprowadzenie przez obce państwo identycznych zasad odpowiedzialności, tzn.
określenia za dane przestępstwo takiego samego ustawowego zagrożenia wymiarem
kary, jaki jest przewidziany w polskim kodeksie karnym, zastosowanie identycznego
trybu ścigania itp.10 W odniesieniu do wymienionych w art. 138 § 2 kk przestępstw
zasada odpowiedniego stosowania tego przepisu będzie oznaczać zastosowanie jednego
z wymienionych w tym artykule przepisów z jednoczesnym zastąpieniem znamion charakteryzujących odpowiednie dobro prawne Rzeczpospolitej Polskiej znamionami określającymi to dobro w odniesieniu do państwa sojuszniczego11. I tutaj w praktyce pojawia się największy problem, tak rozumianą wzajemność w odniesieniu do przestępstwa
szpiegostwa trudno bowiem odnaleźć w regulacjach prawnych państw sojuszniczych,
czyli takich, do których potencjalnie mogłyby się odnosić przepisy art. 138 § 2 kk.
Służbom odpowiedzialnym za wykrywanie tego typu działalności pozostaje często pogodzić się z faktem, że podejmowanie i prowadzenie na terenie naszego kraju
działań wywiadowczych przez podmioty powiązane z obcymi służbami może w istocie
pozostawać poza zakresem regulacji norm prawa karnego. Nawet monitorowanie takiej
działalności, w sensie szeroko rozumianej profilaktyki, może być bardzo utrudnione.
Jednocześnie państwo trzecie, nawet jeżeli pozostaje w sojuszu z Polską, nie może otrzymać w tej materii dostatecznego wsparcia, co w rezultacie może doprowadzić do uzasadnionych pretensji, szczególnie jeśli zdobędzie dowody, że działalność wywiadowcza
innego kraju przeciwko jego interesom prowadzona na polskim terytorium odbywa się
poza wszelką kontrolą, a nawet tolerowana przez polskie władze.
Poruszając problematykę możliwości ścigania przedstawicieli obcych służb działających na terenie naszego kraju przeciwko innym państwom, należy również wspomnieć
o problemie pojawiającym się w przypadku realizacji przez stronę polską europejskich
nakazów aresztowania (ENA). Są one wydawane wobec osób ściganych za granicą za
przestępstwo szpiegostwa przez organ sądowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu aresztowania i przekazania do państwa wnioskującego osoby, której dotyczy
nakaz. Decyzja taka umożliwia prowadzenie przeciwko niej postępowania karnego albo
wykonanie kary lub zastosowanie środka zapobiegawczego polegającego na pozbawieniu wolności12. Koncepcja, na której jest oparty ENA, pozostaje w związku z zasadą
swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Negatywną konsekwencją
swobodnego przepływu osób i braku kontroli na wspólnych granicach wewnętrznych są
komplikacje w ściganiu i sądzeniu sprawców: z jednej strony bowiem następuje wzrost
przestępczości, a z drugiej – łatwość uchylania się przed wymiarem sprawiedliwości.
Tym samym organy wspólnoty zostały zmuszone do poszukiwania nowych, efektywJ. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2002, s. 235–236.
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2008, s. 213.
12
W dniu 13 VI 2002 r. Unia Europejska ustanowiła procedurę upraszczającą dotychczasowy sposób postępowania w przypadku ekstradycji. Ramową decyzją Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 VI 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi,
wszelkie dotychczasowe procedury administracyjne i polityczne zostały zastąpione jedną formą postępowania,
tzw. europejskim nakazem aresztowania. Przepis ten wszedł w życie 1 I 2004 r. i jednocześnie anulował wszelkie inne postanowienia w tym zakresie. W Polsce komentowana regulacja weszła w życie 1 V 2004 r. na mocy
ustawy z 18 III 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy
Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 626).
10
11
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nych form walki z przestępczością. Artykuł 607p § 1 pkt 613 kpk stanowi, że odmawia
się wykonania ENA, jeżeli został on wydany w związku z przestępstwem popełnionym
bez użycia przemocy z przyczyn politycznych.
Zarówno prawo krajowe, jak i większość umów ekstradycyjnych nie zawierają
definicji przestępstwa politycznego, nie wyjaśniają również, jak należy rozumieć termin
„przestępstwo popełnione z przyczyn politycznych”. Co więcej, nawet w piśmiennictwie
podkreśla się, że nie ma jednej wspólnej definicji tego pojęcia14, a analiza historyczna
i prawnoporównawcza dowodzi, że uzgodnienie jednolitego terminu, który obejmowałby istotę przestępstwa politycznego, nie jest w praktyce w ogóle możliwe15. Wypracowane w doktrynie propozycje terminologiczne pełnią zatem funkcję bardziej porządkującą
na płaszczyźnie naukowej, a w niewielkim tylko stopniu mogą przyczynić się do rozwiązania praktycznych problemów, jakie zjawisko to niesie dla prawa, a przede wszystkim
dla praktyki ekstradycyjnej.
Warto zwrócić uwagę, że pierwotnie polityczny charakter przestępstwa nie stanowił podstawy odmowy wykonania ENA, pomimo że zgodnie z art. 55 ust. 2 Konstytucji
RP w brzmieniu sprzed 7 listopada 2006 r.16 ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa bez użycia przemocy z przyczyn politycznych była niedopuszczalna.
Obecnie zakaz ten znajduje się w art. 55 ust. 4 Konstytucji RP. W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2005 r.17 nie budzi wątpliwości, że konstytucyjne
pojęcie ekstradycja ma szersze znaczenie i oprócz klasycznego wydania obejmuje również przekazanie w trybie ENA. Konsekwentnie zatem ustawodawca nowelą z 27 października 2006 r. w przepisie art. 607p § 1 kpk dodał pkt 6, w którego myśl odmawia się
wykonania ENA, jeżeli nakaz został wydany w związku z przestępstwem popełnionym
bez użycia przemocy z przyczyn politycznych.
Wprawdzie przepis art. 55 ust. 4 Konstytucji RP mówi wyłącznie o osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa z przyczyn politycznych, co mogłoby świadczyć
o tym, że nie dotyczy on ekstradycji w celu wykonania kary pozbawienia wolności,
w przepisie art. 604 § 1 pkt 8 kpk użyto jednak ogólniejszego terminu: osoba ścigana
za popełnienie (…) przestępstwa. Omawiana przeszkoda odnosi się zatem również do
wydania w celu wykonania kary pozbawienia wolności.
Określenie, że podstawą odmowy wykonania ENA jest popełnienie przestępstwa
bez użycia przemocy z przyczyn politycznych, zarówno na poziomie konstytucyjnym,
jak i ustawowym, w piśmiennictwie jest oceniane krytycznie18. Patrząc na wskazany przepis przez pryzmat praktyki, należy przychylić się do tego stanowiska. Decyzja ramowa
o ENA nie przewiduje bowiem podstawy do odmowy wykonania nakazu i można założyć, że takie właśnie były intencje jej twórców. Już w Konwencji z 1996 r.19 odnoszącej
13
Zmiana brzmienia art. 607p Ustawą z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, Dz.U. Nr 226, poz. 1647.
14
B. Wierzbicki, Pojęcie przestępstwa politycznego w prawie międzynarodowym, Warszawa 1979, s. 14.
15
M. Płachta, Konwencja Unii Europejskiej z 1996 r. o ekstradycji, „Studia Europejskie” l999, nr l, s. 86.
16
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 200,
poz. 1471.
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 IV 2005 r., P 1/05 (OTK-A 2005, nr 4, poz. 42).
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konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin 2009, z.. 34, s. 67–68.
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się do ekstradycji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w art. 5 wyraźnie stwierdzono, że dla celów tej konwencji żadne przestępstwo nie będzie uważane
przez wezwane państwo członkowskie za przestępstwo polityczne, przestępstwo związane z przestępstwem politycznym lub przestępstwo popełnione z pobudek politycznych.
Skoro w sferze współpracy pomiędzy państwami członkowskimi ENA zastąpił ekstradycję, to milczenie decyzji ramowej o ENA musi konsekwentnie oznaczać, że zamiarem
ustawodawcy europejskiego było wykluczenie omawianej okoliczności jako podstawy
odmowy wykonania ENA. Należy podkreślić, że instytucja europejskiego nakazu aresztowania to również swoisty przejaw zaufania pomiędzy państwami członkowskimi Unii
Europejskiej, które, tworząc ENA, wyraziły wolę i zamiar wzajemnego respektowania
orzeczeń pochodzących z obcych organów wymiaru sprawiedliwości. Można zatem
przyjąć, że w tej części nasza regulacja pozostaje niezgodna z prawem europejskim.
W tym miejscu należy podkreślić, że z uwagi na wspomniany już brak jednolitej definicji pojęć „przestępstwo polityczne” oraz „przestępstwo popełnione z przyczyn
politycznych”, ostateczna ocena tego, czy dane przestępstwo, w związku z którym wystąpiono o wydanie osoby, można zaliczyć do analizowanych kategorii, leży w gestii
państwa wezwanego. Warto zauważyć, że wymienione pojęcia nie występują w polskim kodeksie karnym, którego przepisy posługują się jedynie terminem „przestępstwa
przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej” (taki tytuł nosi rozdział XVII Kodeksu karnego,
w którym umieszczono również przestępstwo szpiegostwa)20. W mojej ocenie termin
„przestępstwa przeciwko RP” nie może być wprost utożsamiany z pojęciem przestępstwa politycznego oraz przestępstwa popełnionego z przyczyn politycznych. W doktrynie wprawdzie tradycyjnie przyjmuje się, że przestępstwa przeciwko państwu określa się
mianem przestępstw politycznych, należy jednak zauważyć, że w ostatnich latach teoretycy prawa mniej interesują się tą problematyką21, a cytowane do dziś w komentarzach
i orzeczeniach rozważania pochodzą z opracowań powstałych przed 1990 r. Można zatem założyć, że nie wszystkie wypracowane wówczas stanowiska pozostają aktualne po
zmianie systemu politycznego w RP.
Sformułowanie „przestępstwo popełnione z przyczyn politycznych” zawarte
w art. 607p § 1 pkt 8 kpk wskazuje, że polski ustawodawca stanął na gruncie teorii podmiotowej przestępstwa politycznego, która jako główne kryterium definiowania przyjmuje motyw i cel działania sprawcy22. Istotne zatem jest nie tyle dobro prawne, w które
godzi sprawca takiego przestępstwa, jak się to przyjmuje w teoriach przedmiotowych,
lecz przyczyny jego działania. Tym samym, do tej kategorii nie można zaliczyć wyłącznie przestępstw przeciwko państwu, jego bezpieczeństwu zewnętrznemu i wewnętrznemu, ale również przestępstwa pospolite, o ile zostały one popełnione z przyczyn politycznych23. W doktrynie wskazuje się na trudność w precyzyjnym ustaleniu, czym jest
motywacja lub przyczyna polityczna. Ogólnie rzecz ujmując, można uznać, że przestępDz.U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1923.
20
Do przestępstw określonych jako przestępstwa przeciwko RP oprócz szpiegostwa zaliczono również
zamach stanu, zdradę dyplomatyczną, gwałtowny zamach na konstytucyjne organy państwa, zamach na życie
i czynną napaść na prezydenta RP, a także znieważenie narodu i państwa polskiego, zamach na głowę innego
państwa, jego przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych oraz znieważenie symboli państw obcych, pod
warunkiem wzajemności.
21
S. Hoc, Przestępstwa przeciwko…, s. 14.
22
B. Wierzbicki, Pojęcie przestępstwa politycznego w prawie międzynarodowym, Warszawa 1979, s. 52–53.
23
P. Kardas, Przestępstwo polityczne w prawie polskim. Próba analizy teoretycznej na tle obowiązującego
stanu prawnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1998, z. 1/2, s. 188–189.
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stwo jest popełnione z przyczyn politycznych wtedy, gdy celem sprawcy jest prowadzenie walki politycznej, zwłaszcza walki o władzę, jeżeli sprawca działa motywowany
udziałem w konflikcie dotyczącym celów, form i środków działalności państwa24. Powinien być to główny motyw działania sprawcy. W przypadku przestępstwa politycznego
w rozumieniu art. 55 ust. 4 Konstytucji RP i art. 604 § 1 pkt 8 kpk owo szczególne zabarwienie zachowania sprawcy w postaci przyczyn politycznych nie należy do określonych
w ustawie typów znamion czynu zabronionego, musi jednak faktycznie wystąpić, aby
można było określone przestępstwo uznać za polityczne. W odniesieniu do tego elementu
sprawca musi działać z zamiarem bezpośrednim, co jednak nie oznacza, aby całe to przestępstwo także musiało charakteryzować się zamiarem bezpośrednim. Jednocześnie pojęcie „przemoc” nie zostało użyte w art. 55 ust. 4 Konstytucji RP i art. 604 § 1 pkt 8 kpk jako
termin określający jeden z elementów znamion czynu zabronionego. Chodzi tu raczej
o wskazanie na sposób działania sprawcy, niezależnie od tego, czy element ten znalazł
odzwierciedlenie w ustawowym zestawie znamion. Sformułowanie „bez użycia przemocy” oznacza zatem wykluczenie wszelkich działań przestępnych, podczas których sprawca
używa przemocy. Skoro ustawodawca nie dookreślił pojęcia „przemoc”, to należy przyjąć,
że przepis art. 604 § 1 pkt 8 kpk nie będzie miał zastosowania do każdego przestępstwa
popełnionego z przyczyn politycznych przy użyciu przemocy w jakiejkolwiek postaci, a
więc nie tylko przemocy wobec osoby, ale również przemocy wobec rzeczy.
Obowiązujące aktualnie brzmienie art. 607p § 1 pkt 8 kpk prowadzi do pojawienia się problemu natury praktycznej, ponieważ w orzecznictwie dotyczącym wykonania
ENA za przestępstwo popełnione bez użycia przemocy z przyczyn politycznych uznano
przestępstwo szpiegostwa25. Zatem w przypadku zatrzymania w przyszłości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ENA osób podejrzanych o szpiegostwo,
a nawet skazanych za to przestępstwo, wobec których jedno z państw sojuszniczych
wydało ENA, aktualnie może zachodzić bezwzględna przesłanka do odmowy wykonania nakazu. Przekładając obrazowo obowiązujące regulacje na podany na wstępie
przykład hipotetycznej działalności obcych służb specjalnych na terenie naszego kraju
nie skierowanej wprost przeciwko RP, a przeciwko innemu państwu, polskie prawo nie
tylko nie pozwala na skuteczne rozpoznawanie takiej działalności przez służby kontrwywiadowcze, pozostawia taką działalność jako niekaralną z punktu widzenia polskiego
prawa karnego (no chyba, że dotyczy to państwa sojuszniczego, które zapewnia wzajemność w rozumieniu prawa karnego), a ponadto, nie doprowadzi do skutecznego wydania takich osób państwu zainteresowanemu z uwagi na bezwzględną przesłankę do
odmowy wykonania ENA, w przypadku uznania, że przestępstwo szpiegostwa zalicza
się do kategorii przestępstw popełnionych z przyczyn politycznych. Tym samym można
założyć, że przyjęcie takiej koncepcji prowadzi w istocie do uznania bezkarności jakiejkolwiek działalności szpiegowskiej prowadzonej na terenie naszego kraju, jeżeli nie jest
ona skierowana przeciwko RP lub państwu sojuszniczemu, które zapewnia wzajemność.
Tamże, s. 193–194.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. II AKz 629/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r., Apel.W-wa 2010, nr 4, poz. 19 w sprawie Uri Brodsky’ego ściganego na podstawie europejskiego nakazu
aresztowania, którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 VII 2010 r.
sygn. VIII Kop 137/10 o częściowej odmowie przekazania osoby ściganej władzom sądowym Republiki Federalnej Niemiec. Ostatecznie Uri Brodsky został przekazany niemieckim organom ścigania jedynie w zakresie
wyłudzenia poświadczenia nieprawdy i fałszerstwa dokumentu, strona polska natomiast odmówiła wydania
w zakresie szpiegostwa, powołując się na istnienie negatywnych przesłanek określonych w art. 607p § 1
pkt 6 i 607r § 1 kpk.
24
25

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

95

Można sobie zatem wyobrazić, że na ulicach Warszawy, podobnie jak od wielu lat
w Wiedniu, na przykład rosyjscy szpiedzy nieniepokojeni przez nikogo prowadzą swoje osobowe źródła informacji, które przekazują im informacje dotyczące np. Niemiec.
Działania takie nie są przecież skierowane przeciwko RP i pozostają w rezultacie poza
zakresem regulacji przepisów dotyczących szpiegostwa i, co za tym idzie, są w istocie
indyferentne z punktu widzenia polskiego prawa karnego. A nawet gdyby hipotetycznie przyjąć, że wskazani szpiedzy są już znani stronie niemieckiej, która ściga ich na
podstawie ENA, to w przypadku ich zatrzymania na terenie RP można spodziewać się
odmowy ich wydania na podstawie negatywnych przesłanek określonych w art. 607p
§ 1 pkt 6 kpk.
Taki stan rzeczy należy przyjąć z niepokojem, pamiętając o sojuszniczych zobowiązaniach oraz polskiej racji stanu, ale przede wszystkim o dostrzegalnych, realnych
zagrożeniach dla naszego kraju. Austriacy, mimo wieloletniej tradycji pozwalającej na
tolerowanie działań obcych wywiadów na swoim terytorium już to dostrzegli – wydaje
się, że czas, aby problem ten został zauważony również w Polsce. Tym bardziej, że
zagrożenia, szczególnie takie, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy jeszcze kilka miesięcy temu, stają się – obserwując zwłaszcza wydarzenia za naszą wschodnią granicą
– bardzo realne.
Abstrakt
Czy istnieje niebezpieczeństwo, że w niedługiej przyszłości Warszawa zostanie
centrum światowego szpiegostwa? Tak postawione pytanie stanowi punkt wyjścia do
przedstawionych w artykule rozważań na temat obowiązujących w Rzeczpospolitej
Polskiej przepisów karnych regulujących zagadnienie szpiegostwa, ze szczególnym
uwzględnieniem treści art. 138 § 2 kk, w którym została zrealizowana zasada jedności
sojuszniczej w zakresie ścigania sprawców przestępstwa szpiegostwa przeciwko państwu sojuszniczemu. Jednocześnie w artykule przedstawiono istniejące aktualnie ograniczenia dla możliwości ścigania przedstawicieli obcych służb działających na terenie
naszego kraju przeciwko innym państwom, w przypadku realizacji przez stronę polską
europejskich nakazów aresztowania. Analiza regulacji prawnych dotyczących wskazanej tematyki pozwala na stwierdzenie, że aktualnie nie tylko istnieje realne zagrożenie, że obce służby mają duże możliwości bezkarnego działania na naszym terytorium,
lecz także, że Polska nie będzie mogła wypełnić niektórych zobowiązań sojuszniczych
w przypadku realizacji europejskich nakazów aresztowania w odniesieniu do sprawców
przestępstwa szpiegostwa.
Słowa kluczowe: szpiegostwo, europejski nakaz aresztowania, przestępstwo polityczne,
państwo sojusznicze, zasada wzajemności.
Abstract
Is there a danger that in the nearest future Warsaw might become a center of the
global espionage? Such a question is the starting point for the analysis of the regulations
of Poland’s penal code concerning the issue of espionage, with particular emphasis on
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the content of article 138 § 2 of the Penal Code, formulating the rule of the allied states
unity in the field of prosecution of perpetrators of espionage crimes against any allied
state.
The article also presents the existing limitations of the prosecution of representatives of foreign intelligence agencies operating in our country against other states, in the
case of conducting by Poland European Arrest Warrants. The analysis of the legal framework concerning the topic mentioned above leads to the conclusion that at present there
is not only a real threat that foreign intelligence agencies might have large possibilities to
act with impunity in our territory, but also that Poland as an allied state might not be able
to fulfill some of its commitments for implementation of the European Arrest Warrants
in relation to the perpetrators of the espionage crime.
Keywords: espionage, the European Arrest Warrant, a political offense, the state allies,
reciprocity.

