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Streszczenie 
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zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i równoważnego 
oprogramowania szpiegowskiego służącego inwigilacji (PEGA), 
zawiera analizę wpływu, jaki korzystanie z oprogramowania 
Pegasus i podobnego oprogramowania szpiegującego wywiera 
na wartości określone w art. 2 TUE, ochronę prywatności i 
ochronę danych oraz na procesy demokratyczne w państwach 
członkowskich. 
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STRESZCZENIE 
 

Kontekst 

Inwigilacja ukierunkowana z wykorzystaniem narzędzi technologicznych budzi uzasadnione obawy ze 
względu na swoją dogłębność, ponieważ może obejmować wszystkie aspekty życia osób będących 
celem inwigilacji. Systemy szpiegujące, które służą do hakowania urządzeń mobilnych – jak ma to 
miejsce w przypadku oprogramowania Pegasus opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group – 
umożliwiają prowadzenie rozległej niejawnej inwigilacji. Oprogramowanie Pegasus ma pełny i 
nieograniczony dostęp do zhakowanego urządzenia – może ono pozyskać wszystkie znajdujące się w 
urządzeniu dane (wstępne pozyskanie danych), monitorować wszystkie czynności wykonywane za 
jego pośrednictwem (monitorowanie bierne), aktywować funkcje urządzenia w celu zgromadzenia 
kolejnych danych (monitorowanie czynne), a także ingerować w zawartość urządzenia i wysyłane przez 
nie wiadomości (manipulacja). Oprogramowanie takie może zostać zainstalowane bez żadnego 
działania ze strony poszkodowanych osób, nie pozostawiając żadnych śladów swojego działania (lub 
tylko nieznaczne ślady). 

 

Cel  

Cele niniejszego sprawozdania są następujące: a) określenie kluczowych kwestii dotyczących 
sposobów, w jakie Pegasus i inne oprogramowania szpiegujące mogą wpływać na prawa jednostki i 
procesy demokratyczne oraz zaburzać działalność instytucji demokratycznych, b) ocena odnośnych 
ram prawnych, c) określenie zakresu i warunków, w jakich oprogramowanie szpiegujące może być 
stosowane zgodnie z prawem, oraz d) zalecenie sposobów wdrożenia takich warunków. 

Wpływ na przepisy prawa i demokrację 

Wszechobecna inwigilacja wiąże się z naruszaniem prawa do prywatności i prawa do ochrony danych, 
które przysługują obywatelom, oraz innych praw indywidualnych – takich jak prawo do wolności słowa, 
prawo do wolności zrzeszania się i prawo do wolności zgromadzania się – a także wywiera wpływ na 
instytucje demokratyczne społeczeństwa. Oprogramowanie szpiegujące ma wpływ na uczestnictwo w 
życiu politycznym w taki sposób, że szpiegowani obywatele mogą czuć się zmuszeni do zaniechania 
angażowania się w interakcje o charakterze politycznym, szczerego wyrażania swoich poglądów oraz 
zrzeszania się z innymi w celach politycznych. Wpływa to negatywnie na jakość demokratycznej sfery 
publicznej, która ostatecznie opiera się na działaniach i reakcjach obywateli. W szczególności 
oprogramowanie szpiegujące wykorzystywane jest w odniesieniu do osób fizycznych (np. 
dziennikarzy, polityków i aktywistów), które odgrywają szczególną rolę w sferze publicznej. 
Inwigilowanie takich osób otwiera przestrzeń dla represji, manipulacji, szantażu, fałszerstwa i 
zniesławienia. Problem ten może dotyczyć również samego procesu wyborczego, gdy zgromadzone 
informacje, które mogą być przedmiotem manipulacji, są wykorzystywane do prowadzenia kampanii 
oszczerstw skierowanych przeciwko wybranym kandydatom lub innych działań wpływających na 
szanse tych kandydatów na odniesienie sukcesu w wyborach. Już sam strach przed byciem 
szpiegowanym może zniechęcać do ubiegania się o urząd lub do prowadzenia skutecznej kampanii. 

Oprogramowanie szpiegujące a bezpieczeństwo narodowe 

Użycie oprogramowania szpiegującego zazwyczaj uzasadnia się, przywołując kwestię bezpieczeństwa 
narodowego lub egzekwowaniem prawa. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach 
oprogramowanie szpiegujące jest wykorzystywane do innych celów, nierzadko do osiągania 
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partykularnych celów politycznych lub do tłumienia sprzeciwu społecznego i politycznego. Uznano, że 
wiele państw wykorzystuje bezpieczeństwo narodowe jako cyniczny pretekst prawny do ograniczania 
wolności wypowiedzi, legitymizowania tortur i innych form znęcania się oraz wywierania efektu 
mrożącego na mniejszości, działaczy i opozycję polityczną. Istnieją w szczególności liczne dowody na 
to, że oprogramowanie Pegasus jest wykorzystywane do ścigania osób niemających żadnego związku 
z poważnymi przestępstwami lub niestanowiących zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, 
takich jak przeciwnicy polityczni, obrońcy praw człowieka, prawnicy i dziennikarze. Aby zapobiec 
szerokiemu stosowaniu pojęcia bezpieczeństwa narodowego, pojęcie to należy rozumieć w sposób 
zawężający i odróżniać od pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego, które ma szerszy zakres, obejmujący 
zapobieganie zagrożeniom dotyczącym poszczególnych obywateli, a w szczególności egzekwowanie 
prawa karnego. 

Prawo międzynarodowe praw człowieka  

W ramach ONZ działania w zakresie inwigilacji należy oceniać w oparciu o traktaty dotyczące praw 
człowieka, takie jak Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych. Nieuczciwe praktyki 
nadzorcze naruszają nie tylko prawo do prywatności, ale także wolność wypowiedzi i inne prawa 
zapisane w pakcie. Oba prawa – prawo do prywatności i prawo do wolności wypowiedzi – mogą być 
ograniczane jedynie przez prawo i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów zgodnych z prawem. 
Takie ograniczenie mogą uzasadniać względy bezpieczeństwa narodowego, jednak w przypadku 
systemu Pegasus wymogi legalności i konieczności prawdopodobnie nie zostały spełnione. 

Zgodnie z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wymogi dotyczące 
zasadności, legalności, konieczności i proporcjonalności w kontekście społeczeństwa 
demokratycznego mają zastosowanie do wszystkich przypadków inwigilacji ukierunkowanej. W 
obszernym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) określono warunki 
umożliwiające uznanie niejawnego nadzoru za zgodny z prawami człowieka, zwłaszcza w odniesieniu 
do legalności (dostępność przepisów zezwalających na inwigilację oraz przewidywalność ich 
konsekwencji) oraz powiadamiania. Trybunał przyznał również legitymację procesową osobom, które 
mogą być objęte niejawnym nadzorem nawet tylko potencjalnie. 

Prawo Unii 

W kontekście prawa UE ukierunkowana inwigilacja ma znaczenie z punktu widzenia praw zapisanych 
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zasad określonych w traktatach (takich jak demokracja 
i praworządność) oraz różnych instrumentów prawa wtórnego UE takich jak instrumenty dotyczące 
prawa ochrony danych.  

Mimo że zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej (TUE) bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie 
wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego, zasadniczo nie wyklucza to, że 
działania związane z bezpieczeństwem narodowym podlegają prawu Unii, co ma miejsce wówczas, 
gdy stanowią one ingerencję w działania regulowane przez prawo Unii.  

Stosowanie prawa Unii do wykorzystywania oprogramowania szpiegującego do celów 
bezpieczeństwa narodowego jest jednak utrudnione z powodu wyłączenia bezpieczeństwa 
narodowego z zakresu dwóch podstawowych instrumentów: RODO i dyrektywy o prywatności i 
łączności elektronicznej. Trudno tu o uzasadnienie w odniesieniu do praw zapisanych w Karcie i zasad 
zawartych w traktatach. Ponieważ wyłączenie to może być stosowane zbyt szeroko, należy wskazać, że 
dotyczy ono jedynie przypadków, w których oprogramowanie szpiegujące jest rzeczywiście 
wykorzystywane do ochrony właściwie rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Prawo Unii ma 
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pełne zastosowanie do wykorzystywania dochodzeń niejawnych do celów egzekwowania prawa, lecz 
istnieją dowody na to, że nadużycia mają miejsce nawet w tym obszarze. 

Zalecenia 

Stosowanie oprogramowania szpiegującego stanowi zagrożenie dla praw podstawowych i 
podstawowych zasad prawa Unii, takich jak demokracja (przedstawicielska-deliberatywna) i 
praworządność. Grozi to podważeniem podstawowych zasad, na których opiera się system prawny UE. 

W międzynarodowym i europejskim systemie prawnym działania związane z bezpieczeństwem 
narodowym mogą uzasadniać ograniczenia praw podstawowych, lecz jeśli takie ograniczenia mają być 
zgodne z prawem, muszą spełniać warunki legitymizacji, legalności, konieczności, równoważenia i 
spójności z zasadami demokracji. 

W wielu przypadkach, w których je wprowadzono, oprogramowaniu Pegasus nie udało się jak dotąd 
spełnić tych wymogów, ponieważ wykorzystywano je do celów niezgodnych z prawem, bez 
odpowiednich ram prawnych, bez rzeczywistej konieczności, wyrządzając nieproporcjonalne szkody 
względem praw indywidualnych i podważając zasady demokracji. 

Oto przykładowe strategie, które mogą pomóc w zapobieganiu nadużyciom: 

• ograniczenie zakresu przedmiotowego działań związanych z bezpieczeństwem 
narodowym w celu utrudnienia państwom wykorzystywania bezpieczeństwa narodowego 
jako fałszywego uzasadnienia prawnego działań służących innym celom; 

• określenie zakresu podmiotowego działań związanych z bezpieczeństwem narodowym, 
wyłączając z niego niektóre działania podmiotów prywatnych; 

• włączenie działania związanego z bezpieczeństwem narodowym w zakres prawa ochrony 
danych mające zapewnić, aby ograniczenia praw osób, których dane dotyczą, do celów 
bezpieczeństwa narodowego podlegały wymogom legalności i proporcjonalności; 

• wspieranie przyjęcia odpowiednich ram prawnych na szczeblu krajowym, ponieważ 
bezpieczeństwo narodowe pozostaje kompetencją zastrzeżoną dla państw członkowskich 
i to do nich należy skuteczne zapewnienie zgodności ich działania z prawami 
podstawowymi i zasadami prawa Unii. Ramy te powinny być zgodne z takimi zasadami jak: 
zasady legalności, uzasadnionego celu, konieczności, proporcjonalności, właściwego 
organu, sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, powiadamiania użytkowników, 
przejrzystości, nadzoru publicznego, bezpieczeństwa i certyfikacji oraz możliwości 
dostosowania technicznego. 

Politycznie wykonalne moratorium na stosowanie narzędzi służących do hakowania urządzeń mogłoby 
opierać się na silnym domniemaniu, że ich stosowanie jest niezgodne z prawem, a podstawę tego 
domniemania stanowią liczne dowody nadużywania takich narzędzi. Domniemanie to można by 
podważyć tylko wtedy, gdy państwo w przekonujący sposób wykaże wolę i zdolność do zapobiegania 
wszelkim nadużyciom. 

Ponadto wszystkie państwa członkowskie należy wezwać do wprowadzenia zakazu stosowania 
określonych narzędzi szpiegujących, jeżeli – tak jak w przypadku oprogramowania Pegasus – istnieją 
solidne dowody na to, że powszechnie wykorzystuje się je do działań niezgodnych z prawem, zwłaszcza 
w UE. Dopóki nie ma wyraźnych dowodów na to, że takie niedopuszczalne praktyki nie mają już 
miejsca, dalsze stosowanie oprogramowania Pegasus, nawet w ramach działań zgodnych z prawem, 
oznacza wspieranie jego producentów i twórców, a tym samym oznacza polityczny (nawet jeśli nie 
prawny) współudział w takich praktykach.   
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Analizie poddano zakres, w jakim prawo dotyczące praw człowieka i prawo Unii mogą być zastosowane 
do wykorzystywania oprogramowania szpiegującego do realizacji rzekomych celów bezpieczeństwa 
narodowego. Po przedstawieniu poszczególnych rodzajów złośliwych ataków na urządzenia cyfrowe 
(sekcja 2) skupimy się na systemach działających przez hakowanie urządzeń mobilnych, jak ma to 
miejsce w przypadku oprogramowania Pegasus (sekcja 3). Omówiony zostanie wpływ 
oprogramowania Pegasus na demokrację (sekcja 4) oraz kwestia odwołania do bezpieczeństwa 
narodowego jako uzasadnienia niejawnego nadzoru (sekcja 5). Przeanalizujemy również obowiązujące 
ramy prawne: instrumenty dotyczące praw człowieka, takie jak Międzynarodowy pakt praw 
obywatelskich i politycznych oraz Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
(sekcja 6), a także prawo Unii, w tym traktaty UE, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej oraz 
instrumenty ochrony danych (sekcja 7). Na koniec przedstawione zostanie kilka uwag na temat tego, 
czy i na jakich warunkach oprogramowanie szpiegujące może być stosowane zgodnie z prawem 
(sekcja 8). 
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2. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE, LUKI W ZABEZPIECZENIACH 
OPROGRAMOWANIA I ZAGROŻENIA  

 
Jest wiele potencjalnych powodów, dla których osoby trzecie mogą być zainteresowane uzyskaniem 
nieuprawnionego dostępu do urządzenia lub grupy urządzeń. Takie powody to na przykład: 

• gromadzenie informacji o osobie będącej celem działań (użytkowniku urządzenia) – informacje 
takie mogą obejmować dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu, jak 
również informacje o działaniach i zwyczajach w internecie osoby będącej celem ataku; 

• gromadzenie informacji na temat znajomych takiej osoby – może dotyczyć to danych na temat 
osób, z którymi się ona komunikuje, jak również informacji o ich działaniach i zachowaniach w 
internecie; 

• uzyskanie dostępu do urządzenia w celu zażądania okupu – w takim przypadku osoba trzecia 
może próbować przejąć kontrolę nad urządzeniem i sprawić, aby jego zawartość stała się 
niedostępna (przez zaszyfrowanie), a następnie zażądać od właściciela urządzenia zapłaty w 
zamian za zwrócenie mu kontroli nad tym urządzeniem i umożliwienie dostępu do danych; 

• kradzież tożsamości – w przypadku gdy osoba trzecia uzyska dostęp do urządzenia, może być 
w stanie podszyć się pod jego właściciela i wysyłać wiadomości lub wykonywać inne czynności, 
które mogą zostać uznane za wykonywane przez prawowitego właściciela urządzenia. Może to 
być szczególnie niebezpieczne, gdy osoba trzecia za pośrednictwem urządzenia będzie w 
stanie uzyskać dostęp do szczególnie chronionych informacji osobistych lub finansowych; 

• uniemożliwienie osobie będącej celem ataku korzystania z urządzenia – można to zrobić, 
usuwając ważne pliki lub wyłączając kluczowe funkcje urządzenia. 

 
Do przeprowadzania cyberataków mogą być wykorzystywane różne technologie1. Dzięki poznaniu 
technologii, z których mogą skorzystać sprawcy cyberataków, osoby fizyczne i organizacje mogą 
podjąć kroki w celu ochrony siebie i swoich systemów. Do najważniejszych technologii tego rodzaju 
można zaliczyć: 

                                                             
1   Saeed, I.A., Selamat, A. i Abuagoub, A.M., „A survey on malware and malware detection systems” [„Ankieta dotycząca 

złośliwego oprogramowania i systemów wykrywania złośliwego oprogramowania”]. 

GŁÓWNE USTALENIA 

Urządzenia technologiczne są naszym łącznikiem ze światem cyfrowym. Jest to rosnąca sieć 
urządzeń podłączonych do internetu, które mogą komunikować się ze sobą oraz z ludźmi. 
Urządzeń tych używamy do przechowywania informacji i komunikacji. Są one wyposażone w 
czujniki lub inne rozwiązania technologiczne, które umożliwiają im zbieranie danych ze 
środowiska fizycznego. Dzięki oprogramowaniu szpiegującemu intruzi mogą uzyskać dostęp 
do urządzeń cyfrowych i korzystać z nich bez wiedzy czy zgody prawowitych użytkowników. 
Gromadzone dane, w tym informacje szczególnie chronione, mogą być wykorzystywane w 
sposób niezgodny z oczekiwaniami lub preferencjami użytkowników. Obecnie istnieje wiele 
rodzajów złośliwego oprogramowania wykorzystującego luki w zabezpieczeniach, aby 
wykonywać niedozwolone działania. 
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• złośliwe oprogramowanie (ang. malware)2. Termin ten jest dosłownym tłumaczeniem 
angielskiego wyrażenia malware/malicious software. Złośliwe oprogramowanie 
wykorzystywane jest do atakowania samodzielnego lub podłączonego do sieci komputera w 
celach takich jak kradzież informacji lub tożsamości, szpiegostwo czy zakłócenie działania; 

• phishing 3. Ten typ oszustwa internetowego polega na wprowadzaniu użytkowników w błąd w 
celu ujawnienia informacji szczególnie chronionych, takich jak hasła, numery kont lub dane 
osobowe. Informacje takie mogą następnie zostać wykorzystane do niegodziwych celów, na 
przykład do kradzieży pieniędzy z konta bankowego użytkownika lub uzyskania 
nieautoryzowanego dostępu do jego kont lub urządzeń. Ataki phishingowe często obejmują 
wykorzystanie fałszywych stron internetowych lub wiadomości e-mail, które mają oszukać 
użytkowników i skłonić ich do podania informacji szczególnie chronionych; 

• clickjacking4. Tego rodzaju ataki polegają na podstępnym nakłanianiu internautów do 
kliknięcia fałszywego hiperłącza lub przycisku, który ma służyć do ich oszukania. Po kliknięciu 
linku użytkownik może zostać przekierowany na inną stronę internetową, może zostać 
pobrana aplikacja służąca do oszustwa lub może dojść do ujawnienia danych poufnych. Ataki 
tego typu mogą być wykorzystane do kradzieży danych osobowych, instalowania złośliwego 
oprogramowania na urządzeniu użytkownika lub do innych szkodliwych działań; 

• inżynieria społeczna 5. Tego rodzaju ataki polegają na manipulowaniu ludźmi w celu uzyskania 
dostępu do informacji lub systemów szczególnie chronionych. W ramach inżynierii społecznej 
wykorzystuje się różnego rodzaju taktyki, takie jak e-maile phishingowe, rozmowy telefoniczne 
lub osobiste interakcje. Osoba przeprowadzająca atak może udawać kogoś, komu ofiara ufa, 
np. współpracownika, przedstawiciela obsługi klienta lub pracownika instytucji finansowej, w 
celu zdobycia zaufania ofiary i nakłonienia jej do ujawnienia informacji szczególnie 
chronionych lub podjęcia innych działań zagrażających jej bezpieczeństwu. 

2.1. Złośliwe oprogramowanie 
Jak wspomniano powyżej, ataki na użytkowników urządzeń elektronicznych wiążą się z użyciem 
złośliwego oprogramowania.  

Rys. 1: Systematyka złośliwego oprogramowania 

 

 

                                                             
2   Saeed, I.A., Selamat, A. i Abuagoub, A.M., „A survey on malware and malware detection systems” [„Ankieta dotycząca 

złośliwego oprogramowania i systemów wykrywania złośliwego oprogramowania”], International Journal of Computer 
Applications 2013, wyd. 67 nr 16. 

3  Kathrine, G.J.W., Praise, P.M., Rose, A.A. i Kalaivani, E.C., „Variants of phishing attacks and their detection techniques” 
[„Warianty ataków phishingowych i techniki ich wykrywania”] [w:] 3rd International Conference on Trends in Electronics and 
Informatics (ICOEI) [Trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona tendencjom w elektronice i informatyce (ICOEI)], IEEE, 
2019, s. 255–259. 

4  Sahani, R. i Randhawa, S., „Clickjacking: Beware of Clicking” [„Clickjacking: ostrożnie z klikaniem”], Wireless Personal 
Communications, 2021, t. 121 wyd. 4, s. 2845–2855. 

5   Salahdine, F. i Kaabouch, N., „Social engineering attacks: A survey” [„Ataki socjotechniczne: ankieta”], Future Internet, 2019, 
t. 11 wyd. 4, s. 89. 
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Istnieją różne rodzaje złośliwego oprogramowania, jak pokazano na Rys. 1. 

• Wirusy mogą się replikować i rozprzestrzeniać na inne komputery. Często są one przenoszone 
za pośrednictwem zainfekowanych plików lub wiadomości e-mail i mogą powodować różne 
problemy, w tym spowalniać działanie komputera, usuwać ważne pliki lub wykradać dane 
osobowe. Wirusy mogą przybierać różne formy i można je tworzyć przy użyciu różnych języków 
programowania. Przykładami wirusów są: 

o makrowirusy – są to wirusy pisane przy użyciu języków programowania makr, takich 
jak Visual Basic for Applications (VBA). Makra umożliwiają automatyzację i uproszczenie 
zadań w ramach oprogramowania komputerowego takiego jak Microsoft Office i mogą 
być przechowywane jako część dokumentu lub arkusza kalkulacyjnego. Makrowirusy 
rozprzestrzeniają się, gdy zainfekowane dokumenty lub pliki udostępniane są innym 
osobom. Gdy użytkownik otworzy zainfekowany plik i włączy makra, wirus zostanie 
aktywowany, powodując uszkodzenie urządzenia lub danych użytkownika lub 
wykradając informacje szczególnie chronione; 

o wirusy typu stealth – mają one zdolność ukrywania się przed systemem operacyjnym 
lub oprogramowaniem antywirusowym dzięki dokonywaniu zmian w rozmiarach 
plików lub strukturze katalogów. Wirusy typu stealth są wirusami o charakterze 
nieheurystycznym, tzn. zostały zaprojektowane w taki sposób, aby utrudnić ich 
wykrycie; 

o wirusy polimorficzne – są one zaprojektowane tak, aby zmieniać swój wygląd i kod za 
każdym razem, gdy infekują inny system. Może im to pomóc uniknąć wykrycia przez 
oprogramowanie antywirusowe; 

o wirusy sektora rozruchowego (ang. boot sector viruses) – infekują one pierwszy sektor 
dysku twardego w zaatakowanym komputerze, w którym przechowywany jest Master 
Boot Record (MBR), tj. główny rekord rozruchowy. MBR zawiera tablicę partycji 
podstawowej dysku oraz polecenia dotyczące funkcji bootstrappingu, które 
uruchamiane są zaraz po włączeniu komputera6. Kiedy komputer zainfekowany 
wirusem sektora rozruchowego zostaje włączony, wirus ten natychmiast się uruchamia 
i ładowany jest do pamięci, co umożliwia mu kontrolowanie systemu urządzenia. 
 

• Oprogramowanie szpiegujące zaprojektowane zostało do gromadzenia informacji o 
użytkownikach bez ich wiedzy lub zgody. Pozwala ono na śledzenie aktywności online 
użytkowników, wykradanie danych osobowych czy wyświetlanie niechcianych reklam. 
Oprogramowanie szpiegujące może być rozprzestrzeniane za pośrednictwem zainfekowanych 
plików lub wiadomości e-mail lub może zostać dołączone do innego oprogramowania i 
zainstalowane bez wiedzy użytkownika. Oprogramowanie to może również pobierać inne 
złośliwe programy z internetu i instalować je na urządzeniu.  

• Adware, czyli oprogramowanie reklamowe, wyświetla niechciane reklamy. Oprogramowanie 
to może zostać automatycznie zainstalowane na urządzeniu bez wiedzy jego użytkownika, gdy 
użytkownik uruchomi program lub wejdzie na stronę internetową zawierającą adware.  Adware 
zazwyczaj prezentuje reklamy w formie wyskakujących okienek lub pasków na ekranie, a także 
może gromadzić i przesyłać informacje o użytkowniku.  

• Konie trojańskie, czyli tzw. trojany, ukrywane są pod postacią legalnych programów lub plików. 
W przeciwieństwie do wirusów trojany nie mogą się replikować i rozprzestrzeniać na inne 
komputery. Konie trojańskie często otwierają „tylne drzwi” do urządzenia, co pozwala 
sprawcom ataku lub złośliwym programom na uzyskanie dostępu do systemu. W ten sposób 

                                                             
6  Bezpośrednio po uruchomieniu BIOS-u (ang. Basic Input-Output System), tj. oprogramowania układowego inicjalizującego 

działanie sprzętu komputerowego. 
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trojany można wykorzystywać do kradzieży informacji poufnych i danych osobowych lub do 
wykonywania innych nieautoryzowanych działań.  

• Robaki komputerowe są zaprojektowane do samodzielnego replikowania się i 
rozprzestrzeniania w sieci komputerowej, często bez wiedzy użytkowników. Nie dołączają się 
one do już istniejących programów, tak jak robią to wirusy, i zazwyczaj nie uszkadzają danych 
ani programów. Robaki zużywają jednak zasoby i rozprzestrzeniają się na inne urządzenia. 
Spowalniają one wydajność sieci lub zużywają przepustowość łącza. 

 

2.2. Luki w zabezpieczeniach oprogramowania 
Luki w zabezpieczeniach oprogramowania to słabe punkty lub wady systemu czy urządzenia, które 
mogą zostać wykorzystane przez osoby atakujące do uzyskania nieautoryzowanego dostępu lub 
wykonania innych złośliwych działań. Mogą one znajdować się w systemie operacyjnym, w aplikacjach 
oprogramowania komputerowego lub w samym sprzęcie, pozwalając atakującym na zakłócenie 
normalnego działania urządzenia lub infrastruktury IT. 

Luki w zabezpieczeniach mogą wykryć inżynierowie bezpieczeństwa IT lub osoby atakujące. Można je 
wykorzystać przy użyciu różnych metod, np. za pomocą złośliwego oprogramowania, ataków 
phishingowych lub specjalnych „exploitów” (programów, fragmentów danych lub sekwencji poleceń 
mających na celu wykorzystanie luki). Korzystając z takich luk, atakujący mogą uzyskać dostęp do 
informacji szczególnie chronionych, zakłócić normalne działanie urządzenia lub systemu lub wykonać 
inne niepożądane działania.  

Luka dnia zerowego7 to błąd w zabezpieczeniach, który nie został jeszcze usunięty, ponieważ nie jest 
znany twórcom oprogramowania ani inżynierom bezpieczeństwa IT, którzy normalnie pracowaliby nad 
naprawieniem tego błędu. Użytkownicy, nie wiedząc o takiej luce, nie mają możliwości zabezpieczenia 
się przed skutkami jej istnienia. 

Exploity dnia zerowego to cyfrowe ataki ukierunkowane na luki dnia zerowego. Cyberprzestępcy 
ścigają się w wykorzystywaniu tych luk w celu uzyskania jak największych korzyści. 

Dzięki międzynarodowym inicjatywom istnieją publicznie dostępne zbiory danych na temat znanych 
luk w zabezpieczeniach; społeczność zajmująca się cyberbezpieczeństwem poparła powstanie 
Common Vulnerabilities and Exposures List (CVE)8, tj. słownika identyfikatorów odpowiadających 
powszechnie znanym podatnościom oraz zagrożeniom, zawierającego katalog publicznie znanych 
podatności wpływających na cyberbezpieczeństwo. Wpisy w tym katalogu wykorzystuje się do 
jednoznacznego identyfikowania luk w zabezpieczeniach i publikowania ich na listach 
ostrzegawczych, takich jak Top 10 Web Application Security Issues [lista 10 najważniejszych 
problemów bezpieczeństwa aplikacji internetowych] autorstwa Open Web Application Security 
Project (OWASP)9. 

Na podstawie tej analizy luk i exploitów wyróżnić można dwa rodzaje ataków: 

                                                             
7   Singh, U.K., Joshi, C. i Kanellopoulos, D., „A framework for zero-day vulnerabilities detection and prioritization” [„Ramy 

wykrywania luk dnia zerowego i ustalania priorytetów w ich zakresie”], Journal of Information Security and Applications, 
2019, t. 46, s. 164–172. 

8  Common Vulnerabilities and Exposures List, https://cve.mitre.org/cve/ 
9  Open Web Application Security Project, https://owasp.org/www-project-top-ten/ 

https://cve.mitre.org/cve/
https://owasp.org/www-project-top-ten/
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• ataki typu zero-click10, które nie wymagają żadnego działania ze strony użytkowników. Często 
opierają się one na luce dnia zerowego i są szczególnie niebezpieczne, ponieważ użytkownicy 
są zwykle nieświadomi takich ataków, a więc nie mogą im przeciwdziałać ani łagodzić ich 
skutków;  

• Ataki typu one-click wymagają od atakowanych użytkowników działania, które zazwyczaj 
polega na kliknięciu określonego linku lub przycisku wyświetlanego za pośrednictwem 
aplikacji internetowej. Ofiara takiego ataku, mimo że musi podjąć określone działanie, może 
nie wiedzieć, co się dzieje, dając się zwieść mylącemu wyglądowi komunikatu lub interfejsu 
dostarczonego przez atakującego. 

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost liczby ataków, które wykraczają poza tradycyjne kanały 
(takie jak wiadomości e-mail) i są trudniejsze do uniknięcia (jak np. zautomatyzowane ataki drive-by 
download uruchamiane przez zainfekowane strony internetowe) oraz umożliwiają podmiotom 
działającym w złych zamiarach uzyskanie dostępu do zagrożonych urządzeń, przejęcie nad nimi 
kontroli i ich infiltrację, a także zgromadzenie dużych ilości informacji pochodzących z tych urządzeń. 

                                                             
10  Sarker, I.H., Kayes, A.S.M., Badsha, S., Alqahtani, H., Watters, P. i Ng, A., „Cybersecurity data science: an overview from 

machine learning perspective” [„Nauka oparta na danych dotyczących cyberbezpieczeństwa: przegląd z perspektywy 
uczenia maszynowego”], Journal of Big Data, 2020, wyd. 7 nr 1, s. 1–29. 
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Rys. 2: Schemat mechanizmu rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania w sieci 11 

 
 
 

2.3. Nowe zagrożenia 
Raporty dotyczące zagrożeń cyberbezpieczeństwa zazwyczaj skoncentrowane są na domenie 
komercyjnej, pomijając zagrożenia cyberbezpieczeństwa dla społeczeństwa obywatelskiego12, mimo 
że narzędzia szpiegujące często wymierzone są w dysydentów, obrońców praw człowieka, 
dziennikarzy i rzeczników społeczeństwa obywatelskiego (zob. sekcja Wyzwanie stwarzane przez 
oprogramowanie szpiegujące3.2). Dopiero niedawno inwigilacja i ataki na społeczeństwo 
obywatelskie – tj. incydenty związane z oprogramowaniem szpiegującym takim jak Pegasus (zob. 
sekcja 3), Predator 13 itp. – przyciągnęły uwagę mediów i spowodowały wzmocnienie nadzoru 
ustawodawczego/regulacyjnego.  

                                                             
11  Liu, W. i Zhong, S., „Web malware spread modelling and optimal control strategies” [„Modelowanie rozprzestrzeniania się 

złośliwego oprogramowania w internecie i optymalne strategie kontroli”], Scientific Reports, 2017, wyd. 7 nr 1, s. 1–19. 
12  ENISA, Threat Landscape [Krajobraz zagrożeń], 2022. https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landsc ape -

2022 
13  Stevis-Gridneff, M. i Pronczuk, M., „Senior European Parliament Member Targeted as Spyware Abuse Spreads” [„Poseł 

Parlamentu Europejskiego na celowniku w związku z nadużyciami związanymi z wykorzystaniem oprogramowani a 
szpiegującego”], The New York Times, 27 lipca 2022 r. https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware -
predator-pegasus.html 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware-predator-pegasus.html
https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware-predator-pegasus.html
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W listopadzie 2022 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) umieściła nadzór 
cyfrowy w pierwszej dziesiątce rodzących się zagrożeń cyberbezpieczeństwa na 2030 r. (zob. rys. 3)14. 
Pojawiają podobne obawy pochodzące z wielu różnych źródeł. 

 

Rys. 3:Zagrożenia cyberbezpieczeństwa 

 
 
Grupy ds. zaawansowanych, trwałych zagrożeń („grupy APT”, ang. Advanced Persistent Threat) − tj. 
podmioty, które są w stanie uzyskać nieautoryzowany dostęp do komputerów i sieci, pozostając 
niewykryte przez dłuższy czas − oprócz inwestowania w rozwój lub zakup zaawansowanych 
ofensywnych zdolności w coraz większym stopniu stosują publicznie dostępne złośliwe narzędzia, w 
tym złośliwe oprogramowanie typu open-source15. Powszechna dostępność tanich, podstawowych 
narzędzi skutkuje tym, że dostęp do możliwości hakowania i inwigilacji zwiększa się wraz z obniżeniem 
barier wejścia. Szerszy dostęp do technologii oznacza, że inżynierowie bezpieczeństwa IT nie są w 
stanie w porę zidentyfikować tych grup, które dzięki temu mogą ukryć się poza zasięgiem służb16. 

                                                             
14  Komunikat prasowy ENISA, Cybersecurity Threats Fast-Forward 2030: Fasten your Security-Belt Before the Ride! [Zagrożenia 

cyberbezpieczeństwa w perspektywie roku 2030: zapnij pas bezpieczeństwa przed jazdą!], 11 listopada 2022 r. 
https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030 

15  Nimmo, B., „Meta’s Adversarial Threat Report, Second Quarter 2022” [„Sprawozdanie Meta na temat zagrożeń związanych 
z atakami polegającymi na wprowadzeniu do modelu złośliwych danych w celu spowodowania niezamierzonego 
działania systemu, drugi kwartał 2022 r.”], Meta Newsroom, 4 sierpnia 2022 r. https://about.fb.com/news/2022/08/metas-
adversarial-threat-report-q2-2022/ 

16  Nimmo, B., Agranovich, D., Franklin, M., Dvilyanski, M. i Gleicher, N., „Quarterly Adversarial Threat Report” [„Kwartalne 
sprawozdanie na temat zagrożeń związanych z atakami polegającymi na wprowadzeniu do modelu złośliwych danych 
w celu spowodowania niezamierzonego działania systemu”], Meta, sierpień 2022 r. https://about.fb.com/ wp-
content/uploads/2022/08/Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2022.pdf 

https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030
https://about.fb.com/news/2022/08/metas-adversarial-threat-report-q2-2022/
https://about.fb.com/news/2022/08/metas-adversarial-threat-report-q2-2022/
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/08/Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2022.pdf
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/08/Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2022.pdf


IPOL | Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych 
 

 18 PE 740.514 

Warto przypomnieć, że NSO Group, producent oprogramowania Pegasus, jest tylko jedną firmą w 
znacznie szerzej zakrojonym globalnym przemyśle cybernetycznych najemników. W 2021 r. 
przedstawiciele Meta poinformowali o siedmiu podmiotach, które firma ta usunęła ze swojej platformy 
w związku z podejrzeniami o stosowanie inwigilacji17. W tym samym roku firma Microsoft 
zidentyfikowała program Candiru wykorzystujący lukę dnia zerowego. Starannie zaplanowane ataki 
mają na celu wprowadzenie oprogramowania szpiegującego do urządzeń należących do wybranych 
jako cel jednostek. Twierdzono na przykład, że w 2020 r. strona internetowa ambasady Iranu w Abu 
Zabi została zmodyfikowana przez wprowadzenie do niej niewielkiego programu, mającego 
wprowadzać oprogramowanie szpiegowskie o nazwie Karkadann, podobne do Candiru18. 

W 2021 r. oprogramowanie Malwarebytes wykryło 54 677 aplikacji monitorujących systemy Android 
oraz 1 106 aplikacji szpiegujących takie systemy (odpowiednio o 4,2 % i 7,2 % więcej wykrytych 
przypadków niż w 2020 r.). Wydaje się, że 2021 r. jest najgorszym w historii pod względem obecności 
oprogramowania szpiegującego. Część złośliwego oprogramowania jest instalowana fabrycznie w 
systemie operacyjnym uruchamianym na urządzeniach mobilnych produkowanych przez 
producentów tańszych rozwiązań, co bardzo utrudnia usunięcie takiego oprogramowania 19. 

Przebieg wielu ataków obejmuje trzy etapy: rozpoznania, nawiązania kontaktu i wykorzystania. 
Niektóre podmioty specjalizują się w jednym konkretnym etapie inwigilacji, inne zaś zajmują się całym 
procesem ataku. 

1. Rozpoznanie. Hakerzy, w imieniu swoich klientów, przeprowadzają profilowanie osób 
będących celem inwigilacji w celu zidentyfikowania sposobów, w jakie urządzenia takich osób 
mogą zostać skutecznie zaatakowane. Na tym etapie hakerzy zazwyczaj stosują 
oprogramowanie komputerowe do automatyzacji gromadzenia i analizy danych. Uzyskują oni 
informacje ze wszystkich dostępnych zapisów online, takich jak blogi, sieci społecznościowe, 
platformy zarządzania wiedzą itp. 

2. Nawiązanie kontaktu. Atakujący mogą kontaktować się z osobami będącymi celem inwigilacji 
w celu wzbudzenia ich zaufania, zdobycia informacji i ewentualnie nakłonienia ich do otwarcia 
złośliwych linków czy plików. W tym celu atakujący mogą uciekać się do taktyki inżynierii 
społecznej. Mogą przyjmować fikcyjne osobowości i kontaktować się z ofiarami za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, przez telefon, za pomocą wiadomości tekstowych lub 
bezpośrednich wiadomości przesyłanych w mediach społecznościowych.  

3. Wykorzystanie. Atakujący dostarczają swój złośliwy „ładunek”, korzystając z własnych, 
specjalnie skonstruowanych exploitów lub złośliwych narzędzi zakupionych od innych 
podmiotów. W zależności od exploita atakujący mogą uzyskać dostęp do wszelkich danych w 
telefonie lub komputerze osoby będącej celem ataku, w tym do haseł, plików cookie, tokenów 

                                                             
17  Agranovich, D. i Dvilyanski, M., „Taking Action Against the Surveillance-for-Hire Industry” [„Podjęcie działań przeciwko 

branży inwigilacji do wynajęcia”], Meta Newsroom, 16 grudnia 2021 r. https://about.fb.com/news/2021/12/taking-acti on-
against-surveillance-for-hire/ 

18  Faou, M., „Strategic Web Compromises in the Middle East with a Pinch of Candiru. ESET Researchers Have Discovered 
Strategic Web Compromise (aka Watering Hole) Attacks against High-Profile Websites in the Middle East” [„Strategiczne 
kompromisy internetowe na Bliskim Wschodzie ze szczyptą Candiru. Badacze ESET wykryli strategiczne ataki typu strategic  
web compromise (tzw. watering hole – taktyka wodopoju) na strony internetowe podmiotów wysokiego szczebla na 
Bliskim Wschodzie”], welivesecurity, 16 listopada 2021 r. https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-
compromises-middle-east-pinch-candiru/ 

19  Malwarebytes Cyberprotection, Threat Review: Cyberprotection Starts with Understanding the Latest Attacks, Cybercrimes, 
and Privacy Breaches [Przegląd zagrożeń. Cyberochrona zaczyna się od zrozumienia najnowszych ataków, cyberprzestępstw i 
naruszeń prywatności], 2022, https://www.malwarebytes.com/resources/malwarebytes-threat-review-2022/index.ht ml  
(dostęp 26 grudnia 2022 r.). 

https://about.fb.com/news/2021/12/taking-action-against-surveillance-for-hire/
https://about.fb.com/news/2021/12/taking-action-against-surveillance-for-hire/
https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-candiru/
https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-candiru/
https://www.malwarebytes.com/resources/malwarebytes-threat-review-2022/index.html
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dostępu, zdjęć, filmów, wiadomości, książek adresowych, a także mogą uruchomić mikrofon, 
kamerę i śledzenie geolokalizacji bez wiedzy właściciela urządzenia. 

 

Rys. 4: Dziesięć najlepszych kategorii wykrywania w 2021 r.20 

 

 

Siedem podmiotów – zlokalizowanych w Chinach, Izraelu, Indiach i Macedonii Północnej – zostało 
zidentyfikowanych jako podmioty monitorujące osoby fizyczne w ponad 100 krajach, z 
wykorzystaniem trzech etapów łańcucha inwigilacji, jak pokazano na Rys. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Malwarebytes Cyberprotection. Threat Review: Cyberprotection Starts with Understanding the Latest Attacks, Cybercrimes, 

and Privacy Breaches [Przegląd zagrożeń. Cyberochrona zaczyna się od zrozumienia najnowszych ataków, cyberprzestępstw i 
naruszeń prywatności]. 
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Rys. 5: Etapy inwigilacji i siedem podmiotów zidentyfikowanych przez Meta21 

 

                                                             
21  Nimmo, B., „Meta’s Adversarial Threat Report” [„Sprawozdanie Meta na temat zagrożeń związanych z atakami  

polegającymi na wprowadzeniu do modelu złośliwych danych w celu spowodowania niezamierzonego działania 
systemu”]. 
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3. OPROGRAMOWANIE PEGASUS JAKO NARZĘDZIE INWIGILACJI 

Na początku niniejszej sekcji omówione zostanie pojęcie inwigilacji. Z jednej strony wyróżnić można 
inwigilację tradycyjną i nową – opartą na technologii, a z drugiej strony inwigilację ukierunkowaną i 
masową. W dalszej części omówiona zostanie kwestia oprogramowania Pegasus jako ekstremalnego 
przypadku inwigilacji ukierunkowanej opartej na technologii. 

 

3.1. Inwigilacja tradycyjna i nowa 
W celu przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego, ale także aby angażować się 
w działania mające na celu uzyskanie korzyści politycznych lub ekonomicznych, rządy poszczególnych 
krajów zawsze polegały na tajnych metodach śledczych. Metody takie często stosuje się do inwigilacji22, 
tj. celowej, systematycznej i stałej kontroli osób i grup, obejmującej „zainteresowanie danymi 
osobowymi w celu wywarcia wpływu, zarządzania, ochrony lub ukierunkowywania”23. 

Wykorzystanie ludzi do zbierania informacji w drodze infiltracji, kontaktu osobistego czy dostępu do 
poufnych dokumentów zostało uzupełnione rozwiązaniami technologicznymi, a w szczególności 
technologiami cyfrowymi. W ten sposób tradycyjna inwigilacja, oparta na wykorzystaniu ludzkich 
zmysłów, ustąpiła miejsca zupełnie innemu modelowi kontroli społecznej, zwanemu „nową 
inwigilacją”, którą definiuje się jako „kontrolę jednostek, grup i kontekstów dzięki wykorzystaniu 
środków technicznych do pozyskiwania lub tworzenia informacji”, co pozwala przezwyciężyć 
przestrzenne, czasowe, ilościowe i inne ograniczenia tradycyjnej inwigilacji24. 

                                                             
22  Angielski odpowiednik słowa „inwigilacja” – surveillance, pochodzący od francuskiego słowa surveiller, złożony ze słowa 

sur, czyli „nad”, oraz veiller od łacińskiego wyrażenia vigilare, czyli „czuwać” – wszedł do języka angielskiego podczas 
Rewolucji Francuskiej (1789–1799), kiedy to w każdej francuskiej gminie powoływano komitety nadzoru, których 
zadaniem było monitorowanie działań i ruchów obcokrajowców, dysydentów i osób podejrzanych. Zob.: Watt, E., State  
Sponsored Cyber Surveillance [Cyberinwigilacja popierana przez państwo], Elgar, 2021. On cybersurveillance and national 
security [O cyberinwigilacji i bezpieczeństwie narodowym], zob. także Monti, A. i Wacks, R., National Security in the New 
World Order [Bezpieczeństwo narodowe w nowym porządku świata], Routledge, 2022. 

23  Lyon, D., Surveillance Studies [Badania nad inwigilacją], Polity Press, 2007. 
24  Marx, G.T., Windows into the Soul. Surveillance and Society in an Age of High Technology [Zwierciadła duszy. Inwigilacja a 

społeczeństwo w dobie zaawansowanej technologii], Chicago University Press, 2016. 

GŁÓWNE USTALENIA 

Inwigilacja ukierunkowana z wykorzystaniem narzędzi technologicznych budzi uzasadnione 
obawy ze względu na swoją dogłębność, ponieważ może obejmować wszystkie aspekty życia osób 
będących celem inwigilacji. Systemy szpiegujące, które służą do hakowania urządzeń mobilnych – 
takie jak oprogramowanie Pegasus opracowane przez izraelską spółkę NSO Group – umożliwiają 
prowadzenie rozległej niejawnej inwigilacji. Oprogramowanie Pegasus ma pełny i nieograniczony 
dostęp do urządzenia będącego celem inwigilacji – może ono pozyskać wszystkie znajdujące się w 
urządzeniu dane (wstępne pozyskanie danych), monitorować wszystkie czynności wykonywane za 
jego pośrednictwem (monitorowanie bierne), aktywować funkcje urządzenia w celu zgromadzenia 
kolejnych danych (monitorowanie czynne), a także ingerować w zawartość urządzenia i wysyłane 
przez nie wiadomości. Oprogramowanie takie może zostać zainstalowane bez żadnego działania 
ze strony poszkodowanych osób i nie pozostawia żadnych (lub bardzo niewiele) śladów swojego 
działania. Istnieją liczne dowody na stosowanie oprogramowania Pegasus w wielu krajach, w tym 
w państwach członkowskich UE. 
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Dzisiejsze technologie informacyjne umożliwiają prowadzenie „inwigilacji komunikacyjnej” w zakresie 
dotychczas niespotykanym, który Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka 
opisuje w następujący sposób: 

„działania takie jak monitorowanie, przechwytywanie, gromadzenie, uzyskiwanie, 
analizowanie, wykorzystywanie, zachowywanie, zakłócanie korzystania, ingerowanie, 
uzyskiwanie dostępu lub podobne działania podejmowane w odniesieniu do informacji, 
które obejmują i odzwierciedlają treści wiadomości wymienianych przez daną osobę w 
przeszłości, obecnie lub w przyszłości, wynikają z takich informacji lub ich dotyczą”25. 

Co prawda masowa inwigilacja była możliwa jeszcze przed pojawieniem się obecnych technologii, jak 
miało to miejsce w przypadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej, znanego pod nazwą Stasi, które zgromadziło archiwa zawierające akta dotyczące 
około 6 mln osób. 

„Wśród około 274 000 pracowników ministerstwa było co najmniej 174 000 informatorów, co 
stanowiło około 2,5 % wszystkich osób czynnych zawodowo. Informatorzy prowadzili 
inwigilację osób w każdym biurze, stowarzyszeniu kulturalnym czy sportowym, w każdym 
budynku mieszkalnym. Nagrywali ludzi w ich własnych domach i w domach ich 
znajomych 26”. 

Nowoczesny nadzór, oparty na technologii cyfrowej, pozwala na osiągnięcie takiego poziomu 
inwigilacji, a nawet na jego przekroczenie, przy zaangażowaniu zaledwie ułamka tej liczby osób. 
Czujniki i oprogramowanie do hakowania mogą umożliwić gromadzenie każdego rodzaju informacji 
bezpośrednio od szpiegowanej osoby, przy ograniczonym udziale człowieka lub zupełnie bez takiego 
udziału, podczas gdy ogromne ilości informacji przesyłanych drogą elektroniczną można pozyskać 
bezpośrednio z przewodów dostarczających takie informacje oraz z serwerów, na których są one 
przechowywane. 

W analizie kwestii inwigilacji kluczowy jest podział na inwigilację ukierunkowaną i masową. 

Inwigilacja ukierunkowana dotyczy konkretnych osób będących przedmiotem zainteresowania. Może 
ona polegać na przechwytywaniu przesyłanych informacji pochodzących od danej osoby lub z 
określonego miejsca, ale może również obejmować zdalną ingerencję w sprzęt (znaną również jako 
„hakowanie”), służącą do pozyskiwania danych z urządzeń podłączonych do internetu, takich jak 
komputery stacjonarne, laptopy, tablety lub smartfony. Ze względu na to, że komunikacja cyfrowa jest 
w coraz większym stopniu szyfrowana, agencje bezpieczeństwa i organy ścigania zwykle decydują się 
na ingerencję w sprzęt w celu uzyskania dostępu do treści przesyłanych informacji, zanim staną się one 
niedostępne dzięki szyfrowaniu. Zaawansowane oprogramowanie szpiegujące, takie jak Pegasus, jest 
przykładem obecnej ewolucji technologii, które są w użyciu już od kilkudziesięciu lat. 

W przeciwieństwie do inwigilacji ukierunkowanej inwigilacja masowa jest skierowana na duże grupy 
ludzi bez rozróżnienia (i może nawet obejmować wszystkich obywateli danego państwa). Inwigilacja 
taka inicjowana jest bez żadnych podejrzeń co do konkretnej osoby lub osób i pełni funkcję 
proaktywną, a jej celem jest identyfikacja przyszłych zagrożeń i oznaczanie określonych osób jako 
podejrzanych. Masową inwigilację umożliwiają technologie cyfrowe, dzięki którym możliwe jest 

                                                             
25  Organizacja Narodów Zjednoczonych, Sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ds. promocji i ochrony prawa do wolności 

wyrażania opinii oraz wolności wypowiedzi, Frank La Rue, A/HRC/23/40, 2013. 
26  Amnesty International, Lessons from the Stasi – A cautionary tale on mass surveillance [Wnioski z działalności Stasi – 

przestroga przed masową inwigilacją], 2015,  
 url: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/lessons-from-the-stasi/ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/lessons-from-the-stasi/


Wpływ oprogramowania Pegasus na prawa podstawowe i procesy demokratyczne 
 

PE 740.514 23 

przetwarzanie ogromnych ilości danych w krótkim czasie i przy ograniczonych kosztach, a dane takie 
pobierane są z linii telekomunikacyjnych lub z istniejących repozytoriów informacji (często będących 
w posiadaniu pierwszoplanowych firm cyfrowych). Taką masową inwigilację zaczęto intensywnie 
kwestionować na całym świecie, zwłaszcza po tym, jak informacje ujawnione przez Snowdena obnażyły 
zakres tego zjawiska i skalę nadużyć. Parlament Europejski wyraził obawy dotyczące wpływu inwigilacji 
na prawa podstawowe i zasady prawa Unii27. Zarówno Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC), jak 
i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w kilku przypadkach wydały opinie przeciwko 
nadmiernej inwigilacji prowadzonej przez państwa28. 

Z kolei inwigilacja ukierunkowana, która jest głównym tematem niniejszego sprawozdania, dopiero 
niedawno stała się przedmiotem dokładniejszej analizy. Biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia 
technologiczne, których przykładem jest oprogramowanie takie jak Pegasus, musimy jednak 
uwzględnić również indywidualne i społeczne skutki inwigilacji ukierunkowanej. W rzeczywistości jeśli 
masowa inwigilacja budzi uzasadnione obawy ze względu na swój zasięg, ponieważ może obejmować 
wszystkich członków społeczności, inwigilacja ukierunkowana wraz z dostępnymi do tego celu 
narzędziami technologicznymi budzi równie uzasadnione obawy ze względu na swoją dogłębność, 
ponieważ może dotyczyć wszystkich aspektów życia osób będących celem inwigilacji. 

 

3.2. Wyzwanie stwarzane przez oprogramowanie szpiegujące 
Systemy szpiegujące, które służą do hakowania urządzeń mobilnych, tak jak w przypadku 
oprogramowania Pegasus, umożliwiają prowadzenie rozległej inwigilacji. Mają one potencjalnie 
ogromny wpływ na inwigilowane osoby oraz na całe społeczeństwo, co grozi naruszeniem praw 
podstawowych UE oraz podstawowych wartości zapisanych w prawie Unii. 

Aby zrozumieć, jak głęboki wpływ mają programy szpiegowskie, należy zdać sobie sprawę z tego, że 
obecnie życie ludzkie przebiega w świecie naznaczonym hiperłącznością, w którym wiele, jeśli nie 
większość aktywności indywidualnych i społecznych odbywa się w infrastrukturze cyfrowej, którą 
wykorzystujemy do przechowywania i udostępniania szeregu informacji, jak również do 
komunikowania się i prowadzenia interakcji zarówno ustnie, jak i pisemnie. Tutaj szczególną rolę 
odgrywają nasze urządzenia osobiste, zazwyczaj smartfony, ponieważ są one interfejsem, za którego 
pośrednictwem uzyskujemy dostęp do wymiaru cyfrowego, w którym żyjemy. 

Wydaje się, że technologie hakowania urządzeń można porównać do tradycyjnego zakładania 
podsłuchów – techniki potajemnego uzyskiwania dostępu do komunikacji, z której od czasu powstania 
sieci telekomunikacyjnych powszechnie korzystają organy ścigania i krajowe służby bezpieczeństwa. 
Podsłuch – w szerokim tego słowa znaczeniu – polega na potajemnym dostępie do treści komunikatu 
przekazywanego za pośrednictwem łączy komunikacyjnych oraz wysłaniu kopii tej treści do agencji 
przechwytującej informacje. Pierwotnie założenie podsłuchu obejmowało umieszczenie urządzenia 
elektrycznego (podsłuchu) na linii telefonicznej, ale obecnie taką operację można wykonać zdalnie 

                                                             
27  Zob. Parlament Europejski (2014). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie realizowanych 

przez NSA amerykańskich programów nadzoru, organów nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz ich wpływu 
na prawa podstawowe obywateli UE oraz na współpracę transatlantycką w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych (2013/2188(INI)); Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Inwigilacja prowadzona przez służby 
wywiadowcze: środki zabezpieczające prawa podstawowe oraz środki prawne dostępne w Unii Europejskiej.Część II: 
perspektywa badań terenowych i aktualizacja stanu prawnego. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2017. 

28  Jako przykłady rozstrzyganych niedawno spraw zob. ETPC, Big Brother Watch i in./Zjednoczone Królestwo [WI] (nr 
58170/13, 62322/14 i 24960/15, 25 maja 2021 r.) oraz Trybunał Sprawiedliwości, Commissioner of the Garda Síochána i in. 
(C-140/20, 5 kwietnia 2022 r.). 
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dzięki zastosowaniu technologii cyfrowego przełączania, które aktywują operatorzy usług 
telekomunikacyjnych. Praktykę tę regulują przepisy krajowe i została ona uwzględniona w 
instrumentach ponadnarodowych, takich jak rezolucja Rady w sprawie uprawnionego 
przechwytywania29. 

Między zakładaniem podsłuchów a hakowaniem urządzeń istnieją jednak istotne różnice, ponieważ 
hakowanie umożliwia gromadzenie większej ilości informacji: oprócz uzyskania dostępu do urządzenia 
będącego przedmiotem ataku hakowanie umożliwia również dostęp do wszystkich informacji 
przechowywanych w tym urządzeniu oraz ewentualnie manipulowanie tymi informacjami. Hakowanie 
urządzeń ma na celu zgromadzenie większego zbioru danych, ale też złamanie technologii szyfrowania, 
jak zaznaczono w sekcji 3.1. W przypadku szyfrowania od końca do końca pierwotny komunikat – przed 
jego wysłaniem – zostaje przekształcany w szyfrogram, który jest niezrozumiały dla osób trzecich: aby 
przywrócić pierwotny komunikat, należy odszyfrować szyfrogram za pomocą tajnego klucza, do 
którego dostęp ma wyłącznie odbiorca komunikatu. Hakowanie urządzeń umożliwia obejście 
szyfrowania dzięki przechwyceniu pierwotnych komunikatów, zanim zostaną one zaszyfrowane. W 
sytuacjach, w których działalność przestępcza opiera się na zaawansowanych technologiach 
szyfrowania, hakowanie urządzeń może być uzasadnione w celu zwalczania najpoważniejszych 
przestępstw i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. W przypadku braku ścisłych ograniczeń i 
skutecznych kontroli praktyka hakowania urządzeń jest jednak tylko w niewielkim stopniu zgodna z 
unijnymi ramami prawnymi, a w szerszym ujęciu – z ochroną demokracji i praw człowieka, o czym jest 
mowa w dalszej części niniejszego dokumentu. 

3.3. Najważniejsze funkcje oprogramowania Pegasus 
Zdaniem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) można wyróżnić trzy charakterystyczne 
funkcje oprogramowania Pegasus, które „mogą spowodować bezprecedensowe zagrożenia i szkody 
nie tylko dla podstawowych wolności osób fizycznych, lecz także dla demokracji i praworządności”30, a 
mianowicie zdolność oprogramowania Pegasus do: a) uzyskania pełnego dostępu do urządzeń, które 
mają być szpiegowane, b) przeprowadzania ataków typu zero-click oraz c) pozostawiania nielicznych 
śladów lub niepozostawiania żadnych śladów. Przyjrzyjmy się tym poszczególnym funkcjom. 

3.3.1. Pełny dostęp 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Laboratorium Bezpieczeństwa Amnesty International31, 
pierwszą funkcją Pegasusa jest uzyskanie „pełnego, nieograniczonego dostępu do urządzenia, które 
ma być szpiegowane”32. Zgodnie z opisem produktu udostępnionym przez Laboratorium 
Bezpieczeństwa 33 oprogramowanie Pegasus gromadzi dane na trzy sposoby: 

• wstępne pozyskanie danych, które polega na gromadzeniu wszystkich informacji, jakie były już 
dostępne w urządzeniu w momencie instalacji oprogramowania Pegasus, w tym wiadomości 

                                                             
29  Rezolucja Rady z dnia 17 stycznia 1995 r. w sprawie uprawnionego przechwytywania telekomunikacji (96/C 329/01). 
30  EIOD. Preliminary remarks on modern spyware [Wstępne uwagi na temat nowoczesnego oprogramowania szpiegującego], 

2022. 
https://edps.europa.eu/system/files/2022-02/22-02-15_edps_preliminary_remarks_on_modern_spyware_en_0.pdf 

31  Amnesty International. Forensic Methodology Report. How to Catch NSO Group’s Pegasus [Sprawozdanie dotyczące metodyki 
śledczej. Jak wychwycić oprogramowanie Pegasus stworzone przez firmę NSO Group]. Amnesty International, 2021. 
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/ 

32  EIOD. Wstępne uwagi, s. 3. 
33  Pegasus – Opis produktu. 

https://edps.europa.eu/system/files/2022-02/22-02-15_edps_preliminary_remarks_on_modern_spyware_en_0.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/
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SMS, danych kontaktowych, historii połączeń (rejestr połączeń), wpisów w kalendarzu, e-maili, 
komunikacji natychmiastowej i historii wyszukiwania; 

• monitorowanie bierne polegające na gromadzeniu w czasie rzeczywistym wszelkich nowych 
informacji, które zostały udostępnione w trakcie działania oprogramowania szpiegującego 
(informacje te obejmują informacje wymienione powyżej oraz śledzenie lokalizacji na 
podstawie identyfikatora komórki, tj. numeru identyfikacyjnego pobliskiej stacji 
przekaźnikowej, z którą telefon łączy się w celu uzyskania dostępu do sieci telekomunikacyjnej); 

• monitorowanie czynne, które polega na wykorzystywaniu funkcji urządzenia, które ma być 
szpiegowane, umożliwiającej przeprowadzanie dalszych operacji gromadzenia danych, takich 
jak śledzenie lokalizacji za pomocą systemu GPS, nagrywanie połączeń głosowych, nagrywanie 
dźwięków dochodzących z otoczenia, robienie zdjęć i przechwytywanie ekranów. 

 

Rys. 6: Gromadzenie danych za pomocą oprogramowania Pegasus34 

 

 

 

Jak przedstawiono na Rys. 6, Pegasus oferuje taki poziom inwigilacji i manipulacji, który wcześniej był 
nie do pomyślenia. Hannah Arendt napisała, że „[w]szystko, co żyje, potrzebuje bezpieczeństwa 
ciemności, by w ogóle rosnąć”35. Pegasus faktycznie nie pozostawia niczego w ciemności. 

 

                                                             
34 Pegasus – Opis produktu, s. 16. 
35  Arendt, H. „The Crisis in Education” [„Kryzys w edukacji”] [w:] Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought 

[Między czasem minionym a przyszłym. Sześć ćwiczeń z myśli politycznej]. Viking, 1961 [1954]. 
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3.3.2. Ataki typu zero-click 

Oprogramowanie Pegasus umożliwia przeprowadzanie tak zwanych ataków typu zero-click – tj. można 
je zainstalować bez jakiejkolwiek interwencji użytkowników: użytkownicy nie muszą klikać ostrzeżenia 
ani odpowiadać na wiadomość (zob. Rys. 7). Funkcję tę przedstawiono w opisie Pegasusa w 
następujący sposób: 

„Powiadomienie typu push jest przesyłane zdalnie i potajemnie do urządzenia mobilnego. 
Po otrzymaniu tego powiadomienia urządzenie pobiera i instaluje oprogramowanie. Przez 
cały czas trwania procesu instalacji nie jest wymagana żadna współpraca ani interwencja 
użytkownika (np. użytkownik nie musi kliknąć linka czy otworzyć powiadomienia) i na 
urządzeniu nie wyświetla się żadna informacja o instalacji. Instalacja przebiega całkowicie w 
ukryciu i jest niewidoczna, a użytkownik nie może jej zapobiec”36. 

 

Rys. 7: Instalacja agenta oprogramowania Pegasus37 

 

 

W związku z tym nawet ostrożny i biegły w technologiach cyfrowych użytkownik może nie mieć 
pojęcia, że jego urządzenie jest kontrolowane przez program szpiegowski. Między innymi dzięki 
działaniom Amnesty International i Laboratorium Obywatelskiego w Toronto 38 udało się 
zidentyfikować różne exploity zero-click, tj. elementy oprogramowania i dane, które przejmują kontrolę 
nad urządzeniami użytkowników i wykorzystują występujące w nich luki, przy czym użytkownicy nie 
podejmują żadnych konkretnych działań. Exploity te pobierają agenta Pegasusa (element 
oprogramowania Pegasus instalowanego na urządzeniu ofiary), który gromadzi dane i komunikuje się 
ze zdalnymi serwerami Pegasusa (zob. Rys. 7 i Rys. 8). Nawet największym i najbardziej 
zaawansowanym technologicznie spółkom działającym w sektorze ICT – takim jak Google i Apple – nie 
udało się jak dotąd zapewnić skutecznych zabezpieczeń zapobiegających wykorzystaniu tego 

                                                             
36  Pegasus – Opis produktu, s. 12. 
37  Pegasus – Opis produktu, s. 13. 
38  Laboratorium Obywatelskie to interdyscyplinarne laboratorium działające przy Szkole Spraw Ogólnoświatowych i Polityki 

Publicznej Munka na Uniwersytecie w Toronto. 



Wpływ oprogramowania Pegasus na prawa podstawowe i procesy demokratyczne 
 

PE 740.514 27 

oprogramowania, ponieważ czołowe firmy produkujące programy szpiegowskie dysponują równie 
zaawansowanymi umiejętnościami co krajowe agencje wywiadowcze39. 

3.3.3. Brak (lub niewiele) śladów 

Niezwykle trudno jest wykryć instalację Pegasusa, uzyskać dowody na jego działanie i wskazać osoby 
odpowiedzialne za wtargnięcie, chyba że zaatakowany system jest wyposażony w funkcję 
bezpiecznego logowania (funkcja, która rejestruje wszystkie działania urządzenia) – zdaje się, że 
telefony firmy Apple mają taką funkcję. Podczas odinstalowywania Pegasus stara się usunąć wszystkie 
ślady swojej obecności. Zdaniem EIOD nowe wersje Pegasusa mogą być jeszcze trudniejsze do 
wykrycia, ponieważ są instalowane tylko tymczasowo lub działają w chmurze. Ponadto zastosowanie 
sieci anonimizującej połączenie między agentem Pegasusa a serwerem Pegasusa uniemożliwia 
identyfikację operatorów zdalnych Pegasusa (Rys. 8). 

 

Rys. 8: Proces gromadzenia danych przez oprogramowanie Pegasus40 

 
 

3.3.4. Wielowarstwowe otwarte środowisko 

Infrastruktura wykorzystywana przez Pegasusa (i inne podobne technologie hakowania urządzeń) 
istotnie różni się od ram technologicznych tradycyjnego podsłuchu. Kompetentni funkcjonariusze 
zwykle mogą wykorzystywać certyfikowany i kontrolowany sprzęt do przechwytywania komunikacji 
odbywającej się za pośrednictwem linii telefonicznych oraz mogą polegać na przejrzystej współpracy 
z operatorami telekomunikacyjnymi. Organy ścigania lub krajowe służby bezpieczeństwa często 
wykorzystują natomiast „specjalne techniki dochodzeniowe”, w szczególności wtedy, gdy włamują się 
do urządzeń komputerowych w celu zebrania danych i monitorowania komunikacji. System taki jak 
Pegasus działa za pośrednictwem wielu różnych sieci i prywatnego sprzętu (w tym sprzętu ofiary) oraz 
nie korzysta z uzgodnionej struktury, z której korzystają również firmy telekomunikacyjne. Można więc 
stwierdzić, że Pegasus nie zapewnia bezpieczeństwa komunikacji i tym samym nie gwarantuje, że 
zebrane dane nie będą modyfikowane niezgodnie z prawem lub wykorzystywane w innych celach. 

3.3.5. Manipulowanie zawartością 

Jak zostało już wspomniane, Pegasus może przejąć kontrolę nad urządzeniem użytkownika i korzystać 
z jego funkcji. Dzięki temu oprogramowanie to może prowadzić monitorowanie czynne, np. może 
zażądać, aby mikrofon i kamera, w które wyposażone jest urządzenie, rejestrowały informacje z 
otoczenia. 

Ponadto kontrola Pegasusa nad urządzeniem może być zasadniczo wykorzystywana do realizacji 
różnych działań niezgodnych z prawem, takich jak: modyfikowanie zawartości, tworzenie i zapisywanie 
                                                             
39  Newman, L.H., „Google Warns That NSO Hacking Is On Par With Elite Nation-State Spies” [„Google ostrzega, że 

oprogramowanie hakerskie firmy NSO jest równie skuteczne co elitarni szpiedzy państw narodowych”] [w:] Wired, 15 
grudnia 2021 r. 

40  Pegasus – Opis produktu, s. 13. 
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fałszywych wiadomości lub innych dokumentów; wysyłanie fałszywych wiadomości i podszywanie się 
pod właściciela urządzenia; uzyskiwanie dostępu do aktywów cyfrowych lub fizycznych właściciela 
urządzenia i ewentualnie dokonywanie transakcji w jego imieniu lub umieszczanie fałszywych 
dowodów przestępstw lub innych niezgodnych z prawem działań w urządzeniu41. 

3.3.6. Korzystanie z Pegasusa 

Jak już wspomniano, oprogramowanie Pegasus zostało opracowane przez izraelską firmę NSO 42, która 
sprzedaje swój produkt rządom na całym świecie, przy czym izraelskie Ministerstwo Obrony zezwala na 
sprzedaż Pegasusa. Firma NSO twierdzi, że zgodnie z jej klauzulami umownymi Pegasus może być 
wykorzystywany wyłącznie do walki z terroryzmem i przestępczością (istnieje jednak wiele dowodów 
na to, że Pegasus jest wykorzystywany w innych celach, o czym będzie mowa w dalszej części). Firma 
NSO poinformowała, że sprzedała oprogramowanie Pegasus 60 agencjom rządowym w 40 krajach. 

O zasięgu wykorzystywania (i nadużywania) Pegasusa dowiedziano się po raz pierwszy w ramach 
badania przeprowadzonego w 2018 r. przez Laboratorium Obywatelskie działające przy Uniwersytecie 
w Toronto. Jak wynika z tego badania, oprogramowanie Pegasus jest stosowane w 45 krajach, z których 
część jest rządzona przez reżimy autorytarne. 

Według raportu z 2021 r. opublikowanego przez Pegasus Project – wspólną inicjatywę ponad 80 
dziennikarzy z 17 organizacji medialnych działających w 10 krajach, koordynowaną przez Forbidden 
Stories, przy wsparciu technicznym Amnesty International – oprogramowanie szpiegujące Pegasus jest 
powszechnie wykorzystywane przez rządy na całym świecie do szpiegowania obrońców praw 
człowieka, przedstawicieli opozycji, adwokatów, sędziów i zagranicznych liderów43. Inicjatywa Pegasus 
Project opublikowała również wykaz 50 000 numerów telefonów, które prawdopodobnie należą do 
osób, które zostały wybrane przez klientów izraelskiego przedsiębiorstwa NSO Group jako możliwe cele 
inwigilacji. 

Parlament Europejski utworzył komisję śledczą ds. zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i 
równoważnego oprogramowania szpiegowskiego służącego inwigilacji (PEGA)44. Jak wynika z 
dochodzenia przeprowadzonego przez PEGA, istnieją wyraźne dowody na stosowanie Pegasusa w UE. 
Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorstwo NSO Group sprzedało Pegasusa 22 użytkownikom 
końcowym w co najmniej 14 państwach członkowskich, w tym w Polsce, na Węgrzech, w Hiszpanii, 
Niderlandach i Belgii. Dwa państwa członkowskie – Cypr i Bułgaria – pełniły funkcję hubów 
eksportowych dla oprogramowania szpiegującego Pegasus45. 

USA wdrożyły pewne działania na rzecz wyeliminowania nadużyć popełnionych za pośrednictwem 
Pegasusa, gdy w 2021 r. przedsiębiorstwo NSO Group zostało wpisane na czarną listę ze względu na 
angażowanie się w działania stojące w sprzeczności z interesami USA w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego lub polityki zagranicznej (w rezultacie NSO Group zostało wykluczone z umów 
zawieranych z amerykańskimi agencjami oraz z działalności biznesowej prowadzonej z amerykańskimi 
firmami). Stanowi to istotną zmianę w polityce Stanów Zjednoczonych, które prawdopodobnie 
uprzednio rozpoczęły negocjacje w sprawie zakupu Pegasusa i nawet kupiły to oprogramowanie 

                                                             
41  EIOD. Wstępne uwagi na temat nowoczesnego oprogramowania szpiegującego, s. 3. 
42 Akronim NSO pochodzi od imion Niv, Shalev i Omri – założycieli firmy. 
43 Amnesty International. Forensic Methodology Report. How to Catch NSO Group’s Pegasus [Sprawozdanie dotyczące 

metodyki śledczej. Jak wychwycić oprogramowanie Pegasus stworzone przez firmę NSO Group], 2021. 
44 PEGA (komisja śledcza ds. zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i równoważnego oprogramowani a 

szpiegowskiego służącego inwigilacji). https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/pega/home/highlights. 
45  Parlament Europejski. Komisja śledcza ds. zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i równoważnego 

oprogramowania szpiegowskiego służącego inwigilacji. Sprawozdawczyni: Sophie in ‘t Veld (2022). Projekt sprawozdania. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/pega/home/highlights
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szpiegujące dla rządu Republiki Dżibuti. Wygląda jednak na to, że amerykańskie agencje w dalszym 
ciągu korzystają z oprogramowania szpiegującego mającego podobne funkcje, takiego jak Graphite, 
które zostało opracowane przez izraelskie przedsiębiorstwo Paragon46. Również w 2021 r. firmy Apple 
i Meta złożyły pozwy przeciwko NSO Group w sprawie inwigilacji i atakowania ich użytkowników. W 
czerwcu 2022 r. sąd okręgowy Stanów Zjednoczonych odrzucił roszczenie NSO Group o nietykalność 
w sprawie firmy Apple. 

W listopadzie 2021 r. okazało się, że Izrael usunął 65 państw z wykazu krajów, do których wywożone 
mogą być produkty cybernetyczne, zmniejszając ich liczbę z 102 do 37. Media donoszą jednak, że Izrael 
ponownie zezwolił Arabii Saudyjskiej na korzystanie z Pegasusa. 

 

  

                                                             
46  Mazetti, M., Bergman, R. i Sevis-Grindneff, M., „US strains to control spyware, but uses it” [„USA forsują kontrolowanie 

oprogramowania szpiegującego, lecz same je wykorzystują”], The New York Times, 1 grudnia 2022 r. s. 
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4. PEGASUS A DEMOKRACJA (DELIBERATYWNA) 

Wszechobecna inwigilacja wiąże się nie tylko z naruszaniem prawa do prywatności i prawa do ochrony 
danych, które przysługują obywatelom, lecz także innych praw indywidualnych – takich jak prawo do 
wolności słowa, prawo do wolności zrzeszania się i prawo do wolności zgromadzania się – a także 
wywiera wpływ na demokratyczny charakter społeczeństwa (który zakłada możliwość korzystania z 
tych praw). 

Związek między ochroną danych a demokracją od zawsze był kluczowym aspektem debaty na temat 
ochrony danych47, jednak w ostatnich latach stał się jeszcze istotniejszy, ponieważ społeczeństwo stało 
się bardziej cyfrowe, a technologie inwigilacyjne zyskały na sile: 

„Nie można w pełni korzystać z wolności słowa, wolności zrzeszania się i wolności 
zgromadzania się, jeśli ma się pewności co do tego, w jakich okolicznościach ani w jakich 
celach dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Kwestie ochrony prywatności 
obejmują kwestie szersze niż konkretne prawa: są decydujące w kwestii wyboru między 
społeczeństwem demokratycznym a autorytarnym”48. 

W następstwie doniesień Edwarda Snowdena Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy stwierdziło 
w swojej rezolucji nr 2045, że praktyki inwigilacyjne stosowane przez państwa zagrażają prawom 
                                                             
47  Zob.: Simitis, S., „Reviewing Privacy in the Information Age” [„Przegląd kwestii prywatności w erze informacyjnej”] [w:] 

University of Pennsylvania Law Review (1987), s. 707–746; Rodotà, S., „Data Protection as a Fundamental Right” [„Ochrona 
danych jako prawo podstawowe”] [w:] Reinventing Data Protection?, red. Serge Gutwirth i in. Springer, 2009, s. 77–82. 

48  Simitis, „Reviewing Privacy in the Information Age” [„Przegląd kwestii prywatności w erze informacyjnej”], s. 734. 

GŁÓWNE USTALENIA 

Wszechobecna inwigilacja wiąże się nie tylko z naruszaniem prawa do prywatności i prawa do 
ochrony danych, które przysługują obywatelom, lecz także innych praw indywidualnych – takich 
jak prawo do wolności słowa, prawo do wolności zrzeszania się i prawo do wolności 
zgromadzania się – a także wywiera wpływ na demokratyczny charakter społeczeństwa (który 
zakłada możliwość korzystania z tych praw). 

Oprogramowanie szpiegujące ma wpływ na uczestnictwo w życiu politycznym w taki sposób, że 
inwigilowani obywatele mogą być zastraszani, aby nie angażowali się w interakcje o charakterze 
politycznym, nie wyrażali szczerze swoich poglądów oraz nie zrzeszali się z innymi w celach 
politycznych. Wpływa to na jakość demokratycznej sfery publicznej, która ostatecznie opiera się 
na działaniach i reakcjach obywateli. 

W szczególności oprogramowanie szpiegujące jest często wykorzystywane do atakowania osób 
(np. dziennikarzy, polityków i aktywistów), które odgrywają szczególną rolę w sferze publicznej. 
Inwigilowanie takich osób otwiera przestrzeń dla represji, manipulacji, szantażu, fałszerstwa i 
zniesławienia. 

Problem ten może dotyczyć również samego procesu wyborczego, gdy zgromadzone 
informacje, które mogą być przedmiotem manipulacji, są wykorzystywane do przeprowadzania 
kampanii oszczerstw skierowanych przeciwko niechcianym kandydatom lub innych działań 
mających negatywny wpływ na szanse tych kandydatów na odniesienie sukcesu. Już sam strach 
przed byciem szpiegowanym może zniechęcać do ubiegania się o urząd lub do prowadzenia 
skutecznej kampanii. 

 

 



Wpływ oprogramowania Pegasus na prawa podstawowe i procesy demokratyczne 
 

PE 740.514 31 

człowieka, które stanowią „podstawę demokracji” i których „naruszenie bez odpowiedniej kontroli 
sądowej zagraża również praworządności”49. 

W kolejnych sekcjach analizie poddane zostanie, w jaki sposób inwigilacja – prowadzona w 
szczególności za pomocą oprogramowania Pegasus – może poważnie wpływać na ekologię 
demokracji, zakłócając jej różne aspekty. 

4.1. Koncepcja demokracji uczestniczącej i deliberatywnej 
Aby zrozumieć, w jaki sposób inwigilacja może wpływać na procesy demokratyczne, warto przyjrzeć 
się mechanizmowi społecznemu, który jest niezbędny do zapewnienia skuteczności demokracji. 
Chociaż istnieje wiele definicji demokracji i wiele demokratycznych podejść50, w niniejszej sekcji 
przeanalizowana zostanie koncepcja demokracji deliberatywnej, która oferuje szerokie normatywne 
ramy udziału w życiu politycznym, a tym samym również zrozumienia niepowodzenia takiego udziału. 
Pojęcia deliberacji i demokracji deliberatywnej można zdefiniować w następujący sposób: 

„Według naszej minimalnej definicji deliberacja oznacza wzajemną komunikację, która 
obejmuje porównywanie i rozważanie preferencji, wartości i interesów dotyczących kwestii 
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Demokracja deliberatywna zakłada, że 
deliberacja odbywa się w warunkach równego traktowania, szacunku, wzajemności i 
dostatecznie równej siły, co przyczynia się do właściwego funkcjonowania komunikacji”51. 

W idealnych warunkach demokracji deliberatywnej wybory publiczne powinny być więc popierane 
odpowiednimi uzasadnieniami publicznymi, tak aby „bezsilna siła lepszego argumentu”52 mogła 
ostatecznie przeważyć lub aby co najmniej występowała skłonność do wysłuchania argumentów i 
dążenia do rozsądnych wyników. Decyzje polityczne powinny być w rzeczywistości wynikiem 
otwartych i sprzyjających włączeniu społecznemu procesów, w ramach których wyrażane i omawiane 
są różne opinie na podstawie uzasadnień zrozumiałych dla obywatela, tak aby „perswazja podnosząca 
istotne względy zastąpiła tłumienie, opresję i bezmyślne zaniedbanie”53. Propagowanie demokracji 
uczestniczącej i deliberatywnej jest jednym z celów określonych w opracowanym przez Komisję 
europejskim planie działania na rzecz demokracji z 2020 r.54 

Patrząc z perspektywy podejścia liberalnego i deliberatywnego, instytucjonalna konstrukcja 
współczesnych demokracji powinna gwarantować trzy zasadnicze aspekty: 

„po pierwsze – prywatną autonomię obywateli, z których każdy żyje własnym życiem; po 
drugie – obywatelstwo demokratyczne, tj. włączenie wolnych i równych sobie obywateli do 

                                                             
49  Zob.: Rada Europy. Mass surveillance: Who is watching the watchers? [Masowa inwigilacja: kto obserwuje obserwatorów?] , 

Wydawnictwo Rady Europy, 2016. 
50 Zob. najnowsze analizy, na przykład: Beckman, L., „Democracy” [„Demokracja”] [w:] Oxford Research Encyclopedias, Politics, 

Oxford University Press, 2021; Christiano, T. i Sameer B., „Democracy” [„Demokracja”] [w:] The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, Uniwersytet Stanforda, 2022. 

51  Bächtiger, A. i in. „Deliberative Democracy: An Introduction” [„Demokracja deliberatywna: wprowadzenie”] [w:] The Oxford  
Handbook of Deliberative Democracy, Oxford University Press, wrzesień 2018 r., s. 1. 

52  Habermas, J., Legitimation Crisis [Kryzys legitymizacji], Cambridge, Beacon Press, 1975, s. 108. 
53  Mansbridge, J. i in., „A systemic approach to deliberative democracy” [„Systemowe podejście do demokracji 

deliberatywnej”] [w:] Deliberative Systems: Deliberative Democracy at the Large Scale. Red. Parkinson, J. i Mansbridge, J. 
Cambridge University Press, 2012. 

54  Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie europejskiego planu działania na rzecz demokracji,  
COM(2020)0790 final, 2020. 



IPOL | Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych 
 

 32 PE 740.514 

społeczności politycznej, oraz po trzecie – niezależność sfery publicznej, która działa jako 
system pośredniczący między państwem a społeczeństwem”55. 

 

  

                                                             
55  Habermas, J., „Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact 

of Normative Theory on Empirical Research” [„Komunikacja polityczna w społeczeństwie opartym na mediach: czy 
demokracja w dalszym ciągu posiada wymiar epistemiczny? Wpływ teorii normatywnej na badania empiryczne”]  [w:] 
Communication Theory (2006), s. 412. 
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4.2. Wpływ wszechobecnej inwigilacji na demokrację 
Łatwo zauważyć, że wszechobecna inwigilacja prowadzona za pomocą oprogramowania 
szpiegującego takiego jak Pegasus wywiera istotny wpływ na demokrację uczestniczącą i 
deliberatywną. 

Najpierw przyjrzyjmy się sytuacji wszystkich osób, które mogą zasadnie podejrzewać, że są 
inwigilowane, tj. że ich urządzenia zostały zhakowane lub mogą zostać zhakowane w niedalekiej 
przyszłości, co spowoduje, że całe ich życie może być obserwowane w złych zamiarach. Takie 
podejrzenie wywoła u tych osób strach, że mogą paść ofiarą szkodliwych działań, jeśli zostanie wykryte 
niechciane zachowanie lub zostaną zidentyfikowane okoliczności, które stworzą nowe możliwości, by 
wyrządzić im krzywdę (na przykład próbować zniszczyć ich reputację lub przewidzieć ich działania). 
Takie szkodliwe działania mogą obejmować sankcje prawne lub społeczne, straty (zwolnienia, 
wykluczenie możliwości), zniesławienie oraz nielegalne i możliwie agresywne ataki. W takich 
warunkach osoby te mogą powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą zostać wykryte i w 
rezultacie mogą przyczynić się do wywołania szkodliwych reakcji. W tym kontekście czasami mówi się 
o efekcie panoptikonu (panoptikon to nazwa więzienia, które zostało zaprojektowane pod koniec XVIII 
wieku przez filozofa Jeremy'ego Benthama i którego konstrukcja umożliwiała strażnikom 
obserwowanie więźniów tak, by ci nie wiedzieli, że są obserwowani): sama ewentualność bycia 
obserwowanym i „ukarania” sprawia, że ludzie zachowują się tak, jak się od nich oczekuje. 

Oprócz tego przypadki, w których inwigilacja wywarła niekorzystny wpływ na konkretne osoby, są 
lekcją dla wszystkich, którzy sądzą, że też mogą zostać poddani podobnym działaniom. Wszystkie 
potencjalne ofiary inwigilacji uczą się, że nie powinny postępować w sposób, który może spowodować, 
że zostaną poddane inwigilacji, a także, że nie powinny zachowywać się w taki sposób, który – w 
przypadku inwigilacji – może doprowadzić do wystąpienia niekorzystnych skutków społecznych, 
politycznych lub prawnych. Narażenie na takie ryzyko może spowodować, że ludzie nie będą 
angażować się w sprawy społeczne i polityczne, zastosują autocenzurę i będą unikać wyrażania opinii 
nawet w okolicznościach prywatnych oraz że zdecydują się na wycofanie ze sfery publicznej. 

Oprogramowanie szpiegujące, wpływając w taki sposób na ludzi, wywiera również wpływ na 
demokratyczno-deliberatywny charakter społeczeństwa zależnie od tego, jaką konkretną rolę 
odgrywają różne osoby w danej strukturze. W najnowszych pracach nad teorią demokratyczną przyjęto 
systemowe podejście do demokracji deliberatywnej: zdrowa demokracja deliberatywna wymaga od 
przedstawicieli wielu segmentów społeczeństwa, aby wnosili swój wkład na różne sposoby, dzięki 
czemu wybory społeczne będą mogły opierać się na rozsądnych, publicznie dostępnych względach 
wynikających z procesu włączenia społecznego. Wszechobecna inwigilacja, a w szczególności 
używanie oprogramowania szpiegującego takiego jak Pegasus, może w istotny sposób wpływać na 
funkcjonowanie różnych aspektów struktury demokratycznej. 

Przede wszystkim oprogramowanie szpiegujące może wpływać na pierwszy z trzech wcześniej 
określonych aspektów, a mianowicie na prywatną autonomię obywateli, tj. ich prywatne wybory i 
interakcje. Zakłócając prywatną autonomię obywateli, oprogramowanie szpiegujące wpływa na 
demokrację w zakresie, w jakim demokracja opiera się na założeniu, że ludzie są zdolni do 
autonomicznego dokonywania swoich wyborów życiowych (dotyczących rodziny, pracy, czasu 
wolnego itp.) i wchodzenia w nieformalne interakcje z innymi oraz że potrafią odpowiednio rozwijać 
swoje zainteresowania i pomysły. Obywatele są w stanie wnosić rzeczywisty wkład z sferę publiczną, 
tylko jeśli potrafią rozwijać swoją osobowość – w sposób wolny od nadmiernej presji zewnętrznej. 

Bycie przedmiotem wszechobecnej inwigilacji wpływa również na drugi z trzech aspektów, a 
mianowicie na obywatelstwo demokratyczne. W tym kontekście należy uwzględnić fakt, że 
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obywatelstwo demokratyczne obejmuje „udział polityczny jak największej liczby zainteresowanych 
obywateli w drodze komunikowania się na równi i korzystania z praw uczestnictwa; okresowe wybory 
(i referenda) przeprowadzane na podstawie prawa wyborczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
konkurencję między różnymi stronami, platformami i programami oraz zasadę większości w 
odniesieniu do decyzji politycznych podejmowanych przez organy przedstawicielskie”56. 

Oprogramowanie szpiegujące ma wpływ na uczestnictwo w życiu politycznym w taki sposób, że 
szpiegowani obywatele mogą zaniechać angażowania się w interakcje o charakterze politycznym, 
szczerego wyrażania swoich poglądów oraz zrzeszania się z innymi w celach politycznych. W rezultacie 
może to uniemożliwić obywatelom korzystanie z ich wolności wypowiedzi i wolności zrzeszania się. 
Dodatkowo wpływa to na jakość demokratycznej sfery publicznej, która ostatecznie opiera się na 
działaniach i reakcjach obywateli. 

Zakłócając komunikację, w którą angażują się obywatele, media i politycy, oraz narażając te osoby i 
podmioty na niepożądane naciski w celach politycznych, oprogramowanie szpiegujące osłabia 
również ostatni z trzech aspektów, a mianowicie niezależność sfery publicznej. 

Aby zrozumieć całokształt, musimy uznać, że – jak opisano powyżej – deliberatywno-demokratyczna 
struktura jest ekologią wynikającą z połączenia różnych elementów: zdrowe środowisko 
demokratyczne powstanie tylko wtedy, gdy każdy z tych elementów prawidłowo wykonuje swoją 
funkcję.  

„Centrum systemu politycznego tworzą dobrze znane instytucje: parlamenty, sądy, agencje 
administracyjne i rząd. Każdą placówkę można opisać jako wyspecjalizowaną arenę 
deliberatywną [...]. Na obrzeżach systemu politycznego sfera publiczna jest zakorzeniona w 
sieciach umożliwiających niekontrolowane przepływy komunikatów – wiadomości, 
raportów, komentarzy, rozmów, scen i obrazów, jak również programów telewizyjnych i 
filmów o treściach informacyjnych, polemicznych, edukacyjnych lub rozrywkowych. Te 
publikowane opinie pochodzą od różnego rodzaju podmiotów – polityków i partii 
politycznych, lobbystów i grup nacisku lub podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. 
Opinie te – wybierane i formułowane przez pracowników sektora środków komunikacji 
masowej – docierają do szerokiej i zazębiającej się publiczności, obozów, subkultur itp.”  

W tym kontekście 

„na opowiedzenie się za lub przeciw w kwestii kontrowersyjnych tematów publicznych – w 
miarę kształtowania się niewypowiedzianej opinii – codzienne rozmowy prowadzone w 
nieformalnych warunkach lub sporadycznie tworzące się grupy społeczeństwa 
obywatelskiego mają co najmniej taki sam wpływ jak śledzenie doniesień w mediach 
drukowanych lub elektronicznych”. 

Chociaż każdy obywatel może odegrać rolę w sferze publicznej, politycy i pracownicy mediów zwykle 
znajdują się w centrum systemu politycznego zarówno jako współautorzy, jak i adresaci opinii 
publicznej. W dużej mierze sytuacja ta utrzymuje się nawet obecnie, ponieważ internet umożliwia 
wszystkim dodawanie informacji i komentarzy na forach i blogach, w repozytoriach internetowych, 
sieciach społecznościowych itp. 

                                                             
56  Habermas, J., Political Communication in Media Society [Komunikacja polityczna w społeczeństwie opartym na mediach], s. 

412. 
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Ponadto w każdej strukturze demokratyczno-deliberatywnej potrzebne są wybory, ponieważ 
zapewniają one, aby opinia publiczna w dalszym ciągu miała ważny udział w procesie decyzyjnym, 
umożliwiając wyborcom wybór przedstawicieli, których poglądy są zbieżne z ich jej poglądami. 

Przypadek Pegasusa i innych podobnych programów szpiegowskich pokazuje, jak można zakłócić te 
wszystkie różne procesy ekologii demokratycznej – które w rzeczywistości są zakłócane. 

Po pierwsze możliwość bycia szpiegowanym wpływa w szerszym znaczeniu na aktywność polityczną 
wszystkich poszczególnych obywateli. Ze względu na inwigilację mogą oni powstrzymywać się od 
docierania do informacji politycznych i ich rozpowszechniania (z uwagi na to, że korzystanie z internetu 
i komunikacja cyfrowa mogą być monitorowane) oraz mogą starać się unikać interakcji politycznych – 
od codziennych rozmów w nieformalnym otoczeniu po udział w ruchach politycznych i działaniach 
zbiorowych. 

W szczególności oprogramowanie szpiegujące wpływa na te osoby, które – jak wspomniano powyżej 
– odgrywają szczególną rolę w sferze publicznej. W rzeczywistości oprogramowanie szpiegujące jest 
często wykorzystywane przeciw dziennikarzom i politykom, a ogólniej – przeciw osobom 
zaangażowanym w aktywizm polityczny. Inwigilowanie takich osób otwiera przestrzeń dla represji, 
manipulacji, szantażu, fałszerstwa i zniesławienia. Wpływa to negatywnie nie tylko na osoby 
inwigilowane, lecz także na proces formułowania opinii w sferze publicznej. Szpiegowani dziennikarze 
mogą nie być w stanie wykonywać swojej pracy dziennikarskiej – na przykład ze strachu, że ich poufne 
kontakty są śledzone, lub ze względu na przeszkody, jakie napotykają w swojej pracy śledczej – lub 
mogą zrezygnować z publikacji historii z obawy przed negatywnymi reakcjami, jakie mogą pojawić się 
w związku z informacjami poufnymi pobranymi z ich urządzeń. Podobnie sytuacja ma się w przypadku 
polityków, jeśli uznamy ich rolę jako podmiotów wnoszących wkład w sferę komunikacji publicznej. W 
przypadku gdy najważniejsze siły polityczne stosują oprogramowanie szpiegujące przeciw swoim 
przeciwnikom, zagrożony jest również fundamentalny aspekt struktury demokratycznej, a mianowicie 
rozdział między mediami a władzą polityczną, chociaż aspekt ten jest zawsze zagrożony. 

Oprogramowanie szpiegujące może bezpośrednio zakłócać funkcjonowanie głównych instytucji w 
strukturze demokratycznej, to jest organów ustawodawczych i sądowych. Ataki mogą być skierowane 
przeciwko osobom, które pełnią już funkcję wybranych przedstawicieli lub sędziów: niektóre z nich 
mogą być przedmiotem negatywnych działań podejmowanych na podstawie zebranych informacji, 
podczas gdy inne mogą jedynie obawiać się, że będą szpiegowane. W obu przypadkach osoby 
atakowane mogą powstrzymać się od działania zgodnie z normami przyjętymi w kontekście ich ról jako 
ustawodawców lub sędziów, które to normy w pierwszym przypadku wymagają od nich regulowania 
społeczeństwa dla dobra wspólnego jego obywateli, przy jednoczesnym poszanowaniu ograniczeń 
konstytucyjnych, natomiast w drugim przypadku wymagają od nich bezstronnego rozstrzygania 
sporów zgodnie z prawem. 

Problem ten może dotyczyć również samego procesu wyborczego, gdy zgromadzone informacje, 
które mogą być przedmiotem manipulacji, są wykorzystywane do prowadzenia kampanii oszczerstw 
skierowanych przeciwko niechcianym kandydatom lub innych działań zmniejszających szanse tych 
kandydatów na odniesienie sukcesu w wyborach (z korzyścią dla ich przeciwników)57. Ponadto już sam 
strach przed byciem szpiegowanym może zniechęcać do ubiegania się o urząd lub do prowadzenia 
skutecznej kampanii. Może to rzutować na sprawiedliwość i równość procesu wyborczego, ponieważ 
osoby fizyczne i partie polityczne, które mogą skorzystać z oprogramowania szpiegującego – 
                                                             
57  Bardzo znanym przykładem ingerencji polegającej na zakładaniu nielegalnego podsłuchu w procesie wyborczym jest 

afera Watergate z 1972 r. Wtargnięcie do siedziby Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej i zainstalowanie urządzeń 
podsłuchowych doprowadziło do tego, że prezydent USA, Richard Nixon, ustąpił ze stanowiska. 
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bezpośrednio lub dzięki swoim powiązaniom z przedstawicielami rządów – będą miały przewagę nad 
swoimi szpiegowanymi konkurentami. Oprogramowanie szpiegujące umożliwia „cyfrowe ingerowanie 
w wybory” na różne sposoby 58. W szczególności, pozyskując informacje prywatne z urządzeń ofiar, 
oprogramowanie szpiegujące umożliwia postawienie pierwszego kroku w kierunku „doxingu”59, czyli 

„praktyki polegającej na uzyskaniu nieuprawnionego dostępu do systemu komputerowego 
lub usługi cyfrowej takiej jak media społecznościowe lub konto e-mail, eksfiltracji 
niepublicznych danych i następnie ujawnieniu tych danych opinii publicznej”. 

Dochodzenia w sprawie Pegasusa wykazały, że materiały uzyskane za pomocą oprogramowania 
szpiegującego umożliwiły zastosowanie dwóch rodzajów podstępnego doxingu (w odróżnieniu od 
informowania o nieprawidłowościach w interesie publicznym) takich jak: „włamania strategiczne” 
polegające na selektywnym wycieku materiałów budzących zainteresowanie opinii publicznej, którego 
celem jest jednak realizacja partykularnych interesów politycznych, oraz „skażone przecieki”, które 
polegają na celowym wprowadzaniu nieprawdziwych lub w inny sposób wprowadzających w błąd 
informacji do większego zbioru rzeczywistych danych poufnych, które są ujawniane opinii publicznej. 
W odniesieniu do tego drugiego przypadku doxing można też postrzegać jako przykład wprowadzania 
w błąd, czyli praktyki rozpowszechniania 

„możliwych do zweryfikowania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, 
tworzonych, przedstawianych i rozpowszechnianych w celu uzyskania korzyści 
gospodarczych lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które mogą wyrządzić szkodę 
publiczną, w tym spowodować powstanie zagrożenia dla demokratycznych procesów 
politycznych i kształtowania polityki”60.  

Wprowadzanie w błąd wydaje się odgrywać coraz ważniejszą rolę w procesach wyborczych, w których 
stosuje się tę praktykę do dyskredytowania polityków i partii politycznych z opozycyjnego obozu, a 
mówiąc ogólniej, do rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji 
faworyzujących jedną stronę ze szkodą dla jej przeciwników: 

„Dezinformacja stanowi obecnie część szerszego zestawu narzędzi, które służą do 
manipulowania procesami wyborczymi, takich jak włamywanie się na strony internetowe i 
zmienianie ich treści lub uzyskiwanie dostępu do danych osobowych polityków i ich 
ujawnianie. Działania wykorzystujące cyberprzestrzeń mogą posłużyć do stworzenia 
zagrożeń dla integralności informacji publicznej i zapobiegać identyfikacji źródeł 
dezinformacji. Ma to krytyczne znaczenie w trakcie kampanii wyborczych, kiedy to napięte 
harmonogramy mogą uniemożliwić wykrycie na czas dezinformacji i przeciwdziałanie jej”. 61 

 

                                                             
58  Dyskusja na temat różnych rodzajów „cyfrowego ingerowania w wybory” i ich klasyfikacja wraz z odniesieniami są 

dostępne tutaj: Sanders, B., „Democracy Under the Influence: Paradigms of State Responsibility for Cyber Influence 
Operations on Elections” [„Kontrolowana demokracja: paradygmaty odpowiedzialności państwa za działania cyfrowe w 
zakresie wywierania wpływu informacyjnego na wybory”] [w:] Chinese Journal of International Law (2019); Watt, Eliza, State  
Sponsored Cyber Surveillance [Cyberinwigilacja popierana przez państwo], sekcja 2.4.3. 

59  Termin doxing lub doxxing wywodzi się ze slangowego wyrażenia dropping dox– w którym dox oznacza „docs”  
(dokumenty) – tj. oznacza niechciane rozpowszechnianie informacji poufnych (dokumentów). 

60  Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów – Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie. COM(2018)0236 final, 2018. 

61  Komisja Europejska, komunikat pt. „Zwalczanie dezinformacji w internecie”, sekcja 3.2. 
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4.3. Dowody na zakłócanie procesów demokratycznych przez Pegasusa 
Jak wynika z dochodzeń przeprowadzonych przez The Guardian i 16 innych organizacji medialnych, 
powszechne i ciągłe nadużywanie Pegasusa wywiera wpływ na partie polityczne i media. Wyciekł 
wykaz zawierający ponad 50 000 numerów telefonów prawdopodobnie należących do osób, które 
zostały wybrane przez klientów izraelskiego przedsiębiorstwa NSO Group jako możliwe cele inwigilacji. 

Okazało się, że w wykazie tym znajdują się numery telefonów nie tylko terrorystów i znanych 
przestępców, lecz także setek biznesmenów, przywódców religijnych, pracowników naukowych, 
pracowników NGO, funkcjonariuszy związków zawodowych i urzędników państwowych, w tym 
ministrów, prezydentów i premierów. Wśród tych osób znajduje się ponad stu dziennikarzy, w tym 
reporterów, wydawców i dyrektorów ważnych czasopism. 

Jak wynika ze sprawozdania złożonego Parlamentowi Europejskiemu62, Grecję oskarżono o atakowanie 
dziennikarzy oraz polityków z opozycji za pośrednictwem oprogramowania szpiegującego służącego 
do hakowania urządzeń63. Politycy z Węgier, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Polski i Belgii oraz Komisja 
Europejska rzekomo padli ofiarą ataków Pegasusa.  

W sprawozdaniu przytoczono w szczególności dochodzenia, według których ponad 300 osób było 
celem Pegasusa na Węgrzech – m.in. dziennikarze, politycy, kadra akademicka, prawnicy i urzędnicy 
państwowi. 

W sprawozdaniu zauważono również, że, zdaniem Laboratorium Obywatelskiego polski rząd 
wykorzystał Pegasusa do inwigilacji wielu polskich obywateli, w tym prawników, prokuratorów, 
parlamentarzystów i liderów partii politycznych. 

Zeznania przed Komisją Nadzwyczajną polskiego Senatu złożył m.in. prof. Andrzej Zoll, który 
przekonywał, że Pegasus jest w Polsce nielegalny ze względu na brak certyfikacji oraz dopuszczanie do 
możliwości przecieków i manipulowania danymi. Stwierdził ponadto, że stosowanie Pegasusa zakłóciło 
przebieg wyborów w 2019 r., naruszając w znaczący sposób zasadę równości wszystkich kandydatów 
w procesie wyborczym i uczciwość jego wyniku. Kandydaci będący celem Pegasusa byli faktycznie w 
gorszej sytuacji w porównaniu ze swoimi przeciwnikami w szczególności wtedy, gdy ci ostatni mogli, 
ze względu na swoje powiązania polityczne, wykorzystać zgromadzone dane do przewidywania 
działań i dyskredytowania tych pierwszych. 

Senator Krzysztof Brejza złożył 27 października 2022 r. zeznania na posiedzeniu PEGA pt. „Wpływ 
oprogramowania szpiegującego na prawa podstawowe/demokrację i procesy wyborcze”. Stwierdził 
on, że podczas wyborów w 2019 r. był poddany wszechstronnej inwigilacji, w tym podsłuchom, 
kradzieży korespondencji i jej fałszowaniu. Dane uzyskane za pomocą inwigilacji, w szczególności 
wiadomości tekstowe uzyskane za pośrednictwem Pegasusa, przedstawiono w sposób wybiórczy i 
wprowadzający w błąd w ramach kampanii zniesławiającej mającej na celu wpłynięcie na wybory. 
Zeznanie senatora Krzysztofa Brejzy jest przykładem tego, jak głęboki wpływ wywiera inwigilacja na 
działalność poszczególnych osób, a w konsekwencji na funkcjonowanie instytucji demokratycznych. 

  

                                                             
62  Marzocchi, O. i Mazzini, M. Pegasus and surveillance spyware [Pegasus i oprogramowanie szpiegujące służące inwigilacji]. 
63  W Grecji dowody wskazują na zastosowanie oprogramowania Predator. Predator, oprogramowanie szpiegujące podobne  

do Pegasusa, również został opracowany przez izraelskie przedsiębiorstwa tworzące oprogramowanie (działające pod 
nazwą Intellexa). Zob. Benjakob, O., „As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer Is Building a New Empire” 
[„Kiedy Izrael kontroluje swój przemysł cyberbroni, były członek zarządu firmy Intel buduje nowe imperium”] [w:] Haaretz 
(wrzesień 2022 r.), artykuł dostępny pod adresem: https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/t y-
article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-
empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000 

https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
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5. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE: UZASADNIENIE CZY POZORY? 

W niniejszej sekcji najpierw omówiono pojęcie bezpieczeństwa narodowego, a następnie rozważono 
jego wykorzystanie jako uzasadnienia dla działań państwa, w tym przypadków, w których pod szyldem 
rzekomych interesów bezpieczeństwa narodowego realizowane są różne cele ze szkodą dla praw 
podstawowych i demokracji. 

 

5.1. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego 
Pojęcie bezpieczeństwa jest używane w różnych kontekstach, w których jego zakres zmienia się w 
zależności od rozpatrywanych zagrożeń 64. Możemy zatem wyróżnić bezpieczeństwo zewnętrzne, 
odnoszące się do zagrożeń pochodzących spoza terytorium danego kraju; bezpieczeństwo 
wewnętrzne, odnoszące się do wszystkich zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi w danym kraju lub 
regionie, niezależnie od ich źródła, a także bezpieczeństwo globalne, odnoszące się do zagrożeń, 
którym można zaradzić jedynie za pomocą środków ponadnarodowych. Na przykład Rada Europejska 
charakteryzuje bezpieczeństwo wewnętrzne w następujący sposób: 

„Wewnętrzne bezpieczeństwo UE oznacza chronienie ludzi oraz wartości wolności i 
demokracji, tak by radości życia codziennego nie mącił strach”65. 

                                                             
64  Termin security (ang. bezpieczeństwo) wywodzi się z łacińskiego securitas, czyli stanu bycia securus. Z kolei słowo securus 

składa się z se, przedrostka oznaczającego „bez”, i cura, czyli „troska” lub „zmartwienie”. Tak więc bycie w stanie 
bezpieczeństwa pierwotnie oznaczało bycie bez trosk, zmartwień lub niepokoju, a rozszerzając to znaczenie – brak 
narażenia na niebezpieczeństwo lub odpowiednia ochrona przed każdym możliwym zagrożeniem. Gdy traktuje się je jako 
działanie, a nie jako stan, bezpieczeństwo jest działaniem prowadzonym w celu zapobiegania lub przeciwdziałania takim 
zagrożeniom w celu zapewnienia stanu bezpieczeństwa. 

65  Rada Europejska, Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej – dążąc do europejskiego modelu 
bezpieczeństwa, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. 

GŁÓWNE USTALENIA 

Użycie oprogramowania szpiegującego zazwyczaj uzasadnia się, przywołując kwestię 
bezpieczeństwa narodowego. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach oprogramowanie 
szpiegujące jest wykorzystywane do innych celów, w szczególności do celów związanych z 
partykularnymi interesami politycznymi lub do tłumienia sprzeciwu społecznego i politycznego. 

Aby zapobiec nadmiernie szerokiemu stosowaniu pojęcia bezpieczeństwa narodowego, pojęcie 
to należy rozumieć w sposób zawężający i odróżniać od pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego, 
które ma szerszy zakres, obejmujący zapobieganie zagrożeniom dotyczącym poszczególnych 
obywateli, a w szczególności egzekwowanie prawa karnego. 

Uznano, że wiele państw wykorzystuje bezpieczeństwo narodowe jako pretekst prawny do 
ograniczania wolności wypowiedzi, legitymizowania tortur i innych form znęcania się oraz 
wywierania efektu mrożącego na mniejszości, działaczy i opozycję polityczną. 

Istnieją w szczególności liczne dowody na to, że oprogramowanie Pegasus jest wykorzystywane 
do ścigania osób – takich jak przeciwnicy polityczni, działacze na rzecz praw człowieka, prawnicy 
i dziennikarze – które nie mają żadnego związku z poważnymi przestępstwami i nie stanowią 
zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. 
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Rada wymienia następujące główne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego: 

„terroryzm, przestępczość poważna i zorganizowana, przemyt narkotyków, 
cyberprzestępczość, handel ludźmi, seksualne wykorzystywanie nieletnich i pornografia 
dziecięca, przestępczość gospodarcza i korupcja, nielegalny handel bronią”, a ponadto 
„przemoc sama w sobie, klęski żywiołowe i antropogeniczne” oraz „inne powszechne 
zjawiska, które powodują niepokój i zagrażają bezpieczeństwu i ochronie ludzi w całej 
Europie, np. wypadki drogowe”. 

Pojęcie bezpieczeństwa narodowego ma bardziej ograniczony zakres niż bezpieczeństwa 
wewnętrznego i obejmuje wyzwania zagrażające istnieniu i integralności narodu. Można więc 
powiedzieć, że bezpieczeństwo narodowe jest naruszone w przypadku wystąpienia szkody wobec 
podstawowych interesów narodu lub zagrożenia tych interesów, a działania w zakresie 
bezpieczeństwa narodowego mają zapobiegać takim szkodom i oddalać takie zagrożenia. Pierwotnie 
pojęcie to odnosiło się głównie do kwestii dotyczących integralności terytorialnej i autonomii 
politycznej państw narodowych, w tym ingerencji obcych mocarstw, ale także terroryzmu i aktów 
przemocy zagrażających państwu. Bezpieczeństwo jawiło się zatem jako związane z pojęciem obrony 
narodowej, choć obejmowało działania mające na celu ochronę przed zagrożeniami z użyciem 
przemocy – nie tylko zagranicznymi, ale i wewnętrznymi – dotyczącymi całej wspólnoty politycznej. 

Definicję o takiej treści można znaleźć np. w prawie Stanów Zjednoczonych66: 

„Bezpieczeństwo narodowe odnosi się do tych działań, które są bezpośrednio związane ze 
stosunkami zagranicznymi Stanów Zjednoczonych lub ochroną narodu przed wewnętrznymi 
aktami przemocy zagrażającymi państwu, obcą agresją lub terroryzmem”. 

Zaproponowano szersze rozumienie bezpieczeństwa narodowego, wykraczające poza pierwotny 
zakres tego pojęcia, obejmujące wszystkie zagrożenia dotyczące władzy państwa (jego suwerenności) 
i jego zdolności do kontrolowania swojego terytorium: 

„Międzynarodowy terroryzm nie jest jedynym zagrożeniem określanym przez państwa 
zachodnie w ich prognozach bezpieczeństwa narodowego. Zbiór tradycyjnych zagrożeń 
wciąż wchodzi w skład podejmowanej przez nie oceny ryzyka. Obejmuje to przestępczość 
transgraniczną, broń masowego rażenia, konflikty wewnątrz państw upadłych i pomiędzy 
nimi, wybuch wojny konwencjonalnej pomiędzy zaawansowanymi siłami zbrojnymi oraz 
pandemie. Stopniowo rozpoznawany jest ponadto szereg „nowych” jakościowo zagrożeń, 
które zostają włączone do portfela „bezpieczeństwa”, takich jak np. zmiana klimatu, ubóstwo, 
bezpieczeństwo wodne, energetyczne i żywnościowe oraz awarie technologiczne dotyczące 
infrastruktury krytycznej”67. 

Na przykład w strategii bezpieczeństwa UE wymienia się następujące główne kwestie związane z 
bezpieczeństwem: rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, terroryzm i przestępczość 
zorganizowana, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne i zmiana klimatu 68. 

Rozszerzone pojęcie bezpieczeństwa narodowego należy wykorzystywać ostrożnie i stosować w 
sposób uwzględniający kontekst. Z jednej strony użyteczne może być rozszerzenie zakresu pojęcia 
„bezpieczeństwa narodowego”, aby w sposób dorozumiany rozszerzyć pilność, która jest zazwyczaj 

                                                             
66  Tytuł 5 Code of Federal Regulations (CFR), sekcja 1400.102 – Definicje i zakres stosowania. 
67  Legrand, T., „National Security and Public Policy: Exceptionalism Versus Accountability” [„Bezpieczeństwo narodowe i 

polityka publiczna: wyjątkowość kontra odpowiedzialność] [w:] The Palgrave Handbook of National Security, red. Michael 
Clarke i in., 2022, s. 53–72.  

68  Sekretariat Generalny Rady, Europejska strategia bezpieczeństwa – bezpieczna Europa w lepszym świecie, 2009. 
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kojarzona z obroną narodową i ochroną przed terroryzmem, na inne krytyczne dziedziny działań 
państwa, takie jak polityka klimatyczna. Z drugiej strony rozszerzenie to może mieć niepożądane skutki 
uboczne, ponieważ pojęcie bezpieczeństwa narodowego daje również podstawę do ograniczenia 
praw podstawowych i innych rodzajów ochrony prawnej. Jeżeli system konstytucyjny dopuszcza 
ograniczenie praw podstawowych dla celów bezpieczeństwa narodowego lub wyklucza stosowanie 
pewnych ograniczeń prawnych w odniesieniu do działań związanych z bezpieczeństwem narodowym, 
to stosowanie rozszerzonego pojęcia bezpieczeństwa narodowego w sposób nieróżnicujący 
powoduje ryzyko rozszerzenia władzy państwa w zakresie ograniczania praw podstawowych i działania 
bez ograniczeń prawnych. Aby zapobiec nadmiernie szerokiemu stosowaniu pojęcia bezpieczeństwa 
narodowego, pojęcie to należy starannie odróżniać od pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego, które ma 
szerszy zakres, obejmujący zapobieganie zagrożeniom dotyczącym poszczególnych obywateli, a w 
szczególności egzekwowanie prawa karnego. 

Kwestia tego, jak szerokie powinno być pojęcie bezpieczeństwa narodowego, jest w istocie związana z 
„wyjątkowością”, jaką w tej dziedzinie często przyznaje się działaniom państwa. Tej „wyjątkowości” nie 
należy rozumieć jako możliwości zawieszenia zasady praworządności (i samego prawa) w celu 
zachowania wspólnoty narodowej69, co byłoby możliwe w ramach autorytarnej interpretacji zasady, 
która stanowi, że „dobro narodu (ludu) niech będzie najwyższym prawem”70. Należy ją raczej rozumieć 
jako możliwość ograniczenia zakresu pewnych praw podstawowych nie bardziej niż jest to konieczne 
do ochrony wspólnoty demokratycznej (której ochrona obejmuje utrzymanie jej instytucji 
demokratycznych i praw obywateli) przed poważnymi zagrożeniami, i to w ramach prawnych. 

Pozostaje jednak prawdą, że działania w zakresie bezpieczeństwa narodowego, nawet w ramach 
demokratycznego porządku konstytucyjnego, wymagają szczególnej uwagi, ponieważ ograniczenia i 
kontrole, które mają zastosowanie w innych dziedzinach, mogą być nieodpowiednie, biorąc pod 
uwagę, że do przeciwdziałania niektórym poważnym zagrożeniom (takim jak ataki terrorystyczne) 
mogą być konieczne tajne i przeprowadzane w odpowiednim czasie interwencje71. W związku z tym w 
celu zapewnienia, aby prawa jednostki i zasady demokracji nie były nadmiernie ograniczane oraz aby 
służby specjalne nie stały się „państwem w państwie” niepodlegającym żadnym ograniczeniom 
prawnym, należy wprowadzić szczególne środki: większy nacisk na dokładne ramy prawne, autoryzację 
ex ante i kontrole ex post przeprowadzane przez niezależne organy, skuteczne normy przewidujące, że 
wszystkie ingerencje muszą być oparte na dowodach potwierdzających istnienie poważnych zagrożeń, 
powiadomienia ex post osób zagrożonych oraz dostęp do środków zaskarżenia, spójność z zasadami w 
zakresie praw człowieka. 

 

5.2. Bezpieczeństwo narodowe jako rzeczywiste lub domniemane 
uzasadnienie 

Często twierdzi się, że zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego stały się bardziej złożone, 
nieprzewidywalne i niepokojące, co uzasadnia stosowanie ekstremalnych środków przeciwdziałania 
im. Określenie obecnego poziomu zagrożenia jako „bezprecedensowego” może być jednak przesadne, 
gdyż zdarzenia mogące pochłonąć życie na masową skalę (np. pandemie takie jak czarna śmierć, która 
                                                             
69  Na przykład w podejściu wypracowanym przez niemieckiego jurystę Carla Schmitta, którego dzieła przyczyniły się do 

legitymizacji rządów faszystowskich: Schmitt, C., Political Theology [Teologia polityczna], MIT, 1985 [1922]. 
70  Dewiza ta – z łacińskiego salus populi suprema lex – sięga czasów Cycerona i jego dzieła „O prawach” („De Legibus”), księga 

III część III podsekcja VIII. 
71  Zob.: Auriel, P., Beaud, O. i Wellman, C., The Rule of Crisis: Terrorism, Emergency Legislation and the Rule of Law [Zasada 

kryzysu: terroryzm, przepisy dotyczące sytuacji nadzwyczajnych i rządy prawa], Springer, 2018. 
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według niektórych szacunków spowodowała śmierć połowy ludności Europy) są cechą każdej epoki. 
Niektóre zagrożenia stały się bez wątpienia bardziej wyszukane (np. ataki terrorystyczne), ale wraz z 
nimi pojawiły się również bardziej zaawansowane środki, które pozwalają przeciwdziałać takim 
zagrożeniom i uczynić społeczeństwa bardziej odpornymi. 

Nawet jeśli pominie się kwestię nadmiernego poziomu niepokoju, pozostaje prawdą, że potrzeba 
ochrony bezpieczeństwa narodowego może uzasadniać środki, które pociągają za sobą poważne 
ograniczenia praw podstawowych obywateli, o ile środki te są proporcjonalne i niezbędne do celów 
ochrony społeczeństwa demokratycznego. Jak się wkrótce okaże, zostało to uznane zarówno przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak i przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (zob. sekcje 6.2 i 
7.2).  

Według Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej pojęcie bezpieczeństwa narodowego ma 
szerokie i niejednoznacznie określone znaczenie72: 

„[W] orzecznictwie ETPC dotyczącym bezpieczeństwa narodowego [...] to drugie wykracza 
poza ochronę integralności terytorialnej państwa i ochronę jego instytucji demokratycznych 
– a jego zakres rozszerza się na poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego i 
obejmuje cyberataki na infrastrukturę krytyczną”. 

Nie należy jednak rozumieć tego jako sugestii, że państwa mogą określać wszelkie podejmowane przez 
siebie inicjatywy jako dotyczące bezpieczeństwa narodowego w taki sposób, aby nadać im prawne i 
moralne uzasadnienie. Istnieją rzeczywiście solidne dowody, pochodzące z różnych krajów, w tym z 
niektórych państw członkowskich, potwierdzające, że oprogramowanie szpiegujące jest często 
nadużywane, gdyż pod pozorem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa narodowego jest 
wykorzystywane do zupełnie innych celów. 

Rada Praw Człowieka ONZ rzeczywiście uznała, że wiele państw wykorzystuje uprawnienia 
antyterrorystyczne jako cyniczny pretekst prawny do ograniczania wolności wypowiedzi, 
legitymizowania tortur i innych form znęcania się oraz wywierania efektu mrożącego na mniejszości, 
działaczy i opozycję polityczną. W szczególności specjalny sprawozdawca ONZ wydał następujące 
oświadczenie w sprawie odwoływania się do bezpieczeństwa narodowego w celu usprawiedliwienia 
naruszeń praw człowieka: 

„Wiele państw przyjęło prawa, które luźno powołują się na bezpieczeństwo narodowe, 
interes narodowy lub porządek publiczny jako uniwersalne kategorie, które często obejmują 
wszelkie czyny uznawane za przestępstwo wyłącznie przez pryzmat subiektywnego wpływu, 
jaki mogą mieć, w tym te »mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe, stabilność polityczną 
i społeczną« oraz »niebezpieczne dla systemu politycznego, gospodarczego lub 
społecznego«. Wiele działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw 
człowieka, dziennikarzy, blogerów i przeciwników politycznych będzie podlegać takim 
prawom, których głównym celem jest penalizacja uzasadnionych form wyrażania opinii i 
myśli”. 73 

                                                             
72  Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Surveillance by intelligence services: Fundamental rights safeguards and 

remedies in the EU. Volume II: Field perspectives and legal update [Inwigilacja prowadzona przez służby wywiadowcze: środki 
zabezpieczające prawa podstawowe oraz środki prawne dostępne w Unii Europejskiej – część II: perspektywa badań terenowych  
i aktualizacja stanu prawnego], Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2017. 

73  Sprawozdanie Specjalnego Sprawozdawcy ds. Promocji oraz Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podczas 
Zwalczania Terroryzmu, Impact of measures to address terrorism and violent extremism on civic space and the rights of civil 
society actors and human rights defenders [Wpływ środków służących zwalczaniu terroryzmu i brutalnego ekstremizmu na 
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Nawet w raporcie Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) przygotowanym przez administrację 
Baracka Obamy74 stwierdzono, że nigdy nie należy powoływać się na bezpieczeństwo narodowe w celu 
uzasadnienia określonych ingerencji w prawa jednostki i wartości społeczne: 

„Niektóre zabezpieczenia w ogóle nie podlegają równoważeniu. W wolnym społeczeństwie 
urzędnicy publiczni nigdy nie powinni angażować się w inwigilację w celu wymierzenia kary 
swoim wrogom politycznym; ograniczenia wolności słowa lub religii; stłumienia 
uzasadnionej krytyki i niezgody; wsparcia preferowanych przedsiębiorstw lub sektorów; 
zapewnienia przedsiębiorstwom krajowym nieuczciwej przewagi konkurencyjnej ani w celu 
przysporzenia korzyści członkom grup definiowanych pod względem religii, pochodzenia 
etnicznego, rasy i płci ani ich obciążenia”. 

Komisarz europejski do spraw sprawiedliwości Didier Reynders zdecydowanie potępił nadmierne 
odwoływanie się do bezpieczeństwa narodowego. Podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim 
we wrześniu 2021 r. rzeczywiście „całkowicie potępił” rzekome próby podejmowane przez krajowe 
służby bezpieczeństwa w celu nielegalnego uzyskania informacji o przeciwnikach politycznych za 
pośrednictwem ich telefonów. Stwierdził, że „wszelkie przesłanki, że taka ingerencja w prywatność 
rzeczywiście miała miejsce, muszą zostać dokładnie zbadane, a wszystkie osoby odpowiedzialne za 
ewentualne naruszenie muszą stanąć przed sądem”75.  

Wspomniany wcześniej projekt Pegasus, międzynarodowa inicjatywa dziennikarzy śledczych76, 
zapewnił liczne dowody na to, że oprogramowanie Pegasus jest wykorzystywane do namierzania osób 
– takich jak przeciwnicy polityczni, działacze na rzecz praw człowieka, prawnicy i dziennikarze – które 
nie mają żadnego związku z poważnymi przestępstwami i nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa 
narodowego. Jak zauważono powyżej, dowody na ataki systemem Pegasus znaleziono w telefonach 
ponad 300 osób, wśród których jest ponad 100 działaczy politycznych, prawników i dziennikarzy (zob. 
Rys. 9)77. W przypadku wielu takich operacji z wykorzystaniem oprogramowania szpiegującego główną 
lub jedyną motywacją są prawdopodobnie nielegalne cele, takie jak zakłócanie zgodnej z prawem 
działalności ofiar i poddawanie ich szantażowi, atakom i karom78. Takie operacje (i środki umożliwiające 
ich przeprowadzanie) są niezgodne z prawem w świetle przepisów dotyczących praw 
podstawowych/praw człowieka, ponieważ nie można wykazać, że są one związane z interesem, który 
mógłby uzasadnić ograniczenie danych praw. Prawdą jest, że zarówno prawo do życia prywatnego, jak 
i prawo do wolności wypowiedzi mogą podlegać legalnym ograniczeniom w interesie bezpieczeństwa 
narodowego, ale powinno to mieć miejsce tylko wtedy, gdy środki ograniczające rzeczywiście służą 
bezpieczeństwu narodowemu. Jeśli dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego jest tylko 
pozorne, ograniczenia rzekomo nim motywowane pozostają oczywiście bezprawne79. 

 

                                                             

przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego oraz prawa podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka], 
przedstawione na 40. sesji Rady Praw Człowieka, 2019. 

74  Clarke, R.A. i in., The NSA Report, Liberty and Security in a Changing World [Raport NSA – Wolność i bezpieczeństwo w 
zmieniającym się świecie], Princeton University Press, 2014. 

75  Boffey, D., „EU Commissioner calls for urgent action against Pegasus spyware” [„Komisarz UE wzywa do pilnych działań 
przeciwko oprogramowaniu szpiegującemu Pegasus”], [w:] The Guardian, 15 września 2021 r. 

76  Forbidden stories, https://forbiddenstories.org/ 
77  Forbidden stories, https://forbiddenstories.org/pegasus-project-impacts-map/ (dostęp: 11 grudnia 2022 r.). 
78  Forbidden stories. https://forbiddenstories.org/pegasus-journalists-under-surveillance/ 
79  W odniesieniu do wolności wypowiedzi zob.: Komitet Praw Człowieka, komentarz ogólny nr 34 dotyczący art. 19: „Wolność 

opinii i wypowiedzi”, Organizacja Narodów Zjednoczonych, CCPR/C/GC/34, 2011, pkt 29–32.  

https://forbiddenstories.org/
https://forbiddenstories.org/pegasus-project-impacts-map/
https://forbiddenstories.org/pegasus-journalists-under-surveillance/
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Rys. 9: Kto jest celem Pegasusa?80 

 

 

  

                                                             
80  BBC News, 22 lipca 2021 r., https://www.bbc.com/news/world-57891506 

https://www.bbc.com/news/world-57891506
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6. PEGASUS A PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRAW CZŁOWIEKA 

W niniejszej sekcji przeanalizowano, w jakim zakresie oprogramowanie szpiegujące takie jak Pegasus 
może być zgodne z prawem międzynarodowym praw człowieka. Analiza ta w pierwszej kolejności 
będzie dotyczyła ram ONZ, a w dalszej części europejskiej konwencji praw człowieka. 

 

6.1. Ramy ONZ 
W ramach ONZ działania w zakresie inwigilacji należy oceniać z uwzględnieniem Powszechnej 
deklaracji praw człowieka oraz odpowiednich traktatów dotyczących praw człowieka, takich jak 
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, który ratyfikowały wszystkie państwa 
członkowskie. 

Najszerszą gwarancję przed nieuczciwymi praktykami nadzorczymi zapewnia prawo do ochrony przed 
ingerencją w „życie prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję” oraz atakami na „cześć i dobre imię” 
(art. 17 paktu). Prawo to jest naruszane, gdy informacje są pobierane z danego urządzenia, 
przekazywane do innych i dalej przetwarzane bez zgody danej osoby na te operacje lub nawet bez jej 
wiedzy o nich. Prawo to jest również naruszane, gdy zebrane informacje są wykorzystywane – i 
potencjalnie poddawane manipulacji – w celu podważenia reputacji osób będących celem inwigilacji.  

Na pierwszy plan wysuwają się również inne prawa i zasady, takie jak wolność opinii i wypowiedzi, w 
tym swoboda „posiadania [...] opinii” oraz „poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania [...] 
informacji i poglądów” (art. 19 paktu). Wolność wypowiedzi jest naruszana, gdy osoby, które 
podejrzewają lub są świadome, że mogą podlegać inwigilacji, w konsekwencji czują, że muszą 
powstrzymać się od wyrażania swoich opinii (np. przez używanie swoich urządzeń w komunikacji) lub 
poszukiwania informacji (np. przez korzystanie z treści internetowych). 

Zagrożone jest również prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy (art. 14 paktu). Ma to miejsce 
zawsze wtedy, gdy zainteresowane osoby nie są należycie informowane o tym, że zastosowano wobec 
nich środki inwigilacji lub nie mają możliwości uzyskania dostępu do sądu posiadającego jurysdykcję 

GŁÓWNE USTALENIA 

W ramach ONZ działania w zakresie inwigilacji należy oceniać w oparciu o traktaty dotyczące praw 
człowieka takie jak Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych. Nieuczciwe praktyki 
nadzorcze naruszają nie tylko prawo do prywatności, ale także wolność wypowiedzi i inne prawa 
zapisane w pakcie. Oba prawa – prawo do prywatności i prawo do wolności wypowiedzi – mogą 
być ograniczane jedynie przez prawo i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wskazanych celów. 
Takie ograniczenie mogą uzasadniać względy bezpieczeństwa narodowego, jednak w przypadku 
systemu Pegasus wymogi legalności i konieczności prawdopodobnie nie zostały spełnione. 

Ukierunkowana inwigilacja podlega również ramom europejskiej konwencji praw człowieka, w 
szczególności przez określone w niej wymogi dotyczące zasadności, legalności, konieczności i 
proporcjonalności w kontekście społeczeństwa demokratycznego. W obszernym orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka określono warunki umożliwiające uznanie niejawnego 
nadzoru za zgodny z prawami człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do legalności (dostępność 
przepisów zezwalających na inwigilację oraz przewidywalność ich konsekwencji) oraz 
powiadamiania. Trybunał przyznał również legitymację procesową osobom, które tylko 
potencjalnie mogą być objęte niejawnym nadzorem. 
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lub zasoby pozwalające na skuteczne rozpatrzenie ich skarg. Podobnie domniemanie niewinności 
może zostać naruszone w przypadku, gdy osoby będące celem inwigilacji są niesprawiedliwie 
oskarżane na podstawie częściowych, mylących lub zmanipulowanych informacji zebranych na ich 
temat, a nawet na podstawie fałszywych dowodów podłożonych w ich urządzeniach. Jeżeli – jak to 
często miało miejsce w przypadku użycia systemu Pegasus – celem ataku są działacze i kandydaci 
polityczni, zagrożenie dotyczy również prawa do „uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi 
bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli” oraz prawa do 
„korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego” (art. 25 paktu). 

Korzystanie z oprogramowania szpiegującego może również naruszać inne prawa przewidziane w 
pakcie, takie jak prawo do spokojnego zgromadzania się (art. 21) i prawo do swobodnego 
stowarzyszania się (art. 22) oraz zobowiązania do niedyskryminacji (art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 26). 
Niekorzystne działania zainspirowane informacjami zebranymi za pomocą oprogramowania 
szpiegującego mogą również naruszać inne gwarancje, takie jak prawo do życia (art. 6), zakaz tortur 
(art. 7), zakaz arbitralnego zatrzymania (art. 9), prawo do swobodnego poruszania się (art. 12) oraz 
prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy (art. 14). 

Do kwestii legalności ograniczeń praw zawartych w Powszechnej deklaracji praw człowieka odniesiono 
się w art. 29, zgodnie z którym 

„[w] korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim 
ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia 
odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość 
słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu 
demokratycznego społeczeństwa”. 

Bardziej szczegółowe warunki, na jakich prawa obywatelskie i polityczne mogą być ograniczone, są 
określone w pakcie. W szczególności wolność wypowiedzi może podlegać pewnym ograniczeniom, 
„które powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są niezbędne” w celu 
„poszanowania praw i dobrego imienia innych” lub „ochrony bezpieczeństwa państwowego lub 
porządku publicznego albo zdrowia lub moralności publicznej” (art. 19 paktu). Tę samą ideę wyrażono 
w odniesieniu do prawa do zgromadzania się i stowarzyszania się (art. 21 i 22), w przypadku których 
określono, że na wykonywanie tych praw nie mogą być nałożone ograniczenia inne niż ustalone 
zgodnie z ustawą i konieczne w demokratycznym społeczeństwie. 

Zarówno Komitet Praw Człowieka, jak i Zgromadzenie Ogólne ONZ potwierdziły potrzebę zapewnienia 
ochrony praw człowieka w kontekście inwigilacji ze strony państwa. Komitet Praw Człowieka 81 zwrócił 
uwagę, że prawo do prywatności wymaga istnienia solidnych i niezależnych systemów nadzoru w 
odniesieniu do inwigilacji, przechwytywania i hakowania 82. Zgromadzenie Ogólne ONZ83 zauważyło, 
że nadzór nad komunikacją cyfrową musi być zgodny z prawem międzynarodowym, i stwierdziło, że 
„każda ingerencja w prawo do prywatności powinna uwzględniać jej legalność, konieczność i 
proporcjonalność”. 

Specjalni sprawozdawcy ONZ wielokrotnie podkreślali potrzebę przeprowadzenia szczegółowej oceny 
ingerencji inwigilacji w prawa podstawowe. Specjalny sprawozdawca ds. promocji i ochrony prawa do 

                                                             
81  Komitet Praw Człowieka, Komentarz ogólny nr 34 dotyczący art. 19. 
82  Organizacja Narodów Zjednoczonych, sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy dotyczące prawa do prywatności, 

Joseph A. Cannataci, A/HRC/34/60, 2017. 
83  Zgromadzenie Ogólne ONZ, rezolucja The right to privacy in the digital age, [Prawo do prywatności w erze cyfrowej], 

Organizacja Narodów Zjednoczonych, A/RES/73/179, 2019. 
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wolności wyrażania opinii oraz wolności wypowiedzi z naciskiem stwierdził, że inwigilacja, w tym na 
potrzeby bezpieczeństwa narodowego, powinna być ograniczona i objęta gwarancjami prawnymi: 

„Nadzorowanie komunikacji należy uznać za wysoce inwazyjny akt, który potencjalnie może 
naruszać prawa do wolności wypowiedzi i prywatności oraz zagrażać podstawom 
społeczeństwa demokratycznego. W prawodawstwie należy zastrzec, że nadzorowanie 
komunikacji przez państwo może mieć miejsce jedynie w najbardziej wyjątkowych 
okolicznościach i wyłącznie pod kontrolą niezależnego organu sądowego. W prawie muszą 
być określone gwarancje dotyczące charakteru, zakresu i czasu trwania ewentualnych 
środków, podstaw wymaganych do ich zarządzenia, organów właściwych do ich 
zatwierdzania, wykonywania i nadzorowania oraz rodzaju środków zaskarżenia 
przewidzianych w prawie krajowym 84”. 

Ponadto „osoby fizyczne powinny mieć prawo do uzyskania informacji, że zostały objęte 
nadzorowaniem komunikacji”, oraz powinny „mieć możliwość dochodzenia zadośćuczynienia w 
związku z zastosowaniem środków nadzorowania komunikacji w następstwie ich zastosowania”. 

Specjalny sprawozdawca ds. promocji i ochrony prawa do wolności wyrażania opinii oraz wolności 
wypowiedzi85 zwrócił uwagę, że działania w zakresie inwigilacji, w tym w szczególności ingerowanie w 
komputery i włamania do urządzeń mobilnych, muszą być zgodne z zasadą legalności (zgodnie z którą 
dane działanie musi być zatwierdzone na podstawie wystarczająco precyzyjnych i jednoznacznych 
przepisów prawnych), zasadą konieczności (do osiągnięcia celu należy stosować najmniej restrykcyjne 
środki), zasadą proporcjonalności (korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego nie 
powinny przeważać nad niedogodnościami lub uszczerbkiem dla praw jednostki), jak również zasadą 
legitymizacji (ograniczenie musi służyć osiągnięciu tych celów, w odniesieniu do których takie 
ograniczenie jest dopuszczalne, czyli w omawianym przypadku – bezpieczeństwa narodowego). 
Ostatnie z wymienionych kryteriów oznacza, że bezpieczeństwo narodowe, jeśli ma stanowić 
uzasadnienie dla ograniczeń prywatności i wolności, musi być rozumiane właściwie, tj. jako dotyczące 
jedynie „sytuacji, w których zagrożony jest interes całego narodu”, jak np. gdy chodzi o polityczną 
niezależność i integralność terytorialną państwa. Tym samym wymóg legitymizacji wyklucza 
możliwość powoływania się na bezpieczeństwo narodowe w celu uzasadnienia ograniczeń 
wprowadzanych „w wyłącznym interesie rządu, reżimu lub grupy trzymającej władzę”. 

Końcowe zalecenia sprawozdawcy są następujące86: 

• państwa powinny niezwłocznie wprowadzić moratorium na wywóz, sprzedaż, przekazywanie, 
używanie lub serwisowanie narzędzi inwigilacji opracowanych przez podmioty prywatne, 
dopóki nie zostanie wdrożony system służący zapewnieniu zgodności z gwarancjami w 
zakresie praw człowieka; 

• państwa, które nabywają lub wykorzystują technologie inwigilacji („państwa nabywające”), 
powinny zapewnić, aby przepisy krajowe dopuszczały ich wykorzystanie wyłącznie zgodnie z 
normami dotyczącymi praw człowieka, a także powinny ustanowić prawne mechanizmy 
dochodzenia roszczeń. 

                                                             
84  Organizacja Narodów Zjednoczonych, Sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ds. promocji i ochrony prawa do 

wolności wyrażania opinii oraz wolności wypowiedzi, Frank La Rue, A/HRC/23/40, 2013. 
85  Organizacja Narodów Zjednoczonych, Sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ds. promocji i ochrony prawa do 

wolności wyrażania opinii oraz wolności wypowiedzi, David Kaye, A/HRC/41/35, 2019. 
86  Organizacja Narodów Zjednoczonych, Sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ds. promocji i ochrony prawa do 

wolności wyrażania opinii oraz wolności wypowiedzi, David Kaye, pkt 66. 
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Propozycja dotycząca wprowadzenia moratorium na oprogramowanie szpiegujące została jak dotąd 
poparta jedynie przez Kostarykę. 

Wnioski te zostały powtórzone w zeznaniach złożonych w Parlamencie UE przez Davida Kaye'a, 
specjalnego sprawozdawcę ONZ ds. promocji i ochrony prawa do wolności opinii oraz wolności 
wypowiedzi w latach 2014–2022. Zeznał, że wdrożenie Pegasusa nie spełnia warunków koniecznych 
do zgodnego z prawem ograniczenia praw człowieka (w szczególności na podstawie art. 17 i 19 paktu), 
ponieważ system ten umożliwia powszechny dostęp do danych i funkcji nagrywania urządzenia, przez 
co niemożliwe jest zagwarantowanie, że gromadzone są tylko informacje niezbędne do celów 
uzasadnionego interesu87. 

David Kaye zwrócił ponadto uwagę, że nie należy powoływać się na immunitet państwowy, aby chronić 
państwa i ich funkcjonariuszy przed odpowiedzialnością za używanie oprogramowania szpiegującego 
poza ich terytorium: 

„Immunitety zagranicznych suwerenów i urzędników nie powinny mieć zastosowania do 
ochrony państwowych lub niepaństwowych podmiotów odpowiedzialnych za targetowanie 
osób fizycznych za pomocą oprogramowania szpiegującego poza granicami kraju. Wynika to 
po części z faktu, że państwa mają obowiązek podejmowania pozytywnych działań w celu 
ochrony korzystania z praw osobistych i środków zaskarżenia”31.  

6.2. Ramy europejskiej konwencji praw człowieka 
Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że niejawna inwigilacja stanowi ingerencję w „życie 
prywatne”, ale także niekiedy w „mieszkanie” i „korespondencję”, a więc pojawia się kwestia na gruncie 
art. 8 konwencji88. 

Taka ingerencja może być uzasadniona tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w art. 8 ust. 2, 
tj. 

„Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie 
z uwagi na bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt 
gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i 
moralności lub ochronę praw i wolności osób”. 

W związku z tym niejawne użycie oprogramowania szpiegującego w kontekście operacji z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy skutecznie realizuje cele 
bezpieczeństwa narodowego – przez co spełnia kryterium legitymizacji – a ponadto spełnia wymogi 
legalności i konieczności w demokratycznym społeczeństwie. 

W odniesieniu do kwestii, czy dany środek rzeczywiście realizuje cele bezpieczeństwa narodowego, 
Trybunał uznał, że państwa członkowskie dysponują swobodą oceny przy określaniu, jakie cele 
przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i jakie środki są najodpowiedniejsze do 
osiągnięcia takich celów. Korzystanie z tej swobody oceny podlega jednak nadzorowi89. Biorąc pod 
uwagę, że Trybunał może nie być odpowiednio przygotowany do podważania osądu władz krajowych 
w takich sprawach, wymaga on, aby w przypadku domniemanego zagrożenia bezpieczeństwa 

                                                             
87  Kaye, David, The impact of spyware on fundamental rights [Wpływ oprogramowania szpiegującego na prawa podstawowe], 

zeznanie przed komisją PEGA Parlamentu Europejskiego, 27 października 2022 r.  
88  Europejski Trybunał Praw Człowieka, Guide to the Case-Law of the European Court of Human Rights. Data protection 

[Przewodnik po orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – ochrona danych], Wydawnictwo Rady Europy, 2022. 
89  Wyrok w sprawie Handyside przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, cyt. powyżej, pkt 49.  
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narodowego stanowiącego podstawę ograniczenia prawa człowieka, niezależne organy krajowe były 
upoważnione do sprawdzenia – za pomocą pewnej formy postępowania kontradyktoryjnego – czy 
zagrożenie to ma uzasadnione podstawy faktyczne90. 

W odniesieniu do wymogu legalności Trybunał określił, że środek inwigilacji „musi mieć jakąś podstawę 
w prawie krajowym oraz, w odniesieniu do jakości przedmiotowej ustawy, musi być dostępny dla 
zainteresowanej osoby i mieć przewidywalne konsekwencje”91. Musi on „wskazywać zakres wszelkiej 
swobody powierzonej właściwym organom oraz sposób jej wykonywania w sposób wystarczająco 
jednoznaczny, aby zapewnić osobie fizycznej odpowiednią ochronę przed arbitralną ingerencją”92. 
Trybunał opracował ponadto zestaw minimalnych wymogów, które ustawa musi spełniać, aby 
zapobiegać przypadkom nadużycia władzy: „charakter przestępstw, które mogą stanowić podstawę do 
wydania nakazu przechwycenia; określenie kategorii osób, których telefony mogą być podsłuchiwane; 
ograniczenie czasu trwania podsłuchu telefonicznego; procedura, jaką należy stosować przy analizie, 
wykorzystaniu i przechowywaniu uzyskanych danych; środki ostrożności, które należy zastosować przy 
przekazywaniu danych innym stronom, oraz okoliczności, w których nagrania mogą lub muszą zostać 
usunięte lub zniszczone”93. 

Jeśli chodzi o konieczność w społeczeństwie demokratycznym, środek może nie spełniać tego 
wymogu, gdy a) można było zastosować mniej restrykcyjne środki, ewentualnie przez wprowadzenie 
dodatkowych środków ostrożności i wdrożenie kontroli albo b) ingerencja w prawa danej osoby jest 
tak poważna, że przewyższa wszelkie korzyści, jakie środek ten może przynieść w zakresie 
bezpieczeństwa narodowego. 

Według Trybunału „pojęcie konieczności zakłada, że ingerencja odpowiada pilnej potrzebie 
społecznej, a w szczególności, że jest proporcjonalna do zamierzonego, uzasadnionego celu”. W 
związku z tym, „nawet jeśli władze krajowe dysponują swobodą oceny w kwestiach bezpieczeństwa 
narodowego”, „interes pozwanego państwa związany z ochroną jego bezpieczeństwa narodowego 
musi być zrównoważony w stosunku do wagi ingerencji w prawo skarżącego do poszanowania jego 
życia prywatnego”94. W kolejnych sprawach Trybunał stwierdził, że niejawny nadzór powinien być 
tolerowany tylko wtedy, gdy jest „absolutnie konieczny”. 95 

Istotna zmiana w orzecznictwie ETPC dotyczy warunków, na jakich dana osoba może stanąć przed 
Trybunałem, aby jej sprawa mogła zostać rozpatrzona. Chociaż zainteresowane osoby muszą zazwyczaj 
przedstawić dowody, że ich prawa zostały bezpośrednio naruszone, ETPC stwierdził, że status ofiary 
można uznać – i w konsekwencji przyznać legitymację procesową – nawet jeśli takie osoby nie mogą 
udowodnić, że środki niejawnego nadzoru zostały zastosowane konkretnie wobec nich. Wystarczy 
przedstawić dowody na to, że niejawne środki inwigilacji są w danym momencie stosowane lub że 
istnieją przepisy zezwalające na stosowanie takich środków oraz że nie są dostępne skuteczne krajowe 
środki zaskarżenia. 

„Trybunał przyjął, że skarżący może twierdzić, iż jest ofiarą naruszenia spowodowanego 
samym istnieniem niejawnych środków inwigilacji lub przepisów zezwalających na 
stosowanie takich niejawnych środków inwigilacji, jeżeli spełnione są poniższe warunki. 
Trybunał weźmie pod uwagę zakres przepisów zezwalających na stosowanie niejawnych 

                                                             
90 Sprawa Janowiec i in. przeciwko Rosji [WI] (skargi nr 55508/07 i 29520/09, 21 października 2013 r.). 
91  Kennedy przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skarga nr 26839/05, 18 maja 2010 r.). 
92  Kennedy przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 230. 
93  Kennedy przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 231. 
94  Leander przeciwko Szwecji (skarga nr 9248/81, seria A, 26 marca 1987 r.), pkt 59. 
95  Malone przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skarga nr 8691/79, seria A, 2 sierpnia 1984 r.). 



Wpływ oprogramowania Pegasus na prawa podstawowe i procesy demokratyczne 
 

PE 740.514 49 

środków inwigilacji poprzez sprawdzenie, czy skarżący może ewentualnie zostać nimi objęty 
– ze względu na przynależność do grupy osób, których dotyczą sporne przepisy, albo ze 
względu na to, że przepisy te dotyczą bezpośrednio wszystkich użytkowników usług 
komunikacyjnych, ponieważ ustanawiają system, w ramach którego możliwe jest 
przechwytywanie komunikatów każdej osoby. Po drugie, Trybunał weźmie pod uwagę 
dostępność środków zaskarżenia na poziomie krajowym i dostosuje stopień kontroli w 
zależności od skuteczności tych środków”96. 

Aby zapewnić dostęp do skutecznych środków zaskarżenia, ETPC wprowadził rygorystyczny wymóg 
dotyczący powiadamiania: osoby, wobec których zastosowano środek niejawnego nadzoru, muszą 
zostać powiadomione o tym fakcie „najszybciej jak tylko można dokonać powiadomienia bez narażania 
celu ograniczenia po zakończeniu stosowania danego środka nadzoru”97. Terminowe powiadomienie 
jest bowiem „nierozerwalnie związane ze skutecznością środków zaskarżenia przed sądem, a tym 
samym z istnieniem skutecznych zabezpieczeń przed nadużywaniem uprawnień w zakresie 
monitorowania”98.  

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrywał ponadto związek między inwigilacją a wolnością 
wypowiedzi w odniesieniu do dziennikarstwa. W różnych sprawach Trybunał usankcjonował dostęp do 
poufnych materiałów dziennikarskich w ramach systemów masowego przechwytywania 99. W 
sprawach tych podkreślono kluczowe znaczenie ochrony działalności dziennikarskiej w ramach 
konwencji, przy czym przedmiotem tych spraw była masowa inwigilacja, a nie ukierunkowana 
inwigilacja za pomocą oprogramowania szpiegującego.  W innych sprawach Trybunał skupił się jednak 
na zindywidualizowanej inwigilacji prowadzonej w sposób podobny do tego, co umożliwia system 
Pegasus, choć w mniej złożonym środowisku technologicznym. Przykładowo Trybunał jednogłośnie 
uznał, że Azerbejdżan naruszył prawo do prywatności i wolności wypowiedzi w sprawie, w której 
dziennikarka została objęta niejawnym nadzorem: w jej domu zainstalowano podsłuchy i ukryte 
kamery, zarejestrowano intymne sceny z jej sypialni, a następnie rozpowszechniono nagrania w 
internecie, wysłano do niej list z pogróżkami, a jej wrażliwe dane osobowe zostały ujawnione w 
raporcie śledczym; wszystkie te działania były rzekomo częścią strategii zastraszania 100. Należy 
zauważyć, że w celu ustalenia odpowiedzialności Azerbejdżanu nie było konieczne udowodnienie, że 
funkcjonariusze państwa bezpośrednio zaangażowali się w inwigilację lub ją zorganizowali, ponieważ 
Trybunał uznał, że Azerbejdżan naruszył swój pozytywny obowiązek wynikający z art. 10 dotyczący 
ochrony wolności wypowiedzi dziennikarki. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatruje obecnie kilka spraw dotyczących inwigilacji o nowym 
charakterze. 27 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Izby w sprawie adwokata i czworga aktywistów 
działających na rzecz praw człowieka dotyczącej skargi wniesionej na podstawie art. 8 konwencji 
(prawo do życia prywatnego)101. Skarżący twierdzili, że polskie prawo zezwala policji i służbom 
wywiadowczym na monitorowanie ich połączeń telefonicznych i komunikacji cyfrowej bez ich wiedzy. 
Twierdzili oni ponadto, że nie dysponują skutecznymi środkami zaskarżenia zgodnie z polskim 
prawem, ponieważ służby te nie były zobowiązane do informowania osób będących celem inwigilacji 

                                                             
96  Roman Zacharow przeciwko Rosji (skarga nr 47143/06, § 171), ETPC, 2015. 
97  Roman Zacharow przeciwko Rosji, pkt 287.  
98  Roman Zacharow przeciwko Rosji, pkt 234.  
99  Big Brother Watch i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skarga nr 58170/13 i 2 inne), pkt 447–450, 25 maja 2021 r. 
100  Chadidża Ismaiłowa przeciwko Azerbejdżanowi (skargi nr 65286/13 i 57270/14, 10 stycznia 2019 r.). 
101  Pietrzak przeciwko Polsce oraz Bychawska-Siniarska i inni przeciwko Polsce (skargi nr 72038/17 i 25237/18). 
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o stosowanych wobec nich środkach. W związku z tym środki te nie mogły być poddane kontroli 
sądowej. 
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7. PEGASUS A PRAWO UNII 

 

W tej sekcji rozważymy związek między środkami przyjętymi przez państwa członkowskie na rzecz 
bezpieczeństwa narodowego a prawem Unii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych. 

 

7.1. Oprogramowanie szpiegujące a bezpieczeństwo narodowe w 
traktatach UE 

Tematyka używania oprogramowania szpiegującego, aby osiągnąć cele bezpieczeństwa narodowego, 
wchodzi w zakres wielu przepisów prawa Unii zawartych w traktatach i w Karcie. Wynika to z faktu, że 
– jak już zauważono – sama możliwość podlegania wszechobecnej obserwacji (a w związku z tym bycia 
narażonym na szkodliwe działania) wyklucza autonomiczne działania w sferze indywidualnej, 
kulturowej i politycznej. 

Inwigilacja ingeruje w cały szereg praw i zasad. Wcześniej omawialiśmy pakt praw obywatelskich i 
politycznych ONZ oraz europejską konwencję praw człowieka jako normy, w odniesieniu do których 
można oceniać taką ingerencję. Co ważne, Kartę możemy jednak również wykorzystać jako normę, 
która, jak już wspomniano, zawiera stosowny wykaz następujących praw i zasad: 

• zasada godności (art. 1); 

• prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 6); 

• prawo do życia prywatnego i ochrony danych (art. 7 i 8); 

GŁÓWNE USTALENIA 

W kontekście prawa UE ukierunkowana inwigilacja ma znaczenie z punktu widzenia praw 
zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zasad określonych w traktatach (takich 
jak demokracja i praworządność) oraz różnych instrumentów prawa wtórnego UE takich jak 
instrumenty dotyczące prawa ochrony danych.  

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie 
wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego. Co do zasady nie wyklucza to, że 
działania związane z bezpieczeństwem narodowym podlegają prawu Unii, jeśli stanowią 
ingerencję w działania regulowane przez prawo Unii.  

Stosowanie prawa Unii do wykorzystywania oprogramowania szpiegującego do celów 
bezpieczeństwa narodowego uniemożliwia jednak fakt, że działania w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego są wyłączone z zakresu dwóch podstawowych aktów prawnych – RODO i dyrektywy 
o prywatności i łączności elektronicznej. To ograniczenie dotyczące ochrony osób, których dane 
dotyczą, w związku z działalnością państwa trudno uzasadnić w odniesieniu do praw zapisanych w 
Karcie i zasad zawartych w traktatach. Ponieważ wyłączenie to może być stosowane zbyt szeroko, 
należy wskazać, że dotyczy ono jedynie przypadków, w których oprogramowanie szpiegujące jest 
rzeczywiście przeznaczone do ochrony właściwie rozumianego bezpieczeństwa narodowego.  

Prawo Unii ma zastosowanie do wykorzystywania dochodzeń niejawnych do celów egzekwowania 
prawa, które podlegają dyrektywie o ochronie danych w sprawach karnych. Nawet w tej dziedzinie 
istnieją jednak dowody nadużyć w praktykach krajowych. 
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• wolność myśli, sumienia i religii (art. 10); 

• wolność wypowiedzi i informacji, w tym wolność mediów (w szczególności w przypadku, 
gdy celem ataku są dziennikarze) (art. 11); 

• wolność zgromadzania się i stowarzyszania się (art. 12), w tym wolność przystępowania do 
partii politycznych (art. 12 ust. 2); 

• wolność sztuki i badań naukowych oraz wolność akademicka (art. 13); 

• prawo własności (art. 17), zwłaszcza gdy, jak w przypadku oprogramowania Pegasus, 
inwigilacja wiąże się z dostępem do indywidualnej własności; 

• prawo do niedyskryminacji (art. 21), w przypadku gdy inwigilacja lub wynikające z niej 
działania są wymierzone konkretnie w osoby należące do określonych grup 
zidentyfikowanych np. na podstawie pewnych poglądów politycznych, które reprezentują; 

• prawo do angażowania się w działania zbiorowe (art. 28), gdy celem ataku są pracownicy i 
ich organizacje; 

• prawo kandydowania w wyborach europejskich i lokalnych (art. 39 i 40), w przypadku 
którego osoby zajmujące stanowiska polityczne lub chcące je zajmować są celem ataków, 
co wpływa na udział w wyborach lub uczciwość procesu wyborczego; 

• prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu (art. 47), w 
przypadku gdy osoba będąca celem inwigilacji nie dysponuje skutecznym środkiem 
prawnym przeciwko bezprawnej inwigilacji; 

• domniemanie niewinności (art. 48), w przypadku gdy zebrane informacje wykorzystuje się 
w celu wysuwania fałszywych oskarżeń oraz gdy kontrolę nad urządzeniami wykorzystuje 
się w celu fabrykowania fałszywych dowodów. 

Dla naszej analizy istotne są również dwa postanowienia ogólne zawarte w Karcie. Zgodnie z art. 51 
zastosowanie Karty jest ograniczone do stosowania prawa Unii: 

„Postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie [...] do państw członkowskich wyłącznie 
w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii”. 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 wszystkie ograniczenia praw i wolności ustanowionych w Karcie muszą spełniać 
zasady legalności oraz proporcjonalności (w tym potrzebę realizacji celów interesu ogólnego). W 
związku z tym każde takie ograniczenie musi (i) być ustanowione na mocy ustawy, (ii) przyczyniać się 
do osiągnięcia celu interesu ogólnego lub do ochrony praw i wolności innych osób, (iii) być konieczne 
do osiągnięcia tego celu oraz (iv) być zrównoważone (cel inwigilacji musi być realizowany w taki 
sposób, aby szkoda wynikająca z niepożądanej ingerencji w te prawa i wolności nie przeważyła nad 
korzyściami): 

„Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą 
być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady 
proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne 
i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom 
ochrony praw i wolności innych osób”. 

Ponadto zgodnie z art. 52 ust. 3 przyjmuje się, że prawa zawarte w Karcie pokrywają się w swoim 
znaczeniu i zakresie z odpowiadającymi im prawami w europejskiej konwencji praw człowieka, co 
oznacza, że poprzednia analiza dotycząca konwencji odnosi się również do Karty. 
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Wszechobecna inwigilacja ingeruje nie tylko w prawa indywidualne, ale także w podstawowe wartości 
demokracji i państwa prawa, ponieważ naruszenie praw osobistych wpływa bezpośrednio na realizację 
wartości (zob. sekcja 4), które wymieniono w art. 2 tekście skonsolidowanym Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE): 

„Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, 
demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka”. 

Ingerując w zaangażowanie polityczne osób fizycznych – a w szczególności osób, które pełnią funkcje 
publiczne lub są zainteresowane pełnieniem takich funkcji – bezprawna inwigilacja narusza zasadę 
demokracji przedstawicielskiej, która zgodnie z art. 10 ust. 1 TUE stanowi podstawę funkcjonowania 
Unii: 

„Podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska”. 

W TUE do bezpieczeństwa narodowego odniesiono się w sposób bezpośredni w art. 4: 

„Unia szanuje [...] podstawowe funkcje państwa [państw członkowskich], zwłaszcza funkcje 
mające na celu zapewnienie jego integralności terytorialnej, utrzymanie porządku 
publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego. W szczególności bezpieczeństwo 
narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa 
członkowskiego”. 

Tym samym UE jest zobowiązana do poszanowania bezpieczeństwa narodowego jako podstawowej 
funkcji państwa, która pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa 
członkowskiego. W związku z tym postanowieniem pojawia się potencjalny konflikt między z jednej 
strony uprawnieniem państwa do podejmowania dowolnych działań związanych z bezpieczeństwem 
narodowym (zgodnie z art. 4), a z drugiej strony potrzebą ochrony podstawowych praw i wartości UE, 
jeżeli naruszają je podejmowane przez państwo działania mające rzekomo na celu zachowanie 
bezpieczeństwa narodowego. 

Ogólną kwestią, do której należy się odnieść, jest zagadnienie, czy z faktu, że danej kompetencji lub 
danego uprawnienia nie przekazano UE, wynika, że państwo może swobodnie korzystać z tej 
kompetencji, nawet jeśli jego zachowanie narusza normy, prawa i zasady UE. Innymi słowy, należy 
zastanowić się, czy fakt, że środek państwowy jest realizowany w ramach nieprzekazanej kompetencji 
(uprawnienia niezastrzeżonego dla UE), oznacza, że prawo Unii nie ma zastosowania do tego środka. 
Można wyróżnić kompetencje państwowe, których nie przekazano jeszcze UE (kompetencje 
zachowane), oraz kompetencje, które w Traktacie wyraźnie zastrzeżono dla państw członkowskich 
(kompetencje zastrzeżone), takie jak bezpieczeństwo narodowe102. 

Z pewnością fakt, że danej kompetencji nie przekazano jeszcze państwu członkowskiemu, nie oznacza, 
że działania podejmowane w ramach jej wykonywania są wyłączone z zakresu prawa Unii. Zasadę tę 
potwierdził w wielu sprawach Trybunał Sprawiedliwości, a przykładem tego jest sprawa Schwarz 
dotycząca opodatkowania działalności edukacyjnej. Trybunał stwierdził, że 

                                                             
102  Za De Witte, B., „Exclusive Member State Competences: Is There Such a Thing?” [„Wyłączne kompetencje państw 

członkowskich: czy istnieje coś takiego?”] [w:] The Division of Competences between the EU and the Member States: 
Reflections on the Past, the Present and the Future [Podział kompetencji między UE a państwami członkowskimi: rozważania 
nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością], Hart, 2017, s. 59–73. 
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mimo iż opodatkowanie bezpośrednie należy do kompetencji państw członkowskich, to 
muszą one wykonywać swoje uprawnienia z poszanowaniem prawa wspólnotowego [...], w 
szczególności zaś postanowień dotyczących swobodnego świadczenia usług103. 

Podobna analiza dotyczy również działań, które należą do kompetencji zastrzeżonych dla państw 
członkowskich, takich jak bezpieczeństwo narodowe. Celem oceny dopuszczalności środków 
bezpieczeństwa narodowego na podstawie prawa Unii nie jest narzucenie zainteresowanym 
państwom konkretnych sposobów osiągnięcia ich celów w zakresie bezpieczeństwa narodowego 
(ponieważ naruszałoby to zastrzeżone kompetencje państw), a raczej ustalenie, czy takie środki są 
zgodne z zasadami, prawami i regułami prawa Unii w dziedzinach podlegających prawu Unii. W 
przypadku gdy takie środki kolidują z prawami podstawowymi, ustalenie to wymaga oceny legalności 
i proporcjonalności, której ostatecznie dokonuje Trybunał Sprawiedliwości. 

W ocenie tej zakłada się jednak możliwość, że ingerencja ma miejsce w zakresie stosowania prawa Unii, 
ponieważ Karta ma również zastosowanie „do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim 
stosują one prawo Unii” (art. 51). 

Wniosek, że określona działalność państwa (lub działalność podmiotu prywatnego z inicjatywy 
państwa) może uzasadniać ograniczenie praw podstawowych UE lub nawet może być wyłączona z 
niektórych instrumentów prawnych UE ze względu na to, że dotyczy bezpieczeństwa narodowego, 
zakłada jednak, że daną działalność klasyfikuje się jako mającą związek z bezpieczeństwem 
narodowym. Należy zauważyć, że to wstępne zagadnienie dotyczące kwalifikacji charakteru 
działalności państwa zawsze dotyczy prawa Unii, a zatem należy do kompetencji Trybunału 
Sprawiedliwości. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego w prawie Unii – w którym uwzględnia się różne 
oceny krajowe dotyczące kwestii, jakie poważne zagrożenia najbardziej zagrażają wspólnocie 
narodowej – z pewnością nie może obejmować działań wymierzonych w przeciwników politycznych 
lub mniejszości. 

 

7.2. Trybunał Sprawiedliwości w kwestii praw podstawowych, ochrony 
danych i bezpieczeństwa narodowego 

Trybunał Sprawiedliwości zbadał związek między prawami podstawowymi a bezpieczeństwem 
narodowym w kilku ważnych sprawach. 

Wśród nich należy wspomnieć o sprawach Schrems I i Schrems II104, w których Trybunał stwierdził 
nieważność odpowiednio porozumienia w sprawie „bezpiecznej przystani” i późniejszej Tarczy 
Prywatności (dotyczącej przekazywania danych osobowych z UE do USA). Orzeczenia te opierały się 
głównie na fakcie, że dane przekazywane do USA byłyby przetwarzane przez amerykańskie agencje 
bezpieczeństwa narodowego bez ograniczeń i środków odwoławczych obowiązujących w UE (a więc 
z naruszeniem prawa do ochrony danych i prawa do skutecznego środka odwoławczego). W sprawie 
Schrems II Trybunał stwierdził, że amerykańskie przepisy dotyczące inwigilacji do celów 
bezpieczeństwa narodowego nie spełniają  

                                                             
103  Wyrok z dnia 11 września 2007 r., Schwarz i Gootjes, C-76/05, ECLI:EU:C:2007:492, pkt 69. 
104  Wyrok z dnia 6 października 2015 r., Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, C-362/14, ECLI:EU:C:2015:65 0  

(Schrems I) oraz wyrok z dnia 16 lipca 2020 r., Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited i Maximillian 
Schrems, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559 (Schrems II). 
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„wymogów minimalnych związanych w prawie Unii z zasadą proporcjonalności, wobec 
czego nie można uznać, że programy oparte na tych przepisach nadzoru są ograniczone do 
tego, co ściśle konieczne105”. 

W odniesieniu do prawa do skutecznego środka odwoławczego Trybunał stwierdził, że 

„uregulowanie nieprzewidujące dla jednostek żadnej drogi prawnej w celu uzyskania 
dostępu do dotyczących ich danych osobowych lub sprostowania czy usunięcia takich 
danych nie zapewnia poszanowania zasadniczej istoty prawa podstawowego do skutecznej 
ochrony prawnej [...]106„. 

W sprawie Quadrature du Net 107 z 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości rozpatrywał francuską ustawę 
zobowiązującą dostawców usług łączności do zatrzymywania danych o ruchu. Stwierdził, że art. 15 
dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, interpretowany zgodnie z Kartą, stoi na 
przeszkodzie przepisom ustawowym takim jak przepis, który zaskarżono, tj. przepisom, w którym 
określono wymóg „prewencyjnego uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzymywania danych o 
ruchu i danych o lokalizacji”108. Trybunał uznał jednak, że w celu przeciwdziałania poważnym 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego od dostawców usług łączności elektronicznej można 
wymagać „uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzymywania danych o ruchu i danych o lokalizacji”109, 
pod warunkiem że będzie to miało miejsce tylko przez określony czas i przy zastosowaniu 
odpowiednich zabezpieczeń. Uznano również, że od dostawców można wymagać przeprowadzania 
automatycznych analiz danych o ruchu i danych o lokalizacji w celu przeciwdziałania poważnym i 
rzeczywistym zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, z zastrzeżeniem uprzedniego 
niezależnego przeglądu, nawet gromadzenie w czasie rzeczywistym danych technicznych dotyczących 
lokalizacji urządzeń końcowych mogłoby być uzasadnione w odniesieniu do osób, które są podejrzane 
o zaangażowanie w działalność terrorystyczną. 

W sprawach połączonych SpaceNet i Telekom Deutschland110 z 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości 
potwierdził, że uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie danych o ruchu i danych dotyczących 
lokalizacji w celach prewencyjnych jest sprzeczne z prawem Unii. W przypadku poważnego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa narodowego takie uogólnione i niezróżnicowanie zatrzymywanie jest jednak 
dozwolone przez ograniczony czas, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń. Ponadto w celu 
zwalczania poważnej przestępczości i ochrony bezpieczeństwa publicznego dozwolone jest 
ukierunkowane zatrzymywanie danych o ruchu i danych dotyczących lokalizacji – w zależności od 
kategorii osób, których dane dotyczą, lub za pomocą kryterium geograficznego – przez określony czas. 

Trybunał podtrzymał zatem ramy prawne, w których – zgodnie z zasadami legalności i 
proporcjonalności – uznano, że znaczne ograniczenia praw podstawowych i norm ochrony danych są 
dozwolone do celów bezpieczeństwa narodowego oraz w mniejszym stopniu do celów zwalczania 
poważnej przestępczości i ochrony bezpieczeństwa publicznego. 

 

                                                             
105  Schrems II, pkt 184. 
106  Schrems II, pkt 187. 
107  Wyrok z dnia 6 października 2020 r., La Quadrature du Netto i in./Premier ministre i in., sprawy połączone C-511/18, C-

512/18 i C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791. 
108  Quadrature du Net, pkt 168. 
109  Tamże. 
110  Wyrok z dnia 20 września 2022 r., Bundesrepublik Deutschland/SpaceNet AG (C-793/19) i Telekom Deutschland GmbH (C-

794/19), ECLI:EU:C:2022:702. 
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7.3. Bezpieczeństwo narodowe i ochrona danych w prawie Unii 
Jak zauważono w sekcji 5.1, postanowienia Karty „mają zastosowanie [...] do państw członkowskich 
wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii” (art. 51). W związku z tym, aby określić, w jakim 
zakresie Karta ma zastosowanie do działań związanych z bezpieczeństwem narodowym, należy 
zastanowić się, w jakim zakresie takie działania są objęte prawem Unii. Jeśli takie działania są wyłączone 
z niektórych przepisów prawa Unii, nie ma wtedy ochrony, którą można przyznać na podstawie tych 
przepisów lub na podstawie Karty w związku z ich interpretacją i stosowaniem. 

Wyłączenie to może mieć pewne paradoksalne skutki. Na przykład, jeśli działania związane z 
bezpieczeństwem narodowym są całkowicie wyłączone z zakresu prawa ochrony danych, wówczas 
orzeczenia wydane przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawach Schrems I i Schrems II mogą wydawać 
się wątpliwe: są oparte na normach – takich jak „wymogi minimalne związane w prawie Unii z zasadą 
proporcjonalności” – których sam Trybunał Sprawiedliwości nie stosuje w UE. W rzeczywistości w tych 
orzeczeniach Trybunał stwierdził nieważność programów przekazywania danych z UE do USA, 
ponieważ prawo amerykańskie nie zapewniało ochrony porównywalnej z ochroną przyznawaną 
prawem Unii w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych do celów bezpieczeństwa 
narodowego. Jeśli prawo ochrony danych nie ma zastosowania do działań związanych z 
bezpieczeństwem narodowym, to wydaje się, że różnica między ramami prawnymi USA i UE 
odnoszącymi się do regulacji takich działań w dużej mierze zanika. 

Przedstawiając projekt sprawozdania dotyczącego oprogramowania Pegasus, posłanka do Parlamentu 
Europejskiego Sophie in 't Veld zauważyła, że może wydawać się, iż UE stosuje podwójne standardy w 
odniesieniu do cyfrowych zagrożeń dla demokracji: chociaż Komisja jest zdecydowana zwalczać ataki 
na demokrację z zewnątrz, gdy zagrożenie dla demokracji pochodzi od rządów państw członkowskich 
UE, nagle uznaje, że obrona europejskiej demokracji nie jest już sprawą europejską, ale leży w gestii 
państw członkowskich111. 

Aby ocenić, w jakim zakresie prawo ochrony danych ma zastosowanie do działań związanych z 
bezpieczeństwem narodowym, należy wziąć pod uwagę, że RODO i dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej zawierają dwa rodzaje przepisów, które mają znaczenie dla przetwarzania 
danych osobowych do celów bezpieczeństwa narodowego: 

• przepisy wyłączające, zgodnie z którymi działania związane z bezpieczeństwem narodowym 
nie są objęte zakresem tych instrumentów, oraz 

• przepisy ograniczające, zgodnie z którymi ograniczenia tych samych instrumentów do celów 
bezpieczeństwa narodowego są dozwolone, ale tylko pod warunkiem, że spełniają wymogi 
dotyczące legalności i proporcjonalności. 

Przepisy ograniczające zakres 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 RODO rozporządzenie  

„nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych [...] w ramach działalności 
nieobjętej zakresem prawa Unii”. 

W motywie 16 wyraźnie stwierdzono, że do działalności „nieobjętej zakresem prawa Unii” zalicza się 
bezpieczeństwo narodowe: 

                                                             
111  Zob. Rankin, Jennifer, „Dutch MEP says illegal spyware »a grave threat to democracy«” [„Niderlandzka posłanka do PE 

twierdzi, że nielegalne oprogramowanie szpiegujące stanowi »poważne zagrożenie dla demokracji«”] [w:] The Guardian, 8 
listopada 2022 r. 
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„Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do kwestii ochrony podstawowych praw i 
wolności ani do swobodnego przepływu danych osobowych w związku z działalnością 
nieobjętą zakresem prawa Unii, taką jak działalność dotycząca bezpieczeństwa 
narodowego”. 

Podobnie w art. 1 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej stwierdzono, że dyrektywa 

„nie ma zastosowania [...] w żadnym wypadku do działalności dotyczącej bezpieczeństwa 
publicznego [...] (włączając dobrobyt gospodarczy państwa [...])”. 

Przepisy ograniczające 

Zgodnie z art. 23 RODO:  

„Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegają administrator danych 
lub podmiot przetwarzający, może aktem prawnym ograniczyć zakres obowiązków i praw 
przewidzianych w art. 12–22 i w art. 34, a także w art. 5 – o ile jego przepisy odpowiadają 
prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 12–22 – jeżeli ograniczenie takie nie narusza 
istoty podstawowych praw i wolności oraz jest w demokratycznym społeczeństwie środkiem 
niezbędnym i proporcjonalnym, służącym:[...]bezpieczeństwu narodowemu [...]”. 

Podobnie w art. 15 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej stwierdzono, że: 

„państwa członkowskie mogą uchwalić środki ustawodawcze w celu ograniczenia zakresu 
praw i obowiązków przewidzianych w art. 5, 6, art. 8 ust. 1–4, i art. 9 tej dyrektywy, gdy takie 
ograniczenia stanowią środki niezbędne, właściwe i proporcjonalne w ramach 
społeczeństwa demokratycznego do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego (tj. 
bezpieczeństwa państwa)”. 

Może się wydawać, że tych przepisów wyłączających i ograniczających nie da się pogodzić: jeśli 
działania związane z bezpieczeństwem narodowym nie są objęte zakresem RODO i dyrektywy o 
prywatności i łączności elektronicznej, nie ma sensu ustalać, na jakich warunkach prawa i obowiązki 
ustanowione przez te instrumenty mogą być ograniczone do celów bezpieczeństwa narodowego.  

Można je jednak pogodzić poprzez rozróżnienie między celem niektórych działań związanych z 
przetwarzaniem danych a celem ograniczeń obejmujących prawa i obowiązki związane z tymi 
działaniami. Cel danych działań związanych z przetwarzaniem danych – a nie cel ograniczeń – decyduje 
o tym, czy takie działania są objęte zakresem prawa ochrony danych. Na przykład wymogi dotyczące 
zatrzymywania danych nałożone na dostawców usług do celów bezpieczeństwa narodowego dotyczą 
działań związanych z przetwarzaniem danych mających na celu świadczenie usług łączności, czyli 
działań objętych dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej. W związku z tym takie wymogi 
należy oceniać zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 15 dyrektywy.  

Takie podejście Trybunał Sprawiedliwości112 zastosował rzeczywiście zarówno w odniesieniu do 
egzekwowania prawa 113, jak i bezpieczeństwa narodowego 114. Według Trybunału dyrektywa o 
prywatności i łączności elektronicznej musi mieć zastosowanie do środków nałożonych na dostawców 
do celów egzekwowania prawa i bezpieczeństwa narodowego, ponieważ w art. 15 ust. 1 dyrektywy 

                                                             
112  Zob. Buchta, A. i Kranenborg, H., „Institutional report topic 2: The new EU data protection regime” [„Sprawozdani e  

instytucjonalne na temat 2: nowy unijny system ochrony danych”] [w:] The New EU Data Protection Regime: Setting Global 
Standards for the Right to Personal Data Protection [Nowy unijny system ochrony danych: wyznaczanie ogólnoświatowych 
norm w zakresie prawa do ochrony danych osobowych]. XXIX kongres FIDE w Hadze, Eleven, 2020, s. 79–105. 

113 Wyrok Trybunału z dnia 21 grudnia 2016 r., sprawy C-203/15 i C-698/15, Tele2/Watson. 
114 Wyrok z dnia 6 października 2020 r., C-511/18, C-512/18 i C-520/18, La Quadrature du Netto i in. 
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wyraźnie uregulowano legalność środków ograniczających prawa osób, których dane dotyczą, do 
takich celów:  

„Tymczasem art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58 stosuje się siłą rzeczy przy założeniu, że krajowe 
środki ustawodawcze, które są w nim wymienione, wchodzą w zakres stosowania tej 
dyrektywy, ponieważ ta ostatnia upoważnia wyraźnie państwa członkowskie do ich 
przyjmowania wyłącznie z poszanowaniem ustanowionych w niej warunków”115.  

W istocie przepisy nakładające na dostawców środki polegające na zatrzymywaniu danych, mimo że są 
ukierunkowane na cele związane z egzekwowaniem prawa lub bezpieczeństwem narodowym, nadal 
dotyczą świadczenia usług łączności elektronicznej. Ta ostatnia działalność podlega dyrektywie o 
prywatności i łączności elektronicznej, w której uregulowano 

„wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług łączności elektronicznej 
[...], w tym przetwarzanie wynikające z obowiązków nałożonych na nich przez organy 
publiczne”116. 

Przedstawione powyżej argumenty przeciwko wyłączeniu niektórych środków bezpieczeństwa 
narodowego z zakresu prawa ochrony danych nie mają zastosowania do działań obejmujących 
wykorzystywanie oprogramowania szpiegującego przez urzędników państwowych – lub przez 
wyznaczonych przez nich prywatnych wykonawców – o ile działania te rzeczywiście służą celom 
bezpieczeństwa narodowego. Mogą one mieć jednak zastosowanie do przypadków, w których 
dostawcom usług łączności nakazuje się współpracę z organami państwowymi w zakresie instalacji i 
stosowania oprogramowania szpiegującego, ingerując w ten sposób w usługi, które dostawcy ci 
świadczą na rzecz swoich klientów. 

Ważny przepis dotyczący ochrony dostawców usług medialnych i dziennikarzy zawarto w 
proponowanym akcie o usługach medialnych, a w szczególności w art. 4 ust. 2 lit. c), „Prawa dostawców 
usług medialnych”. Zgodnie z tym przepisem państwa członkowskie nie mogą 

„wprowadzać oprogramowania szpiegującego do żadnych urządzeń ani maszyn używanych 
przez dostawców usług medialnych lub w stosownych przypadkach członków ich rodziny, 
ich pracowników lub członków rodziny pracowników, chyba że wprowadzenie takiego 
oprogramowania jest uzasadnione w poszczególnych przypadkach względami 
bezpieczeństwa narodowego i jest zgodne z art. 52 ust. 1 Karty i innymi przepisami prawa 
Unii”.  

W przepisie tym zawarto wymóg, aby każde wprowadzenie oprogramowania szpiegującego do takich 
celów oceniano w oparciu o zasadę proporcjonalności zgodnie z art. 52 Karty. Zapewnia on również 
stosowanie europejskiej konwencji praw człowieka, jak określono w Karcie. 

 

7.4. Wykorzystanie oprogramowania szpiegującego do celów 
egzekwowania prawa 

O ile działania związane z bezpieczeństwem narodowym są wyłączone z zakresu kluczowych 
instrumentów unijnego prawa ochrony danych, nie dotyczy to działań związanych z egzekwowaniem 

                                                             
115 Tamże, pkt 95. 
116  Tamże, pkt 101. 
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prawa 117. Te ostatnie działania wchodzą w zakres dyrektywy o ochronie danych w sprawach karnych118, 
która zgodnie z art. 1 ust. 1 dotyczy 

 „przetwarzani[a] danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom”. 

Takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie (art. 8) 

„wówczas i w zakresie, w jakim jest ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
przez właściwy organ w celach określonych w art. 1 ust. 1 oraz ma podstawę w prawie Unii 
lub prawie państwa członkowskiego”.  

Ponadto dane przetwarzanie musi być zgodne z zasadami ochrony danych (zgodność z prawem, 
rzetelność, minimalizacja, prawidłowość, bezpieczeństwo itp.), o których mowa w art. 4. 

Z zakresu dyrektywy nie wyłączono dochodzeń niejawnych. Zgodnie z motywem 26 takie dochodzenia 
można jednak prowadzić jedynie, 

„jeżeli czynności te są określone prawem i stanowią środek niezbędny i proporcjonalny w 
społeczeństwie demokratycznym, z należytym uwzględnieniem uzasadnionych interesów 
danej osoby fizycznej”. 

W związku z tym Karta – wraz z warunkami określonymi w odniesieniu do ograniczenia praw 
podstawowych – ma pełne zastosowanie do takich dochodzeń oraz do środków umożliwiających ich 
przeprowadzanie, jak stwierdzono w motywie 46:  

„Każde ograniczenie praw osoby, której dane dotyczą, musi być zgodne z Kartą i EKPC, w myśl 
wykładni zawartej, odpowiednio, w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a zwłaszcza musi odbywać się z poszanowaniem 
istoty tych praw i wolności”. 

Ustalając, czy korzystanie z oprogramowania Pegasus może być zgodne z dyrektywą i Kartą, należy 
rozważyć, czy spełniono wszystkie wymogi dyrektywy (jak i Karty). 

Dopuszczalność wykorzystywania oprogramowania Pegasus – i podobnych systemów hakowania 
urządzeń – do celów egzekwowania prawa należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego przypadku, 
biorąc pod uwagę wiele czynników: wagę przestępstwa lub zagrożenie bezpieczeństwa, które należy 
zbadać lub któremu należy zapobiec, ograniczenia, w ramach których wykorzystuje się funkcje 
systemu, oraz obowiązujące prawo krajowe. Wydaje się jednak, że Pegasus prawdopodobnie nie 
spełniałby wymogu konieczności, zarówno na podstawie dyrektywy, jak i Karty, dopóki istnieją 

                                                             
117 W kwestiach związanych z hakowaniem urządzeń w kontekście egzekwowania prawa, zob.: Gutheil, M., Liger, Q., Heetman, 

A., Eager, J. i Crawford, M., Legal Frameworks for Hacking by Law Enforcement: Identification, Evaluation and Comparison of 
Practices [Ramy prawne dotyczące hakowania przez organy ścigania: identyfikacja, ocena i porównanie praktyk]. Badanie 
sporządzone na wniosek komisji LIBE, Parlament Europejski, 2017. 

118  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 
89). 
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alternatywne rozwiązania, które pozwalają osiągnąć cele związane z egzekwowaniem prawa w mniej 
inwazyjny i bezpieczniejszy sposób119. 

Wdrożenie zasady legalności w prawie krajowym również wymaga dokładnej analizy, aby określić 
zgodność z prawem dochodzeń niejawnych. Na przykład Komisja Wenecka w swojej opinii z 2016 r. w 
sprawie zmiany polskiej ustawy o Policji120 stwierdziła, że 

„gwarancje procesowe oraz warunki materialne określone dla wdrażania tajnej kontroli są 
niewystarczające, aby zapobiec nadmiernemu stosowaniu tej kontroli i nieuzasadnionemu 
ingerowaniu w prywatność obywateli”. 

Ponadto zauważono, że polskie prawo wyraźnie wyłącza z zakresu zastosowania dyrektywy o ochronie 
danych w sprawach karnych działalność polskiego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego 
działalność przynajmniej częściowo dotyczy egzekwowania prawa 121, a zatem wchodzi w zakres 
zastosowania dyrektywy w sprawie egzekwowania prawa122. Można zatem twierdzić, że to wyłączenie 
stanowi nieprawidłową transpozycję przepisów dyrektywy o ochronie danych w sprawach karnych do 
prawa polskiego, a zatem jest sprzeczne z prawem Unii. 

Ogólniej rzecz biorąc, na pytanie, czy dane działanie dotyczy egzekwowania prawa – w celu ustalenia, 
czy wchodzi w zakres zastosowania dyrektywy – należy odpowiedzieć na podstawie prawa Unii (art. 1 
dyrektywy). Jeżeli zatem w prawie krajowym działanie, które zgodnie z art. 1 dotyczy raczej 
egzekwowania prawa, kwalifikuje się jako działanie związane z bezpieczeństwem narodowym, ta 
pierwsza klasyfikacja nie powinna mieć zastosowania do celów stosowania dyrektywy, tak aby 
działanie to nadal podlegało przepisom dotyczącym egzekwowania prawa zgodnie z dyrektywą 
(transpozycją dyrektywy). 

 

  

                                                             
119  Na temat oprogramowania Pegasus i egzekwowania prawa zob.: Vogiatzoglou, P., Marquenie, T. i Valke, P., Assessment of 

the Implementation of the Law Enforcement Directive [Ocena wdrożenia dyrektywy o ochronie danych w sprawach karnych].  
Badanie sporządzone na wniosek komisji LIBE, Parlament Europejski, 2022. 

120  Opinia w sprawie nowelizacji ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta 
przez Komisję Wenecką na 106. sesji plenarnej (Wenecja, 11–12 marca 2016 r.). Komisja Wenecka, oficjalnie Europejska 
Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, jest organem doradczym Rady Europy i składa się z niezależnych ekspertów w 
dziedzinie prawa konstytucyjnego. 

121  Litwiński P., Opinia prawna w sprawie naruszeń, w związku z ujawnionymi przypadkami użycia oprogramowania 
szpiegującego Pegasus w świetle prawa ochrony danych osobowych, przepisów Karty Praw Podstawowych UE i Konstytucji RP, 
Kancelaria Senatu, Warszawa 2022, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6283/plik/oe-390.pdf 

122  Litwiński P., Opinia prawna w sprawie naruszeń. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_konstytucyjne
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6283/plik/oe-390.pdf
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8. DALSZE DZIAŁANIA 

GŁÓWNE USTALENIA 

Stosowanie oprogramowania szpiegującego stanowi zagrożenie dla praw podstawowych i 
podstawowych zasad prawa Unii, takich jak demokracja (przedstawicielska-deliberatywna) i 
praworządność. Grozi to podważeniem podstawowych zasad, na których opiera się system 
prawny UE. 

Działania związane z bezpieczeństwem narodowym, w międzynarodowym i europejskim 
systemie prawnym, mogą uzasadniać ograniczenia praw podstawowych, lecz jeśli takie 
ograniczenia mają być zgodne z prawem, muszą spełniać warunki legitymizacji, legalności,  
konieczności, równoważenia i spójności z zasadami demokracji. 

W wielu przypadkach, w których je wprowadzono, oprogramowaniu Pegasus nie udało się jak 
dotąd spełnić tych wymogów, ponieważ wykorzystywano je do celów niezgodnych z prawem, 
bez odpowiednich ram prawnych, bez rzeczywistej konieczności i wyrządzając 
nieproporcjonalne szkody względem praw indywidualnych i demokracji. 

Oto przykładowe sugestie, które mogą pomóc w zapobieganiu nadużyciom: 

• ograniczenie zakresu przedmiotowego działań związanych z bezpieczeństwem 
narodowym w celu utrudnienia państwom wykorzystywania bezpieczeństwa 
narodowego jako fałszywego uzasadnienia prawnego działań służących innym celom; 

• określenie zakresu podmiotowego działań związanych z bezpieczeństwem narodowym, 
wyłączając z niego niektóre działania podmiotów prywatnych; 

• włączenie działania związanego z bezpieczeństwem narodowym w zakres prawa 
ochrony danych mające zapewnić, aby ograniczenia praw osób, których dane dotyczą, 
do celów bezpieczeństwa narodowego podlegały wymogom legalności i 
proporcjonalności; 

• wspieranie przyjęcia odpowiednich ram prawnych na szczeblu krajowym, ponieważ 
bezpieczeństwo narodowe pozostaje kompetencją zastrzeżoną dla państw 
członkowskich i to do nich należy skuteczne zapewnienie zgodności ich działania z 
prawami podstawowymi i zasadami prawa Unii. Ramy te powinny być zgodne z takimi 
zasadami jak: zasady legalności, uzasadnionego celu, konieczności, proporcjonalności, 
właściwego organu, sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, powiadamiania 
użytkowników, przejrzystości, nadzoru publicznego, bezpieczeństwa i certyfikacji oraz 
możliwości dostosowania technicznego. 

Politycznie wykonalne moratorium na stosowanie narzędzi służących do hakowania urządzeń 
mogłoby opierać się na silnym domniemaniu, że ich stosowanie jest niezgodne z prawem, a 
podstawę tego domniemania stanowią liczne dowody nadużywania takich narzędzi. 
Domniemanie to można by podważyć tylko wtedy, gdy państwo w przekonujący sposób wykaże 
wolę i zdolność do zapobiegania wszelkim nadużyciom. 

Ponadto państwa członkowskie należy wezwać do wprowadzenia zakazu stosowania 
określonych narzędzi szpiegujących, jeżeli – tak jak w przypadku oprogramowania Pegasus – 
istnieją solidne dowody na to, że wykorzystuje się je do działań niezgodnych z prawem, zwłaszcza 
w UE. Dopóki nie ma wyraźnych dowodów na to, że takie niedopuszczalne praktyki nie mają już 
miejsca, dalsze stosowanie oprogramowania Pegasus, nawet w ramach działań zgodnych z 
prawem, oznacza wspieranie jego producentów i twórców, a tym samym oznacza polityczny 
(nawet jeśli nie prawny) współudział w takich praktykach. 
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Jak już stwierdzono, stosowanie oprogramowania szpiegującego stanowi zagrożenie dla praw 
podstawowych i podstawowych zasad prawa Unii, takich jak demokracja (przedstawicielska-
deliberatywna) i praworządność. Grozi to podważeniem podstawowych zasad, na których opiera się 
system prawny UE. Niniejsza sekcja zawiera podsumowanie warunków zgodnego z prawem 
wprowadzania oprogramowania szpiegującego oraz przykłady ich zastosowania w sprawie 
oprogramowania Pegasus. 

8.1. Zgodne z prawem ograniczenia praw podstawowych do celów 
bezpieczeństwa narodowego 

Działania związane z bezpieczeństwem narodowym, w międzynarodowym i europejskim systemie 
prawnym, mogą uzasadniać ograniczenia praw podstawowych, lecz jeśli takie ograniczenia mają być 
zgodne z prawem, muszą spełniać wszystkie poniższe warunki: 

• legitymizacja. Przedmiotowe działania muszą służyć rzeczywistym celom bezpieczeństwa 
narodowego; 

• legalność. Muszą mieć solidną podstawę prawną, to znaczy muszą istnieć przepisy prawne, na 
których się opierają, a język tych przepisów musi być wystarczająco jasny i precyzyjny; 

• konieczność. Nie może istnieć lepszy sposób na osiągnięcie tych samych celów bezpieczeństwa 
narodowego, tzn. że wszystkie inne środki powodują większe naruszenia (skutkujące większą 
ingerencją w prawa) albo są mniej skuteczne (nie pozwalają osiągnąć celów bezpieczeństwa 
narodowego w takim samym lub większym zakresie); 

• równoważenie. Negatywny wpływ na prawa i wartości nie przeważać nad znaczeniem 
osiągnięcia celów bezpieczeństwa narodowego; 

• spójność z zasadami demokracji. Realizacja celów bezpieczeństwa narodowego powinna 
przyczyniać się do zachowania demokratycznych mechanizmów społecznych, a nie naruszać 
procesy demokratyczne. 

Konieczność spełnienia takich norm w działaniach związanych z bezpieczeństwem narodowym można 
wywnioskować ze źródeł ONZ, a także z europejskiej konwencji praw człowieka oraz traktatów 
europejskich i Karty, której postanowienia należy interpretować zgodnie z konwencją. 

Nie jest łatwo pogodzić korzystanie z oprogramowania Pegasus z tymi wymogami. 

• Wydaje się, że w wielu przypadkach wykorzystywano je do osiągania celów, które nie dotyczą 
bezpieczeństwa narodowego rozumianego jako ochrona całego społeczeństwa. 

• Wszechobecnej inwigilacji, jaki umożliwia, nie regulują odpowiednie ramy prawne. 

• W większości tych przypadków cel ten można by osiągnąć za pomocą środków powodujących 
mniejsze naruszenia niż wszechobecna inwigilacja zapewniona przez oprogramowanie 
Pegasus. 

• Wydaje się, że w wielu przypadkach wpływ na prawa indywidualne i procesy demokratyczne 
(takie jak wybory) przewyższa wszelkie korzyści w zakresie bezpieczeństwa, jakie można było 
uzyskać. 

• W niektórych przypadkach wydaje się, że system wykorzystywano w sposób powodujący 
osłabienie procesów demokratycznych, co groziło zmianą zarówno kształtowania się opinii 
publicznej, jak i wyników wyborów. 
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8.2. Wykorzystywanie oprogramowania szpiegującego w świetle prawa 
Unii 

Sekcja ta zostanie poświęcona kilku konkretnym aspektom, dzięki którym wykorzystywanie 
oprogramowania szpiegującego odbywać się zgodne z zasadami prawa Unii. Uwzględniony zostanie 
fakt, że, jak zauważono powyżej (sekcja 7.3), działania związane z bezpieczeństwem narodowym są 
wyłączone z kluczowych przepisów prawa ochrony danych, takich jak RODO i dyrektywa o prywatności 
i łączności elektronicznej. Jeśli przetwarzanie zalicza się do działań związanych z bezpieczeństwem 
narodowym, wówczas osoby, których dane dotyczą, są pozbawione ochrony wynikającej z takich 
przepisów (chociaż nadal mogą powoływać się na inne normy prawa Unii). 

Określenie zakresu przedmiotowego działań związanych z bezpieczeństwem narodowym 

Gdy pojęcie bezpieczeństwa narodowego wykorzystuje się w celu wyłączenia stosowania prawa Unii, 
należy określić jego zakres, ograniczając je do zagrożeń, które rzeczywiście dotyczą całej społeczności 
politycznej. Konieczność takiego określenia tego pojęcia wynika właśnie z tego, że stosuje się je w celu 
ograniczenia zakresu prawa Unii, a w szczególności instrumentów ochrony danych. W tym kontekście 
jego interpretacja jest związana z prawem Unii i należy w niej uwzględniać intencje prawodawców Unii, 
ale także ramy konstytucyjne UE. 

Jak zauważono, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznaje szeroki margines oceny dla państw 
określających cele bezpieczeństwa narodowego i decydujących o sposobie ich realizacji. W niedawnej 
analizie Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej stwierdziła, że pojęcie to jest stosunkowo słabo 
określone i jest rozumiane w różny sposób w różnych systemach prawnych123. 

Trudność związana z precyzyjnym określeniem, co wchodzi w zakres bezpieczeństwa narodowego, nie 
powinna jednak uniemożliwiać jasnego określenia, co bez wątpienia do niego nie należy. 
Bezpieczeństwo narodowe nie może obejmować działań mających na celu: (i) negatywne 
oddziaływanie na przeciwników politycznych; (ii) wpływanie na procesy demokratyczne, takie jak 
wybory, lub funkcje państwa, takie jak wymiar sprawiedliwości i administracja; (iii) ingerencję w media; 
(iv) atakowanie aktywistów działających na rzecz praw człowieka; (v) tłumienie krytyki i niezgody; (vi) 
przyznawanie specjalnych korzyści uprzywilejowanym przedsiębiorstwom lub sektorom; lub (vii) 
przynoszenie korzyści lub wyrządzanie szkody członkom grup, które określa się na podstawie religii, 
poglądów politycznych, pochodzenia etnicznego, rasy, płci, lub innym kategoriom osób potencjalnie 
doświadczającym dyskryminacji. Jeżeli państwo wprowadza środki mające rzekomo na celu 
bezpieczeństwo narodowe, a jednocześnie wydaje się, że środki te służą wyłącznie lub pomocniczo 
takim niezgodnym z prawem, niesprawiedliwym lub antydemokratycznym celom, zadaniem państwa 
powinno być przekonujące wykazanie, że podstawą tych środków jest bezpieczeństwo narodowe, że 
środki te nie mają żadnego innego celu oraz że zastosowano odpowiednie środki ostrożności w celu 
ograniczenia wszelkich negatywnych skutków ubocznych. Jeśli nie można przedstawić dowodów w 
tym zakresie (państwo nie wywiązuje się ze spoczywającego na nim ciężaru dowodu), wówczas należy 
stwierdzić, że środki takie nie mieszczą się w zakresie wyłączenia dotyczącego bezpieczeństwa 
narodowego i podlegają pełnej kontroli sądowej zgodnie z normami prawnymi mającymi 
zastosowanie do rzeczywistego celu takich środków. 

 

                                                             
123  Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Inwigilacja prowadzona przez służby wywiadowcze: środki zabezpieczające 

prawa podstawowe oraz środki prawne dostępne w Unii Europejskiej. Część II: Perspektywa badań terenowych i aktualizacja 
stanu prawnego, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2017. 
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Określenie zakresu podmiotowego działań związanych z bezpieczeństwem narodowym 

We wspomnianym wcześniej wyroku w sprawie Quadrature du Net Trybunał Sprawiedliwości 
zastosował dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej do osób trzecich, które przetwarzały (a 
konkretnie przechowywały) dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego na nie do 
celów bezpieczeństwa narodowego. Trybunał uznał zatem, że to przetwarzanie przez osoby trzecie nie 
zalicza się do działań związanych z bezpieczeństwem narodowym, nawet jeśli nakazano je ze 
względów bezpieczeństwa narodowego. 

Aby przełamać zarówno podejście Trybunału Sprawiedliwości, jak i ewentualne sugerowane 
rozszerzenia tego podejścia, Rada Europejska wprowadziła nowy przepis do projektu rozporządzenia 
w sprawie prywatności i łączności elektronicznej, stwierdzając, że rozporządzenie 

„nie ma zastosowania do ochrony podstawowych praw i wolności związanych z działaniami 
nieobjętymi zakresem prawa Unii, i w każdym razie środków, działań związanych z 
przetwarzaniem i operacji związanych z bezpieczeństwem narodowym i obroną narodową, 
niezależnie od tego, kto przeprowadza te operacje, czy jest to organ publiczny czy podmiot 
prywatny działający na zlecenie organu publicznego”. 

Należy sprzeciwić się tej zmianie, ponieważ dałaby ona państwom swobodę w zakresie odstępowania 
od przestrzegania wymogów dotyczących prywatności i łączności elektronicznej, a w szczególności w 
zakresie uchylania zakazu ingerencji w urządzenia użytkowników, takie jak ich telefony komórkowe, 
określonego w art. 5 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej i powtórzonego w art. 8 
proponowanego rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej: 

„Korzystanie z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz 
gromadzenie informacji z urządzenia końcowego użytkowników końcowych, w tym 
informacji o oprogramowaniu i sprzęcie, inne niż dokonywane przez użytkownika 
końcowego, którego dotyczą, jest zakazane”. 

Włączenie działania związanego z bezpieczeństwem narodowym w zakres prawa ochrony 
danych 

Oczywiście wymienione wyżej podejścia dają jedynie ograniczoną możliwość kontroli sądowej. 
Silniejszą i mniej niepewną ochronę przed nadużyciami związanymi z oprogramowaniem 
szpiegującym można by uzyskać, gdyby ponownie przeanalizowano przepisy wyłączających 
stosowanie RODO oraz dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (i rozporządzenia), tak aby 
cele bezpieczeństwa narodowego stanowiły podstawę ograniczeń przepisów o ochronie danych 
opartych na legalności i proporcjonalności (a nie bezpośredniego wyłączenia z tych instrumentów). 

Wydaje się, że istnieją mocne argumenty przemawiające za wyeliminowaniem takich wyłączeń, jeśli 
inwigilacja do celów bezpieczeństwa narodowego ma spełniać wymóg ustanowiony przez ETPC, tj. 
wymóg legalności, konieczności i proporcjonalności, w tym dostępności odpowiednich środków 
odwoławczych. Jak zauważono, wymogi takie zaproponował również Trybunał Sprawiedliwości w 
związku z inwigilacją w Stanach Zjednoczonych (we wspomnianych wcześniej sprawach Schrems I i II). 
Gdyby wprowadzono taką zmianę legislacyjną, to w większości przypadków stosowanie 
oprogramowania takiego jak Pegasus zostałoby uznane za niezgodne z prawem również w świetle 
prawa Unii. 

Wspieranie przyjęcia odpowiednich ram prawnych na szczeblu krajowym 

Ponieważ bezpieczeństwo narodowe pozostaje kompetencją zastrzeżoną dla państw członkowskich, 
to do nich należy skuteczne zapewnienie zgodności ich działania z prawami podstawowymi i zasadami 
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prawa Unii. Jednocześnie instytucje Unii powinny jednak wspierać przyjęcie przez państwa 
członkowskie odpowiednich ram prawnych dotyczących stosowania oprogramowania szpiegującego 
do celów bezpieczeństwa narodowego124: 

1. Legalność. Każde użycie oprogramowania szpiegującego do celów bezpieczeństwa 
narodowego powinno mieć podstawę prawną, która jest wystarczająco jasna i precyzyjna, aby 
osoby fizyczne mogły zrozumieć, na jakich warunkach i w jakich celach mogą być poddane 
niejawnemu nadzorowi. 

2. Uzasadniony cel. Oprogramowanie szpiegujące należy wykorzystywać wyłącznie do 
osiągnięcia rzeczywistego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, w taki 
sposób, aby przyczyniało się do ochrony społeczeństwa demokratycznego, a nie ją utrudniało. 

3. Konieczność. Oprogramowanie szpiegujące należy wykorzystywać wyłącznie w przypadku, 
gdy realizowanego celu bezpieczeństwa narodowego nie można osiągnąć w takim samym 
stopniu w inny sposób przy zastosowaniu środków powodujących mniejsze naruszenia lub w 
sposób powodujących mniejsze naruszenia. Oznacza to, że informacje, do których uzyskano 
dostęp lub które są w inny sposób zatrzymywane, powinny być ograniczone do tego, co jest 
istotne dla danego zagrożenia, a dostęp do nich powinny mieć tylko upoważnione organy i 
tylko w celu i na czas określony w zezwoleniu. 

4. Adekwatność. Każde wykorzystanie oprogramowania szpiegującego powinno być 
odpowiednie do realizowanego celu bezpieczeństwa narodowego. 

5. Proporcjonalność (równoważenie). Osiągane korzyści dla bezpieczeństwa narodowego 
powinny przewyższać znaczenie ingerencji w prawa indywidualne i wartości demokratyczne. 
W tym celu należy wziąć pod uwagę nie tylko powagę abstrakcyjnych scenariuszy ryzyka, ale 
także prawdopodobieństwo, że takie scenariusze staną się rzeczywistością. W związku z tym, 
aby ingerencja w prawa i demokrację była uzasadniona, powinno istnieć duże 
prawdopodobieństwo, że wystąpi konkretne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a 
także duże prawdopodobieństwo, że informacje uzyskane dzięki oprogramowaniu 
szpiegującemu będą przydatne do stwierdzenia takiego zagrożenia lub przeciwdziałania 
takiemu zagrożeniu.  

6. Właściwy organ. Zezwolenia i inne ustalenia dotyczące wykorzystywania oprogramowania 
szpiegującego powinien wydawać bezstronny i niezależny organ posiadający odpowiednie 
umiejętności i zasoby. 

7. Sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy. Korzystanie z oprogramowania szpiegującego powinno 
podlegać kontroli przeprowadzanej przez niezależny, właściwy i bezstronny sąd ustanowiony 
na mocy prawa, posiadający uprawnienia niezbędne do terminowego egzekwowania praw 
wszystkich osób będących celem inwigilacji oraz zapewniający środki odwoławcze w 
przypadku naruszenia tych praw. 

8. Powiadamianie użytkowników. W przypadku zhakowania urządzeń użytkowników należy 
powiadomić o tym osoby będące celem inwigilacji możliwe najszybciej, nie zagrażając celowi 
operacji nadzoru. 

                                                             
124  Aby zapoznać się z niektórymi z tych wymogów, zob.: Electronic Frontier Foundation i inne NGO (2014), Necessary and 

Proportionate: On the application of human rights to communication surveillance [Konieczne i proporcjonalne: o 
stosowaniu praw człowieka do nadzoru komunikacji], https://necessaryandproportionate.org 

https://necessaryandproportionate.org/
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9. Przejrzystość. Państwa powinny zapewnić odpowiednie, publicznie dostępne informacje na 
temat ram prawnych regulujących wykorzystywanie oprogramowania szpiegującego (w tym 
przepisów ustawowych, wykonawczych, działań, uprawnień lub organów) oraz na temat 
sposobów wykorzystywania oprogramowania szpiegującego przez agencje państwowe. 
Ponadto należy podawać do wiadomości publicznej informacje o wykrytych nadużyciach 
produktów służących cyberinwigilacji. 

10. Nadzór publiczny. Państwa powinny ustanowić niezależne mechanizmy nadzoru w celu 
zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie korzystania z oprogramowania 
szpiegującego. Parlamenty powinny mieć możliwość przeprowadzania skutecznych kontroli 
nad niejawnymi działaniami władzy wykonawczej. W skład organów nadzoru, które 
przeprowadzają te kontrole, powinni wchodzić przedstawiciele opozycji.  

11. Bezpieczeństwo i certyfikacja. Należy określić precyzyjne wymogi technologiczne dotyczące 
oprogramowania szpiegującego, tak aby zapewnić integralność danych i poufność operacji, 
które co do zasady powinni przeprowadzać właściwi urzędnicy państwowi. 

12. Możliwość dostosowania technicznego. Funkcje narzędzia szpiegującego powinny być 
ograniczone do pojedynczych funkcji albo posiadać możliwość dostosowania, tak aby przed 
wprowadzeniem oprogramowania szpiegującego można było je ograniczyć do tego, co w 
danym przypadku jest konieczne i prawnie dozwolone. 

 

8.3. A co z oprogramowaniem Pegasus? 
Jak już zauważono, narzędzia służące do hakowania urządzeń mogą być wprowadzane zgodnie z 
prawem przez państwa członkowskie do celów bezpieczeństwa lub egzekwowania prawa jedynie w 
odpowiednich okolicznościach. Ich wykorzystywanie powinno być ograniczone wyłącznie do tego, co 
jest konieczne, aby osiągnąć uzasadniony cel, podlegać ścisłym i bezstronnym kontrolom, a ostatecznie 
kontroli sądowej, oraz spełniać wymogi techniczne mające zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność ich 
działania. 

Komisja, jako strażniczka traktatów, powinna aktywnie angażować się w badanie przypadków 
wykorzystywania oprogramowania szpiegującego i zapewniać przestrzeganie prawa Unii oraz 
wdrażanie jego wartości. Parlament UE ma w tym względzie do odegrania zasadniczą rolę, nie tylko 
poprzez swój udział w przyjmowaniu odpowiednich instrumentów legislacyjnych (takich jak 
proponowane rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej), ale także poprzez 
działania dochodzeniowe oraz kontakty z parlamentami narodowymi i rządami krajowymi, mediami i 
opinią publiczną. Komisja PEGA rzeczywiście wykazała się dużą skutecznością w gromadzeniu i badaniu 
dowodów dotyczących stosowania oprogramowania Pegasus oraz w przedstawianiu obszernych, 
publicznie dostępnych informacji i perspektyw krytycznych 125. Działalność komisji rzeczywiście 
pokazała, jak ważne jest przyznanie Parlamentowi szerokich uprawnień dochodzeniowych 
stanowiących niezbędne uzupełnienie jego obowiązków legislacyjnych i politycznych126. 

Należy podjąć różne inicjatywy związane z wykorzystywaniem narzędzi do hakowania urządzeń: 

                                                             
125 https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/pega/home/highlights 
126 Można by wykorzystać porównanie ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie Sąd Najwyższy już dawno zgodził się z Kongresem, 

że uprawnienia dochodzeniowe są tak istotne dla funkcji ustawodawczej, że wynikają z ogólnego powierzenia Kongresowi 
uprawnień ustawodawczych. Zob. McGrain/Daugherty, 273 U.S. 174 (1927): „uprawnienia śledcze – wraz z procesem ich 
egzekwowania – są istotnym i odpowiednim środkiem pomocniczym funkcji ustawodawczej”. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/pega/home/highlights
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/273/135/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/273/135/
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• konsekwentne stosowanie obowiązującego prawa krajowego i prawo Unii (w tym traktatów, 
Karty i europejskiej konwencji praw człowieka) w celu oceny legalności istniejących praktyk;  

• nakłanianie państw, które stosują narzędzia szpiegujące, aby stworzyły odpowiednie ramy 
organizacyjne, technologiczne i prawne, których brak powodowałaby, że każde użycie 
oprogramowania służącego do hakowania urządzeń byłoby niezgodne z prawem i dlatego 
powinno zostać wstrzymane; 

• zaangażowanie ekspertów i społeczeństwa obywatelskiego w polityczną, etyczną i 
technologiczną debatę na temat wykorzystywania systemów hakowania urządzeń, ich 
skutków i rozwiązań alternatywnych. 

Jak już wspomniano, specjalny sprawozdawca ds. promocji i ochrony prawa do wolności wyrażania 
opinii oraz wolności wypowiedzi zaproponował moratorium na stosowanie oprogramowania 
szpiegującego 127. Jest to opinia, z którą możemy się zasadniczo zgodzić: zgodnie z oceną 
proporcjonalności przeprowadzaną w sytuacjach empirycznych samo istnienie powszechnych 
nadużyć przy wprowadzaniu systemu hakowania urządzeń mogłoby uzasadniać zawieszenie ich 
stosowania do czasu, aż wszystkie problemy technologiczne, prawne lub organizacyjne, które 
umożliwiły takie nadużycia, zostaną w zadowalający sposób rozwiązane. Globalny, choć tymczasowy, 
zakaz hakowania urządzeń byłby niewątpliwie najskuteczniejszym sposobem zapobiegania 
powszechnym nadużyciom, których byliśmy świadkami. 

Popierając pomysł ogólnego moratorium na stosowanie oprogramowania szpiegującego służącego do 
hakowania urządzeń – rozumianego jako globalny zakaz jego stosowania do czasu opracowania 
środków zapobiegających nadużyciom na całym świecie – musimy jednak pogodzić się z faktem, że 
większość państw na świecie, w tym wszystkie państwa członkowskie UE, stosuje obecnie narzędzia 
szpiegujące. Kwestię hakowania urządzeń wyraźnie uznano w niektórych przepisach krajowych, takich 
jak przepisy włoskie128, a wielu przedstawicieli organów ścigania i sił bezpieczeństwa uważa je za ważną 
część swojego zestawu narzędzi, przy czym pogląd ten podziela wielu polityków. 

W związku z tym zamiast zalecać, aby wszystkie państwa członkowskie natychmiast i bezwarunkowo 
zrezygnowały ze wszystkich narzędzi do hakowania urządzeń, uważamy, że politycznie bardziej 
wykonalne byłoby ustanowienie moratorium na stosowanie tych narzędzi, które opierałoby się na 
silnym domniemaniu, że ich stosowanie jest niezgodne z prawem. Podstawę domniemania stanowią 
liczne dowody nadużywania takich narzędzi w wielu krajach, a domniemanie można podważyć tylko 
wtedy, gdy państwo w przekonujący sposób wykaże wolę i zdolność do zapobiegania wszelkim 
nadużyciom poprzez konsekwentne i skuteczne wdrażanie wszystkich środków wymaganych (zob. 
sekcje 8.1 i 8.2) w celu zapewnienia zgodności z prawami podstawowymi, demokracją i 
praworządnością. 

Ponadto wszystkie państwa członkowskie należy wezwać do wprowadzenia zakazu stosowania 
określonych narzędzi szpiegujących, jeżeli istnieją solidne dowody na to, że narzędzia te 
wykorzystywano już do działań niezgodnych z prawem, zwłaszcza w UE. W przypadku 
oprogramowania Pegasus można zadać sobie pytanie, czy takie nadużycia należy przypisać samemu 
charakterowi oprogramowania – jego cechom technicznym, takim jak jego ogólny zakres, który 
zapewnia maksymalną ingerencję, oraz brak odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa i integralności 

                                                             
127  Organizacja Narodów Zjednoczonych, sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ds. promocji i ochrony prawa do 

wolności wyrażania opinii oraz wolności wypowiedzi, 2014; Kaye, David, The impact of spyware on fundamental rights 
[Wpływ oprogramowania szpiegującego na prawa podstawowe]. 

128  Dekret ustawodawczy z dnia 29 grudnia 2017 r., nr 216, zmieniony ustawą z dnia 28 lutego 2020 r., nr 7. 
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gromadzonych i przekazywanych przez niego danych – czy też nadużycia te mają raczej związek z 
ramami handlowymi, instytucjonalnymi, organizacyjnymi i politycznymi, w których wprowadzono tę 
technologię. W każdym razie sam zakres tych nadużyć uzasadnia zakaz stosowania oprogramowania 
Pegasus (w tym jego zakupu, sprzedaży, przywozu i wywozu). Dopóki nie ma wyraźnych dowodów na 
to, że takie niedopuszczalne praktyki nie mają już miejsca, dalsze stosowanie oprogramowania 
Pegasus, nawet w ramach działań zgodnych z prawem, jest równoznaczne ze wspieraniem jego 
produkcji i dystrybucji, a tym samym oznacza polityczny (nawet jeśli nie prawny) współudział w takich 
praktykach. 
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Niniejsze badanie, przeprowadzone na zlecenie Departamentu Tematycznego ds. Praw 
Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek komisji śledczej ds. 
zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i równoważnego oprogramowania szpiegowskiego 
służącego inwigilacji (PEGA), zawiera analizę wpływu, jaki korzystanie z oprogramowania Pegasus i 
podobnego oprogramowania szpiegującego wywiera na wartości określone w art. 2 TUE, na 
ochronę prywatności i ochronę danych oraz na procesy demokratyczne w państwach 
członkowskich. 
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