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З

важаючи на реалії революційного захоплення

подавалося у cm.

населення планети інформаційними потоками

інформації

в

1

Закону

України

автоматизованих

«Про захист

системах»,

але

мережі Internet та їх повсякденного використання,

було виключено внаслідок внесення змін до нього

врегулювання правового поля розповсюдження і

Законом

використання інформації стає архінеобхідним у

Одним

України
з

авторів

№

2594-15

надавалося

від

31.05.2005

визначення

р.

комп'ю-

всіх країнах, які претендують на роль мотивовано

терної інформації (див.

го учасника інформаційних відносин. При цьому

комп'ютерних даних) з використанням комп'ю

посилання)[3]

(далі

—

болючим лишається неврегульованість або неефек

терних

тивне регулювання в окремих країнах світу, у тому

локальний, так і транснаціональний характер[4], а

числі в Україні, відповідальності за транснаціо

характер загрози, який вони створюють, може

нальні злочини і, зокрема, кібернетичні злочини.

обраховуватися

Злочини, які вчинюються за допомогою або з
використання

комп'ютерних

систем

мереж та технологій, можуть мати як

мільйонами доларів

США,

і,

навіть, бути тотальним.

(відповідно

За повідомленнями Федерального бюро роз

до cm. 1 Конвенції Ради Європи «Про кіберзлочин

слідувань (ФБР) США щодо статистики скарг, які

ність»,

надходили протягом 2006 р. в підрозділ по бороть

кий

«комп'ютерна система»

пристрій

або

групу

пов'язаних пристроїв,
обробку

даних)[1]

повідно до cm.

1

кіберзлочинність»,

поєднаних

чи

бі з Internet-злочинами — Internet Crime Computer

від

Center, від громадян, котрі постраждали від хаке-

виконує автоматич

рів[5, 6], надійшло 200 тис. заяв, а збитки, яких

один або більше з яких,

повідно до певної програми,
ну

означає будь-я

взаємно

і

комп'ютерних

Конвенції Ради

(від

зазнали американці від дій Internet-шахраїв, скла

Європи

«Про

ли майже 200 млн. доларів[7]. При цьому кіль

означає

кість скарг стала значно меншою в порівнянні з

інформації або

попередніми роками, а шкода, заподіяна кіберзло-

концепцій у формі, яка є придатною для обробки у

чинами, значно зросла, що свідчить про «витонче

комп'ютерній системі,

ність» кіберзлочинності і цілеспрямованість її на

будь-яке

представлення

є придатною для
ня

певної

тому

«комп'ютерні

даних

(поняття

дані»

включаючи програму,

того,

функції

числі

фактів,

щоб спричинити виконан

комп'ютерною

комп'ютерної

комп'ютерної

системою),

Визначення

Україна, посідаючи четверте місце в світі за

інформації[2, 3]

сегментом вчинення кіберзлочинів з її терито-

інформації

є

значно

рії[7], мала б вживати всіх можливих заходів для

виходячи

протидії таким злочинам, зокрема шляхом імпле

1 «Конвенції про кіберзлочинність».

комп

ютерної

найцінніші предмети в останній час.

у

вужчим за термін «комп'ютерні дані»,
із змісту cm.

яка

інформації

до

2004 р.

ментації у внутрішнє законодавство норм міжна
родних актів щодо регулювання правовідносин в
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Використання модельних норм Конвенції Ради Європи «Про кіберзлочинність» (2001 р.)

Internet, у тому числі і передбачення різних видів
юридичної відповідальності за вчинення кіберне
тичних правопорушень і злочинів — як особливо
небезпечних правопорушень.

— «Погроза з расистських чи ксенофобських
мотивів» (ст. 4);
— «Образа з расистських чи ксенофобських
мотивів» (ст. 5);

Еталонні (модельні) норми Конвенції Ради

— «Заперечення, значна мінімізація, схвален

Європи «Про кіберзлочинність»[1] від 23 листо

ня або виправдання геноциду чи злочинів проти

пада 2001 р. (далі — Конвенція) були покликані

людства» (ст. 6).

не лише визначити види кібернетичних злочинів і

Слід звернути увагу на те, що Конвенція та

характер протидії таким, а й надавали реальну

Додатковий протокол регламентують не лише вид

можливість запозичення і (або) імплементації у

або род злочинів, відповідно до об'єкта злочину, а

чинне законодавство країн-учасниць модельних

й чітко визначають суть об'єктивної сторони скла

положень щодо визначень груп і окремих видів

ду злочину. Так, зважаючи на визначення відповід

кібернетичних злочинів.

них груп злочинів у Конвенції та Додаткового про

Натомість, незважаючи на необхідність вре

токолу, зазначені склади злочинів за родовим об'єк

гулювання в Україні правовідносин у сфері вико

том посягання, відповідно до систематизації Осо

ристання комп'ютерних систем і, зокрема, перед

бливої частини КК України, мають належати до:

бачення відповідальності за кримінально карані

1) правопорушення проти конфіденційності,

порушення в мережі Internet, ратифікована зазна

цілісності і доступності комп'ютерних даних і

чена Конвенція була лише майже через чотири

систем (ст. 2—6 Конвенції) та правопорушення,

роки — 7 вересня 2005 р.[8]. Інша ситуація мала

пов'язані з комп'ютерами (ст. 7, 8 Конвенції) —

місце щодо Додаткового протоколу до Конвенції

розділ XVI Особливої частини КК України «Зло

Ради Європи «Про кіберзлочинність», який стос

чини в сфері використання електронно-обчислю

ується криміналізації дій расистського та ксено-

вальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ю

фобного характеру,

терних мереж»;

вчинені через комп'ютерні

системи (далі — Додатковий протокол), який був

2) правопорушення пов'язані зі змістом, під

підписаний[9] і ратифікований[10] в один день —

якими у ст. 9 Конвенції розуміються «Правопору

21 липня 2006 р.

шення, пов'язані з дитячою порнографією», а саме:

Особливу увагу в зазначених документах при

вироблення дитячої порнографії з метою її розпов

вертає перелік порушень, які обов'язкові для пра

сюдження за допомогою комп'ютерних систем (а);

вового лімітування у внутрішньому законодавстві

пропонування або надання доступу до дитячої пор

країн-учасниць, а також перелік порушень, щодо

нографії за допомогою комп'ютерних систем (b);

включення у внутрішнє законодавство країн-уча

розповсюдження або передача дитячої порнографії

сниць яких Рада Європи надає рекомендації.
Відповідно до положень статті частини першої
Конвенції кібернетичні злочини поділяються на:
— правопорушення проти конфіденційності,

за допомогою комп'ютерних систем (с); здобуття
дитячої порнографії за допомогою комп'ютерних
систем для себе чи іншої особи (d); володіння дитя
чою порнографією у комп'ютерній системі чи на

цілісності і доступності комп'ютерних даних і

комп'ютерному носії інформації (е) — розділ XII

систем: «Незаконний доступ» (ст. 2); «Нелегальне

Особливої частини КК України «Злочини проти

перехоплення» (ст. 3); «Втручання у дані» (ст. 4);

громадського порядку та моральності»;

«Втручання у систему» (ст. 5); «Зловживання при
строями» (ст. 6);

3) правопорушення, пов'язані з порушенням
авторських та суміжних прав, передбачені у стат

— правопорушення, пов'язані з комп'ютера

ті 10 Конвенції, — розділ V Особливої частини

ми: «Підробка, пов'язана з комп'ютерами» (ст. 7);

КК України «Злочини проти виборчих, трудових

«Шахрайство, пов'язане з комп'ютерами» (ст. 8);

та інших особистих прав і свобод людини і грома

—

правопорушення пов'язані зі змістом, а

саме — «Правопорушення, пов'язані з дитячою
порнографією» (ст. 9);
— правопорушення, пов'язані з порушенням
Додатковим
який

протоколом подається
стосується

4) правопорушення, визначені у Додатковому
протоколі як дії расистського та ксенофобного

авторських та суміжних прав (ст. 10).
злочинів,

дянина»;

характеру,

вчинені

через комп'ютерні системи,

визначені у статтях 3—5, мають бути внесені у
перелік

розділ XX Особливої частини КК України «Злочи

криміналізації дій

ни проти миру, безпеки людства і міжнародного

расистського та ксенофобного характеру, вчине
них через комп'ютерні системи, які необхідно
включити у внутрішнє законодавство:
— «Поширення расистського та ксенофобно
го матеріалу через комп'ютерні системи» (ст. 3);
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правопорядку».
Незважаючи на те, що Конвенцію було рати
фіковано 7 вересня 2005 р., а Додатковий прото
кол — 21 липня 2006 р., на сьогоднішній день до
КК України не внесені відповідні зміни і допов-
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—

нення щодо криміналізації низки кіберзлочинів,
як того вимагають міжнародні акти. Так, чинний
КК України не передбачає кримінальної відпові
дальності за:
ване у ст. 6 Конвенції як умисне вчинення, без
права на це:

або

передача дитячої

— здобуття дитячої порнографії за допомо
гою

1. Зловживання пристроями, яке регламенто

розповсюдження

порнографії за допомогою комп'ютерних систем;
комп'ютерних систем для

себе

чи

іншої

особи;
—

володіння

дитячою

порнографією

у

комп'ютерній системі чи на комп'ютерному носії

a) виготовлення, продаж, придбання для вико
ристання, розповсюдження або надання для вико
ристання іншим чином: 1) пристроїв, включаючи
комп'ютерні програми, створених або адаптованих
в першу чергу з метою вчинення будь-якого зі зло
чинів, перелічених у статтях 2—5 вище; 2) комп'ю
терних паролів, кодів доступу або подібних даних,
за допомогою яких можна здобути доступ до усієї
або частини комп'ютерної системи з наміром вико
ристання її для вчинення будь-якого зі злочинів,
наведених у статтях 2—5; та

інформації.
5.

Всі злочини,

пунктах а) І або II, з наміром його використання

3—6

— поширення расистського та ксенофобного
матеріалу через комп'ютерні системи;
— погроза з расистських чи ксенофобських
мотивів;
—

образа з расистських чи ксенофобських.

мотивів;
— заперечення, значна мінімізація, схвалення
або виправдання

b) володіння предметом, переліченим у під

встановлені статями

Додаткового протоколу, а саме:

геноциду чи злочинів

проти

людства.
Однією з причин, яка обумовлює

процес

для вчинення будь-якого зі злочинів, перерахова

гальмування імплементації вказаних норм у вну

них у статтях 2—5[1].

трішнє законодавство України, є зневажливе ста
комп'ютерами,

влення суспільства і, відповідно, неприділення

регламентовану ст. 7 Конвенції як навмисне вчи

необхідної уваги законодавця вказаній проблема

нення без права на це, введення, зміни, знищення

тиці.

або приховування комп'ютерних даних, яке приз

навіть не оцінюється у повному обсязі, аж доки не

водить до створення недійсних даних з метою

виникає безпосередня загроза щодо тотального

того, щоб вони вважались або відповідно до них

пошкодження та/або перекручення та/або зни

2.

Підробку,

пов'язану

з

Суспільна небезпечність

вказаних діянь

здійснювалися б законні дії, як з дійсними, незал

щення інформації на носіях (проблема «Milleni

ежно від того, можна чи ні такі дані прямо прочи

um»), або відкриття таємної інформації і винесен

тати і зрозуміти.

ня її у загальний доступ (2001 p., комп'ютерний

3. Шахрайство, пов'язане з комп'ютерами,

вірус «SirCome»), проте коли вона виникає, це

визначене у ст. 8 Конвенції як навмисне вчинення,

створює і скандали, і загрозу для безпеки держа-

без права на це, дій, що призводять до втрати

ви[11—13].

майна іншої особи шляхом: а) будь-якого введен

Як раніше визначалося нами[4] та іншими

ня, зміни, знищення чи приховування комп'ютер

науковцями[14],

них даних; b) будь-якого втручання у функціону

яких кібернетичних злочинів підвищується низ

вання комп'ютерної системи, з шахрайською або

кою факторів, які супроводжують вчинення таких,

нечесною метою набуття, без права на це, еконо

що вчинюються через Internet:

мічних переваг для себе чи для іншої особи.
4. Всі склади злочинів, пов'язаних з дитячою
порнографією

(оскільки

безпосередні

об'єкти

порнографії та дитячої порнографії не однакові,
кваліфікація

діянь, пов'язаних зі створенням,

виготовленням та поширенням дитячої порногра
фії через комп'ютерні системи, не може кваліфі
куватися за ст. 148 КК України, а має криміналізуватися спеціальною статтею Особливої частини
КК України), які регламентовані у ст. 9 Конвенції,
а саме:

суспільна

небезпечність

будь-

1) можливість вчинення злочинів дистанцій
но, без присутності злочинця на місця безпосе
реднього заподіяння шкоди;
2) можливість варіативності у часі;
3) можливість заподіяння прямої та побічної
шкоди;
4) можливість впливу на невизначене і необ
межене коло потерпілих;
5) можливість співучасті у злочині суб'єктів,
які дистанційно віддалені, тощо.
Протягом часу дії КК України 2001 р.[15],

— вироблення дитячої порнографії з метою її
розповсюдження

за

допомогою

комп'ютерних

розділ XVI якого регламентує злочинність і кара
ність правопорушень у сфері використання елек
тронно-обчислювальних

систем;

машин

(комп'ютерів),

пропонування або надання доступу до

систем та комп'ютерних мереж, до цього розді-

дитячої порнографії за допомогою комп'ютерних

лу[16, 17] двічі вносилися зміни та доповнення.

систем;

При цьому характер таких змін повною мірою не

—
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відображав вимог Конвенції та Додаткового про

—

виготовлення, а рівно тиражування або

токолу навіть щодо складів злочинів, які б мали

розповсюдження

належати до нього.

комп'ютерні системи, вчинене умисно;

дитячої

порнографії

через

Стосовно ж злочинів, які за змістом їх визна

— умисне отримання за допомогою комп'ю

чення повинні були б включатися до інших розді

терних систем, а так само зберігання у комп'ютер

лів КК України: «виготовлення, тиражування, роз

них системах, у тому числі на персональних ЕОМ

повсюдження, отримання та зберігання дитячої

або на електронних носіях дитячої порнографії;

порнографії», «поширення через комп'ютерні
системи расистської та ксенофобної інформації»,

—

умисне поширення через комп'ютерні

системи, у тому числі розміщення в комп'ютер

«заперечення геноциду» тощо, — питання про їх

них

внесення до КК України навіть не обговорювало

расистського та ксенофобного матеріалу;

ся, і до цього часу жодний законопроект з вказаноі
проблематики не зареєстрований.
Виходячи з наведеного вище, на нашу думку,
необхідно якнайшвидше розробити на підставі
вимог Конвенції та Додаткового протоколу проект
Закону «Про внесення змін і доповнень до Кримі

мережах
—

та

погроза

на

комп'ютерних

вчинення

тяжкого

системах
злочину

з

расистських або ксенофобних мотивів, здійснена
через комп'ютерну систему;
— публічна образа через комп'ютерну систе
му з расистських або ксенофобних мотивів;
—

заперечення,

значна

мінімізація

(або

нального кодексу України», який би врахував

приховування), схвалення або виправдання гено

вимоги і рекомендації Ради Європи щодо кримі

циду чи злочинів проти людства, здійснені через

налізації наступних злочинних діянь:

комп'ютерні системи.
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