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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВПЛИВУ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА НА КРИМПНАЛЬНО-ПРАВОВУ ПОЛІТИКУ
Інформаційне суспільство (далі - ІС) характеризується низкою со
ціальних змін, які викликають трансформацію суспільно-небезпечних проявів, що потребує коректування кримінально-правової полі
тики. Відповідні діяння, які раніше не визначались як суспільно не
безпечні, набувають цих рис у зв'язку із змінами суспільних відносин.
Як підкреслює В.І. Борисов, у контексті досліджень соціологією кри
мінального права потреби криміналізації певних суспільно небезпеч
них діянь, "така оцінка явища набуває вирішального значення, оскільки
суспільна небезпечність є сутнісною ознакою злочину" [1, с. 6]. У цьо
му контексті необхідно приймати за аксіоматичне твердження
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П.М. Рабиновича про те, що: "перш ніж досліджувати (пізнавати, ус
відомлювати) /...// дослідникові якраз і слід попередньо знати (ви
рішити, констатувати, задекларувати), а що ж являє собою, на його
думку, те явище, котре він відображає й позначає терміно-поняттям
права. А такі знання, вочевидь, і є нічим іншим, як праворозумінням,
принаймні його серцевиною" [2, с. 5].
У чому ж сутність трансформацій суспільних відносин, прита
манних ІС, які визначають небезпеку на основним цінностям суспіль
ства?
З цього приводу Е. Тоффлер підкреслював, що трансформації у
ІС пов'язані з крупномасштабним мисленням у соціології та психоло
гії, основний смисл яких не може трактуватися інакше, як відобра
ження у свідомості індивідів та у соціумі трансформацій [3, р. 75]. А
критеріями таких трансформацій, за визначенням У.Мартіна [4,
с. 114] є: 1) формування і затвердження т. з. "інформаційної свідомос
ті" при широкому доступі до інформації (соціальний критерій);
2) "свободи інформації" як каталізатора політичної активності у дося
гненні консенсусу між різними класами і соціальними прошарками
населення (політичний критерій); 3)визнання "культурної цінності
інформації" в інтересах розвитку окремого індивіда і суспільства в
цілому (культурний критерій). При цьому, очевидно, що у даному
контексті йдеться не лише про свідомість [5, с. 818] індивіда, а й про
відображення у ній загальнолюдських цінностей [6, с. 666], що, оче
видно, формує, зокрема, свідоме визначення цінності інформації. А
Е. Тоффлер, в свою чергу, акцентує увагу не лише на соціальноекономічній та політичній глобалізації, а й наголошує на очевидність
глобалізації на рівні знань, як мети - інтеграції знань, як продукту
обробки інформації свідомістю [7, с. 223].
У 1963 році С. Лем писав: "...будь-яка цивілізація включає і те, до
чого суспільство прагнуло, і те, чого ніхто не замишляв" [8, с. 23]. З
цією думкою необхідно погодитися: тотальна інформаційна залеж
ність цивілізованого населення від інформаційних потоків, а також
можливістю паразитування на такій залежності населення - породи
ло низку загроз, у т.ч. виникнення суспільно небезпечних діянь, по
треба у криміналізації яких зростає з кожним кроком розвитку ІС.
Основними ресурсами ІС зарубіжні та вітчизняні вчені [10, с. 125;
11, с. 117] визначають інформацію, знання та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), а у якості основної соціальної цінності - сві4
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домість людини, яка сприймає інформацію (свідомість, у свою чергу,
зворотнім вектором, спрямовується на інформація) та знання. Саме
вони приймають на себе головні "удари" діянь, що набувають харак
теру суспільної небезпечності і виступають у якості предмету пося
гання.
Якщо питань з приводу розуміння термінів "інформація", "знан
ня" та "ІКТ" у правовій науці не виникає, то зміст "свідомості", як
предмету злочинного посягання, вимагає окремого тлумачення.
Під свідомістю у доктрині кримінального права розуміють при
таманну лише людині форму відображення дійсності у її діяльності
та поведінці [12, с. 437]. Соціальна психологія розуміє свідомість, як
вишу форму психічного відображення суспільного життя у вигляді
узагальненої і суб'єктивної моделі оточуючого світу у формі понять і
чуттєвих образів [13, с. 280]. Свідомість є невід'ємною складовою пси
хічного здоров'я людини і вплив на неї, при відповідних умовах, мо
же їй зашкодити - вивести з ладу психіку людини.
У зв'язку із цим, свідомість, нарівні з іншими предметами інформацією, знаннями та ІКТ належить до предметів суспільнонебезпечних посягань, які у ІС можуть здійснюватися не лише шля
хом безпосереднього впливу, як це були раніше, а за допомогою ко
мунікацій.
Отже, групове поняття суспільно небезпечні діяння у сфері ко
мунікацій ідентичне поняттю суспільно-небезпечних діянь проти
свідомості, оскільки інформація, знання та ІКТ і продукуються і
споживаються саме свідомістю людини.
Таким чином, розглядаючи свідомість, як один з предметів зло
чинів у ІС, слід акцентувати актуальність потреби визначення соціа
льної обумовленості криміналізації окремих суспільно-небезпечних
діянь, які завдають шкоди свідомості населення, безпосередньо пося
гаючи на свідомість окремих індивідів, великих та малих груп, а та
кож на інформацію, знання та ІКТ, які у ІС здійснюються переважно з
використанням ІКТ (останні у такому випадку виступають знаряддя
1
ми вчинення таких суспільно-небезпечних діянь) .

1

Окремо стоїть питання про суспільну свідомість як об'єкт злочину. Вважаємо,
що такий підхід має право на існування, однак залишаємо це питання за межами
цієї публікації, оскільки воно вимагає самостійного детального, міжгалузевого ана
лізу.
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Окремі думки про необхідність переосмислення підходів і сприй
няття у якості таких, що потребують кримінально-правової протидії
діянь, що здійснюються у медіа-просторі (через ЗМІ, Інтернет), висло
влювалися багатьма вітчизняними вченими [13, с. 11]. Шкода свідомо
сті населення впливає на психічне здоров'я нації, рівень правової
культури і розуміння правопорядку, як необхідної даності. Масові
впливи на свідомість (специфічна реклама, у т.ч. окрема передвибор
ча реклама, у якій застосовуються спеціальні засоби впливів на свідо
мість: зараження, навіювання, наслідування) а також безпосередні
впливи на свідомість, зокрема підлітків (мода), пенсіонерів (поро
дження паніки та чуток) можуть використовуватися умисно, охоп
люючи величезний спектр мотивації - від заохочування до придбан
ня товарів споживання до масового суїциду.
Вказані методи впливу на свідомість у військових науках окрес
люються колом "бойових дій під час ведення інформаційних війн"
або окремо виділяються як "інформаційні впливи на свідомість" [14,
с. 10, 35-37, 228-231]. Кримінально-правова наука досі не звертала ува
ги на необхідність актуалізації уваги законодавця на суспільну небез
печність таких впливів, на потребу врахування у державній політиці
у сфері боротьби зі злочинністю і, зокрема, кримінально-правовій
політиці держави, векторів, спрямованих на виявлення, систематиза
цію, криміналізацію і ефективну кримінально-правову протидію та
ким суспільно небезпечним діянням.
Сьогоднішній рівень розвитку масових комунікацій і поширен
ня використання комунікаційних технологій в усіх сферах життя як
держави, так і суспільства, забезпечують можливість здійснення шкі
дливих, у т.ч. і руйнівних, впливів на свідомість населення країни як
у цілому, так і окремих груп та індивідів.
Кримінально-правова наука повинна визначити коло найбільш суспіль
но небезпечних діянь, "критична маса" яких зростає під впливом розвитку
ІС, визначити необхідність криміналізації окремих з них, з урахуванням
соціальної обумовленості такої криміналізації в умовах розвитку демокра
тії і свободи слова, але і у розумному балансі з необхідністю забезпечення у
державі законності і правопорядку.
Звернемося до деяких очевидних і загальновідомих фактів, які
демонструють перехід окремих суспільно небезпечних проявів, зок
рема, у медіапростір. Щоденне поширення на телевізійних каналах
програм, що відверто пропагують розпусту та звідництво, не можуть
6
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не викликати обурення: на екрані поряд з кліпами відомих виконав
ців постійно виводиться СМС-повідомлення з приводу знайомств з
метою встановлення сексуальних зв'язків. У той час, як дії, що містять
ознаки створення і утримання місць розпусти і звідництва тягнуть
настання кримінальної відповідальності за ст. 302 КК України, безпо
середньо у телевізійному ефірі створюються і утримуються такі "місця",
а відповідальність за створення подібних програм і розміщення подіб
них проектів у ЗМІ не передбачена. При цьому таку інформацію
споживає вся аудиторія - без будь-якого вікового та статевого цензу.
Аналогічна ситуація має місце з т.з. "лохотронами", які пропо
нують аудиторії прийняти участь у конкурсі на складання слів і по
відомлення про результат шляхом телефонування на платні телефо
ни у студію. Набори літер для складання слів надто прості, і тому
кількість телефонуючих досить значна. Проте, телефонне з'єднання
далі оператора не іде, при цьому кошти за дзвінки нараховуються
абонентові. Вказані дії посягають на власність шляхом обману, отже містять ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України - "Шах
райство". Проте, належної відповідальності за вчинення таких дій не
наступає, адже на екрані під час такої передачі постійно утримується
нагадування про вартість дзвінка: абонент попереджений про вар
тість - отже, обману ніби то "не відбувається". Але... абонент не по
переджений про те, що до ефіру йому додзвонитися не вдасться.
Окремо слід відмітити безпосередню "продаж" у телевізійному
ефірі контактів дівчат для знайомств. Низка телевізійних каналів у
нічний час демонструючи т.з. "лоти" - фотографії дівчат у бікіні або
топлес, пропонуючи глядачам платно проголосувати за найкращий
лот і у нагороду отримати телефонний номер або безпосередній те
лефонний зв'язок із дівчиною, яка зображена у цьому лоті. Тут відбу
вається комбінація обох наведених вище суспільно-небезпечних ді
янь, проте виготовлення таких програм не тягне для телеканалів по
ки ніяких кримінально-правових наслідків.
Наведені приклади становлять лише невелику4 частину тих сус
пільно-небезпечних діянь, які з розвитком ІС набувають ознак суспі
льної небезпеки і, в наслідок цього, потреби кримінально-правового
реагування. Таке реагування може здійснюватись двома шляхами.
Перший, який здійснюється на рівні реалізації кримінально-правової
політики, полягає у перегляді підходів до оцінки таких діянь у межах
чинного кримінального законодавства і зміні практики застосування
7

РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ:
ДОСВІД, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

норм чинного законодавства про кримінальну відповідальність. Цей
може бути реалізовано за допомогою прийняття відповідної постано
ви Пленуму Верховного Суду України. Другий пов'язаний із необ
хідністю проведення криміналізації окремих суспільно небезпечних
1
видів діянь і вимагає відповідних законодавчих рішень .
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