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КРИМІНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ
ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ПОШИРЕННЯ ДИТЯЧОЇ
ПОРНОГРАФІЇ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
( ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД )
У статті досліджуються питання зарубіжного досвіду
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формування та реалізації загальносоціальних напрямів кримінологічної політики
держави щодо захисту прав потерпілих від поширення дитячої порнографії у мережі
Інтернет. Акцентується увага на законодавчому забезпеченні використання технічних
можливостей захисту прав потерпілих від зазначеного виду злочинів.
Ключові слова: кримінологічна політика, потерпілий, дитяча порнографія, Інтернет,
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кримінологічної політики держави обумовлено проблемою феноменології злочинності, що
визначається як масове соціальне явище та цілісне динамічне утворення, яке тісно корелює, а
у багатьох випадках функціонально пов’язане з економічними, політичними, соціальними та
морально-психологічними процесами, що відбуваються у суспільстві.
Виховання людини, захист її прав і свобод, законних інтересів було і залишається
важливим завданням будь-якого державного утворення, а тим більше правового з яким себе
все більше ідентифікує Україна. В умовах загострення проблем, пов’язаних із загальним
падінням рівня життя та неналежним контролем у родині, лібералізацією та комерціалізацією
моралі, зокрема сексуальної, діти дедалі частіше використовуються дорослими особами як
спосіб для реалізації своїх кримінальних інтересів. Тому, виявлення та усунення
деформаційного впливу на систему ціннісних орієнтацій особи і суспільства, що продукують
злочинність є, на сьогодні, одним із

основних напрямів (елементів) кримінологічної

політики загальносоціального характеру.
Аналіз останніх досліджень. Питанням дослідження шляхів і засобів протидії дитячій
порнографії присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені: Ю. В. Александров,
Ю. М. Антонян, О. М. Джужа, О. О. Дудоров, А. П. Закалюк, В. О. Іващенко, І. С. Кон,
В. В. Кузнецов, Н. Ф. Кузнєцова, П. С. Матишевський, П. П. Михайленко, В. О. Навроцький,
А. В. Савченко, М. І. Хавронюк, С. С. Яценко та багато ін. Зазначені науковці зробили
вагомий внесок у теорію і практику боротьби з даними злочинами. Водночас у працях
зазначених авторів більшість питань запобігання дитячій порнографії розглядаються лише
фрагментарно.
Окремі кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання дитячій порнографії
розглядалися у працях російських вчених: Р. С. Джинджолії «Уголовно-правовые меры
борьбы с преступным использованием порнографических предметов и произведений,
пропагандирующих культ насилия и жесткости» (1988 р.), О. О. Булгакової «Уголовная
ответственность за распространение порнографических материалов и предметов» (2003 р.),
О. В. Бесчастнової «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних» (2008 р.) та українських вчених Ю. В. Александрова
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«Борьба с распространением порнографии (уголовно-правовой и криминологический
аспекты)» (1974 р.), О. П. Рябчинської «Боротьба з розповсюдженням порнографічних
предметів

і

творів,

що

пропагують

культ

насильства

і

жорстокості»

(2003 р.),

С. П. Репецького «Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони»
(2011 р.), В.В. Кузнецова «кримінально-правова охорона громадського порядку та
моральності»(2013).
Виклад основних положень. Проблема дитячої порнографії – як в Україні так і в
переважній більшості інших держав – є однією із злободенних суспільних проблем. Адже
тільки в Україні, протягом 2002 – 2011 рр., було зафіксовано 141 факт виготовлення та
розповсюдження дитячої порнографії. Разом із тим, зазначена цифра не відображає реальних
масштабів окресленої проблеми і свідчить лише про той факт, що дана категорія злочинів
характеризується високим рівнем латентності. Так, за деякими даними незалежних експертів,
у світі щорічно в цей злочинний бізнес втягується до двох мільйонів дітей і дитяча
порнографія за розміром прибутків посідає третє місце після торгівлі наркотиками і зброєю.
При цьому 2% Інтернет-сайтів, що розповсюджують дитячу порнографію, розміщені саме в
Україні (мал. 1).

Мал. 1. Дані фонду Internet Watch Foundation (IWF) щодо розповсюдження
дитячої порнографії в світі

Україна - 2%
Росія - 28%

США - 68%

Негативним тенденціям поширення дитячої порнографії сприяють сучасні засоби
масової інформації і зокрема мережа Інтернет. Вона на сьогодні становить підвищену
суспільну небезпеку, тому що справляє значний негативний вплив на фізичний і психічний
розвиток дітей і, як наслідок, спричиняє формування статевих збочень та вчинення злочинів.
Так, наприклад, цікавими щодо цього є дослідження інституту П’ю, що були проведені у
рамках проекту «Інтернет та американське життя»: публікування приватної інформації в
Інтернеті підвищує ризик неприємних і навіть небезпечних контактів з незнайомими
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людьми. Як свідчать дані інституту П’ю, 32,0 % підлітків, які користувалися Інтернетом,
спілкуються у мережі із зовсім незнайомими їм людьми, при цьому 7,0 % були налякані чи
відчули інші неприємні почуття через такі контакти (серед хлопців таких було 4,0 %, а серед
дівчаток – 11,0 %). Із дітей, які спілкувалися із незнайомцями, 44,0 % мали обліковий запис у
соціальних мережах, а 49 % розміщували в Інтернеті свої фотографії. У результаті діти, які
розміщували свої зображення в мережі, мали

у 10,0 % випадків неприємні контакти з

незнайомими їм людьми10.
У зв’язку із цим доцільним вважається вивчення міжнародного досвіду захисту дітей
від незаконної інформації, що міститься в Інтернеті. Адже захист дітей у мережі Інтернет є
продовженням заходів, що проводяться для забезпечення інформаційної безпеки дітей при
здійсненні телебачення, радіомовлення, у засобах масової інформації, відео- та аудіозаписів,
використанні дитячих ігор. Задля цього Європейським Союзом та США були розроблені
спеціальні програми, які мають пріоритетне фінансування. Наприклад, на програму
«Безпечний Інтернет» Європейською комісією виділено 45 млн євро на період з 2004 по 2008
рік11. У цій програмі беруть участь усі держави – члени Європейського Союзу, кожна з яких
створила національний центр, що працює у сфері забезпечення безпечного для дітей
користування мережею Інтернет.
Уряди багатьох країн світу усвідомили всю серйозність проблеми дитячої порнографії.
У зв’язку із цим у таких країнах, як США, Канада, Велика Британія створено ефективну
систему функціонального поділу правоохоронних органів по боротьбі з дитячою
порнографією, зокрема в мережі Інтернет.
З метою запобігання дитячій порнографії парламентарії Організації з безпеки та
співробітництва у Європі (ОБСЄ) прийняли резолюцію, внесену США, що засуджує
сексуальну експлуатацію дітей та закликає держави-учасниці ухвалити закони, що нададуть
змогу переслідувати в судовому порядку тих осіб, які беруть участь в індустрії дитячої
порнографії, обіг якої становить багато мільярдів доларів.
У США дані про всіх злочинців, які коли-небудь вчиняли сексуальні злочини, є
загальнодоступними. Будь-який мешканець США має право знати, де проживають педофіли,
розбещувачі та насильники поряд з його домівкою або місцем роботи. На спеціальних сайтах
штатів публікуються імена, фотографії та адреси осіб, що раніше були засуджені за
зґвалтування,

розбещення неповнолітніх та

інші злочини

сексуального

характеру

(наприклад, сайт «Family watchdog», у перекладі з англ. – «Сімейний сторожовий собака»).
10

Интернет стирает грани личной жизни человека: по материалам CNews. Подробности, 17 октября 2007
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // www.podrobnosti.ua/ptheme/internet/2007/10/17/465688.html.
11
Evalution of the Implementation of the Safer Social Networking principles for the EU Part II : Testing of 20
Providers of Social Networking Services in Europe. – 2010. – С. 64.
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Так, з 29 липня 2006 року працює загальноамериканська он-лайнова база даних осіб, які
вчинили сексуальні злочини. До цієї бази приєдналися всі 50 штатів12. Так, якщо ввести в
програму «Пошук» назву певного міста, то на мапі зявляються сотні зелених, червоних і
жовтих квадратиків – своєрідна кримінальна градація. Після заповнення графи «адреса
проживання», картотека видає дані секс-злочинців, зареєстрованих у радіусі трьох
кілометрів13.
Відносно віктимологічної профілактики дитячої порнографії необхідно зазначити
наступне. В США значна увага приділяється віктимологічному вихованню дітей, котре
полягає насамперед у теоретичних та практичних засадах самозбереження у потенційної
жертви, розвитку необхідних навичок з уникнення та розуміння екстремальної ситуації,
загрози та способів виходу зі складного становища з мінімальною шкодою для дитини. У 4–
5-річному віці дитини запроваджуються різноманітні навчальні ігри, котрі сприятимуть
обережному спілкуванню з чужими особами, а також зосередженню уваги на неординарних
ситуаціях та ін.
Також активно розробляються цілеспрямовані профілактичні програми із урахуванням
вікових особливостей дітей, котрі роз’яснюють правила поведінки, наприклад, яких частин
тіла не можна торкатися, і дитина мала б говорити «ні», або якщо доросла людина
поводиться невідповідним чином, дитина повинна повідомити про це іншу дорослу людину і
розповідати про це доти, поки їй не повірять.
Цікавим вважається досвід США щодо забезпечення захисту дітей від шкідливої
інформації в мережі Інтернет. Так, у 2000 році Конгрес США прийняв Закон «Про захист
дітей в Інтернеті» (The Children’s Internet Protection Act 2000 – CIPA), який на сьогодні є
чинним і зобов’язує школи та публічні бібліотеки, а вони отримують фінансування з
федерального бюджету, при наданні дітям доступу в Інтернеті встановлювати фільтри чи
відповідне блокуюче програмне забезпечення. Також у 2003 році за допомогою пошукових
систем PСs and Google Inc. було виявлено веб-сайти та бази даних з дитячою порнографією
(за оцінками експертів, вони приносили дохід від 49,45 дол. до 79,95 дол.). Це, у свою чергу,
посприяло більш аніж 1000 арештів зловмисників у 13 країнах світу (так звана операція
«Сокіл»).
Ще одним важливим законодавчим актом у цій сфері є Закон «Про захист
недоторканності приватного життя дітей 1998 року» (The Children’s Online Privacy
Protection Act of 1998 – COPPA) (Федеральний закон США Title 15, Section 6501). Даний

12

Geraghty M. Technical Aspects of the Investigation / M. Geraghty // Computer Facilitated Crimes Against Children
(15 April 2008), Kiev. P.12, 15.
13
Холодна Я. Педофілія: яка така «любов»? / Я. Холодна // Іменем Закону.- 8 грудня 2011.-№49(5799).-С.18-19.
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Закон регулює відносини, що тісно пов’язані із збором у мережі фізичними чи юридичними
особами персональної інформації у дітей віком молодше 13 років. Закон встановлює, що для
отримання інформації від дітей необхідний дозвіл батьків чи опікунів. Оператор, який збирає
таку інформацію, зобов’язаний захищати недоторканність приватного життя дітей.

На

Федеральну комісію з торгівлі США (The Federal Trade Commission – FTS) покладено
обов’язки на видання правил, що визначають механізм виконання Закону. За порушення
цього Закону накладається штраф до 1 млн доларів США14.
Також у США протягом багатьох років функціонує некомерційна добровільна
організація «Діти.Inc», яка займається Інтернет-безпекою споживачів мережі Інтернет,
зокрема,

виявленням

дитячої

порнографії.

Знаходячи

незаконні

зображення

та

відеоматеріали, вона надає інформацію правоохоронним органам про веб-сайти з незаконним
контентом.
Що стосується безпосередньо боротьби з дитячою порнографією в мережі Інтернет, то
28 червня 2006 року п’ять головних Інтернет-компаній оголосили про свій намір об’єднатися
з Національним центром покинутих та експлуатованих дітей (NCMEC), щоб розпочати
кампанію по запровадженню технологій для боротьби з інтернет-злочинцями, які
експлуатують дітей. Так, на сьогодні AOL, Yahoo!, Microsoft, EarthLink та United Online
фінансують Технічну коаліцію з NCMEC, при цьому розвивають та впроваджують
технології, які дають змогу запобігати злочинній діяльності інтернет-ділків із експлуатації
дітей.
Цікавим є й досвід захисту дітей при користуванні стільниковим зв’язком у США. Так,
Федеральною комісією США у зв’язках (FCC) встановлені правила для послуг, за надання
яких здійснюється оплата за дзвінок (pay-per-call), так звані «Правила 900». Для того щоб
захистити споживачів від випадкових дзвінків та необхідності платити за них, номер, по
якому надаються вказані комерційні послуги, повинен починатися з числа 900. Це дає змогу
батькам блокувати дзвінки на номери, що розпочинаються із цифр 900 і, таким чином, не
платити за телефонні розваги дітей, а також захистити дітей від небажаної інформації,
наприклад, такої, як секс по телефону та ін.15.
Також активну боротьбу з дитячою порнографією веде й Велика Британія. Так, з кінця
2007 року Інтернет-провайдери почали застосовувати в роботі систему блокування сайтів
«Чиста лінія» («Cleanfeed»). На даний час провайдери блокують тільки ті сайти, що містять
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дитячу порнографію, хоча дана система дає змогу блокувати будь-які сайти, внесені до
переліку.
Такі заходи активно починають запроваджуватися по всій Європі. Так, Федеральний
уряд Німеччини обіцяв захистити своїх громадян від випадкового перегляду дитячої
порнографії. У квітні 2009 року в Німеччині було прийнято закон, який зобов’язав Інтернетпровайдерів блокувати сайти, що містять дитячу порнографію. Водночас закон регулює
діяльність не всіх провайдерів, а лише тих, що обслуговують понад 10 тис. клієнтів – це
приблизно 97,0 % кампаній, що надають у Німеччині послуги Інтернет-доступу.
Новий закон також зобов’язує провайдерів збирати інформацію про відвідувачів
такого роду ресурсів. Централізований архів з особистими даними любителів дитячої
порнографії створюватися не буде, але відомості про відвідувачів даних сайтів можуть бути
використані у відповідних кримінальних справах16.
У Німеччині, незважаючи на відсутність конкретної вимоги щодо інформування
правоохоронних органів чи іншого уповноваженого органу з боку провайдерів Інтернетпослуг, у більшості випадків провайдери направляють свої доповіді у правоохоронні органи.
Якщо провайдер Інтернет-послуг не видаляє нелегальний контент веб-сайтів, що знаходяться
у його віданні, при тому, що провайдеру відомо про наявність на цих сайтах дитячої
порнографії, це є злочином17.
Висновки. Виходячи із вищевикладеного та не претендуючи на безапеляційність,
можна сформулювати деякі пріоритетні загальносоціальні

напрями кримінологічної

політики України захисту прав потерпілих від поширення дитячої порнографії у мережі
Інтернет та стільникового зв’язку:
1) Україна повинна, насамперед, взяти активну участь у міжнародній боротьбі зі
злочинами, що вчиняються з використанням новітніх технологій, а також розробити та
прийняти внутрішньоцільову програму, яка буде спрямована на забезпечення захисту дітей
від шкідливої та незаконної інформації, як у мережі Інтернет з урахуванням перспектив
розвитку не тільки «всесвітньої мережі», так і стільникового зв’язку, передові технічні взірці
якого надають можливість доступу до Інтернет-ресурсів, включаючи і позитивні, і негативні
наслідки використання такого доступу;
2) з метою посилення захисту дітей від шкідливої інформації в мережі Інтернет
необхідно внести зміни до Закону України «Про телекомунікації» та передбачити окремі
норми, які б встановлювали відповідальність власників веб-сайтів в українській частині
16
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мережі за розміщення сайтів, що можуть містити інформацію, котра може негативно
вплинути на дітей;
3) необхідно

також,

зобов’язати

Інтернет-провайдерів,

які

надають

хостинг,

інформувати своїх користувачів про необхідність індексації сайту та про методику її
здійснення. Вважається, що такий захід може бути ефективним, оскільки, як правило, сайти,
які містять шкідливу для дітей інформацію, призначені для продажу або надання її дорослим
покупцям. Подібна індексація сайтів не суперечитиме комерційним інтересам їх власників.
Введення

системи

індексації

дасть

змогу

легко

виділити

та,

за

необхідності,

відфільтровувати в мережі інформаційну продукцію, не призначену для перегляду дітьми;
4) варто було б, ввести аналогічну британській чи американській систему індексації
комерційного контенту у стільниковому зв’язку.
На нашу думку, встановлення законом обов’язку індексації сайтів зі шкідливою для
дітей інформацією чи комерційних послуг стільникового зв’язку не суперечитиме
міжнародно-правовим принципам та конституційним гарантіям свободи слова, тому що така
індексація не обмежує розповсюдження інформації, а, навпаки, надає додаткову інформацію
про характер та зміст сайту.
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CRIMINOLOGICAL PROTECTION POLICY OF RIGHTS OF VICTIMS FROM
DISTRIBUTION OF CHILD PORNOGRAPHY IN THE INTERNET
(FOREIGN EXPERIENCE)
V. VASYLEVYCH
Statement of the problem. Definition and implementation of key directions of criminological
policy due to problems of phenomenology of crime, which is defined as a mass social phenomenon
and a dynamic holistic education, which is closely correlated, and in many cases functionally
related to economic, political, social, moral and psychological processes that occurring society.
Education of human, protection of rights and freedoms and lawful interests has been and
remains an important task of any state formation and legal which identifying themselves Ukraine.
In terms of worsening problems with the general decline in living standards and improper
control of the family, the liberalization and commercialization of morality, particularly sexual,
children increasingly are used older people as a way to exercise their criminal interests. Therefore,
detection and elimination of strain effects on the system of value orientations of individuals and
societies that produce crime is, today, one of the main areas ( elements ) criminological policy of
general social nature.
Analysis of recent researches. Research questions of ways and means of combating child
pornography devoted their works, domestic and foreign scientists: V. Alexandrov, U. Antonian
O. Dzhuzha, O. Dudorov, A. P. Zakalyuk, V.O. Ivashchenko, I. S. Kon, V. Kuznetsov,
N. F. Kuznetsova, P. S. Matyshevskyi, P. P. Mikhaylenko, V.O. Navrotsky, A. Savchenko,
M. I. Havronyuk, S. S. Yatsenko and many others. These researchers have made a significant
contribution to the theory and practice of combating those crimes. However, in most of the works of
these authors on the prevention of child pornography are considered only in fragments.
Some criminal and criminological principles of preventing child pornography were seen in
the works of Russian scientists: R.S. Dzhyndzholiya "Crime and legal means of fight with criminal
using pornography subjects and themes, propagating cult of violence and cruelty " (1988 ),
O. O . Bulgakov "Criminal responsibility for pornography distribution of materials and subjects"
(2003 ), A. Beschastnova" Production and turnover of materials or subjects with pornography
pictures of minors " ( 2008) and Ukrainian scientists V. Alexandrov “ Struggle with distribution
pornography ( criminal - legal and criminological aspects ) "( 1974), O.P. Ryabchynska "Combating
the proliferation of pornographic materials and products that promote violence and cruelty "(2003 ),
S.P. Repetskyi "Public morality as an object of criminal protection " (2011 ), V. Kuznetsov
Criminal protection of public order and morality" (2013 ).
Summary of the main provisions. The problem of child pornography both in Ukraine and in
most other states is one of the pressing social problems. It is only in Ukraine during the 2002 - 2011
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years, the fact was recorded 141 production and distribution of child pornography.

However, the

specified number does not reflect the real extent of the problem and outlined only demonstrates the
fact that this category of crime is characterized by high latency. According to some independent
experts in the world every year in this criminal business is drawn to two million children and child
pornography for profit margins ranks third after drugs and arms trafficking. Thus 2% of Internet
sites that distribute child pornography is placed in Ukraine (Fig. 1).
Figure. 1. Data Facility Internet Watch Foundation (IWF) on the distribution of child
pornography in the world

Ukraine- 2%
Russia- 28%

The USA - 68%

The negative trends of child pornography contribute modern media and particularly Internet. It
now stands at an increased danger to society because it makes a significant impact on physical and
mental development of children and, consequently, leads to the formation of sexual perversion and
crime. For example, this is interesting about the Pew research institute that was held as part of the
"Internet and American Life": publishing personal information online increases the risk of
unpleasant and even dangerous contact with strangers.
As evidenced by the Pew Institute , 32.0 % of teens who use the Internet , chatting on the net
with a completely unfamiliar people, while 7.0% were scared or felt other unpleasant feelings
through such contacts ( of boys were 4 , 0 %, and among girls - 11.0 %). Of the children who were
talking with strangers, 44.0 % had an account on social networking sites, and 49% were placed in
the online photos. As a result, children who have placed their images online were in 10.0 % of cases
unpleasant contact with unfamiliar people.
Therefore convenient to study international experience to protect children from the illicit
information that contained in the web. For the protection of children in the Internet is a continuation
of the measures undertaken to ensure information safety of children that realize TV, radio, media,
video and audio recordings, the use of children's games.
For this, the European Union and the United States have developed special programs that are a
priority funding. For example, the program "Safe Internet" by the European Commission allocated
45 million euros for the period from 2004 to 2008. This program involves all states - members of
the European Union, all of which created a national center that works in the field of safety of
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children using the Internet.
Governments around the world have realized the seriousness of the problem of child
pornography. In this regard, in countries such as USA, Canada, UK an effective system of
functional separation of law enforcement agencies to combat child pornography, especially on the
Internet.
In order to prevent child pornography parliamentarians of Organization for Security and
Cooperation in Europe ( OSCE) adopted a resolution introduced by USA condemning the sexual
exploitation of children and urges the State party to adopt legislation that will provide an
opportunity to prosecute those who are involved in the industry child pornography, circulation of
which is many billions of dollars.
In the USA, data on all criminals who have ever committed sexual crimes are public. Any
resident of the United States has a right to know where there are pedophiles, rapists and child
molesters near his home or place of work.
On a special website of states are published the names, photos and addresses of the persons
who had previously been convicted of rape, corruption of minors and other crimes of a sexual
nature (for example, site «Family watchdog», translated from the English. -"Family watchdog").
Thus, from July 29, 2006 is generalamerican online database of individuals who have committed
sexual offenses.
To this base joined by all 50 states. For example, if you type in the program "Search" the name
of a certain city, that appear on hundreds of green, red and yellow squares - a kind of gradation
crime . After filling the column "residence" card file gives details of sex offenders registered within
a radius of three kilometers.
Relatively victimological prevention of child pornography should be noted the following. In
the USA much attention is paid victimological rearing, which is primarily in the theoretical and
practical principles of self-preservation in a potential victim of the necessary skills and
understanding to avoid extreme situations, threats and ways to exit the difficult situation with
minimal damage to the child. The 4 -5- year-old child introduced various educational games that
promote careful communication with alien entities and focusing on unusual situations and others.
Also actively develop targeted prevention programs with age-appropriate children, which
explains the rules of behavior, such as which body parts can not be touched, and the child would
have to say "no", or if an adult is behaving in an inappropriate way, the child must inform the
another adult and talk about it as long as she did not believe it.
An interesting experience is considered in the USA to protect children from harmful
information on the Internet. In 2000, the Congress of the USA passed the Law "On protection of
children online » (The Children's Internet Protection Act 2000 - CIPA), which is now in force and
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requires schools and public libraries, and they receive funding from the federal budget in providing
children access to the Internet to install filters or appropriate blocking software.
Also in 2003, using search engines PSs and Google Inc. was found websites and databases of
child pornography ( according to experts, they bring revenue of $ 49.45 . till 79.95 dollars.) . This,
in turn, contributed to more than 1,000 arrests of perpetrators in 13 countries (the so -called
operation "Falcon").
Another important legislation act in this area is the Law "On Protection of privacy kids 1998 »
(The Children's Online Privacy Protection Act of 1998 - COPPA) ( U.S. Federal Law Title 15,
Section 6501 ).
This Law regulates relations are closely related to the collection of network physical or
juridical persons personal information from children under the age of 13. The law stipulates that
information from children requires permission of a parent or guardian. Operator who collects such
information is required to protect the privacy of children.
At the Federal Trade Commission U.S. (The Federal Trade Commission - FTS) in charge for
the publication of rules that define the mechanism of the law. Violation of this law will be fined up
to 1 million dollars.
Also in the USA for many years operated a non-profit voluntary organization "Dity. Inc",
which deals with consumer Internet security on the Internet, in particular, the discovery of child
pornography. Finding illegal images and videos, it provides information to law enforcement
agencies on websites with illegal content. With regard to the fight against child pornography on the
Internet, the 28 June 2006 five major Internet companies have announced their intention to merge
with the National Center for Abandoned and Exploited Children (NCMEC), to launch a campaign
for the introduction of technology to combat internet criminals who exploit children. So, today
AOL, Yahoo!, Microsoft, EarthLink and United Online Technical financed coalition with NCMEC,
while developing and implementing technologies that make it possible to prevent criminal activity
online dealers of exploitation.
It is interesting experience protecting children using a cellular phone in the USA. For
example, Federal Commission of the USA relations (FCC) established rules for services for which
the provision of the call (pay-per-call), so-called " 900 Rules ". In order to protect consumers from
accidental calls and having to pay for them, the number you provided is listed commercial services,
must begin with the number 900. This allows parents to block calls to numbers that begin with the
digits 900 and, thus, do not pay for phone fun for children and to protect children from
inappropriate content, for example,such as phone sex,etc.
Also active fight against child pornography is the United Kingdom. So, in late 2007 ISPs
began to use in the system of blocking sites "Clean Line » («Cleanfeed»). Currently ISPs block only
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those sites containing child pornography, even though the system allows you to block any sites
included in the list.
These measures are beginning to actively implemented across Europe. Yes, the Federal
Government promised to protect its citizens from casual viewing of child pornography. In April
2009, Germany adopted a law that ordered the ISPs to block websites containing child pornography.
However, the law does not regulate the activities of all providers, but only those that serve more
than 10 thousand customers - about 97.0% of campaigns that provide services in Germany Internet
access. The new law also requires providers to collect information about visitors to this kind of
resources. Centralized archive of personal data created by fans of child pornography will not, but
information about visitors to these sites can be used in criminal cases.
In Germany, despite the absence of specific requirements to inform the police or other
authorized body by Internet service providers, in most cases, providers send their report to the
police. If Internet service providers do not remove illegal content websites that are in his charge,
despite the fact that the provider is aware of the availability of these sites of child pornography is a
crime.
Conclusions. Based on the above, and do not claim to peremptoriness, we can formulate
some general social trends priority policy Ukraine criminological protect the rights of victims of
distribution

of

child

pornography

on

the

Internet

and

mobile

communication:

1) Ukraine should first of all take an active role in the international fight against crimes
committed with the use of new technologies, and develop and adopt internal target program that is
aimed at protecting children from harmful and illegal information like the Internet based prospects
of not only the " worldwide web " and mobile communication, advanced technical models which
provide access to Internet resources , including both positive and negative consequences of use of
such access;
2 ) to enhance the protection of children from harmful information on the Internet is necessary
to amend the Law of Ukraine "On Telecommunications" and provide that certain regulations that
would establish the liability of website owners in the Ukrainian part of the network placement sites
may contain information that may adversely affect children;
3) it’s necessary also require Internet service providers , hosting providers and inform their
users about the need for indexing the site and the method of its implementation. It is believed that
such a measure can be effective because, as a rule, websites containing malicious information to
children for sale or provision of adult buyers. This indexing sites are not contrary to the commercial
interests of their respective owners. The introduction of indexation will allow easily identified and,
if

necessary,

to

filter

online

information

products

are

unsuitable

for

children;

4) it would be to introduce a similar British or American system of indexing content in
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commercial provider.
We consider that the establishment of statutory duty indexing sites with harmful to children
or commercial information service provider is not contrary to international law principles and
constitutional guarantees of freedom of speech, because such indexation does not limit the
dissemination of information, but rather to provide additional information about the nature and
content of the site.
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