CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ
mł.asp. Arkadiusz Sikorski - funkcjonariusz
Krystian Ślusarek - Informatyk
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
arek-s1@tlen.pl

Dobrodziejstwa Internetu
Korzystając z internetu wielu użytkowników wykorzystuje jego
możliwości i zawartość do zdobywania wiedzy, rozwijania swoich
umiejętności, nawiązywania kontaktów, nauki, wykonywania
pracy zarobkowej itp. Takie działania użytkowników są jak
najbardziej zgodne z prawem, wręcz pożądane gdyż właśnie są to
główne cele funkcjonowania sieci.
Istnieje jednak ogromna liczba osób, które w większości
przypadków świadomie, wykorzystują sieć internetową do łamania
prawa.

Sposoby korzystania z sieci
W celu połączenia się z internetem i korzystania z
jego zasobów można skorzystać z wielu różnych
urządzeń elektronicznych np komputery, telefony
komórkowe, konsole do gier a także innych
nowoczesnych urządzeń elektronicznych.
Większość z nich jest już odpowiednio
przygotowana do łączenia się z internetem np.
mają wgrane odpowiednie oprogramowanie.

Przykładowe urządzenia


Internet

Komputer

Inne narzędzia

Rodzaje czynów zabronionych
Sieć internetowa, ilość urządzeń wykorzystująca
jej zasoby i osiągnięcia w dziedzinie informatyki
dają praktycznie nieograniczone możliwości
popełniania wielu różnych przestępstw na różne
sposoby.
Do najczęściej popełnianych zaliczamy:

Rodzaje czynów zabronionych
uzyskiwanie bez opłat komercyjnego oprogramowania
uzyskiwanie kodów – numerów seryjnych, specjalnych plików zwanych „crack” lub
Keygen” mających na celu ominięcie zabezpieczeń programów stosowanych przez
producentów, w konsekwencji odblokowanie płatnych programów aby te działały w
pełnej wersji czyli bez żadnych ograniczeń,
nielegalna wymiana utworów chronionych prawami autorskimi – głównie muzyka,
filmy, gry, programy i inne. Najczęściej za pośrednictwem sieci P2P
przełamywanie zabezpieczeń i dokonywanie włamań na cudze konta w tym na konta
pocztowe, konta w różnych serwisach jak Nasza Klasa, Allegro, eBay, itp.
sprzedaż za pośrednictwem serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych fikcyjnych
przedmiotów, celem wyłudzenia korzyści majątkowej – popularnie nazywane
„oszustwem”
usunięcie danych
zabezpieczeń

informatycznych

–

najczęściej

związane

z

przełamaniem

Rodzaje czynów zabronionych
zakupów przy użyciu cudzych numerów kart płatniczych
uszkodzenie danych, zmiana zawartości danych lub ich kradzież
niszczenie strony internetowej, zablokowanie dostępu do strony internetowej
stworzenie wiernej kopii strony internetowej celem uzyskania poufnych danych np.
strony banków, proces popularnie nazywany Phishingiem
instalacja i używanie programów szpiegujących np. Trojany, Keylogery
kradzież sygnału telewizyjnego
rozpowszechnianie materiałów dot. pornografii z udziałem nieletnich, oraz zawieranie
znajomości przez „pedofilów” z nieletnimi w celu ich wykorzystania na tle seksualnym
i wiele innych...

Niezbędne pojęcia
Aby zrozumieć działanie sieci internetowej,
programów komputerowych oraz samego
cyberprzestępcy niezbędnym jest poznanie
przynajmniej
podstawowych
pojęć
ściśle
związanych
z
popełnianiem
czynów
zabronionych. Pojęć tych jest wiele, ich użycie i
znaczenie ma ścisły związek z rodzajem
popełnianego
czynu
zabronionego.
Do
ważniejszych możemy zaliczyć:

Niezbędne pojęcia
Adres IP – najprościej można powiedzieć, że jest to liczba nadawana urządzeniom
podłączonym do sieci internetowej np. komputer, telefon. np. 254.82.123.56
Serwer - Serwerem jest najczęściej komputer świadczący usługi zazwyczaj w formie
udostępniania pewnych zasobów innym komputerom w sieci lub pośredniczący w
przekazywaniu danych między komputerami. Serwerem może być także komputer
używany w domu.
Link – inaczej hiperłącze, służy do przekierowania użytkownika w miejsce gdzie
faktycznie znajduje się plik, serwer FTP lub strona
P2P – z ang. peer-to-peer – rodzaj komunikacji między urządzeniami w sieci
internetowej. Celem tej komunikacji jest wymiana plików w Internecie.
Utwór – w myśl ustawy PrAut to przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze. Określenie o indywidualnym charakterze oznacza, że utwór jest oryginalny,
niepowtarzalny i nie posiada wiernego odpowiednika.
Program komputerowy – jest to ciąg znaków napisany w jednym z wielu dostępnych
języków programowania np. Basic, Java, C++. Program jest odczytywany i wykonywany
przez komputer. Uwaga - GRA – jest również programem komputerowym.

Niezbędne pojęcia
Warez – pojęcie to dotyczy głównie udostępniania płatnego oprogramowania, jego
zmodyfikowanych wersji - szczególnie po usunięciu zabezpieczeń przed kopiowaniem,
rozpowszechnianych nielegalnie przy wykorzystaniu wielu serwerów i różnych
protokołów np. P2P
Serial – numer seryjny niezbędny do odblokowania komercyjnych aplikacji, aby ta
działała w pełnej, nieograniczonej wersji.
Crack – specjalny zmodyfikowany plik, umożliwiający uruchomienie zabezpieczonego
komercyjnego oprogramowania.
Cracker (z ang., łamacz) – osoba która zajmująca się łamaniem zabezpieczeń
komputerowych.
KeyGen – plik, którego uruchomienie powoduje wygenerowanie numeru seryjnego
„klucza” przeznaczonego dla konkretnego programu. Po wpisaniu klucza do programu,
ominięte zostaje zabezpieczenie producenta i program działa w pełnej wersji.

Niezbędne pojęcia
Zwielokrotnianie – sporządzanie kolejnych kopii chronionego utworu. Może nastąpić
poprzez np. nagranie na kilku nośnikach DVD tej samej kopii określonego filmu.
Rozpowszechnianie – udostępnienie publicznie. Publicznie nie zawsze oznacza w
miejscu publicznym. Może być w nadawane w radiu przez studio.
Haker – osoba która posiada dużą i praktyczną wiedzę z dziedziny informatyki. Osoby
takie wyróżniają się bardzo dobrą orientacją w Internecie, znajomością języków
programowania, i systemów operacyjnych. Wykorzystuje swoją wiedzę do wykrywania
dziur w zabezpieczeniach oprogramowania komputerowego. Następnie uzyskuje dostęp
do różnych zabezpieczonych zasobów.
Zombie - komputer przyłączony do Internetu, w którym bez wiedzy jego posiadacza
został zainstalowany program sterowany z zewnątrz przez inną osobę. Celem takiego
działania jest zazwyczaj wykorzystanie komputera do działań sprzecznych z prawem.
DDoS (ang. Distributed Denial of Service) - atak na system komputerowy lub usługę
sieciową w celu uniemożliwienia jego poprawnego działania poprzez zajęcie wszystkich
wolnych zasobów, przeprowadzanych równocześnie z wielu komputerów (np. zombie).
SHARING – kradzież i rozdzielanie sygnału z karty telewizyjnej poprzez sieć
internetową

Przejdźmy do ciekawszych
rzeczy.
P2P
O co w tym chodzi?

P2P – peer-to-peer
Sieć peer-to-peer (P2P), to najzwyczajniej mówiąc, sieć
której siłę stanowią podłączone do niej komputery i
udostępnione na nich pliki, którymi wymieniają się
użytkownicy.
Przykładowe programy P2P:
Azureus, BitComet, BitTornado, BitTorrent, LH-ABC,
uTorrent, BitLet, DC++, BearShare, Kazaa, Anubis P2P,
eDonkey2000, aMule, eMule, xMule, Lphant i inne.

P2P – czy to legalne?
Programy P2P, których zdecydowana większość jest
darmowa, są całkowicie legalne. Z założenia ich działanie ma
służyć użytkownikom do wymiany różnych danych.
Jest wiele danych, które nie są chronione prawami
autorskimi np: oprogramowanie freeware lub na innych
darmowych licencjach jak Open GL, darmowe dystrybucje
linuksa, niektóre utwory muzyczne, prywatne zdjęcia, filmy,
opracowania itp.
Niestety - sposób działania tych programów, ich
dostępność i możliwości spowodowały, że szybko zaczęto z
nich korzystać do wzajemnej wymiany plików chronionych
przez prawo takich jak: muzyka, filmy, gry, programy, i wiele
innych.

Dozwolony użytek osobisty.
Jak to ugryźć?
Na początku
„UTWÓR”

wyjaśnienia

wymaga

pojęcie

słowa

Pojęcie to reguluje USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy
przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie
od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Dozwolony użytek osobisty.
Jak to ugryźć?
Wyjaśnijmy od razu co nie jest utworem w rozumieniu
wcześniej cytowanej ustawy.
Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
4) proste informacje prasowe.

Dozwolony użytek osobisty.
Jak to ugryźć?
Definicja
Pojęcie to reguluje wspomniana już ustawa – art. 23
Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już
rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.
Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu
architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do
korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu,
chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem
zarobkowym.
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z
pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w
związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub
stosunku towarzyskiego.

Dozwolony użytek osobisty.
Jak to ugryźć?
Co to znaczy że utwór jest rozpowszechniony?

Art. 6. 1.W rozumieniu ustawy:
1) utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem
twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały
udostępnione publicznie;
3) utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem
twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie;
Z ww definicji dowiadujemy się, iż utworem
rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy w
jakikolwiek sposób został udostępniony publicznie, natomiast
utwór udostępniony publicznie to taki który został zwielokrotniony
i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie.

Dozwolony użytek osobisty.
Jak to ugryźć?
Więc co mi wolno w ramach dozwolonego użytku?
Zamieszczony w ustawie o PrAut dozwolony użytek osobisty zezwala na
korzystanie z już rozpowszechnionych utworów w ogólnodostępnej sieci
internetowej w trybie „on-line”, bez zapisu na dysk lub inny nośnik (patrz
poradnik str.69-73). Dodatkowo dzięki temu zapisowi wolno, w celach
wyłącznie prywatnych korzystając z legalnych – oryginalnych utworów
chronionych prawem, sporządzić sobie kopię w pojedynczych egzemplarzach
np. płytę CD z utworami muzycznymi zgrać do mniej zajmującego pamięci
formatu .mp3, które następnie można odtwarzać np. w przenośnych
odtwarzaczach audio. Można też oryginalna płytę pożyczyć komuś z rodziny lub
znajomym, lecz nie przypadkowym a takim z którymi znajomość jest
ugruntowana i trwa od dłuższego czasu. Jednak tu należy zaznaczyć, że jeśli
osoby którym pożyczymy płytę, skopiują sobie tą płytę, po czy udostępnią taką
kopię innym wtedy już zwielokrotniają i rozpowszechniają chronione utwory
łamiąc w ten sposób przepisy ustawy o PrAut.

Dozwolony użytek osobisty.
a Programy Komputerowe?
Programy komputerowe są całkowicie wyłączone z możliwości
korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. Mówi o tym art.
77 ustawy o Prawach Autorskich:
Art. 77. Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów
… art. 23 …
To oznacza że zakupionych oryginalnych programów
komputerowych w tym gier nie wolno udostępniać innym
nawet z kręgu bliskich znajomych.

Dozwolony użytek osobisty.
a Programy Komputerowe?
W takim razie co mi wolno gdy posiadam legalny program
komputerowy lub grę?
Art. 75.
2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:
1) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do
korzystania z programu komputerowego. Jeżeli umowa nie
stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z
programem komputerowym;
Ale czy zawsze mogę to zrobić?

Dozwolony użytek osobisty.
a Programy Komputerowe?
Nie zawsze można sporządzić kopię programu komputerowego lub gry.
Do każdego takiego utworu są dołączone warunku licencji, które mogą
mieć postać papierową lub elektroniczną zamieszczoną na nośniku wraz
z utworem. Często warunku licencji są wyświetlane podczas instalacji
takich utworów na komputerze. W treści licencji powinna być zawarta
informacja dotycząca możliwości sporządzenia na własny użytek kopii
zapasowej. Wielu producentów zamiast możliwości sporządzenia przez
użytkownika kopii zapasowe deklaruje przesłanie nowego lub nowych
nośników z utworem. Tym samym sporządzeni kopii zapasowej wbrew
warunkom licencji powoduje złamanie przepisów prawa a co za tym
idzie naraża użytkownika na odpowiedzialność karną. Jeśli warunki
licencji zezwalają na sporządzenie kopii zapasowej programu to takiej
kopii nie wolno oferować np: w sieci internetowej.

Dozwolony użytek osobisty.
a Programy Komputerowe?

Uwaga: Programy komputerowe są dodatkowo chronione przez
ustawę Kodeks Karny „KK”
„Programy komputerowe są oprócz ustawy o PrAut chronione
ustawą KK, w której odpowiednie artykuły mówią m.in. o uzyskaniu bez
zgody osoby uprawnionej cudzego program komputerowy w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej oraz o tzw. „paserstwie programów
komputerowych”. Szerzej o zakazach i odpowiedzialności karnej
wynikającej z przepisów ustawy KK będziemy zajmować się w trakcie
ich omawiania w dalszej części tego rozdziału”.

Inne Zagrożenia
Niewłaściwe korzystanie z urządzeń umożliwiających
korzystanie z sieci internetowej może narazić
przeciętnego użytkownika na nieświadome łamanie
przepisów prawa. Zagrożeń takich jest tak wiele, że nie
sposób ich wszystkich opisać. Wiążą się one głównie z
nieodpowiednimi zabezpieczeniami wykorzystywanych
urządzeń głównie komputerów,a także z brakiem
odpowiedniej wiedzy o możliwych zagrożeniach.

Zagrożenia
Co może się stać?
Przykładowo może dojść do włamania na komputer
nieświadomego użytkownika po czym komputer taki może zostać
zainfekowany odpowiednim oprogramowaniem jak np. konie
trojańskie, backdoor, i wiele innych, następnie może zostać
przejęta kontrola nad takim komputerem. Komputer taki staje się
wówczas tzw. „ZOMBIE”. Cyberprzestępcy, którzy mogą
sprawować władzę nad ZOMBIE mogą wykorzystać go do
popełniania różnych przestępstw np. włamań na różne konta
innych użytkowników sieci, przejęcia kontroli nad innymi
komputerami, dokonywania tzw. ataków DDoS, przechowywania i
udostępniania za ich pośrednictwem chronionych prawem różnych
utworów oraz wielu innych czynów zabronionych.

Zagrożenia
Jak się bronić?
Niezmiernie ważnym jest korzystanie z legalnego oprogramowania
umożliwiającego bieżące przeprowadzani aktualizacji, stosowanie
ochronnych programów takich jak programy antywirusowe, zapory
internetowe, skanery zawartości komputera pod kątem
wyszukiwania trojanów i programów szpiegujących itp.
Gdy spełniony będzie ww warunek to należy jeszcze pamiętać o
tym aby dodatkowo nie odwiedzać zainfekowanych stron np:
warez, pornografia, nie podawać prywatnych danych w nieznanych
miejscach, używać trudnych haseł w tym szyfrowania danych,
kierować się rozsądkiem i szeroko rozumianą podejrzliwością.

Przykładowe zagrożenia.
Przeglądając zasoby sieci internetowej, odczytując pocztę e-mail,
korzystając z forum lub komunikatorów takich jak GG, możemy
natrafić na różnego rodzaju próby zaatakowania nas przez
cyberprzestępców.
Niektórzy z nich są bardziej zaawansowani, niektórzy
dopiero zaczynają swoją przygodę z cyberprzestępczością i
niejednokrotnie chcą się tylko sprawdzić i zdobywać większe
doświadczenie.

Przykładowe zagrożenia.
Bardziej wyrafinowani cyberprzestępcy starają się pozostać
anonimowi poprzez np:
Zawiązywanie znajomości za pośrednictwem np. for
internetowych.
Strony działające jako Phishing
Używanie serwerów proxy, które często nie posiadają
żadnych logów.
Rozsyłanie spamu z szkodliwymi załącznikami np. trojany.

A co w załączniku?
Hello world :)
We are a group of crackers, we specialize in cracking various programs for mailers but
we do custom orders as well.
Below is a list of programs we have actually on sale, and our other services we provide.
All of those are 100% working programs without any trojans/other shit.
***SPECIAL DEAL***
If you have a good program that is not on our list and you want to have it cracked you can
send it over to us and you will have 100% working crack usually in 7-14 days, and it`s for
free to you (as a supplier of software) but we reserve the rights to sell working crack to
others. If you want it only for you then it will cost you some $$$ :)
Ok, here`s the actual list, but it changes all the time so you should contact us for an up to
date list :)
wonderpop 150$ listmate platinum 180$ validmate 220$ ProCrawl 100$ UgotMailer
150$ darkmailer 100$ aimailer 150$ supermailer 50$ madweb 250$
And the best deal: all programs for 650$

Zagrożenia cd. - aukcje
Większość z nas korzysta z serwisów aukcyjnych. Niestety
większość też zostaje oszukana.
Czynniki sprzyjające oszustwom:
dokonywanie zapłaty „z góry” na wskazane konto,
tworzenie fikcyjnych kont na nazwiska podstawionych osób,
brak weryfikacji tożsamości sprzedającego
fałszywe opinie o wiarygodności sprzedającego.

Zagrożenia cd. - aukcje
Przy korzystaniu z serwisów aukcyjnych, zawsze postępuj z
ostrożnością.
- kontaktuj się z sprzedającym
- sprawdź jego komentarze
- sprawdź rodzaje przesyłki, jeśli to tylko możliwe odbieraj towar
osobiście, lub wybieraj przesyłkę za pobraniem z możliwością
sprawdzenia zawartości przy odbiorze
sprawdzaj informacje na stronie „O Mnie”
- Sprawdzaj opinie o sprzedającym na różnych stronach z takimi
opiniami
- zachowuj wszystkie dane dot. transakcji

Wyszukiwanie informacji w sieci

Korzystając z sieci internetowej, danych
zapisywanych przez różne programy oraz naszej
wiedzy, możemy uzyskać różne informację, które
mogą okazać się pomocne przy np. identyfikacji
cyberprzestępcy.

Czego mogę się dowiedzieć?
1. Nagłówki e-mail
2. Adres IP
3. Strony internetowe
centralops.net
www.ip-adress.com
www.dns.pl
www.geoiptool.com

Odpowiedzialność karna
Art.267. [Naruszenie ochrony informacji]
§1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego
nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci
telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne,
informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
Przedmiotem ochrony jest informacja zabezpieczona przed dostępem do niej
osób trzecich dla których nie jest przeznaczona, czyli inaczej informacja
„poufna”. Sprawca musi uzyskać taką informacje bez uprawnienia w sposób
nielegalny. Musi pokonać zabezpieczenia polegające na usunięciu wszelkich
przeszkód jak np. hasło dostępu. Przy popełnieniu tego przestępstwa nie jest
konieczne aby sprawca zapoznał się z treścią informacji. Sprawcy często
wykorzystują specjalistyczne oprogramowanie służące do przełamywania
zabezpieczeń systemów informatycznych.

Odpowiedzialność karna
Art.268. [Niszczenie, usuwanie … informacji]
§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub
zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie
utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
Sprawca celem popełnienia ww czynu bez uprawnienia informację niszczy
(może to dotyczyć np. fizycznego nośnika danych jak dysk twardy czy płyty
CD/DVD), uszkadza – czyli powoduje, że informacja staje się nieczytelna,
usuwa – czyli np. kasuje z nośnika, zmienia zapis – czyli treść informacji,
udaremnia lub znacznie utrudnia – czyli np. wprowadza jakieś przeszkody,
które trzeba pokonać w celu odczytania informacji.

Odpowiedzialność karna
Art.268a [Niszczenie, usuwanie … danych informatycznych]
§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia
lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca
lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie
takich danych,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Zachowanie sprawcy jest analogiczne jak do art. 268, z tym że przedmiotem
ochrony są dane informatyczne a nie informacje.

Odpowiedzialność karna
Art.269a. [Utrudnianie dostępu do danych i zmiana danych]
Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie,
uszkodzenie, utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych, w
istotnym stopniu zakłóca pracę systemu komputerowego lub sieci
teleinformatycznej,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Zakłócenie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej może
nastąpić za pośrednictwem wielu różnych sposobów. Sprawca tego
przestępstwa to osoba która nie posiada uprawnień do wykonywania działań
zmierzających do zakłóceń pracy systemu. Przykładowym przestępstwem
podlegającym pod ten przepis jest „atak DDoS” (zobacz definicje).

Odpowiedzialność karna
Art.269b. [Niedozwolone urządzenia lub programy]
§ 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia
lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa
określonego w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w
związku z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody
dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w
systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
W ramach artykułu 269b ochronie podlegają informacje oraz dane
informatyczne znajdujące się w systemach informatycznych lub sieciach
teleinformatycznych. Urządzenia lub programy o których mowa w tym artykule
to takie, które zostały celowo przystosowane do popełnienia wymienionych w
tym nim przestępstw.

Odpowiedzialność karna
Art.278 [Kradzież, uzyskanie programu komputerowego]
§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy
program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Kradzież programu komputerowego następuje wówczas gdy sprawca uzyskuje
program bez zgody osoby uprawnionej. Uzyskanie programu komputerowego
to każde zachowanie sprawcy mające na celu wejście w posiadanie cudzego
programu komputerowego. Przestępstwo to może być ale też niekoniecznie,
popełnione poprzez kradzież nośnika na którym zapisany jest program.

Odpowiedzialność karna

Art.287 [oszustwo komputerowe]
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie
szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie,
gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa
albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Oszustwa w sieci internetowej występują również bardzo często.

Odpowiedzialność karna
Art. 293. [paserstwo programu komputerowego]
§ 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu
komputerowego.
§ 2. Sąd może orzec przepadek rzeczy określonej w § 1 oraz w art. 291 i 292,
chociażby nie stanowiła ona własności sprawcy.
Artykuły 291 i 292 KK mówią o paserstwie rzeczy, natomiast program
komputerowy nią nie jest. Dlatego też artykuł 293 został w KK umieszczony
celowo rozciągając odpowiedzialność za paserstwo w stosunku do programów
komputerowych. Umieszczenie tego przepisu w KK umożliwia ściganie i
karanie sprawców zajmujących się nabywaniem, zbywaniem, przyjmowaniem,
ukrywaniem uzyskanych za pomocą czynu zabronionego programów
komputerowych – potocznie nazywanych „pirackimi programami
komputerowymi”.

Odpowiedzialność karna
Ustawa o Prawach Autorskich
Art.115. [Przywłaszczenie praw autorskich]
1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa
całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 3.
Przestępstwo przywłaszczenia polega na przypisaniu sobie autorstwa utworu.
Przypisanie następuje bezprawnie tzn. wbrew obowiązującym przepisom.
Przykład: - skopiowanie z strony internetowej jakiegoś artykułu chronionego
prawem, następnie umieszczenie go bez zezwolenia na innej stronie z
podaniem siebie jako autor.

Odpowiedzialność karna
Ustawa o Prawach Autorskich
Art.116. [Rozpowszechnianie cudzych utworów]
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy
utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie,
fonogram, wideogram lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
„bez uprawnienia” - oznacza świadome działanie sprawcy bez odpowiedniego
zezwolenia twórcy lub innego uprawnionego podmiotu
„wbrew warunkom uprawnienia” - nieprzestrzeganie przez sprawcę
narzuconych ograniczeń dot. m.in. terminu udzielonego zezwolenia, liczby
egzemplarzy, itp.
Przykład: - Ściąganie za pośrednictwem P2P, przy automatycznym
rozpowszechnianiu chronionych utworów, albo umieszczenie bez zezwolenia
chronionych utworów w ogólnodostępnej sieci internetowej i umożliwienie ich
ściągnięcia osobom odwiedzającym.

Odpowiedzialność karna
Ustawa o Prawach Autorskich
Art.117. [Zwielokrotnianie cudzych utworów]
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia
utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci
opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
„utrwalanie” - zapisanie na odpowiednich nośnikach (np. płyty CD/DVD,
dysk twardy, pamięć przenośny, papier)
„zwielokrotnianie” - zwiększanie dowolną techniką liczby egzemplarzy
nośników chronionego dobra
Przykład: - sporządzanie bez zezwolenia wielu kopii tego samego utworu np.
filmu DVD, następnie jego sprzedaż

Odpowiedzialność karna
Ustawa o Prawach Autorskich
Art.118. [Uzyskanie cudzych utworów bez zezwolenia - paserstwo]
1.Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem
utworu,
artystycznego
wykonania,
fonogramu,
wideogramu
rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego
warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub
pomaga w jego ukryciu,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Przepis ma na celu zwalczanie zachowań, które ułatwiają rozprowadzanie
nielegalnie rozpowszechnianych lub zwielokrotnianych utworów.
np. nabycie (odpłatnie) lub przyjęcie (bez opłaty) kopii płyt z zawartością
chronionych prawem filmów nagranych na nośnikach DVD-R lub CD-R.

Odpowiedzialność karna
Ustawa o Prawach Autorskich

Art.1181 [Łamanie, omijanie zabezpieczeń]
1. Kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do
niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych
zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem
utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi
urządzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzedaży lub
najmu,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 3.

Odpowiedzialność karna
Inne Czyny Zabronione

Do innych czynów zabronionych możemy zaliczyć:
- Pornografię dziecięcą
- Kradzież sygnału telewizyjnego

Przykładowe postępowanie Policji
Zabezpieczenie dowodów.

Przykładowe postępowanie Policji
Zabezpieczenie dowodów.

Przykładowe postępowanie Policji
Zabezpieczenie dowodów.

Przykładowe postępowanie Policji
Opinia biegłego z zakresu informatyki.

Przykładowe postępowanie Policji
Opinia biegłego z zakresu informatyki.
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Opinia biegłego z zakresu informatyki.

Przykładowe postępowanie Policji
Opinia biegłego z zakresu informatyki.

Przykładowe postępowanie Policji
Zakończenie postępowania - Wyrok

Przykładowe postępowanie Policji
Zakończenie postępowania - Wyrok

Przykładowe postępowanie Policji
Zakończenie postępowania - Wyrok

Przykładowe postępowanie Policji
Zakończenie postępowania - Wyrok
Analizując oba przytoczone wyroki, osobom które nie
zdają sobie z tego sprawy zwracamy szczególna uwagę
na wartość utworów chronionych prawami autorskimi.
Gromadząc nawet dla siebie nielegalne utwory można
narazić się na ogromne straty i wydatki. Dlatego też
apelujemy:

Pomyśl dwa razy zanim złamiesz prawo!

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

Dziękujemy za uwagę.

