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CO TO JEST PRZESTĘPSTWO ??

Przestępstwo na gruncie polskiego prawa
karnego jest to czyn człowieka zabroniony
pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek,
przez ustawę karną obowiązującą w czasie
jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i
społecznie szkodliwy w stopniu wyŜszym
niŜ znikomym.

PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE
Oszustwa związane z wykorzystaniem komputera
Fałszerstwa komputerowe
Zniszczenie danych lub programów komputerowych
SabotaŜ komputerowy
Wejście do systemu komputerowego przez osobę nieuprawnioną,
Podsłuch komputerowy
Bezprawne kopiowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie
programów komputerowych prawnie chronionych,
Modyfikacja danych lub programów komputerowych,
Szpiegostwo komputerowe,
UŜywanie prawnie chronionego programu komputerowego bez
upowaŜnienia

OSZUSTWO KOMPUTEROWE

Art. 287 KK
„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia
innej osobie szkody,bez upowaŜnienia, wpływa na
automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie
danych informatycznych lub zmienia, usuwa lub wprowadza
nowy zapis danych informatycznych, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

FAŁSZERSTWO KOMPUTEROWE
art. 270. § 1. Kto, w celu uŜycia za autentyczny, podrabia lub
przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego
uŜywa,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

DOKUMENT

Dokumentem jest kaŜdy przedmiot lub zapis na
komputerowym nośniku informacji, z którym jest
związane określone prawo albo który ze względu na
zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku
prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

ZNISZCZENIE DANYCH LUB PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

art. 268. § 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.
§ 2. JeŜeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na
komputerowym nośniku informacji, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

SABOTAś KOMPUTEROWY
Art. 269. § 1. Kto, na komputerowym nośniku informacji,
niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis o szczególnym
znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w
komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego
organu państwowego lub administracji samorządowej albo
zakłóca lub uniemoŜliwia automatyczne gromadzenie lub
przekazywanie takich informacji,podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu
określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając nośnik
informacji lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie słuŜące
automatycznemu przetwarzaniu, gromadzeniu lub przesyłaniu
informacji.

HAKING – NIEUPRAWNIONE WEJŚCIE DO SYSTEMU
KOMPUTEROWEGO
Art. 267. § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla
niego nie przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo,
podłączając się do przewodu słuŜącego do przekazywania
informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo
inne szczególne jej zabezpieczenie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

Nie jest więc karalne jedynie sprawdzenie jakości
zabezpieczeń i moŜliwości ich przełamania!

PODSŁUCH KOMPUTEROWY
art 267§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania
informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje
się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym
urządzeniem specjalnym.

SZPIEGOSTWO KOMPUTEROWE
Art. 130 § 3. Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi
wiadomości określonych w § 2, gromadzi je lub przechowuje,
włącza się do sieci komputerowej w celu ich uzyskania albo
zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

KRADZIEś PROGRAMU KOMPUTEROWEGO
Art. 278. § 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.
Art. 294. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art.
278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 §
1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia
znacznej wartości,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili
popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość
najniŜszego miesięcznego wynagrodzenia. (ok.200.000 zł)

PRAWA AUTORSKIE
Art. 116. 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.
Art. 117. 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.
Art. 118. 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.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA ŁAMANIE PRAW
AUTORSKICH
Art. 79. 1. Twórca moŜe Ŝądać od osoby, która naruszyła
jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia,
wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w
podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione,
potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili
jego dochodzenia; twórca moŜe równieŜ Ŝądać
naprawienia wyrządzonej szkody, jeŜeli działanie
naruszającego było zawinione.

PRZESTEPSTWA POPEŁNIANE PRZY UśYCIU
KOMPUTERA - WYBRANE
Art. 202 § 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje,
utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo
rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści
pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści
pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub
posługiwaniem się zwierzęciem,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem
małoletniego poniŜej lat 15,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści
pornograficzne z udziałem małoletniego poniŜej lat 15,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

PRZESTEPSTWA POPEŁNIANE PRZY UśYCIU
KOMPUTERA - WYBRANE

Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny
totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na
tle róŜnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

PRZESTEPSTWA POPEŁNIANE PRZY UśYCIU
KOMPUTERA - WYBRANE
Art. 216. § 1. Kto zniewaŜ
Ŝa inną
ą osobę
ę w jej obecnoś
ści albo
choć
ćby pod jej nieobecność
ść,
ść lecz publicznie lub w zamiarze,
aby zniewaga do osoby tej dotarłła,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoś
ści.
§ 2. Kto zniewaŜ
Ŝa inną
ą osobę
ę za pomocą
ą środków masowego
komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoś
ści albo
pozbawienia wolnoś
ści do roku.
§ 3. JeŜ
Ŝeli zniewagę
ę wywołłałło wyzywają
ące zachowanie się
ę
pokrzywdzonego albo jeŜ
Ŝeli pokrzywdzony odpowiedziałł
naruszeniem nietykalnoś
ści cielesnej lub zniewagą
ą wzajemną
ą,
są
ąd moŜ
Ŝe odstą
ąpić
ć od wymierzenia kary.
§ 4. W razie skazania za przestę
ępstwo okreś
ślone w § 2 są
ąd
moŜ
Ŝe orzec nawią
ązkę
ę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego
Czerwonego KrzyŜ
Ŝa albo na inny cel społłeczny wskazany
przez pokrzywdzonego.
§ 5. Ściganie odbywa się
ę z oskarŜ
Ŝenia prywatnego.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!
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