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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОНЛАЙН-КАЗИНО ЯК ВИДУ
ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Вейтас М. В., Лукашенко М. І.
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Україна,
Харків
У науковій статті авторами досліджено проблеми правового
регулювання діяльності онлайн-казино та причини стрімкого
розвитку

вказаного

явища.

Проведений

системний

аналіз

національного та міжнародного законодавства, наведені приклади
вироків українських судів за ст. 203-2 КК України, яка передбачає
кримінальну відповідальність за зайняття азартними іграми,
зокрема

організацію

Внаслідок

та

грунтовного

надання

доступу

узагальнення

до

онлайн-казино.

практики

регулювання

онлайн-гемблінгу в зарубіжних країнах вказано про доцільність
легалізації з наступною детальною регламентацією та здійсненням
контролю над діяльністю організаторів та користувачів онлайнказино.
Ключові

слова:

азартні

ігри,
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онлайн-гемблінг,

інтернет, злочин, кримінальне законодавство України, легалізація.
Вейтас М. В., Лукашенко М. И., Правовое регулирование
онлайн-казино как вида игорного бизнеса в Украине и мире/
Национальный юридический университет им. Ярослав Мудрого
Украина, Харьков
В научной статье авторами исследованы проблемы правового
регулирования

деятельности

стремительного
системный

развития

анализ

онлайн-казино

указанного

национального

и

причины

явления.

Проведен

и

международного

законодательства, приведены примеры приговоров украинских
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судов по ст. 203-2 УК Украины, которая предусматривает
уголовную ответственность за занятие азартными играми, в
частности организацию и предоставление доступа к онлайнказино.

Вследствие

основательного

обобщения

практики

регулирования онлайн-гемблинга в зарубежных странах указано о
целесообразности

легализации

с

последующей

детальной

регламентацией и осуществлением контроля над деятельностью
организаторов и онлайн-казино.
Ключевые слова: азартные игры, противодействие, онлайнгемблинг, интернет, преступление, уголовное законодательство
Украины, легализация.
M. Veitas, M. Lukashenko, Legal adjusting of on-line-casino as type
of gambling business in ukraine and the world / Yaroslav Mudryi National
Law University, Ukraine, Kharkiv
In a scientific article, the authors investigated the problems of legal
regulation of online casinos and the reasons for the rapid development of
this phenomenon. The system analysis of national and international
legislation, examples of sentences of Ukrainian courts under Art. 203-2 of
the Criminal Code of Ukraine, which provides for criminal liability for
playing gambling, in particular, organizing and providing access to online
casinos. Due to a thorough generalization of the practice of regulating
online gambling in foreign countries, it is indicated that it is advisable to
legalize with subsequent detailed regulation and exercise of control over
the activities of the organizers and online casinos
Keywords: counteraction, gambling games, Internet, crime, Ukrainian
criminal legislation, legalization.

Вступ. Бурхливий розвиток інформаційних технологій сприяє
появі все більшої кількості новітніх видів злочинності. Окремої уваги
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варті злочини з використанням всесвітньої мережі Інтернет, оскільки
технічні можливості так званої мережі мереж породжують розмаїття
варіантів злочинної поведінки. Останні декілька років спостерігається
підвищена активність діяльності онлайн-казино – сайтів в Інтернеті, за
допомогою яких надається доступ до будь-яких видів азартних ігор.
Українське законодавство встановлює заборону на зайняття гральним
бізнесом,

проте,

слід

проаналізувати

міжнародну

практику

регулювання даного питання для повного та обгрунтованого висновку
про те, чи є насправді онлайн-казино як різновид грального бізнесу
суспільно небезпечним та деструктивним явищем сьогоденності.
Тема наукової статті була об’єктом наукових розробок таких
зарубіжних та вітчизняних науковців, як О. Є. Афанасьєв, А.С.
Білоусов, І. Д. Бойко, Р. М. Гищук, А. Є. Овчаренко, Р. О. Пиняга та
інші.

Проте

досі

тема

діяльності

онлайн-казино

залишається

недостатньо опрацьованою з точки зору теоретичних підвалин
визначення поняття та його характерних особливостей.
Мета статті. Аналіз правового регулювання діяльності онлайнказино в Україні та в світі.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України
«Про заборону грального бізнесу в Україні» [1] в нашій державі
забороняється

гральний

бізнес

та

участь

в

азартних

іграх.

Відповідальність за порушення законодавства передбачена ст. 203-2
КК України [2]. Фактично кримінальна відповідальність за зайняття
гральним бізнесом стала можливою з моменту набрання чинності
Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15
травня 2009 р. яким було встановлено заборону грального бізнесу.
Порушення особою цієї заборони кваліфікувалося за ст. 203 КК.
Законом України від 22 грудня 2010 р. № 2852-VI КК був доповнений
ст. 203-2 про відповідальність за зайняття гральним бізнесом. Ця
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норма стала розглядатися як спеціальна по відношенню до ст. 203 КК
і мала перевагу в конкуренції з останньою при кваліфікації злочину.
Виключення ст. 203 із КК Законом України від 15 листопада 2011 р. №
4025-VI означає лише декриміналізацію тих діянь, які підпадали під
дію загальної норми, передбаченої ст. 203 КК, і не стосується діянь,
передбачених ст. 203-2 КК та іншими спеціальними нормами КК [3].
За статтею 203-2 КК настає кримінальна відповідальність лише за
зайняття гральним бізнесом, який характеризується: а) певним місцем
проведення азартної гри – у казино, букмекерських конторах чи в
інтерактивних закладах; б) певним засобом азартної гри – на
гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, в електронному
(віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера [3].
Спостережуване

підвищення

популярності

азартних

ігор

в

Інтернеті, зумовлене шаленим темпом активного розвитку технологій,
які зокрема розширюють коло можливостей для азартних ігор в
Інтернеті, не може не викликати занепокоєння у борців проти
грального бізнесу у будь-яких його проявах. А тому особлива увага,
на думку вчених, має бути приділена питанням правової оцінки
азартних ігор в Інтернеті (у системі «онлайн») [4].
Наразі, незважаючи на значну поширеність, законодавчого
визначення

поняття

«онлайн-казино»

(«інтернет-казино»,

що

є

синоніми до вказаного поняття) немає.
У Законі України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від
15 травня 2009 року, згадується поняття «електронне (віртуальне)
казино» в контексті визначення загальної дефініції «гральний бізнес».
Однак, сутність електронного (віртуального) казино зводиться до
наступного: не має доступу до інтернет-ресурсів і обмежується
винятково

локальними

мережами.

Фактично

інтернет-казино
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охоплюється поняттям “гральний заклад” і визнається як “ігровий
автомат” [4].
Крім того, доступ до інтернет-казино необов’язково здійснюється
з грального закладу, відтак гравцю не потрібно залишати свою оселю
й тому він у комфортних домашніх умовах може спокійно грати в
азартні ігри, використовуючи мережу Інтернет (зауважимо, що з 1996
р., коли інтернет-сайти почали пропонувати такі азартні ігри, цей
бізнес створив серйозну конкуренцію реальним казино та зайняв своє
місце у віртуальному світі з багатомільярдними оборотами) [4].
Інтернет-казино – це сайт або спеціальна програма, які надають
доступ до будь-яких видів азартних ігор при наявності підключення до
інтернету.
Інтернет казино – широке поняття. Подібні проекти можуть
пропонувати зовсім різні види азартних розваг. Найчастіше їх
асортимент складають всілякі ігрові автомати, рулетку, покер та інші
карткові ігри.
Головною особливістю інтернет казино є доступність подібних
ресурсів. Отримати доступ до ігор можна за допомогою будь-якого
пристрою з підключенням до інтернету, будь то настільний комп'ютер,
ноутбук, телефон, планшет або навіть телевізор.
Незважаючи на переваги інтернет-казино, більшість з них є
«уявними» та створюють лише додаткові привілеї азартним гравцям
через такі характеристики: мобільність (гравцям не потрібно будькуди їхати); доступність (у будь-який час, без свідків і «фейсконтролю»); бонуси (практично кожне онлайн-казино пропонує бонус
за поповнення гравцем рахунку); виплати та джек-поти (вони вигідніші
для гравців через незначні витрати інтернет-казино); асортимент
(пропонується набагато ширший перелік ігор, ніж у реальному
казино); оперативність (не потрібно «стояти в черзі» за фішками);
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можливість грати на «віртуальні» гроші; конспіративність (менша
небезпека викриття). Водночас інтернет-казино має такі недоліки:
програти в онлайн-казино можна так само, як і у звичайному закладі; у
деяких гравців може виникнути хвороблива пристрасть до такого виду
азартної ігри; відсутність фейс-контролю призводить до того, що в
інтернет-ігри втягуються неповнолітні та психічно хворі особи; через
анонімність доступу рахунок в інтернет-казино можна поповнити з
чужої або викраденої кредитної картки; через технічні проблеми
Інтернет може роз’єднатися, тому гра може припинитися в будь-який
момент, а виграш може бути так і не отриманим) [4].
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про заборону грального
бізнесу в Україні» в нашій державі забороняється гральний бізнес та
участь в азартних іграх. Проте аналіз судової практики з цього
питання дає змогу зробити беззаперечний висновок – законодавчо
визначена заборона грального бізнесу та участі в азартних іграх не є
перешкодою

для

їх

розквіту.

У

світлі

стрімкого

розвитку

інфраструктури інформаційних технологій та систем особливого
поширення набувають азартні ігри через мережу Інтернет. Варто
зазначити, що пік винесення судових рішень припадає на період з
2011 по 2013 роки, наразі спостерігається спадання кількості судових
рішень у справах про гральний бізнес та азартні ігри з використанням
мережі інтернет. Проте, науковці роблять висновки про те, що подібні
тенденції є наслідком удосконалення технологій, за допомогою яких
здійснюється організація азартних ігор в режимі онлайн, а тому мова
йде не про зниження темпу ведення злочинної діяльності, а навпаки –
зростання.
Так, підсудна О., працюючи касиром-продавцем ТОВ «Фавор»,
за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством
особою на ім’я Ч., займалися гральним бізнесом шляхом доступу до
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Інтернету. Так, Ч. створив, опублікував, адміністрував та активно
рекламував у мережі Інтернет веб-сайт, з використанням якого
організував та проводив азартні ігри, а О. підшуковувала серед
клієнтів ТОВ «Фавор» осіб, схильних до участі в азартних іграх,
рекламувала серед них цей веб-сайт, детально інструктувала про те,
яким чином можна взяти участь в азартних іграх через сайт,
отримувала від клієнтів платежі та, використовуючи комп’ютерне
обладнання з програмним забезпеченням, наданим їй для роботи
касиром-продавцем та технічні можливості ТОВ «Фавор», видавала
останнім

для

проведення

азартних

ігор

коди

поповнення,

виплачувала клієнтам виграні під час азартних ігор грошові кошти та з
метою приховування своєї злочинної діяльності відображала дані
операції

в

програмі

«Каса»,

інстальованій

на

комп’ютерному

обладнанні ТОВ «Фавор». Отримавши від О. коди поповнення,
клієнти створювали аккаунт на веб-сайті, у якому автоматично
формувався електронний депозитний рахунок. Увівши отриманий код,
на такий депозитний рахунок переводилися електронні кошти в сумі,
сплаченій О., з яких клієнту надавалася можливість виконати ставки
на результати спортивних подій, придбати «фішки» та в режимі
реального часу провести ігри на симуляторах ігрових автоматів або
взяти участь в іграх електронного казино, маючи змогу як отримати
виграш, так і не отримати його залежно від випадковості [5].
Для реалізації свого злочинного умислу, направленого на
організацію грального бізнесу та надання можливості доступу до
азартних ігор в електронному (віртуальному) казино за допомогою
технічних пристроїв - комп'ютерної техніки та мережі «Інтернет», а
також з метою подальшого отримання незаконних прибутків від
здійснення забороненої господарської діяльності, гр. О. облаштував
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необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного
закладу.
При цьому, в даних комп'ютерних системних блоках, з метою
приховування

злочинної

діяльності

та

уникнення

кримінальної

відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню
інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють
собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів,
направлене

на

проведення

азартних

ігор

в

електронному

(віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до
комп'ютерів USB флеш-накопичувачів із програмним забезпеченням
«iConnect», або без таких шляхом їх підключення локальною
мережею до комп'ютера адміністратора грального залу, в пам'яті
якого також було встановлено аналогічне програмне забезпечення,
яке дозволяло здійснювати безпосередній перехід гравцям - клієнтам
гральних

закладів,

«Champion

до

Casino»

Інтернет

та

ресурсів

здійснення

віртуального

безпосередньої

казино
гри

на

комп'ютерних стимуляторах ігрових автоматів.
В даному випадку, гравець, маючи намір на участь в азартній
грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості
перебуваючи

у

підпільних

гральних

закладах,

передавав

адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання
в якості ставок та можливості проведення азартної гри.
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних
ігор

адміністраторами

гральних

закладів

гравцям

видавався

унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі
он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим
сервером

та

обладнана

спеціалізованим

набором

ігор,

які

є

комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють
проводити азартну гру.
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Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор
шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за
допомогою встановленої комп'ютерної програми «iConnect», вхід у яку
здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного
адміністратором,

яка

контролюється

віддаленим

сервером

та

обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру на
відповідному сайті за адресою: http://*********, у якому створене та
функціонує електронне (віртуальне) казино. За результатами азартної
гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові
кошти від адміністратора [6].
Азартні ігри в Інтернеті за своєю суттю є транскордонною
діяльністю. Різні складові, які використовуються для управління
інтернет-сайтом,

як

правило,

розосереджені

по

всьому

світу,

включаючи офшорні юрисдикції. Наприклад, інтернет-сайт азартних
ігор може бути зареєстрований в одній юрисдикції, а сервер може
знаходитися в іншій. Фінансові операції та управління інтернет-сайтом
азартних ігор можуть здійснюватися з третьої юрисдикції. В результаті
в регулювання цього сектора залучені численні зацікавлені сторони і
правові

системи,

що

іноді

призводить

до

законодавчих

і

юрисдикційних прогалин [7].
У Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність від 23.11.2001 р.
немає заборони на азартні онлайнові ігри [8].
Прикладом регулювання даного питання служить Розділ 284
Кримінального кодексу Німеччини, яке призначене для обмеження
ризику залежності від гри шляхом визначення процедур для
організації таких ігор. Воно не орієнтоване явно на азартні ігри в
Інтернеті, але включає їх. З цього боку воно переслідує судовим
порядком незаконні азартні ігри, що проводяться без дозволу
уповноважених органів влади. Додатково воно переслідує законним
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порядком будь-кого, хто умисно надає устаткування, яке потім
використовується для незаконних азартних ігор. Щоб уникнути
кримінального розслідування оператори веб-сайтів з незаконними
азартними іграми можуть фізично переносити свою діяльність в
країни, де незаконні азартні ігри не переслідуються судовим
порядком. Таке перенесення є складним завданням для органів
охорони правопорядку, оскільки той факт, що сервер знаходиться за
межами

якоїсь

країни,

в

цілому

не

впливає

на

можливість

користувачів отримати доступ до нього. Для того щоб поліпшити
можливості боротьби органів охорони правопорядку проти незаконних
азартних ігор, уряд Німеччини розширив судове переслідування до
користувачів.

Грунтуючись

на

Розділі

285,

органи

охорони

правопорядку можуть переслідувати користувачів, які беруть участь в
незаконних азартних іграх і можуть починати розслідування, навіть
якщо оператори азартних ігор не можуть бути покарані, тому що вони
знаходяться поза межами Німеччини [9].
Проте, з огляду на тенденцію підвищення лояльності з боку
країн Європи до такого виду азартних ігор, Німеччина є скоріше
винятком із правил, аніж узагальнюючим прикладом. Європейські
держави в даний час позитивно ставляться до організаторів Інтернетігор, вважаючи, що діяльність онлайн-казино набагато безпечніша і
вони менш схильні до шахрайства, ніж наземні казино. Платіжна
система WorldPay, якою користуються ігрові оператори, дає гарну
можливість урядам європейських країн контролювати їхні доходи.
Низка держав (Австрія, Ісландія, Люксембург, Швейцарія, Чехія,
Словаччина, Сербія) забороняє місцевим операторам діяльність з
організації онлайн-гемблінгу своїм громадянам, в той час як для
іноземних аналогічних компаній такий дозвіл діє. Десять європейських
країн дозволяють роботу онлайн-казино у своїх юрисдикціях без
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обмежень, законодавство 15 країн вимагає від операторів онлайнгемблінгу наявності ліцензії, яка видається вповноваженим органом і
є, як правило, високовартісною. Лише в Росії та Україні існує повна
заборона на діяльність місцевих онлайн-операторів гемблінгу, в той
же час громадяни цих країн мають можливість витратити свої кошти у
594 та 531 онлайн-казино відповідно [10].
Висновки та пропозиції. Враховуючи вищевикладене важливо
зауважити про те, що законодавчо визначена заборона азартних ігор,
в режимі «онлайн» зокрема, не є панацеєю в сфері протидії
гральному бізнесу в наземних та онлайн-казино. Розглядаючи
процеси становлення та розвитку азартних ігор в мережі Інтернет, а
також кількісну та якісну сторони їх розгалуженого поширення, робимо
логічний висновок – діяльність сотень мереж онлайн-гемблінгу
подолати практично неможливо. Підтвердженням також є і детальний
аналіз міжнародної практики з питань запобігання та боротьби з,
наголошуємо, функціонуванням інтернет-казино. Тому, з огляду на
позитивну практику зарубіжних країн, європейських в тому числі,
варто звернути увагу на можливий шлях вирішення проблеми –
легалізацію онлайн-казино.

Зокрема, Доказами на користь такого

кроку може слугувати наступне.
По-перше, така ініціатива в умовах глибокої та затяжної
економічної кризи принесе додаткові кошти в державний бюджет за
рахунок сплати податків та вартості видачі ліцензій на заняття
онлайн-гемблінгом

і,

таким

чином,

перетворить

переслідувану

законом злочинну діяльність в прибуткову сферу економіки держави.
Ще одним позитивним аспектом легалізації грального бізнесу в україні
є те, що така сфера діяльності суб’єктів господарювання, які мають
намір провадити господарську діяльність з організації діяльності з
проведення азартних ігор та бажанням отримати відповідну ліцензію,
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надасть значну кількість робочих місць, чим збільшить рівень
занятості для населення [11].
По-друге, встановлення державного контролю над організацією
та проведенням азартних ігор в мережі Інтернет має реалізуватися
через

детальну

регламентацію

ігорної

діяльності.

Зокрема

закріплення порядку здійснення зазначеної діяльності та відповідних
обмежень, обов’язкових вимог до організаторів, безпосередньо
онлайн-казино (місць доступу та сайту), до гравців – користувачів
сайту онлайн-казино; встановлення порядку видачі ліцензій на
онлайн-гемблінг та виявлення і, відповідно, припинення діяльності з
організації ігор з порушенням закону.
Отже, в світлі встановлення активного курсу держави на
інтеграцію в європейських простір, варто провести детальний аналіз
досвіду європейських державі у сфері легалізації та суворого
контролю над прибутковою в перспективі сферою економіки держави.
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