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Disclaimer: This is not legal advice but general information. We do not advise any party to act based 
on the contents of this article without first consulting a solicitor with regard to the particular facts of 
their case. No liability is accepted by the writers in the event of loss by any party relying and/or acting 
on the contents of this article.    

 

                                                  “Раб алгоритму” 

 

  Скільки часу знадобиться нам, щоб ми визнали, що «комп’ютери ‐ це 

прислуга, а не господар»? Виносячи рішення в апеляційному суді 

Сінгапуру два місяці тому, лорд Манс пояснив, що "закон повинен бути 

адаптований до нових світів алгоритмічних програм та штучного інтелекту 

таким чином, щоб в результаті розум і справедливість були в рівновазі '. 

На жаль, колишній заступник президента Верховного суду Великобританії 

опинився в меншості. 

   Maнс прийняв рішення щодо вимоги лондонського виробника ринку 

криптовалют під назвою B2C2, який купує та продає біткойн та інші 



віртуальні валюти ‐ а також традиційні ("фіатські") валюти ‐ на біржових 

платформах по всьому світу. Але подібною швидкісною торгівлею люди не 

займаються. Макс Буун, колишній трейдер Goldman Sachs, який став 

співзасновником B2C2 п'ять років тому, розробив дуже складне 

алгоритмічне програмне забезпечення, яке купує та продає валюти 

цілодобово. 

  Одна з бірж, на якій торгували B2C2, називається Quoine. Хоча його штаб‐

квартира знаходиться в Японії, він має зареєстрований офіс у Сінгапурі. Він 

також працює як виробник ринку та позичає валюти трейдерам. 

  Пізньої ночі у квітні 2017 року на платформі Quoine щось пішло не так. 

Пара трейдерів здійснювали обмін між біткойнами та іншою 

криптовалютою, “ethereum”, яку Quoine позичив їм. Комп'ютер Quoine 

вважав, що застава торговців впала нижче необхідної норми. Щоб все 

зрозуміти, потрібно було придбати трохи “ефіру”. 

  B2C2  був готовий продавати ефіріум за ціною 10 біткойнів за одиницю. 

Таким чином, Quoine списав B2C2 з 309,2 ефіріума і зарахував на нього 

3092 біткойнів. 

  На той час 1 ефір коштував лише 0,04 біткойна. Комп'ютер Quoine 

заплатив B2C2, приблизно в 250 разів перевищує ставку. Начебто B2C2 

отримав $ 3,7 млн (£ 3 млн) за витрату менше 15 000 доларів. 

  Коли наступного дня люди з Quoine дізналися про це, вони скасували 

торги і повернули кожному свої гроші. Однак B2C2 наполягав на тому, що 

всі угоди були "незворотніми", і подав позов на Quoine в Сінгапурському 

міжнародному господарському суді за порушення договору та порушення 

довіри. 

     Як свідчення, Quoine визнав, що початкова проблема була викликана 

збоями в програмуванні. Але він стверджував, що угоди були недійсними 

або недійсними згідно з доктриною односторонньої помилки. Зі свого 

боку, B2C2 пояснив, що пропозиція продати ethereum за такою високою 

ціною була не що інше, як техніка оборонного програмування ‐ 

"автоматичний вимикач" або "глибока ціна", призначена для захисту своєї 

торгової системи від малоймовірної події. У рішенні понад 100 сторінок, 

Саймон Торлі КК визнав заявників, збитки про це було вирішено пізніше. 



  Quoine звернувся до найвищого суду Сінгапуру, і справу розглянули 

головний суддя, два апеляційні судді та два "міжнародних" судді ‐ Мэнс і 

колишній головний суддя Австралії. Більшість підтримала апеляцію Quoine 

щодо порушення вимоги про довіру, але підтвердила висновок судді про 

те, що компанія порушує договір. У ній сказано, що коли договори 

складалися за детермінованими алгоритмами ‐ тими, що роблять так, як їм 

кажуть, а не думають самі, ‐ тоді договір буде недійсним лише в тому 

випадку, якщо програміст несвідомо скористався помилкою. Бун цього не 

робив. 

  Манс погодився, що справа не стосується помилки у загальному праві. 

Але власний капітал був більш гнучким. На нього вплинув той факт, про 

який не згадували інші судді, що наступного дня Бун попередив 

платформу о 6.15 ранку повідомленням "основна помилка бази даних 

Quoine". 

  “Закон повинен бути здатний вирішувати таку ситуацію у спосіб, який 

відповідає тому, що я вважаю явною справедливістю справи”, ‐ сказав 

Манс у зверненні: “ а також природним очікуванням відповідальних 

трейдерів”.  

  Як ми дізналися в юридичній школі, принципи справедливості були 

розроблені послідовними канцлерами лорда протягом століть, щоб 

пом’якшити суворість загального закону: отже, джиб Джон Селден, юрист 

17 століття говорив, що: “Справедливість змінювалася залежно від 

довжини стопи канцлера”, ‐ жарт Селдена про те, що закон 

змінюватиметься залежно від особистих поглядів того чи іншого лорда‐

канцлера, який би керував тим часом.. Звертаючись до справи Quoine у 

лекції минулого місяця, лорд Ходж, заступник президента Верховного суду 

Великобританії, сумнівався, чи може ступня лорда‐канцлера зрости для 

розміщення автономної торгівлі комп'ютером. "Мабуть, потрібне 

законодавство", ‐ подумав він. 

  Комп'ютеризована система бухгалтерського обліку поштового відомства, 

яка нещодавно була дискредитована у судових справах Верховного Суду, 

тепер керує Комісією з розгляду кримінальних справ для передачі 

обвинувальних вироків не менш ніж 39 колишнім посібникам за крадіжки, 

шахрайство та неправдивий облік до апеляційних судів. І може виникнути 

багато інших помилок правосуддя: за даними Daily Mail, Поштове 

відомство доручило Петерс і Петерс розслідувати ще 500 справ. 



    Комп'ютери можуть бути розумними ‐ але суди набагато розумніші. 

   

joshua@rozenberg.net 

Original Article: https://www.lawgazette.co.uk/commentary‐and‐opinion/slave‐to‐the‐

algorithm/5103915.article 

 

 

 
 

We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in order to 
pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in times of economic 
difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve disputes early rather than to 
litigate. 
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