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1. Порушення цифрових прав загального характеру (порушення, які мають 

вплив на необмежене коло осіб).  

В Україні, на підставі двох Указів Президента України від 15 травня 2017 року1 та від 

14 травня 2018 року2 із використанням механізму, передбаченого Законом України 

«Про санкції», було введено в дію відповідні рішення Ради національної безпеки і 

оборони та заблоковано 240 веб-сайтів (згідно додатків до Указів). Офіційний вид 

санкції по відношенню до сайтів було сформульовано, як «блокування інтернет-

провайдерами доступу до інтернет-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів». Із 

посиланням на зазначені нормативно-правові акти Служба безпеки України розсилала 

провайдерам переліки веб-сайтів з вимогами заблокувати до них доступ користувачам 

Інтернет3. Зазначені санкції застосовано на 3 роки. 

Коаліцією «За вільний Інтернет» було підготовлено і опубліковано юридичний 

аналіз Указу Президента України 2018-го року, висновки якого, в переважній 

більшості, є релевантними і до першого Указу4. 

Серед основних:  

- санкція, як спосіб обмеження прав і свобод людини не відповідає конституційним 

стандартам і вимогам і є проявом необмеженої дискреції державної влади; 

- секторальний характер санкції для введення в дію потребує позитивного голосування у 

Верховній Раді України;   

- механізм в частині блокування сайтів не відповідає національному законодавству та 

порушує основні конституційні права громадян; 

                                                             
1 https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 
2 https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150  
3 https://www.unian.ua/politics/10187052-v-ukrajini-zablokuyut-shche-180-saytiv-spisok.html 
4 https://www.ppl.org.ua/yuridichnij-analiz-ukazu-prezidenta-pro-blokuvannya-sajtiv.html 
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- практика блокування сотень веб-сайтів в спосіб, який застосовано владою, не 

відповідає критерію «передбачено законом» в розумінні міжнародно-правових 

договорів та практики Європейського суду з прав людини;  

- таке блокування не відповідає критерію «необхідності в демократичному суспільстві», 

є непропорційним визначеній законній меті. 

Відповідно до результатів досліджень, опублікованих у травні 2019 року учасником 

коаліції «За вільний Інтернет» Лабораторією цифрової безпеки блокування 

провайдерами веб-сайтів, нерівномірне (деякі провайдери блокують не всі сайти), 

триває5. 

Враховуючи вищенаведені обставини, оскільки зазначене блокування тривало 

протягом звітного періоду, має загальний характер і поширюється на необмежене коло 

осіб, 240 веб-сайтів включено до даної частини результатів моніторингу порушення 

цифрових прав у травні 2019 року.  

2. Інтернет і виборчий процес. 

У 2019 році в Україні відбулась президентська виборча кампанія та тривають 

вибори до Верховної Ради України. 

Зростання ролі і впливу соціальних мереж, он-лайн комунікацій різного формату у 

виборчих процесах, в т.ч. використання Інтернету з метою маніпуляцій для досягнення 

електоральних переваг є світовим трендом. Маркування матеріалів передвиборчої 

агітації, які поширюються он-лайн, забезпечення прозорості фінансування цієї 

діяльності, ефективне реагування на фейкові акаунти в соціальних мережах та мову 

ворожнечі – не повний перелік викликів у даній сфері.  

Президентська кампанія в Україні фінішувала в кінці квітня 2019 року, але у травні 

продовжували з’являтись судові рішення стосовно порушень правил агітації, в т.ч. в 

мережі Інтернет (соціальні мережі), притягнення до відповідальності порушників або 

відмов у накладенні санкцій на них з тих чи інших підстав. Відповідно, вони потрапили 

у звітній період Моніторингу і стали предметом дослідження.  

Новелою серед порушень під час зазначеної виборчої кампанії стала демонстрація 

виборцями результатів волевиявлення у приміщенні для голосування, що є 

порушенням таємниці голосування6. Зазначена демонстрація у великій кількості 

випадків відбувалась або он-лайн в режимі реального часу або пост-фактум шляхом 

публікації в соціальних мережах бюлетенів із позначкою навпроти того чи іншого 

кандидата.  

Отже, переважна більшість рішень судів стосується розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, протоколи в яких складались поліцією за 

порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації7. Загалом, в реєстрі судових 

рішень8 у травні 2019 року з’явилось 7 справ із такою фабулою. Їх аналіз дозволяє 

зробити висновок про відсутність сталої судової практики та проблеми якості при 

складанні протоколів органами поліції. Зокрема, провадження закривались через 

відсутність необхідних відомостей в матеріалах, які передавались до суду поліцією9. В 

                                                             
5 https://numl.org/gbT  
6 Частина 1 статті 7 Закону України «Про вибори Президента України». 
7 Стаття 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
8 Єдиний державний реєстр судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/  
9 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81625757  

https://numl.org/gbT
http://reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81625757
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інших, суд повертав матеріали органам поліції на доопрацювання хоча Кодекс України 

про адміністративні правопорушення не передбачає такої процедури10. Також, є 

приклади притягнення до відповідальності і стягнення штрафів розмірі 510 гривень11, 

850 гривень12 і висновки суду про те, що подібна демонстрація бюлетенів взагалі не 

утворює об’єктивної сторони адміністративного правопорушення, передбаченого 

ст.212-10 КУпАП13. 

Коаліція «За вільний Інтернет» звертає увагу, що у держави є позитивні обов'язки 

врегульовувати правовідносини таким чином, що б запобігати порушенням будь-яких 

цифрових прав з боку приватних осіб. Законодавство та практика його застосування 

має дати більш чітку відповідь щодо демонстрації в мережі Інтернет результатів 

власного волевиявлення: чи це порушення і непропорційне втручання у свободу 

вираження поглядів (демонстрація волевиявлення) чи все ж таки делікт у сфері 

виборчого законодавства і захист прав кандидатів (які не демонструються) та захист 

принципів виборчого процесу має пріоритет. Якщо правопорушення, то вони мають 

припинятись, а практика притягнення до відповідальності бути більш сталою і 

однозначною.  

3. Порушення цифрових прав індивідуального характеру (порушення, які 

стосуються окремих осіб і не мають безпосереднього впливу на широку 

аудиторію). 

«Порушення свободи вираження поглядів та інформації»: 
- Напад у Черкасах на журналіста і відеоблогера Вадима Комарова. Журналіст перебуває 

в комі. Фізична агресія по відношенню до журналіста та/або його майна беззаперечно 
має охолоджувальний ефект (спеціального і загального характеру) і негативний вплив 
на реалізацію свободи слова і поширення інформації в мережі Інтернет, є порушенням 
цифрових прав14; 
 

- Напад у Нововолинську (Волинська область) на помешкання журналістки он-лайн 

видання «Радар» Наталі Камишникової: «розтрощили ломакою вікно й намагалися 

вкинути у помешкання пластикову посудину з токсичною легкозаймистою 

речовиною». Журналістка пов’язує напад виключно із професійною діяльністю15; 

 

- В Одесі невідомі напали на місцеву журналістку та активістку Світлану Підпалу, яка 

публікувала у себе на сторінці у Facebook пости про незаконну забудову в Літньому 

театрі в Одесі та про погрози місцевим активістам, які виступають проти цієї 

забудови16; 

 

- Рішення Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, яким частково 

було задоволено позовні вимоги про захист честі, гідності, ділової репутації та 

відшкодування моральної шкоди через поширення висловив у FaceBook. Зокрема, було 

визнано недостовірними наступні вислови: «...всю цю бучу з ригівським варіантом 

створення опорних шкіл, заварили двоє одіозних регіоналів», «...Наш мер не психічно 

хворий, хоч і приймає інколи страшні шкідницькі рішення, дослухаючись до 

                                                             
10 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81602341 
11 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81633360 
12 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81485853 
13 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81510429 
14 https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2693770-napad-na-zurnalista-v-cerkasah-komarov-perebuvae-u-
komi.html?fbclid=IwAR3xzHGP-4r_z3XRlNF0kpboKWK2LtlmR0UcTsMh0WS1ZaCWwkoAJshujYE 
15 http://radar.in.ua/vnochi-do-mene-vderlys-bandyuky-pomstylysya-za-statti-politsiya-bezdiyala/  
16 https://humanrights.org.ua/material/u_odesi_napali_na_aktivistku_pidpalu_  
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намовлянь регіоналів…», «...Тому період розвалу і кадрової дискримінації …., за 

підказками регіонала …. з компанією, овруцької освіти, для себе я назву темними 

часами Корудо-киселівської насіровщини...». Рішенням суду непропорційно 

обмежується ведення дискусії в мережі, не надано оцінки статусу позивача та 

відповідача, їх рівень публічності та наявність/відсутність суспільного інтересу до теми, 

не розділив факти та оціночні судження. Стягнуто при цьому компенсацію моральної 

шкоди17; 

 

- Обшуки, виїмка всієї техніки, допити працівників редакції веб-сайту finance.ua. 

Обшуки відбулись у квітні, допити тривають у травні. Питання вилученої  техніки 

станом на травень досі не вирішене. Скарги адвокатів до Голосіївського суду про 

повернення майна потрапили до судді Олександри Колдіної, яка раніше винесла 

ухвалу про обшук18. 

 

«Приватне життя та захист даних»: 

- Злам сторінки. Екс-нач.генерального штабу України Віктор Муженко заявив, що його 

сторінку у Facebook зламали для поширення провокаційних публікацій19; 

 

- 2 випадки непропорційного втручання в таємницю листування та кореспонденції під 

час кримінальних проваджень. Суди надають дозвіл слідчим отримувати доступ до всіх 

можливих, а не обмежених фабулою справ, даних про акаунти, комунікації, записи 

фізичних осіб20 21. 

 

Загалом: 8 випадків порушення цифрових прав індивідуального характеру. 

З яких 3 напади, 1 обшук, 1 злам сторінки та 1 непропорційне обмеження свободи слова 

на підставі рішення суду, 2 непропорційне втручання в таємницю 

листування/кореспонденції. 

 

У травні, також, зафіксовано загрози для порушення цифрових прав, в т.ч. 

українських користувачів в наступних випадках: 

 

- у популярному месенджері WhatsApp знайшли серйозну вразливість. Знайдена 

вразливість дає змогу встановити на мобільний пристрій шпигунську програму 

Pegasus/Chrysaor виробництва компанії NSO Group22; 

 

- хвиля фішингу Facebook-сторінок українських громадських організацій. Щонайменше 

5 неурядових організацій отримали посилання на шахрайські сайти із пропозицією 

ввести свої логін/паролі власних сторінок на FB23; 

 

- масштабний збій в Instagram по всьому світу. У 53 % користувачів не працювала 

новинна стрічка, ще 31 % не могли увійти в додаток. 14 % скаржилися на перебої в 

роботі веб-сайту24. 

                                                             
17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81486806  
18 https://netfreedom.org.ua/u-spravi-finance-ua-dopyty-provodyt-departament-sbu/ 
19 https://detector.media/infospace/article/167192/2019-05-12-muzhenko-zayaviv-shcho-iogo-storinku-u-facebook-
zlamali-dlya-poshirennya-provokatsiinikh-publikatsii/ 
20 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81624592 
21 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81631127  
22 https://www.facebook.com/cyberlabUkraine/posts/2307498965960276?__tn__=K-R 
23 https://www.facebook.com/cyberlabUkraine/photos/a.1573858602657653/2285826621460844/?type=3&theater 
24 https://ms.detector.media/web/social/v_instagram_stavsya_masshtabniy_zbiy_po_vsomu_svitu/ 
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