Reporting in Ukraine
National reporting procedures for cyberbullying, hate speech and hate crime
The information below is extracted from a mapping study of national reporting mechanisms
in the countries involved in the No Hate Speech Movement of the Council of Europe. It aims
to provide:
1. Contact information of national reporting mechanisms for cyberbullying, hate speech
and hate crime where they exist
2. Information about the legal grounds for acting on cyberbullying, hate speech and
hate crime where they exist
The views expressed in this document do not necessarily reflect the opinions of the Council
of Europe1.
1. REPORTING MECHANISMS
Reporting hate crime
•

National police, All crimes should be reported to the National police.
Website: https://www.npu.gov.ua/uk/

Reporting Hate Speech and Cyberbullying
•

National police
Some forms of public expression of hate are covered by the Criminal Code and can
also be reported to the police.
Website: https://www.npu.gov.ua/uk/

•

Center of Social Liberties NGO
The organization supports victims to report on-line and follows up on the report with
police officials.
Website: http://noborders.org.ua/category/sferi-diyalnosti/zlochini-na-grunti-nenavisti/

2. Background information
There are no official definitions for hate speech, hate crime or cyberbullying in Ukrainian law.
The national campaign of the No Hate Speech Movement in Ukraine uses the definition in
the Council of Europe recommendation R(97) 20 on Hate Speech.
Article 161 of Criminal Code of Ukraine does include the reference “premeditated actions
that is made to spring the race or ethnic hate…” It provides the base for some examples of
public hate speech to be reported to the police.
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For additional information also consult the Country Monitory reports of the European
Committee against Racism and Intolerance or reports of relevant national authorities and
civil society organisations.

Оскарження в Україні
Національна процедура оскарження кібернасилля, мови ненависті та злочинів
на грунті ненависті
Подана нижче інформація є короткою довідкою з Дослідження по картографуванню
національних механізмів оскарження в країнах, що входять до Руху проти мови
ненависті Ради Європи. Дослідження має на меті надати:
• Інформацію про законодавче підґрунття для протидії кібернасиллю, мові
ненависті та злочинів на ґрунті ненависті, у випадках якщо воно існує
• Контактну інформацію про національний механізм оскарження кібернасилля,
мови ненависті та злочинів на ґрунті ненависті, у випадках якщо він існує
Погляди, висловлені в цьому документі, можуть не відповідати позиції Ради Європи2.
Довідкова інформація
Українське законодавство не дає офіційного визначення термінам - мова ненависті,
злочин на ґрунті ненависті та кібернасилля. Національна кампанія «Рух проти
ненависті» в Україні використовує визначення з Council of Europe recommendation R(97)
20 on Hate Speech.
Стаття 161 Кримінального Кодексу України визначає «умисні дії, спрямовані на
розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті…» Це дає
можливість оскарження деяких публічних випадків вживання мови ненависті та
звернення до поліції.
Для більш детальної інформації також звертайтеся до Звіту з моніторингу країни
Європейського комісії проти расизму та нетолерантності або звітів відповідних
національних установ та громадських організацій.
МЕХАНІЗМ ОСКАРЖЕННЯ
Оскарження злочину на ґрунті ненависті
•

Національна поліція України
Національна поліція України має бути повідомлена про всі злочини.
Сайт: https://www.npu.gov.ua/uk/

Оскарження мови ненависті та кібернасилля
•
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Національна поліція України
Деякі форми публічного вживання мови ненависті та кібернасилля мають
наслідком покарання та описані в Кримінальному Кодексі України та можуть
бути повідомлені до Національної поліції.
Сайт: https://www.npu.gov.ua/uk/

Автори цього документу мали на меті бути уважними та надати повну інформацію, однак якщо ви
знайшли помилки або маєте доповнення, будь ласка, зверніться до Секретаріату Європейської кампанії за
адресою youth.nohatespeech@coe.int. Використання матеріалів цієї публікації дозволено тільки для
некомерційних освітніх цілей та за умови відповідного цитування джерела.

•

ГО Центр соціальних свобод
Організація збирає скарги від жертв, надає он-лайн консультації та відстежує
скарги у відділеннях поліції.
Сайт: http://noborders.org.ua/category/sferi-diyalnosti/zlochini-na-grunti-nenavisti/

