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30.08.2019 щодо нових технологiй, включаючи
iнформацiйнi та комунiкацiйнi, та Тх вплив на просування i захист прав
людини в KoHTeKcTi асамблей, в тому числi мирних протестiв, повiдомляю.
Станом на сьогоднi в YKpaiHi ненilJIежний piBeHb партнерськоТ взасмодiТ
органiв державноТ влади та громадськостi. Зазначене впливас на якiсть
рiшень, що приймаються державними органами. Недостатнiм с: piBeHb
впровадження нових iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у дер)rавне
управлiння з метою забезпечення потреб громадян, зокрема i на проведення
мирних протестiв.

З метою вiдкритостi та прозоростi державноi полiтики, залучення
до iT формування iнститутiв громадянського суспiльства, розроблено

шрограми з провадженням нових технологiй для застосування дiсвого
iHcTpyMeHTy протидiТ корупцii, пiдвищення ефективностi державного

управлiння. Однiсю

з перших була

<Програма iнформатизацiТ
Законотворчого процесу на 2012-2017 роки)). У тому самому рошi було

впроваджено принципи frекларацiТ вiдкритого Уряду. З лютого 2016 року лiс
програма <Електронний парламент)), в якiй використовують iнформацiйнокомунiкацiйнi технологiТ (IKT) для ефективноТ взасмодiТ мiж народниN,Iи
депутатами УкраТни i представниками громадянського суспiльства. Наразi
комiтети Верховноi Ради Украiни розглядають рiзнi законопроскти, в яких
передбачено застосування нових техноJIогiй, але на жаль, немас законiв, якi
стосуваJIися б порядку проведення мирних прЬтестiв.
1. З огляд} на те, цIо Указом ПрезидiТ ВерховноТ Ради СРСР вiд 28,07.
1988 <Про порядок органiзацiТ проведення зборiв, мiтингiв, вуличних заходiв
i демонстрачiй в СРСР> визначено дозвiльний характер проведення мирного
зiбрання, BiH суперечить cTaTTi З9 КонститушiТ УкраТни. Тому вiдповiдно
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до

постанови Верховноi Ради Украiни uпро порядок тимчасовоi дii
на територii УкраIни окремих aKTiB законодавства Союзу РСР) вiд 1 2.0g.|991

та Закону <про правонаступництво Украiни>>, цей Указ втратив чиннiсть.
у 2014 роцi Украiна пiдписала Угоду про асоцiацiю з еС. У cTaTTi 14
угоди визначено, Що особливе значення мае утвердження верховенства права

та принцип поваги до прав людини i основоположних свобод. Саме
томУ свропейськi партнери нашоТ краiни наполягаю на вирiшеннi

проблемних питань проведення мирних зiбрань в YKpaiHi. У Верховнiй Радi
УкраТни VIII скликання були два законопроскти про мирнi зiбрання
реестрацiйнi номери З587 i 3587-1. Кожен мав своi переваги та недолiки, але
Рада не спромоглась прийняти жоден iз них хоча б у першому читаннi.
У новiй Радi IX скJIикання було зареестровано законопро€кт Jф 1200 uПро
гарантiт свободи мирних зiбрань>, проте на веб-сайтi парламенту
"i"
вiдкликаний. Тому Верховна Рада Украiни IX скликання i новообраний
КабiНеТ MiHicTpiB УКраiни мають вийти з законодавчою iнiцiативою саме
вiд них з€Lпежить вирiшення цього питання. У партнерствi Уповноваженого
верховноi Ради Украiни з прав людини з iнститутами громадянського
суспiльства планусться наJIагодити дiалог мiж органами державноi влади

громадсЬкiстЮ з використанням iнтерактивних методiв взасмодiТ
i можлИвостеЙ соцiальниХ мереж, модернiзувати систему управлiння
в державi, пiдвищити прозорiсть рiшень влади, полiпшити доступ
до iнформацiт, впровадити вiдповiднi iнтерактивнi проскти на засадах

та

партнерства.

2. Для

Украiни надзвичайно важливо зберегти свободу слова
яК цiннiсть. ПравО на мирнi зiбрання та фуrда*.нтальнi права людини

взасмопов'язанi мiж собою, тому ефективна взаемодiя мiж правоохоронними
органамИ та журналiстами необхiдна для швидкого поступУ цьому напрямi.
у
особливо актуа_пьним е питання реалiзачiТ прав на мирнi зiбрання
та здiйснення журналiстськот дiяльностi перiод демократичних
трансформацiй в YKpaTHi, зокрема перебiгу виборчого процесу. АкцiТ
протесту, якi призвели до Революцiт Гiдностi, органiзовувалися завдяки
новим технологiям, насамперед соцiальним мережам. Блогери оперативно
поширювали важливу iнформацiю, зверталися до мiжнародних iнституцiй,
змI, закликали людей вийти на Майдан чи iхати визволяти затриманих
учасникiв акцiй протесту з вiддiлень MiHicTepcTBa Внутрiшнir Справ.
органам влади було важко заблокувати сайти та iншi види.оцi-"""х мереж.
Завдяки IТ-працiвникам, якi активно спiвпрацюють
правозахисними
органiзацiями, розробляються
впроваджуються програми, Що дають
можливiСть висвiтлювати реальний стан справ щодо прав людини в YKpaTHi,
включаючи проведення мирних протестiв
З. Соrtiальнi медiаплатформи (напрлrклад, Twitter, Facebook, YouTube,
Linkedln, форуми для обговорень або веб-сайти он-лайн кампанiй)
с приваТнимИ органiзаЦiями, бiзнес-п,rодель яких :]аснOвано на наданнi
безкош"lтовного мiсllя лля iнформаuiт про проведення зiбрань i
розширення

в

i

з
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можливОстей длЯ участi, в обмiН на правсl використанIIя персональних даних
КОРИСТУВаЧiВ iЗ рекЛамною NleToro. I1poTe. вiдiграючи надзвичайно важливу

роль в реалiзацil' он-лаЙн прав, соцiальнi медiаплатформи

"гакож

РОЗГЛядаЮться органами державноi влади як ключовi суб'скти для здiйснення
НаГЛЯДУ та накладення рiзноманiтних обмежень на осiб, яких HaBiTb не було
ЗВИНУВачено або визнано винниN{и в llopyttleHHi :закону, KpiM того, органи
ДеРЖаВНОТ

влаДи все бiльше зустрiчей

соцiальних мерехt

проводять

iз

представниками

.

до умов обслуговування Facebook зрозумiло, що
ПреВентивне видалення контенту е можливим, при цьому нема€ чiтких
ГrРаВИЛ для такого видалення. tЦе бiльше запитань виника€ тодi, коли
ЗаКОннiсть он-лаЙн контенту визначасться приватними органiзашiяlчtи,
а не судоNt, шо створю€] ризик безкарного порушення закону у разi якщо
ДеРЖаВа повнiстю покладатиметься на adlroc правозастосування з боку
ПРИВаТного сектору, IHTepHeT i телекомунiкачiйнi MeperKi надають
tuОЖЛИВiСть вiдстежувати он-лайн дiяльнiсть користувачiв, якi не вжили
заходiв самозахисту.
Органи влади порушують право на свободу мирних зiбрань та
Об'СДнань, а також право громадян на приватне }Itиття, здiйснивши
НеПРОПОРЦiЙний збiр iнформашii та контроль за комунiкацiяtчtи до виникнення
конкретноТ загрозl,т i за вiдсутностi чiткого обгрунтування таких дiЙ.
4. ОРГанИ ВЛади по-рiзному вiдсте>tсують дiТ органiзаторiв i учасникiв
мирних протестiв. Якrцо ранirше правоохороннi органи вiдстежували
ДiЯЛЬнiсть громадських активiстiв через прослуховування телефонних
ДЗВiНКiв Та здiйснювали незаконне вiдеоспост,ереження,
на сьогоднi
ЗаДiЯНi механiзми вiлстежування t{a ocHoBi бiометричних даних для
Вiдповiдно

то

iдентифiкачiТ протестувальникiв. IIрослуховування та iншi форми
ПеРеХОПЛеННя телефонних розмов вважаються серЙозним втручанням
у приватне хtиття й кореслонденцiю. А вiдстежування учасникiв мирних
ПРОТестiв Завдяки технологiI встановлення на ocнoBi бiометричних даних,
KpiM порушення прав i свобод людини, ше й € загрозою для
конфiденцiйностi iнфорlчrаrriТ. Наприклад, зчитуванflя вiдбиткiв пальцiв,
За Допомогою якого учасники акцiТ вмикають t{и розблоковують своТ
телефони. Кули надалi лотрапить
чя iнформацiя? Тому потрiбнi чiткi

й Детально розробленi правила проведення подiбних оперативних заходiв,
особливо з огляду на те, шо вiдповiдна технологiя лостiйно розвивасться
й улосконалю€ться.

Свобода мирних зiбрань обмежусться державною владою до та пiд час
ДеМОНСТРаЦiТ. Контроль телефонних комунiкаuiй i вiдеосllос]тереження
здiйснюстъся вiдповiдно до законодавства, проте KoHKpeTHi норми,
ЩО ЗасТосовуються, невiдомi. Така дiяльнiсть N{оже призвести до знаLIного

ефекту> учасникiв демонстрацiй, оскiльки HaBiTb
перебування поруч iз мiсцепц iхнього проведення призведе до збирання
((оХоЛоджув€Lпьного

Та зберiгання даних особи, IHTepHeT

i

телекомунiкачiйнi шrережi також

r{аДаЮТь N,{oiКл},tBicTb вiдстеrкуватl.t он-лаliн дiяльrriсть корLtстувачiв. яtсi
не вжили заходiв са]ч10захисly.
5. Застосування ноl]их ]\{eHili c},1epтoHOcl-tиx ,l,ex}lCIjlol,il.i збрсrТ i бtlc_rtplllIac:iB
Пiд час N,lирн}.tх протестних акцiй законодавiло lle t]регульовil[lо, Як пi.,1 ,tiic
РеволюцiТ Гiдностi, так i на сьогоднi л,tас: Mict{e гlеi]еtsиIjtенt.lя пOB}lсlBil]&e,i},
ПраtsоохоронItяN,lи rlри заст,осчваннi tlих Btt,:liB техлло:rоl,iй iзброi. ltt() с
порушенням прав i свобод Jlюлини"
Стосовпо ttеправоN,liрного зttстосуRа}iня ljOB,"tx техно,,tоl,iй" ltl ,,litt;ил.t
засобом правоI}оI,о захисту, достуIIнtl]\,I для гроNtадян, с llо:il?ння оdлirtiйtlогсl
ЗаПI{ТУ llo полiцiТ щодо того, збирання як}rх caN.{e даних бу;rсl здil:tснено,
i пiсля сlтриN,tання позитивноТ вiдповi:ri - iнiцiкlвання судol]L}I,tl розгjIяJlу,
З цього приводу гро\4аjlя}{1,{ УrсраТни зверl,аItll ься (i до УповнсlвilжеlIL}гс}
ВерхоrзноТ Радлr УкраТни :} црав JIlо.цинrt.

Загалом наведенi вище приклади свiд.ла-I,ь про l,e. як ocT{OBotlo-1orKlii
прitва Kopl.tcTyBa.tiB }1а мирнi зiбранrrя, об'сдltання та y.{ilc,lb lr,loitt]-Tb
ПОРYшУВа'ГиСя !lерез пряN,lу ii опосере.ilкова]-lV ,l1iя-цt,lriсr,ь органiв ;,tep,;+caBHoT
вJIадrl.

З повагою

Представник Уповноваженого
з питань партнерства з iнститутами
громадя нського суспiльства

Мазур I.П.253-57-0З

А.В. Мамалига

