ВЕРХ О В Н А РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань свободи слова
01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-95-23
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На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
(далі - Комітет), яке відбулось 17 червня 2020 року, було розглянуто питання щодо
сутичок та нападів на журналістів зі сторони активістів та дій працівників
правоохоронних органів, які стались 12 та 15 червня 2020 року біля Шевченківського
районного суду.
Під час обговорення наслідків зазначеного інциденту, члени Комітету
наголосили, що, відповідно до статті 39 Конституції України, громадяни мають право
збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про
проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування. Обмеження реалізації цього права може встановлюватися судом
відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського
порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я
населення або захисту прав і свобод інших людей.
Водночас, члени Комітету наполягають, що проведення вищезазначених зборів,
окрім дотримання законності, мають базуватись на принципах толерантності один до
одного.
Комітет підкреслює, що для уникнення негативних наслідків, журналістам, які є
представниками засобів масової інформації, необхідно дотримуватись професійної
етики, піклуватись про власну безпеку, не наражати на небезпеку учасників акцій,
людей, які є поруч та не беруть у них участі, а також своїми діями не провокувати різні
сторони на конфлікт і не вступати у нього з представниками органів правопорядку.
Друзі, ми, виступаючи за свободу слова та конституційні права громадян України
і переживаючи за безпеку діяльності журналістів та їхнє здоров’я, маємо для редакцій
засобів масової інформації практичну пропозицію.
У випадку направлення журналістів на масові заходи, забезпечити їх
ВЕЛИКИМИ розпізнавальними знаками, наприклад: жилетами або манишками з
ВЕЛИКИМ надписом «Преса» або «PRESS», відповідними наліпками, пов’язками на
руку, ВЕЛИКИМИ бейджами, із зазначенням їх статусу та редакційними
посвідченнями.
З повагою
Голова Комітету
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