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Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници
(ССНМ), Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Институтот
за комуникациски студии (ИКС) јавно и недвосмислено го
поддржуваат Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ)
во напорите да обезбеди фер и правично судење за Зоран
Божиновски. Овие медиумски организации денеска излегуваат
на протест пред Основниот суд во Скопје во 10 часот, каде што е
закажано првото рочиште против Божиновски.
http://novatv.mk/mediumskiteorganizatsiinaprotestzafersudenenabozhinovski2/
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– Правниот систем во Македонија не смее да се користи за
политичка одмазда и за пресметка со неистомислениците.
Правото на фер судење е базично човеково право и државата
треба да го обезбеди тоа право за сите граѓани на Република
Македонија, реагираат организациите.
Во случајот „Шпион, на 18 обвинети им се суди за злосторничко
здружување, шпионажа и уцена, опфатени се поранешни и
сегашни разузнавачи од цивилното и военото разузнавање, екс
полициски службеници, екс директорот на Управата за борба
против перење пари, екс шефот на Претседателот на Собранието
на Република Македонија.
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Меѓу нив е и новинарот Зоран Божиновски кој се товари за три
дела, но неговата постапка беше во прекин, затоа што српските
власти кои го уапсија во 2013 година, не ѝ го испорачуваа на
Македонија, сѐ до март годинава, кога во „брза“ постапка, за
само еден ден, беше екстрадиран.
Катица Јанева пред две седмици го побара предметот како
продолжение на „Шпион“, но Обвинителството за организиран
криминал соопшти дека „тие ќе ја почитуваат одлуката на
Советот на јавни обвинители кој претходно одлучи дека
надлежно за Божиновски не е СЈО туку организиран криминал“.
Судот пак, на обвинувањата дека намерно не го контактира СЈО
за овој предмет, соопшти дека „нив не им е важно кој обвинител
е надлежен, сѐ додека на закажаните рочишта и во истрага
имаат легитимен обвинител кој доаѓа и ја води постапката“.
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