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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
Уапсен лажниот естетски хирург од Белград и…

  



Почетна  Вести  Македонија
 ЗНМ: Срамна и скандалозна пресуда на Судот за
новинарите за 27 април
Македонија

Топ вести

ЗНМ: Срамна и
скандалозна пресуда на
Судот за новинарите за
27 април
 11.12.2020 15:08  954

Срамна пресуда на штета на новинарите и на
слободата на изразување во Македонија, за што ќе
бидат известени сите релевантни меѓународни
организации. Вака Здружението на новинари на

Македонија реагираше на образложението на
Граѓанскиот суд – Скопје со кое е одбиена како



неоснована тужбата на дел од новинарите кои беа
во Собранието на крвавиот четврток извршувајќи
ја својата работа, а кои ја тужеа државата за
претрпена душевна болка и повреда на нивните
права и слободи.
За ЗНМ ваквата пресуда е пропуштена можност да
се заштита правата на новинарите и преставува
уште еден доказ дека постојат двојни стандарди за
судот кога се во прашање политичари и новинари.

„ПОТСЕТУВАМЕ ДЕКА ВО
СЛУЧАЈОТ СО ГРУПАТА
ПОЛИТИЧАРИ ОСНОВНОТО
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ПО
СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ
ПОКРЕНА ПОСТАПКИ И
КРИВИЧНИОТ СУД ОСУДИ СО
ЗАТВОРСКИ КАЗНИ ГРУПА НА
ГРАЃАНИ А ВО СЛУЧАЈОТ НА
НОВИНАРИТЕ САМИТЕ БЕА
ОСТАВЕНИ ДА ПОКРЕНУВААТ
ПРИВАТНИ ТУЖБИ“, СЕ
НАВЕДУВА СО РЕАКЦИИЈАТА
НА ЗНМ.

Судот пак без смрт, телесни повреди или
уништување на имот на одредено лице смета дека
државата не одговара и не надоместува штета. Ова
е дел од одговорот на одбиеното тужбено барање
кое судот денеса писмено им го врачи на дел од
новинарите кои ја тужеа државата. Судот проценил

дека новинарите кои тој ден биле во Собранието и
извршуваа работни задачи не ги исполнуваат



условите за да бидат обесштетени од државата за
она што го доживеале тој ден. Дополнително,
според Судот, државата не ги ограничила
новинарите, во конкретниот случај новинарка, во
правото на слободата на извршување на работните
задачи и слободата на изразување

„КАКО ШТО Е ОБЈАСНЕТО, ПРИ
АКТИ НА ТЕРОРИЗАМ ИЛИ
ДЕМОНСТРАЦИИ ДРЖАВАТА
ИМА ДОЛЖНОСТ ДА ГО ШТИТИ
ЧОВЕКОВИОТ ИНТЕГРИТЕТ, ПА
ВО КОНКРЕТНИОТ СЛУЧАЈ
БИЛА ДОЛЖНА САМО ДА ГО
ОБЕЗБЕДИ ЖИВОТО И
ЗДРАВЈЕТО НА ТУЖИТЕЛКАТА,
А НЕ И ДА ГО ШТИТИ
НЕЈЗИНОТО НОВИНАРСКО
ПРАВО, ОСОБЕНО ВО
СИТУАЦИЈА КОГА ОНА ЗА ШТО
БИЛА АКРЕДИТИРАНА, ДА
ИЗВЕСТУВА – БИЛО ПРЕКИНАТО
СО ЧИН ОД ДРУГО ЛИЦЕ, А
ВСУШНОСТ ИСТАТА САКАЛА ДА
ИЗВЕСТУВА ЗА НЕРЕДОТ КОЈ СЕ
ОДВИВАЛ“, СЕ НАВЕДУВА ВО
ОБРАЗЛОЖЕНИЕТО ОД
СКОПСКИОТ ГРАЃАНСКИ СУД.

Судот во образложението на долуката наведува и
дека не му биле доставени доволно докази за да



може да утврди дали на 27 април упадот во
Собранието бил терористички акт, јавна
демонстрација или манифестација.
ЗНМ пак ваквите наоди на Судот ги оцени како
скандалозни и тенденциони и оти се преседан во
контекст на овој случај и ја потсети судската власт
дека власт има обврска да ги штити правата на
новинарите бидејќи со тоа го штити и правото на
граѓаните да бидат информирани.
Тамара Грнчароска

ЗНМ: Срамна и скандалозна пресуда
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Прочитај повеќе

Како ЛЕГАЛНО да
заработиш!
Провери пред
банките да го
блокираат ова!

Дали сакате да
имате 150 илјади
евра на вашата
сметка?
Програма за

Атиџе почна со
вежбање –
Погледнете како
изгледаат
тренинзите на

Стигнаа
резултатите од
нарко-тестот на
победникот на
Евровизија

 0


заработка во
домот

хероината од
„Медена земја“

Проблеми со
простатитис и
потенција? Овој
билен чај им
помогнал на
многу мажи.
Тајната е во ...

Запознајте ги
најчестите
причини за
појава на габични
инфекции на
ноктите!

















ПОВРЗАНИ СОДЖИНИ

Ганиу сака
пак да се
кандидира,
но за тоа ќе
решаваат
лидерот и
органите на
ДУИ

Тинекс“ со
нов концепт
во „Ист Гејт
Мол“

Ковачевски
не очекува
промени во
цената на
струјата или
само
минимално
зголемување



СКОРЕШНИ НАПИСИ
Уапсен лажниот естетски хирург од Белград и неговата мајка
Ганиу сака пак да се кандидира, но за тоа ќе решаваат лидерот и органите на ДУИ
Тинекс“ со нов концепт во „Ист Гејт Мол“
Ковачевски не очекува промени во цената на струјата или само минимално зголемување
Над 17 000 луѓе вакцинирани во битолскиот регионален центар – интересот се зголемува

НАЈПОПУЛАРНИ



Илче од Охрид не бил искапен 1 година, живеел на чергиче на под со
една чаша млеко
 23.07.2020 15:59  0

Скопјанецот Виктор Драгомански уапсен на Малта како осомничен за убиство на
двајца
 27.08.2020 16:04

Затвореници и чувар во Идризово со мистериозна скопјанка повеќе месеци
измамувале директори...
 07.10.2020 13:25

Од странство му се заканувал по живот на премиерот преку ФБ, уапсен...
 10.07.2020 12:56

На сите вработени и на државно и на приватно – отсутни заради...
 18.11.2020 15:46
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