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Македонија

ЗНМ: Дефиницијата за навреда не смее да содржи
„негативно мислење“
by Редакција  февруари 6, 2022

 0  0      

Во предлог законот за клевета и навреда, во моменталната верзија, во дефиницијата за

навреда се вели дека ќе се одговара и за изразување на „негативно мислење“. Оваа

дефиниција е нова и се разликува од постоечкиот закон, а на начинот на кој е дефинирана

остава простор за погрешно толкување од страна на граѓанскиот суд на штета на

слободата на изразување, реагираат од Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и

бараат дефиницијата за навреда соодветно да се коригира на начин што ќе се врати

старата дефиниција од законот од 2013 година.
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 ПРЕТХОДНА ВЕСТ СЛЕДНА ВЕСТ 

-Иако во локалната судска пракса предметите кон медиумски работници се пред се за

клевета и речиси да нема за навреда, ваквата дефиниција доколку не се измени може да

поттикне во иднина бран на тужби кон новинарите само за искажано мислење што во

основа е спротивно со начелата на слободата на изразување и правото на информирање

на граѓаните, реагираат од ЗНМ.

Текстот на овој Предлог закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета е во фаза на

прво читање во Собранието од јули 2021 година. Истиот текст, посочуваат од ЗНМ,

предвидува значително намалување на нематеријалната штета за новинарите и

медиумските работници како барање што ЗНМ претходно го имаше кон Министерството

за правда.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

По бројните негативни реакции, Министерството за правда го повлекува предлогот за

казнивост за изразено „негативно мислење„

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на

еМагазин значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени ОВДЕ.

ЗНМ МИСЛЕЊЕ НЕГАТИВНО

Поштарски службеник присвојувал средства од
трансакциска сметка на починато лице

УХМР: Јануари просечно студен со
потпросечна количина врнежи

Полицискиот час не го
почитувале 40 лица,
приведени 29

Болните деца во
Гевгелија се негативни
на Ковид-19, ќе се
испитува што ја
предизвикало
инфекцијата

Убава вест: Излекувани
23 здравствени
работници заболени од
коронавирусот

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА
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