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ЗНМ: Отфрлена тужбата на Левица кон новинари
Основниот граѓански суд Скопје како првостепен парничен суд, донесе решение со кое ја отфрли како ненавремена тужбата на тужителот Политичката партија
,,ЛЕВИЦА", против тужените Друштво за дигитални медиуми Онлајн Медија ДОО Скопје и Предраг Петровиќ.

Ова решение следи по претходно доставената тужба до судот од страна на
политичката партија „ЛЕВИЦА" на 20.02.2021 година во која се наведува дека онлајн медиумот ,,А1on.mk" на 07.12.2020 објавил текст со наслов: ,,Апасиев
молчи за парите кои следуваат на Левица, не кажува дали ќе се откаже во корист на работничката класа".

На ваквиот новинарски текст реагирале од политичката партија ЛЕВИЦА со што доставиле барање за демант а истиот бил објавен од страна на медиумот.
Незадоволни од демантот, политичката партија „ЛЕВИЦА" поднела тужба против наведениот медиум и главен уредник меѓутоа судот со решение таквата
тужба ја отфрли како ненавремена од причина што политичката партија „ЛЕВИЦА" не го испочитувала законскиот рок од 30 дена за поднесување на ваков вид
на тужби, односно истата тужба била задоцнета.

Минатиот месец претседателот на политичката партија „ЛЕВИЦА", Димитар Апасиев изгуби кривичен спор кој го иницираше против колешката Мери
Јордановска за претходно објавен текст.

Овој вид на тужби служат да се предизвика заплашување и правни трошоци или едноставно исцрпување на тужените, во случајов на новинари со цел да се
демотивираат или да се откажат од јавна критика. Ваквите тужби во контекст на Советот на Европа се познати како стратешки тужби за спречување на јавно
учество (SLAPP). Овие тужби, посебно кога се иницирани од политичари и носители на јавни функции, можат да предизвикаат самоцензура кај новинарите а
со тоа да се наруши правото на информирање на граѓаните.

Сподели

Политика

ЕУ стави рок спорот меѓу Софија и Скопје да се...
МВР ќе го испитува случајот со новинарката...
Села: Во училишта раководени од ДУИ се копаат...
ВМРО-ДПМНЕ: Блокадата на Собранието продолжува,...
Ако не се реши спорот со Бугарија пред јули, ќе...
Што всушност одлучи СПЦ? Ја врати МПЦ во 1959...

Објавено на

30 Март 2022 - 19:59

Поврзани содржини

MKD.mk

122K likesLike Page

Recommend 3

Share 3

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.mkd.mk%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&related=mkdmk&text=%D0%97%D0%9D%D0%9C%3A%20%D0%9E%D1%82%D1%84%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%7C%20%D0%9C%D0%9A%D0%94.%D0%BC%D0%BA&url=%2F%2Fwww.mkd.mk%2Fmakedonija%2Fpolitika%2Fznm-otfrlena-tuzhbata-na-levica-kon-novinari
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.mkd.mk%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&related=mkdmk&text=%D0%97%D0%9D%D0%9C%3A%20%D0%9E%D1%82%D1%84%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%7C%20%D0%9C%D0%9A%D0%94.%D0%BC%D0%BA&url=https%3A%2F%2Fwww.mkd.mk%2Fmakedonija%2Fpolitika%2Fznm-otfrlena-tuzhbata-na-levica-kon-novinari
https://www.mkd.mk/kolumni
https://www.mkd.mk/avtomobilizam
https://www.mkd.mk/video
https://ads.mkd.mk/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=7850__zoneid=17__cb=2f3b66f9ed__oadest=https%3A%2F%2Fwww.bioteklab.com.mk%2F
https://www.mkd.mk/print/makedonija/politika/znm-otfrlena-tuzhbata-na-levica-kon-novinari
https://www.mkd.mk/print/makedonija/politika/znm-otfrlena-tuzhbata-na-levica-kon-novinari
https://www.mkd.mk/makedonija/politika/eu-stavi-rok-sporot-megju-sofija-i-skopje-da-se-reshi-do-juli-na-poteg-e
https://www.mkd.mk/makedonija/politika/mvr-kje-go-ispituva-sluchajot-so-novinarkata-delevska-za-znm-i-za-helsinshkiot
https://www.mkd.mk/makedonija/politika/ela-vo-uchilishta-rakovodeni-od-dui-se-kopaat-kriptovaluti
https://www.mkd.mk/makedonija/politika/vmro-dpmne-blokadata-na-sobranieto-prodolzhuva-golem-naroden-protest-na-18-ti
https://www.mkd.mk/makedonija/politika/ako-ne-se-reshi-sporot-so-bugarija-pred-juli-kje-imame-seriozna-kriza-veli-borel
https://www.mkd.mk/makedonija/politika/shto-vsushnost-odluchi-spc-ja-vrati-mpc-vo-1959-godina
https://www.facebook.com/mkdportal/
https://www.facebook.com/mkdportal/
https://www.facebook.com/mkdportal/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.mkd.mk%2Fmakedonija%2Fpolitika%2Fznm-otfrlena-tuzhbata-na-levica-kon-novinari&display=popup&ref=plugin&src=share_button

