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ЗНМ: Претставка до Судскиот совет за
повреда на правото на новинарот Кристијан
Ландов да известува од судско рочиште

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 2 месеци  - 16 ноември, 2022
Од Макфакс

Новинарот Кристијан Ландов минатата недела бил спречен да ја врши својата новинарска
должност додека бил во Граѓанскиот суд во Скопје, каде што бил присутен како јавност на
закажаната главна расправа, соопштија од Здружението на новинарите на Македонија.

Добивај вести на вибер

„По почнувањето на расправата, новинарска екипа на ‘Макфакс’ и на ‘А1он’ била вербално
нападната од судијката Наташа Тодорова со закана што може да се протолкува исклучиво како

Забавна трка во забрзување со
автомобили на три тркала! / ВИДЕО
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обид за цензура и попречување при вршење на новинарската професија. По почнувањето на
судската расправа, судијката го легитимирала колегата Ландов како новинар, му ја побарал
новинарската легитимација и кога било утврдено дека е уредно издадена од работодавецот,
седнал во делот определен за јавност. Кога судијката завршила со евидентирање на другите
присутни, без какво било објаснување, со висок тон, му ги упатила зборовите: „Што правите вие?
Соберете тоа лаптопот, одма! Да не ви го одземам и да го носам кај претседателот на судот.
Собирајте тоа, не може“.
Ландов појаснил дека лаптопот не снима и нема таква можност, туку го употребува само за
пишување забелешки од судењето со цел да се избегнат интерпретации што нема да одговараат
со тоа што навистина се случувало. Судијката, без објаснување, повторно се обратила со висок
тон со зборовите: „Нема што вие да фаќате забелешки, судот води записник, не вие. Собирајте
сè!“, се вели, меѓу другото, во соопштението на ЗНМ.

Од таму посочуваат дека на овој начин колегата Ландов бил спречен да си ја изврши својата

Беса: Груби и Ахмети не знаат кој пат да го
изберат, па бараат помош од Еди Рама

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 21 минута  - 10 јануари, 2023
Од Макфакс

Беса: Груби и Ахмети не знаат
кој пат да го изберат, па бараат
помош од Еди Рама

МАКЕДОНИЈА / 21 минута

(Видео) „Анима мунди“:
МАКЕДОНИЈА / 39 минути
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