Νομική στήριξη για δημοσιογράφους, εργαζομένους στα μέσα
ενημέρωσης και πληροφοριοδότες
Πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης απειλούνται με νομικές
ενέργειες, αποκλειστικά και μόνο επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει απειλές
για αγωγές δυσφήμησης, εικαζόμενες παραβιάσεις των νόμων περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής,
αλλά και υπερβολικά περιοριστικούς νόμους για τα μέσα ενημέρωσης και τον Τύπο. Τα παραπάνω
αποτελούν σαφή απειλή για την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, και για τον λόγο
αυτό το MFRR προσφέρει χρηματική στήριξη για νομική εκπροσώπηση (δικηγορικές αμοιβές και
δικαστικά έξοδα), σύνταξη άρθρων γνώμης και συμβουλές. Εκτός αυτού, το MFRR προσφέρει στήριξη
σε πρωτοβουλίες νομικής μεταρρύθμισης για την αποδυνάμωση νόμων που στοχοποιούν την
ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης.

Προσφορές στήριξης
Όσοι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης έχουν ανάγκη και όσοι οργανισμοί υποστηρίζουν τη
βελτίωση της νομοθεσίας μπορούν να αιτηθούν στήριξη από το MFRR για τα εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές,
τους κινδύνους και γενική καθοδήγηση
σχετικά με την αντιμετώπιση υφιστάμενων
ή πιθανών νομικών απειλών

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Είναι δυνατή η λήψη νομικών συμβουλών
γύρω από τη σχετική νομοθεσία και για την
προετοιμασία στρατηγικής σε σχετικές
δικαστικές διαμάχες

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΜΑΧΕΣ

Από ειδικούς στη χάραξη πολιτικής και τη
νομοθέτηση, στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων
ή νομοθετικών διαδικασιών

Περιλαμβάνει την οικονομική στήριξη της
πρόσβασης σε νομική εκπροσώπηση τόσο
σε εθνικές όσο και σε διεθνείς δικαστικές
διαμάχες (άμεσα ή έμμεσα)

Τι καλύπτεται
Η νομική στήριξη που παρέχεται μέσω του MFRR καλύπτει μια σειρά καταστάσεων. Κάθε υπόθεση
εξετάζεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της από το ECPMF και την Επιτροπή Νομικών
Υποθέσεων, και η βοήθεια προσαρμόζεται σε αυτά για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη κάθε
δημοσιογράφου ή μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος που απευθύνθηκε στα ΜΜΕ. Αν και δεν υπάρχει

προαπαιτούμενο όριο για να μπορεί κάποιος να λάβει στήριξη, ανάλογα με τη φύση κάθε απειλής έχει
δοθεί πρακτική στήριξη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
●

●
●

●

Χρηματικά ποσά (μεταξύ €1.000 και €5.000 ανά υπόθεση) για την εξασφάλιση νομικής
εκπροσώπησης αν εσείς, οι συνάδελφοί σας ή το μέσο ενημέρωσής σας απειλείστε με αγωγή
για δυσφήμηση, για εικαζόμενες παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, για προστασία πηγών και
δημοσιογραφικού υλικού, για πληροφοριοδοσία ή είστε θύμα εκφοβισμού ή παρενόχλησης
Ανάθεση νομικής ανάλυσης ή γνωμοδοτήσεων σχετικά με τη νομοθεσία και τις αναθεωρήσεις
της που σχετίζονται με την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης
Πρόσβαση σε νομική καθοδήγηση ώστε να μπορούν οι δημοσιογράφοι, οι εργαζόμενοι σε μέσα
ενημέρωσης και τα μέσα ενημέρωσης να σχεδιάζουν την εργασία τους με τρόπο που θα τους
προστατεύει από αδικαιολόγητες νομικές απειλές
Δημιουργία νομικής βάσης, μέσω ανάλυσης και παροχής συμβουλών, σχετικά με εκστρατείες
συμμετοχής του κοινού υπέρ νομικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ελευθερία της
έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου.

Τι δεν καλύπτεται
Λόγω των πιέσεων που δέχεται το ταμείο και εξαιτίας της πολυπλοκότητας των υποθέσεων, δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για εργατικές διαφορές ή για την υποστήριξη περιπτώσεων που η Επιτροπή
Νομικών Υποθέσεων έκρινε ότι δημοσιογραφικός λόγος είναι ρητορική μίσους ή ότι υποκινεί σε βία. Σε
πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να υποστηρίξουμε περιπτώσεις που ο δημοσιογράφος ή
ο εργαζόμενος στα μέσα ενημέρωσης ανέλαβε νομική δράση, αυτό όμως θα καθοριστεί και θα εξεταστεί
κατά περίπτωση από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

Άτομα/Οργανισμοί που μπορούν να υποβάλουν αίτηση
●
●
●
●
●
●

Εργασία ή έδρα εντός των κρατών μελών της ΕΕ ή των υποψήφιων για ένταξη χωρών
Μισθωτοί ή ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι
Ακτιβιστές ή υποστηρικτές της ελευθερίας της έκφρασης
Bloggers
Οργανισμοί που υποστηρίζουν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης
Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος που μίλησαν ή κοινοποίησαν έγγραφα στα μέσα
ενημέρωσης

Για να κάνετε αίτηση
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη στήριξη μέσω της φόρμας μας:
https://www.ecpmf.eu/support-programmes/legal-support/
Για τα πλήρη κριτήρια σχετικά με το ταμείο: https://www.ecpmf.eu/wpcontent/uploads/2020/03/how_to_apply_for_legal_support.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στη διεύθυνση legal@ecpmf.eu
---------------------------------------------------Το Media Freedom Rapid Response, MFRR είναι ένας πανευρωπαϊκός μηχανισμός, ο οποίος παρακολουθεί, εποπτεύει και
ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις που παραβιάζεται η ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ
και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Αυτό το έργο παρέχει νομική και πρακτική στήριξη, δημόσια υπεράσπιση και ενημέρωση
για την προστασία των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης. Το MFRR οργανώνεται από μια
κοινοπραξία με επικεφαλής το European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) και μέλη τις οργανώσεις ARTICLE 19,
European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Institute for Applied Informatics του Πανεπιστημίου της
Λειψίας (InfAI), International Press Institute (IPI) και CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT).Το έργο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. www.mfrr.eu

