Jogi támogatás újságírók, médiaszakemberek és informátorok
számára
Az újságírókat és médiaszakembereket meglehetősen gyakran fenyegetik jogi lépések megtételével,
csak azért, mert a munkájukat végzik. Ezek utalhatnak rágalmazásra, a magánélethez való jog
állítólagos megsértésére, valamint a túlzottan korlátozó média- és sajtótörvényekre. Mindez sajátos
fenyegetést jelent a sajtó- és médiaszabadságra nézve, ezért az MFRR anyagi eszközökkel támogatja
a jogi képviselet igénybevételét (ügyvédi és bírósági díjak megtérítése), az írásos vélemények
megrendelését és a tanácsadást. Mindezek mellett az MFRR azokat a jogi reformmozgalmakat is
támogatja, amelyek a sajtó-és médiaszabadságot veszélyeztető törvényeket kifogásolják.

Támogatási lehetőségek
A szolgáltatásokat igénylő médiaszakemberek és az igazságosabb szabályozásért küzdő szervezetek az
alábbi területeken fordulhatnak támogatásért az MFRR-hez:

ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁS

JOGI TÁMOGATÁSHOZ VALÓ
HOZZÁFÉRÉS

A lehetőségekre, kockázatokra vonatkozó
információk, illetve általános iránymutatás a
létező vagy lehetséges jogi fenyegetések
kezelésével kapcsolatosan

Jogi tanácsadás biztosítása a hatályos
jogszabályok vonatkozásában, valamint a bírósági
eljárásokkal vagy ezek előkészítésével kapcsolatos
stratégiák kidolgozása

SZAKÉRTELEMHEZ VALÓ HOZZÁJUTÁS

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN VALÓ
RÉSZVÉTEL

A reformok vagy szabályozási folyamatok részét
képező szakpolitikai és jogalkotási tapasztalattal
bíró szakértők

Ide tartozik a jogi képviselet
igénybevételének anyagi támogatása mind a
nemzeti, mind a nemzetközi bírósági eljárások
során (közvetlenül vagy közvetetten)

A támogatás tartalma
Az MFRR mechanizmuson keresztül kínált jogi támogatás számos helyzetre kiterjedhet. Az ECPMF és a
Jogi Ügyek Bizottsága minden esetet részleteiben, a saját környezetében vizsgál meg, és a támogatást
úgy alakítjuk ki, hogy az az adott újságírót vagy a médiát tájékoztató informátort a legmegfelelőbben
szolgálja. Mivel a támogatásra való jogosultságnak nincs előre megszabott kritériuma a fenyegetés
természetére vonatkozóan, eddig az alábbi körülmények esetén nyújtottunk gyakorlati támogatást:
●

Anyagi támogatás (esetenként 1000–5000 €) jogi képviselet biztosítására peres eljárással
fenyegetett egyének, kollégák vagy szervezetek számára, például rágalmazással, a
magánélethez való jog állítólagos megsértésével, újságírói anyagok és források védelmével,
informátori tevékenységgel vagy megfélemlítéssel és zaklatással kapcsolatos esetekben

●
●

●

Jogi elemzések vagy vélemények megrendelése a szólásszabadsághoz és médiaszabadsághoz
kötődő kulcsfontosságú törvények, reformok vagy szabályozási módosítások alapján
A jogi iránymutatásokhoz való hozzáférés lehetősége, ami biztosítja az újságírók,
médiaszakemberek és szervezetek számára a tervezést és a megalapozatlan jogi
fenyegetések elkerülését
Elemzések és tanácsok megosztásán keresztül jogi alap létrehozása a nyilvánosságot bevonó,
jogi reformokkal kapcsolatos kampányok, a jogszabályok eltörlésére vagy létrehozására
irányuló kampányok számára, amelyek a szólás- és sajtószabadságot erősítik.

Amire a támogatás nem terjed ki
Az esetekkel kapcsolatos finanszírozás és összetettség miatti nyomás következtében ez a támogatás
nem alkalmazható munkajogi viták rendezésére vagy olyan beszédek támogatására, amelyeket a Jogi
Ügyek Bizottsága gyűlöletbeszédnek vagy erőszakra való felbujtásnak minősít. Korlátozott esetekben
támogathatunk olyan ügyeket, amelyekben az újságíró vagy médiaszakember kezdeményezi a jogi
eljárást, azonban ezekről az ügyekről a Jogi Ügyek Bizottsága dönt egyedi mérlegelés alapján.

A jelentkezésre jogosult személyek/szervezetek köre
●
●
●
●
●
●

EU-tagállamban vagy tagjelölt országban munkát végző személyek vagy telephellyel
rendelkező szervezetek
Alkalmazott vagy szabadúszó újságírók
A szólásszabadságért küzdő aktivisták vagy szószólók
Bloggerek
A szólásszabadságot támogató szervezetek
A médiát tájékoztató vagy a média képviselőinek dokumentumokat átadó informátorok

Jelentkezés
A támogatást jelentkezési lapunk kitöltésével igényelheti: https://www.ecpmf.eu/supportprogrammes/legal-support/
A támogatásra való jogosultság összes feltétele: https://www.ecpmf.eu/wpcontent/uploads/2020/03/how_to_apply_for_legal_support.pdf
További információt a legal@ecpmf.eu e-mail címen kérhet

---------------------------------------------------A Media Freedom Rapid Response (MFRR) egy egész Európára kiterjedő mechanizmus, amelynek célja az EUtagállamokban és a tagjelölt országokban előforduló, a sajtó- és médiaszabadság megsértésére irányuló esetek kinyomozása,
nyomon követése és válaszreakciók indítása. A projekt jogi és gyakorlati támogatást, nyilvános érdekképviseletet és
információkat nyújt az újságírók és médiaszakemberek védelme érdekében. Az MFRR mechanizmust a European Centre for
Press and Media Freedom (ECPMF) által vezetett konzorcium szervezte meg, melynek tagjai a következő szervezetek: az
ARTICLE 19, az European Federation of Journalists (EFJ), a Free Press Unlimited (FPU), a Institute for Applied Informatics
(InfAI), a International Press Institute (IPI) és a CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). A projekt az Európai
Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. www.mfrr.eu

