Правна подршка за новинаре, медијске раднике и узбуњиваче
Превише често се дешава да се новинарима и медијским радницима прети правним радњама
само зато што раде свој посао. То може да укључује претње тужбама за клевету, наводну
повреду закона о приватности, као и примену претерано рестриктивних закона о медијима и
штампи. Како је то јасна претња слободи штампе и медија, MFRR нуди плаћену подршку за
правно заступање (за накнаде заступницима и судовима), писање мишљења и саветовање. Поред
тога, MFRR нуди подршку за иницијативе за правну реформу закона који угрожавају слободе
штампе и медија.

Понуда подршке
Медијски радници и организације које се залажу за боље законодавство могу да се пријаве за
подршку MFRR за следеће потребе:

ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ

ПРИСТУП ПРАВНИМ САВЕТИМА

Информације о мишљењима,
ризицима и опште смернице о
постојећим или могућим правним
претњама

Правни савети се пружају у погледу
релевантних закона и стратегија за
потребе парница или припреме

ПРИСТУП СТРУЧЊАЦИМА

УЧЕШЋЕ У ПАРНИЦАМА

Експертиза може да укључује стручњаке
из области доношења политика и закона,
у оквиру реформе или законодавног
процеса

Ова могућност укључује пружање
финансијске подршке за правно
заступање у националним и
међународним парницама (посредно
или непосредно)

Шта је обухваћено
Правна подршка коју нуди MFRR обухвата различите ситуације. Европски центар за слободу
штампе и медија (ECPMF) и Одбор за правна питања детаљно анализирају сваки случај те пружају
подршку која је посебно прилагођена појединачном новинару или узбуњивачу који се обраћа
медијима. Иако не постоји праг који је потребан за квалификацију, када је реч о природи
претње, практична подршка пружена је у следећим околностима:
●

Финансијска средства (између 1000 и 5000 евра по случају) за обезбеђивање правног
заступања ако је вама, вашим колегама или вашој медијској кући запрећено тужбом, као

●
●

●

што су тужбе за клевету, наводну повреду приватности, заштиту извора и новинарског
материјала, узбуњивање или за малтретирање и узнемиравање
Израда правне анализе или мишљења на основу кључних закона, реформи или промена
у законодавству које се тичу слободе изражавања и медијских слобода
Могућност добијања правних смерница које омогућавају новинарима, медијским
радницима и медијским кућама да планирају свој рад и избегну неоправдане правне
претње
Утврђивање правне основе кроз анализу и дељење савета за кампање ангажовања
јавности на тему правне реформе, повлачења или припреме кампања за јачање слободе
изражавања и слободе медија.

Шта није обухваћено
Услед притисака на фонд и сложености случајева, овај фонд не може да се користи за радне
спорове или за подршку говору који Одбор за правна питања сматра говором мржње или
подстицањем насиља. У веома ограниченом броју случајева можемо да пружимо подршку у
ситуацијама у којима новинари или медијски радници покрећу парнице, где Одбор за правна
питања појединачно разматра сваки такав случај.

Лица/организације квалификоване за пријаву
●
●
●
●
●
●

Боравиште или седиште у земљи чланици ЕУ или земљи кандидату
Запослени или слободни новинари
Активисти или заговорници слободе изражавања
Блогери
Организације које подржавају право на слободу изражавања
Узбуњивачи који су се обатили медијима или објавили документе

Пријава
Подршку можете добити попуњавањем следећег обрасца: https://www.ecpmf.eu/supportprogrammes/legal-support/
Све критеријуме који се тичу фонда потражите на: https://www.ecpmf.eu/wpcontent/uploads/2020/03/how_to_apply_for_legal_support.pdf
За више информација обратите се на legal@ecpmf.eu

---------------------------------------------------Организација Media Freedom Rapid Response - MFRR) је механизам који делује на нивоу Европе, који прати,
надгледа и реагује на повреде слободе штампе и медија у земљама чланицама ЕУ и земљама кандидатима. Овај
пројекат пружа правну и практичну подршку, јавно заступање и информације за заштиту новинара и медијских радника.
Организацију MFRR организовао је конзорцијум који предводи European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), у
сарадњи са ARTICLE 19 European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), the Institute for Applied
Informatics at the University of Leipzig (InfAI), International Press Institute (IPI) и CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso
Transeuropa (OBCT). Пројекат суфинансира Европска комисија. www.mfrr.eu

