Právna pomoc pre novinárov, zamestnancov v médiách a
nahlasovateľov (whistleblowerov)
Novinárom a zamestnancom v médiách sa často vyhrážajú súdnymi spormi len za to, že si robia
svoju prácu. Vyhrážky môžu zahŕňať žaloby za ohováranie, údajné porušenie zákona o ochrane
súkromia a príliš obmedzené zákony o médiách a tlači. To predstavuje výrazné ohrozenie slobody
tlače a médií, takže projekt MFRR ponúka pomoc pri financovaní právneho zastupovania
(poplatky za právnikov a súdne trovy), písanie posudkov a poradenstvo. Mechanizmus MFRR
takisto ponúka pomoc v rámci hnutí za reformu právneho systému s cieľom spochybniť zákony,
ktoré sú zamerané na obmedzenie slobody tlače a médií.

V rámci pomoci ponúkame
O pomoc v rámci projektu MFRR môžu požiadať profesionáli v oblasti médií v núdzi a organizácie,
ktoré obhajujú lepšiu legislatívu, v týchto prípadoch:

VŠEOBECNÁ POMOC

PRÍSTUP K PRÁVNEMU PORADENSTVU

Informácie týkajúce sa možností, rizík a
všeobecných odporúčaní na orientáciu
sa v existujúcich alebo možných
právnych rizík

Právne poradenstvo je možné zabezpečiť v
prípade relevantnej právnej a strategickej
pomoci pri súdnych sporoch alebo príprave
na ne

PRÍSTUP K ODBORNÝM
VEDOMOSTIAM

ZAPOJENIE SA DO SÚDNYCH SPOROV

Odbornosť môže zahŕňať odborníkov na
politiku a legislatívu ako súčasť reformy
legislatívnych procesov

To zahŕňa finančnú pomoc pri prístupe
k právnemu zastupovaniu vo
vnútroštátnych aj medzinárodných
súdnych sporoch (priamu alebo
nepriamu)

Čo všetko pomoc zahŕňa
Právna pomoc, ktorú ponúka projekt MFRR, zahŕňa množstvo situácií. Každý prípad detailne
preskúma Európske centrum pre slobodu tlače a médií a Výbor pre právne záležitosti tak, aby
bola pomoc ušitá na mieru a pomohla pri komunikácii konkrétneho novinára alebo nahlasovateľa
komunikujúceho s médiami. Aj keď neexistuje žiadna hranica, ktorá musí byť splnená na to, aby
ste mohli o pomoc požiadať, s ohľadom na povahu vyhrážok poskytujeme praktickú pomoc za
týchto okolností:

●

●
●
●

Finančné zdroje (medzi 1 000 € a 5 000 € na prípad) na zabezpečenie právneho
zastupovania, ak čelíte vy, vaši kolegovia alebo vaša pobočka hrozbe súdneho sporu, ako
napríklad žaloba za ohováranie, údajné porušenie zákona o ochrane súkromia, ochrana
zdrojov a novinárskych materiálov, nahlasovanie alebo šikanovanie či obťažovanie
Zadanie právnej analýzy alebo posudkov na základe kľúčových zákonov, reforiem alebo
legislatívnych zmien týkajúcich sa slobodného vyjadrovania a slobody médií
Možnosť prístupu k právnej pomoci, ktorá umožní novinárom, zamestnancom v médiách a
pobočkách naplánovať svoju prácu a predísť zbytočným právnym vyhrážkam
Stanovenie právneho základu prostredníctvom analýzy a podelenie sa o rady v rámci
kampaní zapojenia verejnosti do právnej reformy, kampaní za zrušenie alebo vytvorenie,
ktoré posilnia slobodné vyjadrovanie a slobodu tlače.

Čo pomoc nezahŕňa
Z dôvodu tlaku na financovanie a komplexnosť prípadov, sa tieto finančné zdroje nemôžu použiť
na pokrytie nákladov na pracovné spory alebo na podporu prejavov, ktoré Výbor pre právne
záležitosti považuje za nenávistné prejavy alebo prejavy podnecujúce násilie. Vo veľmi
obmedzenom množstve prípadov môžete podporiť prípady, v ktorých novinár alebo
zamestnanec v médiách vyvolá súdny spor, ale to určí a preskúma prípad od prípadu Výbor pre
právne záležitosti.

Osoby/organizácie, ktoré môžu o pomoc požiadať
●
●
●
●
●
●

Osoby/organizácie pracujúce alebo sídliace v členských alebo kandidátskych krajinách
EÚ
Zamestnaní novinári alebo novinári na voľnej nohe
Aktivisti alebo zástancovia slobody prejavu
Blogeri
Organizácie podporujúce právo na slobodu prejavu
Nahlasovatelia, ktorí nahlásili alebo zverejnili dokumenty v médiách

Ako požiadať o pomoc
O pomoc môžete požiadať prostredníctvom nášho formulára na adrese:
https://www.ecpmf.eu/support-programmes/legal-support/
Všetky kritéria týkajúce sa financovania nájdete na adrese:
https://www.ecpmf.eu/wp-content/uploads/2020/03/how_to_apply_for_legal_support.pdf
Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás na adrese legal@ecpmf.eu
---------------------------------------------------Media Freedom Rapid Response (MFRR) j e celoeurópsky mechanizmus, ktorý sleduje, monitoruje a reaguje na porušenia
slobody tlače a médií v členských a kandidátskych krajinách EÚ. Tento projekt poskytuje právnu a praktickú pomoc, verejnú
obhajobu a informácie na ochranu novinárov a zamestnancov v médiách. MFRR organizuje konzorcium vedené European
Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) spolu s organizáciou ARTICLE 19, European Federation of Journalists (EFJ),
organizáciou Free Press Unlimited (FPU), Institute for Applied Informatics na Univerzite v Lipsku (InfAI), International Press
Institute (IPI) a organizáciou CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Na založení tohto projektu sa
podieľala Európska komisia. www.mfrr.eu

