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Апелациони суд у Београду потврдио је пресуду Вишег суда у Београду од 5. јуна ове
године, којом је власнику дневног листа Информер наложено да због повреде части и
угледа лидеру "Двери" Бошку Обрадовићу исплати 100.000 динара за повреду части и
угледа, саопштиле су "Двери".

  

  

Компанији “Инсајдер тим ДОО” казна је изречена због текста под насловом ”Срам те
било, фашисто”, који је објављен 17. јуна 2018.

  

“У овом тексту, као и у самом наслову и поднаслову, износе се одређене
констатације-тврдње које су, по мишљењу овог суда, такве да код просечног
читаоца не могу а да не изазову крајње негативну оцену онога на кога се те
информације односе, а које тврдње представљају нетачну информацију, па самим
тим и недопуштену”, наводи се у образложењу пресуде.

  

Обрадовић: Суд је скинуо клеветничку љагу са мог и имена Двери
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Обрадовић је поводом пресуде у писаној изјави оценио да је пресуда “велики тренутак” и
за њега лично и за Српски покрет “Двери”.

  
  

Вредело је чекати три године на ову судску пресуду, посебно судијино образложење, и
на тај начин одбранити своју част

    

“Суд је правоснажном пресудом скинуо клеветничку љагу са мог и имена Двери да смо
фашисти и казнио оне који годинама непрестано износе те лажи и увреде у јавност.
Вредело је чекати три године на ову судску пресуду, посебно судијино образложење, и
на тај начин одбранити своју част”, навео је Обрадовић.

  

Финансијска казна мала и укалкулисана у годишњи буџет

  

Упркос томе, он сматра да поједини медији неће престати са негативним кампањама
против њега и политичке опције коју предводи, “јер је финансијска казна мала и они су је
унапред укалкулисали у свој годишњи буџет”.

  

“Када би коначно једном били кажњени тако да их финансијски заболи, верујем да би
почели следећи пут да размишљају шта раде пре него се на насловној страни на
монструзан начин обрачунају са политичким неистомишљеницима актуелне власти”,
оценио је Обрадовић.

  

(Бета, Нова С) 
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