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Повереник за заштиту података о личности поднео је кривичну пријаву због сумње на
неовлашћено прикупљање личних података у случају објављивања исказа осумњиченог
за отмицу малолетне Монике Каримановић, саопштила је служба Повереника.

  

  

„Поводом објављивања исказа осумњиченог за отмицу малолетне М.К. у медијима,
Повереник је спровео поступак надзора у Вишем јавном тужилаштву у Нишу. На основу
чињеница утврђених у поступку надзора, Повереник је закључио да постоје основи за
сумњу да су подаци о личности из исказа осумњиченог учињени доступним
неовлашћеним лицима, што је за последицу имало њихово објављивање у медијима”,
наводи се у саопштењу.

  

Због тога је, како се наводи, Повереник Основном јавном тужилаштву у Нишу поднео
кривичну пријаву.
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Подсетимо, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Милан Мариновић је пре мање од недељу дана покренуо инспекцијски надзор у Вишем
јавном тужилаштву у Нишу због наводног цурења информација из истраге против
осумњиченог за отмицу дванаестогодишње девојчице.

  

Београдски центар за људска права је саопштио да је 11. јануара Републичком јавном
тужилаштву поднео кривичну пријаву против Н. Н. лица из Вишег јавног тужилаштва у
Нишу и/или полицијских службеника Министарства унутрашњих послова због постојања
основа сумње да су новинарима дневних листова Српски телеграф, Информер, Ало и
интернет-портала република.рс неовлашћено открили садржину исказа осумњиченог
Нинослава Јовановића из Малче.

  

Поводом детаља изјаве Нинослава Јовановића, који су осванули на насловним странама
два таблоида, Прво основно тужилаштво формирало је предмет, потврђено је
Истиномеру у том тужилаштву. Следе провере да ли има елемената, како су рекли, за
поступак који би се водио по службеној дужности.

  

Иначе, редакција дневног листа Српски телеграф упутила је извињење Моники
Каримановић, њеној породици и јавности Србије због објављивања детаља насиља које
је над њом извршио Нинослав Јовановић, осумњичен за отмицу и силовање.

  

У саопштењу се наводи да намера редакције листа „није била да се причини додатна
штета жртви, већ да се 'Малчански берберин' овога пута не извуче за тешка кривична
дела, изађе на слободу и понови исти злочин”.

  

Међутим, Министарство културе и информисања оптужило је редакцију Српског
телеграфа да је извињење било „неискрено, лажно и лицемерно”, јер је како се наводи,
таблоид и у наредном издању објавио информацију која наноси огромну штету
малолетници.

  

Министарство је у саопштењу оценило да „упорност Српског телеграфа у понављању
инкриминисаних радњи захтева снажну реакцију свих надлежних државних органа и
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најшире јавности”.

  

Министарство је најавило да ће пред надлежним судским органима поново покренути
одговарајући поступак због кршења Закона о јавном информисању и медијима и да ће то
чинити „сваки пут када процени да су угрожени интереси било ког детета а нарочито
оног које је било жртва свирепог кривичног дела”.

  

Државни секретар у Министарству културе и информисања Александар Гајовић изјавио
је да су поднете прекршајне пријаве против три таблоида због кршења Закона о
информисању и медијима.

  

(Инсајдер)
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