
Странка слободе и правде: Виши суд забранио Информеру да пише неистине о Ђиласу
четвртак, 16 јул 2020 22:12

Странка слободе и правде (ССП) саопштила је данас да је Виши суд у Београду
забранио главном и одговорном уреднику Информера Драгану Ј. Вучичевићу да у тим
дневним новинама објављује неистине којима се лидер ССП Драган Ђилас означава као
особа која на било који начин планира, прижељкује или позива на убиство Александра
Вучића, саопштио је ССП. Иста мера забране изречена је и за портал Информер.рс и
одговорну уредницу Сању Ђуричић, наводи ССП.

  

  

На основу приговора Драгана Ђиласа Виши суд у Београду је преиначио претходно
решење, изрекао меру забране и одредио судске пенале у износу од 100.000 динара за
сваку наредну лаж којом би дневни лист Информер и портал информер.рс, прекршили
судску забрану, саопштено је.

  

„То укључује и више пута поновљене неистине да је Драган Ђилас тајкун, и да је док је
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био на власти сам себи обезбедио 618.688.269 евра, и у џепове стрпао стотине милиона
евра“, наводи у саопштењу ССП.

  

Како се наводи „ако Драган Ј. Вучићевић опет објави такву неистину тиме ће свесно
прекршити закон, јер је то у супротности са овом судском забраном, и у том случају ће
дневни лист ‘Информер’ морати да плати судске пенале у износу од 100.000 динара“.

  

„Уколико судови наставе да раде на овај начин, Драган Ј. Вучићевић, и остали таблоиди
ускоро неће имати шта да пишу, јер не постоји нико ко се јавно противи уништавању
Србије од стране Александра Вучића, а да о њему ‘Информер’, и други таблоиди не
објављују неистине“, наводи су саопштењу Странка слободе и правде.

  

“На овај начин још једном је потврђено да Информер није релевентан извор
информисања већ Вучићева пропагандна алатка која служи да се вређају и неосновано
оптуже сви противници режима”, закључује у саопштењу ССП.

  

(Нова С) 

  

Вудети још: Информер: Скандал! Виши суд забранио Информеру да пише о
Ђиласу!!!
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