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Oktobra vidū prezentēs grāmatu par sabiedriskā
viedokļa un mediju ietekmi uz taisnīgu tiesu
Rīga, 3.okt., LETA. Šī gada 18.oktobrī plkst.14 Latvijas Universitātes
(LU) Mazajā aulā tiks prezentēta grāmata "Tiesas un mediju
komunikācija. Sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu
tiesu", aģentūrai LETA pavēstīja LU Juridiskās fakultātes pārstāve
Diāna Kampara.
Viņa skaidroja, ka VSIA "Latvijas Vēstnesis" izdotās grāmatas "Tiesas
un mediju komunikācija. Sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz
taisnīgu tiesu" tapšanu ir rosinājusi pagājušā gadā LU Juridiskās
fakultātes un Tiesību zinātņu pētniecības institūta organizētā
konference par sabiedrības viedokļa ietekmi uz tiesnešiem un tiesu
sistēmu.
Grāmatā sākotnējais temats ir skatīts plašākā tvērumā, aplūkojot
justīcijas komunikāciju ar medijiem, jo praksē tieši tiesneši, prokurori,
izmeklētāji vai advokāti ir tie, kuru teiktais sabiedrībai atklāj tās vai
citas lietas aizkulises un liek apjaust notikumu būtību.
Grāmatas ievadraksts un trīs nodaļas ir veidotas tā, lai no tiesas un
mediju komunikācijas ievirzītos diskusijā par sabiedrības spiedienu un
sabiedriskā viedokļa ietekmi uz tiesas spriešanu.
"Grāmata bez šaubām ir nebijis mēģinājums analizēt Latvijas
justīcijas komunikācijas labo praksi, lai šī prakse kļūtu vēl efektīgāka.
Svarīgi ir ne tikai tiesu sistēmai piederīgiem runāt ar sabiedrību, bet
runāt sabiedrībai saprotamā valodā, vienlaikus saglabājot
profesionālo specifiku. Ja justīcija nerunās ar sabiedrību, mediji un
tie, kas ietekmē medijus, runās justīcijas vietā," skaidro profesors
Ringolds Balodis.
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Grāmatas atvēršanas pasākumā piedalīsies valsts prezidents Egils
Levits, kultūras ministrs Nauris Puntulis (VL-TB/LNNK), 13.Saeimas
Eiropas lietu komisijas un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas
Mediju politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda
(AP), Augstākās tiesas senatore Dace Mita, Latvijas Žurnālistu
asociācijas priekšsēdētāja Arta Ģiga, Zvērinātu advokātu padomes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un profesors Balodis.
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