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Sotia printului Harry va primi despagubiri de 1
lira sterlina
Meghan, sotia printului Harry, va primi despagubiri de 1 lira sterlina de la
Associated Newspapers dupa ce unul dintre tabloidele acestui grup media,
Mail on Sunday, a fost gasit vinovat in instanta pentru incalcarea vietii sale
private, informeaza BBC, potrivit stiripesurse.
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Suma nominala a fost stabilita in documentele judiciare care confirma in mod oficial faptul ca
tabloidul britanic a acceptat acea infrangere in instanta.
Mail on Sunday a publicat o scrisoare pe care ducesa de Sussex i-a expediat-o tatalui ei,
Thomas Markle, in 2018.
Grupul media va trebui sa plateasca si o suma nespecificata, in urma unui proces separat, in
care a fost acuzat de incalcarea drepturilor de autor, potrivit Agerpres.ro.
Associated Newspapers anuntase anterior ca intentioneaza sa continue procedura judiciara si sa
faca apel la Curtea Suprema, dar si-a acceptat in cele din urma infrangerea dupa acest proces
indelungat.
in februarie 2021, inalta Curte din Londra s-a pronuntat impotriva companiei media in chestiunea
vietii private si a drepturilor de autor, spunand ca speta era atat de clara, incat nu ar mai fi nevoie
de o audiere suplimentara.

Associated Newspapers nu a primit permisiunea de a face apel la acea decizie, dar s-a adresat
apoi Curtii de Apel intr-o incercare de a anula sentinta initiala.
in decembrie 2021, Curtea de Apel a respins incercarea grupului Associated Newspapers de a
continua procesul.
Judecatorii acestei curti au spus ca dovezile care ar fi putut fi aduse intr-un nou proces nu ar fi
putut sa schimbe speta in sine.
intr-o declaratie proprie publicata dupa anuntarea acelei sentinte, Meghan i-a indemnat pe
oamenii din lumea intreaga sa fie "suficient de curajosi pentru a schimba industria tabloidelor,
care profita de pe urma minciunilor si a durerilor pe care le cauzeaza".
Conform noii sentinte, Associated Newspapers va plati si o suma confidentiala pentru incalcarea
drepturilor de autor, iar Mail on Sunday va trebui sa acopere o parte substantiala din cheltuielile
de judecata ale ducesei de Sussex, care ar putea sa depaseasca pragul de 1 milion de lire
sterline.
De asemenea, tabloidul a fost obligat prin sentinta judecatoreasca sa publice pe prima sa pagina
o declaratie oficiala prin care isi recunoaste infrangerea in acest proces.
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