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SHKURTESA TË PËRDORURA

 LPCOSH Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje 
 PNDCP Pakti ndërkombëtar për të drejta civile dhe politike 
 KEDN Konventa evropiane për të drejtat e njeriut 
 GJEDN Gjykata evropiane për të drejtat e njeriut
 LPC Ligji për procedurë civile
 LMD Ligji mbi detyrimet
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HYRJE

Shqyrtimi vijues i çështjes së ofendimit dhe shpifjes është pjesë e 
reformave më të zgjëruara në sektorin mediatik, që janë paraparë të 
zhvillohen në dy dokumente ndërkombëtare që janë kyçe – “Raporti i 
Pribesë”, dhe “Reformat urgjente prioritare të BE-së” 

Reformat e parapara në këto dy dokumente janë përgjigje ndaj përvojës 
me gjendjen shumëvjeçare të “shtetit të robëruar” gjatë qeverisjes së 
garniturës së kaluar qeveritare. Qëllimi i tyre është që të ripërtrijë 
sundimin e së drejtë, që është një parakusht për zhvillimin e sistemit 
demokratik në Maqedoni, që pastaj është parakusht për vazhdimin e 
procesit të integrimit Euroatlantik 

“Shteti i robëruar” në sferën e mediave, manifestohej me dëshirën e 
dukshme të pushtetit për të vendosur kontroll maksimal ndaj mediave, 
dhe ti shëndërrojë ato në megafonët e vetë. 

Keqpërdorimi i padive për ofendim dhe shpifje vlerësohej si një instrument 
për presion të fortë ndaj mediave me politikë kritike redaktuese . 
Vlerësohej se kishte rrezik të lartë për shkak të lidhshmërisë së pushtetit 
ekzekutiv që kishte me pushtetin gjyqësor.1 

1    Percept’imi i t’illë u vërtetua nga bisedat e përgjuara që i publikoi  opozita e atëhershme, në gjysmën e parë të vit’it 
2015. Në disa prej bisedave të përgjuara, dëgjohet qartë se si disa funksionarë të lartë të Qeverisë, bisedojnë se 
cilët persona t’i vendosin si gjykatës.
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Statistikat për numrin e padive dhe kontesteve gjyqësore, nuk e 
vërtetojnë një praktikë të tillë tashmë. Përkundrazi, numri i padive aktive 
për ofendim dhe shpifje kundër gazetarëve dhe mediave, vazhdimisht 
bie, dhe ka një nivel të lartë të suksesit në zgjidhjen e rasteve në favor 
të gazetarëve dhe mediave të paditura. Qeveria e kaluar në mënyrë më 
sistematike shfrytëzonte paditë për ofendim dhe shpifje ndaj opozitës 
direkte politike . 

Kjo nuk do të thotë se ofendimi dhe shpifja nuk do të mbeten një 
kërcënim i mundshëm mbi lirinë e shprehjes, lirinë e informimit dhe 
lirive mediatike. Konventa evropiane për të drejtat dhe liritë e njeriut, e 
garanton edhe lirinë e imazhit, ndërsa mbrojtja e kësaj të drejte është një 
prej mundësive të lejuara të lirisë së shprehjes. Prandaj, mundësia për 
keqpëdorim të kësaj të drejte, sidomos nëpërmjet padive arbitrare për 
ofendim dhe shpifje, mbetet një instrument potencial i fuqishëm për të 
heshtur mediat dhe gazetarët.

“Raporti i Pribesë” dhe “Reformat urgjente prioritare”, në rekomandimet 
që kanë të bëjnë me çështjen e ofendimit dhe shpifjes, shumë pak e 
përmendin Ligjin për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje (LPCOSH). 
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk duhet ti shqyrtojmë mundësitë për 
përmirësimin e normave të tij, në kuadër të përpjekjeve për zvogëlimin 
e mundësive për keqpërdorim të padive për ofendim dhe shpifje, si mjet 
për presion ndaj gazetarëve dhe mediave. 
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SHQYRTIM I GJENDJES NË FUSHËN E 
OFENDIMIT DHE SHPIFJES 

Duke dëgjuar rekomandimet e Këshillit të Evropës2, Maqedonia e 
dekriminalizoi ofendimin dhe shpifjen, duke miratuar Ligjin për përgjegjësi 
civile për ofendim dhe shpifje, gjatë vitit 20123. Procesi i dekriminalizimit 
nisi me inciativë të Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, ndërsa pastaj 
iniciativës së tyre i’u bashkangjitën edhe organizata të tjera civile që 
veprojnë në fushën e mediave dhe lirisë të shprehjes . 

Gjatë procesit të dekriminalizimit, Maqedonia zgjodhi që këtë çështje ta 
rregullojë me një ligj të veçantë4, në vend se  gjithë këtë materie ta fusë në 
Ligjin ekzistues për Detyrimet.5 

Qëllimi kryesor i dekriminalizimit të ofendimit dhe shpifjes ishte që të 
shmanget dukuria e vetëcenzurimit tek gazetarët6. Njëkohësisht, kjo 
duhej të kontribuojë për shkurtimin e provedurave gjyqësore, si dhe për 
të ndikuar që kompensimet për dëm jomaterial, të jenë sanksioni i fundit. 

2  Rezoluta 1577 (2007) Drejt dekriminalizimit të shpifjes, në Kuvendin e Këshillit të Evropësë, Resolut’ion 1577 (2007) 
Towards Decriminalisat’ion of Defamat’ion, of the Parliamentary assembly of the Council of Europe, e disponueshme 
në adresën http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17588&lang=en

3  Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje (Gazeta zyrtare e RM-së, Nr. 143/2012)

4  Nga të gjithë vendet e rajonit, në Bosnje dhe Kosovë është pranuar qasja për mirat’imin e një ligji të veçantë për 
mbrojtje nga ofendimi dhe shpifja. Për krahasim, në Serbi kjo lëndë është vendosur në Ligjin për Detyrimet dhe Ligjin 
për procedurë Civile. Kroacia ende nuk e ka dekriminalizuar shpifjen. 

5  Ligji për Detyrimet (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 18/2001) e disponueshme në adresën http://www.slvesnik.com.mk/
Issues/9B34D7ACD289420FBAF034D79CEF86B9.pdf. Ligji mbi detyrimet, në kapitullin IV e rregullon lëndën që 
lidhet me mbrojtjen e imazhit dhe nderit, sidomos për kompensimin e dëmit material në rast të cënimit të nderit dhe 
shpërndarjes së pohimeve të pavërteta, dhe në kapitullin e pestë e trajton kompensimin e dëmit jomaterial. 

6  Maja Jovanovska dhe Gordana Duvnjak, “Zbat’imi i Ligjit për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje në procedurat 
gjyqësore kundër gazetarëve”, SHGM, dhjetor, vit’i 2017. E disponueshme në adresën http://znm.org.mk/анализи-и-
публикации/примена-на-законот-за-граѓанска-одгов/ 
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Në momentin e dekriminalizimit, në gjykatat e Maqedonisë zhvilloheshin 
rreth 330 procedura penale për ofendim dhe shpifje. Prej këtij numri, 
duke shfrytëzuar mundësinë e zgjatjes së procedurës, afro 80 procedura 
për ofendim dhe shpifje kundër gazetarëve ishin transferuar tek gjykatat 
civile. 

Nga ai moment, numri i padive aktive për ofendim dhe shpifje vazhdimisht 
bie. Të dhënat nga programi për ndihmë juridike pa pagesë për gazetarët 
dhe mediat, që e zhvillon Qendra për zhvillim të mediave, me mbështetje 
të organizatës britanike MLDI, e vërtetojnë këtë rënie. Viteve të fundit 
programi merr kërkesa për përfaqësimin e gazetarëve në mesatarish, 
pesë raste të reja në nivel vjetor . 

Kërkesat për mbrojtje gjyqësore të imazhit, nëpërmjet padive për ofendim 
dhe shpifje, Qeveria e kaluar, respektivisht partia kryesore e Koalicionit 
Qeveritar, më së shpeshti i përdorte kundër kundërshtarëve politik nga 
opozita7. Sa i përket gazetarëve,partia e mëparshme qeveritare kryesisht 
e respektonte qëndrimin e miratuar pas miratimit të Ligjit për përgjegjësi 
civile për ofendim dhe shpifje, se funksionarët e saj nuk do të padisin 
gazetarë, me disa përjashtime të rëndësishme8. Nga ana tjetër, disa 
parti partnere në Qeveri, shumë shpesh padisnin gazetarë dhe media që 
raportonin në mënyrë kritike për aktivitetet e tyre .

7  Raste të t’illa janë rastet e Nikolla Gruevskit kundër T’ito Petkovskit  (Shih në CRM, “Monitorimi i rasteve 
gjyqësore për ofendim dhe shpifje, Raport’i numër 4”, dhjetor, vit’i 2014, qasur më http://mdc.org.mk/wp-content/
uploads/2015/11/CRM_Izvestaj_Monitoring_Navreda-i-kleveta-Dek-2014.pdf), Elizabeta Kançevska Milevska kundër 
Petre Shilegovit dhe Gordana Jankullovska kundër Petre Shilegovit (për të dy rastet shiko në CRM Shih në CRM, 
“Monitorimi i rasteve gjyqësore për ofendim dhe shpifje”, qershor 2015, e disponueshme në adresën http://mdc.org.
mk/wp-content/uploads/2015/11/CRM_Izvestaj_Monitoring_Navreda-i-kleveta-Juli-2015.pdf) 

8  Dy rastet janë Sasho Mijallkov kundër Vllado Apostollovit, Jadranka Kostovskas, Igor Ilievskit dhe Vlladimir Talevski 
kundër Aneta Bllazhevskas dhe të tjerë. Shih më poshtë në pjesën e prakt’ikës gjyqësore. 
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Përvoja e avokatëve të angazhuar për mbrojtjen e gazetarëve dhe mediave 
të paditura në kuadër të Programit për ndihmë juridike pa pagesë për 
gazetarët, tregojnë se praktika gjyqësore në shumicën e rasteve ishte e 
shkëlqyeshme, se gjykatësit e kryejnë detyrën në mënyrë të përkryer 
sa i përket interpretimit dhe zbatimit të Ligjit dhe praktikës së Gjykatës 
Evropiane për të drejtat e njeriut . 

Përjashtim bëjnë disa raste kur funksionarë të lartë të partisë në Qeveri, 
padisnin gazetarë dhe media. Në rastet e tilla mund të vërehej qasja me 
“kute të dyfishta”, respektivisht pritshmëria që gjykata që merr vendim 
në favorin e tyre. Edhe pse në numër të vogël, rastet e tilla shërbyen si 
paralajmërim për të gjithë ata që duan ta kritikojnë Qeverinë, me një efekt 
“freskues” të gazetarëve dhe mediave. 

Kjo situatë dhe perceptim, reflektohen në dy dokumentet ndërkombëtasre 
në të cilat janë të shkruara reformat që Maqedonia duhet ti zbatojë për ti 
eliminuar pasojat e periudhës së “shtetit të robëruar”. Poashtu, Raporti i 
Pribesë9, në listën e shkurtër të ngjarjeve pozitive që i përmend, e vendosë 
edhe temën e ofendimit dhe shpifjes, para së gjithash, për zbatimin e 
dekriminalizimit të shpifjes. 

“Raporti i Pribesë”, respektivisht “Rekomandimet e grupit të ekspertëve 
me përvojë për çështjet sistematike të fushës së sundimit të së drejtës, 
lidhur me ndjekjen e komunikimeve, që u zbulua në pranverën e vitit 
2015”, rekomandon që ofendimi të mos përdoret si mjet për shtypjen e 
debatit publik, duke shtuar se “ekziston shqetësim serioz në rastet kur 
politikanët padisin gazetarë për shpifje”. Ky raport poashtu rekomandon 

9  Recommendat’ions of the Senior Experts’ Group on systemic Rule of Law issues relat’ing to the communicat’ions 
intercept’ion revealed in Spring 2015, European Commission, released on 8 June 2015, e disponueshme në 
adresën https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_
recommendat’ions_of_the_senior_experts_group.pdf 
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përmirësimin e zbatimit të legjislativit, respektivisht praktikës gjyqësore, 
ndërsa rekomandimi i vetëm që ka të bëjë me ligjin është që të shqyrtohet 
mundësia për zgjerim të kufizimeve ligjore përë lartësinë e kompensimit 
të dëmit jomaterial që mund të shqiptohet edhe për qytetarët e tjerë . 
Raporti i dytë i Pribesë nga shtatori i vitit 2017, mes listës së gjërave 
që kanë pësuar përmirësim, e përmend edhe çështjen e ofendimit dhe 
shpifjes, duke theksuar se “numri i padive për ofendim dhe shpifje ka 
shënuar rënie, dhe kjo për momentin nuk konsiderohet si çështje që 
shkakton shqetësim të madh” . 

“Raportet urgjente prioritare të BE-së”10, në fushën e ofendimit dhe 
shpifjes, janë fokusuar në zvogëlimin e numrit të padive për ofendim 
dhe shpifje që do të arrijnë tek gjykatat. Rekomandimet kanë të bëjnë 
me ndryshimet në rregullat e procesit, që të ulet numri i rasteve që do të 
arrijnë në gjykatë, duke rritur kështu rolin e ndërmjetësimit, dhe rolin e 
vetërregullimit, ose përmbajtjes së politikanëve ndaj padisë së gazetarëve. 
Poashtu, BE-ja kërkon heqjen edhe të “ofendimit” dhe veprat e lidhura me 
të nga Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje, pasi që ofendimi 
nuk hyn në definicionin e shpifjes, sipas nenit 10 të Konventës Evropiane 
për të drejtat e njeriut . 

10  Urgent Reform Priorit’ies for the former Yugoslav Republic of Macedonia (June 2015), e disponueshme në adresën 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/urgent_reform_priorit’ies_en.pdf, e publikuar në korrik të vit’it 2015.
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REFORMAT VIJUESE DHE ÇËSHTJA  
E SHPIFJES 

Sikurse reformat e tjera në fushën e mediave, të theksuara në Raportin 
e Pribesë dhe në Reformat urgjente prioritare të BE-së, reformat e 
nevojshme për uljen e numrit të rasteve të ofendimit dhe shpifjes që 
arrijnë tek gjykatat zhvillohen tejet ngadalë. 

Është e dukshme që nga reformat urgjente prioritare nga dokumenti i BE-
së11, një intervenim i vërtetë ligjor është i nevojshëm vetëm në pikën që 
ka të bëjë me heqjen e ofendimit nga ligji, pasi që ofendimi nuk hyn në 
definicionin e shpifjes, në kontekst të nenit 10 nga Konventa Evropiane 
për të drejtat e njeriut (KEDN)12 . Pikat e tjera kërkojnë revizion të 
rregullave të procesit, rritja e nivelit të përdorimit të ndërmjetësimit, 
mbështetja dhe promovimi i përdorimit të mekanizmave vetërregulluese 
për zgjidhjen e kontesteve, dhe në nivel politik, përmbajtja e politikanëve 
dhe funksionarëve publik nga paditë për ofendim dhe shpifje. 

Qeveria e Maqedonisë nuk i përfshin çështjet nga fusha e ofendimit dhe 
shpifjes në planet e saj zyrtare për zbatimin e reformave që i kërkojnë 
Raportet e Pribesë dhe Reformat urgjente prioritare. Reformat mediatike 
janë pjesë, për shembull, të “Planit 3-6-9” 13, por ai plan nuk e përmend 
shpifjen. Nga ana tjetër “Plani 18”14, i miratuar në prill të vitit 2018, aspak 
nuk i përmend reformat mediatike, përfshirë këtu edhe nevojën për 
reforma në fushën e ofendimit dhe shpifjes. 

11  Urgent Reform Priorities for the former Yugoslav Republic of Macedonia (June 2015), достапни на адресата https://
eeas.europa.eu/sites/eeas/files/urgent_reform_priorit’ies_en.pdf, објавен во јуни 2015 година.

12  Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut (në gjuhën maqedonase), e disponueshme në adresën https://www.echr.
coe.int/Documents/Convent’ion_MKD.pdf 

13  Plani 3-6-9, ueb faqja e internetit të Qeverisë së Maqedonisë, e disponueshme në adresën https://vlada.mk/sites/
default/files/programa/2017-2020/Plan%203-6-9%20MKD.pdf 

14  Plani 18, ueb faqja e Qeverisë së Maqedonisë, e disponueshme në adresën https://vlada.mk/sites/default/files/
programa/2017-2020/plan_18_mkd.pdf 
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Është fakt se sikurse të reformat e tjera mediatike, sidomos në pjesën 
që ka të bëjë me intervenimet ligjore, respektivisht ndryshimet në 
legjislativin ekzistues, dhe reformat që duhet të ulin potencialin e padive 
të mundshme si mjet për presion ndaj mediave, janë tejet vonë. Kjo vonesë 
i zvarritë edhe reformat e mëtutjeshme, përfshirë këtu çështjet që lidhen 
me shpifjen si një instrument për presion mbi lirinë e shprehjes, që do të 
zbatohet në afat më të gjatë. 

Vlerësojmë se pushtetarët, para së gjithash, pushteti ekzekutiv dhe 
ligjvënës, duhet të bëjnë gjithçka që është e nevojshme për ti kthyer 
reformat mediatike, që mungojnë në planit e ashtuquajtur “Plani 18”, 
në përgjithësi në procesin e reformave, duke përfshirë edhe reformat 
e rekomanduara në fushën e ofendimit dhe shpifjes, të theksuara në 
raportin e Pribesë dhe Reformat urgjente prioritare të BE-së. 
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LIRIA E NDERIT DHE IMAZHIT KUNDREJT 
LIRISË SË SHPREHJES 

Liria e shprehjes nuk është një e drejtë absolute, dhe ajo mund të 
kufizohet. Mbrojtja e imazhit dhe reputacionit të personave të tjerë, është 
një prej mundësive të lejuara për kufizim të lirisë së shprehjes, sipas të 
gjithë dokumenteve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Kështu, edhe 
neni 19 nga Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike15 dhe 
nenit 1016 nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut e theksojnë 
mbrojtjen e imazhit dhe reputacionit të të tjerëve, në qëndrimet adekuate 
që e rregullojnë mundësinë e kufizimit të lirisë së shprehjes. Të njëjtat 
qëndrime, përveç që mundësojnë kufizimin e lirisë së shprehjes ( për 
mbrojtje të të drejtave, imazhit dhe nderit të të tjerëve, sigurinë kombëtare 
ose rendin publik, parandalimin e kaosit dhe kriminalitetit – rend publik 
dhe mirëqenie, mbrojtje të shëndetit publik dhe moralit, mbrojtje e 
integritetit territorial ose sigurisë publike, parandalimin e zbulimit 
të informacioneve që janë të fituara në besim, mbrojtjen e autoritetit 
dhe paanshmërisë në gjyqësor, siç edhe obligon neni 10 nga KEDN17), i 
theksojnë edhe standardet që duhet ti plotësojnë këto kufizime. 

15  Pakti ndërkombëtar për të drejta civile dhe politike , neni 19, paragrafi 3 thotë : “Realizimi i lirisë së paraparë në 
paragrafin 2 të këtij neni, ngërthen obligime të veçanta por edhe përgjegjësi.  Mund të jetë pre e disa kufizimeve të 
cilat megjithatë duhet të jenë saktësisht të theksuara në ligj, e që janë të nevojshme: 
а) për respektimin e të drejtave dhe imazhit të personave të tjerë; 
b) për mbrojtje të sigurisë kombëtare, ose rendit publik, ose shëndetit e moralit publik. “Përkthimi në gjuhën 
maqedonase është i disponueshëm në ueb faqen bezomrazno.mk, http://bezomrazno.mk/wp-content/
uploads/2013/10/Megjunaroden-pakt-za-gragjanski-i-polit’icki-prava.pdf 

16  Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, në nenin 10, paragrafi 2 thotë: “Realizimi i këtyre lirive, pasi që në vete 
përmban edhe përgjegjësi, mund të jetë pre e disa formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose dënimeve, që janë 
të parapara me ligj pasi janë të patjetërsueshme në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë kombëtare, 
integritetit territorial ose sigurisë publike, për mbrojtje nga trazirat ose vepra penale, për shëndetin ose moralin, 
për imazhin ose të drejtat e të tjerëve, për parandalimin e publikimit të informatave të klasifikuara ose për ruajtjen 
e autoritetit dhe paanshmërisë së gjyqësorit”. Teksti i Konventës është i disponueshëm në gjuhën maqedonase, 
në ueb faqen e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, në adresën https://www.echr.coe.int/Documents/
Convent’ion_MKD.pdf 

17  Neni 19 nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut.
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Ky test i ashtuquajtur “trepalësh”, kërkon që të gjithë kufizimet të jenë 
të shkruara në ligj (parimi i ligjshmërisë), të jenë konform qëllimit të 
përcaktuar (respektivisht të ndonjë prej qëllimeve të theksuara në nenin 
10 nga Pakti ndërkombëtar për të drejta civile dhe politike ose neni 19 
nga KEDN), dhe të jenë të nevojshme në një shtet demokratik. Ndërkohë, 
ligjet duhet të jenë të qarta dhe pa kuptime të dyfishta, dhe duhet të mos 
kenë veprime retroaktive, dhe të jenë të disponueshme18 .

Gjatë miratimit të legjislativit për ofendim dhe shpifje, duhet patur 
kujdes në balancimin e lirië së shprehjes. Vlerësohet se e drejta e lirisë së 
shprehjes, është  e një rëndësie të veçantë për funksionimin e demokracisë, 
pasi që mundëson një rrjedhë të hapur të ideve dhe thirrje të autoriteteve 
në përgjegjësi. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, vazhdimisht 
e përsëritë poentën se liria e shprehjes është një prej themeleve të një 
shoqërie demokratike, dhe një prej parakushteve për përparim të një 
shoqërie, dhe për zhvillim të të gjithë njerëzve. 

18  Për më shumë detaje për kufizimet e lirisë së shprehjes, shih në Medarski, Filip dhe Selmani, Naser, “Doracak për 
ofendim dhe shpifje”, SHGM, 2015, në pjesën 1, “Liria e shprehjes”. E disponueshme në adresën http://znm.org.mk/
wp-content/uploads/2016/03/Прирачник-за-клевета-и-навреда-МК.pdf
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Shpifja kundrejt ofendimit 

Vendimi i Gjykatës në rastin Hendisajd kundër Britanisë së Madhe19 nga 
7 dhjetori i vitit 1976, vërteton se “Lënda e nenit 10, paragrafi 2 (liria 
e shprehjes) zbatohet jo vetëm tek “informacionet” ose “Idetë” ndaj 
të cilave shikojmë me dashamirësi ose i vlerësojmë si jo ofenduese 
ose indiferente, por edhe për ato të cilat e ofendojnë, shikojnë ose 
shqetësojnë Shtetin, ose cilindo segment të popullatës. Kërkesa të tilla 
para nesh vendosin pluralizmi, toleranca dhe mendja e hapur, pa të 
cilat nuk mund të ekzistojnë “shoqëria demokratike”.  

Nga ana tjetër, të gjithë personat kanë të drejtë të mbrojtjes së imazhit 
(neni 17 nga KEDCP, ose e drejta e imazhit e përfshirë në nenin 8 nga 
KEDN (e drejta për jetë private dhe familjare. Megjithatë siç theksojnë 
nga organizata “Artikëll 19” (Article 19) nga Londra, në preambulën e 
“Principeve të lirisë së shprehjes dhe mbrojtjes së imazhit”, “arsyeja e 
vërtetë për ekzistimin e legjislativit për shpifjen, është që ti mbrojtë 
njerëzit nga deklaratat e rrejshme për gjendjen faktike, që shkaktojnë 
dëm të imazhit të tyre, e jo të mbrojë ndjenja dhe interesa subjektive”20 

Në këtë citat, mund të bëjmë edhe dallimin mes ofendimit dhe shpifjes, 
respektivisht, cenimin e të drejtës për imazh që dikush e ka në publik, 
dhe ndjenjën e ofendimit, respektivisht cenimin e ndjenjave personale të 
dikujt me ndonjë deklaratë të dhënë. AS neni 19 nga Karta për të drejta 
civile dhe politike, e asj neni 19 i Konventës Evropiane, nuk e përmendin 
nderin, por vetëm imazhin e të tjerëve, si bazë për shkak të së cilës, mund 
të kufizohet liria e shprehjes. 

19  ECHR, Handyside v UK, 7 December 1976, e disponueshme nëpërmjet sistemit HUDOC, në adresën https://hudoc.
echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695376%22],%22itemid%22:[%22001-57499%22]} 

20  Defining Defamat’ion: Principles on Freedom of Expression and Protect’ion of Reputat’ion, Art’icle 19, UK, 2017, 
qasur në adresën https://www.art’icle19.org/data/files/medialibrary/38641/Defamat’ion-Principles-(online)-.pdf 
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Për këtë shkak, rekomandimi nga “Reformat urgjente prioritare”, i 
publikuar nga ana e Komisionit Evropian në korrik të vitit 2015, për 
ndarjen të gjithë normave që kanë të bëjnë me “nderin” dhe “ofendimin”, 
ose “dinjitetin”, nga legjislativi ekzistues, është i pranueshëm, me qëllim 
që të ulet numri i rasteve që arrijnë para gjykatave. Qytetarëve sigurisht se 
do tu mbetet mundësia që për “nderin” e cënuar të kërkojnë kompensim 
në një procedurë civile, sipas Ligjit për Detyrimet, që e rregullon një 
mundësi të tillë në kapitullin V, për kompensim të dëmit jomaterial. 
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PADI ARBITRARE PËR SHPIFJE 

Raporti i dytë i Pribesë, nga shtatori i vitit 2017, thekson se shpifja gjatë 
periudhës që përfshin raportin, nuk është problematike, si një instrument 
për presion ndaj gazetarëve dhe mediave. Qëndrimin e tillë siç theksuam, 
e vërtetojnë edhe statistikat për numrin e padive aktive dhe padive të reja 
për shpifje kundër gazetarëve dhe mediave. 

Kjo nga ana tjetër, nuk do të thotë se rreziku është shmangur tërësisht. 
Gjendja financiare e tregut mediatik në Maqedoni, rrogat e ulëta dhe 
problemet e qëndrueshmërisë së mediave, i bëjnë mediat dhe gazetarët 
të brishtë ndaj presionit të tillë gjyqësor, pasi që shumë pak prej tyre 
mund t’ia lejojnë vetes një luftë të vazhdueshme juridike. Nuk duhet të 
na shërbejë si ngushëllim fakti se ky problem nuk ekziston vetëm në 
Maqedoni . 

Dukuria e të ashtuquajturave “padi strategjike kundër pjesëmarrjes 
së opinionit” ( në gjuhën angeleze “SLAPP”, Strategic Lawsuits Against 
Public Participation21) ekziston në të gjithë shtetet, kur subjekt ka një 
fuqi reale për të ngritur padi për ofendim edhe pa bazë, dhe pa qëllim 
që të fitojë kompensimin e kërkuar, vetëm sa për ta penguar kritikën ose 
shprehjen politike. Qëllimi në fakt është që personat që paditen, të futen 
në një procedurë të gjatë dhe të shtrenjtë gjyqësore, që shumë pak media 
në këtë krizë mund t’ia lejojnë vetes. Kështu, shpesh përmenden persona 

21  Lexoni më shumë në Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_lawsuit_against_public_part’icipat’ion
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që posedojnë pasuri të mëdha personale, me interesa të zgjeruara biznesi, 
që padisin ose paralajmërojnë padi, gjithmonë kur përmenden në media, 
pavarësisht kontestit ose përmbajtjes së shkrimeve në të cilat përmenden. 

Gazetarët e Maqedonisë, me një përjashtim të vogël, janë tejet të brishtë 
ndaj kësaj forme të presionit. Rrogat e ulëta dhe pasiguria në vendet e 
punës, kryesisht domethënë se sikurse kolegët e tyre anembanë botës, 
edhe ata shumë vështirë mund t’i lejojnë vetes harxhimet e një procedure 
të gjatë gjyqësore22. Kjo është tregues për nevojën e zbatimit të mundësive 
formale për kontestimin e këtyre procedurave. 

Disa prej mundësive të cila i theksojnë aktorët që luftojnë kundër fenomenit 
të tillë të padive, janë kërkesa e paditësit të vërtetojë mundësinë se do të 
fitojë në proces. Artikulli 19 shton23 se si zgjidhje alternative  është edhe 
mundësia për të ngritur kundër padi për keqpëdorim të procedurës civile, 
ose ekzistimi i një instrumenti procedural që do ti mundësojë gjykatës 
refuzimin e hershëm të padive për të cilat do të vërtetohet se janë pjesë e 
ndonjë fjalimi ose çështjeje që tangon në mënyrë direkte opinionin. Edhe 
pse tek ne ky lloj keqpëdorimi i legjislativit  për shpifje nuk është motiv i 
shpeshtë për ngritje të padive për shpifje, niveli i brishtësisë dhe potenciali 
i keqpërdorimit është relativisht i lart, prandja do duhet të mendojmë për 
futjen e instrumenteve të ngjashme për parandalimin e padive arbitrare. 

22  Për shembull, Programi pa pagesë për ndihmë juridike të gazetarëve dhe mediave në disa raste, është ballafaquar 
me nevojën që të kërkojë lirimin nga pagesa e taksave për ankesa deri tek Gjykata e Apelit, pasi që gazetarët nuk 
mundeshin ta paguajnë shumën e kërkuar. Rast indikativ është ai i javores “Fokus” dhe gazetarëve të tyre, pas 
verdiktit në rastin Mijallkov kundër Fokusit, Apostollov, Kostovska  dhe Ilievski, kur vetëm forumi gazetaresk, me një 
aksion solidar, arriti që ti mbledhë të hollat për të paguar dëmin e shqiptuar jomaterial. 

23  Defining Defamat’ion: Principles on Freedom of Expression and Protect’ion of Reputat’ion, Art’icle 19, UK, 2017, i 
disponueshëm në adresën https://www.art’icle19.org/data/files/medialibrary/38641/Defamat’ion-Principles-(online)-.
pdf, faqe 15, во Comment to Principle 6
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NDËRMJETËSIM DHE VETËRREGULLIM 

Publikimi i informacioneve të vërtetuara dhe të kontrolluara në secilin rast, 
është baza e profesionit të gazetarisë, dhe baza e standardeve profesionale 
dhe etike për ushtrimin e këtij profesioni. Nga ana tjetër, të gjithë ligjet për 
shpifje theksojnë se respektimi i standardeve profesionale  dhe rregullave 
etike të profesionit të gazetarisë, janë mbrojtja më e mirë për gazetarët e 
paditur për shpifje. Kjo i jep rëndësi të veçantë vetërregullimit në gazetari 
, kodekseve etike dhe trupave që kujdesen për zbatimin e tyre, trupave 
në redaksi dhe shoqatave profesionale, ose gjithë profesionit, në mbrojtje 
nga paditë për shpifje ose për parandalimin e tyre. 

Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje, në nenin 5, paragrafi 3, 
thekson se “si rregulla profesionale të profesionit të gazetarisë vlerësohen 
rregullat e grumbullimit, analizës dhe publikimit të informacioneve, të 
konstatuara nga organizata profesionale të gazetarëve”. Në Maqedoni 
ekziston Kodeksi i Gazetarëve të Maqedonisë24, por ekziston edhe një trup 
– Këshilli për etikë në media25 – që i vërtetojnë standardet profesionale 
dhe rregullat etike të sjelljes së gazetarëve. Në mënyrë shtesë, Shoqata e 
Gazetarëve të Maqedonisë ka një trup të brendshëm – Këshilli i nderit të 
SHGM-së, që poashtu merret me ankesa për mungesën e respektimit të 
etikës gazetareske për anëtarët e SHGM-së. Për fat të keq, vetërregullimi i 
brendshëm në redaksitë individuale nuk është i zhvilluar, dhe shumë pak 
media kanë miratuar rregulla të brendshme për sjellje të gazetarëve. 

24  I disponueshëm në adresën e Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, http://znm.org.mk/кодекс-на-новинарите 

25  Këshilli për Etikë në Media (KЕМ), http://semm.mk/ 
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Për respektimin e standardeve profesionale dhe shkeljet e tyre, mund 
të vendosë vetëm profesioni, respektivisht, trupi vetërregullues të cilit 
gazetarët i kanë dhënë mandat për të sjellë vendime të tilla, e jo edhe trupa 
ose institucione të jashtme. Gjykata mund të sjellë vendime autonome, 
nëse vërtetë ka patur ose jo shpifje, por jo edhe të vendosë nëse sjellja 
e gazetarëve ka qenë konform standardeve profesionale, dhe për këtë 
doemos duhet të konsultohet me trupin vetërregullues, nëse tashmë 
nuk është prononcuar për rastin adekuat për çka është nisur procedurë 
gjyqësore. 

Në rajonin e Evropës Juglindore, vetëm Ligji civil kundër ofendimit dhe 
shpifjes në Kosovë, në mënyrë të qartë i thekson procedurat para trupit 
kompetent vetërregullator, Komisionit të pavarur për media në Kosovë, 
dhe trupin vetërregullues, Këshillit për media të shtypura26, në normat 
për zbutje të obligueshme të dëmit. 

Në Serbi dhe Bosnje Hercegovinë, janë të njohura rastet kur gjykatat i 
kanë pranuar vendimet e trupave vetërregullatore, si pjesë e provave të 
dorëzuara nga mbrojtja e gazetarit të paditur për ofendim dhe shpifje. 
Megjithatë, gjykatat nuk kanë detyrim formal, të bazuar në ligje ose 
akte nënligjore, që ti konsultojnë ose pranojnë vendimet e trupave 
vetërregullatore. 

Situatë e ngjashme është edhe në Maqedoni, ku shpesh, avokatët e palëve 
të përfshira në kontest gjyqësor për ofendim dhe shpifje, kërkojnë nga 
Këshilli për Etikë në Media që të japë mendim për lëndën në fjalë, dhe 
pastaj atë mendim tia dorëzojë gjykatës, si pjesë e grupit të provave. 

26  Civil Law against Defamat’ion and Insult, available on the web-site of the Official Gazette of the Republic of Kosovo, 
http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?opt’ion=com_content&task=view&id=129&Itemid=28&lang=en, 
Art’icle 12.
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Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje, në nenin 13 (zbutja 
e dëmit), kërkon nga paditësi që të “merr masa për zbutjen e dëmit”, 
nëpërmjet kërkesës për falje publike ose tërheqje të deklaratave 
kontestuese . Normat e këtij neni në masë të madhe janë paralele me 
rregullat për falje dhe korigjim të parapara në Ligjin për Media27 . Prej 
këtu, mund të mendohet për shqyrtohet mundësia për theksimin e kësaj 
praktike në Ligjin për media, dhe të drejtën për përgjigje dhe korrigjim, 
si një prej mundësive për zbutjen edëmit, të theksuara në nenin 13. Në 
mënyrë shtesë, duke ndjekur shembullin e Kosovës, ndoshta mund të 
mendohet edhe për theksimin e procedurave para trupit vetërregullator, 
si mekanizëm për shmangien e kontestit dhe pakësimin e dëmit, dhe si 
mundësi për t’iu shmangur procedures gjyqësore. 

Në pajtueshmëri me rekomandimet e BE-së, për përfshirje në procesin 
jashtëgjyqësor për zgjidhjen e konstesteve, respektivisht ndërmjetësim, 
me qëllim që të ulet numri i rasteve gjyqësore, duhet shqyrtuar mundësia 
për vendosjen e një ndërmjetësimi të obligueshëm për kontestet që lidhen 
me cenimin e imazhit. Ligji për procedurë civile me ndryshimet e vitit 
2015, parashikon një ndërmjetësim të obligueshëm për kontestet deri 1 
milion denarë28. Edhe pse nuk bëhet fjalë për konteste të biznesit, paditë 
për ofendim dhe shpifje shpesh përfshijnë kërkesa për kompensim  të 
dëmit jomaterial, që rrallë herë e tejkalojnë shumën e paraparë me Ligjin 
për procedurë civile. 

Avokatët dhe juristët me përvojë që i konsultuam për këtë çështje, nuk 
shohin problem në obligimin për ndërmjetësim të obligueshëm, i cili do 
të zgjerohej edhe në rastet kur kërkohet mbrojtja e imazhit. 

27  Ligji për media (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 184/2013)

28  Ligji për ndryshim dhe plotësim të ligjit për procedurë civile (Gazeta zyrtare e RM-së nr.  124/2015), neni 47, ka të 
bëjë me nenin 461 nga LPC.
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PRAKTIKA GJYQËSORE 

Praktika e gjykatave të Maqedonisë në vendimet mbi paditë për ofendim 
dhe shpifje, për një kohë të gjatë konsiderohej si një problem i madh me 
të cilin ballafaqohen gazetarët dhe mediat që paraqiten si personat e 
paditur29. Problemet në gjyqësorin e Maqedonisë kryesisht, u identifikuan 
si një prej problemeve më të ndjeshme, dhe me të drejtë, për gjyqësorin 
ekzistojnë kapituj në dy dokumentet ndërkombëtare që i theksojnë 
nevojat dhe drejtimet në të cilat duhet të zhvillohen reformat në shteti, 
pas përjashtimit të regjimit të mëparshëm autoritar. 

Prej këtu, është e qartë se nuk ka mundësi për menjanimin e dobësive në 
punën e gjykatave që trajtojnë rastet e padive për ofendim dhe shpifje, pa 
një reformë thelbësore në gjyqësor, me qëllim që të arrihet pavarësia e 
plotë nga pushteti ekzekutiv dhe ligjvënës, gjë që është theksuar si nevojë 
edhe në “Raportin e Pribesë” ( në dy publikimet e tij, nga korriku i vitit 
2015 dhe shtatori i vitit 2017), dhe në Reformat urgjente prioritare të 
BE-së. 

Dobësitë specifike që janë theksuar lidhur me rastet e padive për ofendim 
dhe shpifje, kryesisht kanë të bëjnë me akuzat për zbatimin e “kuteve 
të dyfishta” në trajtimin e padive kur di paditës paraqiten bartës të 
funksioneve publike ose politike ( për dallim prej padive dhe rasteve në 
të cilat janë të përfshirë qytetarë të thjeshtë) dhe trajtimin e rasteve në 
të cilat janë të përfshirë gazetarë, redaktorë ose media të cilat publikojnë 
përmbajtje vetëm në internet . 

29  Shqyrtim i praktikës gjyqësore, me shembuj, është i disponueshëm në raportin “Zbatimi i Ligjit për përgjegjësi civile 
për ofendim dhe shpifje në procedurat gjyqësore kundër gazetarëve”, SHGM, dhjetor 2017, i përgatitur nga Maja 
Jovanovska dhe Gordana Duvnjak. I disponueshëm në adresën http://znm.org.mk/анализи-и-публикации/примена-
на-законот-за-граѓанска-одгов/
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“Kute të dyfishta” në trajtimin e rasteve 

Edhe pse bëhet fjalë për raste shumë të rralla, gjendjet në gjyqësorin e 
Maqedonisë, ku për avancim në karrierë ose për plotësim të vendeve të 
zbrazëta në gjyqësore vendoste një numër i vogël i njerëzve në kreun e 
pushtetit ekzekutiv, nuk kishte si të mos reflektohen në mënyrën se si 
gjykatësit e “kthyen shërbimin”, në qasjen e tyre ndaj padive për ofendim 
dhe shpifje. 

Në këtë kontekst, sigurisht se një rast indikativ është edhe rasti i Sasho 
Mijallkovit kundër Fokusit, Apostollskit, Kostovskas dhe Ivanovskit, për të 
cilin askush nuk priste vendim lirues, edhe pse gjithë forumi mediatik por 
edhe opinioni më i gjerë, ishin të bindur se gazetarët e javores Fokus nuk 
kanë asnjë faj, pasi që bëhet fjalë për rast klasik të “transmetimit të fjalëve 
të huaja” . 

Në praktikën e Maqedonisë, kemi edhe një rast kur një parti politike paditë 
një gazetar. Rasti i tillë është BDI kundër Isen Saliut dhe ATV Mediaa30. Në 
këtë rast, gjykata në fazën e parë vendosi në favor të partisë politike. 

Nga ana tjetër, në rastin Talevski kundër Bllazhevskas dhe të tjerëve, 
gjykata e refuzoi padinë e ish kryetarit të Manastirit kundër gazetares 
Aneta Bllazhevska, redaktores dhe botuesit të “Utrinski Vesnik”. Epilogu 
i atij rasti mund të interpretohej si rezultat i mungesës së ekzistimit të 
“kuteve të dyfishta”31 . 

30  Vendimi  i Gjykatës Themelore Shkupi 2 – Shkup, në rastin BDI kundër Saliut dhe ATV Media ishte sjellë gjatë 
përpunimit të këtij dokumenti, dhe ende nuk është bërë analizë për verdiktin. 

31  Supozojmë se kryetari i qytetit të dytë me radhë për nga madhësia në Maqedonia, zinte nj vend të lartë në 
kierarkinë e partisë së atëhershme qeveritare. 
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Avokatët e angazhuar në palën mbrojtëse të gazetarëve dhe mediave, 
që janë të paditur për ofendim dhe shpifje, vërtetojnë se gjykatat kanë 
përdorur “kute të dyfishta”. Ata shtojnë se në shumicën e rasteve “të 
thjeshta”, kur si paditës janë njerëz ose subjekte të thjeshta nuk kanë 
funksion të lartë politik ose shtetëror, procedurat gjyqësore janë tejet mirë 
të arsyetuara, dhe ekziston interpretim i bazuar i ligjeve dhe praktikës së 
Gjykatës në Strazburg. Madje sipas avokatëve, një pjesë e këtyre lëndëve 
mund të shfrytëzohen si shembull gjatë ligjeratave në fakultetetet juridike. 

Ekzistimi i trajtimit të favorizuar për funksionarët e lartë politik dhe 
shtetëror, është dukshëm i qartë në disa raste të padive për ofendim dhe 
shpifje kundër politikanëve të opozitës32 . 

Autori i këtij dokumenti për këtë shkak, mbështet të gjithë përpjekjet për 
reforma në gjyqësor që do ti lirojnë gjykatësit nga presionet e mundshme 
politike. Kjo pasi që lidhen me avancimin e tyre në karrierën e gjyqësorit, 
meqë ekziston rreziku që kjo të varet nga bartësit e fuqisë politike. 

Gazetarë dhe media që publikojnë  
vetëm në internet 

Ardhja në shprehje e erës dixhitale edhe në Maqedoni, kontribuoi për 
eksplodim të lojtarëve të ri në skenën mediatike, respektivisht ueb faqeve 
informative dhe gazetarëve që e informojnë opinionin vetëm nëpërmjet 
internetit. Lëshimi i mediave në internet (një term i zakonshëm  që 
e përdorin shumica e legjislativëve jashtë vendit, është “publikime 
elektronike”) nga definicioni  për media në Ligjin për Media33, si dhe 

32  Bëhet fjalë për rastet e lartëpërmendura Gruevski kundër Petkovskit ose Jankullovska kundër Shilegovit ose 
Kançevska kundër Shilegovit.

33  Ligji për media ( Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 184/2013), Neni 2, paragrafi 1, alinea 1.
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definicioni për “gazetar”, në ligjin e njëjtë, e lidhë statusin me “publikimin 
në media”. Kjo rezulton me situatën në të cilën gjykatat shpesh ua mohojnë 
të drejtën e “identifikimit pasiv” gazetarëve që punojnë në internet, pra 
nuk i konsideron si gazetarë. 

Problemi me të cilin ballafaqohen gazetarët dhe mediat që publikojnë në 
internet, është mungesa e një politike konzistente dhe të njëjtësuar për 
atë se si ata do të trajtohen nga ana e gjykatave. Kështu, kemi shembuj 
nga gjykatat themelore dhe të apelit jashtë Shkupit në të cilat gjykatësit 
kanë vlerësuar se bëhet fjalë për gazetarë dhe media, ndërsa në Shkup, 
praktika e tillë është e ndryshme, dhe këto lëndë ku palë janë gazetarët e 
mediat online, i hedh poshtë. 

Kjo çështje është tejet e çuditshme duke ditur se Ligji për përgjegjësi civile 
për ofendim dhe shpifje përmban norma në nenin 1134, që në mënyrë 
specifike ka të bëjë me përgjegjësinë e “publikimit elektronik”. Edhe pse ai 
nen ( por edhe nenet e tjera në ligjin që e pason) përmend fjalën “redaktor 
i publikimit elektronik”, dhe “autor”, neni 11 duket se parimisht ka të bëjë 
me përgjegjësinë për deklarata ofenduese dhe shpifëse në komentet ndaj 
teksteve të publikuara në të ashtuquajturat “publikime elektronike” . 

Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, nuk ka rast në të cilin përmendet 
statusi “gazetar”, ose pranimi ose mospranimi i tij nga ana e gjykatave. 
Rasti i vetëm i tillë që është shqyrtuar në Gjykatën Evropiane, është Delfi 
AC kundër Estonisë35, dhe ka të bëjë pikërisht me atë lloj të përgjegjësisë 
për shpifje, të transmetuar në mënyrë anonime, në komentet e tekstit të 
publikuar në faqen informative të “Delfi AS” (www.delfi.ee), respektivisht 
për temën që e trajton neni 11 nga Ligji për përgjegjësi civile për ofendim 
dhe shpifje. Në këtë rast, Gjykata Evropiane e ka vërtetuar vendimin e 

34  Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 143/2012), neni 11, http://www.
slvesnik.com.mk/Issues/69700BE05B845D4086525EF33D3EA4BD.pdf  

35  ECRH: Delfi AS v Estonia, 2015, e disponueshme nëpërmjet sistemit HUDOC, në adresën https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{%22itemid%22:[%22001-155105%22]} 
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gjykatës Estoneze se ekziston përgjegjësi për ueb faqen informative, për 
përmbajtjen e komenteve të publikuara nën tekstin e lëshuar . Çështja që 
buron nga vendimi i GJEDN në rastin Delfi kundër Estonisë,  është nëse ligji 
i Maqedonisë, duhet të ndryshojë dhe plotësohet me interpetimin e tillë 
të GJEDN . 

Pasi që në sistemin tonë juridik, praktika gjyqësore nuk është burim i 
ligjit, veprimi i gjykatave në këto raste, duhet të njëjtësoet me udhëzime 
të qarta ligjore në nenet adekuate, për definicione të termeve ose në nenet 
që i rregullojnë termet përkatëse. 

Kjo çështje hyn në rrethin e kompetencave të Gjykatës Supreme, e cila 
duhet të përkujdeset për interpretim të njëjtë dhe zbatim të barabartë të 
ligjeve në vendimet gjyqësore. Neni 37 nga Ligji për gjykata36, në paragrafin 
1, alinea një, shkruan se Gjykata Supreme, në një seancë të përgjithshme 
“vërteton qëndrime parimore dhe mendime parimore juridike me qëllim të 
unifikimit në zbatimin e ligjeve nga ana e gjykatave, me iniciativë vetanake, 
ose me iniciativë të gjykatësve, ose reparteve gjyqësore”. 

Gjykata Supreme duhet të japë me iniciativë personale ose me kërkesë të 
gjykatave, një mendim parimor juridik, me qëllim që të shmanen situatat 
kur gjykata të ndryshme në shtet, sjellin vendime të ndryshme për një 
çështje të njëjtë . 

36  Ligji për gjykatat (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 58/20006), neni 37. Neni është plotësuar me Ligjin për ndryshim dhe 
plotësim të Ligjit të Gjykatave (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 150/2010), neni 11, i cili e shton obligimin që qëndrimet 
parimore dhe mendimet parimore juriudike, të publikohen në ueb faqen e Gjykatës Supreme të Maqedonisë. 
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TRUPA DHE INSTITUCIONE PUBLIKE  
DHE E DREJTA PËR MBROJTJE TË IMAZHIT 

Rastet kur partitë politike ose ndërmarrjet publike37 padisin gazetarë, 
e shtrojnë dilemën nëse institucionet publike, përfshirë këtu edhe 
ndërmarrjet publike, kanë të drejtë të padisin për shpifje. 

LPCOSH në nenin 8, paragrafi 2, personave juridik ua pranon të drejtën 
e imazhit, respektivisht, thekson se “përgjegjësi për shpifje ekziston edhe 
nëse pohimi i pavërtetë përmban fakte që janë të dëmshme për imazhin 
e personit juridik...“. Nga ana tjetër, siç theksojnë nga “Artikëll 19”, në 
“Principe për lirinë e shprehjes dhe mbrojtje të imazhit”, trupave publik të 
të gjitha llojeve duhet tu ndalohet krejtësisht e drejta për ngritje të padive 
për shpifje. Në komentet tek Principi 3: Shpifja e trupave publik38, “Artikëll 
19” shton se gjykatësit suprem në shumë shtete, e kufizojnë mundësinë 
që trupat publik, “përfshirë këtu edhe trupat e zgjedhur”, kompanitë në 
pronësi të shtetit, dhe madje partitë politike”,  të parashtrojnë padi për 
shpifje. Sipas organizatës, ndalesa e tillë është e arsyeshme për shkak të 
natyrës publike të çfarëdo lloj imazhi që mund ta kenë ato trupa, dhe për 
shkak të kuptimit që e ka kritika e hapur ndaj qeverisë dhe trupave publik 
për demokracinë në tërësi, si dhe gjërësia e instrumenteve të ndryshme 
për mbrojtje nga kritika, që i ka në dispozicion ky lloj i trupave. 

37  Përskaj rastit BDI kundër Saliut,  e kemi edhe rastin Posta e Maqedonisë kundër Zhurnal.mk, Bexhet Muslija, 
Zhurnal Info dhe Hirije Mustafa.

38  Defining Defamat’ion: Principles on Freedom of Expression and Protect’ion of Reputat’ion, Art’icle 19, UK, 2017, e 
diponueshme në adresën https://www.art’icle19.org/data/files/medialibrary/38641/Defamat’ion-Principles-(online)-.pdf
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Prej këtu, në LPCOSH duhet të shtohen norma që do t’u ndalojnë trupave 
dhe institucioneve publike që të paraqiten si paditës, në raste të ofendimit 
dhe shpifjes. Në këtë mënyrë do të plotësohet norma ekzistuese nga neni 
19, paragrafi 4, e cila parashikon që personat që ushtrojnë funksione 
publike, mund të padisin vetëm në emrin personal. Kështu do të fitonim 
garanca shtesë kundër kësaj dukurie të shpeshtë, pasi trupat publik nuk 
mund të padisin për shpifje. Kështu, personat që bartin funksione publike 
do të pamundësohen të padisin jo me qëllim që ta mbrojnë imazhin 
personal, por ta mbrojnë institucionin dhe trupin ku punojnë nga kritika 
e padëshiruar .39

39  Ibid.
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PRAKTIKA E GJYKATËS EVROPIANE  
PËR TË DREJTAT E NJERIUT  

DHE LEGJISLATIVI I MAQEDONISË 

Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut në Strazburg, është e themeluar 
në bazë të Konventës Evropiane për mbrojtje të të drejtave të njeriut, 
me qëllim kryesor, shqyrtimin e rasteve kur shtetet anëtare të Këshillit 
të Evropës, akuzohen se kanë shkelur të drejtat e njeriut që janë të 
mbrojtur me Konventën ose ndonjë prej protokoleve të saj . Në këto të 
drejta, përfshihen edhe të drejtat e mbrojtura me nenin 10 të Konventës. 
Respektivisht nga fusha e lirisë së shprehjes. Nga themelimi në vitin 1959, 
Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, ka krijuar një praktikë të pasur 
edhe në fushën e shpifjes40 . 

Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje, në mënyrë direkte e 
përmend praktikën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, në dy 
nenet e saj në kapitullin “Parimet Themelore”. Në nenin 2, Ligji vërteton 
se kufizimet e lirisë së shprehjes “ligjërisht rregullohen me përcaktimin e 
kushteve strikte për përgjegjësi për ofendim dhe shpifje, në pajtueshmëri me 
Konventën Evropiane për mbrojtje të të drejtave të njeriut dhe liritë (neni 10) 
dhe  praktika e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut”. 41

40  Analizë e praktikës së Gjykatës Evropianë për të drejtat e njeriut në fushën e mbrojtjes së imazhit, e disponueshme 
në adresën https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Reputat’ion_ENG.pdf (nga nëntori i vitit 2018). Informacione 
shtesë për këtë çështje mund të gjeni në ueb faqen e Këshillit të Evropës, kushtuar çështjes së shpifjes, në adresën 
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/defamat’ion.

41  Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 143/2012)
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Në nenin 3, Ligji parashikon se gjykatat, në rast se ballafaqohen me 
vështirësi në vërtetimin e përgjegjësisë, ose vlerësojnë se ekziston 
zbrazëtirë ose ndeshje e normave nga Ligji me Konventën Evropiane 
për mbrojtje të të drejtave të njeriut . . .do ti zbatojë normat e Konventës 
Evropiane për mbrojtje të të drejtave të njeriut dhe pikëpamjet e Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut të përfshira në aktgjykimet e saj.”42

Në mënyrë shtesë, praktika e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut 
dhe normat nga Konventa Evropiane janë përmendur si burim i kritereve 
në vlerësimin e kushteve për përjashtim nga përgjegjësia e shpifjes.43

Avokatët e angazhuar për mbrojtje të gazetarëve dhe mediave të paditur 
për ofendim dhe shpifje, pohojnë se në shumicën e rasteve kur është 
vërtetuar se ekziston nevoja për një gjë të tillë, gjykatësit në mënyrë të 
përkryer e zbatojnë praktikën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut . 

Pasi që praktika e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut varet nga 
ajo se çfarë rastesh i kanë dorëzuar për shqyrtim, nga praktika e saj nuk 
mund të pritet që ti mbulojë të gjithë situatat e mundshme të zbrazëtirave 
të identifikuara juridike në legjislativin e Maqedonisë. Një ilustim i mirë 
është çështja e trajtimit të gazetarëve që punojnë në mediat online, ku rasti 
i vetëm që Gjykata Evropiane e ka shqyrtuar (Delfi kundër Estonisë) ka të 
bëjë me përgjegjësinë e mediave online, për përmbajtjen e komenteve të 
përdoruesvem por jo edhe për çështjen që na intereson, pra për statusin 
e gazetarëve që punojnë në media online. 

Prej këtum rekomandojmë që zbrazëtirat e identifikuara ligjore të 
plotësohen me ndryshimet adekuate ligjore, respektivisht në Ligjin për 
përgjegjësi civile për ofendin dhe shpifje. E njëjta vlen edhe për normat e 
identifikuara të cilat sipas nenit 3 të ligjit, janë në kundërshtim me normat 
e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut . 

42  Ibid.

43  Ibid.
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REKOMANDIME 

Rekomandimet për reformat e nevojshme në fushën e ofendimit dhe 
shpifjes, janë të ndara në dy pjesë. Njëri grup i rekomandimeve ka të bëjë 
me intervenime të mundshme në Ligjin për përgjegjësi civile për ofendim 
dhe shpifje. Grupi i dytë, ka të bëjë me mënyrat e zbatimit të ligjit dhe 
sjelljen e paëve të interesuara . 

А.    Rekomandime për intervenim në Ligjin për 
përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje 

Për LPCOSH vlenë vërejtja e përgjithshme për Maqedoninë se ligjet janë 
të mira, por dështojmë në zbatimin e tyre. Kjo nuk do të thotë se në 
tekstin e deritanishëm ligjor nuk mund të bëhen disa korigjime, sidomos 
në drejtim të rekomandimeve nga “Reformat urgjente prioritare  që duhet 
të kontribuojnë për uljen e numri të kontesteve për mbrojtje të imazhit që 
do të arrijnë para gjykatave. 

1 . Duhet të pranohet dhe zbatohet rekomandimi nga “Reformat 
urgjente prioritare”, të publikuara Komisioni Evropian në korrik 
të vitit 2015, për ndarjen e të gjithë normave që kanë të bëjnë me 
ofendimin nga LPCOSH. Subjektet që kërkojnë mbrojtje të nderit, i 
kanë në dispozicion normat e Ligjit mbi Detyrimet, që kanë të bëjnë 
me kompensimin e dëmit jomaterial në rast të cënimit të nderit. 
Njëkohësisht, do duhej të mendohet edhe për heqjen e normave 
në Ligjin për Detyrimet që  kanë të bëjnë me mbrojtjen e imazhit, 
respektivisht “përhapjen e pohimeve të pavërteta”, nga neni 187, 
dhe neni 189 nga Ligji mbi detyrimet. Përhapja e pohimeve të 
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pavërteta bie në definicionin e “shpifjes” që sipas nenit 10 të KEDN, 
ndërsa shpifja është çështje që është rregulluar me ligjin e veçantë 
për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje. 

2 . Për parandalimin e padive arbitrare dhe të ashtuquajturave “SLAPP” 
padi, duhet të shqyrtohet mundësia për zbatimin e instrumenteve 
për mbrojtje të Ligjit për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje. 
Si mostër mund të shërbejnë rekomandimet e organizatës “Artikëll 
19”, të theksuara në dokumentin “Principet për lirinë e shprehjes 
dhe mbrojtjen e imazhit” . 

3 . Masat për zbutjen e dëmit nga neni 113 i Ligjit për përgjegjësi civile 
për ofendim dhe shpifje, duhet të plotësohen edhe dhe përfshijnë 
një proces të detyrueshëm të ndërmjetësimit, në pajtueshmëri me 
Ligjin për ndërmjetësim. 

4. Gjykata Supreme duhet me iniciativë vetanake të miratojë një 
qëndrim parimor ose mendim juridike për çështjen e gazetarëve 
dhe mediave që raportojnë në mediat online, që të ndërpritet 
praktika e interpretimit të ndryshëm të ligjeve, dhe vendime të 
ndryshme për statusin e tyre si mediume dhe si gazetarë. 

5 . Në pajtueshmëri me trendet e zgjeruara ndërkombëtare, 
LPCOSHduhet të plotësohet me norma që do t’ua ndalojnë trupave 
publike, përfshirë këtu edhe ndërmarrjet publike, kompanive që 
janë në pronësi të shtetit dhe partive politike, që të paraqiten si 
paditës, në raste të ofendimit dhe shpifjes. 
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B. Rekomandime që kanë të bëjnë me  
sjelljen e palëve të interesuara në procesin  
e zbatimit të reformave mediatike

1 . Pushteti ekzekutiv duhet ta ripërtrijë përkushtimin e tij ndaj 
reformave mediatike urgjente, sipas rekomandimeve të dhëna në 
Raportin e Pribesë, dhe Reformave Urgjente Prioritare. Kjo do të 
thotë se reformat mediatike, përfshirë edhe reformat në fushën e 
ofendimi dhe shpifjes, duhet të jenë pjesë e planeve të ardhshme të 
pushtetit, përfshirë këtu edhe “Planin 18”, i cili aspak nuk i përfshin 
reformat mediatike . 

2 . Reformat që duhet të sigurojnë pavarësi të gjyqësorit, duhet të 
zbatohen tërësisht dhe sa më shpejtë. Vetëm me një gjyqësor të 
pavarur, mund të menjanohen problemet e identifikuara siç janë 
“kutet e dyfishta”, ose trajtimi i favorizuar që e merrnin funksionarët 
e lartë nga qeveria e kaluar. 

3 . Politikanët dhe bartësit e funksioneve publike duhet të përmbahen 
nga paditë për ofendim dhe shpifje, sidomos kundër gazetarëve 
dhe mediave . Partitë politike duhet të përfshijnë në kodekset e tyre 
të brendshme për sjellje të funksionarëve dhe anëtarëve, ose për 
rregulla të tjera, edhe norma që kanë të bëjnë me këtë kontekst. 







Ky publikim është punuar në kuadër të projektit “Rrjetëzimi
i gazetarëve për lirinë e mediave”, i financuar nga

Bashkimi Evropian dhe i implementuar nga Shoqata
e gazetarëve të Maqedonisë. Përmbajtja e këtij
publikimi është përgjegjësi e vetme e Shoqatës

së gazetarëve të Maqedonisë dhe autorëve
të saj dhe në asnjë mënyrë nuk mund të

konsiderohet se shpreh pikëpamjet
e Bashkimit Evropian.

Projekti implementohet
nga ShGM


