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Zbatimi i Ligjit për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje
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Hyrje

Koncepti i ri i përgjejgësisë
civile për shpifje

M

e hyrjen në fuqi të Ligjit për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje në nëntor
të vitit 20121, u fut një përgjegjësi juridiko-qytetare për ofendim dhe shpifje me
të cilën u rregullua çështja e kompensimit për dëmin e shkaktuar ndaj nderit dhe
imazhit të personit fizik ose juridik i cili është i prekur nga fjalimi ofendues dhe
shpifës.
Një prej synimeve kryesore të këtij ligji ishte të shmanget dukuria e vetëcensurimit tek
gazetarët dhe mediat gjë që buron nga mundësia që gazetarët të përgjigjen penalisht për fjalim
kritik ndaj bartësve të funksioneve publike.
Qëndrimi i tillë ishte vendosur në rekomandimet e Këshillit të Evropës2 dhe kritikat e
Komisionit Evropian të vendosura në raportet për përparimin e arritur të Maqedonisë.

Efekte nga zbatimi i Ligjit për përgjegjësi civile për
ofendim dhe shpifje në katër vitet e para
Në periudhën nga hyrja në fuqi e Ligjit për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje , në
gjykatat e Maqedonisë kishte rreth 700 procedura gjyqësore për ofendim dhe shpifje që ishin të
ngritura në bazë të Kodit Penal, dhe në 330 lëndë ishin përfshirë gazetarë.
Nuk ekzistojnë të dhëna zyrtare gjithpërfshirëse për numrin e lëndëve gjyqësore kundër
gazetarëve, pasi që ky ligj ka hyrë në fuqi, por një qëndrim dhe përfundim i përgjithshëm është
se numri i lëndëve të tilla është zvogëluar dukshëm. Qendra për zhvillimin e mediave gjatë
vitit 2013 dhe 2014, ka monitiruar 74 procese gjyqësore të tilla, prej të cilave 16% ishin padi
të gazetarëve kundër gazetarëve, redaktorëve dhe mediave3. Para gjykatës themelore kanë
përfunduar 43 procedura, ndërsa në vetëm pesë raste është konstatuar përgjegjësi për ofendim
dhe shpifje. Gjatë vitit 2015, Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) poashtu organizoi
1 Gazeta zyrtare e RM-së, 143/2012
2 Këshilli i Evropës, Defamation and Freedom of Expression, Strazburg: 2003. Qasur më 22 nëntor 2017:. https://
rm.coe.int/1680483b2d.
3 Shih më detajisht: http://mdc.org.mk/dve-godini-od-dekriminalizacijata
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monitorimin thelbësor të 39 procedurave gjyqësore4 në të cilat ishin të përfshirë gazetarë.
Në këto procese madje në 17 procedura, edhe paditësi edhe i padituri janë gazetarë apo
redaktorë. Prej këtyre 39 procedurave, tetë kanë përfunduar, dhe në shtatë prej tyre gazetarët
janë liruar prej të gjithë akuzave. Kjo pasi që është vlerësuar se gazetari e ka mbrojtur vetëm
interesin publik dhe nuk ka patur për qëllim që ta dëmtojë imazhin e paditësti. Vetëm në një
rast gjykata ka pranuar pjesërisht padinë, ka konstatuar se ekziston shpifje por nuk ka sjellë
vendim që të ketë kompensim për këtë gjë.
Këndvështrimet nga zbatimi i Ligjit për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje në
periudhën prej fillimit të vitit 2013, deri në fund të vitit 2016, mund të përmblidhen në
disa pika të rëndësishme:
1. Numri i procedurave gjyqësore kundër gaeztarëve është i zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme
gjatë katër viteve të fundit, dhe nuk duket të ketë verdikte me dënime të larta në para kundër
gazetarëve. Në përjashtim të disa proceseve gjyqësore9për shembull,, Mijallkov kundër javores
Fokus),
2. Procedurat në të cilat si palë kanë marrë pjesë bartës të funksioneve publike janë zhvilluar shumë
më shpejtë, ndërsa në vendimarrjen e gjykatësve është vërejtur tendencë e mbrojtjes së imazhit
dhe nderit të funksionarëve në mënyrë të pabazë,5
3. Harxhimet për zhvillimin e procedurave gjyqësore në gjykatat civile janë tejet të mëdha dhe kjo ju
mundëson atyre që padisin gazetarë të bëjnë kërkesa për dëshshpërblim më të lartë, dhe
4. Përkundër përpjekjeve të Akademisë për trajnim të gjykatësve dhe prokurorëve publik, SHGMsë dhe organizatave të tjera, ende është i lartë numri i gjykatësve të cilët nuk janë të trajnuar
mjaftueshëm për procese gjyqësore që kanë të bëjnë me ofendimin dhe shpifjen dhe zbatimin e
praktikës evropiane të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut.

Mbrojtja e interesit publik dhe të drejtës për nder dhe
imazh në verdiktet gjyqësore për ofendim dhe shpifje
Të dy analizat e prezantuara në këtë publikim janë pjesë e aktiviteteve të vazhdueshme të Shoqatës së
Gazetarëve të Maqedonisë për ndjekjen e ndikimit të rregullativës për ofendim dhe shpifje ndaj gazetarisë
së lirë dhe kritike në Maqedoni. Me to u bë përpjekje që të analizohet gjykimi dhe kualiteti i argumenteve të
dhëna në proces ku theksohet liria e shprehjes dhe interesi publik gjatë kryerjes së profesionit të gazetarit.
Janë analizuar gjithësej shtatë procese gjyqësore për të cilat tashmë ka një verdikt gjyqësor. Në
shtatë raste e para, paditë janë refuzuar si të pabaza, respektivisht nuk është konstatuar përgjegjësia
e gazetarëve të paditur për fjalime shpifëse. Në këtë moment, sipas njohurive të SHGM-së, ekzistojnë
39 procese gjyqësore kundër gazetarëve që nuk janë të përfshira në analizë, pasi për to ende nuk ka një
verdikt të plotëfuqishëmm gjyqësor.
4 Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, analizë e rasteve të ofendimit dhe shpifjes, Shkup: 2016. Marrë më 22
nëntor, 2017: http://znm.org.mk/wp-content/uploads/2016/03/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%
D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0
%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-2015.pdf
5 Ibid.
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Emri i rastit

Paditësi/Të paditur

Epilogu

Vlladimir Talevski kundër
Bllazhevskas dhe të
tjerëve

Paditës: Vlladimir Talevski, kryetar i komunës
së Manastirit
Të paditur: Aneta Bllazhevska, korrespodente
e “Utrinski Vesnik” nga Manastiri, Sonja
Kramarska, kryeredaktore e “Utrinski Vesnik”,
Shoqata për shërbime Media Print Maqedoni,
Vasko Kovaçevski, këshilltar në Komunën e
Manastirit nga radhët e LSDM-së

Padia është
refuzuar si e
pabazë, me
verdiktin e 11
shtatorit të vitit
2015.

Agjencia për shërbime
audio dhe audio vizuele

Samsonenko kundër
Sport Info Media

Dragan Pavlloviç-Llatas
kundër Kabranovit dhe
PRO LIBERTI

Dragan Pavlloviç-Llatas,
kundër Geroskit dhe
Shushlevskës dhe
“Slloboden Peçat”

Paditës: Agjencia për shërbime audio dhe
audio vizuele
Të paditur: Aco Kabranov, kryeredaktor i
portalit “Libertas”, Shoqata civile Pro Liberti
Paditës: Sergej Borisoviç Samsonenko, pronar
dhe kryetar i Bordit Ekzekutiv të Klubit të
Henbollit “Vardar”
Të paditur: Shoqata për qarkullim, tregëti dhe
shërbime Sport Info Media DOOEL Shkup,
Nikolla Gjurovski, kryeredaktor i portalit “Ekipa.
mk”, Stefan Canevski, gazetar

Paditës: Dragan Pavlloviç-Llatas, gazetar
Të paditur: Aco Kabranov, kryeredaktor i
portalit “Libertas”, Shoqata civile PRO LIBERTI

Paditës: Dragan Pavlloviç-Llatas, gazetar
Të paditur, Branisllav Geroski, kryeredaktor i
“Slloboden Peçat”, Mimi Shushleska, gazetare
dhe Shoqata për botim dhe marketing
“Slloboden Peçat”
Paditës: Milenko Nedellkovski

Milenko Nedellkovski
kundër Çadikovskit dhe
të tjerëve

Të paditur: Mallden Çadikovski, kryeredaktor
i televizionit A1, Vlladimir Tevçev, gazetar dhe
Dobrivoj Budimski, burim-bashkëbisedues në
kronikë( i pa punë)

Ivona Talevska kundër
“Fokusit”. Kostova dhe
Jordanovska

Paditës: Ivona Talevska
Të paditur: Media Plus Fokus DOOEL,
Jadranka Kostova dhe Meri Jordanovska

Padia është
refuzuar si e
pabazë, me
verdiktin e 18
shkurtit të vitit
2016.

Padia është
refuzuar si e
pabazë, me
verdiktin e 5 majit
të vitit 2015.

Padia është
refuzuar si e
pabazë, me
verdiktin e 3
tetorit të vitit
2016.
Padia është
refuzuar si e
pabazë, me
verdiktin e 13
majit 2016.
Padia është
refuzuar si e
pabazë, me
verdiktin e 19
majit 2015.
Padia është
refuzuar si e
pabazë, me
verdiktin e 17
nëntorit 2015.
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Shtatë verdiktet janë analizuar nga më shumë aspekte: nga kohëzgjatja e procedurës, nga nxjerrja e
provave nga ana e gjykatësve, vlerësimi i gjykatësit dhe balancimi mes interesit publik dhe mbrojtjes së
imazhit dhe nderit të paditësve, mënyrën dhe sasinë se sa gjykatësit thirren në praktikën gjyqësore të
Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut.
Në këtë kontekst, për gazetarët është tejet e rëndësishme çështja e vlerësimit dhe balancimit mes
interesit publik që e mbrojnë gazetarët gjatë raportimit të tyre, dhe mbrojtja e imazhit dhe nderit të personave
që janë lëndë e teksteve të gazetarëve. Edhe pse bëhet fjalë vetëm për shtatë procese gjyqësore, prej tyre
mund të vihet në përfundim se gjykatësit tregojnë njohje të mirë të karrakterit të profesionit të gazetarit
dhe tregojnë mirëkuptim për rëndësinë e gazetarisë kritike për të patur një debat demokratik dhe mbrojtje
të interesit publik.
Kjo në veçanti ka të bëjë me tre rastet në të cilat si paditës paraqiten bartës të funksioneve publik
(Vlladimir Talevski”, institucione publike (Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele), dhe persona
publik (Sergej Borisoviç Samsonenko).
Për shembull, në arsyetimin e verdiktit për rastin Vlladimir Talevski kundër Bllazhevskas dhe të tjerët,
qartë theksohet se gazetarja Bllazhevska në tekstin me titull “Sa është i pasur Vlladimir Talevski, ( i
publikuar në Utrinski Vesnik) nga 23-24 nëntori i vitit 2013), duke informuar për një pjesë të debatit në
Këshillin e Komunës së Manastirit”...pa dyshim... është nisur nga interesi publik , pasi që bëhej fjalë për
punën e vetëqeverisjes lokale“. Më tej shtohet se është e pritshme që “gazetarët dhe analistët dhe të
gjithë ekspertët relevant të reagojnë në ngjarje të këtij lloji, duke marrë parasysh karrakterin e tij publik dhe
transparencën që e ka obligim funksioni i kryetarit të komunës”. Sipas kësaj, gjykata padyshim që e ka të
qartë se interesi publik të cilin e ka mbrojtur Bllazhevska është shumë më i rëndësishëm se sa imazhi i
kryetarit Talevski i cili për shkak të funksionit në të cilin gjendet, doemos duhet të jetë pre e kritikës publike
dhe monitorimit të gazetarëve dhe opinionit.
Në rastin Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele kundër Kabranovit dhe PRO LIBERTI, paditësi
është një person juridik themelues i të cilit është shteti. Në arsyetimin e këtij verdikti gjyqësor, për gjykatën
ka qenë vendimtar fakti që bëhet fjalë për agjenci me ingerenca publike, puna e së cilës është në interes
të publikut dhe qytetarëve, prandaj theksohet se ky trup, respektivisht bartësit e funksioneve publike në të,
duhet të tregojnë nivel më të lartë të tolerancës kur bëhet fjalë për kritika të drejtuara nga gazetarët.
Me rëndësi është që të theksohet se gjykata i ka marrë parasysh edhe argumentet e theksuara nga
mbrojtja për atë se, sipas Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, institucionet shtetërore nuk gëzojnë
mbrojtje juridike nga ofendimi dhe shpifja për shkak të interesit të madh publik që lidhet me punën e tyre.
Prej këtu, edhe në Ligjin për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje nuk është e paraparë mundësia që
një institucion shtetëror të inicojë proces ose kontest gjyqësor.
Në rastin e tretë, Samsonenko kundër Sport Info Media, Gjykata ka kthyer vëmendjen kah interesi publik
të cilin e mbrojnë gazetarët të cilët raportojnë për ngjarjet sportive. Në tekstin me titull “I Gjithëdijshmi
Sergej Samsonenko” ( i publikuar më 26 nëntor të vitit 2013, në ueb faqen e portalit Ekipa.mk), gazetari
e ka kritikuar pronarin dhe kryetarin e Bordit drejtues të Klubit të hendbollit “Vardar”, Sergej Samsonenko
për lëshime në organizimin e një ndeshje henbdolli në të cilin ka ndodhur një incident serioz. Prej këtu,
për gjykatën më me rëndësi ka qenë që gaeztari ka patur për qëllim të vejë theksin tek organizimi i keq i
ndeshjeve sportive dhe i sjelljes së papërgjegjshme të organizatorëve, se sa e drejta e imazhit të drejtorit
të klubit të henbdollit.
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Katër prej proceseve të analizuara gjyqësore janë ngjarje në të cilat gazetarë (të afërt me Qeverinë
e atëhershme të kryesuar nga VMRO-DPMNE) kanë paditur gazetarë për tekste kritike në të cilat janë
publikuar informata për afera të ndryshme dhe privilegje që kolegët e tyre i kanë gëzuar nga pushteti. Edhe
pse paditësit nuk janë bartës të funksionit publik, gjykata megjithatë e ka theksuar çështjen e interesit
publik në profesionin e gazetarisë.
Për shembull, në dy rastet në të cilat si paditës paraqitet Dragan Pavlloviç-Llatas dhe në rastin e Ivona
Talevskës kundër “Fokusit”, Kostovas dhe Jordanovskas, gazetarët kanë publikuar më shumë tekste me
informata për gjendjen pronësore të kolegëve të tyre, respektivisht për aferat në të cilat ata kanë qenë
të përfshirë. Pjesa më e madhe e atyre informacioneve më parë kanë qenë të publikuara në konferencat
e LSDM-së, lidhur me hetimet e Prokurorisë Speciale që i ka ngritur në bazë të bisedave të përgjuara
telefonike.
Gjykata në të dyja rastet ka theksuar se gazetarit i hiqet përgjegjësia kur raporton për deklarata dhe
informata që i plason një person i tretë. Për shembull, në verdikt theksohet se gazetarët: “...kanë vepruar
në pajtueshmëri me standardet profesionale të gazetarisë...duke përcjellë vetëm informata në kuadër të
konferencës për media të partisë politike LSDM“.
Rasti Milenko Nedellkovski kundër Çadikovskit dhe të tjerët është më i vjetër i cili është denoncuar pasi
ka hyrë në fuqi Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje. Kryeredaktori Çadikovski dhe gazetari
Tevçev janë paditur për shkak të një kronike televizive me titull “Milenko Nedellkovski ka borxh rroga”
( i publikuar në ish televizionin A1) në të cilin i kanë dhënë mundësi bashkëbiseduesit dhe burimit të
informatës që publikisht të nxjerrë informata për pronën që e posedon gazetari Nedellkovski dhe tregoi se
i ka borxh disa rroga. Gjykata ka vlerësuar se gazetarët nuk e kanë patur qëllimin që ta dëmtojnë imazhin e
Nedellkovskit, por ti mundësojnë Budimskit që para publikut, “...të zgjojë vetëdijen dhe ndjenjën e paditësit
për tia paguar borxhin Budimskit“.
Prof. Dr. Snezhana Trpevska
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1. Analizë e verdikteve
për përgjegjësi civile
për ofendim dhe shpifje
Autor: Maja Jovanovska
Janë analizuar katër vendime të plotëfuqishme gjyqësore të sjella nga Gjykata Themelore Shkupi 2 në
të cilat gazetarë dhe shtëpi mediatike padisin, ndërsa në një rast është paditur edhe një bashkëbisedues
në storje.
1. Dragan Pavlloviç-Llatas kundër OJQ PRO LIBERTI dhe Aco Kabranovit.
2. Dragan Pavlloviç-Llatas kundër Branisllav Geroski, Mimi Shushleska dhe “Slloboden Peçat”
3. Milenko Nedellkovski kundër Mlladen Çadikovskit, Vlladimir Tevçevit dhe Dobrivoj Budimskit.
4. Ivona Talevska kundër “Fokusit”, Jadranka Kostova dhe Meri Jordanovska.
GJYKATËS
Në rastet e analizuara gjykatës kanë qenë: Nuhi Rustemi, Vesna Kallkovska dhe Jovanka Spirovska-Paneva.
EPILOGU I GJYKIMEVE
Në të katër rastet që janë lëndë e kësaj analize, gjykatësit kanë vendosur që paditë janë të pabaza dhe
tekstet që janë publikuar nuk paraqesin ofendim ose shpifje.

Thirrja e gjykatësve në praktikën e Gjykatës Evropiane
për të drejtat e njeriut.
Në një pjesë të rastet, gazetarët janë paditur për shkak të teksteve të cilat janë pasojë e deklaratave
publike të dhëna në konferencë për media, si dhe tema të mëtejme që lidhen me temën.
Pavarësisht se gazetarët vetëm i kanë përcjellë deklaratat dhe informatat në shtëpitë e tyre mediatike,
kolegët e tyre gazetarë të cilët kanë qenë shkaku i konferencës së partisë politike LSDM, u kanë ngritur
padi për ofendim dhe shpifje.
Në një prej këtyre rastevem përveç kryeredaktori dhe gazetari, është paditur edhe bashkëbiseduesi në
storje, pasi që paditësi ka vlerësuar se deklarata e tij është shpifje të cilën më pas e ka shfrytëzuar shtëpia
mediatike për ta dëmtuar imazhin e tij.
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Në katër rastet, dy prej gjykatësve, Nuhi Rustemi dhe Jovanka Spirovska-Paneva, në mënyrë të rregullt
thirren në Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut kur i marin vendimet.
Në verdiktin e tij, gjykatësi Nuhi Rustemi thirret në nenin 10, paragrafi 1 nga Konventa Evropiane për të drejtat
e njeriut sipas të cilës, secili njeri ka liri të shprehjes, si dhe paragrafin 2 nga neni i njëjtë i Konventës i cili thotë
se për të realizuar këto liri nuk është diçka absolute, pasi kjo gjë përfshin edhe obligime dhe përgjegjësi, prandaj
me disa kushte kjo mund të kufizohet dhe sanksionohet nëse është paraparë me ligj. Dhe kur në një shoqëri
demokratike do vërtetohet se shfrytëzimi i lirisë së shprehjes i cënon imazhin dhe të drejtat të tjerëve.
Gjykatësja Paneva në verdikt ka interpretuar pjesë të Konventës Evropiane sipas të cilës: “për ta
konfirmuar vërtetësinë e mendimit subjektiv është thuajse e pamundur, pasi që kjo bie në sferën e lirisë
së formimit të mendimit dhe përcjelles së saj në mënyrë publike, dhe nëse gjykata do kërkonte që të
dëshmohet vërtetësia e mendimit subjektiv, do cenohej neni 10 i Konventës Evropiane për mbrojtjen e lirive
dhe të drejtave të njeriut ku është paraparë që secili njeri të ketë lirinë e shprehjes dhe lirinë për të marrë
dhe transmetuar informata ose idea, pa përzierjen e pushetit publik dhe pavarësisht kufinjve”.
Për dallim prej gjykatësve të lartëpërmendur, gjykatësja Vesna Kallkovska në lëndë konkrete të kësaj
analize nuk thirren në praktikën gjyqësore evropiane, por vetëm në legjislativin e Maqedonisë.

Balansi mes lirisë së shprehjes dhe mbrojtjes
së nderit dhe imazhit të individëve
Konventa Evropiane në legjislativin tonë është zbatuar në Ligjin për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje
dhe në të cilin garantohet liria e shprehjes, por në raste të caktuar liria e tillë mund të kufizohet dhe sanksionohet
në rast se me lirinë e shprehjes dëmohet liria dhe të drejtat e dikujt tjetër. Gjykata duke i marrë parasysh të gjithë
rrethanat dhe nga praktika e saj, gjatë krahasimit të këtyre të dy drejtave legjitime, në një prej rasteve i ka dhënë
prioritet të drejtës legjitime të cilën kanë dashur ta mbrojnë të paditurit me shprehjen e mendimit publik.
Kështu, për shembull në verdiktin kundër Çadikovskit, Tevçevit dhe Budimskit, gjykatësi Rustemi ka
arsyetuar se i padituri Budimski i cili ka qenë i papunësuar, e ka zgjedhur televizionin A1 që ta zgjojë
vetëdijen dhe ndjenjën e paditësit në mënyrë publike, në mënyrë që ai t’ia paguajë borxhin, e jo për të
nxjerrë të fakte të dëmshme për paditësin.Për më tepër, edhe i padituri i tretë ka të drejtë të formojë
mendimin dhe qëndirmin e tij dhe të njëjtin ta prezantojë publikisht, pasi që në të kundërtën, do të kufizohej
liria e shprehjes dhe e drejta e tij e garantuar me Konventën Evropiane.

RASTI: DRAGAN PAVLLOVIÇ-LLATAS KUNDËR BRANISLLAV GEROSKIT,
MIMI SHUSHLESKËS DHE “SLLOBODEN PEÇATIT”
Procesi gjyqësor Dragan Pavlloviç-Llatas kundër redaktorit të “Slloboden Peçat” Branisllav Geroski,
gazetares Mimi Shushleska dhe gazetës “Slloboden Peçat” përfundoi në favor të të akuzuarve. Ata ishin
paditur për ofendim dhe shpifje ndërsa paditësi Dragan Pavlloviç-Llatas ka vlerësuar se të paditurit “me
vetëdije kanë publikuar të pavërteta me qëllim që ta dëmtojnë nderin dhe imazhin e tij”.
Avokati i të paditurve Filip Medarski, gjatë përgjigjes në këtë padi ka cituar nenin 6, paragrafin 1 nga
Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje sipas të cilit: “Ai i cili qëllimisht do thotë një deklaratë,
do bëjë një sjellje ose do publikojë ndonjë tekst poshtërues i cili ka për qëllim që të nënçmojë imazhin dhe
nderin e tij, do të përgjigjet për shpifje”. Sipas Medarskit, duke u thirrur në këtë nen të Ligjit, në asnjë prej
teksteve të cituara nuk ka përmbajtje poshtëruese të artikuluar në çfarëdo forme.
„Për tekstet e theksuara nuk mund të vërtetohet qëllimi për publikuar ndonjë mendim poshtërues me të
cilin do ishin cënuar imazhi dhe nderi i paditësit. Sidomos kur paditësi ushtron veprimtari që është e lidhur
ngushtë me nocionet propagandë – propagandues dhe sjelljen e tij si gazetar - protagonist“ , shkruan në
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përgjigjen e padisë së njërit prej të paditurve. Këto janë argumentet e Medarskit përse kjo padi duhet të
hidhet poshtë. Avokati Medarksi ka kërkuar që padia të refuzohet si e pabazë, pasi që tekstet janë raporte
nga konferencat për media të partisë politike LSDM.
Si provë e të paditurve janë dorëzuar transkriptet nga konferencat për media të LSDM-së, dokumente
nga Regjistri Qendror për firmat e përmendura në dokumentet, fletëpronësitë nga Kadastra, ndërsa si
dëshmitar i mbrojtjes është marrë zëdhënësi i partisë LSDM i cili i ka dhënë deklaratat të cilat në mënyrë
integrale janë transmetuar në “Slloboden Peçat”.
Gjykatësja Vesna Kallkovska i ka marrë parasysh argumentet e mbrojtjes dhe padinë e ka refuzuar si të
pabazë. Në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike nga provat e nxjerra, gjykata ka konstatuar se tekstet e
kontestuara nuk paraqesin shpifje.
“Asnjë prej të paditurve nuk ka patur për qëllim që të dëmtojë imazhin dhe nderin e paditësit, por të gjithë
kanë vepruar në bazë të standardeve profesionale të gazetarisë. Është e dukshme sidomos në tekstet e të
paditurës së tretë, gazetares Mimi Shushleska se vetëm ka përcjellë informata nga konferenca për media
e partisë politike LSDM”, shkruan në verdikt.
Gjatë vendimarrjes, gjykatësja Kallkovska citon vetëm nene nga Ligji për përgjegjësi civile për ofendim
dhe shpifje.

RASTI: DRAGAN PAVLLOVIÇ-LLATAS KUNDËR
OJQ PRO LIBERTI DHE ACO KABRANOV
Në rastin e Dragan Pavlloviç-Llatasit është parashtruar padi kundër Shoqatës civile PRO LIBERTI dhe
Aco Kabranovit për tre tekste pa autorë, në dy tekste përcillen burime të treta, citime të mediumit tjetër dhe
konferencë për media të një partie politike dhe një tekst ka përmbledhje të linqeve të më shumë teksteve
të të njëjtës temë.
Në përgjigjen e padisë, avokati i të paditurve Filip Medarski kërkon që padia të refuzohet në tërësi,
pasi nuk janë publikuar fakte të pavërteta që janë të dëmshme për nderin dhe imazhin. Mbrojtja e avokatit
Medarski bazohet në storjet janë bazuar në kuloare të informuara mirë, respektivisht në burime të cilat
i kanë të paditurit dhe prej tyre i kanë marrë informatat, ashtu që edhe shkrimet kanë qenë në bazë të
pohimeve të tyre. Si prova shtesë në favor të të paditurve, Medarski thekson se edhe në një pjesë të teksteve
janë përcjellë deklarata nga konferencat për media të LSDM-së.
Gjykata ka sjellë verdikt se nuk ka gjetur elemente të shpifjes, e as të ofendimit dhe se paditësi nuk ka
arritur që të dëshmojë se në tekstet e theksuara ekziston argument për këto gjetje.
Gjykata vjen në përfundim se bazamenti për përjashtimin e përgjegjësisë për ofendim dhe shpifje e
dhënë në nenin 10 të Ligjit është relevant dhe nuk mund të jepet përgjigje për mendimin e dhënë për persona
publik. Sipas këtij neni, bazë për heqje të përgjegjësisë për shpifje ka kur : “Transmetohet ndonjë pohim që
është në kumtesë,vendim ose ndonjë dokument tjetër i organit shtetëror, institucionit ose subjektit juridik,
ose është prezantuar në ndonjë tubim publik, në procedurë gjyqësore, ose manifestim tjetër në aktivitetet
e organeve shtetërore, institucioneve, shoqatave ose subjekteve juridike ose përcillet deklaratë që është
kumtuar publikisht nga dikush”.
Gjykata është thirrur në përjashtimin e përgjegjësisë në nenet 6 dhe 8 nga Ligji për ofendim dhe shpifje,
pasi sipas definicionit se çfarë janë mediat, nuk ekziston rregullativa për portalet e internetit.
“Në rastin konkret, portalet private të internetit si portali “Libertas” për të cilin paditësi nuk ka dorëzuar
provë se i padituri i parë është pronar i portalit, si dhe provë se i padituri i dytë është kryeredaktor i këtij
portali, ose të paktën se ai është autori i teksteve kontestuese, gjykata vlerëson se në pajtueshmëri me
Ligjin për shërbime audio dhe audiovizuele në definicionin ligjor për media, nuk ka trajtim si medium, dhe si
i tillë, portali nuk ka organizim ose kierarki si kryeredaktor, gazetar dhe subjekt juridik – botues i mediumit“,
shkruan në verdikt.
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Mediat online nuk janë të definuara, e as nuk janë të rregulluara me Ligjin për Media dhe Ligjin për shërbimin
audio dhe audiovizuel, por kjo nuk do të thotë se ato nuk ekzistojnë dhe për to nuk vlejnë ligjet e tjera.
Prandaj në këtë analizë duhet theksuar se institucionet janë inerte në zbatim të rregullimit të
vazhdueshëm ligjor. Portalet e internetit janë të përfshira në Ligjin për përgjegjësi civile për ofendim dhe
shpifje (2012) si mjet për informim publik nëpërmjet të cilëve mund të shkaktohet ofendim dhe shpifje
(neni. 6 dhe neni. 8).
Megjithatë një pjesë e gjykatësve edhe më tej refuzojnë paditë me arsyetimin se portalet nuk janë
media, e me këtë i bëhet dëm edhe paditësit edhe të paditurve. Pasi që paditësi dekurajohet që të padisë
në rast kur vlerëson se i është cënuar imazhi, ndërsa gazetarët në këtë rast trajtohen si qytetarë për të cilët
dëshmpërblimi për ofendim dhe shpifje nuk është i kufizuar me ligj.
Kjo më së miri ilustrohet në verdiktin konkret në të cilin gjykatësi Rustemi ka theksuar se portalet janë
përjashtuar nga përgjegjësia pasi që nuk ka një rregullativë ligjore e cila i definon ata si media.
„Kjo sidomos pasi që portalet private siç është “Libertasi” nuk mund të kenë botues dhe as kryeredaktor.
Nuk ekziston rregullativë ligjore me të cilën portalet do vlerësoheshin si media, në përmbajtjen e teksteve
të publikuara nga portali Libertas, nuk mund të vërtetohet përgjegjësi civile tek i padituri i parë e as tek i
padituri i dytë për asnjë prej teksteve të publikuara në gjendjen faktike”, ka theksuar Rustemi.
Për shkak të këtyre arsyeve, gjykata ka vendosur që këtë padi ta refuzojë si të pabazë.

RASTI: MILENKO NEDELLKOVSKI KUNDËR MLLADEN ÇADIKOVSKIT,
VLLADIMIR TEVÇEVIT DHE DOBRIVOJ BUDIMSKIT
Në rastin Milenko Nedellkovski kundër kryeredaktorit të tvA1, kryeredaktori Mlladen Çadikovski dhe
gazetari Vlladimir Tevçev kanë një situatë specifike, pasi që është paditur edhe bashkëbiseduesi në storje
dobrivoj budimski. Sipas paditësit Nedellkovski, në storje janë shënuar gjëra të pavërteta ndërsa qëllimi i
vetëm ka qenë që ai të diskreditohet në sytë e opinionit.
Avokati i të paditurve Filip Medarski gjatë mbrojtjes thirret në nenin 8 nga Ligji përpërgjegjësi civile
për ofendim dhe shpifje sipas të cilit: “Ai i cili thotë ose përcjell fakte të pavërteta që janë të dëmshme
për inazhin dhe nderin e njeriut me identitet të vërtetuar para personave të tretë, përgjigjet për shpifje,
ndërkohë që ka qenë i obliguar dhe ka mundur ta dijë se këto gjëra janë të pavërteta”.
Medarski poashtu rikujton në praktikën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut në Strazbur sipas
të ciës: “Gazetarët kanë obligime dhe përgjegjësi që të veprojnë me qëllim të mirë në interes të sigurimit të
informatave të besueshme në pajtueshmëri me etikën gazetareske” ( Verdikti Bladet Tromso dhe Stensaas
v. Norway, 1999), respetivisht ata duhet të „veprojnë me qëllim të mirë për të siguruar informata të sakta
dhe të besueshme në pajtueshmëri me etikën e gazetarisë” (verdikti Goodwin v. UK, 1996).
Në arsyetimin e verdiktit me të cilin refuzohet padia si e pabazë, gjykatësi Nuhi Rustemi thirret në
nenin 19, paragrafi 1 nga Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, sipas të cilit secili njeri
ka të drejtë të lirisë së shprehjes. Si dhe paragrafi 2 nga i njëjti nen i Konventës i cili thotë se realizimi i
këtyre lirive nuk është absolut pasi që ato përfshijnë edhe përgjegjësi dhe obligime. Kështu në kushte të
caktuara ato mund të kufizohen dhe sanksionohen nëse kjo është e paraparë me ligj, dhe kur në një shoqëri
demokratike do vërtetohet se shfrytëzimi i të drejtës së shprehjes i dëmton imazhin të drejtat e të tjerëve.

RASTI: IVONA TALEVSKA KUNDËR MEDIA PLUS FOKUS DOOEL,
JADRANKA KOSTOVA DHE MERI JORDANOVSKA
Në këtë rast arsye për padi nga ana e paditëses Ivona Talevska ishin dy tekste të cilat paraqesin storje që
pasojnë temën. Tekstet e publikuara në javoren “Fokus” e trajtojnë rastin e njohur në opinion si “Visaris” i cili më
parë ishte publikuar në konferencën për media të partisë politike LSDM dhe zëdhënësit të tyre Petre Shilegov.
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Paditësja Ivona Talevska ka vlerësuar se tekstet e gazetares Meri Jordanovska të publikuara në “Fokus”
janë të dëmshme për imazhin dhe nderin e saj.
Avokati Medarski para gjykatës e refuzoi padinë tërërisht ndërsa si argumente në favor të të paditurve
ka theksuar se në tekst janë shkruar të dhëna në pajtueshmëri me dokumente zyrtare të prezantuara në
konferencën për media të LSDM-së. Qëllimi i të paditurve gjatë shkruarjes së tekstit sipas avokatit, nuk ka
qenë ti shkaktohet dëm reputacionit të paditëses, por para së gjithash të nxiten institucionet shtetërore
që të inicojnë hetime për faktet e nxjerra lidhur me ndarjen e një tenderi firmës së afërt me paditësen për
furnizim me pajisje mjekësore.
Edhe në këtë rast Medarski thirret në verdiktin e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut në Strazbur
në të cilën është theksuar se “...Gjykata përsërit se raportimi mediatik i bazuar në intervista, pavarësisht
nëse deklaratat janë ndryshuar ose jo. Kjo përbën një prej mënyrave më të rëndësishme ku shtypi i bazuar
në intervista është i aftë të luajë një rol virtuel të “qenit – rojtar publik”. Për më tepërm ndëshkimi i gazetarit
i cili ka ndihmuar në shpërndarjen e deklaratave të bëra nga persona të tjerë, do pengojë në mënyrë serioze
kontributin e shtypit në diskutimin e çështjeve nga interesi publik. Nuk duhet të ketë ndëshkim nëse
ekzistojn vërtetë arsye të forta për një gjë të tillë”
Gjykata i pranon argumentet e mbrojtjes dhe e refuzon padinë dhe duke u thirrur në nenet e legjislativit
të Maqedonisë por edhe të Konventave Evropiane. Për më tepër, gjykatësja Paneva thekson se është e
pamundur që të dëshmohet vërtetësia e një deklarate subjektive pasi kjo ka të bëjë me lirinë e formimit të
lirë të mendimit dhe shprehjes publike të tij. Kështu që, nëse gjykata kërkon që të dëshmohet vërtetësia
e mendimit subjektiv, në atë rast do shkelej neni 10 nga Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut ku është paraparë që çdo njeri ka të drejtën e lirisë së shprehjes, e drejtë kjo e cila përfshin lirinë e
medimit dhe lirinë e marrjes dhe shpërndarjes së informatave ose ideave, pa përzierje të qeverisë publike
dhe pavarësisht kufinjve.

RASTI: DRAGAN PALLOVIÇ – LLATAS KUNDËR ACO KABRANOVIT
DHE LIBERTASIT
Paditës: Dragan Pavlloviç – Llatas nëpërmjet të autorizuarit të tij, avokatit Antonio Apostollski
Të paditur: OJQ „Pro - Liberti“ dhe Aco Kabranov
Lëndë e padisë: Padia e Dragan Pavlloviç – Llatasit ka të bëjë me disa tekste të publikuara në portalin
“Libertas”, botuesi i të cilit është Shoqata civile PRO-LIBERTI, një organizatë joqeveritare për zhvillimin
e demokracisë, shoqërisë civile dhe shoqërisë publike nga Shkupi (më tej në tekst do ti referohemi si
“Libertas). Padia është ngritur në bazë të nenit 6, paragrafi 1 nga Ligji për përgjegjësi civile për ofendim
dhe shpifje. Përkundër subjektit juridik “Libertas” (www.libertas.mk), është paditur edhe Aco Kabranov i
cili nga ana e paditësit është cilësuar si kryeredaktor.
Tekste që janë lëndë e padisë
Llatasit i dështoi skijimi (12.01.2014)
Doktor Llatasi do ta “mjekojë” Sitelin prej ditës së hënë (17.01.2014)
Doktor Llatas si një profesor: bëni çfarë bëni, shihni bëni këtë në mënyrë të ligjshme (23.01.2014)
Dosje: profesor doktor Dragan Pavlloviç-Llatas - firma, banesa dhe pronë (31.01.2014)
Slloboden Peçat: Për ti pastruar Llatasin dhe Ivonën, Dnevniku po i njollos gazetarët që e kritikojnë
pushtetin
(VIDEO): LSDM shpalos se Llatsi është “doktor” për para – për një vit, ka qarkulluar 250 000 euro.
Statusi i padisë: E zgjidhur në favor të të paditurve – padia është e refuzuar si e pabazë
Data e verdiktit të gjykatësit: 03.10.2016
Gjykatës: Nuhi Rustemi
Rezyme e rastit

15

PROF. DR. SNEZHANA TRPEVSKA, MAJA JOVANOVSKA DHE GORDANA DUVNJAK
Paditësi Dragan Pavlloviç-Llatas ka ngritur padi për ofendim dhe shpifje dhe ka theksuar se në tekstet e
lartëpërmendura të publikuara në portalin “Libertas”, palët e paditura kanë patur për qëllim “ta nënçmojnë
paditësin dhe t’ja cenojnë imazhin dhe nderin para opinionit më të gjërë të Maqedonisë”. Paditësi i kërkoi
të paditurit të parë PRO LIBERTI dëmshpërblim prej 5 mijë eurosh në vlerë denari, ndërkohë edhe të paditurit
të dytë Aco Kabranov i ka kërkuar poashtu 5 mijë euro.
Nga përmbajtja e teksteve të publikuara mund të vërehet se ka tre tekste autoriale me autorë të panjohur
( të panënshkruar). Dy tekste që transmetojnë burime të treta, në këtë rast citohet një medium tjetër dhe
konferenca për media e një partie politike, dhe njëri tekst është përmbedhje linqesh të më shumë teksteve
për këtë temë, e që janë lëndë e kësaj padie.
Pavlloviç Llatas si argumente kundër të paditurve ka zgjedhur më shumë citate nga tekstet.
“Kuloare të informuara mirë pohojnë se Llatas i cili paralajmëroi se gjatë festave të fundvitit do
të pushojë, ka qenë në skijim në një qendër të njohur skijimi. Ata që e njohin thonë se sipas të gjitha
gjasave do e ndërpres pushimin dimëror dhe do të kthehet për t’iu gjendur zëvendësueses së tij e cila
ka rënë në telashe”.
ose,
“Ata nuk kanë informata nëse ai ka qenë tërësisht i njoftuar me bizneset e saj në fushën e
shëndetësisë, por vlerësojnë se domeos duhet të ketë patur njohuri elementare duke marrë parasysh
se firma ka qenë e regjistruar në adresë të TV Sitel, ndërsa ai vetë e ka njohur Marko Petroviqin,
partnerin e Talevskës në firmën në Stadiumin e Qytetit pa numër”.
Në përgjigjen e padisë, avokati i të paditurve Filip Medarski kërkon në tërësi që të refuzohet padia pasi
që nuk janë publikuar fakte të pavërteta që janë të dëmshme pëf nderin dhe imazhin e paditësit.
Teksti sipas Medarskit, bazohet në kuloare të mirë informuara, respektivisht në burime të cilat i kanë të
paditurit prej ku kanë marrë informata dhe në bazë të tyre edhe kanë shkruar tekstet. E dyta, për shpifje nuk
mund të llogaritet shkrimi se paditësi “ka qenë në skijim në një qendër të njohur dimërore”; ose se paditësit
“do duhet ti mbarojë pushimi dimëror më shpejtë në mënyrë që t’i gjendet zëcendësueses së tij e cila ka rënë
në telashe”. “Ku duket këtu nxjerrja e fakteve të pavërteta të dëmshme për nderin dhe imazhin e paditësit?
Se ka qenë në pushim dimëror? Ose se e ka shkurtuar pushimin?”, pyeti Medarski.
Si prova shtesë në favor të të paditurve Medarski thekson se edhe në një pjesë të teksteve janë
transmetuar deklarata të thëna në konferencat për mediat të partisë LSDM.
“Duke marrë parasysh se nuk mund të bëhet fjalë për informatë që për herë të parë është publikuar nga
ana e të paditurve, dhe në drejtim të cënimit të nderit dhe imazhit të paditësit”, thekson Medarski.
Në argumentimin e gjykatës është theksuar se gjykata nuk ka gjetur elemente për shpifje dhe as
ofendim dhe se pala e padisë nuk ka arritur që dëshmojë se në tekstet e theksuara ekziston argument
për ato pohime. Gjykata si argument për refuzimin e padisë e ka theksuar faktin se nuk mund të zbatohen
normat e nenit 5, paragrafi 3 dhe neni 8, paragrafi 3 nga Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje
në bazë të së cilës do ngritej padi, sipas të cilave:
“Për ofendim të bërë nga ndonjë mjet i informimit publik (gazetë, revistë ose shtyp tjetër, programe të
radios dhe televizionit, publikime elektronike, teletekst dhe forma të tjera të përmbajtjeve redaktoriale që
publikohen, respektivisht emetohen gjatë ditës ose në mënyrë të kohëpaskohshme në formë të shkruar,
me zë ose me fotografi, në mënyrë të kapshme për gjithë publikun) mund të mbajnë përgjegjësi autori i
deklaratës ose personi i cili e zëvendëson në mjetin për informim publik dhe subjekti juridik. Paditësi gjatë
parashtrimit të padisë është i lirë se ndaj kujt do e drejtojë padinë për përgjegjësi civile për ofendim dhe
shpifje”.
Gjykatësi Rustemi konstaon se paditësi në asnjë mënyrë nuk ka dëshmuar se të paditurit kanë patur për
qëllim që të bëjnë ofendojnë ose të shpifin. Ai i merr parasysh përgjigjet ndaj padisë që i ka përpiluar pala
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e paditur, të cilët kanë theksuar se në padi nuk ka fakte të pavërteta që dëmtojnë nderin dhe imazhin pasi
që bëhet fjalë vetëm për transmetimin e informatave nga një burim i paemërtuar.
Sa i përket shpifjeve për përgjegjësi civile, për pjesët në të cilat paditësi vlerëson se ka ofendim, ato
përgjigjen se është një fakt i pakontestueshëm se gjithë ato informata janë prezantuar në opinion për
publikun e gjërë nga ana e partive politike, gazetar të tjerë dhe media, dhe nuk mund të vlerësohet se
ata janë burimi që i kanë publikuar informatat që janë pjesë e lëndës së padisë.
Shoqata PRO LIBERTI nuk e ka publikuar kërkesën për falje në portalin “Libertas” të dorëzuar më
14.04. 2014 me qëllim që të zbutet dëmi, por siç kanë thënë nga gjykata, kërkuesi nuk i ka saktësuar
tekstet për të cilat kërkon falje publike nga autori.
Gjykata vjen në përfundim se baza për përjashtimin e përgjegjësisë për ofendim dhe shpifje i
theksuar në nenin 10 të Ligjit, është relevant dhe nuk ka mundësi që të jepet përgjegjësi për mendim
të dhënë për persona publik. Sipas këtij neni, bazë për përjashtimin e përgjegjësisë për shpifje ka kur :
“Publikohet ose transmetohet ndonjë pohim i cili është në formë të kumtesës, vendimit ose dokumentit
tjetër të ndonjë organi shtetëror, institucioni ose subjekti juridik, ose është dhënë në ndonjë tubim publik,
në procedurë gjyqësore, ose në ndonjë manifestim tjetër pjesë e aktiviteteve të organeve shtetërore,
institucioneve, shoqatave ose subjekteve juridike ose transmetohet deklaratë që është publikisht e
dhënë nga dikush tjetër”.
Gjykata është thirrur në përjashtimin e përgjegjësisë nga nenet 6 dhe 8 nga Ligji pasi që sipas
definicioneve për atë që janë media, nuk ekziston rregullativë ligjore për portalet e internetit.
Aco Kabranov para gjykatës ka theksuar se ai është vetëm menaxher në organizatë dhe nuk është
kryeredaktor siç ka shkruar paditësi, dhe se ai nuk është autor i teksteve. Mbrojtja e Kabranovit dhe
“PRO LIBERTI”-t përveç se i kundërshtojnë argumentet se nuk ekziston shpifje, nga gjykata kërkojnë që
kjo padi të refuzohet pasi që ata nuk janë përgjegjës para këtij ligji, pasi sipas rregullativës ligjore nuk
llogariten si media.
Prej këtu gjykata në verdikt thekson:
“Në rastin konkret faqet private të internetit siç është ueb portali “Libertas”, për të cilin paditësi
nuk dorëzoi provë se është në pronësi të të paditurit të parë, si dhe provë se i padituri i parë është
kryeredaktor në portalin e internetit “Libertas”, ose se është autor i teksteve të kontestueshme.
Gjykata vlerëson se në pajtueshmëri me Ligjin për shërbime audio dhe audiovizuele, në definicionin
ligjor për këto media nuk ka trajtim të njëjtë si për medium, dhe si të tilla, internet portalet nuk
kanë organizim të të punësuarve që të kenë postin e kryeredaktorit, gazetarit dhe subjektit juridik
– botuesit të mediumit”.
“Kjo sidimos për shkak se portalet private siç është Libertasi, nuk mund të kenë botues e as
kryeredaktor. Nuk ekziston rregullativë ligjore me të cilën portalet do të vlerësoheshin si media. Në
tekstet e kontestueshme të publikuara në portalin Libertas.mk, nuk mund të vërtetohet përgjegjësia
civile te i padituri i parë dhe tek i padituri i dytë për asnjë prej teksteve të publikuara në gjendjen
faktike”.
Gjykatësi Rustemi shton më tej se i padituri i parë (firma), nuk është autore e teksteve, dhe për
më tepër, edhe i padituri i dytë nuk mund të jetë përgjegjës për shkak se nuk mund të vërtetohet
përgjegjësia e të paditurve, kështu që nuk mund të legjitimohen as në mënyrë pasive në pjesën e
teksteve të publikuara.
Për shkak të këtyre arsyeve, gjykata ka vendosur që ta refuzojë padinë si të pabazë.
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RASTI DRAGAN PAVLLOVIÇ LLATAS KUNDËR BRANISLLAV GEROSKIT,
MIMI SHUSHLESKËS DHE SLLOBODEN PEÇAT
Gjykatës: Vesna Kallkovska
Paditës: Dragan Pavlloviç-Llatas
Të paditur: Branisllav Geroski, Slloboden Peçat DOO dhe Mimi Shushleska
Lëndë e padisë: Dragan Pavlloviç-Llatas i përfaqësuar nga Shoqata e Avokatëve Apostollski, ka ngritur
padi ndaj kryeredaktorit të Slloboden Peçat, Branimir Geroski, gazetares Mimi Shushleska dhe subjektit
juridik “Slloboden Peçat” për një kronologji tekstesh të publikuara në gazetë, e që kanë të bëjnë me firmat
private të lidhura me redaktorin e Sitelit dhe për gjendjen e tij pronësore.
Pavlloviç-Llatas i paditë për ofendim duke u bazuar në Ligjin për përgjegjësi civile për ofendim dhe
shpifje pasi që “kanë nxjerrë më shumë të pavërteta me qëllim që ti’a dëmtojnë imazhin dhe nderin para
opinionit”.
Llatasi ka kërkuar prej të paditurve dëmshpërblim jomateril për shkak të cënimit të nderit dhe imazhit
në vlerë prej 17 mijë eurosh. Respekitivisht, ai ka kërkuar dëshmpërblim Geroski prej 5 mijë eurosh, nga
Slloboden Peçat 10 mijë euro, dhe nga gazetarja Shushleska 2 mijë euro.
Tekste që janë lëndë e padisë
16.01.2014 “LSDM: Llatas dhe Ivona kanë shtatë firma në Stadiumin e Qytetit!?”
17.01.2014 “Prokuroria do ti shkund bizneset e Ivonës dhe Llatasit”
29.01.2014 “Vetëm me një firmë, me zero të punësuar, Llatas për një vit ka qarkulluar 250 mijë euro!”
30.01.2014 “LSDM i numëroi banesat e Llatasit dhe familjes Pavlloviç”
1.02.2014 “LSDM: Llatas dhe vëllai i tij kanë në pronësi 7 mijë metra katrorë tokë në Zelenikovë”
Statusi i padisë: Është zgjidhur në favor të të paditurve – padia është e refuzuar si e pabazë.
Data e vendimit të gjykatësit: 13 maj 2016
Rezyme e rastit
Gazetari Dragan Pavlloviç-Llatas ka dorëzuar padi për ofendim dhe shpifje në bazë të nenit 6, paragrafi
3 nga Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje.
Sipas nenit 3 në të cilin thirret Pavlloviç: “Për ofendim të bërë nga ndonjë mjet i informimit publik (gazetë,
revistë ose shtyp tjetër, programe të radios dhe televizionit, publikime elektronike, teletekst dhe forma
të tjera të përmbajtjeve redaktoriale që publikohen, respektivisht emetohen gjatë ditës ose në mënyrë të
kohëpaskohshme në formë të shkruar, me zë ose me fotografi, në mënyrë të kapshme për gjithë publikun)
mund të mbajnë përgjegjësi autori i deklaratës ose personi i cili e zëvendëson në mjetin për informim publik
dhe subjekti juridik. Paditësi gjatë parashtrimit të padisë është i lirë se ndaj kujt do e drejtojë padinë për
përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje”.
Në padi, paditësi Dragan Palloviç-Llatas ka theksuar se paditësit “me paramendim, kanë publikuar të
pavërteta me qëllim që t’a dëmtojnë nderin dhe inazhin e paditësit”.
Avokati i të paditurve, Filip Medarski në përgjigjen e padisë e citon nenin6 paragrafi1, nga Ligji për përgjegjësi
civile për ofendim dhe shpifje sipas të cilit: “Për ofendim përgjigjet ai i cili me qëllim të nënçmimit, me deklaratë,
sjellje, publikim ose në formë tjetër do të shpreh mendim nënçmues, me të cilin cënohet nderi dhe imazhi i tij”.
Sipas Medarskit, në pajtueshmëri me këtë nen të Ligjit, asnjë prej teksteve të cituara në to, nuk përmajnë
mendim poshtërues në asnjë formë.
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“Është e paqartë nëse paditësi vlerëson se fjalët protagonist dhe propagandist paraqesin ofendim,
respektivisht mendim nënçmues. Para gjykatës të vërtetojë nëse kjo paraqet ofendim, duhet ta ketë parasysh
definicionin e termit propagandë: shpërndarja sistematike e ideve, mësimeve dhe qëndrimeve nëpërmjet
mediave, me qëllim që të ndikohet në formimin e mendimit publik. Respektivisht, fjala propagandues
është person i cili merret me të, që në rastin konkret është fakt se paditësi është protagonist, ndërsa
protagonist sipas definicionit është një luftëtar, personi kryesor i cili merret me ndonjë ide, dhe në rastin
konkret paditësi është protagonist i ideve dhe programeve të partisë politike në qeveri dhe ky është një
fakt i pakontestueshëm.
Kështu, sipas të lartpërmendurës, në rastin konkret për tekstet e theksuara nuk mund të vërtetohet
qëllimi i të paditurve për të publikuar ndonjë mendim poshtërues me të cilin është cënuar nderi dhe imazhi
i paditësit, sidomos kur merret parasysh fakti se paditësi ushtron profesion i cili është i lidhur ngushtë me
nocionet propagandë – propagandues, dhe sjelljen e tij si gazetar – protagonist”, shkruan në përgjigjen e
padisë nga ana e të paditurve.
Avokati Medarski ka kërkuar që padia të refuzohet si e pabazë edhe për atë se tekstet janë raporte nga
konferencat për mediat të organizuara nga partia politike LSDM.
“Gjithë informatat e vendosura në shkrimet gazetareske burojnë nga këto konferenca për media dhe në
të gjithë tekstet është theksuar qartë burimi i informatave. Në konferencat për media, përkundër gjetjeve për
të cilat është rapotuar, janë prezantuar publikisht edhe prova për informatat e nxjerra siç janë për shembull,
gjendja aktuale nga Regjistri Qendror”, thuhet në përgjigjen e padisë së përgatitut nga avokati Filip Medarski.
Si prova, të paditurit i kanë dorëzuar gjykatës transkripte nga konferencat për media të LSDM-së,
dokumente nga Regjistri Qendror për firmat e përmendura në dokumentet, fletëpronësi nga Kadastra,
ndërsa si dëshmitar i mbrojtjes është dëgjuar edhe zëdhënësi i partisë LSDM, Petre Shilegov i cili i ka dhënë
deklaratat të cilat më pas janë transmetuar në mënyrë integrale në Slloboden Peçat.
Të paditurit në përgjigjen e padisë thirren në më shumë nene të Ligjit për përgjegjësi civile për
ofendim dhe shpifje.
Sipas nenit nga ky ligj, liria e shprehjes dhe informimit është e garantuar, si një prej themeleve më të
rëndësishme të një shoqërie demokratike. Sipas nenit 8 nga ky ligj, përgjegjësi për ofendim dhe shpifje
mban ai që për person tjetër me identitet të vërtetuar, thotë ose transmeton fakte të pavërteat që janë të
dëmshme për nderin dhe imazhin e tij, ndërkohë që e din, ose ka qenë i obliguar ta dijë, ose mund ta dijë se
janë të pavërteta , gjithë kjo me qëllim që ta dëmtojë nderin dhe imazhin e personit të tretë.
Në nenin 10 nga Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje, është përjashtuar përgjegjësia
për fakte të dëmshme për imazhin dhe nderin e të tjetrit që është dhënë në profesionin e gazetarisë,
ndërsa përcillet pohim i nxjerrë nga ndonjë kumtesë, vendi, ose ndonjë dokument tjetër i organit shtetëror,
institucion ose person juridik, ose është përcjellur pohim i thënë publikisht nga dikush tjetër.
Avokati Medarski sipas këtyre neneve të ligjit, shpjegon se ai gjatë shkrimit të teksteve nuk ka patur për
qëllim që ta dëmojë imazhin dhe nderin e paditësit dhe se raportimi profesional nga konferenca për media
nuk mund të quhet si ofendim ose shpifje.
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“Të paditurit kanë patur arsye të bazuara që të besojnë në besueshmërinë e pohimeve që janë përcjellë në
konferencat për media. Në mënyrë shtesë, subjekti juridik LSDM ka dorëzuar video dhe transkripte nga këto
konferenca deri tek redaksija e Slloboden Peçat dhe deri tek të gjithë redaksitë e tjera, në formë të dokumentit zyrtar.
Në tekste është respektuar principi i atribuimit (kumtimit dhe atribuimit të burimit të informatës) dhe
nuk është lënë mundësi që lexuesi të medojë se bëhet fja lë për tekst autorial të autorit ose gazetës.
Tekstet janë shkruar në stilin e raportit kështu që nuk ekziston asnjë qëllim për të dëmtuar imazhin dhe
nderin e paditësit”, janë argumentet e mbrojtjes në këtë rast.
Pasi që i ka dëgjuar të dy anët në kontest, gjykatësja Vesna Kallkovska e ka refuzuar padinë si të
pabazë.
Gjykatësja në arsyetimin e verdiktit të saj thirret vetëm në nene të Ligjit për përgjegjësi civile për
ofendim dhe shpifje.
Kallkovska e citon nenin 8, paragrafi 1 nga Ligji, sipas të cilit, është e paraparë që për shpifje të
përgjigjet ai i cili për person tjetër me identitet të vërtetuar, thotë ose transmeton fakte të pavërteat që janë
të dëmshme për nderin dhe imazhin e tij, ndërkohë që e din, ose ka qenë i obliguar ta dijë, ose mund ta dijë
se janë të pavërteta , gjithë kjo me qëllim që ta dëmtojë nderin dhe imazhin e personit të tretë.
Në rastin konkret, në bazë të gjendes së vërtetuar faktike e cila buron nga provat e nxjerra, gjykata ka
ardhur në përfundim se tekstet e kontestueshme nuk paraqesin shpifje.
“Asnjë prej të paditurve nuk ka patur për qëllim që ta dëmtojë imazhin dhe nderin e paditësit, por të gjithë
kanë vepruar në pajtueshmëri me standardet profesionale të profesionit të gazetarisë. Është e dukshme
nga tekstet e kontestueshme se e paditura e tretë, gazetarja Shushleska, vetëm përcjell informata tashmë
të nxjerra në konferencë për media të partisë politike LSDM”, shkruan në verdikt.
Gjykatësja poashtu ka vlerësuar se gazetarja Shushleska ka vepruar në mënyrë profesionale,
vazhdimisht duke u thirrur në burimin e informatës. Kështu që, në pjesën e përgjegjësisë për gjoja shpifje
gjykata ka ardhur në përfundim se: “Nuk bëhet fjalë për mendim personal dhe pohim të autorit të teksteve,
por për deklarata të transmetuara në mënyrë integrale, që janë thënë publikisht në konferencën për media.
Gjithë kjo me qëllim që të paditurit nëpërmjet mjeteve të informimit të kryejnë obligimin e tyre profesional
në pajtueshmëri me standardet profesionale të gazetarisë, duke kumtuar burimin e informacionit.
Prej provave të nxjerra gjykatësja Kallkovska në fund, ka vlerësuar se në tekstet e publikuara nuk ka
fjalë me përmbajtje nënçmuese ose poshtëruese, dhe as në përmbajten e tekstit nuk ka një gjë të tillë.
Kryeredaktori i Sitellit Dragan Pavlloviç Llatas, e humbi këtë proces gjyqësor pasi që gjykatësja Vesna
Kallkovska e refuzoi këtë padi si të pabazë.

RASTI: MILENKO NEDELLKOVSKI KUNDËR MLLADEN ÇADIKOVSKIT,
VLLADIMIR TEVÇEVIT DHE DOBRIVOJ BUDIMSKIT
Gjykatës : Nuhi Rustemi
Paditës: Milenko Nedellkovski
Të paditur: Mlladen Çadikovski – kryeredaktor i televizionit A1, Vlladimir Tevçev - -gazetar, dhe Dobrivoj
Budimski – i papunë.
Lëndë e padisë: Paditësi Milenko Nedellkovski kërkon përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje për një
kronikë të publikuar në televizionin A1 nga : Mlladen Çadikovski, të cilit i kërkon dëmshpërblim prej 400
mijë denarësh, Vlladimir Tevçevit të cilit i kërkon 100 mijë denarë dhe Dobrivoj Budimskit prej të cilit kërkon
100 mijë denarë dëmshpërblim.
Teksti i cili është lëndë e padisë: “Milenko Nedellkovski ka borxh rroga”
Statusi i padisë: I zgjidhur në favor të të paditurve – padia është refuzuar si e pabazë
Verdikti është sjellë më 19.05.2015
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Padia është parashtruar në Gjykatën Themelore Shkupi 1, por për shkak të dekriminalizimit të veprës
për ofendim dhe shpifje, gjykata ka sjellë vendim që ta ndërpresë procedurën e ngritur në bazë të padisë
private dhe të nisë procedurë para Gjykatë Themelore Shkupi2.
Padia në gjykatën civile është dorëzuar më 13 shkurt të vitit 2013.
Padia në gjykatën civile është dorëzuar më 13 shkurt të vitit 2013 për një kronikë të publikuar në lajmet
e televizioniz A1, më 30 maj të vitit 2011. Bëhet fjalë për kronikë të titulluar “Milenko Nedellkovski ka borxh
rroga”, në të cilin Dobrivoj Budimski nga Gradsko e akuzon Milenko Nedellkovskin se i ka mbetur borxh 300
euro nga rroga pasi ka punuar si rojtar në një fermë të dhive në Çiçevë.
“Dobrivoj ka punuar për Milenko Nedellkovskin, por nuk e ka marrë rrogën e plotë. Dobrivoj Budimski
akuzon se pronari Milenko Nedellkovski i cili ka hapur farmë për dhi në fshatin Çiçevë nuk e ka plotësuar
premtimin, edhe pse Budimski ka punuar ditë e natë” , është një pjesë e storjes për të cilën është paditur
gazetari Tevçev.
Budimski në storjen e njëjtë ka deklaruar: “Meqë kam punuar këtu, e di se si është. Milenko më ka
borxh 300 euro, duhet të mi paguajë...Nedellkovskit shteti i ka dhënë një tokë të madhe në të cilën ai ka
planifikuar që të ndërtojë edhe një qumështore. Fshatarët përreth rrëfejnë, edhe ti u përzive në atë arin”
Sipas të paditurit Nedellkovski, në storje janë transmetuar fakte të pavërteta pasi që ai asnjëher nuk
ka qenë pronar, e as nuk ka fituar ndonjë tokë nga shteti, siç kanë pohuar të paditurit, dhe as që ka lidhur
kontrata për punësim, prandaj siguron se nuk i ka askujt borxh.
Nedellkovski në gjykatë ka thënë se udhëtimet e tij kanë qenë të natyrës së punës, pra ai ka krijuar
reportazhe si gazetar, dhe nuk janë të karrakterit avanturistik siç të paditurit kanë dashur ta prezantojnë.
Sipas tij, qëllimi ka qenë që ai të diskreditohet në sytë e opinionit, se është promovuar si avanturist
dhe kërkues i arit, si person që nuk paguan dhe gënjeshtar, dhe gjithë këtë ai e ka përjetuar si ofendim, dhe
duke marrë parasysh se ai është fytyrë publike dhe gazetar i respektuar, me tekstin e publikuar ka qenë pre
e përçmimit dhe talljes.
I padituri i parë, Mlladen Çadikovski, në tërësi e ka refuzuar padinë. Sipas tij, “në asnjë rast nuk bëhet fjalë
për ofendim dhe shpifje, duke marrë parasysh se bëhet fjalë për intervistë dhe qëndrime të transmetuara
nga i padituri i tretë, Budimski, dhe këto deklarata nuk guxon të llogariten si shpifëse pasi për vërtetësinë
ose pavërtetësinë e tyre përgjegjësi mban personi i cili i ka deklaruar ato gjëra”.
Edhe i akuzuari i tretë Vlladimir Tevçev në përgjigjen e tij ndaj padisë kërkon që kjo padi të refuzohet
tërësisht pasi nuk bëhet fjalë për ofendim dhe shpifje, dhe se profesionin e gazetarisë e ka ushtruar në
mënyrë profesionale, me përgjegjësi dhe me vetëdije, në pajtueshmëri me etikën e gazetarisë.
Gazetari ka theksuar se “qëndrimet e deklaruara nga i padituri i tretë nuk mund të llogariten si qëndrime
të tij personale, pasi që ai është gazetar i cili i transmeton deklaratat nga një burim relevant”.
I padituri i tretë në shqyrtimin kryesor ka theksuar se me paditësin ishin marrë vesh që të fillojë me pune
për shumë prej 100 eurosh në muaj, të cilat do ti’a paguante Nedellkovski. Në fund, paditësi i’a ka paguar
700 euro, në vend se ti paguajë 1000 euro siç ishin marrë vesh.
Përgjigje ndaj padisë, e dorëzuar nga avokati Filip Medarski
Në përgjigjen e padisë, avokati i të paditurve Filip Medarski thekson se padia është e paqartë dhe prej
saj nuk mund të vihet në përfundim se ku shihet shpifja e ku ofendimi. Sidomos faktin se në çfarë mënyre
i padituri i parë e ka kryer ofendimin dhe shpifjen. Medarski thirret në nenin 8, paragrafi 1 nga Ligji për
përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje.
“Ai i cili thotë ose përcjell fakte të pavërteta që janë të dëmshme për inazhin dhe nderin e njeriut me
identitet të vërtetuar para personave të tretë, përgjigjet për shpifje, ndërkohë që ka qenë i obliguar dhe ka
mundur ta dijë se këto gjëra janë të pavërteta” dhe në bazë të nenit 6, paragrafi 1 nga po ky ligj,
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“Ai si cili me qëllim të ofendimit, do të shpreh për tjetër kënd mendim poshtërues, me të cilin cënohet
nderi dhe imazhi i tij në formë të deklaratës, sjelljes ose mënyrës tjetër, do të përgjigjet për shpifje”
Avokati i të paditurve poashtu thirret në praktikën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut në Strazbur
sipas të cilës: “gazetarët kanë përgjegjësi dhe obligime për të vepuar me qëllim të mirë në drejtim të sigurimit
të informatave të sakta dhe të besueshme, në pajtueshmëri me etikën gazetareske” (verdikti Bladet Tromso
Dhe Stensaas v. Norway, 1999), respektivisht, ata duhet të “veprojnë me qëllim të mirë për sigurimin e
informatave të vërteta dhe të besueshme në pajtueshmëri me etikën gazetareske” (Verdikti Goodwin v. UK, 1996).
Në verdiktin e rastit Thoma v. Luxembourg, 2001, gjykata shkon një hap më tej në shpjegimin e detyrave
të gazetarit, në situatë kur transmetohet deklaratë nga ndonjë burim tjetër: “Gjykata thekson se fjalori i
gazetarëve nuk duhet të jetë i nënshtruar ndaj kërkesës se ata duhet në mënyrë sistematike dhe formale
të distancohen nga përmbajtja e citimit, i cili mund të jetë fyes, provokues ose i dëmshëm për imazhin
e dikujt. Kërkesa e tillë rigoroze është e qartë se do ishte në kundërshtim me principin i cili siguron
mbrojtje më të gjërë të shtypit dhe shprehjes gazetareske”
“Nga citatet e theksuara nga praktika e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, dhe të cilat gjykata
sipas nenit 3 nga ligji, duhet ti ketë parasysh gjatë vendimarrjes, mund të vihet në përfundim se i padituri i
parë ka vepruar në tërësi sipas standardeve të profesionit të gazetarisë”, thekson Medarski.
Gjykata e refuzoi padinë si të pabazë
Gjykata në verdikt thekson se nuk i ka besuar deklaratës së paditësit pasi ka qenë kontradiktor me
vetëveten dhe nuk ka qenë mjaftueshëm i qartë. Nedellkovski ka shkruar se kronika është publikuar
qëllimisht për t’a dëmtuar atë personalisht dhe opsionin e tij politik, dhe është publikuar 10 orë para fillimit
të heshtjes zgjedhore. Gjykata nuk e ka marrë parasysh këtë pohim si relevant duke marrë parasysh se
Nedellkovski nuk ka qenë pjesëmarrës në zgjedhje.
“Prej këtu, parashtrohet pyetja se prej ku paditësit me këtë deklaratë të dhënë në intervistë, i është
cënuar imazhi dhe nderi. Vetëm po të kishte qenë pjesëmarrës në zgjedhje, atëherë ndoshta do mund të
ketë ndikuar në fushatën e tij zgjedhore”, shkruan në verdikt.
Në arsyetimin e verdiktit, gjykatësi thirret në nenin 10, paragrafi 1 nga Konventa Evropiane për të drejtat
e njeriut me të cilin secili njeri ka të drejtë të lirisë së shprehjes, si dhe paragrafin 2 nga neni i njëjtë i
Konventës i cili thotë se realizimi i këtyre të drejtave nuk është absolut pasi që kjo përfshin edhe përgjegjësi
dhe obligime. Kështu nën rrethana të caktura, këto të drejta mund të kufizohen dhe sanksionohen, nëse një
gjë e tillë është e paraparë me ligj, dhe kur në një shoqëri demokratike do të vërtetohet se shfrytëzimi i të
drejtës së shprehjes së lirë e cënon imazhin dhe të drejtat e të tjerëve.
Konventa Evropiane në legjislativin tonë është e zbatuar në Ligjin për përgjegjësi civile për ofendim dhe
shpifje sipas të cilit liria e shprehjes garantohet, por në raste të caktuara ajo mund të sanksionohet dhe
kufizohet, nëse me të dëmtohet e drejta e dikujt tjetër.
Duke i marrë parasysh gjithë këto rrethana të rastit, gjykata gjatë krahasimit të këtyre dy qëllimeve legjitime , i
ka dhënë prioritet atij qëllimi legjitim të cilin kanë dashur ta mbrojnë të paditurit me mendimin e tyre të shprehur.
“Teksti i publikuar dhe deklarata e dhënë nga i padituri i tretë nuk kanë patur për qëllim transmetimin
e fakteve të pavërteta me të cilat do të dëmtohej imazhi dhe nderi i paditësit, dhe as nuk janë transmetuar
fakte të pavërteta për nderin dhe imazhin e paditësit. I padituri Budimski i cili ka qenë i papunë, e ka
zgjedhur televizionin A1 që ta zgjojë ndjenjën e paditësit që t’ia paguajë borxhin, dhe jo për të nxjerrë
fakte të pavërteta që janë në dëm të paditësit. Sidomos kur edhe i padituri i tretë ka të drejtë të formojë
mendimin e tij dhe qëndrimin e tij dhe të njëjtin ta prezantojë publikisht, pasi në të kundërtën do kufizohej
liria dhe e drejta e tij e shprehjes e garantuar me Konventën Evropiane”, shkruan në verdikt.
Gjykata ka vlerësuar se nuk mund të vërtetojë çfarëdo lloji të përgjegjësisë civile nga ana e të paditurve
për kronikën e publikuar, pasi as nuk ka ndonjë provë, dhe as gjykata gjykata nuk ka fituar përshtypje se
Çadikovski si kryeredaktor, Tevçev si gazetar dhe Budimski si bashkëbisedues kanë patur për qëllim që ta
dëmtojnë imazhin dhe nderin e paditësit.
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RASTI IVONA TALEVSKA KUNDËR FOKUSIT,
KOSTOVËS DHE JORDANOVSKËS
Paditës: Ivona Talevska
Të paditur: Media Plus Fokus Dooel, Jadranka Kostova dhe Meri Jordanovska
Lënda dhe baza e padisë: Padia e Ivona Talevskës ka të bëjë me vërtetimin e përgjegjësisë për ofendim
dhe shpifje dhe kompensimin e dëmit. Dëshmpërblimi i kërkuar është 17 mijë euro. Gazetares së “Fokus”it Meri Jordanovska i kërkojnë 2 mijë euro, kryeredaktores Jadranka Kostova 5 mijë euro të tjera ndërsa
subjektit juridik i kërkojnë kompensimin e dëmit në vlerë prej 10 mijë eurosh.
Tekste që janë lëndë e padisë
Po zgjidhet rrjeti mediatik i merimangës në “Muri i Qytetit pa numër” (24.01.2014)
Bëhet fjalë për të vërtetën...ose për paratë publike (31.01.2014)
Statusi i padisë: I zgjedhur në favor të të paditurve – paditë janë refuzuar në tërësi si të pabaza.
Data e vendimit të gjykatës: 17.11.2015.
Gjykatësi: Jovanka Spirova Paneva
Rezyme e rastit
Në dy tekstet konkrete të publikuara në javoren “Fokus”, trajtohet rasti i njohur në opinion si “Visaris”
i cili është publikuar në konferencën për media të partisë politike LSDM, dhe nga ana e zëdhënësit të tyre
Petre Shilegov. Paditësja Ivona Talevska vlerëson se tekstet e gazetares Meri Jordanovska të publikuara
në “Fokus” janë të dëmshme për nderin dhe imazhin e saj.
Tekstet paraqesin koment ose në zhargonin gazetaresk quhet storje “follow up”.
Shilegov pati shpalosur se nëna e redaktores së Sitelit Ivona Talevska, me kompaninë e saj të
sapoformuar, ka fitur tender nga Ministria e Shëndetësisë në vlerë prej një milion eurosh, ndërsa ministri i
shëndetësisë e anuloi tenderin.
Tekstet e Jordanovskës e komentojnë këtë gjendje faktike duke hedhur dritë mbi trajtimin pozitiv të
Talevskës dhe bashkëpunëtorët e saj ndaj qeverisë aktuale, duke sygjeruar se këto kontakte janë lidhje me
pushtetin dhe se tenderi është ilustrim për korrupsion.
Në tekstin e publikuar në “Fokus” me titull “Bëhet fjalë për të vërtetën...ose për paratë publike”,
Jordanovska i komenton tekstet e mediave të tjera të cilat kanë politikë të kundërt redaktoriale nga ajo e
tyre, duke vlerësuar se me këtë bëhen spin në publik për mjegullimin e aferës “Vizaris”.
Përgjigje ndaj padisë nga avokati i të paditurve Filip Medarski
Avokati Medarski kërkon nga gjykata që ta refuzojë padinë tërësisht, dhe për këtë thekson më shumë
arsye.
Sipas tij, të paditurit kanë patur arsye bazike që ta publikojnë tekstin e kontestueshëm, pasi që në
konferencën për media të mbajtur më 10.01.2014 në LSDM, zëdhënësi Petre Shilegov ka nxjerrë fakte të
mbështetura me prova se VIZARIS MKD DOOEL Shkup, firmë në pronësi të mëparshme të paditëses dhe
më pas në emër të nënës së saj, ka fituar tender për pajisje mjekësore nga Ministria e Shëndetësisë.
Medarski si argumente në favor të të paditurve ka theksuar se në tekst janë cituar të dhëna të bazuara
në dokumente zyrtare që janë prezantuar në konferencën për media të LSDM-së, lidhur me ndryshimet në
strukturën pronësore të firmës “Vizaris MKD”.
Qëllimi i të paditurve gjatë shkruajes së tekstit, siç thekson Medarski, nuk ka qenë që të dëmtojë imazhin
e paditëses, por para së gjithash, të nxisin institucionet shtetërore që të inicojnë hetim për mënyrën e
ndarjes së tenderit për furnizim me pajisje mjekësore firmës së afërt me paditësen.
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“Në rastin konkret, është fakt i pathyeshëm se informatat e tilla tashmë ishin publikuar dhe prezantuar
opinionit më të gjërë nga ana e një partie politike ose gazetari dhe mediumi tjetër, dhe nuk mund të
vlerësohet të paditurit janë ata që të parët i kanë publikuar informatat për atë që është lëndë e padisë, e që
eventualisht do ishin të dëmshme për nderin dhe imazhin e paditëses”, shkruan në përgjigjen ndaj padisë.
Avokati Medarski thirret në verdiktin e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut në Strazbur ku është
theksuar se: “...Gjykata përsërit se raportimi gazetaresk i bazuar në intervista, pavarësisht nëse ato
(deklaratat) janë ndryshuar ose jo, përbën një prej mënyrave më të rëndësishme në të cilat shtypi i
bazuar në intervista është i aftë të luajë rol jetik të “Qenit – rojtar publik”. Për më tepër, ndëshkimi i një
gazetari i cili ka marrë pjesë në asistimin e përhapjes së deklaratave të bëra nga person tjetër, në formë
interviste, në mënyrë serioze do ta pengojë kontributin e shtypit në diskutimin për çështjet me interes
publik. Ndëshkimi duhet përjashtuar në qoftë se ekzistojnë arsye të forta për një gjë të tillë”.
Mbrojtja i propozon gjykatës që ta refuzojë padinë si të pabazë ose jo të plotë.
Gjykata e refuzoi padinë si të pabazë
Në verdikt gjykata thirret në nenin 8 nga Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje, ku theksohet
se ai i cili përcjell fakte të pavërteta me qëllim të cënimit të imazhit ose nderit të dikujt, do të përgjigjet për
shpifje.
Kjo do të thotë se gjykata i merr parasysh të gjithë argumentet e paditësve, se tekstet e tyre nuk janë
të bazuara vetëm në konferencat e partive politike, por edhe në konfirmimet publike se ato ngjarje janë të
vërteta, dhe padia refuzohet tërësisht si e pabazë.
“Duke lexuar me kujdes tekstin i cili është lëndë e padisë, gjykata ka vlerësuar si fakt vetëm
pohimin e të paditurve se “në biznesin e pajisjeve mjekësore janë të përfshirë më shumë persona
të afërt me paditësen”, por ky fakt është i vërtetë duke marrë parasysh gjendjen e lartëpërmendur
faktike. Gjithçka tjetër që komentohet në këtë tekst është në fakt dhënia e mendimit personal dhe
deklarimit, gjykimeve për rastin konkret, të formuar nga politika redaktuese dhe përcaktimi i javores
“Fokus”, shkruan në verdikt.
Gjykata e merr parasysh edhe nenin 9 nga Ligji për procedurë civile për ofendim dhe shpifje, ku është
theksuar se të paditurit duhet ta dëshmojnë vërtetësinë e fakteve. Gjykata ka vlerësuar se ata kanë
arritur në këtë gjë, ndërsa verdikti thirret në Konventat Evropiane.
“ Të dëshmohet vërtetësia e mendimit subjektiv është praktikisht e pamundur, pasi që kjo bie në
sferën e lirisë së formimit të mendimit dhe thënien e mendimit publikisht. Kështu nëse gjykata do
të kërkonte që të dëshmohet vërtetësia e mendimit subjektiv, në këtë rast do kishte cënim të nenit
1o nga Konventa Evropiane për mbrojten e të drejtave të njeriut, ku është garantuar se secili njeri
ka të drejtën e shprehjes së lirë, dhe kjo liri përfshin edhe lirinë e mendimit, marrjes dhe dhënies së
informatave dhe ideve, pa përzierjen e pushtetit publik ose pavarësisht kufizimeve”.
Gjykatësja e cila e ka udhëhequr lëndën ka lejuar që edhe të paditurit të parashtrojnë prova të cilët
kanë parashtruar konferencat për media dhe dokumentet e ndarjes dhe anulimit të tenderit të Ministrisë së
Shëndetësisë. Për shkak të gjithë këtyre argumenteve të theksuara nga mbrojtja, gjykata ka sjellë vendim
që ta refuzojë padinë e paditëses Ivona Talevska si të pabazë.
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2. Analizë e verdikteve
për përgjegjësi civile
dhe shpifje
Autor: Gordana Duvnjak
LËNDË E ANALIZËS:

Janë analizuar tre verdikte të plotëfuqishme të sjella nga Gjykata Themelore Shkupi 2, të cilat për nga
karrakteri janë të ndryshme, por të ndryshme janë edhe për nga përmbajtja dhe statusi i paditësve. Si të
paditur paraqiten shtëpi mediatike, kryeredaktorë, gazetarë si dhe përfaqësues të partive politike, ndërsa si
paditës ka politikan, institucion shtetëror, dhe person privat (pronar klubi për hendboll).
Në rastin “Vlladimir Talevski kundër Bllazhevskas dhe të tjerëve”, si paditës paraqitet kryetari i komunës
së Manastirit, Vlladimir Talevski ndërsa në cilësi të personave të paditur janë “Shoqata për shërbime Media
Print Maqedoni, Sonja Kramarska, kryredaktore e “Utrinski Vesnik”, Aneta Bllazhevska, korrespodente nga
Manastiri si dhe Vasko Kovaçevski, këshilltar në komunën e Manastirit nga radhët e LSDM-së. Gjykatës
është Jovanka Spirovska Paneva, e cila kryeson me këshillin tre anëtarësh.
Në rastin “Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele” kundër Aco Kabranovit dhe Shoqatës civile
PRO LIBERTI, paditës është një institucion shtetëror, ndërsa i paditur është kryeredaktori i portalit “Libertas”,
si dhe themeluesi i Shoqatës civile “PRO LIBERTI”. Gjykatëse është Vesna Kallkovska, e cila kryeson me
këshillin tre anëtarësh.
Në rastin e tretë të titulluar si “Samsonenko kundër Sport Info Media” në rolin e paditësit paraqitet Sergej
Borisoviç Samsonenko, pronar dhe kryetar i Bordit Ekzekutiv të klubit të hendbollit për meshkuj “Vardar”, i cili
ka ngritur padi kundër Shoqatës për qarkullim, shërbime dhe tregëti Sport Info Media DOOEL Shkup si subjekt
juridik dhe Nikolla Gjurovski, kryeredaktor. Gjykatëse e kësaj lënde është Jovanka Spirovska Paneva.
KOHËZGJATJA E PROCESIT:
Ligji për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje e rregullon çështjen kohëzgjatjes së proceseve për këtë
lloj të lëndëve. Kështu, në nenin 22 të këtij ligji thuhet se “procedura për padi për vërtetim të përgjegjësisë për
ofendim dhe shpifje dhe për kompesimin e dëmit sipas parimeve të këtij ligji është urgjent”.
Në vazhdim të nenit të përmendur, theksohet se “nëse ofendimi dhe shpifja është bërë nëpërmjet
mjeteve të informimit publik, gjykata është e obliguar që ta fillojë procedurën në afat jo më të gjatë se 30
ditë nga pranimi i padisë. Gjykata është e obliguar që ta zbatojë pa prolongime , në një afat të arsyeshëm,
me sa më pak harxhime dhe të pamundësojë çfarëdo keqpërdorimi të të drejtave që u përkasin palëve në
kontest.
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Për dallim prej lëndëve penale, ku pritet me vite për shqiptimin e verdiktit të plotëfuqishëm, është fituar
përshtypje se gjykimi për këtë lloj të lëndëve është në kuadër të afatit të arsyeshëm ligjor, i cili në tre lëndët
e analizuara lëviz optimalisht prej 15 deri në 22 muaj.
Afati më i shkurtër në proces ka qenë në rastin “Samsonenko kundër Sport Info Media” ku prej ditës
së publikimit të shkrimit më 26 nëntor të vitit 2013 deri në ditën e sjelljes së verdiktit më 5 maj të vitit
2015, kanë kaluar një vit e tre muaj, ose në tërësi 15 muaj. Pesë muaj më shumë ose një vit dhe tetë muaj,
ose tërësisht 20 muaj janë nevojitur për të sjellë verdiktin në rastin “Agjencia për shërbime audio dhe
audiovizuele, kundër Aco Kabranovit dhe Shoqatës civile PRO LIBERTI”. Teksti kontestues është publikuar
më 25 qershor të vitit 2014, ndërsa gjykatësi e ka sjellë verdiktin më 18 shkurt të vitit 2016. Më së shumti
ka zgjatur procesi në rastin “Vlladimir Talevski kundër Bllazhevskas dhe të tjerëve” ku prej ditës së gjoja
ofendimeve të bëra, në tekstin e publikuar gazetaresk, (të publikuar në portalin e internetit dhe gazetën),
më 23-24 nëntor të vitit 2013 e deri në sjelljen e verdiktit më 11 shtator të vitit 2015, kanë kaluar plotë
22 muaj. Kohëzgjatja e procedurës në masë të madhe varet prej numri të personave të paditur. Në rastin
konkret, me kryetarin e manastirit, kohëzgjatja e procedurës është e kufizuar jo vetëm me atë ekzistojnë
katër persona të paditur, por edhe për faktin që personat e paditur nuk janë nga Shkupi por nga Manastiri.
NXJERRJA E PROVAVE:
Duke i analizuar verdiktet mund të shihet se gjykatësja Jovanka Spirovska Paneva në të dyja rastet në
të cilat ka vepruar (Vlladimir Talevski kundër Bllazhevskas dhe të tjerëve) është munduar mirë që ti sigurojë
të gjithë provat e nevojshme për vërtetimin e gjendjes faktike.
Kjo nënkupton një paletë të gjërë të veprimeve të ndërmarra (rasti “Talevski”) – duke filluar nga kërkesa
për precizimin e saktë të pjesëve nga teksti kontestues që llogariten si shpifje dhe ato që llogariten si
ofendim, me kqyrjen në fotokopjet e tekstit dhe origjinalin, si dhe shkrimet e mediave të tjera për këtë
temë e deri tek procesverbalet nga mbledhjet e Këshillit të komunës, listat anketuese dhe mendimet e
institucioneve kompetente. Metodë e ngjashme është përdorur edhe në lëndën tjetër (rasti “Samsonenko”)
ku është instistuar jo vetëm në kqyrjen e tekstit dhe kërkesën për falje, por edhe pjesë të nxjerra nga ligje
të cilat e rregullojnë materien sportive, vendime nga Regjistri Qendror, rezultate sportive, dhe madje edhe
intervista të dhëna të paditësit për media të tjera. Është vërejtur një qasje sistematike e gjykatëses, por
edhe dëshirë e saj për t’iu qasur lëndës nga më shumë aspekte.
Edhe në lëndën kundër Kabranovit, gjykatësja Kallkovska ka lejuar që të nxirren më shumë prova të
propozuara, kërkesë për korigjim, kopje nga reagimi i agjencisë, të cilën i padituri e ka publikuar në mënyrë
integrale në portal, si dhe disa vërtetime për gjendjen aktuale të paditësit dhe të paditurit. Por, edhe
përkundër kësaj gjëje, gjykata nuk ka mundur të vërtetojë se i akuzuari i parë Aco Kabranov është autor
i teksteve kontestuese në portal, dhe as se në cilën cilësi paraqitet i akuzuari i dytë Shoqata civile PRO
LIBERTI e cila paraqitet si regjistrues i portalit.
BARAZPESHA MES INTERESIT PUBLIK DHE PRIVAT
Gjatë vërtetimit të barazpeshës mes të drejtës së privatësisë dhe lirisë së informimit, është e dukshme
se gjykatës e kanë parasysh praktikën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, e cila parashikon një kufi
më të lartë të tolerancës nga bartësit e funksioneve publike.
Gjykatësit kanë tentuar që të japin përgjigje të testit trepalësh i cili përdoret në Gjykatën e Strazburgut , dhe
që është i nevojshëm për të vërtetuar nëse vërtetë ka elemente të ofendimit dhe shpifjes. E çfarë është më me
rëndësi, të vërtetojnë nëse ekziston motiv dhe veprim me vetëdije me qëllim të “nxierjes” së imazhit të paditësit.
Duke marë parasysh se pjesa më e madhe e të paditurve janë gazetarë, gjykatësit tregojnë mirëkuptim
të profesionit të gazetarit dhe për nevojën e tyre që ta ushtrojnë profesionin dhe misionin e tyre në mënyrë
të lirë.
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Kjo gjë në mënyrën më të qartë duket nëpërmjet shembullit të korrespodentes së Manastirit Bllazhevska,
për të cilën gjykatësi ka konstatuar se “nuk dëshiron të ndërhyjë në mënyrën e përgatitjes së teksteve
gazetareske dhe stilin e shprehjes”, por do të vërtetojë se “pa dyshim gazetarja është nisur nga interesi
publik , pasi që është bërë fjalë për çështje të lidhura me punën e vetëqeverisjes lokale”.
Me argument të ngjashëm doli edhe gjykatësi i cili vepronte në padinë kundër Kovaçevskit, deklarata
e të cilit është transmetuar nga gazetari, dhe për të cilin do të shkruajë se nuk ka patur për qëllim që t’ia
dëmtojë imazhin e kryetarit, por se “ obligimi i tij është e drejtë legjitime qoftë si këshilltar, që të parashtrojë
pyetje deputetësh nga interesi publik”.
Ky verdikt vlerësohet si tejet i rëndësishëm nëse kihet parasysh se jo shumë më herët, në një situatë të
ngjashme, për deklaratën e transmetuar (rasti “Sasho Mijallkov” kundër javores “Fokus”) ishte shqiptuar
verdikt në favor të paditësit.
Mbetet e paqartë nëse ndërkohë ka evoluar qëndrimi gjyqësor rreth kësaj çështje, ose nëse ka qenë
vendimtar personaliteti dhe pozicionit i paditësit si një funksionarë i lartë qeveritar.
THIRRJA NË PRAKTIKËN E GJYKATËS EVROPIANE:
Pavarësisht nëse bëhet fjalë për praktikë më të pasur të gjykatësve të cilët punojnë në këtë lloj lëndësh,
ose kanë lidhje trajnimet e vazhdueshme nga ekspertë vendor dhe ndërkombëtar , megjithatë vërehet se
gjykatësit kohën e fundit përkundër rregullativës vendore, thirren edhe në nenin 10 të Konventës Evropiane.
Ky nen i afirmon dhe mbron lirinë e mendimit, lirinë e marrjes dhe transmetimit të informatave ose
ideve, pa përzierjen e pushtetit publik dhe pavarësisht kufizimeve.
Por, thuajse pa përjashtim, gjykatësit në mënyrë të përgjithshme e përmendin praktikën e Gjykatës së
Strazburgut, pa u theksuar ndonjë verdikt konkret ose pa u bërë analogji me ndonjë situatë të ngjashme
ose të njëjtë.
Për dallim prej gjykatësve, pala mbrojtëse është shumë më konkrete në përdorimin e praktikës evropiane.
Shpesh bëhen paralele me shembuj nga vende të tjera dhe citohen gjërësisht verdiktet e Strazburgut të cilët
u shkojnë për shtati argumenteve të tyre.
Qasje gjithnjë e më e madhe e këtyre verdikteve, prej të cilëve një numër i madh janë tashmë të përkthyera
në gjuhën maqedonase, i bën të prirura për shfrytëzim në ndërtimin argumentimit juridik të mbrojtjes.
Kjo në mënyrë të veçantë vërehet në lëndën kundër Kabranovit, në të cilin, pikërisht të paditurit janë
thirrur në mendime juridike të theksuara në disa verdikte gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të drejtat
e njeriut. Prej tyre del se shteti ( institucionet shtetërore ) nuk gëzojnë mbrojtje juridike nga shpifja dhe
ofendimi, për shkak të interesit të shtuar publik për funksionimin e tyre. Ata kanë theksuar disa verdikte
nga Strazburgu në të cilat në mënyrë strikte theksohet se kufizimet e kritikave të lejuara janë shumë më
të gjëra kur është në pyetje person privat, qoftë edhe politikan(Castelisv.Spainод 23.04.1992, Lombardo
v. Malta -2009). Prej këtu buron konkluza se në një shtet demokratik, veprimet dhe lëshimet e Qeverisë
doemos duhet të jenë të eksponuara në kritikën më të ashpër edhe atë jo vetëm nga pushteti ekzekutiv por
edhe nga mediat.
KUPTIMI I SPECIFIKËS SË PROFESIONIT TË GAZETARISË:
Për dallim prej herave të kaluara kur në raportet e monitoruesve vendor dhe ndërkombëtar konstatohej
injorancë e gjykatësve në kuptimin e specifikës së profesionit të gazetarisë, e sidomos për ti dalluar zhanret
e caktuara, sidomos format më subtile të shprehjes në të cilat përdoret ironia ose sarkazmi, kohëve të
fundit duke se ka ndryshime në të mirë. Gjykatësit tregojnë një sens për shprehje me stil të mediave, dhe
madje edhe sens për nijansimin gjuhësor.
Kështu për shembull, gjykatësi i cili e ka sjellë verdiktin për lëndën në të cilën si paditës paraqitet
Samsonenko, vëren se “paditësi ka përdorur stil sarkastik të shprehjes”, por vlerëson se “nuk ekzistojnë
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fjalë të thëna me të cilat shprehet ndonjë mendim nënçmues, me të cilin do cenohej imazhi dhe nderi i
paditësit”.
Gjykatësi ka konstatuar se “gjatë dhënies së komentit, i padituri si autor i tekstit, përdor stil personal të
shprehjes, por në esencë nuk pëdor fjalë poshtëruese ose ofenduese”.
Gjithçka e theksuar më parë është vetëm një vërtetim se edukimi mbetet një prej mjeteve më të
rëndësishme në specializimin e gjykatësve, që sjellë kuptimin më të mirë të sferës mediatike.
Por, në të njëjtën kohë është e nevojshme që të vazhdojë dialogu në relacion gjykatë-media, dhe gjithë
kjo në funksion të mëtejmë të akmulimit të dijes për të bërë balancim mes interesit publik dhe atij privat.
KUALITETI I VERDIKTEVE:
Përkundër faktit se ekziston një përparim i dukshëm në argumentimin e verdikteve që kanë të bëjnë me
veprën e ofendimit dhe shpifjes, por ende mungon një formë koncize dhe e qartë e shkruarjes së verdikteve,
në të cilin do të mund të shihet kronologjia e veprimeve të ndërmarra. Por, do dukej edhe logjika juridike në
bazë të së cilës gjykatësit e ka sjellë atë verdikt.
Edhe më shumë që kjo imponohet si nevojë gjatë procesit të ankimimit nga palët e pakënaqura që do
ti drejtohen Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, ku gjatë vlerësimit krahasues mund të shihet nëse
gjykatat e Maqedonisë janë nisur prej principeveevropiane për vërtetim nëse ka patur ose jo ofendim dhe
shpifje.

Rasti : Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele
kundër Aco Kabranovit dhe Shoqatës civile PRO LIBERTI
GJYKATËS: Vesna Kallkovska
PADITËS: Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele
TË PADITUR: Aco Kabranov dhe Shoqata civile PRO LIBERTI – organizatë civile për zhvillimin e
demokracisë, shoqërisë civile dhe mendimit publik
BAZA: Vërtetimi i përgjegjësisë dhe kompensimi i dëmit për ofendim dhe shpifje
VLERA: 61 400 denarë
TEKSTE QË JANË LËNDË TË PADISË:
-“Brukseli po kontrollon se ku përfudnuarn 3 milion euro nga IPA: Agjencia e Mediave është nën thjerrëz”,
i publikuar në faqen kryesore të portalit “Libertas” më 25 qershor të vitit 2014 (htp:www.libertas.mk).
STATUSI I PADISË: I zgjidhur në favor të të paditurve – padia është e refuzuar si e pabazë
DATA E VENDIMIT TË GJYKATËSIT:18 shkurt 2016
REZYME E RASTIT: Paditësi në një pjesë të tekstit në të cilin flitet për hetim të përforëcuar në Agjenci
nga ana e shërbimeve të OLAF-it të Brukselit, thekson se sipas pohimeve të Libertasit, kanë kërkuar përgjigje
nga drejtori Zoran Trajçevski se si dhe ku janë harxhuar tre milion eurot, para të ndara nga Bashkimi Evropian.
Paditësi vlerëson se me këtë tekst cënohet dhe nënçmohet imazhi i tij, pasi trupi rregullator paraqitet
para publikut si autor i keqpërdorimeve me para evropiane dhe si një subjekt i cili është nën hetime zyrtare
të shërbimeve inspektuese evropiane.
Agjencia kërkon që të pditurit ti kërkojnë falje publike në gazetën ditore “Dnevnik” në faqen e dytë ose
të tretë dhe faljen ta publikojnë edhe në portalin e internetit “Libertas”, në vendin e njëjtë dhe në të njëjtën
mënyrë si është publikar teksti kontestues , si dhe kërkuan që të paditurit ti pagujnë harxhimet e gjykatës.
Nëpërmjet avokatit të tij, i padituri në përgjigjen me shkrim fillimisht ka kundërshtuar parregullsinë e
padisë, pasi në padi nuk është theksuar se cila pjesë e tekstit llogaritet si ofendim e cila si shpifje. Por
i padituri ka reaguar edhe ndaj faktit që paditësi nuk është legjitimuar, por padia ka ardhur në emër të
institucionit shtetëror. Duke marrë parasysh se në Ligjin për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje
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nuk është paraparë që një institucion shtetëror të ngrejë kontest, i padituri velerëson se Agjencia edhe
pse është subjekt juridik, nuk mund të thirret në këtë cilësi. Në të kundërtën, siç ka theksuar i padituri,
ligjvënësi do kishte theksuar dhe përfshirë edhe institucionet shtetërore në rrethin e personave të cilët
gëzojnë mbrojnë juridike.
Të paditurit janë thirrur në mendime juridike të theksuara në disa verdikte të Gjykatës Evropiane për të
drejtat e njeriut, nga të cilat shteti (institucionet shtetërore) nuk gëzojnë mbrojtje juridike nga ofendimi dhe
shpifja për shkak të interesit të madh mbi funksionimin e tyre.
Ata kanë theksuar disa verdikte nga Strazburgu në të cilat në mënyrë decide theksohet se kufijtë e
kritikës së lejuar ndaj shtetit, janë shumë më të gjëra se sa kur bëhet fjalë për persona privat, qoftë edhe
po të jetë politikan. (Castelisv.Spain nga 23.04.1992, Lombardo v. Malta -2009). Prej kësaj e kanë nxjerrë
përfundimin se në një shtet demokratik “veprimet dhe lëshimet e Qeverisë doemos duhet të jenë pre e
kritikës më të rreptë edhe atë jo vetëm nga pushteti ekzekutiv dhe gjyqësor, por edhe nga mediat.
Gjatë shqyrtimit, gjykata ka lejuar nxjerrjen e më shumë provave të propozuara, lejoi kërkesën për
përmirësim, kopje nga reagimi i Agjencisë të cilën i padituri në mënyrë integrale e ka publikuar në portal, si
dhe disa vërtetime për llogarinë rrjedhëse të paditësit dhe të paditurit.
Nga Gjykatësja Vesna Kallkovska e ka refuzuar padinë si të pabazë, pasi që siç theksohet në verdikt, jo
vetëm në padi, por edhe gjatë procedurës, paditësit nuk ka theksuar në mënyrë konkrete se në çfarë cilësie
kërkon përgjegjësi nga të paditurit.
Përkundër kësaj, gjykata nuk ka mundur të vërtetojë se i padituri i parë Aco Kabranov është autor i
teksteve që janë lëndë e padisë, e as se në çfarë cilësie është i padituri i dytë, shoqata civile PRO LIBERTi,
e cila paraqitet si regjistrues i portalit.
Në llogarinë rrjedhëse të Regjistrit Qendror, i padituri i dytë në Rrjetin Maqedonas të hulumtimit
(http:marnet.mk) paraqitet si regjistrues i portalit të internetit
http://libertas.mk/ në të cilin është publikuar teksti, ndërsa i autorizuari i personit të dytë është
kryetari i tij, i padituri i parë Aco Kabranov.
Gjykata i ka pranuar argumentet e të paditurit se paditësit si agjenci, themelues i të cilit është shteti, ka
status të subjektit juridik i cili ka autorizime publike, prandaj duhet të tregojë nivel më të lartë të tolerancës
kur është pre e kritikës puna e saj.
Në këtë drejtim, gjykata ka theksuar praktikën e verdikteve të Gjykatës Evropiane, por nuk është thirrur
në ndonjë verdikt konkret.

Rasti: Samsonenko kundër Sport Info Media
GJYKATËS: Jovanka Spirova Paneva
PADITËS: Sergej Borisoviç Samsonenko, pronar dhe kryetar i Bordit Ekzekutiv të klubit të hendbollit për
meshkuj “Vardar”
TË PADITUR :
1.Shoqata për qarkullim, tregëti dhe shërbime Sport Info Media DOOEL Shkup si subjekt juridik
2.Nikolla Gjurovski, kryeredaktor
3.Stevan Canevski, gazetar
BAZA: Vërtetimi i përgjegjësisë dhe kompensimi i dëmit për ofendim dhe shpifje
VLERA: 600 000 denarë
TEKSTI I CILI ËSHTË LËNDË E PADISË: tekst i publikuar në ueb portalin Ekipa MK me titull “I gjithëdijshmi
Sergej Samsonenko”, më datë 26 nëntor 2013.
STATUSI I PADISË: Padia është refuzuar si e pabazë
DATA E SJELLJES SË VERDIKTIT: 5 maj 2015
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REZYME E PADISË:
Paditësi vlerëson se në tekstin e pulikuar janë nxjerrë fakte të pavërteta lidhur me ogranizimin e
ndeshjes futbolistike të “kuq e zinjëve” por edhe kualifikime personale ndaj tij me qëllim që ta nënçmojnë.
Gazetarët kanë nxjerrë qëndrim se ai (Rusi) sillet si një i huaj në shtetin për të cilin nuk di asgjë, ose
ashtu i pështatet, dhe se “Samsonenko nuk është as trajner, e lëre më kualitativ, ndërsa për të udhëhequr
një ekip superior duhet ekspert i madh”
Për këtë shkak, paditësi kërkon nga gjykata që t’i obligojë të paditurit që t’i pagujanë kompensim për
dëm jomaterial edhe atë: Sport Info Media – 150 mijë denarë, Gjurovski – 100 mijë denarë, ndërsa Canevski
50 mijë denarë.
ME një shkretë nga 10.06.2014, paditësi e ka precizuar kërkesën e padisë duke theksuar se për cilat
veprimet kërkon nga gjykata verdikt për ofendim dhe shpifje.
Të paditurit kanë dërguar përgjigje duke kontestuar kërkesën e tillë dhe në përgjigjen gojore kanë theksuar
se nuk ka elemente të përgjegjësisë civile, e as të ofendimit dhe shpifjes. Është theksuar se gazetari sportiv
lidhur me incidentin që ka ndodhur në ndeshjen e hendbollit, vetëm ka nxjerrë këndvështrimin e tij për
lëshimet e organizimit, dhe nuk ka patur për qëllim që të cënojë imazhin dhe nderin e paditësit.
Gjatë shqyrtimit, gjykatësi ka lejuar që të nxirren prova të ndryshme dhe të bëhet kontroll i tekstit të
publikuar në portal, në kërkesën për falje publike të KH “Vardar” deri tek portali Ekipa. U lejua nxjerrja e
faljes së redaksisë deri tek paditësi, raport mjekësor nga Dr. Stojan Bajraktarov nga Klinika Universitare,
gjendja rrjedhëse nga Regjistri Qendror i të paditurit të parë, kopje nga Rregullorja për ndeshje hendbolli
nga Federata e Hendbollit në pjesën e organizimit dhe zvillimit të lojërave, pjesë nga Ligji për parandalimin
e dhunës dhe sjelljes së pahijshme në ndeshjet e sportit, kumtesë nga MPB të publikuar në ueb faqen
zyrtare nga 01.12.2013, një intervistë e paditësit dhënë për “Sportsko Radio” dhe e transmetuar nga disa
portale. Vendim nga Regjistri Qendror për regjistrimin e Shoqatës Aksionare Klubi i Hendbollit “Vardar”,
rezultate zyrtare nga FEH për arritjet e “Vardarit” në atë periudhë. Në seancën e 3 marsit të vitit 2015, është
dëgjuar dëshmitari Davor Stojanovski, ndërsa më 27 prill është nxjerrë provë për dëgjimin e palëve.
Pasi që e ka shqyrtuar gjithë situtën, gjykatësit ka vërtetuar se gazetari ka qenë i provokuar nga
intervista e paditësit në të cilën ai ka refuzuar çfarëdo përgjegjësie për ngjarjet në ditën kritike ( një tifoz ka
hedhur karrige në fushë dhe ka shkaktuar një pauzë të vogël).
Mendimin e tij i padituri e ka dhënë në formë të komentit, në të cilin ai nuk e ka mohuar faktin se 99
përqind nga loja, organizimi ka qenë i suksesshëm, por një një moment, një individ ka hedhur njollë të zezë
mbi të, dhe kjo e ka prishur gjithë përshtypjen për ndeshjen. Nga përmbajtja e komentit mund të shihet se
gazetari nuk e konteston faktin se paditësit si njeri i sportit, investon shumë në të dhe këtë gjë ai i tregon
respekt, por vlerëson se si nikoqir i ndeshjes, duhet të ketë përgjegjësi për incidentin.
Gjykatësi ka theksuar se i “i padituri ka përdorur stil satirik të shprehjes”, por vlerëson se “nuk ekzistojnë
fjalë me të cilat shprehet mendim nënçmues për paditësin, e me të cilat do të cenoheshin nderi dhe imazhi
i tij”. Gjykatësi konstaton se “gjatë dhënies së komentit, paditësi si autor i tekstit përdor stilin e tij të të
shprehurit, por në esencë në asnjë vend nuk ka përdorur fjalë ofenduese dhe nënçmuese.
Duke i vlerësuar provat, gjykatësi ka besuar pohimet e të paditurit se nuk e ka patur për qëllim që
të nënçmojë paditësin, por vetëm që të shprehë mendim në publik për punën e klubit dhe për sjelljen e
paditësit si pronar i klubit.
Nga kontrolli në Rregulloren për ndeshje hendbolli të sjellë nga Federata e Hendbollit të Maqedonisë,
gjykatësit ka mundur të vërtetohet edhe për përmbajtjen e nenit 45 në të cilin është theksuar se organizatori
ose ekipi nikoqir, është i obliguar që ti sigurojë të gjitha kushtet e nevojshme për zhvillimin e ndeshjes.
Poashtu, në Ligjin për parandalimin e dhunës dhe sjelljes së pahijshme në ndeshjet sportive, vlerësimi
i mundësisë për të ndodhur incident (neni 4) është në duart e organizatorit, i cili është i obliguar që të
ndërmarrë të gjithë masat preventive.
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Prej gjithë kësaj, gjykatësi ka vlerësuar se i padituri është një gazetar sportiv i cili i njeh mirë rregullat
e kësaj fushe por edhe gjendjen në sport, prandaj ka dashur publikisht të theksojë nevojën e marrjes së
përgjegjësisë, në mënyrë që në të ardhmen të shmangen raste të ngjashem të pahijshme në terrenet sportive.
Në rastin konkret, gjykata ka vlerësuar se to që gazetari sportiv i ka shkruar në tekstin e tij, nuk janë
nxjerrje faktesh, por bëhet fjalë për mendimin e tij personaë dhe këndvështrimin e ngjarjes dhe për këtë gjë
nuk mund të kërkohet dëshmi.
Prej këtu, gjykata nuk mund të përzihet dhe të intervenojë në mënyrën me të cilën është i shprehur
mendimi, e aq më pak në stilin e gazetarit. Gykatësi ka theksuar se intervenimi në stilin e gazetarit me të
cilin e ka shprehur mendimin, sidomos kur bëhet fjalë për komente personale, do thoshte “ kufizim i lirisë
së shprehjes, me çka do të venohej e drejta e paraparë me nenin 10 të Konventës Evropiane për mbrojtjen
e të drejtave të njeriut”.
Në fund, gjykatësi thirret edhe në normat e Ligjit për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje të
parapara në nenin 2, e në të cilin kërkohet që gjykata ta ketë parasysh se liria e shprehjes dhe e informimit
janë të garantuara dhe paraqesin një prej bazamenteve më të rëndësishme të një shoqërie demokratike si
dhe pajtueshmëri me nenin 10 nga Konventa Evropiane.

Rasti: Vlladimir Talevski kundër Bllazhevskas dhe të tjerëve
GJYKATËS: Jovanka Spirova Paneva
PADITËS: Kryetari i Manastirit, Vlladimir Talevski nga Manastiri, i përfaqësuar nga konsorciumi i
avokatëve Vuksanoviç, Petkova dhe bashkëpunëtorët
TË PADITURIT:
1. Shoqata për shërbime Media Print Maqedoni
2. Sonja Kramarska, kryeredaktore e “Utrinski Vesnik”
3. Aneta Bllzhevska, korrepodente nga Manastiri
4. Vasko Kovaçevski, këshilltar nga radhët e LSDM-së në Manastir, të përfaqësuar nga avokati Filip
Medarski
BAZA: Vërtetimi i përgjegjësisë dhe kompensim i dëmit të bërë me ofendim dhe shpifje
VLERA: 2 604 000,00 denarë
TEKSTE QË JANË LËNDË E PADISË:
-Tekst i publikuar në gazetën ditore “Utrinski Vesnik” më 23-24 nëntor të vitit 2013, numër 4341, si dhe
në versionin elektronik të po të njëjtës gazetë më 22 nëntor të vitit 2013 me titull “Sa i pasur është Vlladimir
Talevski”.
STATUSI I PADISË: I zgjidhur në favor të të paditurve – padia është e refuzuar si e pabazë. Paditësi
obligohet që t’ua paguajë harxhimet e procedurës gjyqësore të gjithë të akuzuarve.
DATA E VENDIMIT TË GJYKATËSIT: 11.09.2015
LËNDË E PADISË:
Kryetari Talevski vlerëson se botuesi dhe kryeredaktori janë përgjegjës, pasi që kanë lejuar që të
publikohet tekst me gjoja përmbajtje fyese në gazetën ditore “Utrinski Vesnik”, si dhe në versionin elektronik
të gazetës. Gazetarja e paditur Bllazhevska është përgjegjëse pasi që e ka shkruar tekstin, ka përcjellë
koment ofendues për paditësin, dhe ka publikuar deklaratë të të paditurit Kovaçevski.
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REZYME E RASTIT:
Për kryetarin Talevski, kontestuese është deklarata e dhënë para personave të tretë në të cilën thuhet
se i’u kanë cënuar të drejtat personale. Në të theksohet se paditësi:
-“është pasuruar tej mase gjatë tetë viteve të fundit”
-“tema kryesore e muhabetit në çarshinë e Manastirit janë banesat që i ka blerë”
“ka nivel të ulët të kulturës dhe lëshohet në nivelin e rrugaçit me fjalorin e tij vullgar, gjë që nuk i ka
hije një kryetari të komunës”.
Sipas kryetarit, janë fakte të pavërteta edhe pohimet se është e çuditshme që në periudhën prej viti
2009 deri në vitin 2013, ai dhe gruaja e tij kanë arritur ta rrisin pronën për 6 milion denarë, të blejnë banesë
prej 2 milion denarësh, të kursejnë 760 mijë denarë dhe të blejnë ar në vlerë prej 360 mijë denarësh, gjë që
rezulton me faktin se ai dhe gruaja e tij në muaj kanë kursyer nga 125 mijë denarë. Këto pohime sipas tij,
i’a kanë cënuar imazhin dhe nderin prandaj kërkon nga botuesi dhe redatori që t’i paguajnë nga 7 mijë euro,
gazetari 1 mijë euro, ndërsa ai i cili i ka nxjerrë këto gjëra në publik 430 mijë denarë.
Gjykatësja Jovanka Spirovska Paneva e cila kryeson me këshillin tre anëtarësh, të përbërë edhe nga dy
gjykatës porotë, i ka refuzuar kërkesat e kryetarit të manastirit si të pabaza pasi që nuk ka ekzistuar motivi
për t’i bërë dëm paditësit.
Kësaj gjendje i paraprinë më shumë veprime. Pikë së pari, në seancën përgatitore të mbajtur më 19 maj
të vitit 2015, paditësit i është kërkuar një precizim se në cilat veprime ka ofendim dhe në cilat shpifje. I
padituri MPM me një përgjigje me shkrim ndaj padisë e ka refuzuar akuzën, duke theksuar se si botues, nuk
ka asnjë përgjegjësi pasi në tekst është transmetuar deklaratë e një këshilltari e dhënë në pikën e caktuar
për pyetje këshilltarësh të Këshillit komunal. Arsyetimi i tyre ishte se gazetari i ka respektuar standardet e
profesionit të gazetarisë, prandaj kanë propozuar që padia të refuzohet.
E paditura Kramarska me një përgjigje me shkrim ndaj padisë, por edhe në vetë shqyrtimin përgatitor, ka
theksuar se nuk ekziston legjitimim pasiv. Kjo domethënë se nuk ekziston përgjegjësi direkte për deklaratë
të transmetuar nga personi i tretë. Ajo ka theksuar se përkundër faktit që është kryeredaktore e gazetës, në
kohën kur teksti është publikuar ka qenë në udhëtim zyrtar, dhe përgjegjësi eventuale mund të ketë vetëm
personi i cili e ka zëvendësuar.
Argumentet e gazetares Bllazhevska nga ana tjetër, ishin vetëm se ajo ka transmetuar se çfarë ka
ndodhur në seancën e këshillit komunal të mbajtur më 20 nëntor të vitit 2013, ku bëhej fjalë për pyetje të
këshilltarit Vasko Kovaçevski rreth gjendjes së pasurisë së kryetarit. Sipas saj, nuk është thënë asgjë e
pavërtetë, por vetëm janë përcjellë deklarata të dhëna nga persona të tretë dhe më pas janë formësuar në
tekst gazetaresk.
Edhe i padituri Vasko Kovaçevski në përgjigjen e padisë ka theksuar se nga pozicioni i këshillltarit nga
opozita, ka të drejtë legjitime që të parashtrojë pyetje lidhur me pronat e kryetarit, sidomos kur ka dallime të
mëdha në listat anketuese. Ai i ka refuzuar pohimet e paditësit se ka dhënë intervista ose deklaratë shtesë
për gazetën “Utrinski Vesnik” dhe me këtë gjoja ka shpërndarë në opinion ofendim dhe shpifje.
Nga përmbajtja e verdiktit mund të shihet se gjykata vërtetë është munduar që gjatë shqyrtimit kryesor
të pranojë nxjerrjen e sa më shumë provave. Është bërë kontroll në fotokopjen e tekstit kontestues, numrit
origjinal të gazetës, pjesës së nxjerrë nga versioni elektronik i gazetës, si dhe në ueb faqet e disa mediave
të tjera si Telma, dhe portali elektronike Bukvar.mk, nga kërkesa për falje publike.
Përpos kësaj, është bërë kontrollimi edhe i procesverbalit nga seanca e këshillit të komunës së
Manastirit, konkluza e Ministrisë së Financave, Drejtoria për të hyra publike, mendim nga person i
specializuar, vërtetim nga komisioni komunal zgjedhor, pjesë nga listat anketuese, vërtetim nga Kadastra.
Është dëgjuar edhe inçzimi audio nga pres konferenca e paditësit, si dhe është bërë kontroll në fotokopjen
nga pasaporta e të paditurës Kramarska.
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Prej të gjithë provave të nxjerra, gjykata ka vërtetuar edhe gjendjen faktike, por në mënyrë shtesë
ka arsyetuar edhe se cilat janë shkaqet për shkak të cilave gjykata ka vendosur t’a refuzojë padinë. Në
argumentin e saj fillimisht thirret në nenin 7 të Ligjit për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje, dhe në
të thuhet se “nuk ka përgjegjësi për ofendim, në qoftë se deklarata është dhënë gjatë punës së Kuvendit të
Maqedonisë, në punën e këshillave komunale ose të Qytetit të Shkupit, në procedurë administrative ose
gjyqësore, ose para Avokatit të Popullit, vetëm në qoftë se paditësi dëshmon se deklarata është qëllimkeqe”
Gjykatësi është thirrur në nenin 10 të të njëjtit ligj në të cilin përjashtohet përgjegjësia nëse deklarata
është dhënë në ndonjë vepër letrare, shkencore ose artistike, gjatë ushtrimit të profesionit të gazetarisë,
veprimtarisë politike ose shoqërore, në mbrojtje të lirisë së shprehjes, mendimit dhe të drejtave të tjera
gjatë mbrojtjes së interesit publik.
Gjykatësi ka konstatuar se Kovaçevski nuk ka dhënë deklaratë për t’a dëmtuar imazhin e kryetarit, por
se detyra e tij dhe e drejta legjitime është qoftë si këshilltar që të parashtrojë pyetje nga interesi publik.
Nuk është gjetur element për përgjegjësi as të kryeredaktores Sonja Kramarska për shkak të mungesës së
legjitimimit pasiv.
Sa i përket padisë ndaj gazetares Bllazhevska, gjykata nuk ka dashur që të ndërhyjë në mënyrën e
përgatitjes së teksteve nga gazetarët dhe stilin e shprehjes së tyre, por ka konstatuar se gazetarja pa
dyshim është nisur nga interesi publik , pasi që bëhej fjalë për çështje të lidhura me punën e vetëqeverisjes
lokale.
Siç ka theksuar edhe mbrojtja në përgjigjen e padisë, e paditura e tretë ka patur një bazë faktike për të
besuar në atë që e ka shkruar, pasi që çështje e pronës së kryetarit nuk është ngritur për herë të parë nga e
paditura e tretë, por për këtë gjë kanë shkruar thuajse të gjithë mediat relevante, menjëherë pas “ngjarjeve
skandaloze” në seancën publike të këshillit të Manastirit.
Është e pritshme nga gazetarët, analistët dhe gjithë ekspertët relevant që të reagojnë ndaj ngjarjeve
të këtij lloji, sidomos kur kihet parasysh karrakteri i publikut dhe transparencës të cilin e ka për obligim
kryetari.
Në gjykatë janë nxjerrë disa shkrime të gazetarëve prej të cilave duket qartë se temat për të cilat shkruan
e paditura e tretë, kanë zgjuar interes në opionin, gjë që e paditura e tretë e ka theksuar në komentin e saj.
Gjatë marrjes së qëndrimit final, gjykatësi është thirrur në një prej parimeve të një shteti demokratik, që
është liria e të shprehurit dhe informimit.
Gjykata ka rikujtuar se ka mundësi që të ketë kufizime, por vetëm në raste të caktuara që janë në
pajtueshmëri me Konventën Evropiane për liritë dhe të drejtat e njeriut, dhe praktikën e Gjykatës Evropiane
për të drejtat e njeriut.
Por, në rastin konkretm gjykata nuk ka parë të ketë përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje pasi
që gazetarët vetëm e kanë kryer punën e tyre dhe në të kundërtën, do të cënohej parimi bazë për liri të
shprehjes.
Gjykatësi në verdikt thirret në nenin 10 nga Konventa Evropiane ( edhe pse nuk citon ndonjë verdikt
konkret), i cili i afirmon dhe mbron, lirinë e mendimit, lirinë e marrjes dhe përcjelljes së informatave dhe
idevem pa përzierjen e pushtetit publik dhe pavarësisht kufijve. Gjatë vërtetimit të barazpeshës mes të
drejtës së privatësisë dhe lirië së informimit, gjykata e ka marrë parasysh praktikën e Gjykatës Evropiane
për të drejtat e njeriut, e cila parashikon një nivel më të lartë të tolerancës nga ana e bartësve të funksioneve
publike. Duke marrë parasysh se shumica e të paditurve janë gazetarë, gjykata është nisur nga nevoja e
gazetarëve për ta ushtruar profesionin dhe mision e tyre në mënyrë të lirë.
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Ky publikim është hartuar me ndihmë të Bashkimit
Evropian. Përmbajtja e publikimit është në përgjegjësi të
plotë të ShGM-së dhe në asnjë mënyrë nuk mund
të konsiderohet se shpreh pikëpamjet e
Bashkimit Evropian

Projekti implementohet nga ShGM

Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e SHGM dhe në asnjë mënyrë s’mund
të konsiderohet se i shpreh pikëpamjet e Civica Mobilitas, Agjencisë Zvicerane për Zhvillim
dhe Bashkëpunim (SDC) apo organizatave që e realizojnë.

