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Меѓународен пакт за граѓански и политички права
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Закон за облигационите односи
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ВОВЕД
Тековната расправа за прашањата на клеветата и навредата е дел од
пошироките реформи на медиумскиот сектор, предвидени во двата
клучни меѓународни документи – „Извештајот на Прибе“ и „Итните
реформски приоритети на ЕУ“.

Реформите предвидени во двата документи се одговор на искуствата со повеќегодишната состојба на „заробена држава“ за време на
владеењето на претходната влада. Нивната цел е да се обнови владеењето на правото како основен предуслов за развојот на демократскиот систем во Македонија и како предуслов за продолжување
на евро-атлантските интеграции.
„Заробената држава“ во областа на медиумите се манифестираше во
очигледната желба на власта да воспостави максимална контрола
врз медиумите и да ги претвори во свои гласноговорници.

Злоупотребата на тужбите за навреда и клевета беше сметана за инструмент за силен притисок врз медиумите со критичка уредувачка
политика. Опасноста се сметаше за особено голема поради спрегата, односно, влијанието што извршната власт го имаше врз судската
власт.1

Статистиките за бројот на тужби и судски спорови не ја потврдуваат
таквата перцепција. Напротив, бројот на активни тужби за навреда
и клевета против новинари и медиуми постојано опаѓа, со висока
стапка на успех во решавањето на случаите во полза на тужените
1

Таквата перцепција беше потврдена од прислушкуваните разговори што тогашната опозиција ги обелодени
во првата половина на 2015 година. Во некои од објавените прислушкувани разговори јасно се слуша како
високи функционери на владејачката партија разговараат кои лица да бидат поставени за судии.
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новинари и медиуми. Претходната влада многу посистематски ги
користеше тужбите за навреда и клевета кон директната политичка опозиција.

Тоа не значи дека навредата и клеветата нема да останат сериозна потенцијална закана по слободата на изразување, слободата на
информирање и медиумските слободи. Европската конвенција за
човековите права и слободи го гарантира правото на репутацијата,
а заштитата на тоа право е еден од дозволените основи за ограничување на слободата на изразување. Оттаму, можноста за злоупотреба
на тоа право, особено преку арбитрарни тужби за навреда и клевета,
останува потенцијално моќен инструмент за замолчување на медиумите и новинарите.

„Извештајот на Прибе“ и „Итните реформски приоритети на ЕУ“, во
препораките што се однесуваат на прашањето на навредата и клеветата, сосема малку го спомнуваат Законот за граѓанска одговорност
за навреда и клевета (ЗГОНК). Сепак, тоа не значи дека не треба да
ги разгледаме можностите за подобрување и на неговите одредби,
во склоп на напорите за намалување на можностите за злоупотреба
на тужбите за навреда и клевета како средство за притисок врз медиумите.
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ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ОБЛАСТА
НА НАВРЕДАТА И КЛЕВЕТАТА
Македонија, почитувајќи ги препораките на Советот на Европа2, ја
декриминализираше навредата и клеветата со усвојување на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета во ноември 2012
година3. Процесот на декриминализација го иницираше Здружението на новинарите на Македонија, а на нивната иницијатива се придружија и другите граѓански организации што работат во областа
на медиумите и слободата на изразувањето.

Македонија, во процесот на декриминализација на навредата и клеветата, избра тоа прашање да го регулира со посебен закон4, наместо
целосно таа материја да ја остави на веќе постоечката регулатива во
Законот за облигационите односи.5

Главна цел на декриминализацијата на навредата и клеветата беше
да се избегне појавата од самоцензура кај новинарите6. Истовремено, таа требаше да придонесе за скратување на судските постапки,

2

Резолуција 1577 (2007) Кон декриминализација на клеветата, на Парламентарното собрание на Советот
на Европа, Resolution 1577 (2007) Towards Decriminalisation of Defamation, of the Parliamentary assembly
of the Council of Europe, достапна на адресата http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=17588&lang=en

3

Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета (Службен весник на РМ, Бр. 143/2012)

4

Од земјите во регионот, во Босна и Херцеговина и во Косово е прифатен пристапот на усвојување на
посебни закони за заштита од клеветата. За споредба, во Србија таа материја е оставена на Законот за
облигационите односи и Законот за парнична постапка. Хрватска сè уште ја нема декриминализирано
клеветата.

5

Закон за облигационите односи (Службен весник на РМ, бр. 18/2001) достапен на адреса http://www.slvesnik.
com.mk/Issues/9B34D7ACD289420FBAF034D79CEF86B9.pdf. Законот за облигациони односи ја регулира
материјата поврзана со заштитата на угледот и честа во поглавјата IV. Посебно за надоместот на материјална
штета во случај на повреда на честа и ширење на невистинити наводи, и V. Надомест на нематеријална штета.

6

Маја Јовановска и Гордана Дувњак, „Примената на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета
во судските постапки против новинари“, ЗНМ, декември 2017 година. Достапно на адреса http://znm.org.mk/
анализи-и-публикации/примена-на-законот-за-граѓанска-одгов/

11

Навредата и
клеветата

како дел од м
едиумските р
еформи

како и да придонесе надоместоците за нематеријална штета да бидат последната санкција.

Инаку, во моментот на декриминализација на навредата и клеветата, пред македонските судови се водеа околу 330 кривични постапки за навреда и клевета. Од таа бројка, а користејќи ја можноста да
ја продолжат постапката, пред граѓанските судови беа префрлени
80-тина тужби за навреда и клевета против новинари.

Од тој момент, бројката на активни тужби за навреда и клевета постојано паѓа. Податоците од програмата за бесплатна правна помош
за новинари и медиуми што ја води Центарот за развој на медиуми
со поддршка на британската организација МЛДИ го потврдува тој
пад. Последниве неколку години, програмата прима барања за застапување на новинари во просечно 5 нови случаи годишно.

Барањата за судска заштита на репутацијата преку тужби за навреда и клевета претходната влада, односно носечката партија во владината коалиција, многу почесто ги користеше против политичките
противници од опозицијата7. Во однос на новинарите, поранешната
владејачка партија генерално го почитуваше ставот усвоен по усвојувањето на ЗГОНК, дека нејзините функционери нема да тужат
новинари, со неколку значајни исклучоци8. Од друга страна, некои
партии партнери во тогашната владеачка коалиција често тужеа новинари и медиуми кои критички известуваа за нивните активности.
Искуството на адвокатите ангажирани на одбрана на новинари и
медиуми тужени за навреда и клевета во рамките на Програмата за
бесплатна помош за новинарите покажуваат дека судската пракса

12

7

Такви случаи се Никола Груевски против Тито Петковски (види во ЦРМ, „Мониторинг на судските случаи за
навреда и клевета, Извештај бр. 4“, декември 2014, достапно на http://mdc.org.mk/wp-content/uploads/2015/11/
CRM_Izvestaj_Monitoring_Navreda-i-kleveta-Dek-2014.pdf), Елизабета Канчевска Милевска против Петре
Шилегов и Гордана Јанкуловска против Петре Шилегов (за двата случаи види во ЦРМ, „Мониторинг
на судските случаи за навреда и клевета“, јули 2015, достапно на адреса http://mdc.org.mk/wp-content/
uploads/2015/11/CRM_Izvestaj_Monitoring_Navreda-i-kleveta-Juli-2015.pdf)

8

Двата случаи се Сашо Мијалков против Владо Апостолов, Јадранка Костовска и Игор Илиевски и Владимир
Талески против Анета Блажевска и други. Види подолу во делот за судската пракса.
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во најголемиот дел беше одлична, дека судиите одлично си ја вршеа
работата во толкувањето и примената на законот и на практиката
на Европскиот суд за човекови права.

Исклучоци се неколку случаи во кои високопозиционирани функционери на владејачката партија тужеа новинари и медиуми. Во
таквите случаи можеше да се види постоењето на „двојни аршини“,
односно очекувањето судовите да пресудат во нивна корист. Иако
малку по број, таквите случаи послужија како предупредување за
сите што сакаат да ја критикуваат власта со ефект на „оладување“
на новинарите и медиумите.

Таа ситуација и перцепција се рефлектираат и во двата меѓународни документи во кои се исцртани реформите што Македонија треба
да ги спроведе за да ги елиминира последиците од периодот на „заробената држава“. Така, Извештајот на Прибе9, на кратката листа на
позитивни настани што ги спомнува, ја сместува и темата на навредата и клеветата, пред сѐ, поради спроведената декриминализација
на клеветата.

„Извештајот на Прибе“, односно „Препораките на групата искусни
експерти за системските прашања во областа на владеење на правото поврзани со следењето на комуникациите откриено пролетта
2015 година“ препорачува навредата да не се користи како средство
за потиснување на јавната дебата, додавајќи дека „особена загриженост се јавува во случаите кога политичари тужат новинари за клевета“. Извештајот, исто така, препорачува подобрување на примената на законодавството, односно на судската пракса а единствената
препорака што се однесува на законот е да се разгледа можноста за
проширување на законските ограничувања на висината на надоместокот за нематеријална штета што може да биде досуден и на други
категории граѓани. Вториот извештај на Прибе од септември 2017
9

Recommendations of the Senior Experts’ Group on systemic Rule of Law issues relating to the communications
interception revealed in Spring 2015, European Commission, released on 8 June 2015, достапно на адреса
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_
recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf
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година, меѓу забележаните подобрувања на состојбите, го спомнува
и прашањето на навредата и клеветата, посочувајќи дека „бројот на
тужби за навреда и клевета е опаднат и тоа во моментов не се смета
за прашање што предизвикува голема загриженост“.

Вториот Извештај на Прибе од септември 2017 година10, посветен на
остварувањето на итните реформски приоритети, забележува дека
„бројот на тужби за навреда и клевета е опаднат и тоа во моментов
не се смета за прашање што предизвикува голема загриженост“.

„Итните реформски приоритети на ЕУ“11, во областа на навредата и
клеветата, се фокусирани на намалувањето на бројот на случаи на
тужби за навреда и клевета што ќе стигнат до судовите. Препораките се однесуваат на промените во процесните правила за да се намали бројот на случаи што ќе стигнат пред судовите со зголемување
на улогата на медијацијата, како и на улогата на саморегулацијата и
воздржувањето од тужење на новинари од страна на политичарите.
Исто така, ЕУ бара отстранување на „навредата“ и со неа поврзаните
дела од ЗГОНК, затоа што навредата не влегува во дефиницијата за
клевета според член 10 од ЕКЧП.

14

10

The Former Yugoslav Republic of Macedonia: Assessment and Recommendations of the Senior Experts’ Group on
Systemic Rule of Law Issues 2017, достапен на адресата https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/
near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf, објавен на 14 септември 2017
година.

11

Urgent Reform Priorities for the former Yugoslav Republic of Macedonia (June 2015), достапни на адресата https://
eeas.europa.eu/sites/eeas/files/urgent_reform_priorities_en.pdf, објавен во јуни 2015 година.
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ТЕКОВНИТЕ РЕФОРМИ
И ПРАШАЊЕТО НА КЛЕВЕТАТА
Како и останатите реформи во областа на медиумите, посочени во
Извештаите на Прибе и во Итните реформски приоритети на ЕУ, и
потребните реформи за да се намали бројот на случаи на навреда и
клевета што пристигнуваат пред судовите, се одвива недозволиво
споро.
Забележливо е дека од итните реформски приоритети од документот на ЕУ12, вистинска законодавна интервенција е потребна само
во точката што се однесува на отстранување на навредата од законот, затоа што навредата не влегува во дефиницијата за клевета во
смисла на член 10 од Европската конвенција за човековите права
(ЕКЧП)13. Останатите точки бараат ревизија на процесните правила,
поголемо користење на медијацијата, поддршка и промоција на користењето на саморегулаторните механизми за решавање на споровите и, на политичко ниво, воздржување од политичарите и јавните
функционери од тужби за навреда и клевета.
Владата на РМ не ги вклучува прашањата од областа на клеветата
во своите официјални планови за спроведување на реформите што
ги бараат Извештаите на Прибе и Итните реформски приоритети.
Медиумските реформи се дел, на пример од „Планот 3-6-9“14, но тој
план не ја спомнува клеветата. Од друга страна, „Планот 18“15, ус-

12

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

13

Европска конвенција за заштита на човековите права (на македонски јазик), достапна на адресата https://
www.echr.coe.int/Documents/Convention_MKD.pdf

14

План 3-6-9, интернет страна на Влада на Република Македонија, достапен на адреса https://vlada.mk/sites/
default/files/programa/2017-2020/Plan%203-6-9%20MKD.pdf

15

План 18, интернет страна на Влада на Република Македонија, достапен на адреса https://vlada.mk/sites/default/
files/programa/2017-2020/plan_18_mkd.pdf
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воен во април 2018 година, воопшто не ги спомнува медиумските
реформи, вклучително и потребата од реформи во областа на клеветата и навредата.

Факт е дека, како и сите други медиумски реформи, особено во делот
кој се однесува на законодавни интервенции, односно промени во
постоечкото законодавство, и реформите што треба да го намалот
потенцијалот на можните тужби за клевета како средство за притисок врз медиумите доцнат. Тоа доцнење ги одложува и натамошните
реформи, вклучително и по прашањата поврзани со клеветата како
инструмент за притисок врз слободата на изразување, што ќе треба
да се спроведуваат на подолг рок.
Сметаме дека властите, пред сѐ, законодавната и извршната власт,
треба сторат сѐ што е потребно за да ги вратат и медиумските реформи, отсутни од таканаречениот „План 18“, во целина во фокусот
на процесот на реформи, вклучувајќи ги и препорачаните реформи
во областа на клеветата и навредата наведени во Извештајот на
Прибе и Итните реформски приоритети на ЕУ.

16
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ЗАШТИТАТА НА ЧЕСТА
И УГЛЕДОТ НАСПРОТИ СЛОБОДАТА
НА ИЗРАЗУВАЊЕ
Слободата на изразување не е апсолутно право и таа може да биде
ограничена. Заштитата на угледот и репутацијата на другите лица
е една од дозволените можности за ограничување на слободата на
изразување, според сите меѓународни документи и договори. Така,
и член 19 од Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките
права16 и членот 1017 од Европската конвенција за човековите права ја спомнуваат заштитата на угледот и репутацијата на другите
во соодветните ставови што ја регулираат можноста за ограничување на слободата на изразување. Истите ставови, освен што овозможуваат ограничување на слободата на изразување (за заштита
на правата, угледот и честа на другите, националната безбедност
или јавниот ред, како и јавното здравје и морал – според МПГПП18;
или за заштита на правата и угледот на другите, заштита на националната безбедност, спречување на нереди и криминал - јавен ред
и добросостојба, заштита јавното здравје или морал, заштита на територијалниот интегритет или јавната безбедност, спречување на
16

Меѓународен пакт за граѓански и политички права, Член 19, став 3, гласи: „Остварувањето на слободата
предвидена во став 2 на овој член повлекува посебни обврски и одговорности. Тоа може да биде подложено
на одредени ограничувања кои сепак мора да бидат изречно утвредни со закон и кои се нужни:
а) за почитување на правата и угледот на другите лица;
б) зазаштита на националната безбедност, или јавниот поредок, или јавното здравје или морал.“ Преводот
на македонски јазик е достапен на интернет страната bezomrazno.mk, http://bezomrazno.mk/wp-content/
uploads/2013/10/Megjunaroden-pakt-za-gragjanski-i-politicki-prava.pdf

17

Европска конвенција за заштита на човековите права, во член 10, став 2, вели: „Остварувањето на овие
слободи, бидејќи со себе носи и одговорност, може да се подложи на формалности, услови, рестрикции
или казни определени со закон и неопходни во едно демократско општество, во интерес на националната
безбедност, територијалниот интегритет или јавната сигурност, за заштита од немири или кривично дело,
на здравјето или моралот, репутацијата или правата на другите, за заштита од откривање на доверливи
информации или за одржување на авторитетот и непристрасноста на правосудството.“ Текстот на
Конвенцијата е достапен на македонски јазик на интернет страната на Европскиот суд за човекови права, на
адреса https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_MKD.pdf

18

Член 10 од Меѓународниот пакт за човекови права
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откривање на информациите добиени во доверба, чување на авторитетот и непристрасноста на правосудството, како што наведува
членот 10 од ЕКЧП19) ги наведуваат и стандардите што треба да ги
исполнат сите такви ограничувања.

Тој, таканаречен „трипартитен“ тест, бара сите ограничувања да бидат пропишани со закон (начело на законитост), да одговараат на
пропишаната цел (односно на некоја од целите пропишани во член
10 од МПГПП или член 19 од ЕКЧП), и да бидат нужни во едно демократско оптество. Притоа, законите треба да се јасни и недвосмислени, да немаат ретроактивно дејство, и да бидат достапни20.

При усвојување на законодавството за навреда и клевета, особено
внимание треба да се посвети на балансот со слободата на изразување. Се смета дека правото на слобода на изразување е од клучно
значење за функционирање на демократијата, затоа што овозможува отворен проток на идеи и повикување на властите на одговорност. Европскиот суд за човекови права постојано ја повторува
поентата дека слободата на изразување е една од основите на демократското општество и еден од основните предуслови за напредок
на општеството и за развојот на сите луѓе.

18

19

Член 19 од Европската конвенција за заштита на човековите права.

20

За повеќе детали за ограничувањата на слободата на изразување, види во Медарски, Филип и Селмани,
Насер, „Прирачник за клевета и навреда“, ЗНМ, 2015, во Дел 1„Слободата на изразување“. Достапно на
адреса http://znm.org.mk/wp-content/uploads/2016/03/Прирачник-за-клевета-и-навреда-МК.pdf
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Клевета наспроти навреда
Одлуката на Судот во случајот Хендисајд против Обединетото Кралство21 од 7 декември 1976 година, утврдува дека „Предмет на Член
10, став 2, (слободата на изразување) се применува не само на ’информациите’ или ’идеите’ на кои гледаме благонаклони или ги
сметаме за ненавредливи или индиферентни, туку и за оние што
ја навредуваат, шокираат и вознемируваат Државата или кој било
сегмент од населениети. Такво барање пред нас поставуваат плурализмот, толеранцијата и отворениот ум без кои не може да постои
’демократско општество’.

Од друга страна, сите луѓе имаат право на заштита на репутацијата (член 17 од МПГПП, или право на репутација опфатено од член
8 од ЕКЧП (право на приватен и семеен живот. Сепак, како што посочуваат од организацијата „Артикл 19“ (Article 19) од Лондон, во
преамбулата на „Принципи за слободата на изразување и заштитата
на репутацијата“, „вистинската причина за постоењето на законодавството за клеветата е да ги штити луѓето од лажни
изјави за фактичката состојба што причинуваат штета на
нивната репутација (углед) а не да штити субјективни чувства и интереси.“22

21

ECHR, Handyside v UK, 7 December 1976, достапно преку системот HUDOC, на адреса https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695376%22],%22itemid%22:[%22001-57499%22]}

22

Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation, Article 19, UK, 2017,
достапен на адреса https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38641/Defamation-Principles-(online)-.pdf
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Во овој цитат можеме да ја направиме и разликата помеѓу клеветата
и навредата, односно, повредата на правото на репутација (углед)
што лицето го има во јавноста, и чувството на навреденост, односно
повреда на нечии лични чувства со дадена изјава. Имено, ниту член
19 од МПГПП, ниту членот 10 од ЕКЧП, не ја спомнуваат честа, туку
само репутацијата на другите како основа поради која може да се
ограничи правото на слободата на изразување.

Поради тоа, апсолутно е прифатлива препораката од „Итните реформски приоритети“, објавени од страна на Европската комисија
во јуни 2015 година, за одвојување на сите одредби што се однесуваат на „честа“, „навредата“ или „дигнитетот“ од постоечкото законодавство, а со цел да се намали бројот на случаи што стигнуваат
пред судовите. На граѓаните секако ќе им остане можноста за повредената „чест“ да бараат надомест во граѓанска постапка, според
Законот за облигациони односи, кој ја регулира таквата можност во
поглавјето V. Надомест на нематеријална штета.

20
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АРБИТРАРНО ТУЖЕЊЕ ЗА КЛЕВЕТА
Вториот „Извештај на Прибе“ од септември 2017 година наведува
дека клеветата, во периодот што го покрива извештајот, не е проблематична како инструмент за притисок врз новинарите и медиумите. Таквиот став, како што веќе спомнавме, го потврдуваат и
статистиките за бројот на активни и нови тужби за клевета против
новинари и медиуми.

Тоа, од друга страна, не значи дека ризикот целосно е отстранет. Финансиската состојба на медиумскиот пазар во Македонија, ниските
плати и проблемите со одржливоста на медиумите, ги прават медиумите и новинарите ранливи на таков тип на правосуден притисок,
затоа што малкумина од нив можат да си ги дозволат трошоците на
продолжена правна битка. Не треба да не утеши фактот дека тоа не
е проблем само во Македонија.

Појавата на таканаречени „стратешки тужби против учеството
на јавноста“ (на англиски „SLAPP“ Strategic Lawsuits Against Public
Participation23) ја има во сите земји, кога субјект што има реална моќ
тужи за клевета без основа и дури без намера да го добие бараниот
надомест, туку да ја спречи критиката или политичкото изразување.
Целта, всушност, е да се вовлечат тужените во пролжена и скапа судска постапка, нешто што се помалку медиуми во тековната медиумска криза можат да си го дозволат. Така, често се спомнуваат лица
што поседуваат огромни лични богатства, со развиени и разгранети
деловни интереси, што тужат или најавуваат тужби секогаш кога ќе
бидат спомнати во медиумите, без оглед на контекстот или содржината на написите во кои се спомнуваат.

23

Прочитајте повеќе на Википедија, https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_lawsuit_against_public_participation
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Македонските новинари, со мал број исклучоци, се особено ранливи
на тој вид на притисок. Ниските плати и несигурноста на работните места генерално значат дека, како и нивните колеги насекаде во
светот, тие тешко можат да си ги дозволат трошоците на продолжена судска постапка24. Тоа укажува на потребата од воведување на
формални можности за оспорување на таквиот вид на постапки. Некои од можностите на кои укажуваат актерите што се борат против
таквиот вид на тужби се барањето од тужителот да ја покаже веројатноста дека ќе победи во процесот. Артикл 19 дополнува25 дека
можни решенија се можноста за поднесување против-тужба за злоупотреба на граѓанската процедура, или постоење на процесен инструмент што ќе му овозможи на судот рано отфрлање на тужба за
која ќе утврди дека е насочена кон говор што е поврзан или директно произлегува од прашање што ја интересира јавноста. Иако кај нас
тој вид на злоупотреба на законодавството за клеветата не е честа
мотивација за поднесување тужби за клевета, нивото на ранливост
и потенцијалот за злоупотреба е релативно висок па би требало да
размислиме за внесување на слични инструменти за спречување на
арбитрарно тужење.

22

24

На пример, Програмата за бесплатна правна помош за новинари и медиуми во неколку случаи се соочила
со потребата да бара ослободување од обврската за плаќање на таксата за поднесување жалба до
апелациски суд затоа што новинарите не можеле да го платат износот. Индикативен е случајот на неделникот
„Фокус“ и неговите новинари, по пресудата во случајот Мијалков против Фокус, Апостолов, Костовска и
Илиевски, кога само медиумската заедница, со солидарна акција, успеа да ги собере потребните средства за
досудениот надоместок за нематеријална штета.

25

Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation, Article 19, UK, 2017,
достапен на адреса https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38641/Defamation-Principles-(online)-.pdf,
страна 15, во Comment to Principle 6
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МЕДИЈАЦИЈА И САМОРЕГУЛАЦИЈА
Објавувањето на вистинити и проверени информации во секој случај е во основата на новинарската професија, етичките и професионалните стандарди за нејзино вршење. Од друга страна, сите закони
за клевета пропишуваат дека почитувањето на професионалните
стандарди и етичките правила на новинарската професија се најдобра одбрана за новинарите тужени за клевета. Тоа и дава особено
значење на новинарската саморегулација, на етичките кодекси и
телата што се грижат за нивното спроведување – редакциски и на
ниво на професионални здруженија или цела професија – во одбраната од тужби за сторена клевета и во нивното спречување.

Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета пропишува,
во член 5, став 3, дека „како професионални правила на новинарската професија се сметаат правилата за прибирање, анализа и публикување на информации утврдени од професионалната организација
на новинарите“. Во Македонија постои Кодекс на новинарите на Македонија26, и постои тело – Совет за етика во медиумите на Македонија27 – што ги утврдуваат професионалните стандарди и етичките
правила на однесување на новинарите. Дополнително, Здружението
на новинарите на Македонија има свое внатрешно тело – Совет на
честа на ЗНМ, кое исто така се занимава со жалби за непочитување
на новинарската етика за членовите на ЗНМ. За жал, внатрешната

26

Достапен на интернет страната на Здружението на новинарите на Македонија, http://znm.org.mk/кодекс-нановинарите

27

Совет за етика во Медиумите на Македонија (СЕММ), http://semm.mk/

23

Навредата и
клеветата

како дел од м
едиумските р
еформи

саморегулација во индивидуалните редакции е неразвиена, и малку
медиуми имаат усвоено јавно достапни внатрешни правила за однесување на новинарите.

За почитувањето на професионалните стандарди и нивните повреди може да одлучува само професијата, односно саморегулаторното
тело на кое новинарите му имаат дадено мандат да носи такви одлуки, а не и надворешни тела и институции. Судот може да донесе
меродавна одлука дали настапила или не настапила клевета, но не
и да одлучува дали однесувањето на новинарите било во согласност
со професионалните стандарди, и за тоа би морал да го консултира
саморегулаторното тело, доколку тоа се нема произнесено за соодветниот случај донесен пред судот.
Во регионот на Југоисточна Европа, само Граѓанскиот закон против
навреда и клевета на Косово изрично ги спомнува, во одредбите за
задолжително ублажување на штетата, постапките пред надлежното регулаторно тело, Независната комисија за медиуми на Косово, и
саморегулаторното тело, Совет за печатени медиуми28.

Во Србија и во Босна и Херцеговина, познати се случаи кога судовите
ги прифаќале одлуките на саморегулаторните тела како дел од доказите приложени од одбраната на новинарите тужени за навреда
и клевета. Сепак, судовите немаат формална обврска, заснована на
закон или подзаконски акт, да ги консултираат или прифаќаат одлуките на саморегулаторните тела.
Слична е ситуацијата и во Македонија, каде често се случува адвокатите на странките инволвирани во судски постапки за навреда и
клевета да побараат од Советот за етика во медиумите на Македонија да даде свое мислење за предметниот случај и тоа мислење да
го достави пред судот, како дел од доказниот материјал.

28
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Civil Law against Defamation and Insult, available on the web-site of the Official Gazette of the Republic of Kosovo,
http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=28&lang=en, Article 12.
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Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, во член 13
(Ублажување на штетата), бара од тужителот да „презема мерки за
ублажување на штетата“ преку барање за извинување и јавно повлекување на спорните изјави. Одредбите од тој член во голема мера
се паралелни на правилата за одговор и исправка од Законот за медиуми29. Оттаму, може да се размисли за изрично спомнување на
Законот за медиуми и правото на одговор и исправка како една од
можностите за ублажување на штетата наведени во член 13. Дополнително, следејќи го примерот на Косово, можеби треба да се размисли и за изрично наведување на постапките пред саморегулаторното тело како еден од начините за решавање на спорот и ублажување
на штетата, и како можност да се избегне судска постапка.
Во согласност со препораките на ЕУ за вклучување на процесот за
вонсудско решавање на спорови, односно медијација, а со цел да
се намали бројот на случаи што ќе стигнат пред судовите, треба да
се размисли за можноста да се воведе задолжителна медијација во
споровите за повреда на угледот. Законот за парничната постапка со
измените од 2015 година, предвидува задолжителна медијација за
стопанските спорови со вредност до 1,000,000 денари30. Иако не се
работи за стопански спорови, тужбите за навреда и клевета вклучуваат и барања за надомест на нематеријална штета, кои ретко ја надминуваат сумата предвидена во Законот за парничната постапка.
Искусните правници и адвокати што ги консултиравме за ова прашање не гледаат проблем обврската за задолжителна медијација да
се прошири и на случаите во кои се бара заштита на репутацијата.

29
30

Закон за медиуми (Службен весник на РМ Бр. 184/2013)
Закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка (Службен весник на РМ, Бр.
124/2015), член 47, се однесува на член 461 од ЗПП.
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СУДСКА ПРАКСА
Праксата на македонските судови во одлучувањето по тужбите за
клевета и навреда долго време беше перцепирана како најголем
проблем со кој се соочуваат новинарите и медиумите што се јавуваат како тужени за тие дела31. Состојбите во македонското правосудство, генерално, беа идентификувани како еден од најгорливите
проблеми и со право правосудството добива сопствени поглавја во
двата меѓународни документи што ги исцртуваат потребите и правците во кои треба да се движат реформите во државата по отстранувањето на претходниот авторитарен режим.
Оттаму, јасно е дека целосно отстранување на слабостите во работата на судовите што разгледуваат случаи на тужби за навреда и
клевета не е можно без темелна реформа на правосудството за да
се обезбеди негова целосна независност од извршната или закондавната власт, потреба наведена и во „Извештајот на Прибе“ (во неговите две изданија, од јуни 2015 и од септември 2017 година) и во
Итните реформски приоритети на ЕУ.

Специфичните слабости што се наведуваат во врска со случаите на
тужби за навреда и клевета претежно се однесуваат на обвинувањата за примена на „двојни аршини“ во третманот на тужбите во кои
како тужители се јавуваа/т носители на високи државни или партиски функции (за разлика од тужбите и случаите во кои се инволвирани обични граѓани) и третманот на случаите во кои како тужени се наоѓаат новинари, уредници или медиуми што објавуваат
исклучиво на интернет.
31
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Преглед на судската пракса, со примери, е достапен во извештајот „Примената на Законот за граѓанска
одговорност за навреда и клевета во судските постапки против новинари“, ЗНМ, декември 2017 година,
подготвен од Маја Јовановска и Гордана Дувњак. Достапно на адреса http://znm.org.mk/анализи-ипубликации/примена-на-законот-за-граѓанска-одгов/
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„Двојни аршини“ во третманот на случаите
Иако се работи за екстремно ретки случаи, состојбите во македонското правосудство, во кое за напредувањето во кариерата и пополнувањето на судиските места одлучуваше мал број на луѓе во самиот
врв на извршната власт, не можеа да не се одразат во начинот на кој
судиите, од кои се очекуваше да ја „вратат услугата“, ќе им пристапуваат на тужбите за навреда и клевета.

Во таа смисла, веројатно индикативен е случајот Сашо Мијалков
против ФОКУС, Апостоловски, Костова и Ивановски, за кој никој не
очекуваше ослободителна пресуда, иако целата медиумска, но и пошироката јавност, беа убедени дека кај новинарите на неделникот
Фокус не постои никаква вина, затоа што се работи за класичен случај на „пренесување на туѓи зборови“.
Од друга страна, во случајот Талевски против Блажевска и други,
судот ја отфрли тужбата на поранешниот градоначалник на Битола
против новинарката Анета Блажевска, уредничката и издавачот на
„Утрински Весник“. Исходот на тој случај може да се толкува како
резултат од непостоењето на „двојните аршини“32.

Адвокатите ангажирани на одбрана на новинари и медиуми тужени за навреда и клевета потврдуваат дека судовите применуваа таков „двоен аршин“. Тие додаваат дека во најголемиот број „обични“
случаи, кога како тужители настапуваат граѓани или субјекти што
немаат висока политичка или државна функција, судските одлуки

32

Претпоставката е дека градоначалникот на вториот по големина град во Македонија заземаше високо
место во партиската хиерархија на тогашната владејачка партија.
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се извонредно добро образложени, со одлично образложено толкување на законите и праксата на Судот за човекови права во Стразбур. Дури, според адвокатите, некои од таквите пресуди можат да
послужат како примери во наставата на правните факултети.

Постоењето на преференцијален третман за високо-рангирани државни и политички функционери особено е видливо во неколку
случаи на тужби за клевета против опозициски политичари33.

Авторот на овој документ, поради тоа, ги поддржува сите напори за
реформи во правосудството што ќе ги ослободат судиите од можните политички притисоци поврзани со напредувањето и од опасноста нивната кариера во правосудството да зависи од волјата на
носителите на политичка моќ.

Новинари и медиуми што
објавуваат исклучиво на интернет
Настапувањето на дигиталната ера и во Македонија придонесе за
експлозија на нови играчи на медиумската сцена, односно информативни веб-страници и новинари што ја информираат јавноста
исклучиво преку интернет. Имено, испуштањето на медиумите на
интернет (вообичаениот термин што го користат повеќето законодавства во странство е „електронски публикации“) од дефиницијата
за медиуми во Законот за медиуми34, како и дефиницијата за „новинар“ во истиот Закон што го врзува статусот со „објавување во
медиум“, резултираат во ситуација во која судовите на новинарите
што работат на интернет често им го негираат правото на „пасивна легитимација“, односно не ги сметаат за новинари. Проблемот со
кој се соочуваат новинарите и медиумите што објавуваат на интер33
34
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Се работи за погореспомнатите случаи Груевски против Петковски, Јанкуловска против Шилегов или
Канчевска-Милевска против Шилегов.
Закон за медиуми (Службен весник на РМ, Бр. 184/2013), Член 2, став 1, точка 1.
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нет е во недостигот на конзистентна и воедначена политика како
ќе бидат третирани од судовите. Така, имаме примери на основни и
апелациски судови од другите апелациски подрачја во Македонија
во која судиите оцениле дека и во такви случаи се работи за новинари и медиуми а додека во Скопје судската пракса е поинаква и овие
предмети каде како странка се јавуваат новинари од онлајн медиуми ги отфрла.

Ова прашање е особено чудно знаејќи дека и Законот за граѓанска
одговорност за навреда и клевета содржи одредби, во член 1135, што
специфично се однесуваат на одговорноста на „електронската публикација“. Иако тој член (но и други членови во законот што следуваат по него) спомнува „уредник на електронска публикација“ и
„автор“, членот 11 изгледа дека примарно се однесува на одговорноста за навредливи или клеветнички изјави во коментарите кон
текстови објавени во таквите „електронски публикации“.

Европскиот суд за човекови права нема случај во кој се спомнува статусот „новинар“ и неговото признавање или непризнавање од страна на судовите. Единствениот случај разгледуван од ЕСЧП, Делфи АС
против Естонија36, се однесува токму на таков случај на одговорност
за клевета изнесена анонимно во коментарите на текст објавен на
информативната страница „Делфи АС“ (www.delfi.ee), односно на
тема што ја покрива член 11 од ЗГОНК. Во тој случај, ЕСЧП ја потврдил одлуката на естонскиот суд дека постои одговорност на информативната веб-страница за содржината на коментарите објавени
под текстот на соодветната статија. Прашањето што произлегува од
одлуката на ЕСЧП во случајот Делфи против Естонија, всушност, е
дали македонскиот закон ќе треба да се измени и дополни за да се
усогласи со таквото толкување на ЕСЧП.

35

Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета (Службен весник на РМ, Бр. 143/2012), член 11,
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/69700BE05B845D4086525EF33D3EA4BD.pdf

36

ECRH: Delfi AS v Estonia, 2015, достапен преку системот HUDOC, на адреса
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-155105%22]}
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Бидејќи во нашиот правосуден систем судската пракса не е извор
на право, постапувањето на судовите во такви случаи ќе треба да
се изедначи со јасни законски упатства во соодветните членови за
дефиниции на термините или во членовите што ги уредуваат соодветните материи.

Тоа прашање влегува во опсегот на надлежности на Врховниот суд,
кој треба да се грижи за воедначено толкување и примена на законите во судските одлуки. Член 37 од Законот за судовите37, во став
1, точка еден, пропишува дека Врховниот суд на општа седница „утврдува начелни ставови и начелни правни мислења по прашања од
значење за обезбедување на единство во примената на законите од
страна на судовите по сопствена иницијатива или по иницијатива
на седниците на судиите или судските оддели од судовите“.
Врховниот суд треба да даде, по сопствена иницијатива или на барање на судовите, начелно правно мислење за да се избегне, во најмала рака, ситуација во која различни судови во државата носат различни одлуки за едно исто прашање.

37

30

Закон за судовите (Службен весник на РМ Бр. 58/20006), член 37. Членот е дополнет со Законот за
изменување и дополнување на Законот за судовите (Службен весник на РМ Бр. 150/2010), член 11, кој ја
додава обврската начелните ставови и начелните правни мислење да се објавуваат на веб страницата на
Врховниот суд на РМ.
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ЈАВНИ ТЕЛА И ИНСТИТУЦИИ
И ПРАВОТО НА ЗАШТИТА
НА РЕПУТАЦИЈАТА
Случаите кога политички партии или јавни претпријатија38 тужат новинари го поставуваат прашањето дали јавни институции,
вклучувајќи ги јавните претпријатија, имаат право да тужат за клевета?

ЗГОНК, во член 8, став 2, на правните лица им го признава правото
на репутација, односно пропишува дека „Одговорност за клевета
постои и ако невистинитото тврдење содржи факти штетни за
угледот на правно лице...“. Од друга страна, како што посочуваат од
организацијата „Артикл 19“, во своите „Принципи за слободата на
изразување и заштита на репутацијата“, на јавните тела од секој
вид треба целосно да им се забрани можноста да поднесуваат тужби за клевета. Во коментарите кон Принципот 3: Клевета на јавни
тела,39 Артикл 19 додава дека врховните судови во повеќе земји ја
ограничуваат можноста јавните тела, „вклучително и избраните
тела, компаниите во државна сопственост, па дури и политичките
партии“ да поднесуваат тужби за клевета. Според организацијата,
таквата забрана е оправдана поради јавната природа на каков било
углед што таквите тела би можеле да го имаат, поради значењето
што отворената критика на владата и јавните тела го имаат за демократијата во целина, како и опсегот на различни инструменти за
одбрана од критика што им стојат на располагање на таквите тела.
38

Покрај случајот ДУИ против Исен Салиу, го имаме и случајот Македонска пошта против Журнал.мк, Беџет
Муслија, Журнал Инфо и Хирије Муслија.

39

Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation, Article 19, UK, 2017,
достапен на адреса https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38641/Defamation-Principles-(online)-.pdf
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Оттаму, во ЗГОНК треба да се додадат одредби што ќе им забранат
на јавните тела и институции да се јават како тужители во случаи
на навреда и клевета. На тој начин ќе се дополни постоечката одредба од член 19, став 4, која пропишува дека лицата што вршат јавни
функции можат да тужат само во лично име. Така ќе добиеме дополнителна гаранција против појавата, честа во земјите каде јавните
тела не можат да тужат за клевета, лицата што вршат јавни функции да тужат со цел не да ја штитат сопствената репутација, туку за
да ја заштитат институцијата или телото во кое работат од несакана
критика.40

40
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ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД
ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И
МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО
Европскиот суд за човекови права од Стразбур е основан врз основа
на Европската конвенција за заштита на човековите права со основна задача да разгледува случаи во кои државите членки на Советот
на Европа се обвинети дека ги прекршиле човековите права што ги
штити Конвенцијата или некој од нејзините протоколи. Во тие права спаѓаат и правата заштитени со член 10 од Конвенцијата, односно правата од областа на слободата на изразување. Од основањето
во 1959 година, Европскиот суд за човекови права развил богата
пракса и во областа на клеветата41.

Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета директно
ја спомнува праксата на Европскиот суд за човекови права во два
свои члена во поглавјето „Основни начела. Во член 2, Законот утврдува дека ограничувањата на слободата на изразување „законски
се уредуваат со определување на стриктни услови за одговорност
за навреда и клевета, во согласност со Европската конвенција за
заштита на човековите права и слободи (член 10) и практиката на
Европскиот суд за човекови права.“42

41 Преглед на практиката на Европскиот суд за човекови права во областа на заштита на репутацијата е
достапен на адресата https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Reputation_ENG.pdf (од ноември 2018 година).
Дополнителни информации за ова прашање можете да пронајдете на интернет страната на Советот на
Европа посветена на прашањата на клеветата на адресата https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/
defamation.
42

Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета (Службен весник на РМ 143/2012)
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Во член 3, Законот пропишува дека судовите, доколку се соочуваат
со потешкотии во утврдувањето на одговорноста или сметаат дека
постои правна празнина или судир на одредбите од Законот со Европската конвенција за заштита на човековите права „...ќе ги применува одредбите од Европската конвенција за заштита на човековите
права и становиштата на Европскиот суд за човекови права содржани во неговите пресуди.“43
Дополнително, практиката на Европскиот суд за човекови права
и одредбите од Европската конвенција се спомнати како извор на
критериуми во оценувањето на условите за исклучување од одговорноста од навреда.44

Адвокатите ангажирани на одбрана на новинари и медиуми тужени
за клевета и навреда тврдат дека, во најголемиот број случаи кога
утврдиле дека постои потреба за тоа, судиите беспрекорно добро ја
применуваат практиката на Европскиот суд за човекови права.

Бидејќи практиката на Европскиот суд за човекови права зависи од
тоа какви видови на случаи му биле поднесени на разгледување и
од праксата не може да се очекува да ги покрива сите можни ситуации на идентификувани правни празнини во македонското законодавство. Добра ислустрација е прашањето на третманот на новинарите што работат во онлајн медиуми, каде единствениот случај што
Европскиот суд го разгледувал до сега (Делфи против Естонија) се
однесува на одговорноста на онлајн медиум за содржината на корисничките коментари, но не и за прашањето што нас не засега, односно
статусот на новинарите што работат исклучиво на онлајн медиуми.
Оттаму, препорачуваме идентификуваните правни празнини да се
пополнат со дополнување на соодветното законодавство, односно
Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Истото се
однесува и на идентификуваните одредби кои, според член 3 од Законот, се спротивставени на одредбите од Европската конвенција за
човекови права.
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ПРЕПОРАКИ
Препораките за потребните реформи во областа на навредата и клеветата се поделени на два дела. Една група препораки се однесува на
можни интервенции во Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Втората група препораки се однесува на начините на
кој ќе се применува законот и на однесувањето на заинтересираните страни.

А. Препораки за интервенции во Законот
за граѓанска одговорност за навреда и клевета
За ЗГОНК важи генералната забелешка за Македонија дека законите
се добри, но потфрлуваме во нивната примена. Тоа не значи дека во
сегашниот законски текст не можат да се направат одредени интервенции, особено во насока на препораките од „Итните реформски
приоритети на ЕУ“, кои треба да придонесат за намален број на спорови за заштита на репутацијата што ќе стигнат пред судовите.
1. Треба да се прифати и спроведе препораката од „Итните реформски приоритети“, објавени од страна на Европската комисија во јуни 2015 година, за одвојување на сите одредби
што се однесуваат од навредата од ЗГОНК. На субјектите што
бараат заштита на честа, на располагање им се одредбите од
Законот за облигационите односи кои се однесуваат на надоместот на материјална и нематеријална штета во случај на
повреда на честа. Истовремено, би требало да се размисли од
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Законот за облигационите односи да се избришат одредбите што се однесуваат на заштитата на репутацијата, односно
„ширење на невистинити наводи“ од член 187 и член 189 од
Законот за облигационите односи. Ширењето на невистинити наводи потпаѓа под дефиницијата за „клевета“ според член
10 од ЕКЧП, а клеветата е прашање што е регулирано со посебниот Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета.

2. За спречување на арбитрарните тужби и тн. „SLAPP“ тужби,
треба да се разгледа можноста за воведување на инструменти
за заштита во Законот за граѓанска одговорност за навреда и
клевета. Како урнек можат да послужат препораките на организацијата „Артикл 19“, наведени во документот „Принципи
за слободата на изразување и заштитата на репутацијата“.
3. Мерките за ублажување на штетата од член 13 од Законот за
граѓанска одговорност за навреда и клевета треба да се дополнат и да вклучуваат задолжителен процес на медијација,
во согласност со Законот за медијација.

4. Врховниот суд треба, по сопствена иницијатива, да усвои начелен став или начелно правно мислење за прашањето на
новинарите и медиумите што известуваат исклучиво на интернет, за да прекине праксата на различно толкување на законите и различни одлуки за нивниот статус како медиуми и
новинари.

5. Во согласност со се пораширените меѓународни трендови,
ЗГОНК треба да се дополни со одредба што ќе им забрани на
јавните тела – вклучувајќи ги и јавните претпријатија, компаниите во државна сопственост и политичките партии – да се
јават како тужители во случаи на навреда и клевета.
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Б. Препораки што се однесуваат на однесувањето
на заинтересираните страни во процесот на
спроведување на медиумските реформи
1. Извршната власт треба да ја обнови својата посветеност кон
медиумските реформи, според препораките од „Извештајот на
Прибе“ и од „Итните реформски приоритети на ЕУ“. Тоа значи
дека медиумските реформи, вклучително и реформите во областа на навредата и клеветата, треба да бидат дел од сите
идни планови на власта, вклучително и актуелниот „План 18“,
кој воопшто не ги вклучува медиумските реформи.

2. Реформите што треба да обезбедат независност за правосудството треба да се спроведат целосно и што поскоро. Само со
независно судство може да се отстранат идентификуваните
проблеми како што се „двојните аршини“ или префернцијалниот третман што го добиваа високи државни или политички
функционери во периодот на владеење на претходната власт.

3. Политичарите и носителите на јавни функции треба да се
воздржуваат од тужби за навреда и клевета, особено против
новинари и медиуми. Политичките партии би требало во внатрешните кодекси за однесување или други правила со кои го
регулираат однесувањето на своите членови и функционери
да вклучат и одредби во таа смисла.
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