
СОВЕТОТ НА ЧЕСТА ВО ЗНМ, постапувајќи по претставката на Андреј Димовски, судија на 

Граѓанскиот суд во Скопје, против Соња К. Делевска, новинар во дигиталната редакција 

САКАМДАКАЖАМ, за текст објавен на порталот на 08.12.2022 година, на седницата 

одржана на 26.01.2023 година во Скопје, ја донесе следната ОДЛУКА:   

 

СЕ ОТФРЛА ПРЕТСТАВКАТА КАКО НЕОСНОВАНА бидејќи не се утврди повреда на Етичкиот 

Кодекс 

 

О     б     р     а     з     л     о     ж     е     н     и     е  

 

ДО СОВЕТОТ НА ЧЕСТА ВО ЗНМ, БЕШЕ ДОСТАВЕНА ПРЕТСТАВКА ОД Андреј Димовски, 

судија на Граѓанскиот суд во Скопје, против Соња К. Делевска од порталот 

САКАМДАКАЖАМ, за текст под наслов „КАНДИДАТ ЗА ДИРЕКТОР НА АКАДЕМИЈАТА ЗА 

СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ЈА УТНАЛ НЕЈЗИНАТА АДРЕСА, ПА КОВЕРТОТ СО ДОКУМЕНТИ 

ЗАЛУТАЛ НА ДРУГА АДРЕСА„ објавен на 08.12.2022 година. Подносителот на претставката 

смета дека новинарката, спротивно на принципите на Кодексот користела 

предизвикувачки и омаложувачки говор, на штета на неговото лично достоинство, при што 

изнела невистини и затоа бара Совеетот на честа да побара од уредникот Горан 

Михајловски и Соња К. Делевска да ги исправат невистините што ги објавиле за него. Како 

докази достави текстови од други медиуми кои известувале дека на веб страницата на 

Академијата имало напишана грешна адреса, која биле поправена дури откако завршил 

огласот. 

По разгледување на наводите на судијата Андреј Димовски и одговорот доставен до 

Советот на честа од главниот уредник на СДК.МК, Горан Михајловски, Советот ја отфрли 

претставката како неоснована. Согласно законот за граѓанска одговорност, подносителот 

бил должен сам да испрати ДЕМАНТ до редакцијата и да бара да се исправат невистините 

доколку биле невистини во објавениот текст. Доколку редакцијата не го објавела демантот, 

би имало прекршување на Кодексот. Советот на честа не е тело кое врши корекција на 

објавени текстови, туку се грижи за почитување на Кодексот. 

Од доставениот одговор на Горан Михајловски се гледа дека во огласот објавен од 

Академијата за судии и јавни обвинители, не е предвидено кандидатурите да се испраќаат 

по пошта, туку морало да се достават лично, до задолжено лице во Академијата. Имајќи го 

ова во вид, новинарката со право го отвора прашањето „зошто била одложена седницата 

за избор на директор, ако не било предвидено поднесување на апликации по пошта“. За 

негативнаата оценка што ја добил судијата Андреј Димовски од Судскиот  совет, што исто 

така било наведено во текстот, Советот на честа не утврди повреда на Кодексот, бидејќи 

иако оценката не била услов за кандидирање како што тврди подносителот, станува збор 



за јавен интерес, јавноста треба да знае какви способности поседуваат кандидатите што 

сакаат да ја водат Академијата која ги едуцира идните судии и јавни обвинители. 

Советот на честа по службена должност ги разгледа и пресудите на Граѓанскиот суд МАЛВП-

707/20, потврдена со пресуда на Апелациониот суд Скопје ГЖ-2193/21 од 22.12.2022 со која 

се потврдува првостепената пресуда, во кои констатираат дека дигиталната редакција 

САКАМДАКАЖАМ не е медиум, а новинарот не се новинар, поврзани со упадот во 

Собранието на 27 април и остварување на право на надомест на штета, и ги отфрли со 

индигнација, бидејќи Судовите излегле надвор од своите надлежности, бидејќи тие не 

можат да утврдуваат кој е новинар, а кој не. Советот на честа, констатира дека е надлежен 

да постапува по претставката и се впушти во мериторно одлучување и не ја отфрли 

претставката во старт како ненадлежен ако се водеше по логиката на Судот, туку оцени дека 

истата е неоснована. 

 

 

СОВЕТ НА ЧЕСТА ВО ЗНМ 

Претседател 

Саше Димовски  

 


