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Вовед
Новиот концепт на 
граѓанска одговорност за клевета

Со влегувањето во сила на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета во 
ноември 2012 година1, се воведе граѓански-правна одговорност за клеветата и навредата 
со што беше регулирано прашањето на надоместокот за нанесената штета на честа или 
угледот на физичко или правно лице кое е засегнато од клеветничко или навредливо 
изразување. Една од главните цели на овој закон беше да се избегне појавата на 

самоцензура кај новинарите и медиумите која произлегува од можноста новинарите кривично 
да одговараат за објавен критички говор кон носителите на јавни функции. Ваквиот став беше 
застапен во препораките на Советот на Европа2 и забелешките на Европската комисија изнесени во 
извештаите за остварениот напредок на Македонија.

 
Ефекти од примената на 
Законот за граѓанска одговорност 
за навреда и клевета во првите четири години       
Во периодот пред стапувањето во сила на Законот за граѓанска одговорност за клевета и 

навреда, во судовите во РМ имаше околу 700 судски постапки за клевета или навреда покренати 
според одредбите на Кривичниот законик, од кои во околу 330  постапки  беа вклучени новинари.

 
Не постојат сеопфатни и систематично собрани официјални показатели за бројот на нови судски 
постапки покренати против новинари по стапувањето во сила на овој Закон, но генерален заклучок 
е дека овој број беше значително намален. Центарот за развој на медиуми, во текот на 2013 и 2014 
година, набљудуваше 74 судски постапки  од кои 16% биле  тужби на новинари против новинари, 
уредници и медиуми3. Пред првостепениот суд  биле завршени  43 постапки, а само во пет  била 
утврдена одговорност за навреда и клевета. Во текот на 2015 година, Здружението на новинарите 

1 Службен весник на РМ, 143/2012 
2 Совет на Европа, Defamation and Freedom of Expression, Стразбур: 2003. Пристапено на ноември 22, 2017:. 
https://rm.coe.int/1680483b2d. 
3 Види подетално: http://mdc.org.mk/dve-godini-od-dekriminalizacijata 
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на Македонија (ЗНМ) исто така организираше длабинско набљудување на 39 судски постапки4 
во кои биле инволвирани новинари, при што дури 17 биле судски постапки во кои и тужителот и 
тужениот се новинари или уредници. Од 39-те постапки, пред судот биле завршени 8, од кои во 7 
новинарите биле ослободени од каква било одговорност, бидејќи било оценето дека новинарот го 
штител јавниот интерес и немал намера да му нанесе штета на угледот на тужителот. Само во еден 
случај судот делумно го прифатил тужбеното барање, односно утврдил дека постои клеветење, но 
не донел одлука за надоместување на штета.

Согледувањата од примената на Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда во 
периодот од почетокот на 2013 до крајот на 2016 година, можат да се сублимираат во неколку 
важни точки:   

1. Бројот на судски постапки против новинари е значително помал во овој четиригодишен 
период и не се јавуваат пресуди со високи парични казни кон новинарите со исклучок на 
поединечни судски постапки (пример: Мијалков против неделникот Фокус),

2. Постапките во кои како странки учествувале носителите на јавни функции се одвивале 
побрзо, а при постапувањето на судиите е забележана тенденција на неоснована заштита 
на честа и угледот на функционерите,5 

3. Трошоците за водење на постапките пред граѓанските судови се мошне високи, што пак им 
овозможува на оние кои тужат новинари да имаат високи  парични побарувања од судот и 

4. И покрај напорите на Академијата за обука на судии и јавни обвинители, ЗНМ и останати 
организации, голем е бројот на судии кои се уште се недоволно обучени за судските 
постапки што се однесуваат на навреда и клевета и за користење на судската пракса на 
Европскиот суд за човекови права. 

Заштитата на јавниот интерес и правото на чест и 
углед во судските пресуди за навреда и клевета 
Двете анализи презентирани во оваа публикација се дел од континуираните активности на 

Здружението на новинарите на Македонија за следење на влијанието на регулативата за клевета 
и навреда врз слободното и критичко новинарство во Македонија. Со нив беше направен обид 
за подробно да се анализира судското расудување и  квалитетот на изнесените аргументи кои ја 
нагласуваат слободата на изразувањето и јавниот интерес во вршењето на новинарската професија.  

Анализирани се вкупно седум судски случаи за кои се донесени правосилни пресуди. Во сите 
седум случаи, тужбените барања се одбиени како неосновани, односно не е утврдена одговорност 
на тужените новинари за клеветничко изразување. Во моментов, според сознанијата на ЗНМ, во 
судска постапка има околу 39 случаи против новинари, и тие не се опфатени со анализите бидејќи 
за нив се уште не се донесени правосилни пресуди.  

4 Здружение на новинарите на Македонија, Анализа на случаи на клевета и навреда , Скопје: 2016. 
Превземено 22 ноември, 2017: http://znm.org.mk/wp-content/uploads/2016/03/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B
B%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 Ибид.

6

ПРОФ. Д-Р. СНЕЖАНА ТРПЕВСКА,  МАЈА ЈОВАНОВСКА И ГОРДАНА ДУВЊАК



Назив на 
случајот Тужител/Тужени Исход 

Владимир 
Талески против 
Блажевска и 
други

Тужител: Владимир Талески, градоначалник на 
општина Битола
Тужени: Анета Блажевска, дописник на „Утрински 
весник“ од Битола, Соња Крамарска, главен и 
одговорен уредник на „Утрински весник“, Друштво за 
услуги Медиа Принт Македонија, Васко Ковачевски, 
советник на Општина Битола од СДСМ 

Тужбата е одбиена 
како неоснована, 
со пресуда од 11 
септември 2015. 

Агенција 
за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски 
услуги  против 
Кабранов и ПРО 
ЛИБЕРТИ

Тужител: Агенција за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги
Тужени: Ацо Кабранов, главен уредник на порталот 
„Либертас“, Здружение на граѓани ПРО ЛИБЕРТИ 

Тужбата е одбиена 
како неоснована, 
со пресуда од 18 
февруари 2016. 

Самсоненко 
против Спорт 
Инфо Медиа

Тужител: Сергеј Борисович Самсоненко, сопственик и 
претседател на УО на РК „Вардар“
Тужени: Друштво за промет, трговија и услуги  Спорт 
Инфо Медиа ДООЕЛ Скопје, Никола Ѓуровски, главен 
и одговорен уредник на порталот „Екипа МК“, Стефан 
Цаневски, новинар

Тужбата е одбиена 
како неоснована, 
со пресуда од 5 мај 
2015

Драган 
Павловиќ-
Латас против 
Кабранов и ПРО 
ЛИБЕРТИ  

Тужител: Драган Павловиќ-Латас, новинар
Тужени: Ацо Кабранов, главен уредник на порталот 
„Либертас“, Здружение на граѓани ПРО ЛИБЕРТИ

Тужбата е одбиена 
како неоснована, 
со пресуда од 3 
октомври 2016

Драган 
Павловиќ-Латас 
против Героски, 
Шушлеска и 
„Слободен 
печат“

Тужител: Драган Павловиќ-Латас, новинар
Тужени: Бранислав Героски, главен уредник на 
„Слободен печат“, Мими Шушлеска, новинар и 
Друштво за издавање и маркетинг „Слободен печат“   

Тужбата е одбиена 
како неоснована, со 
пресуда од 13 мај  
2016

Миленко 
Неделковски 
против 
Чадиковски и 
други 

Тужител: Миленко Неделковски
Тужени: Младен Чадиковски, главен и одговорен 
уредник на А1 телевизија, Владимир Тевчев, новинар 
и Добривој Будимски, извор-соговорник во прилогот 
(невработен)

Тужбата е одбиена 
како неоснована, со 
пресуда од 19 мај  
2015

Ивона Талевска 
против „Фокус“, 
Костова и 
Јордановска

Тужител: Ивона Талевска 
Тужени: Медиа Плус Фокус ДООЕЛ, Јадранка Костова 
и Мери Јордановска

Тужбата е одбиена 
како неоснована, 
со пресуда од 17 
ноември  2015
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Седумте пресуди се анализирани од неколку аспекти: времетраењето на постапката; 
изведувањето докази од страна на судиите; проценката на судијата за балансот меѓу јавниот интерес 
и заштитата на честа и угледот на тужителите; начинот и мерата во која судиите во образложението 
на пресудата се повикуваат на судската пракса на Европскиот суд за човекови права. 

Во овој контекст, особено важно прашање за новинарите е судиското расудување за балансот 
меѓу јавниот интерес што го штитат новинарите во своето известување и заштитата на честа и 
угледот на лицата што се предмет на новинарските текстови. Иако станува збор само за седум 
судски пресуди, од нив може да се заклучи дека судиите покажуваат познавање на карактерот на 
новинарската професија и  разбирање за  важноста на критичкото  новинарство за демократската 
дебата и заштитата на јавниот интерес. Ова особено се однесува на трите случаи во кои како 
тужители се јавуваат носители на јавни функции (Владимир Талевски), јавни институции (Агенција 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) и јавни личности (Сергеј Борисович Самсоненко).   

На пример, во образложението на пресудата за случајот Владимир Талески против Блажевска 
и други, јасно се нагласува дека новинарката Блажевска, во текстот со наслов “Колку е богат 
Владимир Талевски“ (објавен во Утрински весник од 23-24 ноември 2013 година), информирајќи за 
дел од расправата во Советот на општината Битола, „...несомнено ... се водела од јавниот интерес, 
бидејќи станувало збор за прашања  поврзани со работата на локалната самоуправа.“ Притоа, се 
додава и дека очекувано е „новинарите, аналитичарите и сите релевантни експерти да реагираат на 
настани од ваков вид ако се има предвид карактерот на јавност и отчетност која ја има функцијата 
градоначалник.“ Според тоа, за Судот е недвосмислено јасно дека јавниот интерес што го штитела 
новинарката Блажевска е поважен од угледот на градоначалникот Талевски, кој поради функцијата 
на која се наоѓа мора да е предмет на критичко набљудување на новинарите и на јавноста.  

Во случајот Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги против Кабранов и ПРО 
ЛИБЕРТИ, тужителот е правно лице чиј основач е државата. Во образложението на оваа судска 
пресуда за Судот било пресудно тоа што станува збор за агенција со доделени јавни овластувања, 
чија работа е од интерес за јавноста, па оттаму се нагласува дека ова тело т.е. носителите на јавни 
функции во него треба да покажат поголем степен на толерантност кога станува збор за критики 
упатени од новинарите. Важно е да се одбележи и дека Судот ги земал предвид аргументите 
изнесени од одбраната за тоа дека, според Европскиот суд за човекови права, државните 
институции не уживаат правна заштита од клевета и навреда поради зголемениот јавен интерес 
за нивното работење. Оттаму, и во Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда не е 
предвидена можност  државна институција да може да поведе спор. 

 
Во третиот случај - Самсоненко против Спорт Инфо Медиа, Судот обрнал внимание на јавниот 

интерес што го штитат и новинарите кои известуваат за спортските настани. Имено, во текстот со 
наслов „Сезнајкото Сергеј Самсоненко“ (објавен на 26 ноември 2013, на Веб порталот „Екипа МК“), 
новинарот го критикувал сопственикот и претседател на УО на РК „Вардар“ Сергеј Самсоненко 
за пропустите во организацијата на ракометен натпревар на кој дошло до сериозен инцидент. 
Оттаму, за Судот било поважно тоа што новинарот имал намера на јавноста да и укаже на лошата 
организација на спортските натпревари и на неодговорното однесување на организаторите, отколку 
правото на углед на сопственикот на ракометниот клуб.       

Четири од анализираните судски пресуди се случаи во кои новинари (блиски на тогашната 
власт на ВМРО-ДПМНЕ) тужеле новинари за критички текстови во кои се објавуваат информации 
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за различни афери и привилегии што нивните колеги ги добиле од власта. Иако во овие случаи 
тужителите не се носители на јавни функции, Судот сепак ги нагласува прашањата на јавниот 
интерес во новинарската професија. 

На пример, во двата случаи во кои како тужител се јавува Драган Павловиќ-Латас, како и во 
случајот Ивона Талевска против „Фокус“, Костова и Јордановска, новинарите објавиле повеќе 
текстови со информации за имотната состојба на нивните колеги односно  за аферите во кои биле 
инволвирани. Најголем дел од тие информации биле претходно изнесени на прес-конференција 
на СДСМ, а во врска со истрагата на Специјалното јавно обвинителство покрената врз основа 
на снимките од прислушуваните разговори. Судот нагласува во обата случаи дека новинарот се 
исклучува од одговорност кога известува за изјави и информации обелоденети од трето лице. 
На пример во една од пресудите се наведува дека новинарите: „...постапувале во согласност 
со професионалните стандарди на новинарската професија... само пренесувајќи веќе дадени 
информации во рамки на прес-конференција на политичката партија СДСМ“. 

Случајот Миленко Неделковски против Чадиковски и други е постар случај што бил повторно 
поднесен по донесувањето на Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда. Уредникот 
Чадиковски и новинарот Тевчев биле тужени поради ТВ прилогот о наслов „Миленко Неделковски 
должи плати“ (објавен на поранешната А1 телевизија) во кој му дале можност на соговорникот 
и извор на информацијата јавно да изнесе информации за имотот што го поседува новинарот 
Неделковски и за тоа дека му должи неисплатени плати. Судот проценил дека новинарите немале 
да му наштетат на честа и угледот на Неделковски, туку да му овозможат на Будимски пред јавноста 
„...да ја пробуди свеста и чувството кај тужителот да му го исплати долгот.“

 

Проф. д-р. Снежана Трпевска 
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1. Анализа на пресудите
за граѓанска
одговорност и клевета
Автор: Маја Јовановска 

Анализирани се четири правосилни судски пресуди донесени од Основниот суд Скопје 2 во 
кои новинари тужат новинари и медиумски куќи, но во еден случај тужен е и еден соговорник во 
новинарската сторија. 

1. Драган Павловиќ-Латас против НВО ПРО ЛИБЕРТИ и Ацо Кабранов 
2. Драган Павловиќ-Латас против Бранислав Героски, Мими Шушлеска и „Слободен печат“
3. Миленко Неделковски против Младен Чадиковски, Владимир Тевчев и Добривој Будимски
4. Ивона Талевска против „Фокус“, Јадранка Костова и Мери Јордановска

СУДИИ
Во анализираните случаи судии се: Нухи Рустеми, Весна Калковска и Јованка Спировска- Панева.

ИСХОД ОД СУДЕЊАТА
Во сите четири случаи кои се предмет на оваа анализа, судиите одлучиле дека тужбите се 
неосновани и објавените текстови не претставуваат навреда или клевета.

ПОВИКУВАЊЕ НА СУДИИТЕ НА ПРАКТИКАТА 
НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
Во дел од случаите новинарите се тужени поради текстови кои се последица од јавно искажани 

изјави на прес-конференции, како и од понатамошни стории што следуваат поврзани со темата. 
Без оглед што новинарите само ги пренеле изјавите и информациите во нивните медиумски куќи, 
нивните колеги-новинари кои биле повод за прес-конференциите на политичката партија СДСМ, им 
поднеле тужби за клевета и навреда. 

Во еден од случаите, освен главниот уредник и новинарот, тужен е и соговорникот во сторијата, 
бидејќи тужителот сметал дека неговата изјава е клевета, која потоа ја искористила медиумската 
куќа за да му нанесе штета на неговиот углед.

Во четирите судски случаи, двајца од судиите, Нухи Рустеми и Јованка Спировска-Панева, 
редовно во своите пресуди се повикуваат на Европската конвенција за човекови права. Во 
образложението на пресудата, судијата Рустеми се повикува на член 10 став 1 од Европската 
конвенција за заштита на човековите права, според која секој човек има право на слобода на 
изразување, како и ставот 2 од истиот член на Конвенцијата, кој вели дека остварувањето на 
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овие слободи не е апсолутно, бидејќи тие вклучуваат и обврски и одговорности, па под одредени 
услови можат да бидат ограничени и санкционирани ако тоа е предвидено со закон и кога во едно 
демократско општество ќе се утврди дека користењето на слободата на изразување ги повредува 
угледот или правата на другите. 

Судијката Панева во пресудата толкува делови од Европската конвенција, според која: „Да се 
докаже вистинитоста на субјективно мислење е практично невозможно, бидејќи тоа е во сферата на 
слободата на формирањето на мислата и јавно искажување на истата, па доколку судот би барал да  се 
докажува вистинитоста на субјективно мислење, во тој случај би дошло до прекршување на членот 10 
од Европската конвенција за заштита на човековите права каде што е предвидено дека секој човек има 
право на слобода на изразување кое право ги опфаќа слободата на мислење и слободата на примање  
или пренесување информации или идеи без мешање на јавната власт и без оглед на границите“.

За разлика од споменатите судии, судијката Весна Калковска во конкретните предмети на оваа 
анализа не се повикува на европските судски искуства, туку само на македонското законодавство. 

БАЛАНС МЕЃУ СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕТО И ЗАШТИТАТА НА 
ЧЕСТА И УГЛЕДОТ НА ПОЕДИНЦИ 
Европската конвенција во нашето законодавство е имплементирана во Законот за граѓанска 

одговорност за навреда и клевета во кој се гарантира слобода на изразување, но во определени 
услови таквата слобода може да биде санкционирана и ограничена во случај кога со слободното 
изразување се наштетува на правата на другите.

Судот имајќи ги предвид сите околности на во својата пракса, при споредба на овие две 
легитимни цели во еден од случаите, приоритет ѝ дал на онаа легитимна цел којашто сакале да ја 
заштитат тужените со јавно изразеното мислење. 

Па, така на пример во пресудата во случајот против Чадиковски, Тевчев и Будимски, судијата Рустеми 
образложува дека тужениот Будимски, кој бил невработен, ја одбрал А1 Телевизија пред јавноста да ја 
пробуди свеста и чувството кај тужителот да му го исплати долгот, а не да изнесе невистинити факти 
штетни за тужителот. Дотолку повеќе што и третотужениот има право да формира свое мислење и свој 
став и истото јавно да го презентира, затоа што во спротивно би се ограничила неговата слобода на 
изразување и би се повредило ваквото негово право утврдено со Европската конвенција.

Случај: Драган Павловиќ-Латас против Бранислав Героски, Мими 
Шушлеска и „Слободен печат“

Судскиот случај Драган Павловиќ-Латас против главниот уредник на „Слободен печат“ 
Бранимир Героски, новинарката Мими Шушлеска и весникот „Слободен печат“ заврши во полза 
на обвинетите. Тие беа тужени за навреда и клевета, а тужителот Павловиќ-Латас сметал дека 
тужените „со умисла, објавиле невистини со цел да му наштетат на честа и угледот“.

Адвокатот на тужените Филип Медарски, во одговор на тужбата го цитира чл.6 ст.1 од Законот 
за граѓанска одговорност за навреда и клевета според кој: „За навреда одговара тој што со намера да 
омаловажи, со изјава, однесување, објавување или на друг начин ќе изрази за друг понижувачко мислење, 
со кое се повредува неговата чест и углед“. Според Медарски, согласно овој член од Законот, ниеден дел 
од цитираните текстови во нив не содржат понижувачко мислење изразено во која било форма. 

„За наведените текстови не може да се утврди намера дека тужените изнеле, односно објавиле 
понижувачко мислење со кое се повредени честа и угледот на тужителот, не особено кога 
тужителот врши дејност што е тесно сврзана со поимите пропаганда - пропагандист и неговото 
однесување како новинар – протагонист“, пишува во одговорот на тужбата од страна на тужените. 
Тоа се аргументите на Медарски зошто да се отфрли тужбата. Адвокатот Медарски барал тужбата 

12

ПРОФ. Д-Р. СНЕЖАНА ТРПЕВСКА,  МАЈА ЈОВАНОВСКА И ГОРДАНА ДУВЊАК



да се одбие како неоснована, и поради тоа што текстовите се извештаи од прес-конференции 
организирани од политичката партија СДСМ. 

Како докази тужените до судот, односно одбраната доставила транскрипти од прес-конференции 
на СДСМ, документи од Централниот регистар за споменатите фирми во документите, имотни 
листови од Катастар, а како сведок на одбраната бил сослушан партискиот портпарол Петре 
Шилегов кој ги давал изјавите и кои потоа интегрално биле пренесени во „Слободен печат“. 

Судијката Весна Калковска ги зела предвид аргументите на одбраната и тужбата ја отфрлила 
како неоснована. Врз основа на утврдената фактичка состојба од изведените докази, судот утврдил 
дека спорните текстови не претставуваат клевета.    

„Никој од тужените немал намера да наштети на угледот и честа на тужителот, туку сите 
постапувале во согласност со професионалните стандарди на новинарската професија. Видно 
од спорните текстови е дека третотужената, новинарката Шушлеска, само пренесува веќе дадени 
информации во рамки на прес-конференција на политичката партија СДСМ“, пишува во пресудата. 

При носење на пресудата, судијката Калковска цитира единствено членови од Законот за 
граѓанска одговорност за клевета и навреда. 

Случај: Драган Павловиќ – Латас против НВО ПРО ЛИБЕРТИ 
и Ацо Кабранов 

Во случајот Драган Павловиќ-Латас поднесена е тужба против Здружението на граѓани ПРО 
ЛИБЕРТИ и Ацо Кабранов за три авторски текстови со непознати автори (непотпишани), два текста 
коишто пренесуваат трети извори, во кои цитираат друг медиум и прес-конференција на политичка 
партија и еден текст кој претставува збир од линкови од повеќе текстови на истата тема. 

Во одговорот на тужбата, адвокатот на тужените Филип Медарски бара во целост да се отфрли 
тужбата, бидејќи не се изнесени невистинити факти штетни за честа и угледот. Одбраната на 
адвокатот  Медарски се темели врз фактот дека сториите се базираат на добро информирани 
кругови, односно извори кои ги имаат тужените од каде што црпеле информации и пишувале врз 
основа на нив. Како дополнителни докази во корист на тужените, Медарски наведува и дека во дел 
од текстовите се пренесени изјави од прес-конференции на СДСМ. 

Судот донел пресуда дека не нашол елементи на клевета, ниту навреда и дека тужителот не 
успеал да докаже дека во наведените текстови постои аргументација за нивните наоди. 

Судот наоѓа дека основата за исклучување од одговорност за клевета и навреда дадена во член 
10 во Законот е релевантна и дека не може да се одговара за дадено мислење за јавни личности. 
Според овој член, основа за исклучување на одговорноста за клевета е кога: „Се изнесува или 
пренесува тврдење што е содржано во соопштение, одлука или друг документ на државен орган, 
установа или правно лице, или е изнесено на јавен собир, во судска постапка, или друга јавна 
манифестација на активноста на државни органи, установи, здруженија или правни лица или се 
пронесува тврдење што е јавно соопштено од друг“.

Судот се повикал и на исклучување на одговорност во членовите 6 и 8 од Законот за клевета и навреда, 
бидејќи според дефинициите за тоа што се медиуми, не постои регулатива за интернет порталите. 

„Во конкретниот случај приватните интернет страници како веб порталот „Либертас“ за 
кој тужителот не достави доказ дека е во сопственост на првотужениот, како и доказ дека 
второтужениот е главен и одговорен уредник на интернет порталот „Либертас“ или, пак, автор 
на спорните текстови, судот е на мислење дека согласно Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги во законската дефиниција за медиуми нема третман како медиуми и како такви 
сите интернет портали немаат организациона поставеност со вработени во својство на главен и 
одговорен уредник, новинар и правно лице – издавач на медиуми“, пишува во пресудата.
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Онлајн медиумите не се ниту дефинирани, ниту регулирани со Законот за медиуми и Законот 
за аудио и аудиовизуелни услуги, но тоа не значи дека тие не постојат и дека за нив не важат 
другите закони. Токму затоа во оваа анализа треба да се напомене дека институциите се инертни 
во примената на постојната законска регулатива. 

Интернет порталите се вклучени во Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета 
(2012), како средства за јавно информирање преку кои може да биде сторена навредата или 
клеветата (чл. 6 и чл. 8). 

Сепак, дел од судиите и натаму ги одбиваат тужбите со објаснување дека порталите не се медиуми, 
а со тоа се нанесува штета и на тужителот и на тужените. Бидејќи тужителот се обесхрабрува да 
тужи во случај кога смета дека му е нарушен угледот, а новинарите во такви случаи се третираат 
како граѓани за кои надоместокот за нематеријална штета за клевета и навреда не е законски 
лимитиран.

Тоа најдобро се илустрира во конкретната пресуда, во која судијата Рустеми нагласува дека 
порталите се изземени од одговорност, бидејќи нема законска регулатива која ги дефинира како 
медиуми.

„Ова дотолку повеќе што приватните портали како ‘Либертас’ не можат да имаат издавач ниту 
пак главен уредник. Не постои правна регулатива во која порталите ќе се сметаат за медиуми, 
во содржината на текстовите објавени на порталот либертас. мк не може да се утврди граѓанска 
одговорност кај првотужениот и второтужениот за ниту еден од објавени текстови во фактичка 
состојба“, наведува Рустеми.

Поради сите овие причини, судот решил тужбата да ја одбие како неоснована. 

Случај: Миленко Неделковски против Младен Чадиковски, Владимир 
Тевчев и Добривој Будимски

Во случајот Миленко Неделковски против главниот уредник на А1 Телевизија, главниот уредник 
Младен Чадиковски и новинарот Владимир Тевчев, има специфична ситуација, бидејќи тужен е и 
соговорникот во сторијата Добривој Будимски. Според тужителот Неделковски, во сторијата биле 
изнесени невистини, а целта била тој да биде дискредитиран во очите на јавноста. 

Адвокатот на тужените Филип Медарски, при одбраната се повикува на членот 8 од Законот 
за граѓанска одговорност за навреда и клевета, според кој: „За клевета одговара тој што за друго 
лице со утврден или очевиден идентитет, со намера да наштети на неговата чест и углед, пред 
трето лице изнесува или пронесува невистинити факти што се штетни за неговата чест и углед, а 
знае или бил должен и може да знае дека се невистинити“.

Медарски, исто така, потсетува на практиката на Европскиот суд за човекови права во 
Стразбур според која: „Новинарите имаат должности и обврски да дејствуваат во добра намера 
заради обезбедување точни и веродостојни информации во согласност со новинарската етика“ 
(Пресуда Bladet Tromso and Stensaas v. Norway, 1999), односно тие треба да „дејствуваат во добра 
намера заради обезбедување точни и веродостојни информации во согласност со новинарската 
етика“(Пресуда Goodwin v. UK, 1996). 

Во образложението на пресудата со која се отфрла тужбата како неоснована, судијата Нухи 
Рустеми се повикува на член 10 став 1 од Европската конвенција за заштита на човековите права, 
според која секој човек има право на слобода на изразување, како и ставот 2 од истиот член на 
Конвенцијата, кој вели дека остварувањето на овие слободи не е апсолутно, бидејќи тие вклучуваат 
и обврски и одговорности, па под одредени услови можат да бидат ограничени и санкционирани ако 
тоа е предвидено со закон и кога во едно демократско општество ќе се утврди дека користењето 
на слободата на изразување ги повредува угледот или правата на другите. 
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Случај: Ивона Талевска против Медиа Плус Фокус ДООЕЛ, Јадранка 
Костова и Мери Јордановска

Во овој случај причина за поднесување на тужбата од страна на тужителката Ивона Талевска, 
биле два текста кои претставуваат стории кои следуваат за темата. Објавените текстови во 
неделникот „Фокус“ го третираат случајот во јавноста познат како „Висарис“, а кој претходно беше 
обелоденет на прес-конференција на политичката партија СДСМ од страна на нивниот портпарол 
Петре Шилегов. Тужителката Ивона Талевска сметала дека текстовите на новинарката Мери 
Јордановска објавени во „Фокус“ се штетни за нејзината чест и угледот. 

Адвокатот Медарски бара судот да ја отфрли целосно тужбата, а како аргументи во корист 
на тужените наведува дека во текстот се цитирани податоци согласно официјални документи 
презентирани на прес-конференција на СДСМ. Целта на тужените со пишување на спорниот текст 
не била да се нанесе штета на репутацијата на тужителката, туку првенствено да се поттикнат 
државните институции да иницираат истрага за изнесените наводи во врска со начинот на 
доделување тендер за набавка на медицинска опрема на фирма, блиска на тужителката. 

И во овој случај Медарски се повикува на пресуда на Европскиот суд за човекови права во Стразбур 
во која е наведено дека „...Судот повторува дека новинарското известување врз основа на интервјуа, 
без разлика дали тие (изјавите) се изменети или не, конституира еден од најважните начини каде што 
печатот базиран на интервјуа е способен да игра витална улога на ‘куче - јавен чувар’. Уште повеќе, 
казнувањето на новинар кој учествувал во асистирање на ширење на изјави сторени од друга личност 
во интервју сериозно ќе го попречува придонесот на печатот во дискусијата за работи од јавен интерес и 
казнувањето не треба да биде предвидено доколку постојат одредени цврсти причини за тоа“.

Судот ги прифаќа аргументите на одбраната и ја отфрла тужбата, притоа повикувајќи се на членови 
од македонското законодавство, но и на европските конвенции. Притоа судијката Панева нагласува 
дека да се докаже вистинитоста на субјективно мислење е практично невозможно, бидејќи тоа е во 
сферата на слободата на формирањето на мислата и јавно искажување на истата, па доколку судот би 
барал да се докажува вистинитоста на субјективно мислење во тој случај би дошло до прекршување на 
членот 10 од Европската конвенција за заштита на човековите права каде што е предвидено дека секој 
човек има право на слобода на изразување кое право ги опфаќа слободата на мислење и слободата на 
примање  или пренесување информации или идеи без мешање на јавната власт и без оглед на границите. 

Случај: Драган Павловиќ – Латас против Ацо Кабранов и Либертас
Тужител: Драган Павловиќ-Латас преку полномошник адвокат Антонио Апостолски
Тужени: НВО „Про-либерти“ и Ацо Кабранов
Предмет на тужба: Тужбеното барање на Драган Павловиќ Латас се однесува на текстови 

објавени на порталот „Либертас“ чијшто издавач е Здружение на граѓани ПРО-ЛИБЕРТИ – невладина 
организација за развој на демократијата, граѓанското опaштество и јавното општество од Скопје 
(во понатамошниот текст „Либертас“). Тужбата е покрената врз основа на член 6 став 1 од Законот 
за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Покрај правното лице „Либертас“ (www.libertas.
mk) тужен е и Ацо Кабранов кој од страна на тужителот е посочен како главен и одговорен уредник. 

Статии кои се предмет на тужбата
1. На Латас му пропадна скијањето (12.01.2014)
2. Доктор Латас ќе го „лечи“ Сител од понеделник (17.01.2014)
3. Доктор Латас професорски: правете што ќе правите, ама гледајте да биде легално (23.01.2014)
4. Досие: професор доктор Драган Павловиќ-Латас – фирми, станови и имот (31.01.2014)
5. Слободен печат: За да ги испере Латас и Ивона, Дневник ги валка новинарите што ја 

критикуваат власта

Примената на Законот за граѓанска одговорност 
за клевета и навреда во судските постапки против новинари 
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6. (ВИДЕО): СДСМ обелоденува дека Латас е „доктор“ за пари – за една година свртел 250,000 евра
7. Статус на тужбата: Решена во полза на тужените – тужбата е одбиена како неоснована

Датум на одлука на судија: 03.10.2016
Судија: Нухи Рустеми
Резиме на случајот
Тужителот Драган Павловиќ Латас покренува тужба за клевета и навреда и наведува дека 

во горенаведените текстови објавени на порталот „Либертас“ тужените страни имале намера 
„да го омаловажат тужителот и да ја повредат неговата чест и углед пред широката јавност 
во РМ“. Тужителот од првотужениот Про – Либерти бара оштета од 5.000 евра во денарска 
противвредност, додека од второтужениот Ацо Кабранов бара исто така 5.000 евра.

Од содржината на објавените текстови може да се увиди дека има три авторски текстови со 
непознат автори (непотпишани), два текстови коишто пренесуваат трети извори, во случајов 
цитираат друг медиум и прес конференција на политичка партија и еден текст кој претставува збир 
од линкови од повеќе текстови на оваа тема, а коишто текстови се содржани во оваа тужба. 

Павловиќ Латас како аргументи издвоил повеќе цитати од дел од текстовите. 
„Добро информирани кругови тврдат дека Латас кој најави дека по новогодишните 

празници ќе одмара, бил на скијање во познат зимски центар. Оние што го познаваат велат 
дека веројатно ќе му преседне зимувањето, па најверојатно ќе го скрати одморот за да и се 
најде на заменичката која западна во неволја“. 

или,
„Тие немаат информации дали тој целосно бил запознаен со нејзините бизниси во областа 

на здравството, но сметаат дека морал да има барем елементарни сознанија со оглед дека 
фирмата била регистрирана на адреса на ТВ Сител, а и тој лично го познавал извесниот Марко 
Петровиќ, партнер на Талевска во фирмата на Градски стадион ББ“. 

Во одговорот на тужбата, адвокатот на тужените Филип Медарски, бара во целост да се отфрли 
тужбата бидејќи не се изнесени невистинити факти штетни за честа и угледот. 

Текстот, според Медарски, се базира на добро информирани кругови, односно извори кои ги 
имаат тужените од каде што црпеле информации и пишувале врз основа на нив. Второ, за клевета 
никако не може да се смета пишаното дека тужителот „бил на скијање во познат зимски центар“; 
или дека на тужителот му „преседнало зимувањето, па најверојатно ќе го скрати одморот за да и 
се најде на заменичката која западна во неволја“. „Каде е тука изнесувањето на невистинити факти 
штетни по честа и угледот на тужителот? Дека бил на зимување? Или дека го скратил одморот?“, 
прашува Медарски.

Како дополнителни докази во корист на тужените Медарски наведува и дека во дел од 
текстовите се пренесени изјави од прес конференции на СДСМ. 

„Со тоа не може да станува збор за информација прва објавена од тужените, а во насока на 
повреда на честа и угледот на тужителот“, наведува Медарски.

Во аргументацијата на судот е наведено дека судот не нашол елементи на клевета, ниту навреда 
и дека тужената страна не успеала да докаже дека во наведените текстови постои аргументација 
за нивните наоди. 

Судот како аргумент за одбивањето на тужбеното барање го наведува  и тоа дека не можат да 
се применат одредбите од членот 6 став 3 и членот 8 став 3 од Законот за граѓанска одговорност 
за клевета и навреда по којшто било покренато тужбеното барање, според кои: 

„За навреда сторена преку средство за јавно информирање (весници, магазини и друг печат, 
програми на радиото и телевизијата, електронски публикации, телетекст и други форми на уреднички 
обликувани програмски содржини кои се објавуваат, односно се емитуваат дневно или периодично 
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во пишана форма, звук или слика, на начин достапен за широката јавност), можат да одговараат 
авторот на изјавата, уредникот или лицето кое го заменува во средството за јавно информирање и 
правното лице. Тужителот при поднесувањето на тужбата е слободен да одлучи против кое од лицата 
од овој став ќе поднесе тужба за утврдување одговорност и надоместување на штета за навреда“. 

Судијата Рустеми констатира дека тужителот по ниту еден основ не докажал дека тужените 
имаат намера да сторат клевета или навреда. Тој ги зема во предвид одговорите на тужбеното 
барање на тужените кои наведуваат дека во тужбеното барање не се изнесени невистинити 
факти штетни за честа и угледот затоа што се работи за пренесување на информации од 
неименуван извор. 

По однос на клеветите за граѓанска одговорност за деловите кои што тужителот ги смета за 
навредливи, тие одговараат дека е ноторен факт дека сите информации биле презентирани во 
пошироката јавност од страна на политички партии, други новинари и медиуми и не може да се 
смета дека тие изворно објавиле информации во поглед на предметот на тужбата. 

Здружението Про-Либерти не го објавило барањето за извинување на порталот „Либертас“ 
пратено на ден 14.04. 2014 со цел ублажување на штетите, затоа што, како што рекле пред Судот, 
барателот не ги навел текстовите за кои бара извинување. 

Судот наоѓа дека основот за исклучување од одговорност за клевета и навреда даден во 
член 10 во Законот е релевантен и дека не може да се одговара за дадено мислење за јавни 
личности. Според овој член основ за исклучување на одговорноста за клевета е кога: „Се 
изнесува или пронесува тврдење што е содржано во соопштение, одлука или друг документ на 
државен орган, установа или правно лице, или е изнесено на јавен собир, во судска постапка, 
или друга јавна манифестација на активноста на државни органи, установи, здруженија или 
правни лица или се пронесува тврдење што е јавно соопштено од друг“.

Судот се повикал и на исклучување од одговорност во членовите 6 и 8 од Законот бидејќи 
според дефинициите за тоа што се медиуми, не постои регулатива за интернет порталите. Ацо 
Кабранов пред Судот истакнува дека тој е менаџер во организацијата, а не главен уредник како 
што пишал тужителот и дека не е автор на текстовите. Одбраната на Кабранов и „Про-Либерти“ 
освен што ги побиваат аргументите дека постои клевета, од Судот бараат тужбата да се одбие 
бидејќи тие не се одговорни пред овој закон бидејќи не се медиум согласно законите. 

Па оттаму Судот во пресудата наведува: 
„Во конкретниот случај приватните интернет страни како веб порталот „Либертас“ за 

кој тужителот не достави доказ дека е во сопственост на првотужениот, како и доказ дека 
второтужениот е главен и одговорен уредник во интернет порталот „Либертас“ или, пак, автор 
на спорните текстови. Судот е на мислење дека согласно законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги во законската дефиниција за медиуми нема третман како медиуми и како 
такви сите интернет портали немаат организациона поставеност со вработени во својство на 
главен и одговорен уредник, новинар и правно лице – издавач на медиуми“. 

„Ова дотолку повеќе што приватните портали како Либертас не можат да имаат издавач 
ниту пак главен уредник. Не постои правна регулатива во која порталите ќе се сметаат за 
медиуми, во содржината на текстовите објавени на порталот либертас мк не може да се утврди 
граѓанска одговорност кај првотужениот и второтужениот за ниту еден од објавени текстови 
во фактичка состојба“. 

Судијата Рустеми додава и дека првотужениот (фирмата) не е автор на текстовите, а дотолку 
повеќе и второтужениот не може да биде одговорен, поточно не може да се утврди одговорност 
на страна на тужените поради што не можат да бидат ниту пасивно легитимирани во делот на 
објавените текстови. 

Поради сите овие причини, Судот решил тужбата да ја одбие како неоснована. 
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Случај Драган Павловиќ Латас против Бранислав Героски, Мими 
Шушлеска и Слободен Печат

Судија: Весна Калковска
Тужител: Драган Павловиќ Латас 
Тужени: Бранислав Героски, Слободен печат ДОО и Мими Шушлеска
Предмет на тужбата: Драган Павловиќ Латас, застапуван од Адвокатското друштво Апостолски,  

поднел тужба против Главниот уредник на „Слободен печат“ Бранимир Героски, новинарката Мими 
Шушлеска и правното лице „Слободен печат“ за серија објавени текстови во весникот, а кои се 
однесуваат на приватни фирми поврзани со уредникот на Сител и за неговата имотна состојба. 

Павловиќ Латас ги тужи за навреда согласно Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета 
затоа што „изнеле повеќе невистини со умисла за да му наштетат на честа и угледот пред јавноста“. 

Од тужените Латас бара на име нематеријална штета поради повреда на личните права на чест 
и углед да му платат вкупно 17.000 евра. Односно, тој барал оштета од Героски 5.000 евра, од 
Слободен печат 10.000 евра и од новинарката Мими Шушлеска 2.000 евра.

Статии кои се предмет на тужбата
1. 16.01.2014 „СДСМ: Латас и Ивона имаат седум фирми на Градски стадион!?“
2. 17.01.2014 „Обвинителството ќе ги тресе бизнисите на Ивона и Латас“
3. 29.01.2014 „Само со една фирма со нула вработени, Латас за една година свртел 250.000 

евра!“
4. 30.01.2014 „СДСМ ги преброја становите на Латас и семејството Павловиќ“
5. 1.02.2014 „СДСМ: Латас и брат му имаат 7.000 метри квадратни земјиште во Зелениково“

Статус на тужбата: Решена во полза на тужените – тужбата е одбиена како неоснована.
Датум на одлука на судија: 13 мај 2016
Резиме на случајот
Новинарот Драган Павловиќ Латас поднел тужба за навреда и клевета согласно член 6 став 3 

од Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета. 

Според членот 6 на кој се повикува Павловиќ: „За навреда сторена преку средство за јавно 
информирање (весници, магазини и друг печат, програми на радиото и телевизијата, електронски 
публикации, телетекст и други форми на уреднички обликувани програмски содржини кои се 
објавуваат, односно се емитуваат дневно или периодично во пишана форма, звук или слика, на 
начин достапен за широката јавност), можат да одговараат авторот на изјавата, уредникот или 
лицето кое го заменува во средството за јавно информирање и правното лице. Тужителот при 
поднесувањето на тужбата е слободен да одлучи против кое од лицата од овој став ќе поднесе 
тужба за утврдување одговорност и надоместување на штета за навреда“.

Во тужбата, тужителот Павловиќ Латас, навел дека тужените „со умисла, објавиле невистини со 
цел да и наштетат на честа и угледот на тужителот“.

Адвокатот на тужените, Филип Медарски, во одговор на тужбата го цитира чл.6 ст.1 од Законот 
за граѓанска одговорност за навреда и клевета според кој: „За навреда одговара тој што со намера 
да омаловажи, со изјава, однесување, објавување или на друг начин ќе изрази за друг понижувачко 
мислење, со кое се повредува неговата чест и углед.“

Според Медарски, согласно овој член од Законот, ниеден дел од цитираните текстови во нив не 
содржат понижувачко мислење изразено во било која форма. 
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„Нејасно е дали тужителот смета дека зборовите протагонист и пропагандист  претставува 
навреда, односно понижувачко мислење. Пред судот да утврди дали е тоа навреда, треба да ја има 
во предвид дефиницијата на терминот пропаганда: Системско ширење на идеи, учења и ставови 
преку медиумите со цел да се влијае врз јавното мнение, односно зборот пропагандист е лице кое 
се занимава со тоа, што во конкретниот случај за тужителот е факт дека се занимава со тоа, додека 
пак протагонист по дефиниција е поборник, главен деец за некоја идеја во конкретниот случај 
тужителот е протагонист за идеите и програмите на политичката партија на власта што е ноторен 
факт. Па така, од наведеното, во конкретниот случај за наведените текстови не може да се утврди 
намера дека тужителите изнеле, односно објавиле понижувачко мислење со кое е повредена честа 
и угледот на тужителот, не особено кога тужителот врши дејност што е тесно врзана со поимите 
пропаганда - пропагандист и неговото однесување како новинар – протагонист“, пишува во 
одговорот на тужбата од страна на тужените.

Адвокатот Медарски, барал тужбата да се одбие како неоснована, и поради тоа што текстовите 
се извештаи од прес конференции организирани од политичката партија СДСМ. 

„Сите информации содржани во новинарските написи изворно потекнуваат од овие прес-
конференции и во сите новинарски написи прецизно е наведен изворот на информациите. На прес-
конференциите, покрај наводите за кои е известено, јавно се презентирани и докази за изнесените 
информации, како, на пример, тековна состојба од Централен регистар, се вели во одговорот на 
тужбата подготвена од адвокатот Филип Медарски. 

Како докази тужените до Судот доставиле транскрипти од прес конференции на СДСМ, 
документи од Централниот регистар за споменатите фирми во документите, имотни листови од 
Катастар, а како сведок на одбраната бил сослушан партискиот портпарол Петре Шилегов кој ги 
давал изјавите и кои потоа интегрално биле пренесени во Слободен печат. 

Тужените во одговорот на тужбата се повикуваат на повеќе членови од Законот за граѓанска 
одговорност за навреда и клевета. 

Согласно член 2 од Законот се гарантира слободата на изразување и информирање, како една 
од битните основи на демократското општество. Согласно член 8 од Законот, за клевета одговара 
тој што за друго лице со утврден или очевиден идентитет со намера да наштети на неговата чест и 
углед пред трето лице изнесува или пронесува невистинити факти што се штетни за неговата чест 
углед, а знае или бил должен и може да знае дека се невистинити. 

Во член 10 од Законот, исклучена е одговорноста за тврдење на факти штетни за честа и 
угледот на друг што е дадено во вршење на новинарска професија, ако се изнесува или пронесува 
тврдење што е содржано во соопштение, одлука или друг документ на државен орган, установа или 
правно лице, или е изнесено на јавен собир, во судска постапка, или друга јавна манифестација на 
активноста на државни органи, установи, здруженија или правни лица или се пронесува тврдење 
што е јавно соопштено од друг.

Адвокатот Медарски, согласно овие членови од Законот, објаснува дека во текстовите немало 
никаква намера да му се наруши угледот и честа на тужителот и професионалното известување од 
прес конференции во никој случај не може да се смета за клеветење и навредување. 

„Тужените имале основани причини да поверуваат во вистинитоста на наводите изнесени 
на прес-конференциите. Дополнително, транскрипти и видео-записи од овие прес-конференции 
се доставени до редакцијата на „Слободен печат“ и до други редакции, во форма на официјален 
пишан документ на правниот субјект СДСМ. Во текстовите доследно е почитуван принципот на 
атрибуција (соопштување и лоцирање на изворот на информацијата) и не е оставена можноста 
читателот да помисли дека станува збор за авторски текстови на авторот и на весникот. Текстовите 
се напишани во стил на извештај, така што не постои никаква намера да се наруши угледот и честа 
на тужителот.“,се аргументите на одбраната на тужените во овој случај.
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Откако ги сослушала двете страни во спорот, судијката Весна Калковска ја одбила тужбата како 
неоснована. 

Судијката, во образложението на пресудата се повикува единствено на членови од Законот за 
граѓанска одговорност за клевета и навреда.

Калковска го цитира членот 8 став 1 од Законот, според кој, е предвидено дека за клевета 
одговара тој што за друго лице со утврден или очевиден идентитет, со намера да наштети на 
неговата чест и углед, пред трето лице изнесува или пренесува невистинити факти што се штетни 
за неговата чест и углед, а знае или бил должен и може да знае дека се невистинити. 

Во конкретниот случај, врз основа на утврдената фактичка состојба која произлегува од 
изведените докази, судот утврдил дека спорните текстови не претставуваат клевета.   

„Никој од тужените немал намера да наштети на угледот и честа на тужителот, туку сите 
постапувале во согласност со професионалните стандарди на новинарската професија. Видно 
од спорните текстови е дека третотужената, новинарката Шушлеска, само пренесува веќе дадени 
информации во рамки на прес конференција на политичката партија СДСМ“, пишува во пресудата. 

Судијката исто така оценила дека новинарката Шушлеска постапувала професионално, притоа 
постојано повикувајќи се на изворот на информацијата. 

Па така, во делот за одговорноста за наводната клевета Судот заклучил дека: 
„Не се работи за лично мислење и тврдење на авторот на текстовите, туку за интегрално 

пренесени изјави, јавно соопштени од друг на прес конференции со цел тужените преку средствата 
на јавно информирање да ја извршат својата професионална обврска согласно со професионалните 
стандарди на новинарската професија соопштувајќи го изворот на информациите.

Од изнесените докази судијката Калковска, на крајот, оценила дека во објавените текстови 
нема зборови кои содржат омаловажувачко или понижувачко мислење, ниту пак нешто такво 
произлегува од содржината на текстовите. 

Главниот уредник на Сител ТВ, Драган Павловиќ Латас, го изгуби овој судски процес, бидејќи 
тужбата судијката Весна Калковска ја одби како неоснована.

Случај: Миленко Неделковски против Младен Чадиковски, Владимир 
Тевчев и Добривој Будимски

Судија: Нухи Рустеми
Тужител: Миленко Неделковски
Тужени: Младен Чадиковски - главен и одговорен уредник на А1 Телевизија, Владимир Тевчев 

- новинар и Добривој Будимски - невработен 
Предмет на тужба: Тужителот Миленко Неделковски бара да се утврди граѓанска одговорност 

за клевета и навреда за прилог објавен на А1 Телевизија на: Младен Чадиковски и да му исплати 
отштета во износ од 400.000 денари, Владимир Тевчев од кој бара да му плати 100.000 денари и 
Добривој Будимски од Градско од кого побарува 100.000 денари.

Статија која е предмет на тужбата: „Миленко Неделковски должи плати“
Статус на тужбата: Решена во полза на тужените – тужбата е одбиена како неоснована
Пресуда донесена на 19.05.2015 
Тужбата била поднесена во Основниот суд Скопје 1, но поради декриминализација на делото 

навреда и клевета, судот донел решение да ја запре постапката по приватната тужба и го упатил 
тужителот да поведе постапка во Основниот суд Скопје 2. 

Тужбата во граѓанскиот суд е поднесена на 13 февруари 2013 година за прилог објавен во вестите 
на А1 ТВ на 30 мај 2011 година. Станува збор за сторија насловена „Миленко Неделковски должи 
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плати“ во кој Добривој Будимски од Градско го обвинува Неделковски дека му останал должен 300 
евра на име плата како чувар на фарма за кози во село Чичево. 

„Добривој работел за Миленко Неделковски, но не ја добил целата плата. Добривој Будимски 
обвинува дека газда Миленко кој во блиското село Чичево отворил фирма за кози не си го исполнил 
ветеното, иако Будимски деноноќно бил на работа. “, е делот од сторијата за кој е тужен новинарот 
Тевчев.

Будимски во истата сторија изјавил: „Пошто работев тука знам како е и ми е должен Миленко 
300 евра, треба да ми ги доплати... На Неделковски државата му даде огромна површина паша 
на која тој планирал да изгради и млекарница. Селаните околу раскажуваат, и ти се вмеша во тоа 
златото..“

Според тужителот Неделковски, во сторијата биле изнесени невистини, бидејќи тој никогаш не 
бил сопственик, ниту пак добил земјиште на користење од државата како што тврделе тужените, а 
не склучувал ни  договори за вработување, па по тој основ и не должел никому ништо. 

Неделковски во Судот тврдел дека неговите патувања биле од работен карактер, т.е. тој 
создавал написи како новинар, а не се од авантуристички карактер како што тужените сакале 
да прикажат. Целта била тој да биде дискредитиран во очите на јавноста, бил промовиран како 
авантурист и трагач по злато, како не плаќач и лажго, што го доживеал како навреда, со оглед дека 
е јавна личност и почитуван новинар, а со објавениот текст бил изложен на презир и подбив. 

Првотужениот, Младен Чадиковски, во целост го оспорил тужбеното барање. Според него, „во 
овој случај не станувало збор за навреда и клевета, со оглед на тоа дека се работи за интервју и 
пренесените ставови на третотужениот Будимски кои не смеат да се третираат како клеветнички 
бидејќи за нивната вистинитост или невистинитост одговара лицето кое ги изнело“.

Владимир Тевчев во одговор на тужбата исто така бара во целост да се одбие барањето на 
тужителот, бидејќи не станува збор за навреда или клевета, од причина што новинарската професија 
ја вршел професионално, совесно и одговорно, во согласност со новинарската етика. Новинарот 
навел дека „ставовите изјавени од  третотужениот не може да се сметаат за негови лични ставови, 
бидејќи тој е новинар кој ги пренесува изјавите од релевантен извор“. 

Третотужениот на главната расправа навел дека со тужителот биле договорени да започне со 
работа за сума од 100 евра месечно кои ќе му биле плаќани од страна на Неделковски. На крајот 
тужителот му исплатил 700 евра, наместо 1000 евра како што биле договорени.

Одговор на тужба поднесена од адвокатот Филип Медарски
Во одговорот на тужбата, адвокатот на тужените Филип Медарски, наведува дека тужбата е 

нејасна и од неа не може да се заклучи што во што се состои клеветата, а во што навредата, особено 
на кој начин првотужениот изнел клевета и навреда. 

Медарски се повикува на чл.8 ст.1 од Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета:
„За клевета одговара тој што за друго лице со утврден или очевиден идентитет, со намера да 

наштети на неговата чест и углед, пред трето лице изнесува или пронесува невистинити факти што 
се штетни за неговата чест и углед, а знае или бил должен и може да знае дека се невистинити“., 
и согласно чл.6 ст.1 од истиот закон за навреда одговара тој што со намера да омаловажи, со 
изјава, однесување, објавување или на друг начин ќе изрази за друг понижувачко мислење, со кое 
се повредува неговата чест и углед. 

Адвокатот на тужените исто така се повикува на пракса на Европскиот суд за човекови права 
во Стразбур според кој: „новинарите имаат должности и обврски да дејствуваат во добра намера 
заради обезбедување на точни и веродостојни информации во согласност со новинарската етика“ 
(Пресуда Bladet Tromso and Stensaas v. Norway, 1999), односно тие треба да „дејствуваат во добра 
намера заради обезбедување на точни и веродостојни информации во согласност со новинарската 
етика“ (Пресуда Goodwin v. UK, 1996). 
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Во Пресудата во случајот Thoma v. Luxembourg, 2001, Судот оди чекор понатаму во објаснувањето 
на должностите на новинарите, во ситуација кога се пренесува од друг извор: „Судот нагласува дека 
говорот на новинарите не треба да е потчинет во барањето дека тие треба систематски и формално 
да се дистанцираат од содржината на цитатот, кој може да навреди, провоцира или наштети на 
нечија репутација. Таквото ригорозно барање јасно би било спротивно на принципот кој обезбедува 
најширока можна заштита за печатот и новинарското изразување“. 

„Од приложените цитати од судската пракса на Европскиот суд за човекови права, а кои судот 
согласно чл. 3 од Законот, мора да ги има во предвид при одлучувањето, може да се заклучи 
дека првотужениот во целост има постапено согласно стандардите на новинарската професија“, 
наведува Медарски.

Судот тужбата ја отфрли како неоснована
Судот во пресудата наведува дека на исказот на тужителот не му поверувал, бидејќи бил 

контрадикторен сам по себе и недоволно јасен. Неделковски  навел дека прилогот бил објавен со 
цел да му наштети лично него и на неговата политичка опција и бил објавен 10 часа непосредно 
пред одржување на изборниот молк. Судот не го земал како релевантно ова тврдење со оглед на 
тоа дека Неделковски не бил учесник во изборите. 

„Па оттука се поставува прашањето од каде на тужителот со дадената изјава во интервјуто би му 
се навредила честа и угледот. Само доколку бил учесник во изборите тогаш можеби и му влијаела 
на неговата изборна кампања“, пишува во пресудата.

Во образложението на пресудата судијата се повикува на член 10 став 1 од Европската 
Конвенција за заштита на човековите права, според која секој човек има право на слобода на 
изразување, како и ставот 2 од истиот член на Конвенцијата, кој вели дека остварувањето на 
овие слободи не се апсолутни бидејќи тие вклучуваат и обврски и одговорности, па под одредени 
услови можат да бидат ограничени и санкционирани ако тоа е предвидено со Закон и кога во едно 
демократско општество ќе се утврди дека користењето на слободата на изразување го повредува 
угледот или правата на другите. 

Европската конвенција во нашето законодавство е имплементирана во Законот за граѓанска 
одговорност за навреда и клевета според кој се гарантира слобода на изразување, но во определени 
услови таквата слобода може да биде санкционирана и ограничена во случај кога со слободното 
изразување се наштетува на правата на другите.

Судот имајќи ги во предвид сите околности на случајот, при споредба на овие две легитимни 
цели приоритет и дал на онаа легитимна цел која што сакале да ја заштитат тужените со јавно 
изразеното мислење. 

„Објавениот текст и дадената изјава од третотужениот немале никаква намера за изнесување на 
невистинити факти со намера и цел да му наштети на угледот на тужителот, ниту пак биле изнесени 
невистини штетни за угледот и честа на тужителот. Тужениот Будимски, кој бил невработен, ја одбрал 
А1 телевизија пред јавноста да ја пробуди свеста и чувство кај тужителот да му го исплати долгот, 
а не да изнесе невистинити факти штетни за тужителот. Дотолку повеќе што и третотужениот има 
право да формира свое мислење и свој став и истото јавно да го презентира, затоа што во спротивно 
би се ограничила неговата слобода на изразување и повредило ваквото негово право утврдено со 
Европската конвенција “, пишува во пресудата.

Судот оценил дека не може да се утврди било каков степен на граѓанска одговорност од страна 
на тужените за објавениот прилог, бидејќи ниту имало доказ, ниту пак судот добил впечаток дека 
Чадиковски како главен уредник, Тевчев како новинар и Будимски како соговорник имале за цел и 
намера да му наштетат на честа и угледот на тужителот. 

ПРОФ. Д-Р. СНЕЖАНА ТРПЕВСКА,  МАЈА ЈОВАНОВСКА И ГОРДАНА ДУВЊАК
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Случај Ивона Талевска против Фокус, Костова и Јордановска

Тужител: Ивона Талевска 
Тужени: Медиа Плус Фокус ДООЕЛ, Јадранка Костова и Мери Јордановска
Предмет и основ на тужба: Тужбеното барање на Ивона Талевска се однесува на утврдување 

на одговорност за клевета и навреда и надомест на штета. Вредност на тужбата е 17.000 евра. Од 
новинарката на „Фокус“ Мери Јордановска се бараат 2.000 евра, од Главниот уредник Јадранка 
Костова се 5.000 евра, а од правното лице се бара надомест на штета од 10.000 евра. 

Статии кои се предмет на тужбата
1. Се расплеткува медиумската пајажина на Градски ѕид бб (24.01.2014)
2. За вистината се работи...или за јавните пари (31.01.2014)
Статус на тужбата: Решена во полза на тужените – тужбите се одбиени како неосновани во 

целост
Датум на одлука на судија: 17.11.2015. 
Судија: Јованка Спировска Панева
Резиме на случајот
Во конкретните два текста објавени во неделникот „Фокус“ се третира случајот во јавноста 

познат како „Визарис“, а  обелоденет на прес конференција на политичката партија СДСМ од 
страна на нивниот портпарол Петре Шилегов. Тужителката Ивона Талевска смета дека текстовите 
на новинарката Мери Јордановска објавени во „Фокус“ се штетни за нејзината чест и углед. 

Текстовите претставуваат коментар или, во новинарскиот жаргон речено, „follow up” сторија. 
Имено, Шилегов обелодени дека мајката на уредничката во Сител, Ивона Талевска, со 

новоформирана компанија добила тендер од Министерството за здравство од еден милион евра, 
а министерот за здравство го поништи тендерот. Текстовите на Јордановска ја коментираат оваа 
фактичка состојба фрлајќи светло на позитивниот третман на Талевска и нејзините соработници 
кон актуелната власт сугерирајќи дека тие контакти претставуваат спрега со  власта и дека 
тендерот е илустрација за корупција. 

Во текстот објавен во „Фокус“ насловен „За вистината се работи...или за јавните пари“ 
Јордановска ги коментира текстовите на другите медиуми кои што имаат спротивна уредувачка 
политика од нивната, сметајќи дека со тоа се прави спин во јавноста заради забошотување на 
аферата „Визарис“.

Одговор на тужба од адвокатот на тужените Филип Медарски
Адвокатот Медарски бара Судот да ја отфрли целосно тужбата, а за тоа наведува повеќе 

причини.
Според него тужените имале основана причина да го објават спорниот текст, заради тоа што на 

прес конференција одржана на ден 10.01.2014 година на СДСМ, портпаролот Петре Шилегов изнел 
факти поткрепени со докази дека ВИСАРИС МКД ДООЕЛ Скопје, фирма во претходна сопственост 
на тужителката, а потоа во сопственост на нејзината мајка, има добиено тендер за набавка на 
медицинска опрема од страна на Министерството за здравство. 

Медарски како аргументи во корист на тужените наведува дека во текстот се цитирани 
податоци согласно официјални документи презентирани на прес конференција на СДСМ во врска 
со промените на сопственичката структура на фирмата „Визарис МКД“.

Целта на тужените, наведува Медарски, со пишување на спорниот текст не била да се нанесе 
штета на репутацијата на тужителката туку првенствено да се поттикнат државните институции да 
иницираат истрага за изнесените наводи во врска со начинот на доделување на тендер за набавка 
на медицинска опрема на фирма, блиска на тужителката. 

Примената на Законот за граѓанска одговорност 
за клевета и навреда во судските постапки против новинари 
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„Во конкретниот случај ноторен факт е дека веќе такви информации биле презентирани во 
пошироката јавност од страна на политичка партија или други новинари и медиуми и не може да се 
смета дека тужените се тие кои што први објавиле информации во поглед на предметот на тужбата 
кои што евентуално би биле штетни за угледот и честа на тужителката“, пишува во одговорот на 
тужбата.

Адвокатот Медарски се повикува и на пресуда на Европскиот суд за човекови права во Стразбур 
во која е наведено дека: „...Судот повторува дека новинарско известување на основа на интервјуа, 
без разлика дали тие (изјавите) се изменети или не, конституира еден од најважните начини каде 
што печатот базиран на интервјуа е способен да игра витална улога на „куче - јавен чувар“. Уште 
повеќе, казнувањето на новинар кој учествувал во асистирање на ширење на изјави сторени од 
друга личност во интервју сериозно ќе го попречува придонесот на печатот во дискусијата за 
работи од јавен интерес и казнувањето не треба да биде предвидено доколку постојат одредени 
цврсти причини за тоа“.

Одбраната му предлага на Судот да ја отфрли тужбата како нецелосна или да ја одбие тужбата 
како неоснована.

Судот ја отфрли тужбата како неоснована
Судот во пресудата се повикува на член 8 од Законот за граѓанска  одговорност за клевета и 

навреда каде што се наведува дека за клевета одговара оној кој што изнесува невистинити факти 
со намера да наштети на нечија чест и углед. 

Тоа значи дека Судот ги зема во предвид сите аргументи на тужителите дека нивните текстови 
не само што се базирани на прес конференции на политички партии, туку и дека во јавноста веќе е 
утврдено дека тие настани за коишто се пишува се вистинити и ја одбива тужбата како неоснована 
во целост. 

„Внимателно читајќи го текстот  што е предмет на тужбата, судот единствено како факт о 
смета тврдењето на тужените дека „во бизнисот со медицинска опрема се вклучени повеќе 
лица  блиски до тужителката“, но овој факт е во целост вистинит имајќи ја во предвид горе 
наведената фактичка состојба. Сето останато што се коментира во овие написи е всушност 
давање на свое мислење и изјавување  на вредносни судови за конкретниот настан оформен во 
уредувачката политика и определбата на неделникот „Фокус“, пишува во пресудата. 

Судот го зема во предвид и членот 9 од Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда 
каде што е наведено дека тужените треба да ја докажат вистинитоста на фактите. Судот проценил 
дека тие успеале во тоа, а пресудата се повикува и на Европските конвенции. 

„Да се докаже вистинитоста на субјективно мислење е практично невозможно бидејќи 
тоа е во сферата на слободата на формирањето на мислата и јавно искажување на истата, па 
доколку Судот би барал да  се докажува вистинитоста на субјективно мислење во тој случај би 
дошло до прекршување на членот 10 од Европската конвенција за заштита на човековите права 
каде е предвидено дека секој човек има право на слобода на изразување кое право ги опфаќа 
слободата на мислење и слобода на примање  или пренесување на информации или идеи без 
мешање на јавната власт и без оглед на границите“. 

Судијката која го водела случајот дозволила и изведување на докази од страна на тужените кои 
помеѓу другото ги приложиле прес конференциите и документите за доделувањето и поништувањето 
на тендерот од Министерството за здравство.

Поради сите изнесени аргументи на одбраната, Судот донел одлука да ја отфрли тужбата на 
тужителката Ивона Талевска како неоснована. 

ПРОФ. Д-Р. СНЕЖАНА ТРПЕВСКА,  МАЈА ЈОВАНОВСКА И ГОРДАНА ДУВЊАК

24



2. Анализа на пресудите
за граѓанска
одговорност и клевета
Автор: Гордана Дувњак

ПРЕДМЕТ НА АНАЛИЗА:
Анализирани се три правосилни судски пресуди донесени од Основниот суд Скопје 2, кои се  

различни по својот карактер, содржина и статус на тужителите. Како тужени лица се јавуваат 
медиумски куќи, главни уредници, новинари, како и претставници на политички партии,а како 
тужители политичари,државна институција и приватно лице (сопственик на ракометен клуб).

Во случајот  „Владимир Талевски против Блажевска и останатите“ како тужител се јавува  
градоначалникот на Општина Битола,Владимир Талески, а  во својство на тужени лица: Друштво 
за услуги Медиа Принт Македонија, Соња Крамарска, главен и одговорен уредник на „Утрински 
весник“,Анета Блажевска,дописник од Битола, како и Васко Ковачевски, советник во Општина Битола 
од редовите на СДСМ. Судија е Јованка  Спировска Панева,која претседава со тричлениот совет.

Во случајот „Агенција за аудио и аудиовизуелни медимски услуги  против Ацо Кабранов и 
Здружението на граѓани ПРО ЛИБЕРТИ“ ,тужител е државна институција,а тужен главниот уредник 
на порталот „Либертас“,како и основачот Здружението на граѓани ПРО ЛИБЕРТИ. Судија е Весна 
Калковска, која претседава со тричлениот совет.

Во  третиот случај насловен како „Самсоненко  против Спорт ИнфоМедиа“ во улога на тужител 
се јавува  Сергеј Борисович Самсоненко,сопственик и претседател на Управниот одбор на машкиот 
Ракометен клуб „Вардар“, кој поднел тужба против Друштвото за промет,трговија и услуги  Спорт 
ИнфоМедиа ДООЕЛ Скопје како правно лице и Никола Ѓуровски, главен и одговорен уредник. 
Судија и во овој  предмет е Јованка Спировска Панева.

ДОЛЖИНА НА ПОСТАПКАТА:
Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда го регулира прашањето  за должината 

на постапките за овој вид предмети. Па така, во членот 22 од овој Закон се пропишува дека 
„постапката по тужба за утврдување на одговорност за навреда или клевета и надоместување на 
штетата според одредбите на овој закон е итна“. Во продолжението од споменатиот член се наведува 
„ако навредата или клеветата е сторена преку средствата за јавно информирање,надлежниот суд е 
должен постапката да ја започне во рок не подолг од 30 дена од денот на приемот на тужбата. Судот 
е должен постапката да ја спроведе без одложување, во разумен рок, со што помалку трошоци и 
да ја оневозможи секоја злоупотреба на правата што на странките им припаѓаат во постапката.
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За разлика од предметите во кривична материја каде на изрекувањето на правосилна пресуда 
се чека и по неколку години, впечаток е дека пресудувањето за овој вид предмети е во рамките на 
некаков  разумен рок, кој во трите анализирани пресуди оптимално  се движи од 15 до 22 месеци.

Најкус  е рокот  во случајот „Самсоненко  против Спорт ИнфоМедиа“ каде од  денот на објавување 
на написот 26 ноември 2013 до денот на донесувањето на пресудата 5 мај 2015 година,поминале 
една година и три месеци, или вкупно 15 месеци. Пет месеци повеќе или една година и осум 
месеци  или вкупно  20 месеци  биле потребни за да се пресуди во случајот „Агенција за аудио и 
аудиовизуелни медимски услуги  против Ацо Кабранов и Здружението на граѓани ПРО ЛИБЕРТИ“. 
Спорниот текст бил објавен на 25 јуни 2014 година, а судијата ја донел пресудата на 18 февруари 
2016 година. Најдолго траела постапката во случајот „Владимир Талевски против Блажевска и 
останатите“, каде од денот на наводното изнесување навреди и клевети во  објавениот новински 
текст (пренесен и на веб порталот на весникот) на 23-24 ноември 2013, па се до донесувањето 
на пресудата -11 септември 2015, поминале точно 22 месеци. Должината на постапката во 
голема мерка веројатно зависи и од бројот на тужени лица. Во конкретниот  случај со битолскиот 
градоначалник, долготрајноста на постапката е условена не само од тоа што  постојат четворица 
тужени, туку што дел од странките не се од  Скопје, туку од  Битола. 

ИЗВЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ:
Анализирајќи ги пресудите може да се види дека судијата Јованка Спировска Панева и во 

двата предмета во кои постапувала („Владимир Талевски против Блажевска и останатите“, како 
и „Самсоненко  против Спорт ИнфоМедиа“) добро се потрудила да ги обезбеди сите потребни 
докази за точно утврдување на фактичката состојба. Тоа подразбира широка палета на преземени 
дејствија (случајот „Талевски“) - почнувајќи од барањето за  јасно прецизирање на деловите од 
спорниот текст што претставува клевета, а што навреда, преку увид во фотокопии од текстот и 
оригиналот, како и други медиуми што пишувале на истата тема, па се до обезбедување записници 
од седници на Советот на Општина, анкетни листови и мислења од надлежни институции. Сличен 
метод е употребен и во  другиот предмет  (случајот “Самсоненко“), каде  се инсистирало не само 
на увид во текстот и барањето за извинување, туку и во  извадоци од  закони што ја регулираат 
спортската материја, решенија од Централен регистар, спортски резултати, па дури и во дадени 
интервјуа на тужителот за други медиуми. Забележлив е систематичен приод на судијата, но и 
желба на проблемот да му се пристапи  од повеќе аспекти.

И во предметот против Кабранов, судијата Калковска допуштила да се  изведат повеќе 
предложени докази, барање за исправка, копија од реакцијата на Агенцијата, која тужениот 
интегрално ја објавил на порталот, како и неколку потврди за тековната состојба на тужителот 
и тужениот. Но, и покрај тоа  Судот не можел да утврди дека првообвинетиот Ацо Кабранов е 
автор на предметните текстови објавени на порталот,ниту пак,во кое својство е второобвинетиот 
Здружението на граѓани ПРО ЛИБЕРТИ,кое  се јавува како регистрант на порталот.

БАЛАНС МЕГУ ЈАВНИОТ И  ПРИВАТНИОТ ИНТЕРЕС
При одредувањето на балансот меѓу  правата на приватност и слобода на информирање, воочливо 

е дека  судиите ја имаат предвид праксата на ЕСЧП, која предвидува поголем праг на толеранција 
на носители на јавна функција. Судиите се обидуваат да дадат одговори на трипартитниот тест што 
се користи  во Судот во Стразбур, а кој е потребен за да се одреди  дали навистина има елементи 
кои упатуваат на навреда и клевета. А, што е уште поважно  да утврдат дали постои мотив и свесна 
намера  кај тужените за „оцрнување“ на тужителот.
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 Оттаму, имајќи предвид дека најголемиот број од тужените се новинари, судиите покажуваат 
разбирање за новинарската професија и за нивната потреба слободно да ја  извршуваат својата мисија. 
Тоа можеби најјасно се гледа низ примерот со битолската дописничка Блажевска, за која судијата ќе 
констатира дека „не сака да навлегува во начинот на подготвување на новинарските текстови и стилот 
на изразување“, но ќе утврди дека „несомнено новинарката се водела од јавниот интерес, бидејќи 
станувало збор за прашања  поврзани со работата на локалната самоуправа“. Со слична аргументација  
судијата ќе настапи и во однос на  тужениот Ковачевски, чија изјава е пренесена од новинарот, за кого 
ќе напише дека не му била целта да му наштети на угледот на градоначалникот, туку „негова должност 
и легитимно право било како советник  да поставува пратенички прашања од јавен интерес“.

Оваа пресуда се чини особено значајна ако се има во вид дека не така одамна во слична 
ситуација, како и за пренесена изјава (случајот „Сашо Мијалков против неделникот “Фокус““ ) 
беше изречена пресуда во корист на тужителот. Останува нејасно дали во меѓувреме еволуирал 
судискиот став околу ова прашање, или пак, пресудна била личноста и позицијата на тужителот 
како висок функционер на власта. 

ПОВИКУВАЊЕ НА ПРАКСАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД:
Без оглед дали е  во прашање се побогатата  пракса на судиите што работат на овој вид предмети, или 

на континуираните обуки од домашни и странски експерти, сепак, забележливо е дека судиите во последно 
време во пресудите покрај  повикувањето на  домашната регулатива, се почесто  директно адресираат 
и на членот 10 од Европската конвенција. Овој член  ги афирмира и заштитува слободата на мислење, 
слобода на примање и пренесување информации или идеи, без мешање на јавната власт и без оглед на 
границите. Но, речиси без исклучок судиите само генерално  ја споменуваат  праксата на Стразбур, без да 
се наведе конкретна пресуда или да се изведе  аналогија со иста или  слична правна ситуација.

Далеку поконкретни  во користењето на европската пракса се бранителите на тужените, 
кои  често повлекуваат паралели со примери од други земји и обилно ги  цитираат пресудите од  
Стразбур, кои им одат во полза на нивните аргументи. Се поголемата достапност на овие пресуди, 
од кои голем број се веќе преведени на македонски јазик, ги прави податливи за користење во 
градењето на правната аргументација на одбраната.

Ова е особено забележливо во предметот  против Кабранов, во кој токму тужените се повикале 
на правни мислења искажани во неколку пресуди во Европскиот суд за човекови права, од кои 
произлегува дека државата (државните институции) не уживаат правна заштита од клевета и 
навреда поради зголемениот јавен интерес  за нивното функционирање. Тие навеле неколку пресуди 
од Стразбур ,во кои стриктно се наведува дека границите на дозволена критика на државата 
се пошироки од оние кога е во прашање приватно лице, па дури и политичар. (Castelisv.Spainод 
23.04.1992, Lombardo  v. Malta -2009). Од тоа го извлекле заклучокот дека во едно демократско 
општество, дејствијата и пропустите на Владата мора да бидат изложени на најстрога критика и тоа 
не само од извршната и судската власт, туку и од медиумите.

РАЗБИРАЊЕ НА СПЕЦИФИКАТА НА НОВИНАРСКАТА ПРОФЕСИЈА:
За разлика од порано кога во извештаите  на домашните и странските монитори се констатираше 

неукост на судиите во разбирањето на специфичноста на новинарската професија, а особено во 
разликувањето на одделни  жанрови, посебно на посуптилните форми на изразување,во кои се 
користи иронија и сарказам, во последно време  како да се видливи промени на подобро. Судиите 
покажуваат се поголем сенс за стилското изразување на медиумите, па дури и сенс за јазичното 
нијансирање. 
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Па така на пример, судијата што ја донела пресудата  за  предметот во кој како тужител се јавува  
Самсоненко ќе забележи дека „тужениот употребил сатиричен стил на изразување“, но  смета дека 
„не постојат кажани зборови со кои се изразува понижувачко мислење за тужителот со кое би 
се повредиле неговата чест и углед“. Судијата констатира дека „при давањето на коментарот, 
тужениот како автор на текстот употребува свој сопствен новинарски стил на изразување, но во 
суштина на ниту едно место не употребува навредливи или понижувачки зборови.“

Претходно кажаното е само потврда дека едукацијата останува една од највредните алатки во 
судската специјализација, која води кон подобро разбирање на медиумската сфера. Но, во исто 
време и дека е неопходно да продолжи воспоставениот дијалог на релација судство-медиуми, кој 
би бил во натамошна  функција на акумулирање на знаења за воспоставување вистински баланс 
меѓу јавниот  и приватниот интерес.  

КВАЛИТЕТ НА ПРЕСУДИТЕ:
И  покрај тоа што постои видлив напредок во аргументацијата на донесените судски решенија 

кои се однесуваат  на  утврдувањето граѓанска одговорност за клевета и навреда, сепак, се уште 
недостасува јасна, концизна форма на пишување пресуди, во кои ќе се види хронологијата на 
преземените дејствија, но и правната логика која го водела судијата за донесување таква одлука. Уште 
повеќе што ова се наметува како потреба при евентуално тужбено барање на незадоволните страни 
пред ЕСЧП, каде при компаративна оценка  ќе може лесно да се согледа дали и колку македонските 
судии се воделе од европските принципи во утврдувањето  дали имало или немало клевета  навреда.   

Случај : Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  против 
Ацо Кабранов и Здружението на граѓани ПРО ЛИБЕРТИ

СУДИЈА: Весна Калковска
ТУЖИТЕЛ: Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
ТУЖЕНИ:Ацо Кабранов и Здружението за граѓани ПРО ЛИБЕРТИ –граѓанска организација за 

развој на демократијата,граѓанското општество и јавното мислење
ОСНОВ: Утврдување на одговорност и надоместување на штета сторена со навреда и клевета
ВРЕДНОСТ:  61.400 денари
СТАТИИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ТУЖБАТА:
-“Брисел проверува каде завршија 3 милиони евра од ИПА:Под лупа Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги“ објавен на насловната страница  на порталот Либертас на 25 
јуни 2014 (htp:www.libertas.mk).

СТАТУС  НА ТУЖБАТА: Решена во полза на тужените –тужбата е одбиена како неоснована 
ДАТУМ НА ОДЛУКА НА СУДИЈАТА:18 февруари 2016 
РЕЗИМЕ НА СЛУЧАЈОТ: Тужителот  посочува дел од текстот во кој се говори за наводна засилена 

истрага во Агенцијата од страна на инспекциски служби од ОЛАФ од Брисел,кои според тврдењата 
на Либертас ,барале одговори од директорот Зоран Трајчевски како и каде се потрошени трите 
милиони евра европски пари.

Тужителот смета дека со овој текст се повредува и омаловажува неговиот  углед преку 
изразување понижувачки  мислења, со тоа што  регулаторното тело се претставува во пошироката 
јавност како сторител на злоупотреби со европски пари и субјект,кој е под официјална истрага на 
европски инспекциски служби. Агенцијата бара да се задолжат тужените јавно да му се извинат 
на тужителот во дневниот весник „Дневник“ на втората или третата страница и извинувањето да 
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го објават на Интернет порталот „Либертас“ на исто место и на ист начин на кој е објавен спорниот 
текст,како и да ги задолжат тужените да ги исплатат судските трошоци.

Тужениот преку својот полномошник во писмениот одговор најпрво приговорил на неуредност 
на тужбата, бидејќи од поставеното тужбено барање не било  јасно во кој дел содржината на 
предметниот текст претставува навреда,а што клевета. Исто така, реагирал и  на немањето активна 
легитимација,бидејќи како тужител се јавува државна институција. Со оглед на тоа што во Законот 
за граѓанска одговорност не е предвидено државна институција да поведе спор,тужениот смета 
дека Агенцијата иако е право лице, не може да се јави во вакво својство. Во спротивно,подвлекува 
тужениот, законодавецот изрично ќе ги вклучел и државните институции во кругот на лица кои 
уживаат правна заштита.

Тужените се повикале на правни мислења искажани во неколку пресуди во Европскиот суд за 
човекови права,од кои произлегува дека државата (државните институции) не уживаат правна 
заштита од клевета и навреда поради зголемениот јавен интерес  за нивното функционирање. Тие 
навеле неколку пресуди од Стразбур ,во кои стриктно се наведува дека границите на дозволена 
критика на државата се пошироки од оние кога е во прашање приватно лице, па дури и политичар.
(Castelisv.Spain од 23.04.1992, Lombardo  v. Malta -2009). Од тоа го извлекле заклучокот дека во едно 
демократско општество,дејствијата и пропустите на Владата мора да бидат изложени на најстрога 
критика и тоа не само од извршната и судската власт, туку и од медиумите.

На расправата судот допуштил и извел повеќе предложени докази, барање за исправка, копија 
од реакцијата на Агенцијата,која тужениот интегрално ја објавил на порталот, како и неколку 
потврди за тековната состојба на тужителот и тужениот.

Судијата Весна Калковска го одбила како неосновано тужбеното барање на тужителот, бидејќи 
како што се наведува во пресудата, не само во тужбата, туку и во текот на  постапката,тужителот 
не посочил конкретно во кое својство  се бара одговорност од тужените. Покрај тоа, Судот не 
можел да утврди дека првообвинетиот Ацо Кабранов е автор на предметните текстови објавени на 
порталот,ниту пак,во кое својство е второобвинетиот Здружението на граѓани ПРО ЛИБЕРТИ, кое  
се јавува како регистрант на порталот. Имено,од тековната состојбата од Централниот регистар, 
второтужениот во Македонската истражувачка Мрежа (http:marnet.mk) се јавува како регистрант 
на интернет порталот http://libertas.mk/ на кој е објавен предметниот текст,а овластеното лице на 
второтужениот е неговиот претседател, првотужениот Ацо Кабранов.

Судот ги прифатил аргументите на тужениот дека тужителот како агенција чиј основач е 
државата има статус на правно лице што врши јавни овластувања,па според тоа би требало да 
покаже поголем степен на толерантност,кога е критикувана неговата работа. Во таа насока, Судот 
укажал и на практиката на пресудите на ЕСЧП, но при тоа не се повикал на конкретна пресуда.

Случај: Самсоненко  против Спорт ИнфоМедиа

СУДИЈА: Јованка Спировска Панева
ТУЖИТЕЛ: Сергеј Борисович Самсоненко,сопственик и претседател на Управниот одбор на 

машкиот Ракометен клуб „Вардар“
ТУЖЕНИ :
1.Друштвото за промет, трговија и услуги  Спорт ИнфоМедиа ДООЕЛ Скопје како правно лице
2. Никола Ѓуровски, главен и одговорен уредник
3.Стеван Цаневски, новинар
ОСНОВ: Утврдување на одговорност и надоместување на штета сторена со навреда и клевета
ВРЕДНОСТ:  600.000 денари
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СТАТИЈАТА КОЈА Е ПРЕДМЕТ НА ТУЖБА: објавен текст на веб порталот Екипа МК со наслов со 
наслов „Сезнајкото Сергеј Самсоненко“ на ден 26 ноември 2013

СТАТУС НА ТУЖБАТА: Тужбеното барање  е одбиено како неосновано 
ДАТУМ НА ДОНЕСЕНА ПРЕСУДА: 5 мај 2015
РЕЗИМЕ НА ТУЖБАТА:
Тужителот  смета дека  во објавениот текст се изнесени невистинити факти поврзани околу 

организацијата на фудбалскиот натпревар на „црвено-црните“,но и лични квалификации кон него 
со намера да го омаловажат.

Новинарите изнеле  став дека тој (Русинот) се однесува како странец во државата за која не 
знае ништо или така му одговора и дека „Самсоненко не e ниту тренер,а камоли квалитетен,а за 
водење врвен тим им е потребен врвен стручњак“.

Од тие причини тужителот  бара од Судот  да ги задолжи тужените да му исплатат надомест за 
нематеријална штета и тоа: Спорт Инфо Медиа-150.000 денари,Ѓуровски-100.000 денари,а Цаневски 
износ од 50.000 денари.

Со писмен поднесок од 10.06 2014 година,тужителот  го допрецизирал тужбеното барање,така 
што точно навел за кои дејствија бара судот да утврди  одговорност за клевета,а за кои навреда.

Тужените со писмен одговор го оспориле вака поставеното барање и навеле во усмениот одговор 
дека нема елементи на граѓанска одговорност,ниту пак,навреда и клевета. Било  потенцирано дека 
спортскиот новинар  по повод инцидентот што се случил на ракометен натпревар  само изразил 
сопствено видување за пропустите во организацијата и немало намера со објавувањето на текстот 
да се наруши честа и угледот на тужителот.

Судијата во текот на расправата  дозволил да се изведат докази и да се направи  увид во 
извадок од објавениот текст  од порталот,во  барањето за јавно извинување  од ФК Вардар до 
порталот Екипа, известувањето од Редакцијата до  тужителот, вешт наод и мислење на  вешто лице 
Д-р. Стојан Бајрактаров  од Универзитетската Клиника, тековна состојба од Централен регистар 
за првотужениот, извадок од Правилник на ракометни натпреварувања на РК Федерација на 
Македонија во делот на организација и одигрување натпревари,извадок од Законот за спречување 
насилство и недостојно однесување на спортските натпревари,соопштение од МВР објавено на 
официјалната страна и извештај  на МВР од 01.12.2013 година, интервју на тужителот дадено за 
спортско радио и пренесено од неколку портали, решение од Централен регистар  за упис на АД 
Ракометен клуб Вардар,официјални резултати  на ЕХФ за постигнувањето на РК Вардар во тој 
период. На рочиштето од 3 март 2015 е сослушан  сведокот Давор  Стојановски,а на  27 април е 
изведен доказ со распит на странки.

Судијата откако ја согледал целата ситуација утврдил дека новинарот бил испровоциран од 
интервјуто на тужителот  во кое тој одбил  да прифати било каква одговорност  за случувањата 
критичниот ден (навивач од публиката фрлил столче на теренот и предизвикал мал прекин).

Своето мислење тужениот  го искажал во форма на коментар,во кој  тој не го негирал фактот 
дека во 99 отсто од натпреварот,организацијата била успешна,но во еден момент од страна на 
поединец е направена „црна дамка“, што го расипала целосниот впечаток за натпреварот. Од 
содржината на коментарот може да се види дека новинарот не го спори фактот дека тужителот  
како спортски работник вложува многу во спортот и за тоа му искажува почит, но смета дека  токму 
заради тоа  како домаќин на натпреварот треба да преземе одговорност за инцидентот.

Судијата забележува дека „тужениот употребил сатиричен стил на изразување“,но  смета дека 
„не постојат кажани зборови со кои се изразува понижувачко мислење за тужителот со кое би се 
повредиле неговата чест и углед“. Судијата констатира дека “при давањето на коментарот,тужениот 
како автор на текстот употребува свој сопствен новинарски стил на изразување,но во суштина на 
ниту едно место не употребува навредливи или понижувачки зборови.
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Оттаму, судијата ценејќи ги исказите, поверувал во тврдењето на тужениот дека  не му била 
намерата да го омаловажи тужениот, туку во јавноста да искаже мислење  за работата на клубот и 
однесувањето на тужителот како сопственик на клубот.

Од увидот во Правилникот за ракометни натпреварувања  донесен од Ракометната федерација 
на Македонија, судијата  можел да  се увери и во содржината на членот 45, во кој  е наведено 
дека организаторот  или домашната екипа се должи  да ги обезбедат сите  потребни услови  за 
одигрување на натпреварот. Исто така, во Законот  за спречување на насилство и недостојно 
однесување на спортските натпревари, проценката за можноста  за случување на насилството 
(член 4) е во рацете  на организаторот, кој е должен да ги  преземе сите превентивни мерки.

Од сето ова, судијата  проценил дека тужениот  е спортски новинар кому добро му се познати  правилата 
во оваа област, но и состојбите во спортот, поради што сакал јавно да укаже на потребата од преземање на 
одговорност, за во иднина да се спречат вакви немили случувања на други спортски настани.

Во конкретниот случај, судот нашол  дека тоа што тужениот новинар го напишал во својот текст 
не претставува изнесување факти, туку станува збор за  негови лично мислење  и видување на 
настанот и не може да се бара да ја докажува вистинитоста, ниту да подлежи на докажување. 
Оттаму,Судот и не може да се меша  и да интервенира  во начинот на кој е изнесено мислењето, а 
уште помалку во стилот на новинарот.

Судијата нагласува дека интервенирањето во новинарскиот стил  на изразување,посебно 
кога се работи за давање на свои лични коментари, би значело “ограничување на слободата на 
изразување, со што би дошло до повреда на членот 10 од Европската конвенција за заштита на 
човековите права“.

На крајот, судијата се повикува и на одредбите од Законот за граѓанска одговорност за навреда 
и клевета и начелата предвидени во членот 2 од истиот,во кој се бара судот да има предвид  дека 
се загарантирани слободата на изразување и информирање,како една од најбитните основи  на 
едно демократско општество,како и согласноста со членот 10 од Европската конвенција.

Случај: Владимир Талевски против Блажевска и останати

СУДИЈА: Јованка Спировска Панева
ТУЖИТЕЛ: Градоначалникот на Општина Битола,Владимир Талески од Битола
Застапуван од адвокатски конзорциум Вуксановиќ,Петкова и соработници
ТУЖЕНИ:
1.Друштво за услуги Медиа Принт Македонија
2.Соња Крамарска, главен и одговорен уредник на „Утрински весник“
3.Анета Блажевска, дописник од Битола
4.Васко Ковачевски, советник од редовите на СДСМ 
 Застапувани од Канцеларијата на адвокат Филип Медарски
ОСНОВ: Утврдување на одговорност и надоместување на штета сторена со навреда и клевета
ВРЕДНОСТ:  2.604.000,00 денари
СТАТИИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ТУЖБАТА:
-Текст објавен  во дневниот весник  “Утрински весник“ на 23-24 ноември 2013 година број 

4341,како и во електронското издание на истиот весник на 22 ноември 2013 година  под наслов 
„Колку е богат Владимир Талевски“.

СТАТУС НА ТУЖБАТА: Решена во полза на тужените – тужбата е одбиена како неоснована. Се 
задолжува тужителот да им ги надомести трошоците во постапката  на сите обвинети.

ДАТУМ НА ОДЛУКА НА СУДИЈАТА: 11.09 2015
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ПРЕДМЕТ НА ТУЖБА: 
Градоначалникот Талески смета дека издавачот и главниот и одговорен  уредник  се одговорни 

затоа што дозволиле да се објави текст со наводно навредлива содржина  во дневниот весник  
„Утрински весник“,како и во електронското издание на истиот весник . Тужената новинарка 
Блажевска е одговорна,затоа што изготвила текст (прилог) и пренела навредлив коментар за 
тужителот,објавувајќи изјава на тужениот Ковачевски.

РЕЗИМЕ НА СЛУЧАЈОТ: 
За  градоначалникот Талевски  е спорна изјавата  дадена пред трети лица,а во која вели дека се 

изнесени навреди,со кои му се повредени  личните права.
Во неа се наведува дека тужителот :
- „се нафатирал во изминатите 8 години“
- „главна тема  на муабет во битолската чаршија се становите што ги купил“
- „има низок степен на култура  и недолично и вулгарно со својот вокабулар се спушта  на 

уличарско ниво што не му доликува на еден градоначалник“.
Според градоначалникот,невистинити факти се и изнесените тврдења во текстот дека е чудно 

дека  во периодот од 2009 до 2013 година, како тој и неговата  сопруга  успеале да го зголемат имотот 
за 6.000.000 денари,да купат стан од 2.000.000 денари,да заштедат 760.000 денари и да набават накит  
во вредност од 360.000 денари,што произлегувало дека тој и неговата сопруга месечно заштедувале 
по 125.000 денари. Ваквите тврдења, според него, му ја навредувале честа и угледот,па затоа бара од 
издавачот и уредникот да му платат по 7.000 евра во денарска противредност, новинарот-1.000 евра, 
а оној што ги изнел ваквите тврдења во јавноста 430.000 денари.

Судијата Јованка Спировска Панева,која претседава со тричлениот совет составен од уште двајца 
судии поротници,ваквите тужбени барања  на битолскиот градоначалник  ги одбила како неосновани, 
бидејќи не постоел мотив да му се наштети на тужениот.  

На ова му претходеле повеќе процесни дејствија. Најпрво,на подготвителната расправа одржана 
на 19 мај 2015 било побарано од тужителот да прецизира во кои дејствија  постои навреда, а во 
кои клевета. Тужениот МПМ со писмен одговор на тужбата и на расправата го оспорил тужбеното 
барање, наведувајќи дека како издавач нема одговорност,бидејќи се работи за новински текст во кој 
се изнесени изјави на советник дадени во советничко прашање поставено на седница на Советот. 
Според нивното образложение,новинарот при изготвувањето на текстот ги почитувал стандардите  
на новинарската професија и затоа предложиле тужбеното барање да се одбие како неосновано.

Тужената Крамарска со писмен одговор на тужбата,но и на самата расправа го оспорила 
тужбеното барање со објаснување дека нема пасивна легитимација. Тоа значи дека нема директна 
одговорност за пренесена информација од трето лице. Таа навела дека  и покрај тоа што била 
главен и одговорен уредник на весникот,во времето кога излегол текстот била на службен пат,а 
евентуална одговорност  би можело да има лицето што ја заменува.

Аргументите на новинарката Блажевска,пак,биле дека таа само во новински текст го пренела 
она што се случувало на седница на Советот на Општина Битола одржана на 20 ноември 2013 
година,а се работело за поставено советничко прашање од страна на советникот Васко Ковачевски 
околу имотната состојба на градоначалникот. Според неа,ниту се изречени невистини,туку само се 
пренесени изјави дадени од други лица,кои потоа се обликувани во новински текст.

Од своја страна,и тужениот  Васко Ковачевски во одговорот на тужбеното барање навел дека 
како советник од опозицијата  има легитимно право да поставува прашања поврзани со имотната 
состојба на градоначалникот,особено кога постои разлика во анкетните листови. Тој ги негирал 
тврдењата на тужителот дека дал интервју или дополнителна изјава за весникот „Утрински весник“ 
и со тоа пред пошироката јавност изнел наводно клевети и навреди.

Од  содржината на пресудата може да се види дека судијата навистина се потрудил во текот на 
расправата да дозволи и изведе повеќе предложени докази. Извршен е увид  во фотокопија од спорниот 
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текст, оригиналниот број на весникот,извадок од електронската страница на весникот, како и од веб 
страниците на неколку други медиуми како ТВ Телма и електронскиот портал Буквар.мк, од барање за јавно 
извинување. Покрај тоа, бил извршен увид и во записникот од  седницата на Општина Битола,заклучок 
од Министерството за финансии, Управа за ЈП, мислење од вешто лице,уверение на општинска изборна 
комисија,извадоци од веб страницата на Државна комисија за спречување на корупција,податоци од 
анкетни листови, уверение од Агенција за катастар. Била преслушана и ЦД снимка од прес-конференцијата 
на тужителот,како и увид во фотокопија од патната исправа на тужената Крамарска.

Од сите изведени докази, судијата ја утврдил и фактичката состојба,но образложил  и од кои причини 
Судот смета дека тужбеното барање е неосновано. Најпрво,во аргументацијата се повикува на  членот 7 од 
Законот за граѓанска одговорност, во кој се наведува дека „ нема одговорност за навреда,доколку изјавата 
е дадена во работата на Собранието на Република Македонија, во работата на советите на општините или 
Град Скопје,во управна или судска постапка или пред Народниот правобранител, освен ако тужителот 
докаже дека изјавата е дадена злонамерно“. Судијата се повикал и на членот 10 од истиот Закон,во кој се 
исклучува одговорноста  ако  тврдењето е дадено во научно, книжевно или уметничко дело,во сериозна 
критика, во вршење на новинарска професија, политичка или друга општествена дејност, во одбрана на 
слободата за јавно изразување, на мислата или на други права при заштита на јавен интерес.

Судијата оценил дека тужениот Ковачевски не дал изјава за да му наштети на угледот на 
градоначалникот, туку неговата должност и легитимно право било како советник  да поставува пратенички 
прашања од јавен интерес. Не е најдена одговорност ниту кај уредничката Крамарска, заради немањето 
пасивна легитимација.

Што се однесува до тужената новинарка Блажевска, Судот не сакал да навлегува во начинот на 
подготвување на новинарските текстови и стилот на изразување,но утврдил дека несомнено новинарката 
се водела од јавниот интерес, бидејќи станувало збор за прашања  поврзани со работата на локалната 
самоуправа

Како што навела и одбраната во одговорот на тужбата, третотужената имала определена фактичка 
основа да верува во тоа што го пишува, бидејќи прашањето за имотот на тужителот не било за прв пат 
покренато од третотужената во текстот, напротив веднаш после „скандалозните настани“ за време на 
одржување на 12 Јавна седница на Советот на Општина Битола, речиси сите релевантни медиуми во 
рубриката вести наменети за политика пишувале за настанот. Очекувано е новинарите,аналитичарите и 
сите релевантни експерти да реагираат на настани од ваков вид ако се има предвид карактерот на јавност 
и отчетност која ја има функцијата градоначалник. Во прилог се дадени извадоци од написите  од некои 
медиуми, од кои е видно дека темите за кои пишува третотужената навистина предизвикале интерес во 
јавноста, како што впрочем тоа го изнесува третотужената во својот коментар.

Во определувањето на конечниот став, судијата се повикал и на едно од основните начела на 
демократско општество,а тоа е-слободата на изразување и информирање. Судот потсетил дека се можни 
ограничувања, само под определени услови, кои се во согласност со Европската конвенција на човековите 
права и слободи, како и практиката на Европскиот суд за човекови права. Но, во конкретниот случај, Судот 
не нашол дека се исполнети условите за да се утврди граѓанска одговорност за клевета и навреда,бидејќи 
новинарите само си ја вршеле својата новинарска професија и во спротивно би се повредило основното 
начело за слобода на информирање.

Судијата во пресудата директно се повикува на членот 10 од Европската конвенција (иако не 
цитира конкретна пресуда), која ги афирмира и заштитува слободата на мислење,слобода на примање 
и пренесување информации или идеи,без мешање на јавната власт и без оглед на границите. При 
одредувањето на балансот меѓу  правата на приватност и слобода на информирање, Судот ја имал предвид 
праксата на ЕСЧП, која предвидува поголем праг на толеранција на носители на јавна функција. Оттаму, 
имајќи предвид дека најголемиот број од тужените се новинари, Судот се водел од потребата тие слободно 
да ја извршуваат својата мисија.
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