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Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата
одржана на 13 август 2020 година, врз основа на примена жалбa од Маја Јовановска, ја донесе
следната:

ОДЛУКА
ЖАЛБАТА СЕ ОТФРЛА КАКО НЕОСНОВАНА

Интернет – порталот „Курир“, со текстот насловен „Чулев: Власта подготвува сценарио
за изборен криминал со поткупување на гласачи и изборни нерегуларности“, не ги
прекршил етичките и професионални стандарди.
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ЖАЛБА
До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија, на 13 јули 2020
година, Маја Јовановска поднесе жалба за текстот со наслов „Чулев: Власта подготвува
сценарио за изборен криминал со поткупување на гласачи и изборни нерегуларности“, објавен
на 13 јули 2020 година, на интернет – порталот „Курир“ (www.kurir.mk).
Во жалбата се наведува дека текстот содржи неточно и нефер известување, пристрасност и
неурамнотеженост во информирањето и незастапена втора страна.

ОДГОВОР НА МЕДИУМОТ
Извршната канцеларија на СЕММ, во согласност со членот 14 од Правилникот за работа на
Комисијата за жалби, по приемот и разгледување на жалбата, стапи во контакт со интернет –
порталот „Курир“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата. Медиумот не
одговори на наводите на жалбата.

ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ
Комисијата за жалби утврди дека жалбата е НЕОСНОВАНА и дека нема прекршување на
Кодексот на новинарите на Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА
На седницата на 13 август 2020 година, членовите на Комисијата за жалби ги разгледаа
наводите на жалителот и извршија увид во спорната содржина.
Комисијата, најнапред, утврди дека се работи за текст кој единствено се состои од наслов и
‘скриншот’ од статус на поранешниот министер за внатрешни работи, Наќе Чулев, објавен на
социјалната мрежа Фејсбук во период додека сè уште беше актуелен министер во техничката
Влада. Иако се работи за пренесување став на функционер кој изнесува сериозни
обвинувања за наводен изборен криминал на власта, Комисијата се согласи дека интернет –
порталот „Курир“ не постапил спротивно на професионалните стандарди. Ова од причина што
медиумот го пренел ставот на тогашниот министер без никакви коментари и интервенции. Во
исто време, членовите на Комисијата констатираа дека спорната содржина е објавена
непосредно по објавувањето на самиот статус на Чулев и проценија дека порталот немал
доволно време да контактира втора страна, во случајов, претставници на Владата, која е
предмет на критики и обвинувања.
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Со оглед на тоа што автор на статусот е поранешниот министер, медиумот имал право да го
пренесе како став на јавна личност искажан на социјална мрежа.
Оттука, Комисијата не најде доволно елементи за изрекување морална санкција кон интернет
– порталот „Курир“, но потсетува дека новинарите секогаш треба да настојуваат да обезбедат
втора страна, односно да им се даде можност на сите засегнати страни да го кажат своето
мислење. Ова особено во случаи кога новинарот изнесува сомневања или обвинувања или
кога некој е предмет на напад и критика. На тој начин, новинарот го штити својот и
интегритетот на медиумот во кој работи.
Во исто време, Комисијата потсетува дека медиумите се одговорни и за искажаното на
социјалните мрежи, зашто со нивното објавување таквите содржини добиваат јавност.

* * *
Во согласност со наведеното, Комисијата одлучи како што е погоре наведено.
Во работата на Комисијата учествуваа членовите Мирче Адамчевски, Сефер Тахири, Мери
Јордановска, Теофил Блажевски, Лилјана Пецова – Илиеска и Ердем Ахмет.
Се обврзува интернет - порталот „Курир“ (www.kurir.mk), во согласност со членот 18 од
Деловникот за работа на Комисијата за жалби, да ја објави оваа одлука.

Со почит,
Совет за етика во медиумите на Македонија
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Претседател на Комисијата за жалби
Мирче Адамчевски

