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Апстракт 

Во услови на постојано менување на динамиката на општествените 

процеси и континуирана прогресија на криминалните поведенија, 

сексуалната злоупотреба на деца се наметнува како проблем кој 

според својата содржина и феноменолошка природа е една од 

најтешките манифестни форми на насилство врз децата и 

злоупотреба на нивниот биолошки и општествен статус. Доколку 

градуирањето на различните форми сексуално насилство се врши 

според степенот на повреда на објектот на заштита, тогаш без 

сомнение родосквернавењето може да се стави на врвот на оваа 

листа како еден од најсериозните облици на злоупотреба на деца за 

сексуални цели. Ваквата перцепција е сосема оправдана бидејќи 

станува збор за злоупотреба која потекнува од средината во која 

според природниот тек на работите детето треба да ужива најголема 

заштита и сигурност. Токму поради тоа злоупотребата за сексуални 

цели во рамки на семејството се смета за едно од најсериозните 

трауматски искуства што детето може да ги преживее. 

Тргнувајќи од погоре наведеното, во трудот е даден преглед 

на поранешните и актуелните состојби кои се однесуваат на овој 

феномен во домашниот и компаративните правни системи, како и 

востановените законски решенија и нивната имплементација во 

пракса. Имајќи ги предвид сите аспекти на проблемот, посебно е 

загатнато прашањето за реакцијата на општествената заедница во 

насока на оптимизирање на напорите за превенција, заштита и 

психосоцијална интеграција на децата - жртви на насилство од 

ваков вид. Истовремено нотирани се идните предизвици и 

перспективи во оваа област. 

 

Клучни зборови: Родосквернавење, Семејство, Дете, Правна 

заштита, Виктимизација, Казнено поведение, Траума. 
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INCEST AS A FORM OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST 

CHILDREN - SOCIAL AND CRIMINAL - LEGAL REACTION 
 

Aleksandra Angelovska 

Master of law (LL. M.), 
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Abstract 

With the ever-changing dynamics of the social processes and the 

continuous progression of criminal behavior, child sexual abuse has 

emerged as a problem which according to its content and 

phenomenological nature is considered as one of the hardest manifest 

forms of violence against children and abuse of their biological and 

social status. If grading of sexual violence in various forms is conducted 

according to the degree of damage to the object of protection, then no 

doubt incest can be put on the top of the list as one of the most serious 

forms of child sexual abuse. This perception is quite justified because 

this kind of abuse comes from the environment in which according to the 

natural course of things a child should enjoy maximum protection and 

reliability. Therefore child sexual abuse within the family is considered 

one of the most serious traumatic experiences that the child can survive. 

Considering the foregoing, the paper provides an overview of past 

and current developments relating to this phenomenon in domestic and 

comparative legal systems, established legal solutions and their 

implementation in practice. Considering all the aspects of the problem, 

the question about the reaction of the community in order to optimize 

prevention efforts, protection and psychosocial integration of children - 

victims of this kind of violence, is especially hinted. At the same time, 

the future challenges and perspectives in this area are noted. 

 

Keywords: Incest, Family, Child, Legal protection, Victimization, 

Criminal behavior, Trauma. 
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Вовед  

Вулнерабилната положба, проследена со чувство на зависност и 

беспомошност кои го карактеризираат животното доба на секое дете, со себе 

носат ризик од негова виктимизација за различни цели. Во услови на постојано 

менување на динамиката на општествените процеси и континуирана прогресија 

на криминалните поведенија1, сексуалната злоупотреба на деца во рамки на 

семејството се наметнува како проблем кој според својата содржина и 

феноменолошка природа е една од најтешките манифестни форми на насилство 

врз децата и злоупотреба на нивниот биолошки и општествен статус. Меѓу 

другото, родосквернавењето споредено со останатите облици на сексуална 

виктимизација е најмногу обвиткано со заговор на молчење чија основна цел е 

сокривање на направените злосторства кон децата и зачувување на семејната 

чест. Станува збор за криминално поведение чија содржина е во целосна 

спротивност со основните цели на семејството како основна општествена 

клетка за заштита на потомството и создавање амбиент за нивен целосен развој, 

каде ќе можат да ги реализираат своите потенцијали и потреби кои ги 

наметнува возраста. Имајќи го предвид горенаведеното, со право, 

родосквернавењето се смета за едно од најсериозните трауматски искуства што 

детето може да ги преживее. Особено е значајно да се нагласи дека изворот на 

траума од преживеаната злоупотреба, не е фактот дека е во крвно сродство со 

злоставувачот, туку губењето на довербата и чувството на сигурност кои детето 

треба да ги ужива во рамки на семејството. Нарушувањето на односот на 

заштита и доверба кои детето го негувало кон неговиот близок роднина е еден 

од најразурнувачките ефекти што ги продуцира овој облик на виктимизација, 

манифестирајќи се на тој начин како флагрантна повреда на детските права што 

генерира растечка загриженост во современите, демократско уредени 

општества. Освен тоа, кај ваквиот облик на злоупотреба, како резултат на 

возраста и статусот на детето во семејството, најмногу доаѓаат до израз личните 

                                                           
1Брзиот напредок во функционирањето на општественото живеење и промените што 

тоа ги носи со себе, е во меѓусебна корелација и взаемна условеност со севкупниот 

пораст на криминалитетот. Криминалните поведенија се сложени и динамични 

негативни појави кои исклучително бргу се прилагодуваат на општествените движења 

и промени, па поради тоа е речиси невозможно да се регулираат онолку колку што е 

потребно за да се гарантира стабилноста на општествената организација во целост. Во 

неможноста на општеството да ги совлада оние внатрешни противречности во 

правните, политичките, економските, социокултурните што добиваат смисла на 

фактори кои влијаат на појавата на криминалитетот, општествената реакција на 

криминалитетот, како нужна и неопходна, се ориентира кон сите достапни модалитети 

и средства за дејствување во рамки на криминалната политика. 
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виктимогени предиспозиции на жртвата лоцирани во биофизичките и 

психолошките карактеристики што придонесуваат и водат кон виктимизација.2 

Денес, сексуалната злоупотреба на деца воопшто, а неретко и во рамки 

на семејството, се случува глобално и особено загрижувачки е фактот дека 

голем дел од овие случувања остануваат непознати за јавноста и институциите 

на системот надлежни за заштита на детските права. Станува збор за 

комплексна проблематика чие целосно разјаснување претпоставува одговор на 

голем број меѓусебно поврзани прашања и темелна анализа на постојната 

состојба која не е ниту малку охрабрувачка. 

 

  Историски осврт на проблемот 

Историската димензија на проблемот говори дека станува збор за крајно 

сериозен облик на криминалитет кој има свои корени многу одамна, но во 

изминатата деценија е особено актуелен, првенствено поради алармантното 

зголемување на број на пријавени случаи на деца - жртви на сексуално 

насилство во рамки на семејството, а потоа и заради готовноста на целокупната 

јавност отворено да говори за проблемот во насока на негово решавање. 

Родосквернавењето, како и останатите облици на сексуална виктимизација на 

деца се феномени кои често пати останувале непознати за пошироката јавност, 

но сепак тоа не значи дека проблемот не бил општествено регулиран и на 

определен начин санкциониран. Напротив, казните за ова поведение во 

континуитет се заострувале за целото времетраење на византискиот период. 

Најстрогата предвидена санкција и понатаму останува смртната казна, а во 

насока на решавање на проблемот, црквата како носител на највисоката власт 

во тој период, предвидела официјални правила за тоа до кој степен во семејни 

релации стапувањето во брак е строго забрането.3 Сепак и покрај ова, од 

записите на Agathias историчарот во 6-ти век може да се утврди дека феноменот 

на инцестот бил широко распространет и многу браќа бескрупулозно имале 

односи со своите сестри, родители со своите ќерки, а најлошо од се и мајки со 

своите синови. Според историски познатите факти еден од најпознатите 

инцестуозни императори од тој период бил царот Ираклиј4 кој со својот втор 

брак ја „легализирал“ неговата долгогодишна инцестуозна врска со Мартина, 

четиринаесетгодишната ќерка на неговата сестра, со која имал околу 10 деца. 

Најголем број од децата родени од овој брак, страдале од различни форми на 

психофизички нарушувања и аномалии како резултат на блиското крвно 

сродство на нивните родители. Ваквата пракса покажува дека сепак, долго 

                                                           
2Повеќе за ова: Арнаудовски, Љупчо.  Криминологија.  Скопје: 2-ри Август С-Штип, 

2007, стр.97. 
3Повеќе за ова: Faller, C. Kathleen.  Child Sexual Abuse: Intervention and Treatment Issues 

(Volume 2), Michigan: University of Michigan Library, 1993, стр. 9-11. 
4Heraclius (610-641). 
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време во византиското владеење желбите на владетелите и останатите 

припадници на високите општествени слоеви биле над сите закони и морални 

кодекси, така што општествената регулација на инцестот како недозволено и 

противправно поведение се сведувала на негово инкриминирање само во 

случаи кога се практикувал од страна на припадниците на широките народни 

маси, воглавно од неблагородничко потекло. Познатиот американски психолог 

Lloud de Mause во своето дело „Историјата на детството“5 има употребено една 

сентенца со која можеби најдобро ја опишува состојбата на децата низ 

историјата. Таа гласи вака: „Историјата на детството е кошмар од кој неодамна 

само што почнавме да се будиме“. И навистина, колку поназад се проучува 

статусот на децата низ вековите, сѐ поголема е веројатноста од изнаоѓање на 

застрашувачки податоци кои говорат за исклучително ниското ниво на грижа и 

заштита за најмладите, евидентно преку бројните потврдени случаи на убиства 

на деца, запуштање, напуштање, физичко насилство и различни облици на 

сексуална злоупотреба или експлоатација за сексуални цели, најчесто во рамки 

на потесното семејство. Непројавувањето на посериозен интерес на јавноста за 

ваквиот третман на децата, првенствено се должи на тоа што долго време 

поведенијата со кои се кршеле елементарните детски права, се сметале за 

настани кои припаѓаат во приватната сфера на поединецот, па поради тоа и не 

ја засегале историската мисла која се бавела исклучиво со третирање на јавните 

и според тогашните убедувања општествено значајни настани. Како резултат 

на ставот дека злоставувањето на децата во било кој облик не е општествено 

значајно, а децата имаат статус на единки кои се во целосна сопственост на 

нивните родители, долго време сексуалната злоупотреба на деца била 

апсолутна табу тема за која речиси и не се зборувало. Токму поради тоа 

зачуваните први записи за историјата на човештвото, многу малку говорат за 

положбата на деца во различните облици на организирано живеење. Дури, може 

да се каже дека една од главните карактеристики на овие записи е отсуство на 

било каков интерес за децата и нивна посериозна заштита. Во овој контекст, не 

изненадува тоа што децата често пати биле користени за целите на сексуално 

задоволување на возрасните, а различните облици на експлоатација на деца за 

сексуални цели не се сметале за посериозни нарушувања на моралните и 

правните кодекси со кои се уредувала тогашната општествена организација. Во 

древна Персија, инцестот бил распространета појава особено во владетелските 

семејства и припадниците на високите општествени слоеви, но и кај 

припадници на црковната власт. Во антички Рим, тргнувајќи од принципите за 

апсолутна заштита на семејството како врвна вредност, инцестот бил строго 

забрането поведение, но сепак во пракса оваа забрана често била непочитувана, 

                                                           
5De Mause, Lloud.  History of childhood.  1st ed.  Michigan: Psychohistory Press, 1974, стр. 

26. 
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особено од страна на благородничките слоеви, за што сведочи и случајот со 

царот Калигула6 кој стапил во брак со неговата внука. Подоцна, растечкото 

влијание на христијанството имало голема улога во посериозното 

санкционирање на ваквите поведенија и нивното перципирање како морално и 

општествено неприфатливи. Ова кулминирало во 538 година од нашата ера кога 

царот Јустинијан I ги забранил хомосексуалноста и инцестот како целосно 

девијантни, општествено деградирачки поведенија. Ѝ покрај позитивното 

влијание што христијанството го имало во врска со забраната за инцестот и 

другите сексуални поведенија на штета на деца, од одредени извадоци од 

Библијата може да се стекне впечаток дека согласно уверувањата на раното 

христијанство, одговорноста за заведување на возрасни им се препишува на 

самите деца, така што ставот за детето како жртва – провокатор имал особено 

влијание во зголемување на границата на толеранција кон сторителите. Освен 

тоа, не смее да се заборави фактот дека традиционалната криминологија долго 

време ја третирала педофилијата како ретка појава без посериозни импликации 

кои бараат посериозни општествени ангажмани. Како резултат на 

нерегулираниот статус на детето во општествениот систем, долго време 

преовладувал ставот дека пријавите за сексуална злоупотреба се резултат на 

бујната детска фантазија, па најголем дел од нив се отфрлале како лажни и 

неосновани. Сторителите на дела од ваков вид најчесто се прогласувале 

душевно болни или психички неурамнотежени личности, а предизвиканите 

психолошки штети на жртвата воглавно се сметале за ирелевантни како 

резултат на ментална детска флексибилност, така што постапката на третман на 

деца – жртви не се сметала за неопходна и задолжителна. 

Непосредно потоа, следи долг временски период во кој ова прашање 

продолжува да биде апсолутна табу тема, без тенденција за согледување на 

вистинските состојби и вложување напори за нивно решавање. Генерално, 

може да се констатира дека амбивалентен став спрема детето е присутен сѐ до 

XVII век од нашата ера, а дури на почетокот од XVIII век се појавуваат првите 

зачетоци на општествен, развојно - адекватен однос со кој се нагласува улогата 

на родителите во остварувањето на елементарните потреби, развојната 

компонента и социјализацијата на децата.7  

 

Поимно определување на родосквернавењето 

На денешниот степен на научно-апликативни достигнувања 

родосквернавењето се смета за еден од најсериозните облици на сексуална 

виктимизација на деца кој остава длабоки и трајни последици врз оптималниот 

                                                           
6Caligula (37-41). 
7Митковић, Марија.  Злостављање у детињству и адолесценцији као фактор ризика за 

повећану склоност одрасле особе ка злостављању деце.  Београд: Министарство рада и 

социјалне политике, Управа за родну равноправност, 2010, стр.13. 
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Апстракт: 

Предмет на проучување во овој труд претставува концептот 

на граѓанско правната одговорност на стечајните управници во 

Република Македонија. Проблематиката предвидена како предмет 

на истражувањето, се проучува преку анализа на применливото 

материјално граѓанско право, а во одредени сегменти, за потребите 

на истражувањето, тематиката се анализира и низ призмата на 

применливото граѓанско процесно право.   

Предизвикот да се истражува оваа материја произлегува од 

бројните практични проблеми и дилеми, што го доведуваат во 

прашање ефикасното и законито спроведување на стечајните 

постапки во Република Македонија. Во насока на ова, при 

спроведувањето на стечајните постапки се наметнуваат прашањата 

за видот и обемот на одговорност на стечајниот управник, правните 

стандарди за утврдувањето на одговорноста на стечајниот 

управник, концептот на надомест на штета на стечајните 

доверители и доверителите на стечајната маса, правниот режим на 

застареност на побарувањето по основ на штета причинета од 

стечајниот управник итн.  

При проучувањето на оваа материја, предвид ќе се земат и 

решенијата предвидени во „кодексот на етиката за стечајните 

управници, и „професионалните стандарди за стечајна постапка.“ 

На овој начин, со помош на компаративно дескриптивна-анализа на 

законските решенија и теоретски концепти, анализа на 

воспоставените професионални стандарди и решенијата 

предвидени во етичкиот кодекс, ќе се обидеме да ги елаборираме 

предностите и слабостите во постојните решенија и практики, како 

и да укажеме на можните интервеции на ова поле, со цел 

отстранување на одредени недоследности и подобрување на 

состојбата на ова поле.  

 

Клучни зборови: одговорност, стечаен управник, штета, стечајна 

маса, стечајни доверители. 
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Abstract: 

Subject matter of this research is the concept of civil legal 

liability of the insolvency administrators in Republic of Macedonia. The 

main issue, predicted as a main subject matter of this research, will be 

explore through applicable material civil law, and in certain parts, for the 

needs of the research, the subject will be analyzed using civil procedural 

law too.   

The main challenge to explore this issue, primarily stems from 

the numerous and various practical problems and dilemmas, which 

impose the question about efficient and lawful implementation of 

bankruptcy procedures in the Republic of Macedonia. In this direction, 

during the enforcement of insolvency procedures many questions have 

been imposed, such as: the scope and type of liability of the insolvency 

administrator, legal standards pursuant to which the insolvency 

administator should act, the compensation concept of damage to 

creditors, the limitation of claim for damages caused by a breach of duty, 

etc. Subject matter of this research will also be the concept of insurance 

of the insolvency administrator, as a compulsory and professional type 

of insurance risks, arising from the execution of his tasks. 

For the need of this research, we’ll consider the provisions 

stipulated at the “Code of ethics and professional standards of insolvency 

administrators,” European and international practices, standards and 

solutions. In this way, by using the comparative and descriptive method 

of reasoning, established professional standards and solutions 

anticipated in the code, analuze of the comparative theory and practice, 

we’ll attempt to elaborate the advantages and shortcomings of the 

existing solutions and practices, as well as to indicate the possible 

interventions in this field, in order to eliminate certain inconsistencies, 

and improve the situation in this field. 
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Abstract 

Considering the growing popularity of topics about domestic violence, 

increasingly scandalous media reports infused with details of committed 

criminal acts, it is necessary to point to the far-reaching consequences of 

unprofessional reports for individuals, the family and the society. Even 

though domestic violence presents a fertile ground for increasing 

newspaper circulation, and the media find excuses in the legitimate 

public interest, such treatment is actually a violation of the dignity, 

privacy and presumption of innocence. Therefore, it is necessary to leave 

to the media controlled space and to make balance between the right to 

report and the right to privacy. The Criminal Code of the Republic of 

Serbia predicts special provisions about culpability of the author and an 

editor-in-chief for offences committed through the media. Also, for 

„leaking information” about criminal proceedings to the media, is 

prescribed the criminal responsibility in the Article 337 for Violation of 

Confidentiality of Proceeding and in the Article 369 for Revealing of 

Official Secret. During the analysis the different theoretical approaches 

about the relation between violence and the media, media practice, 

regulations and literature in this field and the practice of the European 

Court of Human Rights, questions that encouraged the author to think 

about this topic are: do the displaying of violence in the media affects 

aggression in everyday life, do the way in which the media inform about 

domestic violence affects the number of these offenses and what message 

the media are sending to the public about domestic violence? The aim of 

this article is to emphasize the importance of prevention of domestic 

violence and of creating a functional family relationships, which can be 

achieved only by systemic, synergic struggle at each level of society in 

which the media as a necessary democratic mechanisms play an 

important role. 

 

Key words: domestic violence, criminal responsibility, right to privacy, 

presumption of innocence, leaking information to the media. 
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1. Introduction 

Freedom of expression is one of the most important achievements of a 

democratic society. Informing the public contributes to the discussions on the 

matters of public interest and encourages the comprehensive development of the 

society and the individual. However, we should not disregard the fact that in a 

postmodern society, the media often fail to reflect the reality, but, in their 

omnipresence, create our perception of reality.1 By removing the individual from 

their personal problems and, at the same time, by including them in the carefully 

selected global topics, the media quite often blur the image of realistic social 

relations and divert attention from key issues. By informing the citizens, they 

influence the formation of people’s attitudes on various matters, including violence. 

Thus, the consumer becomes increasingly passive, he does not expand his horizons 

through personal research, but adopts them from others through powerful means2 - 

the media. 

Since the competition of the media content requires presenting quick actions 

that would hold attention, media publishers have recognized violence as a 

predictable way of guaranteeing a large audience. But in a race for greater profit, the 

media can easily become a mean of manipulation. Manipulation is defined as a 

„conceived systematic and controlled procedure, or a set of procedures, through 

which the manipulator, by using symbolic means in psychological and social 

conditions suitable for him, sends certain messages into the crowd, through the 

means of communication, aimed at influencing the beliefs, views and behavior of a 

large number of people, in order for them to be directed according to the beliefs, 

views and values of the manipulator, in such matters of vital interest without general 

consensus, but without being aware of it“3. Indoctrinating masses though the means 

of mass communication shows that the individual has become manipulated, and that 

he loses his own opinions in all areas of social life. He becomes, as Marcuse said, a 

one-dimensional man4. The manner in which the media present a certain topic to the 

public carries a message within, a call for action, for a reaction contained in the given 

information. The same is with domestic violence. The method of reporting can 

destine the public's attitude about the offenders and victims of this crime, what can 

create prejudices and stigmatization. 

 The media must be aware that they represent a necessary democratic 

mechanism and an important tool of the public in the prevention of domestic 

violence. Therefore is preferable to leave telephones of services of support and help 

                                                           
1 D. Koković, Društvo i medijski izazovi, Novinarska biblioteka, Novi Sad, 2007, p. 39. 
2 Ibidem, p. 113. 
3 V. Stefanovska, „Medijska pokrivenost nasilničkog kriminaliteta u Republici Makedoniji“, 

Temida, br. 1, vol. 19, 2016 
4 D. Koković, 113. 
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Аннотация  

В статье анализируется современное состояние  регулирования  

владения в  законодательстве Российской Федерации. Отмечается, 

что отход в советский период развития отечественного 

законодательства от ключевых принципов римского частного права 

привел к забвению владельческой защиты. Проводимая в России 

реформа гражданского законодательства призвана возродить 

классическую модель института владения, возродить способы его 

защиты, известные европейским странам. Автор статьи дает оценку 

нововведений  в области регулирования и защиты владения, 

предлагаемых проектом новой редакции Гражданского кодекса РФ.  

 

Ключевые слова: владение, право собственности, 

приобретательная давность, владельческая защита, рецепция 

римского права. 
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Abstract 

 In article the current state of regulation of possession in the Russian 

Federation legislation is analyzed. It is noted that withdrawal of 

development of the domestic legislation from the key principles of the 

Roman private law during the Soviet period has resulted in oblivion of 

possessory protection. The undertaken in Russia reform of the civil 

legislation is intended to revive classical model of institute of possession, 

to revive the ways of its protection which are known now days in the 

European countries. The author evaluates innovations in the field of 

possession regulation and protection offered by the project of new 

version of the Civil Code of the Russian Federation.  

Keywords: possession, right of ownership, acquisitive prescription, 

possessory protection, reception of the Roman right. 

 

Институт владения имеет историю столь же длительную, как история 

самого гражданского права. Знание исторических тенденций развития 

владения чрезвычайно важно для анализа этого юридического феномена в 

современном праве, в том числе и российском. Следует согласиться с мнением 

известного российского цивилиста К.И. Скловского о том, что утрата 

владением своей истории приводит к примитивизации современных основ 

вещного права1. В настоящей статье отводится определенное место 

изложению тенденций развития владения в зарубежном и отечественном 

праве, поскольку это представляется нам важным для понимания 

современного регулирования института. 

Истоки института владения следует искать в учении о possessio, 

выработанном римскими юристами. Остановим внимание на тех аспектах, 

которые оказались наиболее значимыми для дальнейшей рецепции владения 

более поздними правовыми системами. Согласно римскому учению, possessio 

представляет собой реальное господство лица над вещью. Владение как 

укрепившееся господство над вещью, по выражению немецкого ученого           

Г. Дернбурга, является длящимся и простирает свое действие во времени более 

иле менее постоянным образом 2. Владение влекло за собой ряд правовых 

последствий, ввиду наличия которых цивилисты, занимающиеся изучением 

римского права, выделяли особую правовую категорию – ius possessionis 

                                                           
1 См.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 1999. С. 272. 
2 См.: Дернбург Г. Панденты. Т. 1. Ч. 2: Вещное право. СПб, 1905. С. 2. 
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Апстракт 

Во трудот е анализирна саморегулацијата на медиумите во повеќе 

држави во Европа од различни региони. Анализата се однесува на 

структурата на саморегулаторните тела, нивната надлежност, 

финасирањето, начинот на решавање на приговорите, изборот и сл. 

Исто така, во трудот, е направена компаративна анализа на 

саморегулацијата на медумите во неколку држави од регионот и 

држави членки на ЕУ (Германија, Холандија, В. Британија, 

Бугарија), како и од државите на Западен Балкан (Србија, БиХ, Црна 

Гора). 

Во трудот е ставен акцент и на саморегулацијата во Република 

Македонија низ призмата на функционирањето на Советот на честа 

и Советот на етика на медиумите во Македонија (СЕММ).  

 

Клучни зборови: новинар, професионални стандарди, совет на 

печат, омбудсман, медиуми, саморегулација.  
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Abstract 
The paper analyzes the self-regulation of the media in several countries 

in Europe from different regions. The analysis refers to the structure of 

self-regulatory bodies, their competence, financing, the manner of 

resolving objections, choosing, etc. 

Also in the paper, a comparative analysis of the self-regulation of the 

media in several countries of the region and EU member states (Germany, 

the Netherlands, the UK, Bulgaria) was made, as well as from the 

countries of the Western Balkans (Serbia, Bosnia and Herzegovina, 

Montenegro). 

The paper emphasizes the self-regulation in the Republic of Macedonia 

through the prism of the functioning of the Council of Honor and the 

Council of Media Ethics in Macedonia (CEMM). 

 

Key words: journalist, professional standards, press council, 

ombudsman, media, self-regulation 

 

Вовед 

 Медиумската саморегулација претставува заеднички напор на 

вработените во медиумите на воспоставување на доброволни уредувачки 

насоки и почитување на истите преку процес на учење кој е достепен на 

јавноста. На тој начин независните медиуми го прифаќаат својот дел на 

одговорност за квалитетот на јавниот збор во земјата со потполно сочувување 

на на нивната уредувачка автономија во нејзиното обликување.1 

Саморегулацијата е многу важен сегмент во обезбедувањето на независно и 

слободно новинарство. Медиумската саморегулацијата претставува механизам 

кој прави рамнотежа помеѓу слободата на медиумите и тенденцијата таа да биде 

злоупотребена. Таа е специфична потврда за демократичноста на медиумските 

системи. Целта на саморегулацијата не е да биде цензура или да наметне 

автоцензура, туку да ги постави и брани принципите на етичкото, објективното 

и точното новинарство кое ги почитува човековите права, при што целосно се 

запазува слободата на уредувачката политика што и како ќе биде презентирано 

од медиумот. 

Праксата покажува дека одговорното и етичкото новинарство никогаш 

не е резултат на законски решенија, туку на доброволно почитување на 

кодексот кој е креиран од самата новинарска (медиумска) заедница. 

Саморегулаторните тела во разни држави имаат различни називи (совети на 

честа, совети за печат и др.), но нивната цел е да го подобрат новинарството и 

                                                           
1 Miklos Haraszti, Vodic za samoregulaciju medijuma-pitanja i odgovori, OBSE, Wiena, 

2008; 


