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Media w Czarnogórze

Wprowadzenie

Obszarem o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania demokratycznego pań-
stwa jest szeroko rozumiana informacja. Jej swobodny obieg, dostępność prasy, 
Internetu, radia i  telewizji, dają człowiekowi poczucie wolności. Różnorodność 
środków masowego przekazu zapewnia możliwość dokonywania wyboru, samo-
dzielnego wery� kowania informacji, ich treści i ustosunkowywania się do zawar-
tych w nich doniesień. Media w państwach o ukształtowanej demokracji posia-
dają dużą siłę kształtowania świadomości jednostek. Potra� ą wpływać na sposób 
prowadzonej polityki, otwierając tym samym pole do jawnej debaty. Nazywane 
czwartą władzą – media, poza funkcją informacją, wielokrotnie realizują także 
funkcję kontrolną. Poruszają różnorodną tematykę, śledzą wydarzenia społeczne, 
polityczne, religijne i docierają do faktów, które bez ich udziału nigdy nie ujrza-
łyby światła dziennego. Dzięki mediom dochodzi często ujawniane są nieprawi-
dłowości, wykroczenia, jawne przestępstwa czy afery, które prowadzą niejedno-
krotnie do rozpadu rządzących elit politycznych. Za sprawą mediów, które starają 
się nie dopuszczać do nadużyć i korupcji możliwa jest kontrola władzy ustawo-
dawczej, wykonawczej czy sądowniczej. Wydarzenia, jakie mają miejsce wska-
zują, że media, szczególnie w krajach o słabo ugruntowanej demokracji, stają się 
nie tyle narzędziem, co zakładnikiem w rękach władzy. Uzależnienie od układów 
politycznych, źródeł � nansowania, wysokości wynagrodzenia dziennikarzy czy 
skorumpowania środowisk opiniotwórczych sprawiają, że nie wszędzie może-
my mówić o pełnej wolności mediów. Ich zależność od wpływów zewnętrznych 
często znajduje odzwierciedlenie w treści artykułów, wiadomościach przeka-
zywanych w programach informacyjnych, wypowiedziach dziennikarzy czy 
dyskusjach polityków. Wszelkie odstępstwa mediów od narzucanych im reguł 
natra� ają na opór i wywołują krytykę osób sprawujących władzę. 
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Wolno  mediów w Czarnogórze

Przykładem państwa określanego jako w pełni demokratyczne, stojącego 
u progu integracji euroatlantyckiej jest Czarnogóra. Kraj opowiadający się za in-
tegracją z  najważniejszymi organizacjami o  charakterze polityczno-militarnym 
i  polityczno-ekonomicznym przyjął inny niż antagonistycznie nastawiona do 
Zachodu Serbia kierunek działań. Rozpoczęto dążenia do zmiany struktury pań-
stwowej i wyzwolenia się z uzależnienia od Serbii. Porozumieniem podpisanym 
w Belgradzie 4 lutego 2004 roku doszło do rozwiązania Federalnej Republiki Ju-
gosławii. Zastąpiło ją istniejące do 2006 roku państwo związkowe – Serbia i Czar-
nogóra. Zgodnie z  zapisem konstytucyjnym, po trzech latach funkcjonowania 
konfederacji, Czarnogóra otrzymała możliwość, aby w referendum niepodległo-
ściowym dokonać wyboru, odnośnie do dalszego pozostawania bądź wystąpienia 
z  tworzonego z Serbią związku. Tym samym, 21 maja 2006 roku 55,5% głosów 
obywateli Czarnogóry przesądziło o zakończeniu wspólnego bytu Serbii i Czarno-
góry. Opowiedziano się za demokracją, integracją, współpracą w regionie. Władze 
Czarnogóry zapowiedziały przeprowadzenie reform na wszelkich płaszczyznach 
i  zapewnienie rozwoju gospodarczego, politycznego, kulturalnego. Dążenie do 
pełnej niezależności i suwerenności kraju, przedstawiane założenia polityki zagra-
nicznej państwa oraz zasady funkcjonowania państwa demokratycznego sprawiły, 
że przykład Czarnogóry, której pokojowo udało się zakończyć związek z Serbią, 
stanowi ewenement wśród krajów byłej Jugosławii.

Od momentu uzyskania przez kraj niepodległości władze, na czele których 
niezmiennie stoją prezydent Filip Vujanović1 oraz premier Milo Djukanović2, sta-
rają się dokładać wszelkich starań, aby w jak najszybszym czasie Czarnogóra stała 
się członkiem NATO oraz Unii Europejskiej. W zakresie integracji z Unią Euro-

1  Od momentu rozpadu SFRJ pierwszym prezydentem Czarnogóry, w okresie od 23 grudnia 1990 
roku do 15 stycznia 1998 roku był Momir Bulatović (DPS). Dnia 15 stycznia 1998 roku zastą-
pił go Milo Djukanović (DPS), który sprawował funkcję do 25 listopada 2002 roku. Obowiązki 
głowy państwa tego samego dnia przejął Filip Vujanović (DPS) i pełnił je do 19 maja 2003 roku. 
Od 22 maja 2003 roku Filip Vujanović niezmiennie pozostaje przy władzy. Dnia 3 czerwca 2006 
roku został uznany pierwszym prezydentem niepodległej Czarnogóry. W 2013 roku został wy-
brany ponownie prezydentem Czarnogóry.

2  Milo Djukanović pełnił funkcję premiera Czarnogóry od 15 lutego 1991 roku do 5 lutego 1998 
roku, kiedy to przekazał ją Filipovi Vujanovićovi, w rękach którego znajdowała się do 8 stycznia 
2003 roku. Ponownie do funkcji premiera wrócił wówczas Milo Djukanović, pełniąc ją do 10 li-
stopada 2006 roku. W okresie od 10 listopada 2006 do 29 lutego 2008 roku premierem był Zeljko 
Sturanović. Zastąpił go na kolejne dwa lata ponownie obejmujący stanowisko Milo Djukanović. 
Dnia 29 grudnia 2010 roku na scenie politycznej Czarnogóry pojawił się nowy premier – Igor 
Luksić, który niespełna po dwóch latach rządów władzę szefa rządu przekazał Milo Djukanovi-
ćovi, pełniącemu tą funkcję do dziś. 
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pejską Czarnogóra jest jednym z najbardziej zaangażowanych krajów byłej Jugo-
sławii. Zgodnie z założeniami organizacji, tj. określonymi w 1993 roku kryteriami 
kopenhaskimi, jej „członkiem może stać się państwo gwarantujące demokrację, 
będące państwem prawa, dbające o prawa człowieka i ochronę grup mniejszościo-
wych, posiadające funkcjonującą gospodarkę rynkową, będącą w stanie sprostać 
współzawodnictwu z innymi krajami z chwilą wejścia na rynek unijny”3. Przyję-
te w Madrycie w 1995 roku przez Radę Europejską kryteria dodatkowo zwracają 
uwagę na istotę sprawnie działającej administracji i sądownictwa, posiadających 
zdolność do egzekwowania unijnych i wspólnotowych aktów prawnych. 

W  kręgach unijnych wskazuje się na zadowalające tempo harmonizacji 
prawodawstwa Czarnogóry z  dorobkiem unijnym, podkreśla zaangażowanie 
państwa w  proces integracji. Podejmowane przez władze Podgoricy starania 
o dorównanie standardom unijnym, zintensy� kowane działania w celu harmoni-
zacji prawodawstwa, wdrażane reformy wydają się przynosić zamierzone rezul-
taty, znajdujące odzwierciedlenie w otwieranych i tymczasowo zamykanych roz-
działach negocjacyjnych. Obawy budzi jednak sytuacja wewnętrzna w państwie, 
w szczególności po ostatnich wyborach prezydenckich (2013 rok) i samorządo-
wych (2014 rok), które stały się podłożem dla antagonizmów pomiędzy partią 
rządzącą (DPS) a opozycją. Starające się unaocznić faktyczną sytuację czarno-
górskie media nie zawsze są obiektywne. Krytyka, jaką pod adresem będących 
u władzy elit kierują niezależne dzienniki „Dan” oraz „Vijesti” nie podoba się 
rządzącym. Za pomocą różnych środków perswazji starają się oni wpływać na za-
mieszczane w mediach informacje. Brak wolności mediów to problem istniejący 
w Czarnogórze od dłuższego czasu, wręcz zakorzeniony i trudny do wyelimino-
wania. Podobnie zresztą jak: korupcja i przestępczość zorganizowana, łamanie 
praw człowieka, brak niezawisłości sądownictwa. Niejednokrotnie wskazywane 
są one przez Komisję Europejską w sprawozdaniach okresowych jako zagadnie-
nia wymagające szczególnej uwagi, mające bezpośrednie odniesienie do demo-
kratyzacji kraju. Brak wolności mediów to istotny problem, z  którym władze 
Czarnogóry winny walczyć, dążąc do zagwarantowania pełnej, bezsprzecznej po-
staci wolności mediów. Jednak nawet mimo uwzględnienia zagadnienia w Planie 
działań na rzecz implementacji strategii odnoszącej się do walki z korupcją i prze-
stępczością zorganizowaną na lata 2013–2014, opierającym się na ponad dwustu 
wytycznych i określającym odpowiedzialność poszczególnych organów za reali-
zację zadań w wyżej wymienionym zakresie, problem nadal istnieje. Złowrogie 
akty przemocy, � zyczne ataki na czarnogórskich dziennikarzy powtarzają się. 

3  Rozszerzenie Unii Europejskiej, informator o  Unii Europejskiej, http://ec.europa.eu/enlarge-
ment/pdf/publication/elarg-factsheet_pl.pdf, stan z dnia 20.06.2014.
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Nie udało się im zapobiec mimo wniosków Komisji Europejskiej w sprawie za-
jęcia się poszczególnymi przypadkami łamania prawa wolności mediów, ani 
przedsięwzięciu ministra spraw wewnętrznych Czarnogóry – Raško Konjevića. 
W 2013 roku zobowiązał się on do intensy� kacji prac policji i wymiaru spra-
wiedliwości, które przy jednoczesnym zaangażowaniu przedstawicieli organów 
publicznych, mediów, organizacji NGO miałyby przyczynić się do wery� kacji 
poszczególnych spraw. Miały również pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pyta-
nie, czy organy państwowe podjęły się wszelkich możliwych działań, aby dopro-
wadzić do rozwiązania spraw o użycie przemocy w stosunku do dziennikarzy. 

W 2013 roku w sprawę uwolnienia czarnogórskich mediów spod wpływów 
zewnętrznych zaangażowany był wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka. Jego 
działania, podobnie jak i pozostałych, wysoko postawionych przedstawicieli, nie 
przyniosły jednak ostatecznego rozwiązania problemu. Nagłośniły sprawę ata-
ków na dziennikarzy, jednak nie zapobiegły dalszym aktom przemocy. W grud-
niu 2013 roku opinia publiczna została poinformowana o wybuchu bomby pod 
redakcją „Vijesti” w Podgoricy4. Na początku stycznia 2014 roku doszło w miej-
scowości Nikšić do kolejnego ataku – na dziennikarkę gazety „Dan”5. Tym ra-
zem o wyjaśnienie sprawy wnioskowała ambasador Janina Hrebićkova – szefo-
wa misji OBWE w Czarnogórze. Starając się załagodzić sytuację, czarnogórski 
rząd przedstawił pomysł utworzenia specjalnej komisji, która zajęłaby się zwal-
czaniem przestępczości zorganizowanej. Ministerstwo Sprawiedliwości kwestię 
dodatkowej ochrony dziennikarzy i  wprowadzenia zmian w obowiązujących 
przepisach prawnych zaopiniowało negatywnie. W uzasadnieniu podano, że 
bezpieczeństwo mediów i działania na rzecz zwiększenia efektywności jego prac 
znajdują odzwierciedlenie w wytycznych realizacji rozdziału 23 negocjacji akce-
syjnych, tj. Wymiar Sprawiedliwości i Prawa Podstawowe. 

W Czarnogórze istnieje bezsprzeczna potrzeba zwiększenia wolności me-
diów, ich niezależności i  bezstronności w funkcjonującej demokracji. Każde 
odstępstwo, np. negatywna wypowiedź skierowana przeciwko elicie rządzącej, 
a pozostającej u władzy od ponad dwudziestu lat, opis powiązań korupcyjnych, 
znajdują odzwierciedlenie w pogróżkach bądź aktach przemocy wymierzonych 
w  dziennikarzy. Pomimo powszechnie przyjętej cenzury, brak jest w kraju przej-

4  N. Đurić, Bačena bomba na redakciju „Vijesti”, Politika online, http://www.politika.rs/rubrike/
region/Bacena-bomba-na-redakciju-Vijesti.lt.html, z dnia 28.12.2013, stan z dnia 17.01.2014.

5  Dnia 3 stycznia 2014 roku w miejscowości Niksić została napadnięta i pobita dziennikarka gaze-
ty „Dan” – Lidija Nikčević. Prosvjed crnogorskih novina zbog napada, Al. Jazeera, http://balkans.
aljazeera.net/vijesti/prosvjed-crnogorskih-novina-zbog-napada, z dnia 17.01.2014, stan z dnia 
17.01.2014.
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rzystych standardów mogących świadczyć o  niezależności mediów. Zgodnie 
z danymi przedstawionymi przez organizację Reporterzy bez Granic w 2013 roku 
Czarnogóra znalazła się na 113. miejscu jeśli chodzi o wskaźnik wolności me-
diów6. Komisja Europejska zwraca uwagę na fakt, że kraje dążące do członko-
stwa w Unii Europejskiej powinny posiadać odpowiedzialne media, niezależne 
od wpływów politycznych i źródeł ich � nansowania. Media czarnogórskie win-
ny spełniać standardy europejskie, a  za ich prawidłowe funkcjonowanie i bez-
pieczeństwo odpowiedzialność winni ponosić wszyscy przedstawiciele sceny 
politycznej, prasy, radia i  telewizji. Wolność słowa, stanowiąca jedną z podsta-
wowych zasad funkcjonowania demokratycznego państwa, nie jest w praktyce 
respektowana w Czarnogórze. Możliwość udziału w tej wolności, zarówno w ży-
ciu codziennym, prywatnym, wyrażanie własnych myśli, poglądów, spostrzeżeń, 
jak i  swobodne komunikowanie się w życiu zawodowym, w sferze publicznej, 
stanowi o wolności słowa. Na forum publicznym reprezentantem i pośrednikiem 
społeczeństwa w zakresie wyrażania opinii są media. To one zachęcają obywa-
teli do uczestniczenia w procesie demokratycznym. Poprzez rozpowszechnianie 
pełnego zakresu informacji, opinii politycznych media umożliwiają publiczności 
dokonywanie politycznych wyborów i stają się elementem życia narodu. Są po-
strzegane jako mechanizmy stojące na straży zasad demokratycznych i nowocze-
snych społeczeństw, czego przejawem jest powstawanie hierarchii ważności in-
formacji i produkcji przekazów. Niejednokrotnie za sprawą mediów dochodziło 
do kreowania bądź destrukcji politycznych aspiracji i karier polityków. Bywało, 
że wymykające się spod kontroli sposoby przekazu pozyskanych przez media in-
formacji, intencje rozmówców, powiązania władz i towarzysząca im siła przekazu 
stanowiły o destrukcji władz rządzących. Jednak media można rozpatrywać tak-
że jako neutralnych obserwatorów sceny politycznej. Zdaniem wielu analityków 
to właśnie one odgrywają podwójną rolę: są widzami, ale przede wszystkim także 
aktorami politycznymi, głęboko tkwiącymi w procesie politycznym7. 

Finansowanie mediów

Media publiczne w dużym stopniu zależne są od � nansów publicznych 
i lokalnych bądź sponsorów. W Czarnogórze gazetami znajdującymi się w rę-
kach prywatnych są: „Dan”, „Vijesti”, „Dnevne Novine”, „Informer”; konku-
rują one z  wydaniem państwowej, a  konkretnie znajdującej się w gestii DPS, 

6  Press Freedom Index 2013, Montenegro, http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.htm-
l?dolist=ok%2Fpress-freedom-index-2013%2C1054.html, stan z dnia 12.05.2014.

7  Więcej na temat: B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i pol-
itycznego, Wyd. Astrum, Wrocław 2001.
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„Pobjedy”. Od 2002 roku czynione były starania o sprzedaż udziałów państwowych 
„Pobjedy”, które jednak nie doszły do skutku. Oferta kupna udziałów, złożona 
w 2011 roku przez powiązanego z premierem Milo Djukanovićem czarnogór-
skiego polityka nie doszła jednak do skutku, pozostawiając niezmienną politykę 
wydawnictwa. W opinii przedstawicieli prywatnych mediów „Pobjeda” zamiesz-
cza na swoich łamach zbyt wiele reklam przedsiębiorstw i organizacji państwo-
wych. Ma ona najmniejszy nakład8 spośród głównych dzienników czarnogór-
skich9. Wysokie ceny ogłoszeń i mała liczba reklam zamieszczanych na łamach 
prasy sprawiają, że wydawnictwom trudno jest utrzymać się bez dodatkowego 
wsparcia � nansowego. W ten sposób powstają zależności, które bezpośrednio 
oddziałują na widoczne w Czarnogórze konotacje. Środowisko mediów czar-
nogórskich powszechnie uznawane jest za podzielone według klucza politycz-
nego. Pod adresem dziennikarzy często kierowane są pogróżki i złowrogie akty 
przemocy związane z ujawnieniem informacji. W Czarnogórze wielokrotnie do-
chodziło do łamania podstawowych praw, naruszania prywatności i nieobiek-
tywnej, jednostronnej interpretacji interesów przez właścicieli mediów. Czar-
nogórskie media zatrudniają między 800 a 1000 dziennikarzy10. Przeciętne wy-
nagrodzenie dziennikarza wynosi ok. 500 euro miesięcznie11. Brak stałej umo-
wy o pracę, uzależnienie wydania tekstu od poprawności politycznej czy wizji 
wydawcy, groźby zwolnienia przyczyniają się do powstania trudnej sytuacji, 
która niejednokrotnie zmusza dziennikarzy do podporządkowania się swemu 
pracodawcy i łamaniu zasady prawa swobodnej wypowiedzi. Brak skutecznego 
mechanizmu karania sprawców wykroczeń przeciwko mediom sprawia, że 
w państwie w dalszym ciągu dochodzi do aktów przemocy. Tym samym, pod 
względem ochrony w zakresie wolności mediów Czarnogóra pozostaje w tyle za 
innymi państwami europejskimi.

Integracja europejska Czarnogóry w kontek cie funkcjonowania mediów

Istotnym czynnikiem wpływającym na proces zbliżenia jest członkostwo 
kraju aspirującego do Unii Europejskiej w organizacjach o  charakterze mię-

1 8  Nakład gazety „Pobjeda” wynosi 3 tys. sztuk dziennie, dla porównania „Vijesti” – 8 tys., „Dan” 
– 9 tys., „Dnevne Novine” – 5 tys. Dane uzyskane na podstawie informacji pochodzących z: 
IREX Marketing Sustainability, Irex, Civil Society, Education and Media Developement, http://
www.irex.org/about-us, stan z dnia 10.06.2014.

19  Freedom Of Press – Montenegro, Freedom House, http://www.freedomhouse.org/report/fre-
edom-press/2013/montenegro#.U3zEKDnR4kg, stan z dnia 13.06.2014.

10 IREX Marketing Sustainability, op. cit.
11  Dane uzyskane podczas wywiadu z przedstawicielami mediów, wywiad w posiadaniu autorki, 

Podgorica, 25.05.2014.
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dzynarodowym. Z punktu widzenia poruszanej problematyki, tj. funkcjonowa-
nia mediów w Czarnogórze, warto zwrócić uwagę m.in. na członkostwo Pod-
goricy w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), orga-
nizacji monitorującej wolność wyborów, współpracę kulturalną, nadzorującej 
budowę zaufania i bezpieczeństwa między jej członkami. Co więcej, nadzoru-
jącej przestrzeganie standardów odnoszących się do wolności mediów w każ-
dym z państw członkowskich organizacji za pośrednictwem przedstawiciela ds. 
wolności mediów. Misja OBWE działająca na terenie Czarnogóry dużą uwagę 
koncentruje na funkcjonowaniu czarnogórskich środków przekazu. Jest ona 
zdania, że na terenie kraju zbyt często dochodzi do ataków na poszczególne 
media. Są one wymierzone zarówno w samych dziennikarzy, jak i ich właścicieli, 
wydawców. Poza napaściami werbalnymi, najlepszą platformą dla ataków oka-
zuje się być jednak Internet. Za jego pomocą napastnicy w łatwy sposób mogą 
wyrazić swą nienawiść i wielokrotnie kierować nieuzasadnione zarzuty pod ad-
resem przeciwników medialnych. Dochodzi również do aktów przemocy � zycz-
nej. W większości przypadków nie udaje się ostatecznie ustalić ich sprawców, 
a  prowadzone dochodzenia nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Atakami 
w szczególności zagrożeni są dziennikarze zajmujący się czarnogórską sceną po-
lityczną, problematyką przestępczości zorganizowanej, nielegalnym handlem. 
Z zestawienia dokonanego przez OBWE i CEDEM wynika, że od chwili uzyska-
nia przez kraj niezależności do 2012 roku miały miejsce 104 przypadki narusze-
nia podstawowych praw i wolności dziennikarzy12. Większość z nich pracowała 
dla dzienników: „Dan”, „Vijesti” i magazynu „Monitor”, tj. krytykujących działa-
nia rządu13. W ciągu ostatnich sześciu lat dokonano 14 napadów na dziennika-
rzy samych tylko „Vijesti”. Żadne z przestępstw nie zostało dotychczas do końca 
wyjaśnione14.

12  Więcej na temat: M.Perović-Korać, Napadi na medije:uzroci i posljedice: Riječ, tužba, napad na 
neprijatelja, Fokus, „Monitor”, nr 1212, 10.01.2014, http://www.monitor.co.me/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=4915:napadi-na-medije-uzroci-i-posljedice-rije-tuba-
napad-na-neprijatelja&catid=3379:broj-1212&Itemid=4639, stan z dnia 02.05.2014.

13  Ostatnie o� cjalne dane, opierające się na badaniach przeprowadzonych przez OBWE przy 
współpracy z CEDEM (Center for Democracy and Human Rights), pochodzą z 2012 roku. Izvje-
staj, Stavovi gradana o medijskim slobodama u Crnoj Gori, Podgorica lipiec 2012. Trwają nowe 
badania opinii publicznej, które zgodnie z zapowiedziami powinny zostać ogłoszone do koń-
ca 2014 roku. Odpowiedzialny za kwestie medialne Institut za Medije Crne Gore nie posiada 
aktualnych danych, gdyż w zakresie wolności mediów od 2012 roku nie prowadzono badań 
wśród opinii publicznej. Dane uzyskane podczas wywiadu w CEDEM z dnia 12.05.2014, wy-
wiad w posiadaniu autorki.

14  Zeljko Ivanović sve istrage vode do vrha vlasti, „Vecerniji List”, z dnia 31.01.2014, http://www.ve-
cernji.hr/svijet/zeljko-ivanovic-sve-istrage-vode-do-vrha-vlasti-918239, stan z dnia 02.05.2014.
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Najgłośniejszą sprawą, co do której niedawno wznowiono postępowanie, 
było dokonane jeszcze za wspólnego bytu Serbii i Czarnogóry, 27 maja 2004 roku, 
zabójstwo właściciela i redaktora naczelnego gazety „Dan” – Duško Jovanovića. 
Został on zastrzelony przez nieznanego sprawcę przed redakcją gazety. Jovano-
vić należał do osób, które wówczas otwarcie popierały serbską politykę i opozycję 
w Czarnogórze15. Za udział w zabójstwie redaktora „Dan” został dotychczas osą-
dzony jedynie Damir Mandić, współuczestnik zdarzenia16. Pierwotnie został on 
skazany na 30 lat więzienia, jednak decyzją sądu apelacyjnego kara została zmniej-
szona do lat osiemnastu. Pomimo że od chwili zabójstwa minęło już dziesięć lat, 
czarnogórska prokuratura nadal prowadzi w tej sprawie śledztwo. Powołano nawet 
specjalną komisję w celu wyjaśnienia sprawy zabójstwa dziennikarza. Jej przedsta-
wiciele dowodzą, że prace wymiaru sprawiedliwości są prowadzone w niewłaści-
wy sposób, istnieje wiele niedomówień i sprzecznych informacji. Powołując się na 
domniemane zatajenie posiadanych informacji, mających duże znaczenie dowo-
dowe, oskarżenie skierowano m.in. przeciwko Duško Markovićovi, ówczesnemu 
szefowi służb bezpieczeństwa Czarnogóry (Služba Državne Bezbjednosti – SDB). 
W uzasadnieniu wskazywano, że dnia 14 września 2004 roku, tj. kilka dni po za-
bójstwie dziennikarza, Duško Marković podczas składania zeznań ukrywał fak-
ty, które mogły doprowadzić do uchwycenia sprawcy zabójstwa, który do chwili 
obecnej nie został ustalony. Co więcej, jak wskazuje komisja śledcza, Duško Mar-
ković posiadał dostęp do informacji, zgodnie z którymi bezpieczeństwo zamordo-
wanego dziennikarza było zagrożone na wiele miesięcy przed zabójstwem. Sam 
Marković podkreśla jednak, że w 2004 roku służby nie były ciałem samodzielnym, 
podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych nie posiadały dostępu do wszystkich 
informacji, które, przekazywane wybiórczo, znajdowały pełne odzwierciedlenie 
w gabinecie ministra spraw wewnętrznych17. Pod koniec lipca 2014 roku do zło-
żenia zeznań w omawianej sprawie zobowiązał się również sam premier Czarno-
góry – Milo Djukanović. O zeznania w sprawie jedynego dotychczas morderstwa 
dziennikarza na terytorium Czarnogóry poproszony został również premier Czar-
nogóry – Milo Djukanović. Zobowiązał się on złożyć zeznania w sprawie do końca 
lipca 2014 roku18. 

15  B. Jovićević, Vicepremijer Marković – znali smo da je Duško Jovanović bio ugrozen, Slobodna 
Evropa, z  dnia 24.01.2014, http://www.slobodnaevropa.org/content/vicepermijer-markovic-
znali-smo-da-je-dusko-jovanovic-bio-ugrozen/25241605.html, stan z dnia 03.05.2014.

16  Milion za informaciju o  Duskovom ubistvu, „Dan”, 20.06.2014, http://www.dan.co.me/?nivo-
=3&rubrika=Vijest%20dana&datum=2014-06-20&clanak=440078, stan z dnia 20.06.2014.

17 B. Jovićević, Vicepremijer Marković…, op. cit.
18 Milion za informaciju o Duskovom ubistvu, op. cit.
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W 2007 i 2008 roku o� arami ataków z użyciem przemocy � zycznej byli 
dyrektor „Vijesti” – Želko Ivanović19 oraz dziennikarz sportowy – Mladen Sto-
jović, który zajmował się śledztwem w sprawie przestępczości zorganizowanej 
z udziałem sportowców20. Rok 2009 przyniósł sprawę napadu na redaktora na-
czelnego gazety „Vijesti” – Mihaela Jovovića21. 

Do gróźb stosowanych pod jego adresem posunął się sam burmistrz Podgo-
ricy, jak i jego syn. Grożenie bronią i zastraszanie okazały się dla sądu niewystar-
czającym dowodem stosowanej przemocy. Oskarżeniem objęto zarówno syna 
burmistrza, jak i samego redaktora. Na skutek decyzji prokuratora Jovanović zo-
stał uniewinniony. Syn burmistrza, który ostatecznie przyznał się do stawianych 
mu zarzutów, otrzymał wyrok w zawieszeniu, budzący spore kontrowersje22. 

Rok 2011 był okresem, w którym najczęściej dochodziło do podpaleń sa-
mochodów należących do dziennikarzy „Vijesti” czy obrzucania kamieniami 
agencji prasowych. Miały też miejsce, choć już w mniejszej liczbie, incydenty 
pobicia dziennikarzy. Sprawców ataków udało się ustalić i pociągnąć do odpo-
wiedzialności karnej. Głośna była sprawa Olivery Lakić – dziennikarki „Vijesti”, 
która w marcu 2012 roku została pobita w pobliżu swego miejsca zamieszka-
nia. Atak na dziennikarkę miał związek z  serią artykułów poświęconych nie-
legalnej produkcji wyrobów tytoniowych w miejscowości Plevlja, o  której na 
łamach prasy pisała autorka, wskazując na powiązania świata nielegalnego biz-
nesu z czarnogórską policją. Również w tej sprawie udało się ująć sprawców po-
bicia. Poszkodowana znajduje się pod stałą ochroną policji.

W 2013 roku ataki wymierzone były w dziennikarzy krytycznie wypowia-
dających się o najwyższych krajowych władzach23. Przed domem reportera śled-
czego, Tu� ka So@ ića dnia 11 sierpnia 2013 roku doszło do wybuchu bomby24. 

19  Ivanović: Treba li da sam tužan što sam preživio?, „Vijesti”, 16.06.2012, http://www.vijesti.me/
vijesti/ivanovic-treba-li-da-sam-tuzan-sto-sam-prezivio-clanak-78359, stan z dnia 03.05.2014.

20  A. Ž. Adžić – U. Piper, Pretucen zbog price o ma% ji u futbalu, „Blic”, 29.05.2008, http://www.blic.
rs/Vesti/Hronika/43337/Pretucen-zbog-price-o-ma� ji-u-fudbalu, stan z dnia 04.05.2014.

21  Gradonacelnik Podgorice napao novinare, z dnia 06.08.2009, Radio-Televizija Srbije, RTS, http://
www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/78266/Saslušan+gradonačelnik+Podgorice.html, 
stan z dnia 05.05.2014.

22  M. Boričić, K. Radević, Jovović oslobođen, Miljan Mugoša osuđen uslovno, „Vijesti” online, 
31.03.2013, http://www.vijesti.me/vijesti/jovovic-osloboden-miljan-mugosa-osuden-uslovno-
clanak-120851, stan z dnia 03.05.2014.

23  B. Vuković, Redakcija „Vijesti”: Napad zbog kritikovanja vlasti, „Vijesti”, 14.07.2011, http://www.blic.
rs/Vesti/Hronika/265818/Redakcija-Vijesti-Napad-zbog-kritikovanja-vlasti, stan z dnia 04.05.2014.

24  Crna Gora: Napad eksplozivom na novinara nastavak ustaljene prakse, Radio Slobodna Evro-
pa, z  dnia 12.08.2013, http://www.slobodnaevropa.org/content/eksplozivom-na-crnogorskog-
novinara-koji-se-bavi-organizovanim-kriminalom/25072977.html, stan z dnia 03.05.2014.
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Stały korespondent zasłynął publikacjami na łamach czarnogórskiej gazety 
„Vijesti” i tygodnika „Monitor”, gdzie przez ostatnie lata zamieszczał materia-
ły wskazujące na powiązania między światem przestępczym w Czarnogórze 
a instytucjami państwowymi. Dziennikarzowi grożono już kilka lat wcześniej. 
W 2007 roku został brutalnie zaatakowany przed swoim domem w miejsco-
wości Berane. Zamaskowani sprawcy przy użyciu kijów bejsbolowych brutal-
nie pobili go przed wejściem do rodzinnego domu25. Na skutek prowadzone-
go przez siedem lat śledztwa, w lipcu 2014 roku udało się dotrzeć do świadka, 
który szczegółowo opowiedział o  tym, kto stał za zleceniem napadu, czego 
konkretnie dotyczył, w jaki sposób został s� nansowany. Na podstawie zeznań 
oraz opinii biegłych ekspertów prokurator przekwali� kował czyn z pobicia na 
usiłowanie zabójstwa, za takie bowiem zwykło się uznawać zdarzenie z 2007 
roku. Zatrzymano dwóch podejrzanych, którzy jednak po złożeniu zeznań 
zostali wypuszczeni na wolność. Dochodzenia trwają26. Jak wynika z wypo-
wiedzi samej o� ary, groźby kierowane pod jego adresem nie ustały. Obawy 
o  bezpieczeństwo własne i  najbliższych sprawiły, że Tu� k So@ ić przedłożył 
komisji śledczej ds. ataków na dziennikarzy pismo z prośbą o pomoc i zapew-
nienie dodatkowej ochrony27.

W 2014 roku miały miejsce kolejne ataki na reporterów dziennika i  te-
lewizji „Vijesti” oraz „Dan”, w tym m.in.: na reporterkę gazety „Dan” – Lidiję 
Nikčević (styczeń) czy na Nebojšę Vukanovića (kwiecień)28. Przypadki te bu-
dzą poważne zaniepokojenie obserwatorów czarnogórskiej sceny politycznej. 
W kwietniu 2014 roku Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ) i Euro-
pejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) wezwały władze do zaprzestania wrogich 
wobec mediów wypowiedzi, które eskalować mogą akty przemocy. Wydaje się, 
że władzom, które odcinają się od jakiegokolwiek wpływu na opisane zdarzenia, 
w sposób szczególny powinno zależeć na ich wykrywalności. Tym bardziej, je-
śli mogą one nosić znamiona prowokacji przeciwko rządzącej elicie politycznej 
w celu jej zdyskredytowania. Działania zmierzające do wyjaśnienia aktów prze-
mocy wymierzonych przeciwko dziennikarzom trwają. 

25  Tanjug, Bacena bomba ispred kuće novinara Vijesti Tu% ka So' ića, z dnia 12.08.2013, http://www.
blic.rs/Vesti/Hronika/398535/Bacena-bomba-ispred-kuce-novinara-Vijesti-Tufika-Softica, 
stan z dnia 12.05.2014.

26  Osumnjiceni za napad na novinara saslusani pa pusteni, „Blic”, 17.07.2014, http://www.blic.rs/
Vesti/Hronika/481318/Osumnjiceni-za-napad-na-novinara-saslusani-pa-pusteni, stan z  dnia 
13.05.2014.

27 Tu% k So' ić dobio policijsku zaštitu, „Dan”, 28.02.2014.
28  M.Perović-Korać, Napadi na medije:uzroci i posljedice: Riječ, tužba, napad na neprijatelja, Fo-

kus, „Monitor”, nr 1212, 10.01.2014.
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W grudniu 2013 roku, pod auspicjami Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, czarnogórski rząd ustanowił specjalną Komisję ds. Monitorowania Do-
chodzeń prowadzonych w przypadkach ataków na dziennikarzy29. W jej skład 
weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów, policji, osoby od-
powiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i  za ściganie win-
nych przestępstw. Komisji wyznaczono zadanie sporządzenia przeglądu docho-
dzeń w sprawach ataków na dziennikarzy, jak i przygotowania opinii na temat 
skutecznych sposobów walki z ww. problemem. Zgodnie z ostatnim raportem 
komisji, z czerwca 2014 roku, za okres od 6 lutego do 6 maja zaproponowano 
władzom, by te ponownie przeznaczyły nagrodę pieniężną dla świadków ata-
ków na dziennikarzy. Komisja zobowiązała się rozpatrzeć dwanaście przypad-
ków napadów na dziennikarzy30. Jako priorytetowe określono rozpatrzenie na-
stępujących spraw: zabójstwa Duško Jovanovića, napadów na: dyrektora gazety 
„Vijesti” Željka Ivanovića, Olivierę Lakić, Mihaila Jovovića, fotoreportera Borisa 
Pejovića, Tu� ka So@ ića, Mladena Stojovića, napadu na dziennikarkę „Dan”, Li-
diję Nikčević oraz na Jevrema Brkovića i Vladimira Bebe Popovića, na dzienni-
karzy „Vijesti” – Lukę Zekovića i Miodraga Babovića, jak również przypadków 
podpaleń samochodów przynależących do ww. gazet31.

Podstawy prawne funkcjonowania mediów w Czarnogórze

Jak na stosunkowo niewielki kraj, liczący ok. 620 tys. mieszkańców, czar-
nogórskie środowisko mediów jest bardzo zróżnicowane. Zgodnie z  donie-
sieniami czarnogórskiej Agencji ds. Mediów Elektronicznych (ARDC – Crna 
Gora Agencija za Elektronske Mreže32) na terenie Czarnogóry działają: 22 sta-
cje telewizyjne33, 51 stacji radiowych (14 o charakterze lokalnym i narodowym, 

29  D. Babović, Marković na celu Komisije koja istražuje nasilja nad novinarima?, „Vijesti”, 
12.12.2013, http://www.vijesti.me/vijesti/markovic-celu-komisije-koja-istrazuje-nasilja-nad-
novinarima-clanak-165644, stan z dnia 12.05.2014.

30  Za informacije o  ubistvu Duška Jovanovića nagrada milion eura, http://www.pobjeda.
me/2014/06/19/za-informacije-o-ubistvu-duska-jovanovica-nagrada-milion-eura/#.
U7Mt5Rb_kWA, stan z dnia 19.06.2014.

31  Milion za informaciju o  Duskovom ubistvu, „Dan”, 20.06.2014, http://www.dan.co.me/?nivo-
=3&rubrika=Vijest%20dana&datum=2014-06-20&clanak=440078, stan z dnia 20.06.2014.

32  Agencija za Elektronske Mreze ARCD – niezależny organ regulacyjny, działający na rzecz pu-
bliczną, zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji. ARCD jest niezależna od agencji rządowych, 
jak i osób � zycznych, prawnych, zaangażowanych w produkcję, przekaz i emisję programów 
radiowych i telewizyjnych.

33  Główne stacje telewizyjne w Czarnogórze to: TVCG1, TVCG2, TVIn, TV Atlas, TV Vijesti, TV 
Elmag, TV Montena, TV MBC, TV PINK, RTS, PRVA.
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37 komercyjnych), pięć dzienników codziennych34, jeden tygodnik35. Liczba 
kolorowych miesięczników, w tym przekładów prasy europejskiej, waha się 
pomiędzy 30 a  40 wydaniami o  różnorodnej tematyce. W kraju działa jed-
na agencja informacyjna – Mina i  7 operatorów telewizji kablowej. Nie ma 
ograniczeń w zakresie dostępu do Internetu, z którego korzysta ponad połowa 
mieszkańców kraju36. 

Zakres funkcjonowania mediów regulowany jest przez przepisy prawne. 
W Czarnogórze generalnie te ostatnie nie budzą zarzutów po względem formal-
noprawnym. Wątpliwości niesie natomiast odbiegająca od ram prawnych prak-
tyka, na którą znaczący wpływ wywierają przytoczone wcześniej powiązania 
polityczne w kraju i niestabilna sytuacja gospodarcza. Trudno osiągnąć nieza-
leżność, gdy dziennikarze i media uzależnione są od źródeł � nansowania oraz 
układów politycznych. Z pozoru wydaje się, że każdy dziennikarz może pisać 
i mówić, co uważa za stosowne. Tak jednak nie jest. Odzwierciedlenie na łamach 
mediów znajdują tak na prawdę interesy ich właścicieli, powiązania polityczne, 
� nansowe i biznesowe. 

Kodeks etyki dziennikarskiej przyjęty w 2003 roku określa 12 zasad pro-
fesjonalnego i  etycznego dziennikarstwa. Zgodnie z  nimi „dziennikarz powi-
nien służyć interesowi publicznemu, a jego praca winna opierać się na uczciwo-
ści, rzetelności i wiedzy”. Powiązania rządzące światem mediów czarnogórskich 
i trudna sytuacja � nansowa dziennikarzy nie pomagają w realizacji tej misji, po-
dobnie jak powtarzające się nadal przypadki ataków na media i  ich przedsta-
wicieli. Z opracowania przedstawionego przez Radę ds. Samoregulacji Mediów 
(Medijski savjet za samoregulaicju – MSS) w połowie 2014 roku wynika, że tyl-
ko w okresie od 1 maja do 1 lipca 2014 roku 52-krotnie zostały złamane przepi-
sy Kodeksu dziennikarzy. Najczęściej postępowano niezgodnie z art. 1 Kodek-
su, tj. łamano prawa odnoszące się do profesjonalnego przekazu informacji, ich 
zgodności ze stanem faktycznym i standardami etycznymi. Postępowanie takie 
odnotowano wśród dziennikarzy gazet takich, jak: „Informer” (29 razy), „Dan” 
(11), „Vijesti” (8), „Blic” (3), „Pobjeda” (1)37. Podawanie opinii publicznej infor-
macji nie do końca prześledzonych, w wielu przypadkach niepotwierdzonych, 

34  Dzienniki codzienne to: „Vijesti”, „Dan”, „Pobjeda”, „Dnevne Novine”, „Informer”.
35  Pod koniec każdego tygodnia wydawany jest „Monitor”.
36  Izvjestaj – Mediji, Medijske slobode i demokratija u Crnoj Gori, CEDEM, OSCE, Podgorica, paź-

dziernik 2011.
37  MINA, Informer prednjacno u  krsenju Kodeksa novinara, „Mondo”, 28.07.2014, http://mondo.

me/a384060/Info/Drustvo/Informer-prednjacio-u-krsenju-Kodeksa-novinara.html, stan z  dnia 
28.07.2014.
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opierających się wyłącznie na zeznaniach jednej strony nie powinno mieć miej-
sca w demokratycznym państwie. Potwierdza to tylko fakt, że w doniesieniach 
czarnogórskich mediów, zarówno prywatnych, jak i  państwowych, brak jest 
obiektywnego podejścia. W Czarnogórze funkcjonuje tylko jedna państwowa 
gazeta i dwa telewizyjne programy publiczne (czytaj: państwowe lub rządowe). 
Pozostałe to media istniejące dzięki różnorakiemu wsparciu pozarządowemu. 

Zasady funkcjonowania mediów w Czarnogórze określają zapisy jej Konsty-
tucji z 2007 roku38. Już w preambule zostało podkreślone, że „w kraju szanowane 
są takie wartości, jak: wolność, pokój, tolerancja, poszanowanie praw człowie-
ka i swobód obywatela, wielokulturowość, demokracja i rządy prawa”39. Zgodnie 
z art. 47 Konstytucji Czarnogóry każdy ma prawo do swobodnego wypowiada-
nia się oraz pisania. Artykuł 49 Konstytucji wprowadza zasady swobody druku 
i  wszelkich innych przejawów informowania społeczeństwa40. Prawo do wyra-
żania własnych poglądów może być ograniczone tylko na skutek postępowania 
wymierzonego w drugą osobę lub zagrażania moralności bądź bezpieczeństwu 
Czarnogóry41. Co istotne, w Czarnogórze nie obowiązuje cenzura. Znajduje to 
odzwierciedlenie w art. 51 Konstytucji, z którego wynika, że „każdy obywatel po-
siada wolny dostęp do informacji”42. Dziennikarzom prawo dostępu do infor-
macji gwarantuje, uważana za znaczące osiągnięcie władz, Ustawa o swobodnym 
dostępie do informacji z 2012 roku43. Dzięki niej Agencja ds. Ochrony Danych 
Osobowych zyskała nowe kompetencje i bezpłatny dostęp do informacji oraz da-
nych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych44. Zostało to odebrane bardzo przychyl-
nie zarówno przez krajowych ekspertów, jak i  przez społeczność międzynaro-
dową. Był to krok w celu zagwarantowania obywatelom państwa lepszej jakości 
i dostępu do informacji publicznej. Wdrażanie nowej ustawy rozpoczęto w lutym 
2013 roku, jednak zasoby ludzkie są niewystarczające, aby można było mówić 
o  całkowitej realizacji przepisów wynikających z ww. ustawy. Na terenie Czar-
nogóry zarówno pracownicy mediów, jak i  urzędnicy, członkowie NGO mogą 
korzystać ze szkoleń, które mają zwiększyć zrozumienie przez nich przepisów 

38  Konstytucja Czarnogóry, Ustav Crne Gore, Službeni list Crne Gore, „Broj” 1/2007 z 25.10.2007. 
39  Ibidem.
40  Ibidem.
41  Ustav Crne Gore, Službeni list Crne Gore, „Broj” 1/2007 z 25.10.2007, art. 47. 
42  Ustav Crne Gore, Službeni list Crne Gore, „Broj” 1/2007 z 25.10.2007, art. 51.
43  Zakon o  slobodama pristupu informacje, Sl. List Crne Gore, „Broj” 4/11 z 09.08.2012, http://

www.skupstina.me/images/dokumenti/o-slobodnom-pristupu-informacijama.PDF, stan z dnia 
10.05.2014.

44  Ibidem.
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wynikających z nowej ustawy. Wielokrotnie jednak realizacja gwarantowanych 
przez nią praw stanowi dla nich kwestię problematyczną. W ostatnich latach 
w Czarnogórze doszło do poszerzenia katalogu regulacji prawnych, odnoszą-
cych się do wolności mediów. Inicjatywa ustawodawcza, co do zasady, znajduje 
się w gestii Ministra Kultury Czarnogóry. W 2008 roku weszła w życie Ustawa 
o komunikacji elektronicznej45. Została ona sporządzona i zaproponowana przez 
ministra telekomunikacji, głównie z tego powodu, że największa jej część odnosi 
się do obszarów związanych z telekomunikacją, a tylko w niewielkim stopniu re-
guluje prawo obowiązujące nadawców RTV. Innymi uwarunkowaniami prawny-
mi, odnoszącymi się do rynku mediów w Czarnogórze są ponadto: ustawa Prawo 
medialne46, przyjęta w 2003 roku, Ustawa o  poufności informacji z  lipca 2012 
roku, Ustawa o  służbie programów publicznych Radia Czarnogóry i  Telewizji 
Czarnogóry z grudnia 2008 roku, która weszła w życie w sierpniu 2012 roku oraz 
Ustawa o ochronie danych osobowych z  lipca 2012 roku. W lipcu 2010 roku47 
przyjęta została Ustawa o mediach elektronicznych48. W rozdziale II, art. 10 tej 
ustawy, powołano do życia, jako organ wykonawczy, Agencję ds. Mediów Elek-
tronicznych. To niezależny organ, odpowiedzialny za przyjmowanie i wdrażanie 
strategii na rzecz rozwoju radiofonii, wydawanie licencji pozwalających na trans-
misję i nadawanie sygnałów radiowych i telewizyjnych, monitorowanie zgodno-
ści transmisyjnej49. Obecnie Agencja ds. Mediów Elektronicznych kontynuuje 
prace nad strategicznymi dokumentami i wnioskami legislacyjnymi, niezbędny-
mi do zastosowania zmian na rynku mediów i przejścia na nadawanie cyfrowe. 
Jak wynika z  jednego z ostatnich Raportów Komisji Europejskiej, z 2013 roku, 
proces implementacji reform strukturalnych trwa, a  Czarnogóra powinna być 
gotowa do całkowitego przejścia na nadawanie cyfrowe do połowy 2015 roku. 
Mimo to, nie osiągnięto nadal pełnej profesjonalizacji i niezależności serwisu in-
formacyjnego. Brak też stabilizacji � nansowej i dobrej jakości programów telewi-
zyjnych i radiowych, emitowanych przez czarnogórskie stacje. 

Formalnie więc można wnioskować, że czarnogórskie ustawodawstwo za-
pewnia pluralistyczną scenę medialną, ochronę dziennikarzy i  poszanowanie 
wolności mediów. Jako największe osiągnięcia legislacyjne ostatniego okresu 

45 Zakon o elektronskim komunikacijama, Službeni list Crne Gore, „Broj” 50/2008,70/09 i 49/10.
46 Zakon o medijama, Službeni list Crne Gore, „Broj” 51/02, 62/02.
47  Ustawa o mediach elektronicznych weszła w życie w listopadzie 2011 roku, http://www.ardcg.org/

index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=405&Itemid=26, stan z dnia 19.07.2014.
48  Zakon o  izmjeni i  dopuni Zakona o  elektronskim medijima, Službeni list Crne Gore, ,,Broj” 

6/2013 z 31.01.2013. 
49  Zakon o elektronskim medijima („Sl. list CG”, broj 46/10, 40/11, 53/11), http://www.ardcg.org/in-

dex2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=405&Itemid=26, stan z dnia 21.07.2014.
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wskazuje się dekryminalizację zniesławienia i przyjęcie ustawy o wolnym do-
stępie do informacji. Kwestią dyskusyjną pozostaje jednak rzeczywista realizacja 
i stosowanie powyższych przepisów.

Samoregulacja mediów

Do 2009 roku w Czarnogórze brak było specjalnego mechanizmu, który 
odpowiadałby za regulację działalności mediów. Do tego czasu funkcjonował 
jedynie samodzielny organ dziennikarski, mający na celu skupienie wszyst-
kich wpływowych mediów i  związków dziennikarzy. Na skutek konX iktów 
wewnętrznych doszło jednak do jego rozwiązania. Próby utworzenia kolejne-
go organu, który zrzeszałby przedstawicieli mediów, podejmowane były przy 
wsparciu OBWE i Unii Europejskiej. Nie przyniosły jednak oczekiwanego re-
zultatu. Jeśli chodzi o związki zawodowe dziennikarzy funkcjonujące na tery-
torium Czarnogóry, należy podkreślić, że ich działalność jest słaba. Formalnie 
istniejące stowarzyszenia dziennikarzy w rzeczywistości nie mogą wykazać się 
zrealizowanymi przedsięwzięciami ani imponującą liczbą członków. Badania 
przeprowadzone w 2011 roku przez OBWE pokazały, że ponad 78% badanych 
nie należało do żadnej z organizacji zawodowych. 

Od 2013 roku funkcjonuje w Czarnogórze Zawodowy Związek Mediów, 
zrzeszający ponad 340 osób. Ma on szanse powodzenia, jeśli pod uwagę weźmie 
się wsparcie Unii Europejskiej. W 2012 roku utworzono Radę ds. Mediów, której 
działalność opiera się na mechanizmie samoregulacji. Funkcjonuje ona do dziś 
i  skupia 19 reprezentantów mediów. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu państw 
OBWE i UE określony został trzyletni okres wsparcia � nansowego w celu utrzy-
mania prawidłowego funkcjonowania tego organu i doprowadzenia do jego sa-
mowystarczalności. Większość decyzji wydawanych przez Radę odnosi się do 
mediów, które nie są jej członkami, a na ogół są krytycznie nastawione do rządu. 
Alternatywą monitorowania mediów czarnogórskich jest organizacja NGO Hu-
man Rights Action, która wskazuje, że w Czarnogórze dochodzi do naruszania 
etyki mediów o wiele częściej, niż jest to przedstawiane w sprawozdaniach Rady 
ds. Mediów. Sprawozdania również wskazują, że działalność Rady w zakresie sa-
moregulacji jest nieprofesjonalna. 

Niektóre media w Czarnogórze tworzą własne mechanizmy samoregulacji. 
Telewizja „Vijesti” jako pierwsza powołała swego Rzecznika Praw Widza. Gazeta 
„Vijesti” z kolei powołała Rzecznika Praw Czytelnika. Jego zadaniem jest moni-
torowanie wydań codziennej prasy, promowanie standardów zawodowych i ety-
ki oraz przyjmowanie skarg obywateli dotyczących naruszania zasad etycznych. 
Z głównych mediów w Czarnogórze, dwa – „Dan” i „Monitor” pozostają poza 
wszelkimi mechanizmami samoregulacji.
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Podsumowanie

Z  danych przedstawionych w raportach międzynarodowych organizacji 
NGO, działających na rzecz rozwoju i  polepszenia sytuacji w mediach: IREX 
(Civil Society, Education and Media Development – raporty za 2012 i 2013 rok)50 
oraz SEEMO (South East Europe Media Organisation – ostatni opublikowany 
raport)51 wynika, iż pomimo że w Czarnogórze istnieje duże zróżnicowanie me-
diów, jakość i treść publikacji oraz zamieszczanych na ich łamach informacji po-
zostawiają wiele do życzenia. Wielokrotnie materiały niosą słabą merytorycznie 
treść, nie są obiektywne, a sami dziennikarze, obawiając się o swoje bezpieczeń-
stwo, uciekają się do stosowania autocenzury. Dziennikarze mediów innych niż 
publiczne narażeni są na ataki, zarówno � zyczne, jak i werbalne ze strony grup 
przestępczych i grup interesu. Trudna sytuacja, w jakiej przychodzi im pracować 
sprawia, że czarnogórskim mediom brak profesjonalizmu. Dodatkowo, zła sytu-
acja � nansowa dziennikarzy, pojawiające się tendencje korupcyjne, negatywny 
wpływ polityki i biznesu na zamieszczane informacje powodują, że sytuacja me-
diów w Czarnogórze nie jest najlepsza. Wolność mediów, traktowana jako swo-
isty przejaw wolności słowa, jest łamana. Potwierdzeniem powyższego twier-
dzenia może być fakt, że według raportu za 2013 rok, opublikowanego przez 
organizację Reporterzy bez Granic, oceniającego stan wolności prasy i mediów 
w poszczególnych krajach, Czarnogóra uznana została za kraj niebezpieczny dla 
dziennikarzy. Co więcej, w Światowym Indeksie Wolności Prasy, zestawiającym 
sytuację wolności prasy w 180 krajach Czarnogóra znalazła się na 114. miej-
scu, tj. pozycję niżej niż rok wcześniej (dla przykładu Polska znajduje się w ran-
kingu na 19. miejscu)52. Na stronie internetowej Freedom House, organizacji 
badającej wolność mediów, przedstawiony został coroczny indeks, zawierają-
cy dane dotyczące globalnej wolności mediów, stanowiącej kluczowy zasób dla 
uczonych, polityków, międzynarodowych instytucji, mediów i działaczy. Indeks 
ten ocenia stopień druku oraz transmisji i wolności Internetu w każdym kraju 
na świecie, analizuje wydarzenia z każdego roku kalendarzowego. W indeksie 
ww. organizacji Czarnogóra znalazła się w rankingu światowym na 78. miej-
scu (na 197 państw), wśród krajów europejskich na 33. miejscu na 42 państwa 

50  Irex, Civil Society, Education and Media Developement, http://www.irex.org/about-us, stan z dnia 
12.07.2014.

51  SEEMO, South East Europe Media Organisation, http://www.seemo.org/aboutus.html, stan z dnia 
13.07.2014.

52  World Press Freedom Index, http://rsf.org/index2014/en-index2014.php, stan z dnia 13.07.2014.
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(dla porównania – Polska na 27. miejscu)53. Mając na uwadze aspiracje Czarno-
góry do członkostwa w Unii Europejskiej, władze kraju powinny podjąć bardziej 
stanowcze i przejrzyste działania w celu zagwarantowania wolności słowa i wy-
powiedzi. Pomimo że przepisy prawne odnoszące się do czarnogórskich mediów 
są w zasadzie kompletne, dostosowane do międzynarodowych standardów, bu-
dzą wątpliwości odnośnie do sposobu ich egzekwowania. Podobnie, działalność 
służb badających poszczególne przypadki agresji wymierzonej w dziennikarzy. 
Wolność słowa i możliwość wyrażania własnych poglądów bez względu na przy-
należność polityczną czy obiektywne przekazywanie opinii społecznej spraw-
dzonych, jasnych informacji winny leżeć zarówno w gestii samych władz Czar-
nogóry, jak i osób, które podjęły się wykonywania zawodu dziennikarza.

Streszczenie

Media w Czarnogórze

Media stanowią istotny środek przekazu informacji. Kształtują świadomość obywa-

teli i pozwalają docierać do szerokiego spectrum informacji. Nazywane nie bez znacze-

nia czwartą władzą poza funkcją informacyjną w wielu przypadkach odgrywają również 

rolę cenzorów. W Czarnogórze aspirującej do członkostwa w Unii Europejskiej, prowa-

dzącej negocjacje akcesyjne, wydawać by się mogło, iż spełnione są wszelkie standardy w 

zakresie praw medialnych. Państwo przyjęło najważniejsze regulacje prawne w tej mate-

rii. Wnikliwsza analiza stanu wolności mediów czarnogórskich pokazuje jednak, że sy-

tuacja nie jest tak przejrzysta. Media pozostają zależne od układów politycznych, źródeł 

� nansowania. Środowisko opiniotwórcze jest skorumpowane, a sytuacja samych dzien-

nikarzy trudna. Ci z nich, którzy podejmują się pisania o polityce, ujawniania nieczy-

stych interesów, przewinień ze strony władz, organów wymiaru sprawiedliwości, naraże-

ni są wielokrotnie na ataki, tak werbalne, jak i akty przemocy � zycznej. Artykuł ukazuje 

współczesną sytuację mediów w demokratycznym państwie, jakim jest Czarnogóra.

Słowa kluczowe: Czarnogóra, Wolność mediów, Bałkany Zachodnie.

53  Freedom in the World, Montenegro, Freedom House, http://freedomhouse.org/report/freedom-
-world/2013/montenegro#.U9lSVRb_nBg, stan z dnia 23.06.2014.
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Summary

Media in Monetnegro

Media constitute an important means of information transfer. \ ey shape the 

citizens awareness and make it possible to reach a wide range of information. Being 

called the fourth estate, besides the information function, in many cases media become 

censors. In Montenegro, which aspires to become the member of the European Union 

and carries out the accession negotiations, it might seem that all standards as to the media 

law are kept. \ e country passed all the most important legal regulations in that matter. 

Yet, the deeper analysis of the freedom of Montenegro media shows that the situation 

is not so transparent. Media remain dependent on the political relations, sources of 

� nancing. \ e opinion-forming environment is corrupted, and the journalists’ situation 

is di  ̂ cult. \ ose who attempt to write about politics, reveal underhanded business, 

abusive activity from the side of the authorities, judicial authorities, are o@ en placed 

at risk of violence both verbal and physical. \ e article shows the current situation of 

media in the democratic country, which is Montenegro.

Keywords: Montenegro, Freedom of media, Western Balkans.


