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ABSTRAKT
Kosova si shtet i ri e me demokraci në zhvillim, vlerësohet se ka ligje mjaftë të mira dhe në
harmoni me praktikat ndërkombëtare, ndonëse problem mbetet zbatimi i brishtë i ligjit. Mbi këtë
bazë, punimi trajton aspektin teorik të kornizës ligjore që ndërlidhet me lirinë e shprehjes, punën
dhe lirinë e mediave e gazetarëve në Kosovë si dhe zbatimin e saj në mediat kryesore në vend.
Për realizimin e punimit është përdorur metoda deskriptive, intervistimi, anketimi dhe krahasimi.
Mbështetur në shqyrtimin teorik dhe gjetjet nga puna hulumtuese, punimi arrin në përfundimin
se: Kosova e ka mjaftë mirë të zhvilluar dhe të përparuar bazën ligjore, e cila garanton lirinë e
shprehjes, të mediave dhe rregullon çështjet kryesore që ndërlidhen me punën dhe lirinë e
gazetarëve. Megjithëkëtë, si pasojë e mos zbatimit të ligjit, gazetarët përballen me sfida që
ndërlidhen me qasjen në informacione, sigurinë, kushtet e punës, e deri tek censurimi apo
vetëcensurimi, që janë fenomene shqetësuese e sfiduese për gazetarët dhe zhvillimin e gazetarisë.
Fjalët kyqe: gazetarë, ligj, media, liri e shprehjes, liri e medias, Kosovë.
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1. HYRJE
“Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshinë lirinë e
mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe njoftimit të informacionit dhe ideve
me

çfarëdo

mjeti

qoftë,

pa

marrë

parasysh

kufijtë”,

(shiko:

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHRTranslations/aln.pdf). Ky nen i Deklaratës
Universale mbi të Drejtat e Njeriut, i miratuar më 10 dhjetor 1948, u bë garancia më e fortë për
sigurimin, ruajtjen dhe zhvillimin e lirisë së shprehjes, e me këtë, edhe i realizimit dhe mbrojtjes
së të drejtave të tjera të njeriut. Këtë të drejtë fundamentale që sigurohet edhe me Konventën
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, e që konsiderohet si
themel i demokracisë së një shteti dhe tregues i lirisë e barazisë, e garanton edhe Kosova, me
Kushtetutën e saj. Neni 40 – Liria e shprehjes, thotë se kjo e drejtë është e garantuar dhe
“përfshin të drejtën për të shprehur, për të shpërndarë dhe për të marrë informacione, mendime
dhe mesazhe të tjera, pa u penguar nga askush”, (Kushtetuta e Kosovës, 2008:12).
Me aktin më të lartë juridik, Kosova garanton edhe Lirinë e mediave dhe Qasja në informacione
publike. Kështu, nenet 40, 41 dhe 42, të Kushtetutës, e cila hyri në fuqi më 15 qershor 2008, u
bënë bazënisje për zhvillimin e një kornize ligjore, e cila ndërlidhet dhe siguron: lirinë e
shprehjes, të mediave dhe informacionit. Përveç këtyre neneve që konsiderohen si bazë e fortë e
demokracisë, Kosova, me ligj e ka të rregulluar edhe mbrojtjen e burimeve të gazetarisë,
mbrojtjen e sinjalizuesve, qasjen në dokumente publike si dhe shpifjen e fyerjen. Ky kuadër
ligjor i shtetit që pavarësinë e shpalli më 17 shkurt 2008, konsiderohet i përparuar dhe në
harmoni me standardet ndërkombëtare, të cilat edhe i adaptoi gjatë procesit të ligjbërjes.
Profesorë universitarë e njohës të së drejtës së medias, të intervistuar enkas për këtë punim, e
thonë se Kosova ka një kuadër ligjorë të mirë. Sipas tyre, korniza ligjore e zbatueshme
aktualisht, garanton media të lira e gazetari të pavarur në Kosovë, porse zbatimi i pa
mjaftueshëm i ligjit, bënë që gjendja në vend të mos jetë mjaftë e kënaqshme. Po ashtu, edhe
gazetarët e intervistuar dhe të anketuar, pohojnë se, ligjet nuk janë pengesë për punën e tyre,
përderisa kërkojnë zbatim të ligjit në përpikëri, në mënyrë që mos të pengohen dhe ta kenë më të
lehtë të bërit gazetari.
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Edhe organizata të ndryshme vendore e ndërkombëtare vlerësojnë se korniza ligjore është në
harmoni me standardet ndërkombëtare dhe është në favor të lirisë së shprehjes, të mediave dhe
gazetarëve. Megjithëkëtë, ndër vite, këto organizata, në raportet e tyre theksojnë se në Kosovë,
Liria e shprehjes dhe ajo e medias, ndonëse të garantuara, jo rrallë edhe cenohen. Të njëjtat
kërkojnë përmirësim të situatës dhe kjo sipas tyre, mund të bëhet me sundim më të mirë të ligjit.
Në raportin e vitit 2020, të organizatës “Freedom House”, Kosova vlerësohet si vend pjesërisht i
lirë. Këtu, vihet në pah se, “gazetarët përballen me presion serioz dhe rrezikojnë të sulmohen në
lidhje me raportimin e tyre”, (shiko: https://freedomhouse.org/country/kosovo/freedomworld/2020). “Human Rights Ëatch”, si problem serioz thekson se, “ndjekjet penale të krimeve
ndaj gazetarëve janë të ngadalta”, (shiko: https://www.hrw.org/sq/world-report/2020/countrychapters/337272#dd9f52). Përkundër një përmirësimi të ndjeshëm të pozitës së Kosovës, në
Indeksin Botëror për Lirinë e Shtypit, për vitin 2020, “Reporterët pa kufij” këtu përmendin
sulmet fizike ndaj gazetarëve, ndikimet politike në medie dhe vetëcensurimin si fenomen.
Në raportin e vitit 2018, ndërkaq, kjo organizatë kishte nënvizuar se, “mediat e Kosovës vuajnë
nga ndërhyrja e drejtpërdrejtë dhe indirekte politike”, (shiko: https://rsf.org/en/kosovo).
Këto konstatime e jo vetëm, në vazhdimësi, me shqetësim janë parë edhe nga Asociacioni i
Gazetarëve të Kosovës, i cili në raportet e tij vë në pah sulmet, kërcënimet si dhe problemet e
tjera me të cilat ballafaqohen gazetarët. Sipas AGK-së, dhe gazetarëve, ndonëse kuadri ligjor i
mbron ata, lirinë e shprehjes dhe të medias, realiteti është sfidues pasi ka zbatim të dobët të ligjit
dhe këtu, sipas tyre, qëndron problemi madhor, i cili lejon dhe nxitë telashe në vazhdimësi.
Pra, cenimi i lirisë së shprehjes dhe medias si dhe mos zbatimi i mjaftueshëm i ligjeve, ndërlidhet
me punën e gazetarëve dhe bënë që këta të fundit, shpesh të përballen me sfida e probleme gjatë
ushtrimit të profesionit. Andaj, ndonëse me siguri ligjore, gazetarëve në Kosovë në raste të
caktuara iu ndodh që në një formë ose një tjetër t’iu mohohet liria e shprehjes, të mos jenë të lirë
gjatë ushtrimit të profesionit, të pengohen në punë apo edhe të censurohen, përkundër faktit se
këto janë të ndaluara. Moslejimi i qasjes në informata dhe dokumente publike (me raste), është
një tjetër problem. Mbrojtja me ligj e burimeve të gazetarisë ndërkaq, është përparësi dhe
mundëson të bërit lirshëm e profesionalisht gazetari. Megjithëkëtë, ka tendenca që gazetarëve
t’iu kërkohet zbulimi i burimeve, madje, edhe kur zbulimi i tyre është i kundërligjshëm.
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Gazetarët e përfshirë në tregun medial kosovarë, në raste të caktuara kanë probleme edhe me
punëdhënësit e tyre. Sipas raporteve të ndryshme, jo rrallë, gazetarët punojnë pa kontrata dhe se,
ka raste kur edhe ata që e kanë këtë, e njëjta nuk zbatohet nga punëdhënësi, ashtu siç parashihet
me Ligjin e Punës. Përveç këtyre që veçse u theksuan, problem me vete është edhe siguria e
gazetarëve, ngase çdo vit, gazetarë kosovarë, për punën që bëjnë, sulmohen fizikisht apo edhe
kërcënohen me jetë apo verbalist. Për këto veprime, pothuajse nuk ndëshkohet askush.
Relacioni ligj-gazetar-zbatim i ligjit, është objekti i studimit i këtij punimi të masterit me temë:
“Gazetarët ndërmjet ligjit dhe zbatimit të tij në mediat e Kosovës”. Duke trajtuar lirinë e
shprehjes, të drejtën e medias dhe rolin e gazetarëve si dhënës të informacionit, apo edhe si
mbrojtës të lirive e të drejtave të njeriut dhe promovues të zhvillimit shoqëror e demokracisë, në
punim tregohet se si qëndron Kosova në këtë drejtim. Po ashtu, në detaje shqyrtohet korniza
ligjore që ndërlidhet me lirinë dhe punën e mediave dhe gazetarëve. Theksohen përparësitë apo
edhe mangësitë e kuadrit ligjor, e po ashtu, tregohet se sa zbatohen në praktikë këto ligje dhe sa
të njëjtit ndihmojnë gazetarët në punën e tyre. Theks i veçantë i kushtohet edhe lirisë së
gazetarëve në ushtrimin e profesionit dhe pozitës së tyre në tregun medial në Kosovë.
Trajtimi i kësaj teme, konsideroj se është në interes të publikut, pasi një studim mbi relacionin
ligj-gazetar-zbatim i ligjit, në Kosovë është më se i nevojshëm dhe do t’i shërbejë publikut të
interesuar mbi këtë temë, e sidomos student-eve/ëve, të gazetarisë apo edhe gazetar-eve/ëve, të
reja/rinj, që kanë interes për njohjen e një realiteti dhe zgjerimin e njohurive teorike në lidhje me
kuadrin ligjor, që ndërlidhet me punën e gazetarëve në Kosovë dhe zbatimin e tij në praktikë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Liria e shprehjes dhe “lufta” për një liri që është më shumë se liri
Liri mbi liritë që mbron edhe të drejtat tjera, konsiderohet liria e shprehjes, e cila tashmë si një e
drejtë fondamentale civile dhe politike, është e garantuar juridikisht për të gjithë. Këtë të drejtë
që buron nga ideja e barazisë së të drejtave dhe lirive të njeriut, mund ta gëzojnë njerëzit që
jetojnë në shtete të lira dhe demokratike. Sot, pas një “lufte” të gjatë e të vazhdueshme për liri të
shprehjes, kjo përfshinë dhe garanton të drejtën për të menduar dhe për t’u shprehur lirshëm e pa
frikë, si dhe të drejtën për të marrë e dhënë informacione pa u penguar nga askush.
Dëshira për liri të shprehjes dhe “beteja për fjalën e lirë” ka një histori më vete, meqë kjo ndër
shekuj mohohej. Përpjekjet për garantimin e fjalës së lirë nisën në Greqinë antike dhe vazhduan
gjatë, deri në sigurimin e saj. Pamfleti “Areopagitica”, i shkruar nga poetit anglez John Milton,
edhe sot njihet si kryevepra për mbrojtjen e lirisë së shprehjes. “Për herë të parë më 1644, në të
njëjtën kohë që ai i shpëton mbikëqyrjes së censorëve, Milton kërkon lirinë për të shtypur pa
autorizim e pa censurë, “For the liberty of unlicensed printing”, (Balle, 2011:248).
Bazë e parë juridike që garantoi lirinë e shprehjes dhe të shtypit, si të drejta të pa cenueshme,
konsiderohet Deklarata Franceze e të Drejtave të Njeriut dhe Qytetarit, e vitit 1789, ku thuhej se:
“Komunikimi i lirë i opinioneve dhe ideve është një nga të drejtat më të çmuara të njeriut; çdo
njeri mundet lirisht të flas, të shkruajë dhe të shtyp, duke qenë përgjegjës për abuzimin me këtë
të drejtë në rastet e përcaktuara me ligj”, (Kasmi, 2017:36).
Një hap i fuqishëm juridik për mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe shtypit u arrit me
amendamentin e parë të kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky amendament i
miratuar në vitin 1791, katër vjet pas miratimit të Kushtetutës, ndër të tjera thotë: “kongresi
s’duhet të hartojë asnjë ligj...për të pakësuar lirinë e fjalës, apo të shtypit”, (Missuri Group,
2005:408). Këtu, siç shkruan akademiku shqiptar, Artan Fuga, në librin “Mediamorfozë dhe
Metakomunikim”, studiuesit më të mirë amerikanë, gjejnë tri elemente: “E para, të gjitha
besimet dhe opinionet janë të lira. E dyta, qytetari është i lirë t’i shprehë ato pa kufizim në
hapësirën publike dhe e treta, çdo ndërhyrje e shtetit në lirinë e medias, konsiderohet kundër
Kushtetutës Amerikane”, (Fuga, 2017:317).
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Përkundër zhvillimeve të pandërprera në kohë dhe hapësirë, baza kryesore ndërkombëtare
juridike për garantimin, ruajtjen, promovimin dhe zhvillimin e lirisë së shprehjes, vlerësohet të
është vënë vetëm pas Luftës së Dytë Botërore, kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të
Bashkuara, në dhjetor të vitit 1948, miratoi Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut –
DUDNJ, neni 19 i së cilës thotë: “Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes.
Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe
njoftimit të informacionit dhe ideve me çfarëdo mjeti qoftë, pa marrë parasysh kufijtë”, (shiko:
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/aln.pdf).
Dy vite pas nxjerrjes së DUDNJ-së, qytetarëve të kontinentit të vjetër, shtetet e të cilëve
nënshkruan Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut - KEMDNJ, liria e
shprehjes iu garantua me nenin 10, pika 1 e të cilës saktëson se: “Çdokush ka të drejtën e lirisë
së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë
informacione dhe ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen
nuk i ndalon shtetet që të kërkojnë licencimin e ndërmarrjeve të transmetimit kinematografike
ose televizive”,(shiko: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SQI.pdf).
Përveç DUDNJ-së, dhe KEMDNJ-së, janë edhe një sërë dokumentesh ndërkombëtare që
garantojnë dhe rregullojnë lirinë e shprehjes. Tri nga to janë: Konventa Ndërkombëtar për të
Drejta Civile dhe Politike, e OKB-së, Karta Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e BE-së, dhe
Deklarata Amerikane për të Drejtat dhe Detyrimet e Njeriut. Këto dhe jo vetëm, janë bërë shkas
që sot, “Liria e shprehjes mund të gjendet në shumicën e kushtetutave si pjesë e të drejtave dhe
lirive themelore”, (shiko: https://www.osce.org/files/f/documents/0/1/116609.pdf).
Ndryshe, nga fillet e saja, kur liria e shprehjes nënkuptonte vetëm të drejtën për t’u shprehur e
menduar lirshëm, me zhvillimin e shoqërive, kjo ndër vite u zgjerua, dhe sot ka një fushëveprim
të gjerë që “lëvizë nga liria e mendimit dhe liria e shprehjes individuale të mendimit, deri tek
liria institucionale e mediave”, (shiko: https://www.osce.org/files/f/documents/0/1/116609.pdf).
Liria e shprehjes tanimë është një drejtë e trefishtë që brenda saj garanton:
1. Të folurit lirshëm e të shprehurit e mendimeve,
2. Lirinë e shtypit – mediave, përfshirë zhvillimin, pavarësinë e mos censurimin e tyre dhe
3. Të drejtën për informim, që përfshinë qasje të pakufizueshme në informacione e media.

5

Siç shihet nga kjo që u tha paraprakisht, liria e shprehjes si një e drejtë themelore dhe universale
përfshinë edhe mbrojtjen e lirisë së shtypit, dhe kjo është në të mirë të shoqërisë në përgjithësi
dhe mediave e gazetarëve në veçanti, pasi “një media e lirë, e pacensuruar dhe e papenguar,
është esenciale në çdo shoqëri për të siguruar lirinë e opinionit dhe të shprehjes, si dhe për të
gëzuar të drejta të tjera”, (Cannataci etj, 2016:60).Në këtë drejtim, mbrojtja e gazetarëve dhe
burimeve është e një rëndësie të veçantë, pasi mbrojtja e tyre dhe e lirisë së shprehjes, për të
cilën Xhon Stjurart Mil dikur thoshte se “na mbron nga pushteti i korruptuar dhe tirania”,
(shiko:https://www.osce.org/files/f/documents/0/1/116609.pdf),

konsiderohet

si

garanci

mbrojtëse edhe e lirive të tjera dhe parakusht për zhvillimin e shoqërive demokratike.
Marrë parasysh rolin e lirisë së shprehjes në zhvillimin e gjithmbarshëm të shoqërisë, është
plotësisht e drejtë të konkludohet, ashtu siç shumë të tjerë thonë se, “Liria e shprehjes përbën një
nga shtyllat themelore të një shoqërie demokratike. Është një nga kushtet bazë për përparimin e
saj dhe për vetëpërmbushjen e çdo individi”, (shiko: http://jus.igjk.rks-gov.net/434/1/Liria-eshprehjes-Toby%20Mendel.pdf). Për ruajtjen dhe zhvillimin e lirisë së shprehjes në një shoqëri,
rëndësi të madhe kanë edhe gazetarët dhe mediat, që me punën e tyre mund të arrijnë të sjellin
ndryshime për të mirë. Për këtë qëllim, në shoqëritë demokratike gjithandej botës, sot gjithnjë e
më shumë i kushtohet një rëndësi e madhe garantimit të lirisë së shprehjes dhe zhvillimit të saj,
ashtu si edhe moscensurimit e mos pengimit të gazetarëve dhe mediave për të bërit gazetari.

2.1.1 A është liria e shprehjes një e drejtë e (pa) kufizuar?
Ndonëse njerëzimi “luftoi” shumë dhe pareshtur, derisa triumfoi kundrejt mohimit të të
shprehurit lirshëm dhe pa frikë, liria e shprehjes që tanimë ligjërisht është e garantuar gjithandej
botës, “nuk është e drejtë absolute dhe mund të kufizohet kur bie në konflikt me të drejta të tjera
të njeriut dhe interesa publike po aq të rëndësishme”, (Misuri Group, 2016:70).Pra, ndryshe nga
liria e mendimit, e cila është e drejtë absolute dhe e paprekshme, liria e shprehjes që parimisht
është një e drejtë e pamohueshme, mund të kufizohet. Kufizimi i saj është i lejuar dhe mund të
bëhet me qëllim të ruajtjes së të drejtave të tjera, në rastet kur, duke u thirrur në liri të shprehjes
dhe duke keqpërdorur atë, cenohen ose tentohet të cenohen të drejta të tjera të njeriut e jo vetëm.
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Edhe pse jo direkt, kufizime për lirinë e shprehjes parashihen në DUDNJ, neni i fundit i së cilës
saktëson se asgjë nga Deklarata nuk mund të interpretohet si e drejtë për të kryer veprime kundër
të drejtave dhe lirive të tjera të garantuara aty. Kufizime të lirisë së shprehjes parashihen edhe në
Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut. Në mënyrë të drejtpërdrejtë, në
pikën 2 të nenit 10 – Liria e shprehjes, thuhet se ushtrimi i lirive të garantuara në pikën 1, të nenit
në fjalë, përmban detyrime e përgjegjësi, dhe se mund t’iu “nënshtrohet atyre formaliteteve,
kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një
shoqëri demokratike, në interes të sigurisë kombëtare... për mbrojtjen e rendit e parandalimin e
krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të
tjerëve...”(shiko: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SQI.pdf).
Kufizimi i lirisë së shprehjes për të qenë legal, duhet të jetë i rregulluar me ligj, i cili duhet të jetë
në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe nuk duhet të parasheh kufizime të pa nevojshme.
Mbi këtë bazë, në rastet kur ka kufizim të lirisë së shprehjes për qytetarët, përfshirë edhe
gazetarët, kufizimi i kësaj të drejte duhet të kalojë një test të rreptë, pasi “çdo kufizim duhet: të
jetë i parashikuar në ligj; të ketë për qëllim mbrojtjen e interesit të ligjshëm dhe të jetë në
proporcion me qëllimin e ligjshëm të parashikuar; të jetë i nevojshëm në një shoqëri demokratike
dhe t’i përgjigjet presionit të një nevoje shoqërore”, (Kasmi, 2017:46). Tutje, në librin
“E drejta e medias”, Kasmi tregon se, bazuar në praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e
Njeriut, asnjë kufizim i lirisë së shprehjes nuk mund të pranohet nëse nuk kalon secilin nga testet
që tashmë veçse janë të parapara.
Lejimi i kufizimit të lirisë së shprehjes, shpesh edhe keqpërdoret nga ata që mund ta bëjnë këtë,
duke cenuar kështu fjalën e lirë të qytetarëve e gazetarëve, apo edhe duke censuruar mediat.
Për studiuesin Stephan Russ-Mohl, kjo është e papranueshme, meqë “kufizimet ndaj lirisë së
shtypit dhe të mendimit, mund të përfytyrohen vetëm kur ushtrimi i tyre i pakufizuar bie në
konflikt me të drejtat tjera themeltare, për shembull me dinjitetin njerëzor ose dëmton interesat
elementare të sigurisë së komunitetit”, (Russ-Mohl, 2010:295). Kufizimet e panevojshme të
lirisë së shprehjes për qytetarët, gazetarët dhe mediat, janë sinonim i së keqes shoqërore dhe
hasen shpesh në vende jo demokratike, me raste në shoqëritë në tranzicion, por edhe në vendet
me demokraci të konsoliduar, në raste të caktuara.
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2.2 Liria e medias si sinonim i lirisë dhe demokracisë
Përderisa liria e shprehjes ka një fushëveprimtari të gjerë, fushëveprimtaria e lirisë së medias
është më e ngushtë. Termi liri e medias është më i ri, dhe pasoi lirinë e shtypit, si rezultat i
zhvillimit të saj e shfaqjes së mediave audio-vizive dhe së fundmi edhe mediave të reja - online.
Liria e shtypit si pararendëse e lirisë së medias, garantoi dhe garanton zhvillimin e shtypit dhe
përhapjen e lajmeve, informacioneve e mendimeve, lirshëm dhe pa u penguar nga askush.
Për lirinë e shtypit, që fillimisht, juridikisht garantohej nën ombrellën e lirisë së shprehjes,
studiues të ndryshëm thonë se kjo “nënkupton imunitetin e shtypitndaj ndikimeve të jashtme,
çfarëdo qofshin ato dhe të kujtdo qofshin”, (Tejeci, 2012:155). Edhe pse jo rrallë cenohej, ky
imunitet ndaj ndikimeve nga jashtë dhe ndalimi i censurës bënë të mundur informimin e publikut
dhe zhvillimin e mediave që pasuan shtypin: radios, televizionit deri tek mediat online.
Liria e medias si e drejtë e veçantë, sot njihet në shtete të ndryshme të botës. Liria dhe pluralizmi
i mediave, në Evropë ndërkaq, garantohet me “Kartën e të Drejtave Themelore në Bashkimin
Evropian”, e miratuar në vitin 2000, nga shtetet anëtare të BE-së. Në pikën 2, të nenit 11 - mbi
lirinë e shprehjes dhe informimit, thuhet se: “Liria dhe pluralizmi i mediave respektohen”,
(shiko: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj). Me këtë, ky dokument e përcakton
detyrimin ligjor për shtetet e BE-së, respektimin e lirisë dhe pluralizmit të mediave,
e“përmbushja e këtij detyrimi nënkupton një shtet me demokraci të konsoliduar, ku media
funksionon si e mirë publike dhe në interes të publikut”, (Fetoshi, 2018:79).
Liria e medias, në kuadër të saj përfshinë të gjitha mediat dhe atyre iu garanton liri të veprimit e
pluralizëm. Fetoshi, kur flet për lirinë dhe pluralizmin e mediave, pohon se “termi liri e medieve
i referohet gjendjes pa monopol shtetëror apo ndërhyrje të gjerë të shtetit në sferën e medieve,
ndërsa termi pluralizëm i medieve nënkupton mungesën e kontrollit privat ndaj medieve ose
gjendjen pa koncentrim të pronësisë private mbi mediet”, (Fetoshi, po aty). Pra, liria e mediave,
përgjithësisht mund të thuhet se nënkupton të drejtën e mediave për të punuar lirshëm dhe pa
ndërhyrje a censurim nga kushdo-qoftë, me qëllim të marrjes e dhënies lirshëm të informatave
për publikun dhe të bërit gazetari të pavarur. Po ashtu, liria e mediave nënkupton edhe zhvillimin
e funksionimin e tyre pa pengesa.
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Liria dhe pluralizmi medial, ashtu siç pohon edhe Fetoshi, janë komponente thelbësore të
demokracisë, pasi “këto nocione nënkuptojnë garantimin e orbitës, brenda së cilës mediat e
sigurojnë funksionin e tyre kujdestar (watchdog) ndaj institucioneve dhe ndikimin e tyre në
formimin e opinionit publik”, (Fetoshi, 2018:81). Liria e medias, përveç garanci, nënkupton edhe
llogaridhënie e përgjegjësi, karshi publikut dhe autoriteteve shtetërore. Andaj, meqë kjo e drejtë
mund të kufizohet në rast të keqpërdorimit të saj dhe cenimit të lirive tjera të njeriut “mediat
duhet të veprojnë në vullnet të mirë me qëllim të dhënies së informatave të sakta dhe të
besueshme në përputhje me etikën e gazetarisë”, (shiko: http://jus.igjk.rks-gov.net/434/1/Liria-eshprehjes-Toby%20Mendel.pdf).
Përkundër se e drejta e medias nuk është e paprekshme, kufizimi ose tentim-kufizimi i lirisë së
shprehjes dhe medies, është sinjal i keq dhe praktikë e vendeve jo të lira apo autokratike.
Në botën demokratike ndërkaq, zhvillimi i lirisë së shprehjes dhe medies që nxitet në
vazhdimësi, janë simbol i demokracisë. “Liria e mediave është një kusht i demokracisë, e cila në
vetvete është një sistem pluralist ku qarkullimi i informacionit është i lirë dhe ku liria dhe
pluralizmi i opinioneve dhe ideve janë mjaft efektive”, (cituar nga Çipuri, punimi i doktoratës,
“Vetëcensurimi i gazetarëve brenda redaksisë”, 2015:238).
Ndonëse niveli i lirisë së medias ka përparuar shumë dekadave të fundit, sfidat për të nuk janë të
pakta, madje janë të vazhdueshme gjithandej globit, e mbi këtë bazë, Francis Balle, pohon se
liria e mediave nuk është fituar asnjëherë dhe se, “ndonjëherë liria mbytet në emër të lirisë”,
(Balle, 2011:252).Garantimi e mos cenimi i lirisë së medias është obligim pasi mungesa e
mediave të lira mundëson mohimin e të drejtës së qytetarëve për informim të drejtë. Garantimi e
ruajtja e lirisë së medias dhe fjalës së lirë është obligim po ashtu, pasi kështu do të ishte e
mundur përmbushja e qëllimit kryesor të gazetarisë për t’i dhënë “qytetarëve informacionet që u
nevojiten për të qenë të lirë dhe të vetëqeverisen”, (Kovach dhe Rosenstiel, 2009:19).
Liria e shprehjes dhe liria e medias, si të drejta që janë sinonim i lirisë e demokracisë, ligjërisht
janë të garantuara edhe në Kosovë, me nenin 40 dhe 42 të Kushtetutës dhe ofrojnë siguri për
mundësinë e zhvillimit të mediave e gazetarisë së lirë e të pavarur në vend.
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2.3 Garantimi kushtetues i lirisë së shprehjes në Kosovë
Ndryshe nga dikur, e sidomos gjatë viteve të 90-ta, të shekullit të kaluar, kur skajshmërisht
kosovarëve iu mohoheshin liritë dhe të drejtat e njeriut, përfshirë këtu edhe të drejtën për t’u
shprehur lirshëm. Sot, në Kosovë, liria e shprehjes është e drejtë kushtetuese, e siguruar për të
gjithë dhe pa dallime, me nenin 40 të aktit më të lartë juridik, Kushtetutës.
Neni 40 [Liria e Shprehjes]
“1. Liria e shprehjes është e garantuar. Liria e shprehjes përfshin të drejtën për të shprehur, për
të shpërndarë dhe për të marrë informacione, mendime dhe mesazhe të tjera, pa u penguar nga
askush.
2. Liria e shprehjes mund të kufizohet me ligj në raste kur një gjë e tillë është e domosdoshme
për parandalimin e nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe armiqësive në baza të urrejtjes racore,
kombëtare, etnike ose fetare”, (Kushtetuta e Kosovës, 2008:12,13).
Ky nen dy pikësh i aktit më të lartë juridik në Kosovë, garanton të shprehurit lirshëm si dhe të
drejtën për të marrë e dhënë informacione a mendime, pa u penguar nga askush. Megjithëkëtë,
pika 2, e nenit 40, parasheh kufizimin e lirisë së shprehjes, në rastet e përmendura në këtë pikë
dhe kur një gjë e tillë është e nevojshme, me qëllim të pamundësimit të cenimit të lirive dhe të
drejtave të tjera të njeriut, si pasojë e keqpërdorimit të lirisë së shprehjes. Kufizimi i lirisë së
shprehjes është i lejueshëm ndërkombëtarisht dhe ndodhë të praktikohet edhe në vendet më
demokratike, kur kjo vlerësohet si e domosdoshme.
Neni 40 i Kushtetutës vlerësohet së është në harmoni me praktikat ndërkombëtare. Ky nen,
përgjithësisht dhe në aspektin përmbajtjesor, është pothuajse i njëjtë me Nenin 19 të DUDNJ-së,
dhe nenin 10 të KEMDNJ-së, kur e garanton lirinë e shprehjes, në pikën 1. Të dallueshëm e bënë
pika 2, e cila parasheh kufizimin e lirisë së shprehjes, kur kjo është e domosdoshme. Kufizim i
lirisë së shprehjes nuk parashihet në nenin 19, të DUDNJ-së, ndonëse sipas nenit 30-të, të saj
edhe liria shprehjes indirekt është e kufizuar. “Asgjë në këtë Deklaratë nuk mund të interpretohet
si e drejtë... për të bërë një akt drejtuar kundër çdo të drejte ose lirie të shpallur në këtë
Deklaratë”, (shiko: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/aln.pdf).
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Ndërkohë, pika 2 e nenit 10, të KEMDNJ, është më e pasur në përmbajtje, më e dallueshme dhe
parasheh më shumë kufizime krahasuar me Kushtetutën e Kosovës. Kështu, përderisa në Kosovë
liria shprehjes është e kufizuar vetëm për parandalimin e nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe
armiqësive në baza të urrejtjes racore, kombëtare, etnike ose fetare, në KEMDNJ, liria e
shprehjes, ndër të tjera kufizohet edhe për: interes të sigurisë kombëtare, mbrojtje të rendit,
shëndetit apo edhe moralit. Përgjithësisht, kur shohim përmbajtjen e nenit 40 të Kushtetutës dhe
garancitë që ofron për lirinë e shprehjes, mund të thuhet se ky nen, është edhe një bazë e mirë për
promovimin, ruajtjen e mos cenimin e të drejtave të tjera si dhe zhvillimin e demokracisë.

2.4 Garantimi kushtetues i lirisë së mediave në Kosovë
Ashtu si liria e shprehjes edhe liria e mediave është e garantuar në Kosovë. Kjo është e rregulluar
me nenin 42 të Kushtetutës, ku edhe janë venë bazat e rregullimit të punë së mediave. Ky nen
rregullon katër çështjet bazë që garantojnë zhvillim dhe mirëfunksionim të mediave si: lirinë e
mediave, pluralizmin e tyre, ndalimin e censurimit dhe të drejtën për të kërkuar korrigjimin e
informacioneve, në rast se mediat i ofrojnë publikut informacione të pasakta.
Neni 42 [Liria e Medieve]
“1.Garantohet liria dhe pluralizmi i medieve.
2. Censura është e ndaluar. Askush nuk mund të pengojë shpërndarjen e informacionit ose të
ideve nëpërmjet medieve, me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë është e domosdoshme për
parandalimin e nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe armiqësive në baza të urrejtjes racore,
kombëtare, etnike ose fetare.
3. Çdokush ka të drejtë të korrigjojë informacionin e pavërtetë, jo të plotë ose të pasaktë të
publikuar, nëse cenon të drejtat ose interesat e saj/tij, në pajtim me ligjin”, (Kushtetuta e
Kosovës, 2008:13).
Këto të drejta, pra liria e mediave, pluralizmi medial dhe moscensurimi, janë vlera evropiane të
mishëruara edhe në Kartën e të Drejtave Themelore në Bashkimin Evropian. Garantimi i lirisë së
mediave dhe pluralizmit medial, mundësojnë: lirinë e shprehjes, zhvillimin e gazetarisë, mediave
të lira dhe të drejtën për të marrë e shpërndarë informacioneve dhe për të qenë i mirë informuar.
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Censura e mediave, e cila para se vendi të fitonte lirinë nga Serbia, në qershor të 1999-ës, me
theks të veçantë gjatë viteve të 90-ta, ishte mjaftë evidente në Kosovë, sot është e ndaluar.
Siç thuhet në pikën 2, të nenit 42 të Kushtetutës, censura është e ndaluar dhe askush nuk mund të
pengojë shpërndarjen e informacioneve e ideve nëpërmjet mediave, përjashtimisht kur kjo është
në të mirë të parandalimit të nxitjes dhe provokimit të dhunës. Në lidhje me atë se çka është
censura ekzistojnë definicione të shumta, por përgjithësisht “censura në kuptimin e zakonshëm
deshifrohet me kufizimin, ndalimin dhe ndëshkimin e medias, të gazetarit apo ndonjë elementi
struktural medial për “publikimin e të moslejueshmes”, (Berisha, 2009:225). Censura si koncept
teorik dhe realitet praktik, siç pohon edhe Boriqi në njërin nga librat e tij, është në “kundërshtim
rrënjësor me konceptin “media e pavarur”, (Boriqi, 2004:63).
Pika 3 e nenit 42 që garanton lirinë e mediave, e ndalon censurën. Gjithashtu, obligon mediat dhe
gazetarët që të jenë të kujdesshëm gjatë dhënies së informacioneve e të bërit gazetari dhe të
korrigjojnë informacionet e pavërteta kur ka këso rasteve si dhe kërkohet një gjë e tillë, pasi
publikimi i informacioneve të pavërteta dhe mos dhënia e hapësirës për t’u shprehur për palët që
mund të jenë subjekt i raportimit, përveç se është shkelje ligjore e të drejtave të njeriut, është
edhe shkelje etike.

2.5

Korniza ligjore që ndërlidhet me lirinë dhe punën e gazetarëve në Kosovë

Përveç neneve 40 dhe 42 të Kushtetutës, që garantojnë fjalën dhe mediat e lira, Kosova ka edhe
një kornizë të konsoliduar ligjore që ndërlidhet me lirinë e mediave dhe punën e gazetarëve.
Në kuadër të saj hynë: Ligji për Mbrojtjen e Burimeve të Gazetarisë, Ligji për Mbrojtjen e
Sinjalizuesve, Ligji për Qasje në Dokumente Publike, Ligji Civil Kundër Shpifjes dhe Fyerjes
dhe Ligji i Punës. Zhvillimi i kësaj kornize ligjore, është në harmoni me Kushtetutën dhe
mundëson të bërit gazetari dhe zhvillimin e saj.
Kosova, si një krahinë e ish Republikës Federale të Jugosllavisë, kornizë ligjorë që rregullonte
punën e mediave dhe gazetarëve, kishte edhe në të kaluarën, para se të fitonte lirinë. Por, kjo u
zhvillua mjaftë shumë, menjëherë pas përfundimit të luftës. “Prej vitit 1999, me prezencën dhe
mbështetjen e ndërkombëtarëve në vazhdimësi, Kosova ka draftuar dhe aprovuar ligje që
ndërlidhen me të drejtën e medias dhe punën e gazetarëve”, pohon Kusari, e cila tutje vlerëson
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se kuadri ligjor është mjaft i mirë, por në disa raste është koha për ndryshime, si pasojë e
ndryshimeve të ndodhura në fushën e mediave viteve të fundit.
Përgjithësisht, korniza ligjore, që në një formë ose një tjetër ndërlidhet me lirinë e mediave dhe
punën e gazetarëve, konsiderohet si e mirë e mjaftë e përparuar, meqë nuk është pengesë për
punën e tyre dhe ofron mundësi të mira për ta. Por, përkundër kësaj, në mungesë të zbatimit të
mjaftueshëm të ligjit, mediat dhe gazetarët kosovarë, gjatë punës së tyre shpesh përballen me
sfida të shumta. Në vazhdim, shkurtimisht prezantohen: Ligji për Mbrojtjen e Burimeve të
Gazetarisë, Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, Ligji për Qasje në Dokumente Publike, Ligji
Civil Kundër Shpifjes dhe Fyerjes dhe Ligji i Punës.
Ligji Nr. 04/L-137 PËR MBROJTJEN E BURIMEVE TË GAZETARISË - LMBG, është
miratuar më 31 korrik 2013. Ky ligj i ka 10 nene dhe mbi frymën e neneve 40 dhe 42 të
Kushtetutës garanton ruajtjen e burimeve të informacionit, me çka promovohet liria e shprehjes
dhe e medies, e po ashtu edhe puna e gazetarëve. Ky ligj është një mundësi e mirë për mediat e
gazetarët, pasi i shërben zhvillimit të gazetarisë, me theks asaj hulumtues. Ligji në fjalë lë të
hapur mundësinë e zbulimit të burimeve të informacionit nga gjykatat, kur kjo është e
nevojshme, me qëllim të parandalimit të ndonjë kërcënim serioz me pasojë vdekjen e njeriut.
Ligji Nr. 06/L-085 PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE - LMS, është miratuar në vitin
2018 dhe si bazë juridike ka pasuar Ligjin për mbrojtjen e informatorëve. Ky ligj ka 32 nene dhe
i mundëson qytetarëve sinjalizimin e shkeljeve në sektorin publik dhe privat, duke i mbrojtur ata.
Ndonëse jo direkt, Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve i shërben edhe gazetarëve, të cilët duke
shfrytëzuar këtë, mund të bëjnë publike informacione që pranojnë nga sinjalizuesit.Shpalosja e
informacionit në media, si formë sinjalizimi është e paraparë edhe në nenin 13 të këtij ligji.
Ligji Nr. 06/L-081 PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE - LQDP, është i
plotfuqishëm nga korriku i 2019-ës. Ky ligj që ka 36 nene, në nenin 1 të tij, i garanton secilit
qytetarë të drejtën e qasjes në dokumentet publike të prodhuara apo kontrolluara nga
institucionet publike, si dhe të drejtën për ripërdorimin e tyre. Ky ligj i shërben mjaft shumë
gazetarisë, pasi gazetarët dhe mediat duke u thirrur në të apo edhe nenin 41 të Kushtetutës, që po
ashtu garanton qasjen në dokumente, mund të sigurojnë informacionet e nevojshme dhe të vijnë
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deri tek informacioni, i cili edhe mund të jetë i një rëndësie të veçantë për publikun. Ligji në fjalë
ka pasuar ligjin Nr. 03/L-215 për qasje në dokumente publike, i cili ishte miratuar në vitin 2010.
Ligji Nr. 02/L-65 CIVIL KUNDËR SHPIFJES DHE FYERJES - LCKSHF, është miratuar
në shkurt të 2007-ës, dhe ka 21 nene. Ky ligj ndalon shpifjen dhe fyerjen, të cilat nuk preferohet
dhe nuk lejohet të ndodhin në media. Në rast se ndodh kjo, pra ka shpifje apo fyerje në media,
atëherë këto ashtu si edhe gazetarët mbajnë përgjegjësi dhe më e pakta që duhet të bëjnë është t’i
sigurojnë palës së dëmtuar të drejtën për të reaguar kundër shpifjes apo fyerjes së publikuar.
Ligji Nr. 03/L-212 I PUNËS - LP, është miratuar në nëntor të vitit 2010 dhe ka 100 nene.
Ndonëse në këtë ligj askund nuk përmendet fjala gazetar a media, nëpërmjet tij rregullohen të
drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia e punës edhe për gazetarët dhe punëtorët tjerë
medial. Ligji parasheh se çdo punëtor duhet të ketë kontratë pune, të paguhet me kohë për punën
që bënë, të ketë kushte të mira të punës e siguri në punë, mos të diskriminohet, etj. Zbatimi i
Ligjit të Punës nga mediat është garanci e të drejtave të gazetarëve dhe rrjedhimisht, kjo ndikon
në lirinë e shprehjes dhe punën e gazetarëve.
2.6

Roli i burimeve të informacionit në gazetari

Dihet botërisht se funksioni bazë i gazetarisë është informimi i publikut me më të rejat e fundit,
ngase njerëzit, çdo ditë e në çdo kohë, kanë nevojë për informim, duan dhe duhet të informohen,
pasi vetëm si të informuar mund të dinë më shumë për atë që iu intereson dhe e cila mund të
ndikojë edhe në jetën e tyre. Ndikimi i ngjarjeve në jetën e njerëzve, por jo vetëm, është arsyeja
që “njerëzit presin çdo ditë informata për ngjarjet që kanë ndodhur, qoftë në afërsinë e tyre,
qoftë edhe në cepat më të largët të planetit”, (Krasniqi, 2008:12). Për të qenë të informuar apo
edhe për të shuar kureshtjen e tyre, njerëzit sot, si kurrë më parë, marrin informacione nga të
katër anët e botës, falë mediave masive dhe mundësive që kanë ofruar zhvillimet teknologjike.
Çdo informatë që media ia ofron poblikut, ka një burim informacioni dhe këto janë çelës i çdo
gjëje në gazetari. Burimet kanë rëndësi të madhe në të bërit gazetari, pasi, pa burime nuk mund
të bëhet asgjë, madje as edhe një lajm i vetëm. Burimet e informacionit janë të domosdoshme
sidomos për gazetarinë informative, qëllimi përmbajtjesor i së cilës sipas Kosumit, është
“informimi i publikut me ngjarjet lajmore”, (Kosumi, 2016:93). E, meqë është kështu, detyrë e
14

çdo gazetari është që të sigurojë burime të informacionit, të hulumtojë rreth çështjes së caktuar, e
më pastaj edhe t’i ofrojë pubikut informacione të sakta, të paanëshme e të besueshme.
Gjetja e burimeve të informacionit nuk është një punë e lehtë, por është një proces i pa
shmangshëm, nga i cili varet suksesi i tregimit gazetaresk dhe vet gazetarit, pasi siç pohon
studiuesi amerikan, Melvin Mencher, “cilësia e tregimit të një reporteri varet nga cilësia e
burimeve”, (Mencher, 1991:297). Tutje, i njëjti autor, në librin “Raportimi dhe shkrimi i
lajmeve” tek flet për gjetjen, ruajtjen dhe përdorimin e burimeve, thotë se: “gazetaria varet aq
shumë te burimet sa që edhe thonë: më thuaj ç’burime ke, të të them ç’reporter je”, (po aty:297).
Ky pohim i Mencherit, ashtu sikur edhe kjo fjali figurative e tij se “për reporterin, burimi është
si gjaku për jetën”, përshkruajnë rëndësinë e madhe të burimeve në gazetari. Autorët: Brooks,
Kennedy, Moen dhe Ranly, në librin “Raportimi dhe shkrimi i lajmeve”, para se t’i klasifikojnë
burimet në: njerëzore dhe të shkruara, pohojnë se ndonëse është e vështirë të gjenden burimet e
përsosura, pasi ka njerëz që nuk kanë dëshirë të flasin e ka dokumente që vështirë mund të
sigurohen, një “burimi i përsosur do të ishte një njeri, i cili zotëron dokumentet përkatëse, i
gatshëm të të shpjegojë domethënien e tyre”, (Missuri Group, 2005:348).
Në mungesë të burimeve mund të dështojë çdo gjë në gazetari, andaj, kot nuk e thonë se një
gazetar nuk e bënë “të mirë” vetëm zotësia për të shkruar mirë apo edhe “për të kapur lajmin” e
rëndësishëm, por edhe aftësia për të siguruar burimet e nevojshme për çështjen që trajtohet.
Sigurimi i burimeve mund të jetë paksa sfidues për gazetarët, sidomos në rastet kur ata duan të
trajtojnë tema të ndjeshme si të natyrës korruptive, që ndërlidhen me sigurinë, apo edhe të
temave tabu për shoqërinë. Në këso rastesh, por jo vetëm, për arsye nga më të ndryshmet,
burimet mund të ndodh që të mos jenë të gatshëm të flasin publikisht dhe të kërkojnë të mbeten
anonim e të mbrohen, para se të pranojnë që një e vërtetë faktike të “merr dhenë”.
Në situata kur ndonjë person është i gatshëm të jap informacione për gazetarët a mediat, por që
këtë nuk mund ta bëjë si burim i identifikueshëm, gazetarët e mediat duhet t’ua ofrojnë garancitë
e nevojshme atyre, para se të bëjnë publike një të vërtetë që mund të jetë në interes apo edhe
shërbim të publikut. Bashkëpunimi ndërmjet gazetarëve dhe burimeve, është proces i një
rëndësie thelbësore në të bërit gazetari dhe të mirën publike, pasi “reporteri nuk bën dot pa
lehtësirat që i sjell informacioni i marrë nga burimet. Nga ana tjetër, edhe reporteri është po aq
i nevojshëm për pjesën më të madhe të burimeve, sepse, pa gazetarin burimi humbet çdo mundësi
15

komunikimi me publikun”, (Mencher, 1991:300). Ndërkohë, në rastet kur kërkohet garanci për
anonimitet, siç shkruan Chris Horrie, “mbrojtja e burimeve konfidencial të informacionit është
ndoshta detyrimi kryesor profesional i gazetarit... Parimi themelor etik i gazetarisë është që ne e
kemi si detyrë morale të japim garanci për anonimitetin e burimeve të vërteta konfidenciale që
na japin informacion në mirëbesim”, (De Burgh, 2008:127).
Marrë parasyshë rolin jetik të burimeve të informacionit në procesin e të bërit gazetari dhe faktin
se, “mediatnëpunënetyreinformuesekanënevojëtëjenëtëmbrojturangandërhyrjashtetëror” (RussMohl 2010:295), vendet demokratike tashmë ofrojnë garanci ligjore për mbrojtjen e burimeve
duke synuar garantimin dhe zhvillimin e lirisë së shprehjes dhe të drejtën e medias. Profesori
universitar i gazetarisë, njëherësh gazetari shumëvejcar, Dr. Arben Fetoshi, në një intervistë
dhënë enkas për këtë punim, tek sa flet për rëndësinë e mbrojtjes së burimeve dhe rolin e tyre në
zhvillimin e gazetarisë, pohon: “Mbrojtja e burimeve është me rëndësi jetike për lirinë dhe
pavarësinë e mediave. Është mekanizmi kryesor për profesionalizmin e gazetarëve dhe për rolin
shoqëror të mediave. Në një mjedis pa mbrojtje reale të burimeve gazetarët mediat rrëshqasin
pashmangshëm në servis të pushtetit për manipulimin e sferës publike”.

2.6.1

Mbrojtjaligjore e burimeve të informacionit në Kosovë

Baza e parë juridike për mbrojtjen e burimeve të infrmacionit u vu në korrik të vitit 2003, me
miratimin e Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. Pika 1 e nenit 29, të këtij dokumenti që
tanimë është i shfuqizuar thoshte se: “Personi i cili merr pjesë si profesionist në publikimin e
informacionit ose si anëtar i këshillit redaktues të mediave dhe ndihmësi i tij nuk janë penalisht
përgjegjës nëse refuzojnë ta tregojnë autorin e publikimit ose burimin e informatave”, (shiko:
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=8674). Pra, mbi këtë bazë juridike,
shtëpitë mediale dhe gazetarët mund të mbronin burimet e tyre të informacionit, dhe për mos
zbulimin e tyre nuk ishin penalisht përgjegjës.
Një dekadë pas miratimit të dokumentit të lartcituar, pas shpalljes së pavarësisë, Kosova miratoi
Ligjin Nr. 04/L-137 për Mbrojtjen e Burimeve të Gazetarisë. Në nenin 1 të akti juridik që
mbronë burimet thuhet se: “ky ligj rregullon çështjen e mbrojtjes së të drejtës së gazetarëve për
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të ruajtur burimin e informacionit, duke u bazuar në nenin 40 dhe 42 të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës”, (shiko: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8864).
Sipas ligjit, me burim të informacionit nënkuptohet çdo person që i jep informacione gazetarit.
Ndërkohë, termi “e drejta e heshtjes” nënkupton të drejtën e gazetarëve dhe punëtorëve të tjerë
medial, për të mbrojtur burimet e tyre të informacionit para gjykatës. Ligji dhjetënenësh,
gazetarëve kosovarë mbrojtjen e burimeve ia garanton me nenin 4, i cili saktëson se:
“1. Gazetarët dhe profesionistët e tjerë të medias kanë të drejtën e heshtjes rreth burimeve të
tyre të informacionit. Me përjashtim të rasteve të referuara në nenin 5 të këtij ligji, gazetarët dhe
profesionistët e tjerë të medias nuk mund të detyrohen të zbulojnë burimet e informacionit ose të
japin materiale, që ndër të tjera:
1.1. mund të zbulojnë identitetin e burimeve të tyre të informacionit;
1.2. mund të zbulojnë natyrën apo origjinën e informacionit të tyre;
1.3. mund të zbulojnë identitetin e një autori të një teksti ose të një produkti audiovizual;
1.4. mund të zbulojnë përmbajtjen e informacioneve dhe vetë dokumenteve, nëse kjo gjë mund të
çojë tek identifikimi i burimit”, (neni 4 i LMBG).
Përkundër mbrojtjes së burimeve që garanton neni 4, në nenin 5 të ligjit parashihet mundësia kur
gazetarët janë të obliguar të zbulojnë identitetin e burimeve të informacionit. Sipas ligjit, kjo
mund të bëhet “vetëm me kërkesë të gjykatës kompetente dhe vetëm nëse: zbulimi i identitetit të
burimit të informacionit është i nevojshëm për të parandaluar një kërcënim serioz të integritetit
fizik me pasojë vdekjen të një ose më shumë personave”. Pra, në raste të tilla mund të ketë
zbulim të burimeve. Por, që kërkesa për identifikimin e burimeve të jetë legjitime duhet të
përmbushen këto dy kushte: “informacioni i kërkuar është me rëndësi shumë të madhe për të
parandaluar këto krime; si dhe informacioni i kërkuar nuk mund të sigurohet në ndonjë mënyrë
tjetër”. Çdo herë, para se gazetarëve t’iu kërkohet zbulimi i burimeve të informacioneve, duhet
të ekzistojë një vendim gjyqësor i shkruar dhe arsyetuar,“i cili duhet të tregojë natyrën e
shkeljes, në bazë të së cilës lejohet kontrolli shtëpi apo dhomë të lajmeve si dhe objeklti dhe
arsyeja që justifikon kontrollin e shtëpisë apo dhomës së lajmeve”, (neni 6, pika 3 e LMBG).
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Marrë parasyshë faktin se përkundër mbrojtjes në parim, në rastet të rralla burimet edhe mund të
zbulohen, siç thuhet edhe në ligjin e Kosovës dhe dokumente të ngjashmë të shteteve të tjera,
rekomandohet që “burimit duhet t’i bëhet me dije se gazetarët nuk janë në pozicion ta
garantojnë anonimitetin nëse ka urdhër të mundshëm gjyqësor. Kur bëhet fjalë për sigurinë
publike ose për vepra të rënda penale, organet e autorizuara gjyqësore mund të kërkojnë nga
mediat

t’i

zbulojnë

burimet

e

tyre

të

informimit”,

(shiko:

https://respublica.edu.mk/attach/priracnik-mediumi-11-03-2016-ALB.pdf). Informimi i burimeve
se në raste të caktuara edhe nuk mund të mbrohen, është po ashtu edhe parim etik. Andaj, marrë
parasysh këto, studiues të gazetarisë e gazetarë me përvojë porosisin: “vetëm për arsye shumë
madhore duhet të premtoni ruajtjen e fshehtësisë”, (Missuri Group, 2005:421).
Ligji për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë, gazetarëve e profesionistëve tjerë të mediave iu
garanton edhe mbrojtjen e informacioneve të mbledhura gjatë mbulimit të ngjarjeve në kohën e
gjendjes së jashtëzakonshme të shpallur. E përveç kësaj, neni 8, gazetarët i liron nga ndjekja dhe
përgjegjësia penale “në rast se ata marrin ose përdorin dokumente, të cilat janë siguruar në
mënyrë të paligjshme nga palët e treta, kur janë duke ushtruar të drejtën e heshtjes për burimet e
tyre të informacionit”. Neni 9, ndërkaq saktëson se gazetarët dhe profesionistët e tjerë të medias
nuk mund të ndiqen penalisht në raste të nxjerrjes të sekretit profesional, nën akuzën e
bashkëpunimit në krim, kur janë duke ushtruar të drejtën e heshtjes në lidhje me burimet e tyre.
Ky kuadër ligjor që mbronë burimet e gazetarisë dhe gazetarët e profesionistët tjerë të mediave,
përgjithësisht vlerësohet pozitivisht nga njohës të fushës, organizata të ndryshme vendore e
ndërkombatare, që merrën me lirinë e punën e medieve dhe gazetarëve dhe nga vet gazetarët.
“Është mirë që kemi një ligj të tillë që i mbron burimet, madje edhe nga ne. Po të mos ekzistonte
një ligj i tillë, burimet do të hezitonin të ofronin informacione, sepse ata do të zbuloheshin, nëse
jo me dëshirën tonë, me trysnin e policisë apo gjykatave”,vlerëson gazetarja Ardiana Thaçi
Mehmeti, përderisa thekson se “ligji ka nevojë për përmirësim, por është i përshtatshëm dhe i
mirë”. Gazetari Vehbi Kajtazi, po ashtu e vlerëson pozitivisht ligjin kur thotë se: “Ky ligj është i
mirë për shkak se me këtë, ty si gazetar askush nuk mundet të detyrojë që ta zbulosh burimin
tënd, madje as gjykata pa një vendim të bazuar, ashtu si parashihet me ligj”.
Juristja e së Drejtës së Mediave, Flutura Kusari, teksa flet për ligjin dhe rëndësinë e mbrojtjes së
burimeve të gazetarëve thekson: “Përveç që shteti e ka për obligim t’i mbrojë burimet e
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gazetarëve, një pjesë e madhe e përgjegjësisë bie edhe tek vetë gazetarët. Gazetarët, janë të
obliguar me i tregu burimet për rrezikun që atyre mund t’i kanoset, dhe janë të obliguar po ashtu
që të marrin të gjitha masat e duhura për me i mbrojt burimet”.
Drejtuesi i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës, gazetari Imer Mushkolaj, i pyetur se pse
është e rëndësishme mbrojtja e burimeve dhe sa kjo e ndihmon gazetarinë, pohon: “Mbrojtja e
burimeve është thelbësore, sidomos në shoqëritë si kjo e jona, ku grupe të ndryshme mund t’iu
bëjnë presion gazetarëve dhe medieve që t’i tregojnë burimet e informacionit. Mbrojtja e
burimeve iu ofron siguri gazetarëve që të raportojnë për tema të rëndësishme”. Megjithëkëtë, siç
thekson tutje Mushkolaj, mbrojtja e burimeve “nuk nënkupton se gazetarët duhet të keqpërdorin
këtë mundësi, në kuptimin që të raportojnë duke u bazuar në burime që mund të mos ekzistojnë,
por janë thjesht ‘pjellë e imagjinatës së tyre”.

2.7

Sinjalizuesit si burim i informacionit

Prej kohësh, informatorët apo sinjalizuesit si dhënës të informacionit ishin aktorë të një rëndësie
të veçantë për gazetarët, pasi nëpërmjet publikimit të “të diturave” të tyre, gazetarët mund të
bënin publike përmbajtje gazetareske, që ishin në interes të publikut. Skandale të shumta, në
shtete e kohë të ndryshme, u bënë publike nëpërmjet “rrjedhës së informacioneve nga brenda”
institucioneve dhe publikimit të tyre nga gazetarët. “Shumë nga gjurmimet dhe zbulimet më të
rëndësishme mbi luftën e ftohtë dhe pas saj, u nisën apo u nxitën nga njerëzit e brendshëm, që
ishin të përgatitur për të rrezikuar pozitat e tyre profesionale dhe personale, duke bërë publike
sjelljet kriminale apo jo etike të punëdhënësve të tyre”,(De Burgh, 2008:146).
Falë sinjalizuesve ishte realizuar edhe “Afera Watergate”, e cila i dha një tjetër drejtim gazetarisë
dhe është treguese i rëndësisë së shtypit të lirë në shoqëri. Ky skandal i zbuluar nga gazetarët e
“Washington Post”, Bob Ëoodëard dhe Carl Bernstein, siç thotë De Burgh, “u bë ikonë e
gazetarisë investigative”. Ky hulumtim ishte ndihmuar nga një njeri i brendshëm anonim, Dip
Trothi, pas vdekjes së të cilit u zbulua se sinjalizues ishte W. Mark Felt, një zyrtar i lartë i FBIsë. Si pasojë e publikimit të Aferës Watergate presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
Richard Nixon, u detyrua të jepte dorëheqje, e pos saj, kjo aferë çoi edhe në burgosjen e stafit
kryesorë që punonte për të.
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Siç kuptohet nga ky rast e raste të tjera të hulumtimeve gazetareske që u bënë të mundura
nëpërmjet sinjalizuesve dhe përdorimit e publikimit të dëshmive të tyre nga gazetarët, roli i
sinjalizuesve si burim i informacionit është i një rëndësie të veçantë. Andaj, siç thekson Gavin
MacFadeyen, “informimi nga brenda mbetet një nga burimet më të rëndësishme të historive të
mëdha, ndërsa kultivimi dhe mbrojtja e informatorëve të brendshëm, një nga preokupimet
kryesore të gazetarëve investigues”, (De Burgh, 2008:146).
Marrë parasysh rolin e posaçëm që mund të kenë informatorët apo sinjalizuesit e brendshëm si
burim i informacionit në gazetari, për këta njerëz, shtetet demokratike ofrojnë mbrojtje ligjore.
Megjithëkëtë, në raste të caktuara, ashtu siç edhe është e rregulluar varësisht nga shteti,
sinjalizuesit edhe mund të zbulohen. Për këtë, është shumë e rëndësishme që gazetarët
të“informojnë drejtpërsëdrejti informatorin e brendshëm për rreziqet e mundshme me të cilat ata
mund të përballen, kur shprehin për publikun shqetësimet e tyre”, (po aty:148), që shohin nga
brenda. Informimi i sinjalizuesve për mundësinë e zbulimit, për rastet e parapara edhe me ligj,
preferohet të ndodhë para se ata të japin informacionin.

2.7.1 Mbrojtja ligjore e sinjalizuesve si burim i informacionit në Kosovë

Sinjalizuesit apo informatorët, të cilët duke bërë publike informatat që ata kanë nga brenda dhe
mund të nxjerrin në pah nga shkeljet e vogla individuale e deri tek skandalet e mëdha, ligjërisht
janë të mbrojtur edhe në Kosovë, me Ligjin Nr. 06/L-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve. Ky akt
juridik është miratuar në dhjetor të 2018-ës, dhe i ka 32 nene. I njëjti ka pasuar Ligjin Nr. 04/L043 për Mbrojtjen e Informatorëve. Në nenin 1 të Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, thuhet se:
“qëllimi i këtij ligji është mundësimi i sinjalizimit të shkeljeve në sektorin publik dhe privat dhe
mbrojtjae sinjalizuesve”, (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18303).
Bazuar në ligj, me sinjalizues nënkuptohet“çdo person i cili raporton ose shpalos informacione
për një kërcënim ose cenim të interesit publik...”.Mbi këtë bazë, çdo kosovar që punon në
institucione publike a private, mund të sinjalizojë për shkeljet e kryera apo që mund të kryhen,
rrezikim të shëndetit apo sigurisë individuale, keqpërdorim të detyrës zyrtare apo autoritetit,
keqpërdorim të parave apo resurseve publike, keqmenaxhim, veprime ose mosveprime të
institucionit apo zyrtarëve publikë që janë diskriminuese apo shtypëse për qytetarët, etj.
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Edhe pse në ligj askund nuk përmendet fjala gazetarë, e vetëm në një rast fjala
media,lidhshmëria e gazetarëve, mediave, lirisë së shprehjes e informatorëve është e madhe. Ky
ligj i shërben mjaft shumë gazetarëve e mediave, pasi, pika 4 e nenit 13 – Llojet e sinjalizimit, i
lejon sinjalizuesve shpalosjen e “informacionit në media... përmes internetit... ose në ndonjë
mënyrë tjetër që e bën informacionin publik”, dhe ky konsiderohet sinjalizim publik.
Kjo mënyrë e sinjalizimit, që lejon përdorimin e mediave për të nxjerrë në publik shkeljet e
ndryshme, mund të bëhet çdo herë kur sinjalizuesi beson se “ai do t’i nënshtrohet ndëshkimit
nëse bën raportim të brendshëm ose të jashtëm”. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve, i cili tanimë
edhe në Kosovë është dëshmuar se mund t’i shërbej gazetarëve në të bërit gazetari, në pikën 1, të
nenit 7 të tij, sinjalizuesve iu garanton të drejtën e“mbrojtjes së identitetit të tij gjatë procesit të
sinjalizimit, ruajtjen e fshehtësisë së burimit të informacionit të sinjalizuar dhe mbrojtjes kundër
veprimeve të dëmshme”. Ky ligj, edhe nga gazetarët e intervistuar për këtë punim, konsiderohet
se është në interes të të bërit gazetari, por, sipas tyre, përkundër mbrojtjes ligjore që ofron ligji,
siguria e sinjalizuesve vazhdon të mbetet problem më vete.

2.8

Qasja në dokumente publike si mundësi e të bërit gazetari

Pas shekujsh mbajtjesh sekret të dokumenteve dhe informacioneve “shtetërore”, historia e lejimit
të publikimit të tyre filloi në Suedi, e cila në vitin 1766 ishte bërë shteti i parë, me ligj të veçantë,
me të cilin iu lejohej qytetarëve qasje në informacion. Pas saj,“Finlanda miratoi ligjin e saj për
qasje në informacion në vitin 1951 dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1966”, (shiko:
https://www.legalleaks.info/wp-content/uploads/2018/06/Legal_Leaks_Toolkit_Albania.pdf).
Siç shkruan Dominick, Kongresi Amerikan, Aktin e Lirisë së Informacionit e miratoi nën presion
të vazhdueshëm të gazetarëve. Ky ligj, gazetarëve e publikut “i dha të drejtën për t’u informuar
mbi veprimtarinë e qeverisë federale, me përjashtime të caktuara”, (Dominick, 2010:556).
Qasja në informacione e dokumente shtetërore, si e drejt e publikut për t’u informuar, tanimë
është e drejtë qytetare e garantuar në vendet me demokraci të zhvilluar. Se çka nënkupton e
drejta apo liria e informimit, dallon pjesërisht nga vendi në vend. Por, përgjithësisht “liria e
informimit mund të përkufizohet si akses i individëve te informacioni i ruajtur nga autoritetet
publike, (Cannataci etj, 2016:76). Kjo e drejtë që iu garantohet edhe çdo qytetari në Kosovë, dhe
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mund t’i shërbej gazetarëve për punën e tyre “përfshinë të drejtën për të kërkuar materiale që
ruhen brenda institucioneve publike, mesazheve në e-mail dhe procesverbalet e takimeve, por
edhe publikimin proaktiv të dokumenteve”, (Marzouk, 2015:51).
Pas lejimit të hapjes së dokumenteve shtetërore për publikun, qasja në dokumente publike është
bërë një “mundësi e artë” e gazetarëve për të arritur deri tek fakt-dokumentet që mund të
përdoren si burime informacioni në përmbajtjet gazetareske. Rëndësia e dokumenteve në të bërit
gazetari është shumë e madhe. Për këtë, madje, faktet e dokumentuara konsiderohen si burimet
më të mira për gazetarët dhe më të besueshmet nga publiku. Të këtij mendimi janë autorë të
shumtë. Mbi këtë bazë, autorët Bill Kovach dhe Tom Rosenstiel, në librin “Elementët e
Gazetarisë”, citojnë gazetarin e njohur investigues, fituesin e çmimit Pulitzer, Michael Hilzik, të
ketë thënë se në gazetari, pak rëndësi ka se si arrihet deri tek burimi i informacionit, por,
“kryesorja është që gjithçka të jetë e dokumentuar. Burimet shërbejnë për të vënë në dorë gjëra
që duhet të jenë të shkruara të zeza mbi të bardhë”, (Kovach dhe Rosenstiel, 2009:176).
Ndonëse fenomeni i lejimit të qasjes në informacione e dokumente shtetërore, si e drejtë e
publikut për t’u informuar, u bë më i njohur vetëm pas dy luftërave botërore, që nga ajo kohë,
garantimi i të drejtës për informim i ka shërbyer mjaft shumë gazetarisë. Falë saj janë zbuluar e
bërë të ditura për publikun që nga dokumentet që brenda tyre mund të kenë përmbajtur skandale
të mëdha, e deri tek më të thjeshtat si: faturat e shpenzimeve të zyrtarëve publik për dreka e
darka, shpenzimet telefonike, faturat e biletave të paguara për udhëtimeve zyrtare apo edhe
adresat e hoteleve të shtrenjta, ku shtetarët me para të taksapaguesve mund të kishin pushuar.
Qasja e gazetarëve në sa më shumë dokumente / informacione, i ndihmon ata në të bërit gazetari.
Në këtë drejtim, përfituesit më të mëdhenj janë gazetarët hulumtuese, të cilët nëpërmjet të drejtës
për informim, mund të arrijnë deri tek informacionet, të cilat ndoshta dikush provon t’i mbajë të
fshehta “larg syrit/veshit” të publikut. Andaj, është shumë me rëndësi që gazetarët të njohin
kuadrin ligjor që rregullon të drejtën për informim, në mënyrë që të përfitojnë profesionalisht sa
më shumë nga kjo e drejtë e garantuar dhe t’i ofrojnë audiencave të tyre informacione që mund
të jenë në interes e shërbim të publikut.
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2.8.1 Rregullimi ligjor i qasjes në dokumente publike në Kosovë
Qasja në dokumente publike si e drejtë e publikut për t’u informuar, është e garantuar edhe në
Kosovë me nenin 41 të kushtetutës, i cili ka këtë përmbajtje:
Neni 41 [E Drejta e Qasjes në Dokumente Publike]
“1. Secili person gëzon të drejtën të qasjes në dokumente publike.
2. Dokumentet që mbajnë institucionet publike dhe organet e pushtetit shtetëror, janë publike, me
përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj, për shkak të privatësisë, të sekreteve
afariste ose të informacioneve të klasifikuara të sigurisë”, (Kushtetuta e Kosovës, 2008:13)
Në frymë të nenit kushtetues të lartcituar, pas shpalljes së pavarësisë, në tetor të vitit 2010,
deputetët e Kuvendit të Kosovës miratuan Ligjin Nr. 03/L-215 për qasje në dokumente publike, i
cili pati hyrë në fuqi në dhjetor të atij viti. Miratimi i këtij ligji u vlerësua si hap i mirë, pasi e
drejta e qasjes në dokumente shtetërore/publike, konsiderohet se është thelbësore edhe për
arritjen dhe mbrojtjen e të drejtave të tjera, rritjen e transparencës dhe sigurimin e demokracisë.
Në kohën kur ishte miratuar ky ligj, për shoqërinë kosovare kjo “ka qenë një e arritur e madhe
dhe ndihmë e jashtëzakonshme për të interesuarit për qasje në dokumente publike, përfshirë edhe
gazetarët, të cilët ky ligj i ndihmon në punën e tyre”, pohoi juristja Flutura Kusari.
Aktualisht, në Kosovë, qasja në dokumente publike rregullohet me Ligjin Nr. 06/L-081 për qasje
në dokumente publike. Në nenin 1, të ligjit 36 nenesh, i cili është miratuar në korrik të 2019-ës,
garantohet e drejta për qasje në dokumente publike, kur shprehimisht thuhet:“Ky ligj garanton të
drejtën e secilit person, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje në dokumente
publike, të prodhuara, pranuara, mbajtura apo kontrolluara nga institucionet publike, si dhe të
drejtën për ripërdorimin e dokumenteve të sektorit publik”, (shiko: https://gzk.rksgov.net/ActDetail.aspx?ActID=20505).
Sipas paragrafit 1.2, të nenit 3 të ligjit, i cili mund të shfrytëzohet edhe nga gazetarët, me
dokument publik nënkuptohet “çdo akt, fakt apo informatë në formë elektronike apo me zë,
formë të shtypur, në incizime vizuale apo audiovizuale të prodhuara apo mbajtura nga
institucioni publik”.Bazuar në ligj, qytetarët kanë të drejtën e qasjes në të gjitha dokumentet
publike, përjashtuar ato të klasifikuara, kufizimi i së cilave është i parapara në nenin 17 të ligjit.
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Përveç lejimit të qasjes në dokumente publike, ligji lejon edhe ripërdorimin e dokumenteve,
madje, qoftë edhe për qëllime komerciale. Në paragrafin 2, të nenit 4 të ligjit, specifikohen dy
format, të cilat i mundësojnë publikut qasjen në dokumente publike. “Qasja në dokumente
publike bëhet përmes publikimit proaktiv nga ana e institucioneve publike të dokumenteve
publike dhe përmes kërkesës së personit për qasje në dokumente publike”. Tutje në paragrafin 4,
të nenit 4, thuhet se hapja e të dhënave dhe transparenca në sektorin publik, shërben për
llogaridhënie ndaj publikut, për zhvillimin dhe avancimin shoqërorë, ekonomik dhe demokratik.
Meqenëse neni 6 i ligjit i detyron institucionet publike që në vazhdimësi, në një afat jo më të
gjatë se 15 ditë, të bëjë publike dokumentet që posedon dhe janë të gatshme për publikim, sot
janë të shumta dokumentet që janë të qasshme për të interesuarit, përfshirë edhe gazetarët, të
cilët mbështetur në to, mund të bartin informacione që mund të jenë në interes të publikut.
Megjithëkëtë, jo të gjitha dokumentet bëhen publike. E në rastet kur dokumentet që janë në
interes të publikut nuk janë publike, gazetarët, ashtu si të gjithë qytetarët, mund të shfrytëzojnë
nenin 10 të ligjit, për të bërë kërkesë për qasje në dokumente publike. Siç thuhet në paragrafin 3
të nenit 10, “kërkesa mund të bëhet nga personi, me shkrim, në formë elektronike, ose
verbalisht”. “Kërkuesi i ndonjë dokumenti publik nuk është i obliguar që të japë arsye për
përdorimin e dokumenteve publik për të pasur qasje në dokumente publike”– thuhet në
paragrafin 5 të nenit 10. Ndërkaq, në pikën 7 të nenit në fjalë, kërkuesit të dokumentit publik i
garantohet e drejta e anonimitetit në raport me palët e treta.
Sipas ligjit, qytetarët, nënkuptuar këtu edhe gazetarët, të cilët si profesionistë nuk përmenden
askund në ligj, pra, trajtohen barabarësish me të gjithë qytetarët, pas dorëzimit të kërkesës për
qasje në dokumente publike, në parim, duhet të marrin një përgjigje në afat prej 7 ditësh.
“1. Institucioni publik detyrohet që brenda 7 ditëve prej kohës së regjistrimit të kërkesës, të
nxjerrë vendim për lejimin e qasjes në dokumentin e kërkuar ose të nxjerrë vendim të arsyetuar
për refuzimin e plotë apo të pjesshëm dhe informon kërkuesin për të drejtën që ai ka për të
kërkuar rishqyrtimin e kërkesës si dhe kur dhe ku të paraqitet kërkesa e tillë.
2. Kur dokumenti publik i kërkuar, i cili në bazë të një vlerësimi të arsyeshëm shihet të jetë i
nevojshëm për mbrojtjen e jetës apo lirisë së një personi, institucioni publik detyrohet të ofrojë
përgjigje brenda afatit prej 48 orëve.
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3. Institucioni publik mund të vazhdojë afatin e përcaktuar nga paragrafi 1. i këtij neni për
marrjen e vendimit për qasje në dokumente publike më së shumti edhe për 15 ditë shtesë, nëse:
3.1. dokumenti duhet të kërkohet brenda një numri të madh të dokumenteve apo jashtë
institucionit publik; ose
3.2. me një kërkesë kërkohen një numër i madh i dokumenteve publike, nga e njëjta palë.
4. Institucioni publik njofton kërkuesin me ecurinë dhe arsyet që kanë shkaktuar shtyrjen e afatit,
menjëherë, por jo më vonë se tetë (8) ditë nga pranimi i kërkesës”, (neni 12 i LQDP).
Në vijim paraqiten disa nga rastet, kur bazuar në nenin 17 – Bazat e lejueshme për refuzimin e
qasjes në dokumente publike, qytetarëve mund t’iu refuzohet kërkesa për qasje. Sipas paragrafit
2, të nenit 17, qasja në dokumente publike mund të refuzohet në përputhje me ligjin dhe vetëm
me qëllim të mbrojtjes së: “jetës, shëndetit dhe të sigurisë publike; sigurisë shtetërore, mbrojtjes
dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare; parandalimit, hetimit dhe ndjekjes së veprave penale në
rastet kur publikimi i dokumenteve publike mund të dëmtojë procesin; inspektimit, kontrollimit
dhe mbikëqyrjes nga institucionet publike në rastet kur trajtojnë informacion të klasifikuar; të
drejtës për privatësi; konfidencialitetit komercial, profesional…”. Përkundër këtyre kufizimeve,
sipas paragrafit 3 të nenit 17, “qasja në dokumente publike gjithnjë lejohet, nëse: dokumenti
publik i kërkuar ka të bëjnë me shpenzimet e parasë publike; dokumenti publik lidhet me
zbatimin e funksioneve publike ose marrëdhëniet e punësimit të zyrtarëve publik, përveç në rastet
kur ka të dhëna personale të mbrojtura”.
Sipas ligjit, institucioni publik, çdoherë, para se të vendos për refuzimin e kërkesës për qasje në
dokumente publike, qoftë pjesërisht apo në tërësi, është i obliguar të bëjë “testin e dëmit dhe
interesit publik”, i paraparë me nenin 18. Po ashtu, kur institucioni vendosë për refuzim të qasjes
në dokumente publike, është i obliguar që të nxjerrë vendim me shkrim për refuzimin e kërkesës
dhe aty të bëhen publike arsyet e refuzimit si dhe t’i tregoj kërkuesit të dokumentit publik për
hapat që ai mund t’i ndërmerr, për të kundërshtuar vendimin e institucionit në fjalë.
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2.9

Shpifja dhe fyerja në media – çka duhet të di një gazetar i ri?

Nocionet shpifje dhe fyerje, të cilat edhe i njihja sipërfaqësisht, të ngulitura në kokë më rrinë që
nga dita kur nga babi mora lajmin për pranimin për studime në gazetari, në Fakultetin e
Filologjisë, të Universitetit të Prishtinës. Vendimin për të studiuar për profesionin aktual, që
dikur e mendoja si një të dytë, verën e vitit 2011 e mora i vetëm. Deri atëherë, ky ishte vendimi
më madhor që për vete kisha marrë pa diskutuar paraprakisht edhe me prindërit. Kujtoj se nëna,
Shpresa, pati mbetur e habitur, kur babi, Haziri, pas kthimit nga puna, atë ditë vere, që në fshat
nuk kishte energji elektrike, më pati uruar për pranimin për studime në gazetari. E habitur, por,
“paç suksese dhe fat biri im!” – më kishte uruar nëna, që profesionin e gazetarisë e shihte si të
mirë, por sfidues e të rrezikshëm paksa, sidomos në një shtet në tranzicion si Kosova. Më
motivues se nëna, e cila po tregonte një realitet, ishte babi. “Vazhdo tutje dhe mos mendo rrezik!
Ajo që duhet të bësh kur të fillosh të praktikosh gazetarinë, është të raportosh drejt dhe të thuash
të vërtetën. Kurrë mos thuaj të pavërteta dhe mos shpif e fyej për askënd. Mbaj mend, këto që po
t’i them, e për të cilat ti do mësosh më shumë, janë mbrojtja më e mirë për ty! – citoj fjalët e
babait, nga ditari im i shënimeve për ditët e veçanta. Kështu, këto fjalë dhe dëshira për të ditur
më shumë për atë se çka është e lejueshme e çka jo, për një gazetar, bënë që në semestrin e dytë
të studimeve të zgjidhja lëndën “Etikë e gazetarisë dhe ligj”, ligjëruesja e së cilës, Dr. Remzije
Shahini – Hoxhaj, na tregonte e porosiste se si, ne si gazetarë të ardhshëm, s’duhet të themi të pa
vërteta, të shpifim a të fyejmë dhe se nëse bëjmë këtë, bëjmë shkelje etike dhe ligjore.
Marrë parasysh faktin se thënia e të pavërtetave, shpifja dhe fyerja nuk janë të lejuara për
gazetarët dhe mediat, si për nga aspekti etik, ashtu edhe për nga ai ligjor, pasi pasojat për
“viktimat” e raportimeve jo korrekte mund të jenë të mëdha, janë të shumtë autorët që në tekstet
e tyre për gazetarinë dhe mediat, trajtojnë fenomenin e shpifjes dhe fyerjes. Kështu, autorët e
librit “Raportimi dhe shkrimi i lajmeve”, kur flasin për shpifjen, theksojnë se shumica e ligjeve
që kufizojnë parimin absolut të lirisë së shtypit, kanë pasur të bëjnë me shpifjen dhe se“këto ligje
rrjedhin nga dëshira e legjislaturave dhe gjykatave për të ndihmuar individët të mbrojnë
reputacionet e tyre”,(Missuri Group, 2005:409). Këtu shpjegohet se mbrojtja e reputacionit është
e një rëndësie të veçantë dhe kjo duhet ruajtur, sidomos kur personat nuk janë publik.
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Gazetarët, sidomos ata të rinj, duhet të kenë kujdes që kurrsesi të mos thonë gjëra të pavërteta,
pasi këto mund të dëmtojnë një person që në një formë a një tjetër, mund të jetë subjekt i
shkrimit. Liria e shprehjes dhe e drejta e medias, nuk i jep të drejtë gazetarëve dhe mediave që
duke u thirrur në to, të thonë gjëra që mund të mos jenë të vërteta, pra shpifje, apo edhe fyerje,
ndaj një pale të caktuar, pasi kështu dëmtojnë personalitetin dhe reputacionin e tyre. Andaj, meqë
ndodhë që “e drejta e lirisë së fjalës dhe të drejtat e shtypit të lirë ndonjëherë bien në konflikt me
të drejtën e individit për të mbrojtur reputacionin e vet, mbrojtja e reputacionit të një personi
sigurohen me ligjet që kanë të bëjnë me shpifje”, (Dominick, 2010:558). Pra, nëpërmjet ligjeve
që ndalojnë shpifjen në media, shtetet synojnë mbrojtjen e reputacionit dhe dinjitetit njerëzor.
Pasi shpifja dhe fyerja janë të rregulluara dhe sanksionuara ligjërisht, gazetarët duhet të bëjnë
kujdes në këtë drejtim. Tri format më të mira që ndihmojnë gazetarët për t’u mbrojtur nga akuza
për shpifje, sipas Dominick janë: e vërteta, privilegjimi dhe komenti i paanshëm dhe kritika.
“E para është e vërteta. Nëse ajo që publikohet, provohet të jetë e vërtetë, atëherë shpifja bie.
Mbrojtja e dytë është privilegjimi. Ka situata në të cilat gjykatat kanë vendosur që e drejta e
publikut për t’u informuar vjen para të drejtës së një personi për të mbrojtur një reputacion.
Mbrojtja e tretë është komenti i paanshëm dhe kritika”, (Dominick, 2010:56).
2.9.1 Rregullimi ligjor i shpifjes dhe fyerjes në Kosovë

Shpifja dhe fyerja ligjërisht janë të rregulluara edhe në Kosovë, me Ligjin Civil Kundër Shpifjes
dhe Fyerjes – Ligji Nr. 02/L-065. Ky ligj i cili ka 21 nene, është miratuar në shkurt të vitit 2007,
dhe nga atëherë asnjëherë nuk është plotësuar apo ndryshuar. Ligji në fjalë, i cili ka për qëllim të
rregullojë përgjegjësinë civile për shpifje dhe fyerje, synon mbrojtjen e reputacionit të personave
që përmenden në raportim, e poashtu edhe promovimin e një raportimi sa më të drejtë. “Ligji civil
kundër shpifjes dhe fyerjes në përgjithësi është në përputhje me standardet më të mira
ndërkombëtare”, vlerëson juristja e së drejtës së mediave, Flutura Kusari, e cila beson se
megjithëkëtë, ky ligj “ka nevojë me u përditësuar e me u plotësuar, por assesi me u shfuqizuar
komplet”. Ndërkohë, nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës thonë se “në përgjithësi ky ligj nga
gazetarët vlerësohet si një ligj që nuk ka dekurajuar ata për të hulumtuar dhe për të shkruar në
mënyrë kritike”, (përgjigje me email nga zyrtarë të AGK-së).
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Sipas pikave a dhe b, të nenit 3 të ligjit, nocionet shpifje dhe fyerje kanë këtë kuptim:
“ a) Shpifja nënkupton publikimin e një fakti ose deklarate të pavërtetë, të cilën publikuesi e di ose
është dashur ta dijë se fakti dhe deklarata është e pavërtetë, kuptimi i së cilës dëmton
reputacionin e një personi tjetër.
b) Fyerja nënkupton deklarimin, sjelljen, publikimin e deklaratës të drejtuar ndaj një personi
tjetër, e cila është nënçmuese”, (shiko: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2503)
Në Kosovë, shpifja nuk konsiderohet vepër penale. E në rast se ndodh që nëpërmjet mediave të
ketë shpifje a fyerje, sipas nenit 5 të ligjit, bashkëpërgjegjës ose përgjegjës individual për këto
veprime janë: autori, redaktori dhe publikuesi. Kur ka ose pretendohet nga palët se ka shpifje a
fyerje në media, sipas nenit 13, “çdo person... që përmendet në një gazetë, botim periodik,
transmetim radioje ose televizioni, ose në çdo media tjetër..., për të cilin ose për cilat fakte janë
bërë të disponueshme për publikun të cilat ai i deklaron që janë të pasakta, mund të ushtrojë të
drejtën e reagimit për të korrigjuar faktet që shqetësojnë atë person”.Mbi këtë bazë, me kërkesën
e palës, pika 13.2 e ligjit detyron median që të publikojë reagimin e ankuesit dhe t’i jep të njëjtën
hapësirë mediale, sikur në rastin e publikimit të përmbajtjes së kontestuar. Personat që
pretendojnë se ndaj tyre gazetarët a mediat kanë shpifur a fyer, brenda tre mujash nga publikimi i
informacioneve, mund të ushtrojnë padi për të kërkuar kompensim financiar të dëmit të shkaktuar.
Ky ligj i obligon gazetarët që të ndërmarrin disa veprime. “Obligimi i parë është që të gjykohen
faktet aq sa është e mundur. Obligimi i dytë është që gazetari t’i verifikoj faktet. Obligimi tre, në
bazë të këtij ligji është të raportohet në mirëbesim. Kjo nënkupton që të raportohet duke u
bazuar në fakte, por edhe duke u nisur nga ajo që çështja për të cilën po raportohet, është në
interes të publikut dhe i shërben një interesi të përgjithshëm. Elementi i katërt që ligji parasheh,
është e drejta e përgjigjes”,thotë juristja Flutura Kusari, sipas së cilës, “nëse një gazetar iu
përmbahet këtyre katër kritereve, ai duhet të jetë i sigurt se çdo rast do ta fitojë në gjykatë. Në të
kundërtën, nëse nuk iu përmbahet, ai rrezikon të paditet për shpifje dhe pas vendimit të gjykatës,
nëse vërtetohen pretendimet e palës ankuese, gazetarët dhe mediat ndëshkohen dhe janë të
obliguar të bëjnë edhe kompensimin e dëmit”.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Jo rrallëherë, për arsye nga më të ndryshmet, teoria dhe praktika, e shkruara në letër dhe gjendja
faktike, nuk janë në të njëjtën linjë. Kështu, në fakt qëndron situata në Kosovë sa i përket lirisë
së shprehjes, të drejtës së medias dhe punës së gazetarëve. Ndonëse këto të drejta janë të
garantuara nga një bazë e konsoliduar ligjore, që konsiderohet si e mirë, në raste të caktuara ka
mohim të lirisë së shprehjes së gazetarëve, të cilët censurohen, vetëcensurohen a për më keq
edhe sulmohen a kërcënohen për fjalët e thëna apo raportimet e bëra.Po ashtu, në Kosovë ka
edhe cenim të lirisë së medias a përpjekjet për këtë, nga politika apo grupet e interesit, ndërhyrje
këto që rrezikojnë të pasurit media plotësisht të lira e profesionale, përkundër faktit se edhe Liria
e Mediave është e garantuar në Kosovë.
Ndonëse të ndaluar, të gjitha këto ndodhin dhe rastet e tilla nuk janë të pakta. Ekzistimin e këtyre
fenomeneve antiligjore e pohojnë edhe gazetarët e intervistuar për këtë punim, kur flasin për
përvojat personale a të kolegëve të tyre. Shqetësime të ngjashme me të gazetarëve apo edhe më
të rënda theksohen në raporte të ndryshme të organizatave vendore e ndërkombëtare, të cilat
synojnë ruajtjen dhe promovimin e lirisë së shprehjes, të mediave dhe të drejtave të gazetarëve.
Organizatat si: “Reporterët pa kufij”, “Freedom House”, “Human Raights Watch” apo edhe
“Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës”, në raportet e tyre theksojnë se ndonëse korniza ligjore në
Kosovë është e mirë, situata me lirinë e shprehjes së gazetarëve dhe të drejtën e medias, nuk
është e atillë sa për të mos u shqetësuar. Kjo gjendje është rezultat i zbatimit të pa mjaftueshëm
të ligjit dhe një sistemi jo efikas të drejtësisë, konstatohet në thuajse të gjitha raportet e
organizatave që interesohen për lirinë e shprehjes, punën e gazetarëve dhe të mediave në Kosovë.
Si rrjedhojë e kësaj gjendjeje për të cilën veçse ka fakte, në këtë punim masteri me temë:
“Gazetarët ndërmjet ligjit dhe zbatimit të tij në mediat e Kosovës”, trajtohet korniza ligjore që
ndërlidhet me punën dhe lirinë e mediave e gazetarëve, në përpjekje për të treguar se: Cila është
kjo kornizë ligjore dhe çfarë është përmbajtja e saj? Sa zbatohet ky kuadër ligjor në praktikë dhe
ku është problemi i moszbatimit? Sa i njohin gazetarët kosovarë ligjet që ndërlidhen me punën e
tyre dhe sa i shfrytëzojnë gjatë të bërit gazetari? Po ashtu trajtohet edhe problemi i sigurisë së
gazetarëve dhe respektimi i të drejtave të tyre, si dhe ideja nëse Kosovës i duhet një ligj i veçantë
për rregullimin e mediave, për çka në shoqërinë kosovare ka zëra pro et contra.
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4. METODOLGJIA DHE HIPOTEZAT
Përvec shqyrtimit dhe citimit të literaturës adekuate që ndërlidhet me temën, për realizimin e
punimit rëndësi e veçantë i është kushtuar edhe metodologjisë së punës. Me kujdes është
përcaktuar qëllimi i punimit dhe është bërë ngritja e hipotezave, formulimi sa më preciz i
pyetjeve kërkimore, përzgjedhja e metodave shkenocore të punës dhe përcaktimi i mostrës për
analizim. Nëpërmjet metodologjisë së poshtëshënuar është synuar realizimi i suksesshëm i
temes, përmbushja e qëllimit të punimit dhe mbështetja ose jo e hipotezave të ngritura.

4.1. Qëllimi i punimit
Qëllimi i punimit është të tregohet se: Si qëndron Kosova sa i përket lirisë së shprehjes, të medias
dhe punës së gazetarëve. Cila është korniza ligjore që ndërlidhet me këto qështje dhe çfarë është
përmbajtja e saj? Sa zbatohen ligjet në praktikë dhe sa u shërbejnë gazetarëve në punën e tyre? Sa
e njohin gazetarët kornizën ligjore që është e zbatueshme në vend dhe sa e shfrytëzojnë atë për të
bërë gazetari? Po ashtu, qëllim i punimit është të tregohet edhe niveli i lirisë dhe sigurisë së
gazetarëve kosovarë në ushtrimin e profesionit dhe cila është pozita tyre në tregun plural medial.

4.2. Hipotezat
1. Korniza ligjore që ndërlidhet me lirinë e shprehjes, të drejtën e medias dhe punën e
gazetarëve në Kosovë është e mirë dhe në harmoni me standardet ndërkombëtare, por,
megjithëkëtë, kjo nuk respektohet mjaftueshëm dhe mosrespektimi i saj po sfidon punën
e mediave dhe gazetarëve.
2. Gazetarët në Kosovë, në raste të caktuara, nuk janë mjaftueshëm të lirë në të bërit gazetari
profesionale e të pavarur, dhe ndonëse ligjërisht janë të ndaluara, gazetarët censurohen,
vetëcensurohen, pengohen apo edhe sulmohen a kërcnohen për punën e tyre.
3. Një numër i gazetarëve kosovarë, nuk e njohin dhe nuk e shfrytëzojnë sa duhet kornizën
ligjore që ndërlidhet me punën e tyre, edhe pse njohja dhe shfrytëzimi i saj mund t’i
ndihmojë ata në sigurimin e informacioneve, mbrojtjen e burimeve e në të bërit gazetari.
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4.3. Pyetjet kërkimore
1. Cila është korniza ligore që ndërlidhet me lirinë e shprehjes, të drejtën e medias dhe
punën e gazetarëve në Kosovë?
2. Çfarë është përmbajtja e saj dhe cilat janë përparësitë e mangësitë?
3. Sa respektohet në Kosovë korniza ligjore, e cila ndërlidhet me punën e gazetarëve?
4. Sa shfrytëzohet kuadri ligjor nga gazetarët dhe sa i ndihmon ata në të bërit gazetari?
5. Sa janë të lirë gazetarët në Kosovë dhe cila është pozita e tyre në tregun medial?
4.4. Metodata shkencore të punës
Për realizimin e punimit janë përdorur metoda të kombinuara shkencore, cilësore e sasiore,
ngase këto cilësohen si metodat bazë të hulumtimit dhe gjejnë praktikim të gjerë edhe në
kërkimet shkencore për gazetari, media dhe komunikim. Në vijim prezentohen dhe arsyetohen
katër metodat shkencore të punës të përdorura në këtë punim:
1. Metoda deskriptive apo përshkruese– është përdorur për trajtimin teorik të temës dhe
shqyrtimin e literaturës së nevojshme. Nëpërmjet kësaj metode, me theks të veçantë janë
trajtuar, analizuar e përshkruar: Kushtetuta e Kosovës,Ligji për Mbrojtjen e Burimeve të
Gazetarisë, Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, Ligji për Qasje në Dokumente Publike
dhe Ligji Civil Kundër Shpifjes dhe Fyerjes. Me këtë metodë janë shqytuar edhe
dokumentet ndërkombatare që garantojnë e rregullojnë lirinë e shprehjes dhe të medias,
e po ashtu, janë analizuar edhe raporte të ndryshme të organizatave vendore e
ndërkombatare, të cilat flasin mbi lirinë e shprehjes dhe të bërit gazetari në Kosovë.
2. Metoda e intervistimit - qëllimi i së cilës “lidhet me kalimin e informacionit nga ai që
intervistohet tek ai që interviston dhe përdoret për grumbullimin e informacioneve
autentike”, (Sokoli, 2013:130). Mbi këtë shkas, enkas për këtë punim janë realizuar
nëntë intervista me palë të ndryshme si: profesorë universitarë të Gazetarisë, Medias e
Komunikimit siç janë: Dr. Arben Fetoshi dhe Dr. Remzie Shahini Hoxhaj; juristen e së
Drejtës së Medias znj. Flutura Kusari; zyrtarë nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës;
kryetarin e Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës, z. Imer Mushkolaj;
kryeinspektorin e punës, z. Basri Ibrahimi dhe tre gazetarë të dalluarhulumtues si:
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znj. Serbeze Haxhijaj, znj. Ardiana Thaçi dhez. Vehbi Kajtazi. Nëpërmjet intervistave,
mes tjerash, është synuar të kuptohet se si vlerësohet kuadri ligjor, i cili ndërlidhet me
punën e gazetarëve në Kosovë, e po ashtu të mësohet nga gazetarët se sa ky kuadër
ligjor respektohet dhe mundëson të bërit gazetari të pavarur në Kosovë.
3. Metoda e Anketimit - e cila llogaritet si bazë për kërkime sasiore, është përdorur për të
fituar rezultate të matshme në lidhje me çështjet në interes të punimit. Mbi këtë qëllim
është formuluar anketa që përmbanë 13 pyetje (11 të mbyllura e 2 të hapura), e cila është
realizuar online, fillimisht në dhjetor të viti 2018, me 60 gazetarë të 10 mediave të
ndryshme, publike e private, përfshirë këtu gazeta, radio, televizione e media online.
Të anketuarit janë të të dyja gjinive, në një përqindje pothuajse të barabartë. 10% e tyre i
përkasin komunitetve jo shumicë. Mediat mostër, gazetarët e të cilave u anketuan janë,
gazetat: “Koha Ditore”, “Zëri”, “Televizion i Kosovës”, “Kohavision”, “Televizioni 21”,
“Radio Kosova”, “Radio Dukagjini”, “Kallxo.com”, “Insajderi” dhe “GazetaExpress”.
Kjo mostër mediale nuk ishte e rastësshme, por e qëllimshme dhe përzgjedha e saj është
bërë bazuar në shtrirjen dhe ndikimin e tyre tek publiku. Me qëllim të pasqyrimit të një
realiteti sa më faktik dhe konstatimeve të ndryshimeve eventuale, anketa e njejtë është
përsëritur në shtator të vitit 2020 dhe është realizuar përsëri online, por me numër të
përgjysmuar të respodentëve, pra 30 gazetarë të dhjetë mediumeve të lartshënuara.
Gjatë përpilimit të anketës, rëndësi e vecantë i është kushtuar edhe parimeve etike.
(Një format i pyetësorit është i bashkangjitur në shtojcë të këtij punimi).

4. Metoda e Krahasimit- është përdorur në raste kur krahasimet e çështjeve të caktuara
ishin të nevojshme dhe në të mirë të punimit. Kjo metodë vihet në pah sidomos gjatë
elaborimit të përgjigjeve të fituara nga anketa e realizuar me gazetarë, apo edhe gjatë
krahasimit të përgjigjeve mbi pyetjet e njëjta të të intervistuarëve. Po ashtu, krahasimi
është përdorur edhe gjatë analizimit të raporteve mbi nivelin e lirisë së shprehjes dhe të të
bërit gazetari në Kosovë, të organizatave të ndryshme vendore e ndërkombatare.

32

5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Gjendja e Lirisë së Shprehjes dhe të Drejtës së Mediave në Kosovë
Ndryshe nga realiteti në letër që garanton lirinë e shprehjes dhe të mediave, madje si të pa
cenueshme nga askush, në Kosovë, liria e shprehjes dhe e drejta e mediave, ndonëse juridikisht
të garantuara, gazetarëve jo rrallëherë edhe iu cenohet. Kështu, nëse marrim për bazë raportet e
viteve të fundit, të organizatave të ndryshme vendore e ndërkombëtare, të cilat elaborohen në
këtë pjesë të punimit, pohimet e gazetarëve të intervistuar që theksojnë problemet me të cilat
ballafaqohen ata dhe kolegët e tyre, apo edhe faktin e fituar nga anketimi i 90-të, gazetarëve, mbi
30% e të cilëve pranojnë se janë censuruar, atëherë mund të përfundohet se Kosova, sa i përket
lirisë së shprehjes dhe të medieve, është vend pjesërisht i lirë.
Kosova, si pjesërisht e lirë vlerësohet edhe në raportet e tri viteve të fundit (2018 - 2020) të
organizatës “Freedom House”, ku konstatohet se gazetarët ballafaqohen me presione serioze dhe
rrezikojnë të sulmohen në lidhje me raportimet e tyre. Ndonëse me Kushtetutë garantohet liria e
shtypit dhe media të shumta operojnë në Kosovë, siç thuhet në raportin “Freedom in the Ëorld”,
“interesat e qeverisë dhe biznesit ushtrojnë ndikim të panevojshëm në linjat editoriale dhe
gazetarët raportojnë ngacmime dhe kërcënime të shpeshta. Shoqata e Gazetarëve të Kosovës
raportoi se kishte 16 sulme ndaj gazetarëve në 2018, dy prej të cilave përfshinin sulme fizike.
Ngjarje të tilla frikësimi dhe dhune, i shtyjnë shumë gazetarë të praktikojnë edhe vetëcensurën”,
(shiko: https://freedomhouse.org/country/kosovo/freedom-world/2019). Fjali të tilla ose të
ngjashme, apo edhe si kjo e theksuar në raportin e vitit 2018, se: “në maj dhe gusht 2017, dy
gazetarë të shquar që raportuan për korrupsion politik, u sulmuan fizikisht”, (shiko:
https://freedomhouse.org/country/kosovo/freedom-world/2018), janë tregues se në Kosovë ka
mohim të lirisë së shprehejs dhe të mediave, anipse këto janë të drejta kushtetuese të garantuara.
Cënimi i lirisë së shprehjes, ndërhyrjet në media e kërcënimet ndaj gazetarëve, theksohen edhe
në raportet e organizatës “Reporterët pa kufij”, ku po ashtu, Kosova vlerësohet pjesërishtë e lirë.
Kështu, në raportin “Indeksi Botëror i Lirisë së Shtypit – 2018”, përveç sulmeve ndaj gazetarëve,
konstatohet se mediat në Kosovë vuajnë nga ndërhyrjet politike direkt dhe indirekt, e po ashtu
edhe nga presioni financiar. Qëndrueshmëria jo e mirë financiare e medieve, si problem më vete
përmendet edhe në raportin e vitit 2020, kur thuhet se “shumë media në Kosovë nuk janë të
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qëndrueshme financiarisht, gjë që i bën ato të ndjeshme ndaj ndikimit politik dhe shpesh
rezultojnë në vetëcensurë”, (shiko: https://rsf.org/en/kosovo). Qëndrueshmëria financiare është
faktor i rëndësishëm që ndikon drejtpërsëdrejti në përmbajtjet dhe pavarësinë mediale. I këtij
mendimi është edhe kryetari i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës, Imer Mushkolaj, i
cili kur komenton raportet e organizatave “Freedom House” dhe “Reporterët pa kufij”, pohon se
qëndrueshmëria financiare është ndër sfidat më të rëndësishme, me të cilat përballen gazetarët
dhe mediat në Kosovë, pasi “liria e shprehjes dhe e medias nuk varet vetëm nga presioni ose jo
nga grupet e ndryshme të interesit, por edhe nga pavarësia / qëndrueshmëria financiare dhe
kushtet e punës së gazetarëve”.
Organizata “Human Rights Ëatch”, në raportin e vitit 2019, kur flitet për lirinë e mediave në
Kosovë, thekson se gjatë vitit 2018-të,“gazetarët u përballën me kërcënime dhe kanosje dhe
hetimet e krimeve ndaj gazetarëve ishin të ngadalshme”, (shiko: https://www.hrw.org/sq/worldreport/2019/country-chapters/325716). Sipas këtij raporti, në intervalin kohor 10 mujor, në
Kosovë u kërcuan apo u sulmuan 13 gazetarë, në mesin e të cilëve edhe “redaktorja e lajmeve në
Radio Kosova, Serbeze Haxhiaj, pasi në mars, BIRN - Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese,
publikoi artikullin e saj për vrasjet politike të pas luftës”, ( po aty). Kjo organizatë, një situatë
paksa të njëjtë e përshkruan edhe në raportet e vitit 2018 dhe 2020, ku përmenden rastet e
sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve dhe fakti shqetësues i hetimeve të ngadalta.
Raportet e sipërcituara që flasin për gjendjen e lirisë së shprehjes dhe të mediave në Kosovë,
pasqyrojnë gjendje reale, pohon gazetarja Serbeze Haxhiaj, sipas së cilës,“në disa raste këto
raporte prezantojnë Kosovën shumë më mirë se që është në realitet”.Edhe gazetarja Ardiana
Thaçi – Mehmeti, vlerëson se raportet “janë reale që prezantojnë deri diku realitetin e të
shprehurit në Kosovë”. Juristja e së Drejtës së Medias, Flutura Kusari ndërkaq, përderisa
komenton raportet e vitit 2018, të organizatave “Freedom House” dhe “Reporterët pa kufij”,
pohon po ashtu se raportet janë reale. “Edhe pse ne nuk jemi një shtet si Malta e Sllovakia, ku
vriten gazetarët, ose si Turqia, ku vazhdimisht burgosin gazetarë, Kosova është një shtet ku
gazetarët sulmohen fizikisht në mes të qytetit, siç është rasti i Vehbi Kajtazit, ku e rrahën, siç
është rasti i Arbana Xharrës apo edhe Parim Ollurit. Ne jemi një shtet, ku gazetarët kërcohen
nga foltorja e Kuvendit, e që pastaj kjo me automatizëm përkthehet me nxitje të dhunës e
urrejtjes ndaj gazetarëve”.
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Edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, prej vitesh nxjerr raporte për nivelin e lirisë së
mediave dhe sigurisë së gazetarëve në Kosovë, ku theksohen të arriturat dhe sfidat. Në raportin e
vitit 2018 “KOSOVA, treguesit për nivelin e lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve”, AGK
nënvizon se përgjithësisht,“Kushtetuta e Kosovës dhe korniza ligjore, përmbledhin normat dhe
garancitë kryesore që mbrojnë lirinë e mediave dhe shprehjes, ndonëse zbatimi i tyre në praktikë
është i dobët”, (shiko: http://agk-ks.org/wp-content/uploads/2018/12/Treguesit-e-nivelit-te-lirisese-mediave-dhe-sigurise-se-gazetareve-Kosova-2018.pdf). Në këtë raport, ashtu si edhe në atë
për vitin 2019-të, AGK thekson se nuk janë të rralla rastet kur gazetarët censurohen a
vetëcensurohen. Ndërkohë, mjaft shqetësuese sipas kësaj organizate, mbetet siguria e gazetarëve.
“Gjatë vitit 2019 janë raportuar 21 raste të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve dhe ndaj
mediave...Rritja e numrit të rasteve të sulmeve ndaj gazetarëve, është shumë shqetësuese”,
(shiko: http://agk-ks.org/wp-content/uploads/2020/11/KOS-ALB-2019.pdf).
Siç shihet nga të dhënat e prezantuara paraprakisht, përkundër faktit se liria e shprehjes dhe e
medias janë të garantuara në Kosovë, madje në frymën e standardeve më të mira ndërkombëtare,
këto të drejta edhe mohohen. Megjithëkëtë, viteve të fundit vërehet një përmirësim i ndjeshëm sa
i përket lirisë së shprehjes dhe të mediave në Kosovë. Kështu, nëse iu referohemi raporteve të
“Reporterëve pa kufij”, shohim se Kosova, e cila në raportin e vitit 2018 rangohej në 78, në
mesin e 180 shteteve, në raportin e vitit 2020 është e pozicionuar në vendin e 70, duke lënë pas:
Shqipërinë e ranguar e 84-ta, Maqedoninë e Veriut e 92-ta,Serbinë e 93-ta, dhe Malin e Zi që
është 35 pozita larg Kosovës, pra në vendin e 105. Përmirësim të situatës prezantojnë edhe
raportet e “Freedom House”. Në tabelën e më poshtme paraqitet pozita e Kosovës, krahasuar me
shtetet fqinje, ku shihet se ndonëse pas tyre ka një përmirësim prej 4 pikësh në tri vitet e fundit.
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Figura 1. Rangimi i Kosovës krahas shteteve fqinje, sipas raporteve të “Freedom House”.
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5.2

Gazetarët në Kosovë ndërmjet lirisë së garantuar, censurës dhe vetëcensurës

Garantimi i fjalës së lirë e të bërit gazetari pa u penguar nga askush, padyshim se është
domosdoshmëri dhe tregues i nivelit të zhvillimit shoqëror e demokratiktë një vendi.
Në Kosovë, liria e shprehjes, liria e medias dhe moscensurimi i tyre, ashtu si edhe e drejta e
ushtrimit të profesionit, janë të drejta të garantuara.Mirëpo, përkundër kësaj dhe faktit se korniza
ligjore vlerësohet në harmoni me standardet ndërkombëtare, duke qenë në favor të lirisë së
shprehjes, të mediave dhe moscensurimit të gazetarëve, këto të drejta janë të cenueshme.
Pra, ndryshe nga ajo që gazetarëve iu garantohet “me letra”, në praktikën e të bërit gazetari në
Kosovë, ka mjaftë përplasje ndërmjet lirisë së garantuar, censurës dhe vetëcensurës.
Shumë më të shpeshta se sulmet ndaj gazetarëve janë rastet kur ata pengohen gjatë të bërit
gazetari, censurohen apo edhe vetëcensurohen, për arsye nga më të ndryshme, përkundër faktit
që censura dhe pengimi në punë janë të ndaluara me ligj në Kosovë. Përveç censurës, problem i
madh për gazetarinë kosovare është edhe vetëcesurimi që gazetarët i bëjnë vetes. Në raportin e
AGK-së, të vitit 2019, thuhet se kjo ndodh si pasojë e moszbatimit të ligjit dhe pasigurisë e frikës
së gazetarëve se e humbin vendin e punës, nëse kundërshtojnë censurën nga punëdhënësit.
Prania e fenomenit të censurës dhe vetëcensurës së gazetarëve, përmendet prej vitesh edhe në
raporte të organizatave ndërkombëtare, ku ngiten si shqetësime këto fenomene të rrezikshme e
“shkatërruese” për gazetarinë. Censura në Kosovës, besohet se është e lidhur ngushtë me
ndërhyrjet nga politika dhe grupet e interesit, që pengojnë nxjerrjen e së vërtetës në publik.
Gazetaria ka qenë gjithmonë në ndeshje me censurën, pohon Çipuri, i cili për vetëcensurimin
shkruan se kjo “nënkupton ekzistencën e formave të ndryshme të shtrëngimit, presionit, të
censurës që ushtrohet për çështje të caktuara apo në mënyrë permanente, duke deformuar në
këtë mënyrë strukturën e mendimit dhe shprehjen e lirë”, (cituar nga Çipuri, punimi i doktoratës
“Vetëcensurimi i gazetarëve brenda redaksisë”, 2015:52).
Prania e censurës dhe autocensurës në mediat e Kosovës, pranohet edhe nga vetë gazetarët e
intervistuar dhe një pjesë e konsiderueshme e 90-të, gazetarëve të anketuar gjatë punës
hulumtuese për realizimin e këtij punimi. Përveç tyre edhe të intervistuarit e tjerë thonë se në
vend janë të pranishme këto fenomene. Në vijim paraqitet grafikoni që pasqyron rezultatet për
praninë e censurës në mediat kosovare, sipas 60-të, gazetarëve të 10-të mediumeve të ndryshme,
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të anketuar në tetor të vitit 2018, e ku shihet se një pjesë e konsiderueshme kanë pranuar se janë
censuruar të paktën një herë në vendet e tyre të punës.

Figura 2. Prania e censurës në Kosovë, sipas 60-të gazetarëve të anketuar gjatë viti 2018
Siç shihet në grafikon, më shumë se një e katërta e gazetarëve që janë pjesë e tregut medial në
Kosovë, janë censuruar të paktën një herë në vendin e tyre të punës. Shumica nga 18-të,
gazetarët që në anketën e viti 2018 deklaruan se janë censuruar ishin femra dhe nuk kanë treguar
emrin apo inicialet e tyre. Mosidentifikimi është një tjetër tregues se gazetarët e censuruar nuk
ndihen të lirë dhe kanë frikë se nëse identifikohen do të bartin pasoja, e ndoshta do të largohen
edhe nga puna. Një fakt më shqetësues se ky, i nxjerrë nga rezultatet e anketës së përsëritur me
30-të, gazetarë, në tetor të vitit 2020, është trendi në rritje i censurimit të gazetarëve në vendin e
punës. Nga 30% në vitin 2018, përqindja e të censuruarve në vitin 2020, sipas përgjigjeve të
anketës, arriti në 33.3 %.

Figura 3. Prania e censurës në Kosovë, sipas 30-të gazetarëve të anketuar gjatë vitit 2020
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28 nga 90 gazetarët që kanë pranuar se janë censurua,r i përkasin 8 prej 10 mediumeve,
saktësisht: RTK1 dhe RTK2 – 6 raste nga 15 gazetarë të anketuar, Radio Kosova 1 dhe
RadioKosova 2 – 4 raste nga 15 të anketuar, Gazeta Express – 3 nga 8 të anketuar, TV21 – 2
nga 8 gazetarë të anketuar, Kohavision – 2 nga 8 të anketuar, Radio Dukagjini – 2 nga 7 të
anketuar, Gazeta Zëri – 1 nga 7 të anketuar, Gazeta Insajderi – 1 nga 7 të anketuar dhe në 7 raste
gazetarët që kanë pranuar se janë censuruar, nuk kanë treguar median ku ata punojnë. Në mesin e
gazetarëve që janë përgjigjur se janë censuruar nuk është asnjë nga 8 gazetarët e anketuar nga
kallxo.com, gjegjësisht 7 nga gazeta “Koha Ditore”, por kjo nuk nënkupton domosdoshmërish se
në këto dy media nuk ka censurë, meqë 7 nga të censuruarit nuk kanë shënuar emrin e medias,
dhe ndonjëri nga ta edhe mund të ketë qenë ose jo nga mediat në fjalë. (Më gjerësisht në aneks të
punimit bashkëngjitet tabela me të dhëna në lidhje me rastet e censurës, sipas anketës).
Mbështetur në rezultatet e anketës, fenomeni i censurës i cili është në kundërshtim të
drejtpërdrejtë me lirinë e shprehjes dhe të bërit gazetari, pasi i cenon ato, më i theksuar është tek
transmetuesi publik. Praktikën e ndikimit të faktorëve të ndryshëm brenda RTK-së, e potencon
edhe Dr. Gjylie Rexha, në librin “Etosi i Humbur”, ku shkruan se: “transmetuesi publik nuk është
imun nga ndikimi i faktorëve ndikues mbi sistemin e përgjithshëm mediatik dhe politik të
Kosovës. Edhe mbi gazetarët e RTK-së, veprojnë faktorë të jashtëm që burojnë nga sistemi
shoqëror dhe niveli i zbatimit të legjislacionit”, (Rexha, 2017;202).
Pas pranimit të rezultateve të anketës, një nga gazetarët e RTK-së, e dy gazetarë të mediave të
tjera (të identifikuar), që kishin pranuar se janë censuruar, të pyetur për autocensurën, kanë
pohuar se pas censurës, disa herë edhe janë vetëcensuruar. Prania e fenomenit të censurës apo
vetëcensurimit të gazetarëve, pohohet edhe nga gazetarët e intervistuar. “Fatkeqësisht censura
dhe autocensuara ekziston edhe tek ne”,citohet gazetarja Ardiana Thaçi – Mehmeti, e cila për
autocensurën thotë se, “vret gazetarin, punën e tij dhe është më e dëmshme sesa censura”.
Ndërkaq, gazetarja tjetër hulumtuese Serbeze Haxhiaj, duke komentuar rezultatet e anketës së
realizuar në vitin 2018, në të cilën 30% e gazetarëve pranojnë se të paktën një herë janë
censuruar, pohon se rezultatet janë realiste. “Duke pasur parasysh që unë gjithashtu jam
censuruar disa herë në mediumin ku punojë, mendoj që të dhënat e anketës janë shumë reale
dhe i përgjigjen komplet situatës në të cilën punojnë shumica e gazetarëve në Kosovë”.
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Përveç për censurimin, gazetarët janë pyetur edhe për atë se: A janë të lirë gjatë ushtrimit të
profesionit? Në anketën e realizuar në vitin 2018, për këtë pyetje, 45 nga 60 të anketuarit ishin
përgjigjur se janë pjesërisht të lirë. Nëse këtyre rezultateve ia bashkëngjisim edhe ato të anketës
së përsëritur në vitin 2020, me 30 gazetarë, fitojmë grafikonin si më poshtë, ku shihet se më pak
se gjysma e 90-të, gazetarëve të anketuar, përgjigjen se janë të lirë gjatë ushtrimit të profesionit.

Figura 4. Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen: A jeni të lirë gjatë ushtrimit të profesionit?
Rezultatet e sipërprezantuara, ashtu si edhe ato që flasin për praninë e censurës në media, sipas
gazetarëve të anketuar dhe pohimeve të gazetarëve të intervistuar, janë dëshmi e qartë se edhe
përkundër garancive ligjore për lirinë e shprehjes të mediave e moscensurimin e tyre, gazetarët
në Kosovë, në raste, përballen me censurë e sfida të ndryshme dhe nuk janë mjaftueshëm të lirë
në ushtrimine profesionit të tyre. Ky është një tregues mjaftë shqetësues dhe dëmton lirinë e
shprehjes, të mediave dhe punën e lirë të gazetarëve. Prania e censurës, e për me keq edhe
autocensura, tek gazetarët dhe mediat në Kosovë, sipas dokumenteve relevante të gazetarëve në
Kosovë, ndërlidhet me faktorë të ndryshëm si: presionet nga politika, grupet e interesit,
personalitetet me ndikim, reklamuesit, etj. Këta, nëpërmjet censurës, rrezikojnë fjalën e lirë dhe
të bërit gazetari të pavarur. Por, edhe më e rrezikshme se censura për gazetarin dhe gazetarinë,
sipas studiuesve të ndryshëm, është autocensura. “Më e keqja shpesh nuk është censura, por
vetëcensura” thotë Bernard Joubert, autori i Fjalorit të librave dhe gazetave të ndaluara, në një
intervistë për gazetën franceze, Nouvel observateur”, (cituar nga Çipuri, punimi i doktoratës
“Vetëcensurimi i gazetarëve brenda redaksisë”, 2015:52).
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5.3

Vlerësime për ligjet dhe lirinë mediatike dhe gazetareske në Kosovë

Mbështetur në analizën që i është bërë kuadrit ligjor që ndërlidhet me lirinë dhe punën e mediave
dhe gazetarëve, përfshirë edhe lirinë e shprehjes, mund të thuhet se korniza ligjore e analizuar me
metodën deskriptive, si: Nenet 40, 41 dhe 42 të Kushtetutës së Kosovës, Ligji për Mbrojtjen e
Burimeve të Gazetarit, Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, Ligji për Qasje në Dokumente
Publike, Ligji Civil Kundër Shpifjes dhe Fyerjes dhe Ligji i Punës, përgjithësisht vlerësohet e
mirë dhe në harmoni me standadret ndërkombëtare. Ekzistimi i këtij kuadri ligjor në Kosovë dhe
përmbajtja e saj, mund të thuhet sepërmbledh normat dhe ofron garancitë kryesore që mbrojnë
lirinë e mediave dhe shprehjes. Bazuar në analizën e këtij kuadri ligjor, mund të konkludohet se i
njëjti është në të mirë të mediave e gazetarëve dhe mundëson të bërit gazetari të lirë e pa u
penguar nga askush. Megjithëkëtë, përkundër garancive ligjore, sfidat e mediave dhe gazetarëve
kosovarë nuk janë të pakta dhe vijnë si rezultat i zbatimit të pa mjaftueshëm të ligjit.
Kuadri ligjor i zbatueshëm aktualisht në Kosovë, pozitivisht vlerësohet edhe nga AGK-ja, dhe
organizata të ndryshme ndërkombëtare, të cilat në raportet e tyre theksojnë garancitë që ofron për
mediat dhe gazetarët ky kuadër ligjor, i cili ndonëse i mirë, nuk zbatohet mjaftueshëm.
Si të mirë, legjislacionin kosovar e vlerëson edhe juristja e së Drejtës së Mediave, Flutura Kusari,
e cila është e mendimit se:“në përgjithësi një numër shumë i madh i aspekteve që kanë të bëjnë
me mediat dhe veprimtarinë e tyre, është e rregulluar me këtë kornizë ligjore, mirëpo
marrëparasysh ndryshimet në spektrin medial me zhvillimin e hovshëm të internetit, mund të
them lirisht se një pjesë e mirë e ligjeve, duhet përditësuar”. Pra, përkundër vlerësimit pozitiv në
parim, Kusari mendon se ka raste kur ligjet duhet përditësuar, për të qenë në harmoni me
standardet e Këshillit të Evropës dhe Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Prof. Ass. Dr. Arben Fetoshi, kur flet për kuadrin ligjor, në intervistën dhënë për këtë punim
thekson se “legjislacioni i Kosovës në sferën e mediave, është kryesisht i hamonizuar me atë të
Bashkimit Europian, por sfida kryesore në të ardhmen do të jetë adresimi adekuat i efekteve të
teknologjisë, me qëllim të mbrojtjes sa më të mirë të qytetarëve”. Sipas tij, raporti jo i drejt
ndërmjet kornizës ligjore dhe gjendjes faktike, është refleksion i sfidave të tranzicionit të zgjatur
dhe mos zabtimit të ligjit në Kosovë.
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Nga ana e saj, Prof. Ass. Dr. Remzije Shahini-Hoxhaj, e cila në Departamentitn e Gazetarisë të
Univeristetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, ligjëron lëndën “Etikë e gazetarisë dhe ligj”,
vlerëson se“ligjet, të cilat janë aktualisht në fuqi në Kosovë janë shumë të mira, janë në favor të
mbrojtjes së lirisë së shprehjes, të drejtës së medies dhe nuk i lejon gazetarët të çalojnë, të ikin
prej profesionalizmës”. Çështja e zbatimit të ligjit është mjaft problematike, thekson tutje
Shahini-Hoxhaj, e cila si mangësi sa i përket legjislacionit në sektorin e mediave në Kosovë, e
sheh mos rregullimin e mediave online.
“Në letër, korniza ligjore në përgjithësi është e mirë, pasi Kushtetuta dhe ligjet garantojnë lirinë
e shprehjes. Por, në praktikë kemi një pikturë ende të zymtë të respektimit të kësaj të drejte, si një
prej elementeve bazë të të drejtave të njeriut. Nuk janë vetëm përvojat personale, por ka
dokumente që tregojnë se Kosova është vend që ofron vetëm pjesërisht liri të shprehjes” shprehet gazetarja Serbeze Haxhiaj, sipas së cilës, si rezultat i mos sundimit të ligjit, ndryshe nga
ajo që thuhet në letër, në Kosovë kemi vetëm “një gjysmë të lirive dhe të drejtave të njeriut,
ndonëse Kushtetuta dhe ligjet ofrojnë bazë të mjaftushme ligjore për një ambient më të mirë të të
bërit gazetari”. Gazetari Vehbi Kajtazi, po ashtu e vlerëson si të mirë kornizën ligjore, për të
cilën thotë se është prej më të mirave në rajon e më gjerë. Megjithëkëtë, sipas tij, kjo “në
praktikë nuk zbatohet gjithmonë, e si pasojë janë një varg problemesh që shoqërojnë punën e
mediave dhe gazetarëve në përgjithësi”.
Përkundër faktit se korniza ligjore që ndërlidhet me lirinë dhe punën e mediave dhe gazetarëve,
konsiderohet si mjaft e përparuar si pasojë e zbatimit të pa mjaftueshëm të ligjit në Kosovë, të
drejtat e mirë garantuara me ligje janë të cënueshme. E, me qëllim të përmirësimit të mëtutjeshëm
të gjendjes, sa i përket lirisë së shprehjes, të mediave dhe punës së pavarur e hulumtuese të
gazetarëve, është mëse i nevojshëm respektimi më strikt i kornizës ekzistuese ligjore. Një gjë e
tillë do të ndihmonte zhvillimin e gazetarisë dhe njëkohësishtë edhe demokracinë në vend.
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5.4

Njohuritë e gazetarëve për kornizën ligjore që ndërlidhet me lirinë dhe profesionin

Njohja e ligjeve që ndërlidhen me lirinë e shprehjes, të drejtën e medias dhe punën e gazetarëve,
është mëse e nevojshme dhe në interes të të bërit gazetari, pasi duke njohur këto, gazetarët dinë
se cilat janë të drejtat ligjore të tyre, por edhe obligimet që kanë. Në këtë punim, tanimë është
shqyrtuar ana teorike e kornizës ligjore që aktualisht është e zbatueshme në Kosovës dhe e cila
garanton lirinë e shprehjes, të drejtën e mediave dhe punën e lirë të gazetarëve. Korniza ligjore,
përveç të drejtave që i siguron gazetarëve, për të njëjtit parasheh edhe detyrime. Andaj, nisur nga
kjo, në këtë pjesë të punimit tregohet se sa gazetarët kosovarë e njohin kornizën ligjore, e cila
mund t’i ndihmoj ata në realizimin e punës, por edhe i mbron nga shkeljet eventuale të të
drejtave të tjera të njeriut, siç mund të ndodh kur ka shpifje apo fyerje nëpërmjet mediave.
Për këtë qëllim, anketa e realizuar me gazetarë ka përmbajtur disa pyetje, përgjigjet e të cilave
mund të merren si tregues i nivelit të njohjes së kornizës ligjore nga ana e gazetarëve.
Mbështetur në rezultatet e anketimit, mund të pohohet se shumica e gazetarëve kanë njohuri për
ekzistimin e kuadrit ligjor që ndërlidhet me lirinë e shprehjes, të drejtën e mediave dhe punën e
tyre si gazetarë. Mirëpo, në mesin e tyre ka edhe të atillë që nuk janë në dijeni për ekzistimin e
ligjeve të veçanta. Kështu, nëse iu referohemi rezultateve në pyetjen e parë të anketës, ku
gazetarët kanë mundur të zgjedhin secilën nga 6 alternativat që ata i kanë besuar si të sakta,
kuptohet se përkundër ekzistimit të Ligjit për Mbrojtjen e Burimeve të Gazetarisë, 21.11% e
gazetarëve të anketuar kanë zgjedhur të saktë alternativën A - Kosova nuk ka Ligj për mbrojtjen
e burimeve të gazetarisë. Pra, 19-të, nga 90-të, gazetarët e anketuar nuk janë përgjigjur saktë,
duke lënë të nënkuptohet se ata nuk ishin në dijeni për ekzistimin e ligjit që i ndihmon ata në të
bërit gazetari, dhe njëkohësisht i mbron ata dhe burimet e tyre të informacionit. Alternativën B –
Kosova ka Ligj për qasje në dokumente publike e kanë zgjedhur si të saktë 90 % e gazetarëve.
Ky fakt është shpresëdhënës se të njëjtit mund të përdorin ligjin dhe të shfrytëzojnë të drejtën për
qasje në informacione publike, me qëllim të informimit të qytetarëve. Bazuar në të dhënat e
anketës, fakt shqetësues duket se 24.44% e gazetarëve, kanë zgjedhur si të saktë alternativën C Kosova nuk ka ligj për shpifje dhe fyerje, përkundër ekzistimit të ligjit dhe rëndësisë që në
gazetari ka thënia e së vërtetës si dhe kujdesi për mos shpifje e fyerje nëpërmjet mediave.
Ndonëse punojnë në media dhe pothuajse të gjithë kanë deklaruar se kanë kontratë pune, rreth
10% e të anketuarve nuk kanë zgjedhur si të saktë alternativën D – Kosova ka Ligj të Punës.
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Ndërkohë, përkundër ekzistimit të ligjit për transmetuesin publik, 21% e të anketuarve kanë
zgjedhur si të saktë alternativën E – Kosova nuk ka ligj për Radiotelevizionin e Kosovës. Në
mesin e gazetarëve që janë përgjigjur gabimisht, ka edhe gazetarë të punësuar në RTK. Edhe pse
nuk ekziston një ligj për media, referuar përgjigjeve të gazetarëve, 40% e të anketuarve kanë
zgjedhur si të saktë alternativën F – Kosova ka Ligj për media. Edhe në pyetjet 2, 3 dhe 5 të
anketës, vërehet se një numër gazetarësh nuk i njohin mjaftueshëm ligjet, saktësisht Ligjin për
Mbrojtjen e Burimeve të Gazetarisë dhe atë kundër Shpifjes dhe Fyerjes.
Sipas rezultateve të anketës, shihet se një pjesë e të anketuarve nuk janë në dijeni se ligjërisht
burimet e informacionit që ata mund t’i kenë, janë të mbrojtura dhe askush nuk mund të kërkojë
zbulimin e tyre, përveç në rastet dhe mbi procedurat e parapara me ligj. Referuar rezultateve të
pyetjes 3 të anketës, kuptohet se 13% e gazetarëve mendojnë se burimet mund të zbulohen çdo
herë, ndërkohë që rreth 30% thonë se burimet nuk mund të zbulohen asnjëherë - pohime që janë
të pa sakta, pasi Ligji për Mbrojtjen e Burimeve të Gazetarisë, thotë se burimet janë të mbrojtura
çdo herë, përveç rasteve kur zbulimi i tyre është i paraparë në ligj.

Figura 5. Rezultatet e të anketuarve në lidhje me mundësinë e zbulimit të burimeve
Megjithëkëtë, siç shihet në grafikon, më shumë se gjysma e gazetarëve janë përgjigjur drejtë kur
kanë thënë se burimet mund të zbulohen në raste të caktuara. Sepse, kështu e thotë edhe ligji, i
cili ndonëse në parim mbron burimet e gazetarëve, lë hapësirë që të njëjti të mund të zbulohen,
me kërkesë të gjykatës kompetente dhe vetëm atëherë kur zbulimi i tyre është i nevojshëm për të
parandaluar një kërcënim serioz të integritetit fizik, me pasojë vdekjen e një ose më shumë
personave. Njohja e drejtë e këtij ligji nga gazetarët, ka një rëndësi shumë të madhe.
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Një njohje jo e plotë e ligjit, kuptohet edhe nga përgjigjet e dhëna për pyetjen: A është e
dënueshme shpifja dhe fyerja në Kosovë? Në anketën e realizuar në vitin 2018, për këtë pyetje
22 nga 60 gazetarët e anketuar, ishin përgjigjur me jo. Pra, sipas tyre, shpifja dhe fyerja nuk
është e dënueshme. 23.3% e të anketuarve ndërkaq, ishin të mendimit se këto veprime janë të
dënueshme, duke besuar se për këto, gazetari mund të dënohet me burg. Këto përgjigje janë ta pa
sakta, pasi, shpifja dhe fyerja, ndonëse nuk janë vepra penale, janë të dënueshme, por jo me burg.
Vetëm 40% e të anketuarve ishin përgjigjur drejtë, të cilët kishin thënë se shpifja dhe fyerja janë
të dënueshme dhe për këto vepra, gazetarët mund të dënohen me para. Në vijim paraqitet
grafikoni i përgjigjeve nga anketa e përsëritur me 30 gazetarë, gjatë vitit 2020, e ku shihet se
vetëm 1/3 e gazetarëve të anketuar ishin përgjigjur drejtë, ashtu siç e thotë ligji.

Figura 6. Përgjigjet e gazetarëve për dënueshmërinë ose jo të shpifjes e fyerjes në Kosovë
Nga rezultatet e prezantuara shihet se një pjesë e konsiderueshme e gazetarëve nuk e njohin
plotësisht kornizën ligjore që ndërlidhet me lirinë e shprehjes, të drejtën e mediave dhe punën e
tyre, siç janë:Ligji për Mbrojtjen e Burimeve të Gazetarisë, Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve,
Ligji për Qasje në Dokumente Publike, Ligji Civil Kundër Shpifjes dhe Fyerjes dhe Ligji i
Punës. Njohja e mirë e këtyre ligjeve, jo vetëm i ndihmon gazetarët në punën e tyre, por
njëkohësisht i mbron ata nga shkeljet eventuale, sepse, përkundër të drejtave që kanë, gazetarët si
të gjithë të tjerët, mbajnë edhe përgjegjësi për punën e tyre jo të mirë.
Tek jemi tek përgjegjësia, edhe liria e shprehjes e cila konsiderohet si liri mbi liritë dhe u
mundëson gazetarëve si gjithë të tjerëve, të drejtën e marrjes dhe shpërndarjes së informacioneve
tek publiku, ka edhe përgjegjësi. “Kjo përgjegjësi, nënkupton që një gazetar është i obliguar që
kryej punën e tij, të raportojë bazuar në parime etike dhe ligjore. Vetëm në këtë mënyrë gazetari
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sigurohet që duke shpërndarë informacione me qëllim të informimit të publikut të mos të shkelë
të drejtat e të tjerëve” – pohon Kusari, sipas së cilës, zbatimi i ligjit dhe parimeve etike ndikon
edhe në kredibilitetin e gazetarëve. “Sa më të sakta informacionet, sa më shumë raportim etik e
ligjor të kemi, aq më shumë kemi besim dhe kredibilitet tek gazetarët e mediat dhe e kundërta”.
Respektimi i ligjit dhe raportimi i drejtë, është domosdoshmëri profesionale për gazetarët, pasi
nëse nuk veprojnë kështu, ata mund të kenë pasoja ligjore apo edhe humbje të besimit tek
audienca e tyre, kur plasojnë lajmin ose forma të tjera të zhanreve të gazetarisë. Njohja dhe
respektimi i ligjit kundër shpifjes dhe fyerjes apo ligjit që mbron privatësinë të marrim shembull,
është mundësi dhe mbrojtje e mirë nga shkeljet eventuale ligjore apo etike gjatë të bërit gazetari,
për të cilat, gazetarët mund të pësojnë. “Çështjet etike, çështjet e së drejtës së medias, janë
aspekte të cilat duhet t’i dijë çdo gazetar. Mendoj se për edukimin e studentëve në këtë aspekt,
duhet të ketë lëndë të veçanta në drejtimet që kanë të bëjnë me gazetarinë, mediat dhe
komunikimin”, pohon Shahini Hoxhaj. Përveç për çështjet e theksuara deri tash, siç thotë Prof.
Ass. Dr. Arben Fetoshi, “njohja e legjislacionit është me rëndësi jo vetëm për punën e
gazetarëve, por edhe për statusin dhe pozitën e tyre në shoqëri”.

5.5

Rëndësia e mbrojtjes së burimeve dhe sinjalizuesve sipas gazetarëve në Kosovë

Garantimi ligjor i mbrojtjes së burimeve të informacionit, nëpërmjet Ligjit Nr. 04/L-137 për
mbrojtjen e burimeve të gazetarisë, sikurse edhe mbrojtja ligjore e sinjalizuesve, me ligjin
Nr. 06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve, është një mundësi e artë për gazetarët, mediat dhe të
bërit gazetari në Kosovë. Përmbajtja e ligjeve vlerësohet si mjaftë e mirë, ndërkohë të njëjtit,
besohet dhe ka dëshmi se i kanë shërbyer dhe i shërbejnë gazetarisë, sidomos asaj hulumtuese.
Megjithëkëtë, këto ligje mund dhe duhet të shfrytëzohen më shumë, si nga gazetarët ashtu edhe
nga qytetarët që kanë informacione, publikimi i të cilave mund të jetë në interes të publikut dhe
përmirësimit të parregullësive të ndryshme, shkeljeve të të drejtave të njeriut, apo edhe luftimit të
krimit të orgaizuar dhe korrupsionit, nëpërmjet fjalës së lirë dhe mediave.Ekzistimi i kuadrit
ligjor që mbronë burimet e gazetarisë dhe sinjalizuesit, të cilët bazuar në ligj, sinjalizimet e tyre
mund t’i bëjnë publike edhe nëpërmjet mediave, vlerësohet i një rëndësie të madhe nga gazetarët
e anketuar si dhe të intervistuarit e tjerë për këtë punim.
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Bazuar në rezultatet e anketës, kuptojmë se shumica e gazetarëve e dinë se burimet e
informacionit janë të mbrojtura. Megjithëkëtë, fakt paksa shqetësues është se një pjesë e të
anketuarve, ndonëse bëjnë gazetari, nuk janë në dijeni për mbrojtjen ligjore të burimeve të
gazetarisë. Si shembull mund të marrim 17-të, nga 90-të, gazetarët e anketuar, të cilët janë
përgjigjur me jo, në pyetjen: A janë të mbrojtura me ligj burimet e gazetarisë në Kosovë?

Figura 7. Përgjigjet e gazetarëve për mbrojtjen ligjore të burimeve të gazetarisë në Kosovë
Përkundër faktit se rreth 20% e të anketuarve mendojnë se burimet e informacionit nuk janë të
mbrojtura me ligj në Kosovë, referuar përgjigjeve të gazetarëve në pyetjen e hapur të anketës se:
Si ndikon në punën e gazetarit mbrojtja e burimeve dhe a duhet mbrojtur ato?, kuptohet se të
gjithë janë për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë pasi, mbrojtja e tyre, siç thonë të anketuarit
dhe është në realitet, ndikon pozitivisht në punën e gazetarëve dhe ndihmon të bërit gazetari.
“Gazetarin e bën të suksesshëm jo vetëm shkathtësia e tij për të shkruar apo për ta nuhatur
lajmin, por edhe rrjeti i burimeve që ai krijon. Prandaj, është jashtëzakonisht e rëndësishme
baza ligjore që është bërë në funksion të mbrojtjes së burimeve. Me të krijohet siguri për
mbrojtjen e burimeve nga ndëshkimi, për informacionet që ata i ofrojnë gazetareve”, është
përgjigjur njëri nga gazetarët e anketuar, ndërkohë një kolege e tij pohon se “mbrojtja e
burimeve ndikon dhe ndihmon punën e gazetarëve dhe zhvillimin e gazetarisë cilësore. Nëse
burimet nuk mbrohen, shumë gjëra mund të heshtin e të mbeten pa u thënë për publiku”,thotë një
nga gazetaret, duke shtuar se burimet me patjetër duhet mbrojtur. Një tjetër gazetar në përgjigjen
e tij shkruan se,“mbrojtja e burimeve ndikon shumë në punën e gazetarëve, sepse kjo, për ata
dhe burimet, është një siguri. Burimi mund të shprehet lirshëm e pa frikë, gazetari mund të
46

punojë më lehtë duke qenë i siguruar burimi i informacionit”. Sipas këtyre dhe gazetarëve të
tjerë të anketuar, nëse burimet e informacionit janë të mbrojtura, gazetarët kanë mundësi më të
mëdha për të bërë gazetari dhe zbardhjen e së vërtetës. “Burimet e gazetarit duhet mbrojtur, pasi
jo çdo herë ata mund të dalin e të flasin publikisht, sepse, rrethanat ndryshojnë nga rasti në
rast”,thotë një nga të anketuarit, përderisa një tjetër shprehet se,“nëse burimet janë të mbrojtura
me ligj, ata nuk do të hezitojnë të japin informacione dhe kjo do ta bëjë më të lehtë punën e
gazetarit për të ardhur deri tek zbulimi i një të vërtete”.
Mbrojtja e burimeve është mundësi e mirë dhe në raste të caktuara nxitë për të dhënë
informacione edhe vet personat që mund të kenë qenë viktima, e të cilët, nga frika për hakmarrje,
shpesh, nëse nuk mbeten anonim – pra nuk mbrohen, nuk do të kenë guxim dhe nuk do të flasin
publikisht për atë që dinë apo i ka ndodhur.Ekzistimi i bazës ligjore që mbron burimet e
gazetarisë, përfshirë sinjalizuesit, nga një pjesë e madhe e gazetarëve shihet si mundësi që atyre
u jep më shumë mbrojtje e pavarësi profesionale dhe i ndihmon në zhvillimin e gazetarisë
hulumtuese. “Siguria se burimet mbrohen me ligj, rritë efikasitetin e punës! Shton vullnetin që
një gazetar/e të merret me hulumtime, pasi është i siguruar se burimi nuk mund të ketë pasoja
nga puna e gazetarëve” –thotë njëri nga të anketuarit, përderisa një tjetër thekson se “mbrojtja e
burimit është me rëndësi jetike për zhvillimin gazetarisë hulumtuese, në rastet kur burimet duhet
trajtuar me konfidencialitet, pasi mund të jenë në rrezik për informacionin e dhënë, varësisht nga
'ndjeshmëria' e informatës”. Në këtë drejtim, disa nga të anketuarit janë të mendimit se po të
mos ekzistonte garancia ligjore e mbrojtjes së burimeve, gazetaria hulumtuese në Kosovë do të
ishte në rrezik, pasi burimet do hezitonin të flisnin publikisht. “Në rastet kur investigimet janë
më të thella e më të ndjeshme, burimet e informacionit janë edhe më të rëndësishme. Tani,
mbrojtja e tyre, me ligje, është e domosdoshme. Kjo bën që puna e gazetarit të shkoj deri në
fund dhe të përmbledhë të gjithën. Në të kundërtën, nëse burimet nuk mbrohen, atëherë puna e
gazetarit do të jetë më e varfër ose e pa mundur” – thotë njëri nga gazetarët, i pyetu se si
ndikon në punën e tyre mbrojtja e burimeve dhe a duhet mbrojtur ato?
Bazuar në përgjigjet e anketës, disa nga gazetarët janë të mendimit se mbrojtja e burimeve është
qenësore dhe ndërlidhet direkt edhe me motivimin dhe efikasitetin e tyre për punë. Mbrojtja e
burimeve “rritë sigurinë e dhënësit te informatave, gazetareve dhe efikasitetin për punë” –
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thotë njëri nga të anketuarit, përderisa një tjetër thotë se mbrojtja e burimeve “nxitëgazetarët që
të kryejnë punën si duhet, e po ashtu edhe te burimet, që të flasin lirshëm dhe pa frike”.
Disa nga gazetarët që në përgjigjet e tyre në anketë kishin thënë se burimet nuk janë të
mbrojtura me ligj, në Kosovë, kërkonin që burimet të mbroheshin. “Mbrojtja e burimeve ndikon
shumë pozitivisht. Edhe Kosova duhet të ketë ligj të veçantë për mbrojtjen e burimeve te
gazetarit, sepse kështu gazetarët do ta kenë më të lehtë ta bëjnë punën e tyre”.Një tjetër ndërkaq
kishte thënë se mbrojtja e burimeve ka ndikim “pozitiv për gazetarët, gazetarinë, lirinë e
shprehjes dhe demokracinë”.Mbrojta e burimeve dhe sinjalizuesve nga gazetarët, është e
ndërlidhur edhe me besueshmërinë dhe etikën, andaj, gazetarët assesi dhe me asnjë çmim nuk
duhet të pranojnë të zbulojnë burimet, përveç rasteve të pashmangshme, siç parashihet me ligj.
Përkundër garancive ligjore për mbrojtjen e burimeve, gazetarët në raste të caktuara përballen
edhe me përpjekjet apo edhe zbulimin e burimeve nga palët e treta. “Sot në Kosovë kemi një
rrethanë rënduese sa i përket mbrojtjes së burimeve. Nëpër media ose redaksi ka njerëz të lidhur
direkt me pushtetin ose grupet e caktuara të interesit. Kur gazetarët obligohen të tregojnë
burimet atyre brenda, në rastin kur ata janë eprorë do të thotë direkt që burime është zbuluar.
Personalisht kam hasur situata “komplementare”, që nënkupton personi brenda ka punuar/
komunikuar me grupet jashtë në përpjekje për të mos dalë një informacion ose një abuzim” –
thotë gazetarja Serbeze Haxhiaj, sipas së cilës “mbrojtja e burimeve është qenësore jo vetëm për
personin që ka vendosur të flas, gazetarin që raporton por edhe rastin në përgjithësi”.
Përvec zbulimit të burimeve që mund të ndodh nga brenda redaksive, në raste të caktuara
gazetarëve zbulimin e burimeve i’a kërkojnë edhe institucionet e ndryshme, madje edhe atëherë
kur kjo nuk ka bazë ligjore. “Kam pasur disa raste kur Policia Hetuese duke u thirrur në të
mirën publike për të zbardhur të vërtetën për çka kisha raportuar me kanë kërkuar të zbulojë
burimet dhe normalisht që kam kundërshtuar” –thotë gazetarjaThaçi-Mehmeti, e cila tregon se
në mungesë të ligjit, dy sinjalizues të saj kishin pësuar me humbjen e vendeve të punës: “Dua të
përmend kur dy sinjalizues kanë pësuar për shkak të sinjalizimit të tyre që kanë bërë në media
dhe në mungesë të ligjit në atë kohë i kanë humbur vendet e punës. Ka qenë shqetësuese për mua
fakti që punëdhënësi i tyre ka arritur t’i zbuloj para se unë ta dijë se kush po më sinjalizonte”.
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5.6 Përdorimi i ligjit për qasje në dokumente publike dhe të bërit gazetari në Kosovë
Falë ekzistimit të ligjit, i cili kosovarëve i garanton qasjen në dokumentet publike të prodhuara
apo të mbajtura nga institucionet shtetërore, si dhe të drejtën e ripërdorimit të tyre, prej vitesh
janë realizuar artikuj të shumtë gazetareskë. Shumë prej tyre edhe nuk do të mund të
realizoheshin ndoshta, po të mos ishte ky ligj që i ndihmon mjaftë shumë gazetarëve në punën e
tyre, në shërbim të informimit të publikut. Rëndësia e përdorimit të dokumenteve si burim i
informacionit, si dhe mundësitë që ofron ligji Nr. 06/L-081 për qasje në dokumente publike, për
të bërit gazetari në Kosovë, në aspektin teorik janë trajtuar tashmë në pjesën e shqyrtimit të
literaturës. Në këtë pjesë ndërkaq, bazuar në rezultatet e anketës së gazetarëve dhe pohimet e të
intervistuarve, tregohet se si është realiteti praktik, sa i përket ushtrimit të së drejtës për qasje në
dokumente publike, me qëllim të të bërit gazetari.
Referuar përgjigjeve të dhëna në anketën e realizuar në vitin 2018 dhe 2020, shohim se shumica
nga 90-të, gazetarët e 10-të, mediumeve të analizuara, shfrytëzojnë të drejtën për qasje në
dokumente publike, me qëllim të arritjes deri tek informacionet e nevojshme dhe publikimit të
tyre. Shfrytëzimin e ligjit për qasje në dokumente publike për të bërit gazetari e kanë pohuar
edhe gazetarët e intervistuar, të cilët thonë se kjo e drejtë ligjore, ndonëse është e mirë dhe i
shërben gazetarisë, nuk po jep rezultatet më të mira, si pasojë e afateve të gjata kohore dhe mos
lejimit të shpeshtë të qasjes në dokumente e kërkuara. Në grafikonin në vijim pasqyrohen
përgjigjet e të anketuarve përkitazi me shfrytëzimin e të drejtës për qasje në dokumente publike.

Figura 8. Shfrytëzimi i të drejtës për qasje në dokumente publike nga gazetarët e anketuar
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Nga ky grafikon shihet se 11-të, nga 90-të, gazetarët e anketuar, janë përgjigjur se nuk kanë
kërkuar asnjëherë qasje në dokumente publike, përderisa 22% thonë se kanë kërkuar një herë
dokumente. Rezultati se 34% e gazetarëve nuk kanë kërkuar ose kanë kërkuar vetëm një herë
qasje në dokumente publike gjatë punës së tyre është tregues jo i mirë, ngase, gazetarët duke
shfrytëzuar të drejtën kushtetuese për qasje në informacione publike, mund të nxjerrin në publik
të dhëna interesante e në dobi për qytetarët. Në pyetjen e 6 të anketës, 40% janë përgjigjur se
kanë kërkuar 4-5 herë dokumente për qasje në dokumente publike, përderisa, janë 26% apo 23
gazetarë që janë përgjigjur se kanë bërë më shumë se 10 kërkesa. Shumica nga këta të fundit janë
të mediumeve: Kallxo.com, Insajderi dhe Koha Ditore. Nëse marrim parasysh elementin lloj i
medias, shohim se më shumë qasje në dokumente publike kanë kërkuar gazetarët që punojnë në
media online dhe gazeta ditore, më pak ata të televizioneve, e fare pak gazetarët e radiove.
Përkundër kërkesave që mund të jenë më të shumta në numër ose jo, shqetësues është fakti se
vetëm 25% e gazetarëve që kanë kërkuar qasje në dokumente publike pohojnë se kanë marrë
përgjigje për çdo kërkesë të parashtruar. Siç mund të shihet në grafikonin në vijim, pjesa tjetër
kanë thënë se nuk kanë marrë përgjigje në çdo kërkesë ose se përgjigjet kanë qenë jo të plota.

Figura 9. Përgjigjet e gazetarëve nëse kanë marrë përgjigje në çdo kërkesë për qasje në
dokumente publike
Këto të dhëna janë dëshmi e zbatimit jo të duhur të ligjit dhe shkeljes së tij nga institucionet
publike që posedojnë dokumentet e caktuara, ngase bazuar në ligj, të pakta janë dokumentet e
klasifikuara, të cilat nuk mund të bëhen publike. “Zbatueshmëria e këtij ligji, i cili mund t’i
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shërbej mjaft shumë gazetarëve dhe mediave, nuk është në nivel të duhur”, thekson në intervistën
për këtë punim gazetari, Vehbi Kajtazi. Për moszbatimin në përpikëri të ligjit ankohen edhe
gazetaret Ardiana Thaçi-Mehmeti e Serbeze Haxhiaj. Kështu, si pasojë e mos respektimit të
ligjit, përkundër kërkesave për qasje në dokumente publike, Haxhiaj thotë se, “shpesh jam varur
në burime alternative, pasi ofrimi i qasjes në dokumente publike në rastet kur unë kam kërkuar,
p.sh. kontrata të dëmshme për buxhetin e shtetit ose shpenzimet e zyrtarëve publikë, nuk më janë
ofruar asnjëherë”. Mosdhënien e shpeshtë të dokumenteve dhe sigurimin e tyre në rrugët
alternative, përmes burimeve, e pohon edhe gazetarja Thaçi-Mehmeti. Edhe sipas rezultateve
anketës, mosdhënien e dokumentevedhe afati kohor i paraparë për qasje në to, kanë qenë arsyet
kryesore që gazetarët thonë se ata nuk kërkojnë më shumë qasje në dokumente publike.

Figura 10. Arsyet e gazetarëve se pse nuk kërkojnë më shumë qasje në dokumente publike
Kur shohim përgjigje e 46% të gazetarëve të anketuar, të cilët ashtu si gazetarët e intervistuar
pohojnë se afati për qasje në dokumente publike është i gjatë për gazetarët si dhe duke ditur
rëndësinë që ka qasja e shpejtë në informacione për gazetarinë, konsideroj se është i nevojshëm
amandamentimi i ligjit aktual dhe ndoshta përgjysmimi i afatit 7 ditor për lejimin ose jo të qasjes
në dokumente publike, i cili, sipas ligjit mund të zgjatet edhe për 15 ditë shtesë.
Përkundër sfidave me të cilat mund të ballafaqohen gazetarët kosovarë, për të ushtruar një të
drejtë kushtetuese, si pasojë e moszbatimit të ligjit, si rezultat i të drejtës qasje në dokumente
publike, deri tash janë realizuar mjaftë hulumtime në interes të publikut.
“Një rast që ka bërë bujë dhe ka qenë hulumtim ekskluziv, pikërisht duke u bazuar në të drejtat
që përcakton ligji për të marrë informacione nga institucionet, ka qenë rasti i “Dosjes Lumezi”.
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Na është dhënë qasja në Arkivin e Shtetit dhe kemi arritur që për një muaj të nxjerrim një super
hulumtim të bazuar në dokumente dhe manipulimet e bëra aty”,tregon në intervistë gazetarja
Ardiana Thaçi-Mehmeti, e cila si pjesë e KTV-së,bashku me gazetarin Betim Musliun, nga
Instituti i Kosovës për Drejtësi, pas deklaratave publike të ish kryetarit të Gjykatës Kushtetuese,
Enver Hasani, se kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi, e kishte manipuluar provimin e
jurisprudencës, ndër të tjera, nga dokumentet e ruajtura në Arkivin e Shtetit, kishin zbuluar se
emri i Aleksandër Lumezit, për dhënien e provimit të jurisprudencës ishte shkruar mbi emrin e
qytetarit, Zymer Krasniqi.
Si rezultat i së drejtës për qasje në dokumente publike, kallxo.com, pas një “beteje të fituar” për
qasje në faturat e shpenzimeve të Zyrës së Kryeministrit, në kuadër të dosjes “Sa han shefi”,
gjatë viti 2019 kishin publikuar një seri shkrimesh që tregonin se si ishte shpenzuar paraja
publike nga zyrtarë të kryeministrisë. Në mesin e shkrimeve ishin edhe këta tre, për tre ish
kryeministrat e Kosovës: Hashim Thaçi, Isa Mustafa e Ramush Haradinaj. Udhëtimi me biletë
'Businnes Class' i Thaçit në Amerikë (shiko: https://kallxo.com/dosja/udhetimi-me-biletebusinnes-class-i-thacit-ne-amerike/; Sa kushtoi nata e Isa Mustafës në hotelin 'Hilton' në Neë
York?(shiko:

https://kallxo.com/dosja/faturat-e-qeverise/sa-kushtoi-nata-e-isa-mustafes-ne-

hotelin-hilton-ne-neë-york-dokument/; Haradinaj i qerasë Veteranët me Red Bulla, Vodka,
Jagermeister e Verë (shiko: https://kallxo.com/dosja/haradinajt-i-qerase-veteranet-me-red-bullavodka-jagerneister-e-vere/).

5.7 Të drejtat në punë dhe siguria e gazetarëve në Kosovë

Përkundër të drejtave të garantuara që kanë, nisur nga liria e shprehjes dhe mos censurimi e deri
tek të drejta që iu garanton Ligji i Punës, gazetarët kosovarë ballafaqohen me probleme e sfida
nga më të ndryshmet. Mohimi i lirive të garantuara (me raste) është evident dhe përveç cënimit të
lirisë së shprehjes, gazetarët kosovarë që ndodh të censurohen a vetëcensurohen, si pasojë e
sundimit të dobët të ligjit ballafaqohen edhe me sfida të tjera që ndërlidhen me sigurinë e tyre apo
edhe kushtet e punës. Sulmet ndaj gazetarëve që ndërlidhen me raportimet apo të shprehurit
lirshëm të mendimeve nuk janë të rralla, e po ashtu edhe shkeljet e të drejtave nga punëdhënësit.
Në lidhje me respektimin e Ligjit të Punës, janë pyetur gazetarët e anketuar dhe të intervistuar për
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këtë punim, e po ashtu edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe Inspektorati i Punës.
Nëse marrim për bazë përgjigjet e 90-të, gazetarëve të anketuar nga 10-të, mediume të ndryshme,
vërehet dallim i madh mes përgjigjeve të tyre dhe gjendjes që e përshkruajnë gazetarët e
intervistuar, AGK dhe Inspektorati i Punës, sa i përket të respektimit të Ligjit të Punës në media.
Referuar rezultateve të anketës, vetëm 2 nga 90-të, gazetarët e anketuar janë përgjigjur se nuk
kanë kontratë pune. Ndonjëri nga 88-të, gazetarët që është përgjigjur se ka kontratë pune,
ndoshta mund të jetë përgjigjur kështu nga frika e zbulimit se punon pa kontratë, megjithëkëtë,
ky rezultat është një tregues sa i përket punës me kontrata në mediat e analizuara. Rezultati që
nuk kam besuar se do të ishte i tillë, para se të realizohej anketa në vitin 2018, e cila është
përsëritur në tetor të 2020-ës, me numër të përgjysmuar të respodentëve të mediave të analizuara,
ndoshta mund të ndërlidhet edhe me faktin se për punën hulumtuese ishin targetuar media më
serioze. Sido që të jetë, përkundër se gati 100% e gazetarëve kanë deklaruar se punojnë me
kontrata, tutje në anketë, vetëm 73% e tyre janë përgjigjur se respektohet Ligji i Punës në mediat
ku ata punojnë, të tjerët kishin thënë se respektohet pjesërisht, ose nuk respektohet fare.

Figura 11. Respektimi i Ligjit të Punës, sipas gazetarëve të 10-të, mediumeve të analizuara
Përgjigjet e 73% të gazetarëve se Ligji i Punës nuk respektohet në plotëni, anipse të njejtit kanë
deklaruar se kanë kontrata pune, ndoshta mund të ndërlidhen me kushtet jo të mira të punës,
mosdhënien me kohë të pagës, punën me orar të tejzgjatur, mospagesën e pushimeve apo
obligimeve të tjera që dalin nga Ligji i Punës. Këto përmenden edhe në përgjigjen e AGK-së.
“Ligji i Punës kur bëhet fjalë për komunitetin e gazetarëve në numrin më të madh të
mediave/punëdhënësve që kanë për obligim zbatimin e tij, nuk gjen zbatim. Gazetarët shpeshherë
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punojnë me orare të tej zgjatura dhe pa kompensim, punojnë pa kontrata pune, nuk iu paguhet
pushimi i lehonisë në shumicën e rasteve dhe shpesh ndodh që gazetarët të kenë vetëm një ditë
pushim gjatë tërë javës. Gazetarët theksojnë se Ligji i Punës në përgjithësi nuk respektohet nga
punëdhënësit. Këtu kemi fare pak përjashtime”, (përgjigje me email nga zyrtarë të AGK-së).
Një situatë jo të mirë të gjendjes e përshkuan edhe gazetarja Ardiana Thaçi – Mehmeti, sipas së
cilës,“edhe për kundër faktit se gazetarët çdo ditë raportojnë për shkelje të të drejtave të punës
së kategorive të ndryshme shoqërore, për fat të keq, një pjesë e konsiderueshme e tyre përballen
me një sërë shkeljesh të të drejtave nga punëdhënësit. Puna pa kontrata, pagesat jo të rregullta,
pagat e ulëta, orari i tejzgjatur i punës, i cili nuk kompensohet....janë vetëm disa shkeljet që
gazetarët i përjetojnë nga mediet ku ata punojnë”.
Ndërkohë, sipas tanimë ish-kryeinspektorit të Punës, Basri Ibrahimi, nëse merren për bazë
ankesat e punëtorëve, të cilat nuk janë të shumta, atëherë problemi më i madh është shkëputja e
kontratave. “Nëse bazohemi në inspektimet tona, atëherë del se në media ka shkelje të ligjit. Në
inspektimet e vitit 2016 ku kemi pasur rreth 2 mijë punëtorë, të cilët i kemi inspektuar në 34
media, kemi gjetur mjaftë gazetarë po kontrata pune. Aty ka rezultuar se diku mbi 800 punëtorë
medial, pushimet vjetore nuk i kanë shfrytëzuar në mënyrën e duhur dhe shumë të tjerë kanë
punuar me orar të tejzgjatur. Pastaj, ka pasur diku rreth 150 punëtorë me kontratë mbi vepër”,
tregon gjatë intervistës Ibrahimi, i cili shton se rezultatet e inspektimeve, të vitit 2016, ishin
zhgënjyese. Përkundër kësaj, Inspektorati i Punës gjatë vitit 2018 nuk kishte bërë asnjë inspektim
të rregullt, por vetëm disa me kërkesë të palëve ankuese. “Gjatë vitit 2018, i kemi pranuar tetë
ankesa nga gazetarët. Të gjitha ankesat janë trajtuar, dhe në të gjitha rastet, Inspektorati i Punës
ka vendosur në favor të palëve” –shton Ibrahimi, sipas të cilit, gjendja është jo e mirë, pasi
gazetarët kanë frikë të raportojnë shkeljet e të drejtave të tyre. Sipas IP-së, gjatë viti 2019, nuk
është ankuar asnjë gazetar apo punëtor tjetër medial, ndërkohë që ishin inspektuar 11-të, media,
ku sërish ishin vërejtur shkelje të të drejtave të punëtorëve. Në vitin 2020, ndërkaq, “në IP janë
të procesuara 12 ankesa ndaj 3 mediave dhe atë: “Klan Kosova”, “Gazeta Zëri” dhe portali
“Insajderi”, të cilat janë në proces të zgjidhjes, thuhet në përgjigjen e Inspektoratit të Punës.
Përkundër përgjigjeve të gazetarëve të anketuar, të cilat nuk përputhen mjaftueshëm me pohimet
e gazetarëve të intervistuar, gjendjen që përshkruan AGK-ja, apo edhe me faktet e Inspektoratit
të Punës që u prezantuan, ndonëse nuk mund të dihet niveli i saktë i shkeljeve, pasi gazetarët
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hezitojnë të raportojnë rastet në Inspektoratin e Punës, e ky i fundit ka pak kontrolle.Shkeljet e të
drejtave të gazetarëve nga punëdhënësit janë një fakt i pamohueshëm, i cili duhet ndryshuar, pasi
që kushtet më të mira në punë, ndikojnë direkt edhe në të bërit gazetari.
Siguria e gazetarëve, sidomos atyre që shkojnë përtej gazetarisë së përditshme, duke bërë
hulumtime të ndryshme, në raste të caktuara, po ashtu është në rrezik. Ndaj tyre, por jo vetëm,
kërcënimet, sulmet fizike, verbale, etj. janë evidente. Sipas raportit të AGK-së, për vitin 2019,
“gjatë vitit 2019 janë raportuar 21 raste të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve dhe ndaj
mediave. Shumica prej këtyre rasteve kanë qenë kërcënime dhe sulme ndaj gazetarëve... Rritja e
numrit të rasteve të sulmeve ndaj gazetarëve është shumë shqetësuese, por shtimi i gatishmërisë
së gazetarëve për t’i raportuar këto rastet është ndryshim inkurajues i gatishmërisë së tyre për të
ndjekur sulmuesit”, (shiko: http://agk-ks.org/wp-content/uploads/2020/11/KOS-ALB-2019.pdf).
Edhe në Polici, prej vitesh, nga gazetarët janë raportuar një numër i konsiderueshëm i rasteve të
cilat kanë të bëjnë me veprat penale:kanosje,sulm,lëndim i lehtë,dëmtim i pronës,ndërhyrje në
sistemin kompjuterik apo edhe zjarrvënie. Bazuar në përgjigjet e siguruara (me e-mail) nga Zyra
për Informim e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës, në vijim paraqitet numri i
rasteve të raportuara nga gazetarët, në 5 vitet e fundit, e ku vërehet se, nga viti 2017-të, kur ishin
raportuar 38-të, raste në Polici, ka rënie të theksuar të raportimeve.

Figura 12. Rastet e raportuara nga gazetarët në Policinë e Kosovës në 5 vitet e fundit
Përkundër raportimeve në Polici, të dyshuarit për kryerjen e veprave penale ndaj gazetarëve në
raste të rralla ndëshkohen, e ky është një fakt shumë shqetësues për gazetarët. Në lidhje me rastet
e sulmeve e kërcnimeve dhe ndëshkimin e kryersve të veprave penale, në intervistën e tij, gazetari
Vehbi Kajtazi, thotë: “Nuk kam mbajtur statistika, por, kërcënime serioze, prej kur punoj si
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gazetar janë mbi 40-të, raste – raste të rënda! Të gjitha i kam raportuar në Polici. Përveç një
rasti të sulmit që është dënuar me kusht, deri tash, askush tjetër nuk është dënuar. Ka pasur
aktakuza. Ka zgjatë procesi gjyqësor pesë - gjashtë vjet. Janë parashkruar rastet edhe askush
nuk është marrë me atë punë, edhe pse kërcënimet kanë qenë shumë serioze! Ka pasur rast kur
më kanë kërcënuar edhe me prerje koke, por, përsëri s’ka pasur dënime”.
Edhe gazetarja Serebze Haxhiaj, e cila njihet për hulumtimet e saja, pohon se në disa raste është
kërcënuar dhe mbi të është ushtruar edhe presion politik. Në lidhje me rastet e raportuara në
polici, ajo thotë se në disa raste ka qenë e kënaqur se si është trajtuar,“e në disa të tjera ka qenë
shok i vërtetë fakti që kam hasur në abuzime të detyrës edhe të hetuesve që bashkëpunojnë direkt
me kërcënuesit”. Haxhiaj tutje thotë se, në Kosovë nuk është aspak e lehtë të bërit gazetari
hulumtuese, pasi “një atmosferë frike e presioni i përcjell vazhdimisht gazetarët që raportojnë
për çështje që ndërlidhen me krimin, korrupsionin, abuzimin e pushtetit ose krimet e luftës”.
Kjo gjendje që u prezantua, e bazuar në dokumente relevante që flasin për të drejtat e gazetarëve
dhe sigurinë e tyre, përfshirë këtu edhe pohimet e gazetarëve të intervistuar dhe përgjigjet e
siguruara nga Policia, janë dëshmi se, në Kosovë, siguria e gazetarëve, sidomos atyre që merren
me hulumtime është e cenueshme, pasi të njëjtit ndodh të sulmohen, kërcënohen, etj., për të
vërtetën e bërë publike, nëpërmjet fjalës së lirë të shprehur në mediat ku punojnë. Këto veprime
që janë mjaftë të dëmshme për gazetarë në veçanti, e gazetarinë në përgjithësi, janë pasojë e
zbatimit të dobët të ligjit dhe mos ndëshkimit të atyre që pengojnë, kërcënojnë apo edhe
sulmojnë gazetarët dhe nëpërmjet tyre edhe fjalën e lirë e demokracinë.

5.8 A i duhet Kosovës një ligj i veçantë për media?
Përkundër ekzistimit të një kuadri ligjor, i cili rregullon çështjet kryesore që ndërlidhen me lirinë
e shprehjes, të mediave dhe mirëfunksionimin e tyre, në maj të 2018-ës, Komisioni për
Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, i Kuvendit të Kosovës, kishte ndërmarrë
iniciativë për përgatitjen dhe miratimin e një ligji të veçantë për media. Në atë kohë, kryetari i
komisionit, Nait Hasani dhe disa anëtarë të tjerë të komisionit, ishin të mendimit se është mëse i
nevojshëm miratimi i ligjit, me të cilin siç edhe thoshin, do të rregulloheshin e “disiplinoheshin”
mediat, sidomos ato online - portalet. Kundër kësaj nisme ishte komuniteti gazetaresk, i cili
miratimin e një ligji të veçantë për media e shihte si të rrezikshëm dhe përpjekje për censurë.
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Përkundër një pune të bërë, iniciativa për miratimin e ligjit dështoi me shpërndarjen e Kuvendit
të Kosovës, më 22 gusht 2019. Megjithëkëtë, që nga ajo kohë, në shoqërinë tonë ka zëra pro dhe
kundër nevojës që Kosovës i duhet një ligj të veçantë për media.
Për këtë temë, e cila ishte mjaftë e debatueshme, sidomos gjatë vitit 2018, janë pyetur edhe
gazetarët e anketuar dhe të intervistuarit tjerë për këtë punim. Qëllimi ishte të kuptohet se cili
është mendimi i gazetarëve dhe njohësve të fushës së mediave, në lidhje me miratimin e një ligji
të veçantë, nëpërmjet të cilit do të rregulloheshin mediat. Ajo çka është arritur pas përpjekjeve
kërkimore në këtë drejtim, është se shumica janë kundër një ligji të veçantë për media, meqë
mendojnë se kështu do të rrezikohej liria e shprehjes dhe e medias, ndërkohë ka që mendojnë se
miratimi i një ligji të tillë është i nevojshëm e do të vendoste rregull në media, me theks të
veçantë në mediat online - portalet. Në vijim, paraqiten tri nga përgjigjet e shumicës së
gazetarëve të anketuar, që vlerësonin se Kosovës nuk i duhet një ligj i veçantë për media:
“Gjatë këtij viti (2018) ka pasur një iniciativë për nxjerrjen e një ligji të tillë, por unë besoj se
Kosova nuk ka nevojë për këtë, pasi që, ai do të mund të përdorej për t'i censuruar mediat”.
“Kosova nuk ka Ligj për media, por ka iniciativë për të hartuar një të tillë. Ka vende që e kanë
këtë ligj, por në vende me tranzicion të tej zgjatur e demokraci jo të konsoliduar, siç është
Kosova, ka rrezik që ligjet e tilla të bëhen për llogari të cenimit të lirisë së shprehjes e medias.
Prandaj, në këtë stad të zhvillimit si shtet e si shoqëri, një ligj i tillë nuk i duhet Kosovës.
“Kosova nuk ka nevojë për ligj të veçantë për media. Kosovës i duhet zbatimi i ligjeve që
aktualisht janë në fuqi e që rregullojnë lirinë e shprehjes dhe punën e mediave në përgjithësi.
Zbatimi i ligjeve do të siguronte kushte më të mira për punë dhe siguri për gazetarët”.
Arsyeja kryesore e gazetarëve që ishin kundër një ligji për media, ishte frika nga cenimi i lirisë
së shprehjes e censurimi i tyre. Por, kishte edhe të atillë që miratimin e ligjit e shihnin si mundësi
më të lehtë për ndërhyrjen e politikës në media. Arsye tjetër kundër ligjit ishte përmendur
mundësia që mediat kanë për t’u vetërregulluar. Ndërkohë, një gjë interesante që vërehet nga
përgjigjet e anketës së përsëritur, është fakti se, ndryshe nga viti 2018, kur shumica mendonin se
Kosova nuk ka nevojë për një ligj të veçantë për media, në tetor të 2020-ës, vërehet një trend në
rritje i gazetarëve që ishin pro ligjit për media. Të këtij mendimi ishin 12-të, nga 30-të, gazetarët
e anketuar, ndërsa këto janë dy nga përgjigjet:
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“Kosova nuk ka një ligj të veçantë për media. Por, unë besoj se i duhet një ligj i tillë, me të cilin
do të rregulloheshin mediat, përfshirë këtu edhe ato online”.
“Është i nevojshëm një ligj i veçantë, i cili do të mundësonte rregullimin dhe funksionimin më të
mirë të mediave”.Sipas anketës, arsyeja kryesore dhe pothuajse e vetme që gazetarët mendonin
se Kosova duhet të ketë një ligj të veçantë për media, ishte përfshirja në të dhe rregullimi edhe i
mediave online.
Mos rregullimi i mediave online në Kosovë është fakt dhe shpesh është ngritur si shqetësim që
kërkon zgjidhje. E pikërisht kjo është ndër arsyet që për Prof. Ass. Dr. Remzije Shahini-Hoxhaj,
miratimi i një ligji të veçantë të media është i nevojshëm: “Mendoj se një ligj i veçantë e
gjithëpërfshirës për mediat do të ishte i dobishëm, por duhet parë praktikat e vendeve të tjera,
për të bërë më të mirin të mundshëm. Ndoshta edhe zërat e kundërt kanë të drejtë, mirëpo
mendoj që për mediat online duhet urgjentisht të ndërmerret diçka, sepse ato janë të pa
rregulluara dhe po veprojnë si po duan, e si po ju shkon për shtati”.
Përveç rregullimit të mediave online, profesori i gazetarisë dhe komunikimit, Prof. Ass. Dr,
Arben Fetoshi, thotë se ka edhe arsye të tjera që atë e bëjnë të bindur se Kosova ka nevojë për
një ligj të veçantë për media, i cili nuk do të duhej të cenonte lirinë e tyre. “Pajtohem me nevojën
për një ligj që adreson shqetësimet aktuale siç janë lajmet e rrejshme apo koncentrimi i
pronësisë dhe një ligj që harmonizon ndikimin e teknologjisë me përgjegjësinë shoqërore të
mediave. Trendi aktual në sferën e medieve, që s’ka të bëjë vetëm me Kosovën, mendoj se e bën
të domosdoshëm një hap të tillë, ndonëse jam i vetëdijshëm për sfidën e balancimit ndërmjet
nevojës për rregullim dhe lirisë së mediave”, citohet ai.
Një mendim ndryshe nga profesorët Fetoshi e Shahini-Hoxhaj, e ka juristja e së Drejtës së
Mediave, Flutura Kusari. Sipas saj, miratimi i një ligji të veçantë për media, nuk është aspak i
nevojshëm për Kosovën, e cila e ka të rregulluar me ligje të veçanta fushën e mediave.
“Kam qenë shumë e befasuar me iniciativën e institucioneve për nxjerrjen e një ligji të tillë.
Kosova nuk ka nevojë për një ligj të veçantë për media, por ajo që duhet ndodhur është që ligjet
që i kemi tash, duhet përditësuar. Nuk duhet pasur iluzione se Kosova ka nevojë për një ligj të
veçantë për media, sepse nuk ka. Me një ligj të veçantë do të krijohej një kaos juridik, nga e cili
cenimi i lirisë së shprehjes është e keqja më e pakët që mund të ndodh”, citohet Kusari.

58

Kundër një ligji të veçantë për mediat në Kosovë, janë shprehur edhe tre gazetarët e intervistuar.
Ndërkohë, edhe unë, duke parë kornizën ligjore ekzistuese që ndërlidhet me lirinë e shprehjes
dhe të drejtën e medias, mendoj se Kosova nuk ka nevojë për një ligj të veçantë për media, pasi
me të do të mund të kishte kufizim të lirisë së shprehjes, të mediave dhe punës së gazetarëve.
Kjo, padyshim se do të ndikonte direkt në mos zhvillimin e gazetarisë së lirë. Ajo çka mendoj se
duhet bërë është amandamentimi i Ligjit për Komisionin e Pavarur për Media, i cili rregullon
mediat audio-vizive në Kosovë dhe nëpërmjet tij, rregullimi edhe i mediave online.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Kosova si shtet i ri ka një kuadër ligjor mirë të zhvilluar e mjaftë të përparuar, nëpërmjet të cilit
garantohet liria e shprehjes, liria e mediave dhe rregullohen edhe çështjet kryesore që ndërlidhen
me punën e gazetarëve dhe e lehtësojnë këtë. Kjo theksohet edhe në pjesën e shqyrtimit të
literaturës, kur trajtohet teorikisht përmbajtja e kornizës ligjore, e cila siç shihet dhe theksohet
edhe nga gazetarët dhe të intervistuarit tjerë, është në harmoni me standardet ndërkombëtare dhe
si e tillë, mund të jetë në shërbim të fjalës e punës së lirë të mediave e gazetarëve. Megjithëkëtë,
përkundër kuadrit të mirë ligjor, si pasojë e mos respektimit të mjaftueshëm të tij, në raste të
caktuara, e jo të pakta, gazetarët nuk po arrijnë të shfrytëzojnë të drejtat e tyre të garantuara.
Kështu, përkundër mbrojtjes ligjore të burimeve të gazetarisë, apo edhe sinjalizuesve, gazetarëve
kundërligjshëm iu ndodh që t’iu kërkohet zbulimi i tyre. Po ashtu, edhe Ligji për Qasje në
Dokumente Publike, i cili ofron mundësi të mira për gazetarët, nuk gjen zbatimin e duhur. Nisur
nga këto fakte të prezantuara shkurtimisht, por edhe gjetjet e tjera nga puna kërkimore, i bindur
plotësisht, them se mbështetet hipoteza e parë e punimit.
Po ashtu, bazuar në garancitë dhe të drejtat që ofron për gazetarët, korniza ligjore aktualisht e
zbatueshme si dhe gjetjet nga anketimi dhe intervistimi i gazetarëve, vërtetohet edhe hipoteza e
dytë e punimit se: Gazetarët në Kosovë, në raste të caktuara, nuk janë mjaftueshëm të lirë në të
bërit gazetari profesionale e të pavarur dhe ndonëse ligjërisht janë të ndaluara, gazetarët
censurohen, vetcensurohen, pengohen apo edhe sulmohen apo kërcnohen për punën e tyre. Si
fakte prezantojmë gjetjet e anketës se: mbi 30% e 90-të, gazetarëve të pyetur nga 10-të, mediume
të ndryshme kosovare, pranojnë se janë censuruar të paktën një herë në vendin e punës. Praninë e
censurës dhe autocensurës, të cilat janë shkatërrimtare për gazetarinë e kanë pranuar edhe të gjithë
gazetarët e intervistuar. Ndërsa, për sulmet dhe sigurinë e gazetarëve, nëse iu referohemi të
dhënave të policisë, kuptojmë se gazetarët për pesë vjet, nga 2016-ta, kanë raportuar 101 raste në
këtë institucion të sigurisë.
Referuar rezultateve të anketës kuptohet se është një numër i konsiderueshëm i gazetarëve që nuk
e njohin, e po ashtu nuk e shfrytëzojnë sa duhet kornizën ligjore, e cila mund t’i ndihmojë ata në
të bërit gazetari, e po ashtu edhe mund t’i mbrojë në situata e rrethana të caktuara. Faktet e
prezantuara në këtë drejtim, bëjnë që edhe hipoteza e tretë e punimit të jetë e vërtetueshme.
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Sa i përket relacionit ligj-gazetar-zbatim i ligjit në Kosovë, fakti më shqetësues është zbatimi i
pamjaftueshëm i ligjt, i cili po bënë që realiteti praktik sa i përketë lirisë së shprehjes, lirisë së
mediave e të drejtave të gazetarëve, të jetë ndryshe nga ai i garantuari “me letra”. Në këtë drejtim,
me qëllim të ruajtjes, zhvillimit e promovoimit të fjalës e mediave të lira dhe një gazetarie të
pavarur e profesionale, është mëse i nevojshëm zbatimi në përpikmëri i ligjit. Zbatimi i tij dhe
mbrojtja e promovimi i gazetarisë do të ndikonte për të mirë në jetën e qytetarëve, shoqërinë dhe
mbase edhe në zhvillimin e mëtutjeshëm të demokracisë në Kosovë. Andaj, nisur nga garancitë që
ofron kuadri ligjor për mediat e gazetarët dhe duke parë gjendjen në praktikë, e cila ka nevojë dhe
mund të përmirësohet, rekomandimi kryesor është zbatimi i ligjit nga ana e institucioneve dhe
përpjekjet këmbëngulëse si dhe ngritja e zërit nga gazetarët për respektim të ligjit.
Rekomandim për institucionet kosovare është heqja dorë nga përpjekjet për nxjerrjen e një ligji të
veçantë për rregullimin e mediave dhe atë për faktin se ekziston kuadri ligjor nëpërmjet të cilit
rregullohen çështjet kryesore në lidhje me lirinë e shprehjes, të drejtën e mediave dhe punën e
gazetarëve. Një ligj i tillë, në nivelin e zhvillimit shoqëror e demokratik në të cilin aktualisht është
Kosova, besohet se mund të shfrytëzohej për cënimin e fjalës së lirë dhe veprimtarisë së mediave.
Rekomandim tjetër për ligjbërësit në Kosovë, është plotësim-ndryshimi i ligjit për Komisionin e
Pavarur për Media, në atë mënyrë që nëpërmjet tij, ashtu si rregullohen mediat audio-vizive
(Radiot dhe Televizionet) të rregullohen edhe mediat online, që aktualisht janë të parregulluara.
Rekomandim për gazetarët është njohja sa më e mirë e ligjeve dhe shfrytëzimi i tyre për të bërit
gazetari, në interes të publikut e të mirës së gjithëmbarshme.
Rekomandim për gazetarët po ashtu, është thënia e së vërtetës dhe në asnjë formë e për asnjë
çmim dezinformomi i publikut, duke thënë të pavërteta, shpifur e fyer, nëpërmjet mediave.
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SHTOJCA
Shtojca numër 1: Përmbajtja e pyetësorit

Pyetësor
I-e nderuar, para se të vazhdoni me plotësimin e këtij pyetësori, dua t’iu falënderoj shumë për
kohën tuaj të çmuar që po ndani për t’u përgjigjur në këtë anketë. Ju njoftoj se përgjigjet tuaja
përdoren për punimin tim të masterit, me temë: Gazetarët ndërmjet ligjit dhe zbatimit të tij në
mediat e Kosovës. Të dhënat janë konfidenciale dhe nuk do të keqpërdoren.
Emri dhe mbiemri apo inicialet(opcionale) __________
Gjinia_____
Media ku punoni(opcionale)__________

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zgjedh alternativat e sakta:
Kosova nuk ka Ligj për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë
Kosova ka Ligj për qasje në dokumente publike
Kosova nuk ka Ligj për shpifje dhe fyerje
Kosova ka Ligj të punës
Kosova nuk ka Ligj për Radiotelevizionin e Kosovës
Kosova ka Ligj për media

2. A janë të mbrojtura me ligj burimet e gazetarisë në Kosovë?
a) Jo
b) Po
3.
a)
b)
c)
d)

A mund të zbulohen burimet e gazetarit?
Jo, asnjëherë
Po, çdo herë
Në raste të caktuara
Nuk e di

4. Si ndikon në punën e gazetarit mbrojtja e burimeve dhe a duhet mbrojtur ato?
*** komento!
5.
a)
b)
c)

A është e dënueshme shpifja dhe fyerja në Kosovë?
Jo
Po, madje, për këto vepra gazetari mund të dënohen me burg
Po, madje, për këto vepra gazetari mund të dënohen me para
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6.
a)
b)
c)
d)

A keni kërkuar ndonjëherë qasje në dokumente publike, gjatë punës suaj?
Jo, asnjëherë
Po, një herë
Po, 4-5 herë
Po, më shumë se 10 herë

7. Nëse ne pyetjen 6 keni zgjedhur opsionin: b, c apo d, atëherë, a keni marrë përgjigje për
çdo kërkesë?
a) Po
b) Jo
c) Në disa raste kam marrë përgjigje jo të plotë
8.
a)
b)
c)

Pse nuk kërkoni më shumë qasje në dokumente publike?
Sepse nuk kam nevojë
Sepse jo çdo herë marrë dokumentet e kërkuara
Sepse afatet për qasje në dokumente publike janë të gjata për neve gazetarët

9. A ka Kosova një ligj të veçantë për media? Përgjigju me Po ose Jo dhe trego se a i duhet
Kosovës një ligj i tillë!
*** komento!
10. A respektohet ligji i punës në mediumin ku ju punoni?
a) Po
b) Jo
c) Pjesërisht
11. A keni kontratë pune?
a) Po
b) Jo
12. A jeni të lirë gjatë ushtrimit të profesionit?
a) Po
b) Jo
c) Pjesërisht
13. A ka ndodhur ndonjëherë t’iu censurojnë në vendin e punës?
a) Po
b) Jo
P.s. Anketimi është realizuar online, me 90-të gazetarë,të 10-të mediumeve kosovare.
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Shtojca numër 2: Përgjigjet e gazetarëve në pyetësorin 1 dhe pyetësorin 2
Të dhëna tëpërgjithëshme:
Numri i të anketuarve: P1 – 60 gazetarë / P2 – 30 gazetarë
Emri dhe mbiemri apo inicialet: P1 - 42 respondentë / P2 - 22 respodentë
Gjinia : Femër P1 - 35 apo 58.3% / M 25 apo 41.7% / P2 – 18 apo 60% / M 12 apo 40%
Media ku punoni: P1 - 54 gazetarë / P2 – 24 gazetarë
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Shtojca numër 3: Gazetarët e censuruar sipas numrit të anketës, gjinisë dhe mediumit.
Gazetarët e censuruar sipas anketës – 2018
Anketa nr.

Gjinia

Media

2 F

Gazeta Express

4 M

Radio Kosova

6 F

Radio Kosova

13 M

RTK

18 F

X

20 M

Radio Dukagjini

23 F

Radio Kosova

25 F

X

32 F

Gazeta Express

33 M

Gazeta Zëri

35 M

Radio Dukagjini

42 M

RTV21

44 F

KTV

48 F

RTK

50 F

RTK2

51 M

X

53 M

Insajderi

59 F

RTK2

Gazetarët e censuruar sipas anketës – 2020
Anketa nr.

Gjinia

Media

2 F

Radio Kosova

3 M

X

4 M

X

6 F

RTK

8 F

RTK

13 F

KTV

15 F

X

26 M

RTV 21

28 F

Gazeta Express

30 F

X
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