
 
 

 

VENDIM Nr.37 

 

 

 

Ankuesi:  Ana Çela 

 

Kundër:  Joq Albania 

 

 

 

Titulli i artikullit objekt ankimi:  

Rinia e sotme jep shfaqje në pub/ Vajza mes dy djemsh, ai 

para e përkëdhel e tjetri pas e thith në qafë 

 

Link-u i artikullit objekt ankimi:  

https://joq-albania.com/artikull/1040832.html 

 

 

 

 

Bordi i Aleancës për Media Etike pasi shqyrtoi ankesën, 

 

KONSTATOI 

https://joq-albania.com/artikull/1040832.html


 
 

1. Pavarësisht se subjekti i lajmit gjendet në prani edhe 

të personave të tjerë, vendi ku ndodh ngjarja nuk është 

vend publik, nuk është park publik, bulevard, rrugë apo 

shesh pallati. Është një pronë private (lokal) dhe 

personi/at është/janë në privatësinë e vet. 

2. Personi në video nuk është personazh me interes publik, 

nuk është funksionar/e publike, dhe për rrjedhojë ky 

individ dhe jeta e vet private nuk ka asnjë interes për 

publikun. 

3. Fenomenet, se çfarë ndodh në jetën e natës, mund të 

përbëjnë interes publik, por jo individi. 

4. Shkrimi më shumë se pasqyrim i një fenomeni merr 

përsipër të gjykojë një individ në jetën e vet private. 

5. Ajo është qytetare  dhe ta filmosh pa leje, në vend 

publik ose jo, dhe më pas të publikosh online është 

joetike dhe dëmi personal që mund t’i vijë individit 

nga ky publikim mund të jetë i lartë. 

6. Titulli por dhe disa pjesë në tekst janë përshkrime 

shumë grafike dhe përbëjnë thjesht komente apo gjykime. 

7. Fakti se mekanizmat e bllokimit të materialit në FB ose 

Instagram nuk janë aktivizuar, nuk e bën materialin 

etik. Mekanizmi etik i AME-s është më profesional dhe 

prevalon ndaj algoritmeve të FB e Instagramit. 

 

Bazuar mbi sa më sipër, Bordi konstaton se janë shkelur këto 

nene të Kodit Të gazetarit: 

1. Neni 9, që flet për Privatësinë e Individit. Ky nen 
thotë që “Gazetari duhet të respektojë të drejtën e 

individit për privatësi. Vetëm mbrojtja e interesit 

publik mund të justifikonte investigimet gazetareske 

që ndërhyjnë në aspektet private të jetës së 

individëve.” Si dhe “Përdorimi ‘i papritur’ i 



 
kamerave në publik apo në institucione duhet të 

respektojë dëshirën dhe ndjeshmërinë e personave 

të pranishëm.” 

2. Neni 2, mbi ndarjen e opinionit nga fakti. Ky nen, 
përkufizon se “Lajmi lidhet me informacionin e 

mbështetur nga fakte dhe të dhëna, ndërsa opinioni 

përmban dhe shpreh ide, gjykime.” 

 

Për këto arsye, Bordi 

 

VENDOSI 

 

T’i sugjerojë medias online Joq Albania të fshijë nga faqja 

e web-it si dhe nga rrjetet sociale materialin e 

sipërcituar. 
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