
 
 

 

VENDIM Nr.5 
 

 

 

Ankuesi: Edlira Petri 

 

Kundër: Emisionit “Fiks Fare” 

 

 

 

Linku i artikullit objekt ankimi:  

 

 https://top-channel.tv/video/fiks-fare-gjyqtarja-shkel-ligjin-

ngrihet-ne-detyre-ne-gjykaten-e-larte-19-nentor-2020-pjesa-2/ 

 

 

Bordi i Aleancës për Media Etike pasi shqyrtoi ankesën,  

 

KONSTATOI 

 

1. Për sa i përket pjesës investigative, problemet e 
pretenduara nuk janë të natyrës etike por të vërtetësisë së 

faktit. Në këtë rast, Bordi nuk ka as tagrin e as mjetet e 

duhura për të gjykuar saktësinë e investigimit të kryer nga 

emisioni "Fiks Fare” duke bërë fakt-checking. 

2. Për sa i përket etikës së raportimit, duke ndjekur 
materialin filmik të paraqitur, Bordi gjykon që nuk është 

shkelur parimi i gazetarisë, i dhënies së hapësirës së të 

gjitha palëve të përfshira për t’u shprehur. Nga materiali 

rezulton që zonja gjykatëse nuk ka pranuar të deklarohet 

për programin “Fiks Fare” në lidhje me çështjen. 

3. Për sa i përket gjuhës së përdorur nga moderatorët si 
denigruese e fyese, 

 

Bordi konstaton sa më poshtë: 

 

https://top-channel.tv/video/fiks-fare-gjyqtarja-shkel-ligjin-ngrihet-ne-detyre-ne-gjykaten-e-larte-19-nentor-2020-pjesa-2/
https://top-channel.tv/video/fiks-fare-gjyqtarja-shkel-ligjin-ngrihet-ne-detyre-ne-gjykaten-e-larte-19-nentor-2020-pjesa-2/


 
a. Si rregull, Kodi i Etikës, shprehjen e humorit dhe të 

satirës nuk e konsideron shkelje etike. Humori është i 

mbrojtur, por në kuadrin e një fiction-i. Në qoftë se 

humori bazohet mbi fakte reale që sapo janë dhënë, nuk 

është më humor por është veshje me kontekst. Pra, nuk është 

më çështje stilistike por çështje qëllimi. 

 

b. Në materialin e paraqitur, komentet me humor të bëra mbi 

insertin investigativ, marrin formën e opinionit. Dhe këtu 

jemi në kufinjtë e shkeljes etike, ku fakti përzihet me 

opinionin. Këtu jemi në prag të tejkalimit të etikës. 

 

c. Nëse faktet vërtetohen që janë të sakta, edhe opinionet 

e shprehura nuk do të konsideroheshin si fyerje. Por, nëse 

faktet rezultojnë të pasakta, atëherë ka hapësirë për t’i 

konsideruar opinionet si si fyerje e denigrim. 

 

 

Për sa më sipër, Bordi 

 

VENDOSI 

 

 

Duke marrë në konsideratë që “Fiks Fare” të tillë e ka dhe 

natyrën e emisionit prej shumë vitesh, si një përzierje të 

satirës me investigimin.  

1. T’i rekomandojë redaksisë së emisionit Fiks Fare që të jetë 
më e kujdesshme në gjuhën e përdorur për dhënien e 

opinioneve, të cilat marrin formën e konkluzioneve mbi 

faktin e bashkëlidhur. 

2. T’i rekomandojë “Fiks Fare” që të krijojë hapësirë për 
dyshimin që fakti i investiguar mund të mos jetë e vërtetë 

absolute, dhe për rrjedhojë dhe opinionet mbi faktin të mos 

trajtohen si konkluzione definitive e shteruese. 
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	KONSTATOI

