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1. HYRJE

Mediet dhe përmbajtjet që transmetohen nëpërmjet tyre kanë fuqi dhe 
ndikim tejet të madh mbi opinionin dhe mbi formimin e mendimit publik. 

Përveç përmbajtjeve tekstuale, video materialet dhe incizimet për platforma 
të ndryshme, janë një medium i fuqishëm për transmetimin e informacioneve, 
ndërsa mënyra se si krijohen, shfrytëzohen dhe konteksti në të cilin prezantohen, 
hapin një sërë çështjesh të rëndësishme lidhur me profesionalizmin dhe etikën 
g jatë punës. Në çdo lloj rrëfimi apo storje, paraqitja vizuale ndikon fuqishëm 
mbi publikun. 

Në situata të tilla, roli i kameramanit është kyç, pasi është dëshmitar direkt i 
ndodhive. Fotografitë dhe incizimet e fuqishme mund ta formojnë mendimin 
publik si dhe të ndikojnë në ndryshime në shoqërisë, prandaj edhe këtë fuqi e 
pason një përg jeg jësi e konsiderueshme etike dhe intelektuale. 

Prej kameramanëve të punësuar nëpër media pritet që para së g jithash, të jenë 
imun ndaj çfarëdo lloj presioni dhe ndikimi që ka për qëllim cenimin e integritetit 
personal dhe profesional, por pritet që për këtë g jë, të kenë mbështetje të plotë 
nga redaksia ku punojnë. Ata duhet ta bëjnë punën e tyre në mënyrë të pavarur 
dhe të paanshme, ndërsa materiali i filmuar nuk guxon që të hamend publikun 
dhe të krijojë përshtypje se është përgatitur në mënyrë që të paraqesë si palë 
të mbrojtur apo dëmtuar dikë në mënyrë tendencioze. 

Materiali i filmuar që e plotëson përmbajtjen gazetareske, doemos duhet të 
jetë i besueshëm dhe të jetë në një vijë me faktet. Incizimi nuk guxon të bëhet 
në atë mënyrë që do ta drejtojë publikun kah përfundimi i gabueshëm apo i 
pavërtetë, dhe duhet t’i mundësojë publikut që sa më lehtë të formojë mendimin 
lidhur me temën apo ng jarjen konkrete. Përveç kësaj, kameramanët duhet ta 
respektojnë integritetin personal të individëve dhe të drejtën e tyre për privatësi. 
Këto janë vetëm disa nga temat që lidhen me punën profesionale dhe etike të 
kameramanëve të cilat do të përfshihen në këtë Doracak. 

Në fokus të këtij Doracaku është puna e kameramanëve nga aspekti i standardeve 
universale etike për punë korrekte, të paanshme dhe objektive, ndërsa bëhet 
një rikujtim edhe i kornizës lig jore të vendit dhe normat e destinuara në mënyrë 
direkte për këtë profesion. Doracaku përmban edhe udhëzime dhe rekomandime 
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për punë profesionale të kameramanëve, ndërsa pritet që të shërbejë si një 
mjet i vyeshëm edhe g jatë funksionimit të redaksive në përg jithësi, si dhe për 
njoftimin e opinionit me rolin dhe përg jeg jësitë e këtij profesionit . 
 
Qëllimi i Doracakut është, para së g jithash, që t’u shërbejë kameramanëve si 
mjet edukativ dhe praktik që:

Do t’i qartësojë standardet aktuale etike dhe juridike për punë të 
sigurt, profesionale dhe etike të kameramanëve 

Do ta thjeshtësojë punën e tyre me udhëzime se si duhet të veprojnë 
në situata konkrete dhe

Do të ndihmojë për zbatimin e disa procedurave standarde g jatë 
incizimit.  

Doracaku është përpiluar në atë formë që të nxisë mendimin dhe të shërbejë 
si kornizë për standarde juridike dhe etike, që në të ardhmen do të plotësohet 
në pajtueshmëri me pritjet, sfidat dhe mundësitë e profesionit . 
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2. KAMERAMAN – ROLE, PËRGJEGJËSI,  
AFTËSI DHE RËNDËSIA E PROFESIONIT  

Nëse besojmë se g jatë emetimit të kronikave pjesa më e madhe perceptimit 
që përjetohet vjen nga pamjet dhe se pamjet ndikojnë në mënyrë të 

konsiderueshme mbi përshtypjen emocionale dhe racionale nga kronika e 
emetuar, është e qartë se roli i kameramanëve në informimin e publikut është 
tejet i madh. 

Profesioni kameraman përfshinë përg jegjësi kreative dhe praktike. Vizuelizimi i 
përmbajtjeve është pjesë e rolit të kameramanëve. Ata janë g jithmonë burimet 
më të mira të ng jarjes në të cilën marrin pjesë, duke filmuar një spektër të 
g jerë të përmbajtjeve në formë të incizimeve që shfry tëzohen për qëllime të 
ndryshme. Prezenca personale në terrenin ku filmohet, jua mundëson këtyre 
profesionistëve që ta “tregojnë” lajmin, e jo vetëm të tregohet ajo që është 
e re apo aktuale. 

Puna si kameraman nënkupton shumë më shumë se sa vetëm vendosjen 
e kamerës dhe incizimin. Nevojitet që të njihet natyra e ng jarjes, ndodhia 
dhe subjek ti që do të f ilmohet , si dhe publiku për të cilin është i paraparë 
rezultati i punës së tyre. Kameramanët janë përg jeg jës për g jithçka që duhet 
të tregohet vizuelisht në ekran, ndërsa për ta arritur këtë g jë, duhet të kenë 
disa af tësi të jashtëzakonshme. 

Siç është edhe me shumicën e punëve kreative, edhe kameramani duhet “të 
mendojë jashtë kutisë”. Duke i shfrytëzuar njohuritë personale, aftësitë dhe 
përvojën, ai ose ajo duhet të jenë të aftë që të ofrojnë zgjidhje ose ndryshime 
kreative g jatë incizimit në terren. Ajo që është tejet e rëndësishme është 
që kameramanët të veprojnë në koordinim me pjesën tjetër të ekipit , duke 
marrë parasysh ndikimin e përbashkët ndaj asaj që do të transmetohet. Ata 
sigurojnë ekspertizë dhe njohuri të cilat u mundësojnë regjisorëve, redaktorëve, 
producentëve dhe montazhierëve që t’i prezantojnë “rrëfimet” në mënyrë vizuale. 

Kameramanët duhet të jenë sa më afër lokacionit ku po ndodhë ng jarja, ndërsa 
përvoja e af tësitë e tyre duhet t ’u mundësojnë zg jidhje të vëmendshme të 
pozicionit që do të jetë edhe i kujdesshëm për sigurinë e t yre. Përkundër 
faktit që është e preferueshme që të punohet në koordinim me pjesën tjetër 
të ekipit , meg jithatë natyre e ndryshme e punës së tyre imponon edhe nivele 
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të ndryshme rreziku, prandaj në momente të caktuara është më mirë që të 
punohet ndaras. 

Shkurtimisht , përg jeg jësitë primare dhe detyrat e kameramanit përfshijnë, 
por nuk janë të kufizuara me: 

Incizimin e kuadrove dhe tingujve që ilustrojnë ngjarjet dhe rrëfimet, duke 
zbatuar të gjithë standardet etike, estetike dhe teknike.

Mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e pajisjeve për incizim.

Incizimin e lajmeve dhe rrëfimeve ashtu siç ka vendosur ekipi i redaktorëve, 
në koordinim me gazetarin. 

Transferimin e materialit të incizuar. 

Përzgjedhjen e incizimeve dhe kuadrove për ilustrim të përmbajtjeve për të 
cilat raportohet.

Koordinim me producentët dhe kuadrot e tjera kreative dhe teknike.

Bashkëpunim me redaktorët në mënyrë që të vërtetohen nevojat dhe të 
marrin pjesë në realizimin e tyre ashtu siç është përcaktuar.

Sigurimin e këshillave kreative për redaksinë gjatë raportimit për ngjarje të 
caktuar.

Bashkëpunim me redaksinë për vërtetimin e qëllimit të përdorimit të 
materialit dhe cakun e produksionit. 

Është e rëndësishme që kameramani të ketë bashkëpunim aktiv me gazetarin, 
redaktorin dhe personat e tjerë profesional në redaksi,  në mënyrë që të 
ngrihet kualiteti i kronikës apo përmbajtjes. “Është tejet e rëndësishme që të 
bashkëpunojmë me gazetarët, pasi që realisht dhe praktikisht nuk do të mund 
të realizojmë prodhim të mirë nëse këto dy profesione që janë ind i pandashëm 
, nuk funksionojnë“1.

1 Citat nga intervista me T.I, kameraman, e realizuar më 15.6.2019. 
2 Vendim për konstatimin e Klasifikimit kombëtar për profesione e publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së  
  Maqedonisë me numër 37/2011 nga  24.3.2011, dhe Vendimi për ndryshim të Vendimit kombëtar për profesione,  
  e publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë me numër 178/2015 nga data 15.10.2015.
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Në Maqedoni, profesioni kameraman është përfshirë në Klasifikimin kombëtar 
për profesione2 me shifrën:

352 - Teknikë për telekomunikim dhe transmetim të fotografisë dhe zërit – tingullit  
3521 - Teknikë i pajisjeve për incizim dhe transmetim të fotografisë dhe tingullit 
3521.01 - Kameraman i fotografisë 



3 https://e-rabota.avrm.gov.mk/ISCO88Opis.aspx, qasur më 15.8.2019.
4 http://www.fdu.ukim.edu.mk/index.php?mn_sel=do_f_snim, qasur më 15.8.2019. 
5 Sistemi juridik i Republikës së Sllovenisë, e cila është anëtare e BE-së që nga viti 2004, ka bazë të përbashkët  
  ligjore, domethënë rrënje të përbashkëta me sistemin tonë juridik.
6 http://www.npk.si – Klasifikimi kombëtar specifik, qasur më 15.8.2019. 
7 http://www.npk.si/katalog.php?katalogid=25166421 – Katalogu i njohurive dhe shkathtësive ( Katalog strokovnih  
  znanj in spretnosti), qasur më 15.8.2019.
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Në ueb faqen e Agjencisë për punësim, është publikuar Klasifikimi ndërkombëtar 
standard i profesioneve (ISCO) në të cilin është vendosur një përshkrim i 
shkurtër i aftësive të nevojshme për të g jithë grupin e profesioneve – teknikëve 
të pajisjeve për incizim dhe transmetim të fotografisë dhe tingullit , që janë 
përfshirë nën kodin 3521, si vijon
Fotografim për nevoja reklamuese dhe qëllime të tjera komerciale, industriale 
e shkencore, si dhe për ilustrim të reportazheve dhe teksteve në gazeta, 
revista dhe publikime të tjera; 
Organizim dhe menaxhim me mikroskopë, kamera për video, film, dhe për 
incizim ajror, kontrollim të pajisjeve për incizim të tingujve filmik , video 
shiritave, pllakave të gramafonit, shiritave audio, disqeve dig jitale dhe për 
transmetim radio dhe televiziv dhe për qëllime të tjera;
Kontrollim të pajisjeve për të prezantuar dhe kombinuar incizimet me fotografi 
me ato me tinguj, në mënyrë që të sigurohet kualitet i dëshirueshëm dhe për 
të krijuar fotografi speciale dhe efekte tingullore; 
Zbatim të njohurive nga principet dhe praktika e incizimit, dhe prezantimi 
i tingullit dhe fotografisë që të zbulohen dhe zg jidhen problemet të cilat 
burojnë g jatë punës; 
Kryerjen e detyrave të ng jashme; 
Mbikëqyrje ndaj punëtorëve të tjerë3.

Por, nuk ka përshkrim konkret të profesionit kameraman.

Në Fakultetin për arte dramaturg jike ekzistojnë studime deri-diplomike për 
incizim filmik dhe TV. Studentët që mbarojnë studimet në këtë program, fitojnë 
titullin kameraman i diplomuar filmik dhe televiziv4.

Prej vendeve anëtare të BE-së, si shembull krahasimi e morëm Slloveninë5, ku 
për profesionin e gazetarit6, është përpiluar një Katalog për njohuri dhe aftësi 
profesionale në të cilin është përcaktuar në mënyrë të saktë niveli i nevojshëm 
për kualifikim7 sipas standardeve të BE-së (SOK 6/EOK 5), njohuria dhe aftësitë e 



nevojshme profesionale, si dhe kushtet e veçanta që duhet t’i plotësojë personi 
i cili dëshiron që të fitojë këtë kualifikim profesional, duke përfshirë këtu edhe 
mënyrën e kontrollit të njohurive dhe aftësive profesionale. Në Katalog është 
prezantuar edhe Grupi i punës, i përbërë nga profesionistë, të cilët i përgatisin, 
kontrollojnë dhe koordinojnë standardet e njohurive profesionale dhe përvojën 
për profesionin e kameramanit.  Në bazë të Katalogut, është përpiluar Programi 
për të fituar titullin kameraman dhe janë shënuar të gjithë institucionet arsimore 
që e zbatojnë këtë Program.  

Në qoftë se e ndjekim përvojën e Sllovenisë, do të duhet të përgatisim Katalog 
të standardeve profesionale për kameramanët , lidhur me njohuritë dhe 
aftësitë e nevojshme profesionale. Do të duhet që këto standarde profesionale 
të promovohen. Do duhet të përgatitet Program për trajnim për të fituar titullin 
kameraman, të përcaktohen institucionet arsimore që do ta zbatojnë këtë 
trajnim. Më tej , k y profesion duhet det yrimisht të rregullohet juridikisht , 
me akt të brendshëm, siç është akti i sistematizimit në vendet e punës, në 
mediumin konkret në të cilin kameramani është në marrëdhënie pune, ose 
është angazhuar në çfarëdo baze, për nevojat e medies. 
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3. STANDARDE ETIKE DHE PROFESIONALE 
PËR PUNË TË SIGURTË TË KAMERAMANËVE 

Gjatë punës së përditshme në terren, kameramanët në media ballafaqohen me 
situata të ndryshme të cilat u sjellin sfida të ndryshme, dhe vështirësi, dhe po 

ashtu u krijojnë dilema për atë se si duhet vepruar. Rrethanat e këtilla kërkojnë 
përgjigje të sakta, duke marrë parasysh se është shumë më lehtë të veprosh kur 
ke të përgatitura “rregulla të lojës” të cilat i ke të njohura prej më parë. 

Për fat të keq, lig jvënësi ka parashikuar shumë pak norma lig jore të cilat i 
qar tësojnë dilemat e tyre. Por, është më shumë se e sigur t se është tejet 
vështirë që prej përpara të mund të parashikohet se si duhet vepruar në 
ndonjë situatë konkrete. Prandaj standardet juridike të për fshira në këtë 
Doracak , duhet në mënyrë adekuate të shfr y tëzohen dhe interpretohen në 
çdo situatë konkrete. E njëjta vlen edhe për kornizën etike, e cila parashi-
kon standarde të cak tuara të cilat janë të lidhura me rapor timin e medies, 
por nuk është g jithëpër fshirëse, në mënyrë që të mund t ’ i japë përg jig je 
kameramanit për shumë situata në të cilat g jendet . Prandaj në këtë proces 
tejet të rëndësishme janë udhëzimet nga kolegët gazetarë, ndërsa më të 
rëndësishme janë udhëzimet  e redak torit kur bëhet f jalë për nevojat dhe 
politikat e punës së medies.
 
Me përforcimin e kornizës etike dhe juridike për punën e kameramanëve në 
media, do të mundësohet më shumë mbështetje për profesionin por edhe do 
të kontribuohet për më shumë profesionalizim në punën e medieve. 

3.1. Liria e informimit, e drejta e privatësisë 
dhe mbrojtjes së të dhënave personale  

Shumica e dilemave rreth incizimit të përmbajtjeve për mediet lidhen pikërisht 
me g jetjen e një baraspeshe të drejtë mes të drejtës për liri të shprehjes dhe 
privatësisë të individëve. Meg jithatë, duhet të merret parasysh se e drejta e 
privatësisë nuk duhet ta kufizojë të drejtën e lirisë të shprehjes. Mediet janë të 
obliguara që ta respektojnë privatësinë dhe jo ta cenojnë atë, vetëm në qoftë 
se nuk ekziston “arsye e mirë” për të dalë nga ky rregull, respektivisht kur bëhet 
fjalë për çështje me interes publik. 
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Mediet shpesh ballafaqohen me detyrë të rëndë vlerësimi nëse informimi 
për ng jarje të cak tuar është me interes publik dhe nëse mund të sigurojnë 
baraspeshë mes të drejtës së opinionit për të qenë i informuar  dhe të drejtën 
e privatësisë së individëve. Për ta arritur këtë baraspeshë, nevojiten për vojë 
dhe dije e pasur, si dhe vlerësim i mirë për çdo situatë individuale. 
 
Duhet theksuar se është shumë e vështirë që të arr ihet k jo barazhesh, 
vetëm duke zbatuar normat e vendosura nga lig jvënësi. Baraspesha mund 
të arrihet shumë më shumë nëse respek tohen normat etike, ndërsa etika 
në media mund të ndër tohet vetëm duke zhvilluar vetëdijen profesionale të 
gazetarëve, kameramanëve dhe punonjësve të tjerë mediatik . 

Duke marrë parasysh rolin e rëndësishëm të materiali t të incizuar g jatë 
përpilimit të kronikës gazetareske apo përmbajtjes tjetër, në vazhdim do të 
prezantojmë normat relevante lig jore dhe kushtetuese me të cilat duhet të 
njof tohen kameramanët:

Neni 16 nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut 8 јe garanton 
lir inë e bindjes , vetëdijen, mendimin dhe shprehjen publike të mendimit , si 
dhe lir inë e shprehjes , interpretimit publik , informimit publik dhe formimin 
e l i r ë të ins t i t ucione ve për in f or mim publik .   Neni 25 nga Kush te tu t a 
gar an ton r espek t imin dhe mbr oj t jen e pr i va tësisë së q y te t ar i t ,  je tën 
per sonale e f amil jar e të t i j ,  s i  dhe dinj i te t in dhe imazhin ,  ndër s a neni 
18 e gar an ton s ig ur inë dhe f sheh të sinë e të dhënave per sonale ,  dhe 
qy tetarë u garanton mbrojtje nga cenimi i integritetit personal që mund të 
shkak tohet nga reg jistr imi i informacioneve për ta , nëpërmjet përpunimit 
të të dhënave. 

Lig ji për media9 e garanton lir inë e shprehjes dhe lir inë e medieve. Lir ia e 
medieve për fshinë lir inë e mbledhjes, hulumtimit , publikimit , zg jedhjes dhe 
transmetimit të informacionit që ka për qëllim informimin e opinionit , por 
edhe obligohet për respek tim të individualitetit njerëzor, privatësisë dhe 
dinjitetit . 

8 https://sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx
9 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 184/2013 dhe 13/2014.
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Lig ji për mbrojtje të të dhënave personale10 e mbron privatësinë e individëve 
duke rregulluar në mënyrë të detajuar dhe komplekse përpunimin e të dhënave 
personale dhe mbrojtjen e t yre, por kur bëhet f jalë për informimin publik , 
bën përjashtim. Ky Lig j nuk zbatohet për të dhënat personale që bëhen për 
nevojat e gazetarisë profesionale, vetëm në rast se interesi publik e tejkalon 
interesin e individit .  

Lig ji për shërbime audio dhe audiovizuele11 i obligon radiodifuzerët publik  
dhe pr ivat për ta respek tuar dhe mbrojtur pr ivatësinë, dinji tet in , imazhin 
dhe nder in e indiv idi t . 

Lig ji për media dhe Lig ji për shërbime audio dhe audiovizuele nuk e definojnë 
se çfarë paraqet interes publik për mediet, por, lig ji i dytë meg jithatë referohet 
në interesin publik , duke definuar disa shërbime mediatike si “programe të 
interesit publik” dhe duke imponuar reg jim të veçantë lig jor ndaj kët yre 
programeve. 

Lig jvënësi ka parashikuar  informacione më të detajuara për interesin publik 
në Lig jin për përg jeg jësi civile për ofendim dhe shpifje12, në bazë të cilit , si 
fusha dhe çështje të interesit publik vlerësohen  institucionet dhe aktivitetet 
e pushtetit shtetëror dhe institucioneve publike, pushtetit lokal, veprimtarive 
shoqërore si shëndetësia, kultura, ar tet , arsimi, shkenca, spor ti , mjetet e 
informimit publik , sistemi juridik dhe zbatimi i së drejtës, sistemi ekonomik 
dhe marrëdhëniet ekonomike, ambienti jetësor, si dhe në Lig jin për qasje të 
lirë deri tek informatat me karakter publik 13, në bazë të cilit , “interes publik” 
g jatë realizimit të të drejtës për qasje deri tek informacionet me karakter 
publik nënkupton, por nuk kufizohet, me interes të informacioneve që nëse 
publikohen, do të zbulojnë keqpërdorim të pozitës zyrtare ose sjellje korruptive. 
Do të zbulojnë f it imin e palig jshëm dhe har xhimin e parave nga buxheti , 
ndeshjen potenciale të interesave, do të pengohen dhe zbulohen kërcënime 
serioze ndaj shëndetit dhe jetës së njerëzve dhe ambientit jetësor. Do të 

10 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 7/2005, 103/2008, 124/2008, 124/2010, 135/2011, 43/2014,  
    153/2015, 99/2016 dhe 64/2018.
11 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014, 132/2014,  
    142/2016, 132/2017, 168/2018, 248/2018 dhe 27/2019.
12 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 143/2012.
13 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 101/2019 (ky ligj do të fillojë të zbatohet 6 muaj  
    pasi që të hyjë në fuqi, respektivisht prej 30.11.2019).  
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ndihmohet për tu kuptuar çështja për të cilën po krijohet politikë publike apo 
po bëhet debat parlamentar, dhe do të mundësohet trajtim i njëjtë i të g jithë 
qy tetarëve para lig jit . 

Interes publik nuk është ajo që e intereson opinionin nga kërshëria. Prandaj, 
e drejta për ta njoftuar opinionin nuk mund të shfrytëzohet si argument për 
të hyrë në jetën private të individit të caktuar. Për shembull, publiku dëshiron 
të dijë g jithçka rreth jetës së  një personi publik, por kjo nuk është temë me 
interes publik. Incizime anonime dhe të pavërtetuara nuk mund të publikohen 
vetëm për ta kënaqur interesin publik. Nga ana tjetër, zbulimi i shkeljes së lig jit , 
kriminaliteti dhe korrupsioni i përfaqësuesve të Qeverisë, është interes publik. 

E drejta e privatësisë është në qendrën e debateve lidhur me etikën në punën 
e medieve. Para se të fillojë incizimi, është me rëndësi që të mendohet rreth 
çështjeve etike që lidhen me të. Vendimi përfundimtar merret duke u bazuar 
në vlerësimin e kameramanëve dhe redaktorëve për atë se ku do të vendoset 
“kufiri”. Pavarësisht se a ka kufizime lig jore apo jo, mënyra më e dukshme 
për t ’ iu shmangur çfarëdo lloj konflikti është që kërkohet leje për incizim. 

Në hapësira publike, incizimi nuk është i ndaluar, por pa leje nuk guxon të 
ndahet portreti i asnjërit prej personave të filmuar. “Në qoftë se ai person është 
pjesë e ndonjë ng jarjeje, mund të filmohet me portret dhe të shfaqet si pjesë 
e një tërësie, por nuk guxon të shfrytëzohet si pamje jashtë asaj ng jarjeje. Nga 
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ana tjetër, në qof të se në hapësirë publike është ndonjë ng jarje e organizuar 
nga ndonjë kompani, ng jarja mund të filmohet pa leje dhe pjesëmarrësit do të 
trajtohen si persona që janë të pranishëm në hapësirë publike”14.

Problem më i shpeshtë paraqitet kur kemi të bëjmë me individë të shqetësuar. 
Ata zakonisht mbajnë qëndrimin se nëse i filmojmë pa lejen e tyre kjo do të 
ishte e palig jshme. Pikërisht në këtë moment kameramanët duhet të jenë“ të 
armatosur” me dije dhe aftësi për ta vlerësuar situatën konkrete, dhe nëse 
është e nevojshme, në mënyrë të argumentuar të shpjegojnë se kanë të drejtë 
të filmojnë në hapësirë publike, dhe këtë qëndrim ta arsyetojnë me argumente.  

Nga ana tjetër, kameramanët nuk guxojnë të filmojnë në mënyrë të fshehtë, 
përveç në raste kur ekzistojnë rrethana të veçanta, kur ekzistojnë arsye të 
sigurisë ose ekzistojnë arsye të tjera legjitime për këtë veprim. Incizimi i fshehtë 
nuk është vetëm çështje etike, por edhe juridike, ndërsa në disa shtete për të 
publikuar një material të tillë, doemos duhet të pajtohet njëra, ndërsa në disa 
shtete, të dy palët. Në Kodin Etik të Këshillit zviceran për etikë në media15 është 
theksuar se incizimi i fshehtë është i arsyeshëm në raste kur bëhet fjalë për 
interes të lartë publik, i cili do ta arsyetojë publikimin ose emetimin e materialeve 
të tilla, të cilat zakonisht nuk mund të fitohen në mënyrë tjetër. Në raste të 
tilla, është e nevojshme mbrojtja e tërësishme e identitetit të personave që 
rastësisht janë të pranishëm në ngjarje. Nëse filmohet fytyra e individit, atëherë 
do të duhet që të mjegullohet në mënyrë që të pengohet identifikimi i tij, ndërsa 
edhe zëri mund të korrig johet, apo kamuflohet. 

14 Citat nga intervista me S.S, kameraman, e realizuar më 12.6.2019.
15 Këshilli zviceran për etikë në media, Kodi Etik, i disponueshëm në: https://presserat.ch/en/journalistenkodex/ 
    richtlinien/, qasur më 10.6.2019.

13



Në standardet redaktuese dhe praktikat më të mira të Asoshiejted Frans Pres16  
(AFP) theksohet se në qof të se personat e kanë vërejtur kamerën, atëherë 
në mënyrë të heshtur e kanë miratuar incizimin, por se duhet respek tuar 
anonimiteti i atyre që e kërkojnë këtë g jë. Prej këtu buron rekomandimi për 
incizimin e duar ve ose këmbëve, por jo edhe f y t yrës. “Në shumë raste na 
duhen inser te të popullatës në hapësirë publike. . .njerëz që lëvizin nëpër 
rrugë, në sheshe, në stacione të autobusit dhe ng jashëm. Më së shpeshti 
këto janë kuadro të njerëzve në lëvize, pa ndarë ose ndjekur asnjë veçmas. 
Ne, kameramanët, duhet të jemi të af të dhe ta kapim momentin, por jo edhe 
ta cenojmë privatësinë e subjektit . Kjo mund të bëhet me kuadro nga afër të 
duarve, këmbëve, pjesëve të veshjes, etj”17.

Meg jithatë, kur bëhet fjalë për shfrytëzimin e burimeve anonime, sidomos kur 
ato shpalosin akuza serioze, sipas Udhëzimeve redaktuese të BBC18, publikut 
duhet t ’i sigurohen sa më shumë informacione për ta, ndërsa kjo të jetë në 
korrelacion me mbrojtjen e identitetit të tyre. Kjo duhet të bëhet në mënyrë 
që nuk do t ’i japë udhëzime të gabueshme publikut lidhur me statusin e tyre. 
Kjo g jithsesi është e rëndësishme edhe për gazetarët edhe për kameramanët, 
respektivisht për të g jithë redaksinë.

Në rast kur incizohen persona me af tësi të kufizuar ose me përg jeg jësi të 
zvogëluar, të cilët ndoshta nuk janë të vetëdijshëm se po incizohen (persona 
me pengesa në zhvillim mental, persona të lënduar apo nën ndikim droge 
ose alkooli) , atëherë duhet të merret leje nga personi përg jeg jës (familjari 
apo punonjësi shëndetësor) . Për shembull , për tu ilustruar një storje për 
konsumimin e mbingarkuar të alkoolit , është e mundur që të filmohen persona 
nën ndikim të pijes,por, imazhi i tyre dhe ilustrimet personale doemos duhet 
të mjegullohen në mënyrë që tu mbrohet identiteti. 

16 Asoshiejted Frans Pres, Standarde redaktuese dhe praktikat më të mira, qasur më: https://www.afp.com/com
    munication/chartes/12_april_2016_afp_ethic_final.pdf, qasur më 1.6. 2019.
17 Citat nga intervista me S.S , kameraman, e realizuar më 12.6.2019.
18 BBC, Udhëzime redaktuese, të disponueshme në: https://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/assets/ 
    guidelinedocs/Producersguidelines.pdf, qasur më 3.6. 2019.
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3.2. Incizimi i target-grupeve dhe ngjarjeve të ndryshme  

3.2.1. Incizimi i qytetarëve “të thjeshtë” dhe personave publik 

Në pajtueshmëri me Lig jin për mbrojtjen e të dhënave personale , personazhi 
i çdo individi është e dhënë personale, ndërsa të dhënat e t illa mund të 
filmohet apo incizohen dhe pastaj të publikohen në medie, pa pajtueshmërinë 
e individit , vetëm në qof të se interesi publik e tejkalon interesin personal, 
apo privat .  

Ka një numër të madh të rasteve nëpër materialet e medieve, kronikat dhe 
emisionet,  në të cilat janë identifikuar individë edhe pse nuk duhet të jetë ashtu. 
Identiteti i individit zbulohet jo vetëm kur i publikohet emri dhe mbiemri, por edhe 
kur publikohen pamje ose kur jepen detaje të tjera shtesë rreth tij. 

Shpesh, sidomos kur raportohet lidhur me çështjet ekonomike apo sociale, apo 
për motin, përgatiten inserte apo pamje nga përditshmëria : kameramanët marrin 
pamje nga njerëz që lëvizin nëpër rrugë, nëpër sheshe, stacione autobusësh, 
klientë që presin radhë në bankë, blerës afër rafteve të dyqaneve, pacientë që 
presin nëpër korridore të spitaleve, publikë që është i pranishëm në ndeshje 
sportive dhe ng jashëm. Këto pamje më së shpeshti janë me grup njerëzish, 
pa ndarë apo ndjekur ndonjë veçmas. Shpesh filmohet edhe kuadro nga të 
pastrehët dhe personat që lypin. Në këto raste, nuk duhet të zbulohet identiteti 
i tyre. 

Kur filmohen individë, pavarësisht se cilit target-grup i përkasin, pika fillestare 
nga e cila duhet të niset është respektimi i privatësisë, duke ndarë jetën e tyre 
personale dhe private, nga jeta e tyre publike. Pa pajtueshmëri nga individi, 
nuk lejohet incizimi me të cilin zbulohen reagimet e tij dhe sjelljet në vende 
apo kushte ku është e log jikshme që ai të shpresojë të ketë privatësi. 

Sa më shumë që një individ hy në jetën publike, aq më pak ka të drejtë për 
privatësi. Personat publik mund të filmohen edhe pa lejen e tyre, në qof të se 
ekziston interes publik për një g jë të tillë. Personat publik (ushtrues detyre 
politike apo funksioni tjetër publik , aktorë, persona nga estrada) g jithmonë 
janë nën “llupën” e opinionit . Ata duke pranuar funksionin apo profesionin e 
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caktuar, në një masë të madhe heqin dorë nga e drejta e tyre për privatësi. 
Përzierja në jetën e tyre private është e arsyetuar sidomos në raste të sjelljeve 
të palig jshme që ndikojnë në jetën e tyre publike apo bëhen lëndë e një interesi 
leg jitim të opinionit. Personat publik janë caku ideal i kameramanëve g jithkund 
nëpër botë ku gazetarët e ushtrojnë profesionin e tyre lirshëm. 

3.2.2. Incizimi i personave të mitur 

Në një numër të madh shtetesh, identiteti i personave të mitur është mbrojtur 
tërësisht. Personat e mitur mund të incizohen vetëm me leje që paraprakisht 
duhet ta japin prindërit , kujdestarët , dhe mundësisht në formë të shkruar, 
edhe në raste kur tema për të cilën raportohet është anësore apo nuk është 
kontroverse. 

“Jemi ndeshur me situata në të cilat drejtor i ndonjë çerdheje na ka lejuar 
të incizojmë, ndërsa na ka siguruar se ka marrë leje gojarisht nga prindërit . 
Por, kjo nuk është e vlefshme pasi që meg jithatë mund që ndonjë prind të na 
padisë , ndërsa ne nuk do të kemi leje të shkruar në leje dhe nuk do të mund të 
dëshmojmë se kemi pasur leje. Mund të incizohen pamje nga çerdhet, por vetëm 
në plan të g jerë, mund t’i filmojmë fëmijët teksa luajnë, ndërsa çdo  duhet të 
fytyrë duhet të mjegullohet. Përjashtim bëjmë vetëm në raste të manifestimeve 
në të cilat prindërit kanë dhënë leje me shkrim paraprakisht për të filmuar, dhe 
në ng jarje ku marrin pjesë vetëm fëmijë me leje për t’i filmuar (për shembull, 
gara në vallëzim, festa, festivale)“19.  

19 Citat nga intervista me S.S, e realizuar më 12.6.2019.
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Meg jithatë, ek zistojnë raste kur nuk ka mundësi që të sigurohet leje me 
shkr im për të incizuar fëmijët ,  si për shembull ,  g jatë kohës së luf tës , 
g jatë katastrofës nat yrore apo ndonjë rrethane t jetër që ka interes të 
jashtëzakonshëm publik . Në raste të tilla, vihet në përdorim vlerësimi i vetë 
redak torëve. 

Edhe pse lig ji aktual Për mbrojtjen e të dhënave personale nuk përmban normë 
me të cilët sigurohet mbrojtje e veçantë e të dhënave personale të fëmijëve 
apo personave të mitur, në procedurat që deri më tani janë zhvilluar para 
Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personave apo para g jykatave, është 
konstatuar shkelje e të drejtë për mbrojtjen e të dhënave personale, në raste 
konkrete kur është paraqitur imazh i një personi të mitur, pa lejen e prindit 
apo kujdestarit . Propozim – lig ji i ri për mbrojtjen e të dhënave personale i cili 
pritet të miratohet në fund të vitit 2019, përmban më shumë norma me të cilat 
parashikohet një mbrojtje e veçantë e të dhënave personale të peronave të 
mitur g jatë përpunimit të tyre. 

Edhe Lig ji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele parashikon mbrojtje 
të personave të mitur. Mediet nuk guxojnë të emetojnë programe të cilat mund 
të dëmtojnë seriozisht zhvillimin fizik , psikik apo moral të personave të mitur, 
sidomos programe që përmbajnë pornografi apo dhunë të panevojshme.

Në qof të se personi i mitur është i për f shirë në ndonjë rast të dhunës 
seksuale, pavarësisht se a paraqitet në cilësinë e dëshmitarit , vik timës, të 
dyshuarit apo akuzuarit , mediet nuk guxojnë që ta zbulojnë identitetin e tij , 
për veç në raste kur kjo paraqet interes publik dhe në të njëjtën kohë nuk e 
kërcënon situatën e fëmijës. 

Rregull i përg jithshëm është se në çdo situatë ku f ilmohen persona të mitur, 
pamjet duhet të zg jidhen dhe të shqyr tohen, para se të lëshohen në etër 
apo program. 

3.2.3. Incizimi dhe komunikimi me persona zyrtar 

Pjesëtarët e policisë shpesh janë lëndë e interesit të medieve pavarësisht rolit 
që e kanë:  a janë sigurim i ndonjë institucioni publik apo i protestave të qeta, 
janë duke u ndeshur me protestues, janë duke arrestuar autorë të veprave 
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penale, janë të uniformuar dhe me armë dhe janë ulur në ndonjë lokal, janë 
njësitë speciale pa uniforma dhe mbishkrime g jatë ndonjë bastisjeje, apo g jatë 
konflikteve ndëretnike. 

Në pajtueshmëri me Lig jin për policinë20, zyrtari policor është i autorizuar që 
të ndalojë incizimin në vendin e ng jarjes për shkak të mbrojtjes së viktimave 
të veprës penale apo shkeljes, apo për të mbrojtur interesat e procedurës 
hetimore. Në rast se g jatë një rasti konkret zyrtari policor ndalon incizimin, 
duke u thirrur në këtë normë lig jore, ai është i obliguar që të veprojë në kuadër 
të procedurës së paraparë me lig j. 

Incizimi i punonjësve të administratës nuk është i rregulluar me lig j. Medieve 
nuk mund tu ndalohet që ta filmojnë ndonjë administrator publik në vend publik, 
pasi që kjo do të ishte në kundërshtim lirinë e garantuar me Kushtetutë për 
shprehje dhe informim. Kameramanët mund të hyjnë në vendin e tij të punës 
por vetëm me leje për incizim të marrë paraprakisht nga personi përg jeg jës i 
institucionit për të filmuar brenda objektit .

Autorizimet e punonjësve të sigurimit privat të pronave dhe personave janë 
rregulluar me Lig jin për sigurim privat21. Mes tjerash, ata janë të autorizuar, pa 
ndonjë paralajmërim paraprak, që të ndalojnë incizimin apo futjen e mjeteve 
për incizim në pronën të cilën e sigurojnë.

20 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015,    
    31/2016, 106/2016, 120/2016, 21/2018 dhe 64/2018.
21 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 166/2012, 164/2013, 148/2015, 193/2015 dhe  
    55/2016.
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3.2.4. Incizimi i personave të dyshuar dhe akuzuar 

Në pajtueshmëri me Parimin e garantuar me Kushtetutë për prezumimin e 
pafajësisë , askush nuk mund të llogaritet si fajtorë, derisa kjo nuk vërtetohet 
me një vendim të plotfuqishëm g jyqësor. Zbulimi i identitetit të dyshuarve apo 
akuzuarve nëpërmjet medieve, paraqet shkelje direkte të këtij parimi, pasi në 
këtë mënyrë, këto persona “tashmë janë të dënuar” nga ana e opinionit dhe u 
njolloset imazhi, dinjiteti dhe integriteti, pavarësisht se më vonë ndaj tyre mund 
të ndërpritet procedura apo të sillet vendim për t’i liruar.

Në pajtueshmëri me Lig jin për procedurë penale22 publikimi i fotografive apo 
incizimeve të personave të arrestuar apo burgosur bëhet vetëm me mjegullimin 
e fytyrës.

Incizimi i vetë aktit të arrestimit të personit të dyshuar është i papranueshëm, 
por në qoftë se bëhet incizim, sipas rregullit , fytyra e tij ose saj do të duhet të 
mjegullohet, të mbulohet, në mënyrë që të mos mund t’i zbulohet identiteti. Pra 
duhet t ’i sigurohet anonimiteti adekuat. E njëjta vlen edhe për incizimin dhe 
zbulimin e të dhënave për person të akuzuar. Ky problem mund të zg jidhet duke 
filmuar kuadro të g jera nga duart me pranga, duke e filmuar nga pas, pa ju parë 
fytyra, apo në montazh t’i mbulohet fytyra. “Kur bëhej fjalë për persona që kanë 
krye vepra të rënda penale siç janë vrasje, dhunime apo tregti të palig jshme, 
zakonisht e kemi filmuar vendin e ng jarjes, ndërsa në disa situata të caktuara 
kemi filmuar edhe vendin e tyre të jetesës, dhe jo rrallë herë jemi ndeshur edhe 
me telashe“23.

Përjashtim ka vetëm kur i dyshuari apo i akuzuari është person publik , dhe 
mediumi vendosë që ta publikojë identitetin e tij , për shkak se mbizotëron 
interesi publik. Megjithatë fytyra duhet t’i mbulohet, respektivisht t’i mjegullohet 
në montazh, pasi për një g jë të tillë ekziston obligim lig jor. Po ashtu, në qoftë se 
organet hetuese apo organet e tjera kompetente ia zbulojnë emrin dhe mbiemrin, 
nuk ka kuptim që mediet t’ia mbulojnë identitetin, por edhe në këtë rast, fytyra 
e tij duhet të jetë e mbuluar.

Në çdo situatë, doemos duhet të kihet kujdes për të dyshuarit , respektivisht të 
akuzuarit , që të mos shfaqen në mënyrë poshtëruese.

22 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 150/2010, 100/2012, 142/2016 dhe 198/2018.
23 Citat nga intervista me S.S , kameraman, e realizuar më 12.6.2019.
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3.2.5. Incizimi i autorëve të dhunës seksuale 

Incizimi dhe publikimi i identitetit të autorit të dhunës seksuale mund të jetë 
interes publik, në qoftë se autori edhe më tej paraqet kërcënim për sigurinë e 
të tjerëve. 

Me Lig jin për reg jistër të posaçëm për persona të dënuar me vendim të 
plotfuqishëm g jyqësor për keqpërdorim seksual të personave të mitur dhe 
për pedofili24 janë konstatuar të dhënat që mund të publikohen në reg jistër, 
mes të cilëve edhe fotografia e personit të dënuar. Personi i dënuar mund të 
kërkojë që t’i hiqen të dhënat personale nga ai reg jistër, por me kusht që të 
mos e përsërisë veprën për të cilën është dënuar, respektivisht të mos kryejë 
vepër tjetër penale, në periudhë prej dhjetë vjetësh pas mbarimit të dënimit 
për veprën që e ka kryer. 

Pas risocializimit të tij , incizimi dhe publikimi i identitetit të autorit mund ta 
dëmtojë integrimin e tij të sërishëm në shoqëri, dhe kjo nuk mund të arsyetohet 
me interesin publik.

3.2.6. Incizimi i viktimave të veprave penale 

Viktima të veprave penale janë persona që kanë përjetuar dëm (fizik apo psikik), 
vuajtje emocionale, humbje materiale apo dëmtim tjetër të të drejtave dhe 
interesit personal) si pasojë e veprës së kryer penale.  

Identiteti i tyre mund të zbulohet, vetëm me pajtueshmërinë e tyre, respektivisht 
në rast se vetë vendosin që ta rrëfejnë tregimin e tyre. Viktimat e veprës penale 
nuk mund të incizohen pa lejen e tyre, vetëm nëse për këtë ekziston interes i 
jashtëzakonshëm publik. 

Zbulimi i identitetit të viktimave të veprave penale, e shton dhimbjen, mërzinë 
dhe traumën tek vetë viktima dhe tek të afërmit e saj. 

24  Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 11/2012 dhe 112/2014.
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3.2.7. Incizimi gjatë fatkeqësive,  
katastrofave, luftërave, tragjedive personale

Edhe pse është me rëndësi që të filmohet vendi i fatkeqësisë apo vendi ku 
ka ndodhur katastrofa natyrore, meg jithatë duhet të kihet kujdes që të mos 
incizohen dhe shfaqen viktimat, dhe as të mos merren deklarata prej vetë 
viktimave apo të afërmve të tyre, në g jendje mërzie dhe shqetësimi. 

Incizimet nga këto ndodhi duhet ta respektojnë imazhin e personave, duke 
marrë parasysh mbrojtjen edhe të familjeve të viktimave dhe atyre që kanë 
pësuar. Dhuna nuk duhet të mbulohet, por nga ana tjetër ekziston rregull që të 
mbulohen plagët dhe lëndimet, g jymtyrët e lënduar ose shkatërruar, apo trupat 
e njerëzve që nuk guxon të filmohen prej afër. Gjatë shfaqjes së fatkeqësive 
dhe ng jarjeve trag jike, duhet të tregohet dhembshuri dhe ndjeshmëri. Mënyra 
e incizimit apo fotografimit të ng jarjes nuk duhet të shkaktojë më tepër stres 
dhe shqetësim tek personat që kanë pësuar humbje. Është e nevojshme që të 
shmanget incizimi i personave që  janë të shqetësuar dhe nën stres. 

Më tej, duhet të shmanget edhe shfrytëzimi i pamjeve të cilat shfaqin vuajtje, 
dhimbje, dhunë apo mërzi, duke marrë parasysh se kjo mund të shkaktojë traumë 
të sërishme, sidomos nëse ka persona të cilët mund të identifikohen.  

Gjatë incizimit të përmbajtjeve që lidhen me fatkeqësie, katastrofa apo incidente 
të tjera, pritet që të ketë baraspeshë, saktësi dhe ndjeshmëri, me qëllim që të 
shmanget shqetësimi dhe traumat e panevojshme. Gjatë raportimit për këto 
ng jarje në lidhje direkte, duhet të shmanget sa më shumë alarmimi i opinionit . 
Sigurisht që duhet të informohet për ng jarjet dhe ndodhitë, por skenat e 
tmerrshme nuk ka nevojë që “të eksploatohen”. Puna e kameramanëve duhet 
të jetë e kujdesshme dhe duhet të shmangen kuadro të panevojshme nga afër 
skenës së ng jarjeve.  

Nga ana tjetër, incizimet nga fatkeqësitë, katastrofat apo incidentet, mund të 
shfrytëzohen për të folur rreth zbardhjes së arsyeve që kanë sjellë ato ndodhi. 
“Është tejet e rëndësishme që të incizohen sa më shumë inserte kualitative që 
shumica hyjnë në arkiv të televizionit, dhe do të shfrytëzohen edhe shumë herë 
të tjera pas incidentit . Sigurisht që duhet të mbahet llogari për privatësinë dhe 
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intimitetin e viktimave.  Personazhet g jatë montazhit duhet të mjegullohen, në 
mënyrë që të mos zbulohen, por është me rëndësi që të ruani edhe orig jinalin 
në të cilin duken fytyrat“25.

Ceremonitë e varrimit mund të filmohen vetëm me lejen e familjarëve. Por duhet 
të kihet parasysh që të mos kemi sjellje imponuese, në tentim për të bërë kuadro 
të afërta nga personat që janë në zi. 

Jo rrallë herë, kameramanët shkaku i ndjeshmërisë ndaj subjekteve, shmangin 
shfaqjen e disa ndodhive. “Është me rëndësi që t’i ndihmoni njerëzit që i rrëfejnë 
tregimet e tyre, në vend se t’i paraqisni si viktima. Vendimi jonë moral është 
që të mos hyjmë në jetët e tyre vetëm sa për të shfaqur mjerimin me të cilin 
ballafaqohen”26. 

Kur incizohen ng jarje trag jike apo akte të dhunës, g jithmonë duhet të merret 
parasysh e drejta e opinionit për të ditur detaje rreth viktimave dhe personave 
të tjerë të prekur. Meg jithatë, edhe kameramanët edhe gazetarët duhet të 
shmangin prezantimin sensacionalit të njerëzve, sidomos kur bëhet fjalë për 
vdekje, vuajtje apo vrasje. Prezantimi i tyre nuk duhet të shkojë më larg se 
kufiri dinjitoz që është në pajtueshmëri me interesin leg jitim publik. “Në rast 
të fatkeqësive dhe trag jedive të këtij lloji, është me rëndësi që kamera të jetë 
objektive dhe pa ndonjë kënd dënues, në mënyrë që qytetarët të mund të bëjnë 
vlerësim real për atë çfarë ka ndodhur. Pastaj në televizion, g jatë montazhit, do 
të merret vendim se cilat kuadro do të lëshohen në program. Tregimet horror 
nuk janë për publikun e g jerë në emisionet ditore informative, dhe do të ishte e 
pahijshme që të shfaqen vetëm sa për ta ngritur shikueshmërinë e medies. Në 
qoftë se ato shkojnë në emision me karakter special, do të duhej që në fillim 
të emisionit të ketë një paralajmërim për karakterin e emisionit dhe incizimet 
që do të shfaqen“27.

Gjatë raportimit për vrasje, trag jedi personale apo vdekje, duhet të shmanget 
intervista dhe shfaqja e personave që në mënyrë direkte apo indirekte janë të 
prekur nga këto ngjarje, përveç nëse bëhet fjalë për interes të jashtëzakonshëm 
publik. 

25 Citat nga intervista me S.S, kameraman, e realizuar më 12.6.2019.
26 Citat nga intervista me B.R, kameraman nga Holanda, e realizuar më 17.6.2019. 
27 Citat nga intervista me S.S, kameraman , e realizuar më 12.6.2019.
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Duke filmuar viktimat e fatkeqësive, katastrofave natyrore, luftërave, personave 
që vuajnë shkaku i trag jedive personale dhe familjare, faktikisht e shkelim 
privatësinë e tyre.  

Në Lig jin për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna familjare28, është konstatuar 
se informacionet për  viktimat apo autorët e dhunës, në bazë të të cilave viktima 
apo anëtarët e familjes së saj mund të identifikohen, nuk guxon të shfaqen 
publikisht, vetëm në rast se viktima vetë jep leje për të filmuar. 

Në qof të se nuk është dhënë leje për të f ilmuar personat e sëmurë dhe të 
dobët, fytyrat duhet t ’iu mbulohen në mënyrë që të mos iu zbulohet identiteti. 

E drejta e opinionit për informim është principi kyç për raportim të ndershëm 
dhe të hapur, si në luf të si në paqe. Kameramanët që g jenden në misione në 
territor të huaj, e sidomos në rrethana konflikti apo g jendje tjetër të ndjeshme, 
doemos duhet të njihen mirë me kontekstin, në mënyrë që të shmangin 
rreziqet e panevojshme. Meg jithatë, dhuna që shfaqet në ekran, mund të 
shqetësojë kategori të caktuar qy tetarësh, prandaj edhe doemos para se të 
shfaqet përmbajtje e tillë duhet të jepet paralajmërim. Siç theksuam edhe më 
parë, personat e ndjerë duhet të trajtohen me respekt dhe të mos shfaqen, 
vetëm në rast se nuk ekziston ndonjë arsye e rëndësishme për një g jë të 
tillë. Kuadrot nga afër duhet të shmangen sa më shumë, por nëse ekziston 
ndonjë arsye e qëndrueshme për t ’i pasur, duhet të filmohen shkurt dhe të 
mos ndalen në një pikë. Nuk duhet të lejohet as fokusi i panevojshëm mbi 
pasojat e përg jakshme nga fatkeqësitë apo sulmet terroriste.  Meg jithatë, 
deri në një nivel të pranueshëm etik , incizimet duhet t ’i shfaqin rrethanat e 
tmerrshme dhe realitetin.

Kameramanët g jithmonë duhet të jenë të vetëdijshëm për fak tin se palët 
në konflik t mund ta perceptojnë kamerën si armë. Prandaj edhe duhet të 
investojnë g ji thë fuqinë që t ’ua dëshmojnë se ata nuk paraqesin asnjë 
kërcënim. Gjithsesi, është e nevojshme edhe që të ketë pajtueshmëri para 
se të f il lojë inciz imi . Kameramanët duhet të marr in me vete dokument 
identifikimi, me qëllim që të shmangin kërcënimin e sigurisë së tyre. Materiali 

28  Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 138/2014, 33/2015 и 150/2015.
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i cili është siguruar nga forcat e armatosura dhe ushtria, duhet të theksohet 
si i tillë, në mënyrë që të mos krijohet konfuzion se buron prej kameramanëve 
në terren. 

Incizimet nga luf tërat dhe konflik tet duhet të kontrollohen në mënyrë të 
kujdesshme, para se të publikohen, në bashkëpunim me redaktorët . Para së 
g jithash, duhet të vendosen këto pyetje: 

Nga ana tjetër, g jatë sulmeve kameramanët mund të jenë mes “dy zjarreve”, 
mes grupeve dhe indiv idëve që janë në konf lik t .  “Në momente të t il la , 
kameramani vetë vendosë nëse do të tërhiqet apo do të qëndrojë. Këto 
incizime mund të shfr y tëzohen g jatë proceseve g jyqësore. . .Kameramani 
asnjëherë nuk duhet të vihet në pozitë  mes sigurimit/policisë dhe të vihet 
në situatë pa zg jidhje. Por, meg jithatë, më mirë të keni çfarëdo incizimi se 
sa asnjë“29.

A do të cenohet dinjiteti njerëzor me faktin se incizimi paraqet interpretim 
autentik të ngjarjeve? 

A njihen personat në pamje dhe a mund të jetë kjo kërcënim për dinjitetin 
dhe integritetin e tyre? 

29 Citat nga intervista me S.S, kameraman, e realizuar më 12.6.2019.
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3.2.8. Incizimi dhe veprimi me përmbajtje 
lidhur me kategori të ndjeshme qytetarësh

Për qytetarët të cilët bien në kategoritë e ndjeshme qytetarësh, pavarësisht 
se a bëhet fjalë për persona me nevoja të veçanta, pacientë apo persona me 
kufizime të tjera, siç kemi theksuar edhe më parë, doemos duhet të merret leje 
nga personi i cili mund të vendosë në emrin e tyre. Në qoftë se bëhet fjalë për 
pacientë, incizimi duhet të fillojë vetëm pasi që të merret leje nga vetë pacienti, i 
cili duhet të jetë i vetëdijshëm për atë çfarë e pret g jatë incizimit. Pajtueshmëria 
në fakt duhet të merret prej pacientëve të cilët janë të vetëdijshëm dhe mund t’i 
kuptojnë pasojat nga veprimet e tyre.

Pacientët që janë të sëmurë seriozisht apo janë të lënduar fizikisht , apo të 
shqetësuar, ose vuajnë nga ndonjë dhimbje e madhe, shpesh nuk kanë kapacitet 
për të dhënë pajtueshmëri dhe atyre nuk duhet tu afrohemi. Pajtueshmëria nuk 
duhet të merret nën presion apo kur pacienti ndjehet i detyruar që të pajtohet 
shkaku i frikës apo shkaku i falënderimit. 

Me vëmendje të veçantë duhet të qasemi edhe g jatë incizimit të personave që 
kanë sjellje antisociale, duke marrë parasysh se publiku mund të jetë i prirë për 
të imituar sjelljen e tyre. Po ashtu, është e nevojshme që t’i shmangemi incizimit 
të personave që përdorin drogë në mënyrë ilegale, pasi që incizimet e tilla mund 
të ndikojnë në efektin e imitimit nga persona të tjerë. 

Nevojitet edhe shfrytëzimi etik i incizimeve nga refug jatët dhe emigrantët , 
dhe kategori të tjera të ndjeshme, pasi kjo është po ashtu një çështje tejet 
e rëndësishme. Edhe pse incizimet e tilla shfaqin ndodhi dramatike dhe të 
rëndësishme, është shumë me rëndësi që të vërtetohet konteksti në të cilin 
do të shfrytëzohen nga ana e redaksisë. 
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3.3. Incizimi i objekteve private dhe publike 
dhe incizimi në vende publike 

Objektet private mund të filmohen nga jashtë, pa afrimin e kuadrove (zoom), pasi 
në këtë mënyrë, do të cenohet privatësia e individëve që g jenden në atë objekt. 
Kjo sidomos vlen për ndërtesat banesore dhe për shtëpitë familjare. Nuk guxon 
të ndërhyhet në privatësinë e banorëve. Brenda objekteve mund të filmohet 
vetëm me leje të pronarit të objektit, ndërsa përjashtim, pra cenim të privatësisë 
individuale mund të bëni vetëm  kur kjo është e arsyeshme dhe ka për qëllim 
kënaqjen e interesit publik.  

E njëjta vlen edhe për objektet komerciale siç janë shitoret, restorantet dhe të 
tjerë. Për incizim brenda objekteve të tilla apo për të bërë zoom doemos duhet të 
merret leje nga pronari apo nga menaxherët. 

Nëse kameramanët hyjnë në pronë të huaj, respektivisht në hapësirë private, 
pa shoqërim nga organet kompetente shtetërore, kjo paraqet shkelje, ndërsa 
ekziston rreziku që të paraqesë edhe vepër penale. Prandaj, është e rëndësishme 
që kameramanët të jenë të njoftuar me disa norma nga Kodi Penal30. Vepra 
penale “incizim i palig jshëm” ka të bëjë me fotografimin e palig jshëm, incizimin 
e videove apo materialeve filmike të personit tjetër ose incizimi në hapësirat 
e tij personale, pa lejen e tij, duke ia cenuar kështu privatësinë. Vepra penale 
“Cenimi i pacenueshmërisë së shtëpisë” ka të bëjë me hyrjen e palig jshme në 
shtëpi të huaj apo në hapësirë të rrethuar e cila i përket ndonjë shtëpie, apo 
hapësirë private afariste që është shënuar si i tillë. 

Në objektet publike siç janë sallat sportive dhe stadiumet, incizohet vetëm me leje 
të marrë paraprakisht dhe me akreditim. Leja merret prej subjektit i cili i ka të drejtat 
autoriale për transmetimin e ndonjë ngjarjeje konkrete. Për shembull, varësisht prej 
asaj se çfarë leje do të merr, disa koncerte incizohen tërësisht, disa vetëm disa 
minuta. Disa ndeshje sportive nuk lejohet të incizohen aspak, por më pas lejohet 
incizimi i konferencës për media që zhvillohet pas ndeshjes. Kur incizohet publiku, 
qëllimi është që të prezantohet atmosfera e ngjarjes konkrete publike. Prandaj, kur 

30  Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004,  
    81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012,  
    55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 41/2014, 115/2014, 132/2014, 160/2014, 199/2014, 196/2015,  
    226/2015, 97/2017 dhe 248/2018.
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ngjarja filmohet nga ana e medieve, është e pritshme që personat e pranishëm të 
incizohen. Me vetë praninë në ngjarjen publike, ato në mënyrë të heshtur e pranojnë 
se duan të filmohen.

Incizimi i objekteve jashtë nga oborri i tyre, apo nga kufiri i tyre, është i lejuar, 
përveç në raste kur ekziston ndalesë e theksuar për incizim në ndonjë objekt 
konkret. Në pajtueshmëri me Lig jin për policinë , zyrtari policor mund t’i japë 
qytetarit urdhër gojor në rast kur kjo është e nevojshme për mbrojtjen e sigurisë 
së objektit apo personave të cilët i sigurojnë. Sipas interpretimit të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, dhënë për nevojat e këtij Doracaku, zyrtari policor ka të 
drejtë që të ndalojë incizimin dhe fotografimin e objekteve me interes jetik për 
sigurinë e shtetit. Në këtë drejtim, zyrtari policor g jatë ushtrimit të detyrës së 
tij mund t’i japë urdhër gojor qytetarit që të ndalojë me incizimin, në raste kur 
kjo është e nevojshme për mbrojtjen e sigurisë së objekteve dhe personave 
që i sigurojnë. Kur zyrtari policor e shfrytëzon këtë të drejtë diskrete, është e 
patjetërsueshme që të bëjë vlerësim personal nëse në rastin konkret, interesi 
për sigurinë shtetëror mbisundon ndaj të drejtat e garantuara njerëzore. 
 
Në pajtueshmëri me Lig jin për mbrojtje31, nuk mund të incizohen në 
objekte dhe zona që janë me rëndësi për mbrojtje, si dhe në zonat ku është 
e kufizuar lëvizja, qëndrimi apo banimi, pa leje nga Ministria e Mbrojtjes .  

Kameramanët duhet të jenë të njof tuar edhe me veprën penale “Hyrje e 
palig jshme në objektet ushtarake dhe skicimi apo vizatimi i objekteve ushtarake 
apo pajisjeve luftarake” që përfshihet në Kodin Penal. Autor i veprës penale 
nuk është vetëm i cili në mënyrë të paautorizuar bën skica apo vizatime të 
objekteve ushtarake dhe mjeteve luftarake, por edhe ai që i fotografon, apo i 
incizon ato objekte. 

Sipas Lig jit për kontroll kufitar32, Ministria e Punëve të Brendshme jep leje 
për incizim të pikave kufitare. Në kërkesën për leje për incizim, duhet të 
theksohet qartë qëllimi i incizimit ( për shembull për incizimin e korsive të 
rrugës, objektit , marrja e deklaratave nga zyrtarët policor dhe ng jashëm). 

31 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011,  
    151/2011 dhe 215/2015.
32 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 171/2010, 41/2014, 148/2015, 55/2016 dhe  
   64/2018.
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Me qendrat e përkohshme të transitit , si objekte të natyrës së hapur, menaxhon 
Qendra për menaxhim me krizat. Por, në këto qendra, funksionojnë edhe objekte 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme ku zyrtarë policorë kryejnë punë në 
kuadër të kompetencave të tyre, duke përfshirë edhe ruajtjen e rendit dhe 
qetësisë publike, reg jistrimin e shtetasve të huaj ilegal, emigrantëve dhe 
refug jatëve ilegal dhe ng jashëm. Prandaj për të incizuar në këto qendra do 
të duhet të merret leje edhe nga Ministria e Punëve të brendshme por edhe 
nga Qendra për menaxhim me kriza. Në kërkesën për leje për incizim, duhet të 
theksohet qartë qëllimi i vizitës (incizimi i objekteve, i personave të vendosur 
në qendrat transitore apo i zyrtarëve policor, marrja e deklaratave nga policët 
apo ng jashëm).  
 
Incizimi i spitaleve, pavarësisht se a janë ato spitale private apo shtetërore, 
doemos bëhet me leje paraprake. Ndërsa nëse do të filmohen edhe pacientët 
apo jo, varet nëse ata do të pajtohen për t’i filmuar. 

Në pajtueshmëri me Lig jin për vetëqeverisje lokale33, themelimi, f inancimi 
dhe administrimi i shkollave fillore dhe të mesme, është në kompetencë të 
komunave. Ndërsa në pajtueshmëri me Lig jin për arsim fillor34 dhe Lig jin për 
arsim të mesëm35, drejtorët e shkollave zg jidhen dhe shkarkohen nga ana e 
kr yetarëve të komunave, respek tivisht nga kr yetari i Qy tetit të Shkupit . 
Prandaj nëpër shkolla filmohet me leje për incizim të lëshuar nga drejtorët.  

Nuk ekziston normë lig jore e cila ndalon incizimin në hapësira publike. Megjithatë, 
g jatë incizimit nuk duhet të vihet theks në ndonjë person konkret, të ndahet prej 
turmës, pa pajtueshmërinë e tij. 

Parimisht , nëse kameramani incizon në hapësirë publike, ka të drejtë që të 
incizojë pa kërkuar leje prej askujt , duke marrë parasysh se kjo lidhet direkt 
me lirinë e shprehjes. Në shumicën e rasteve, kjo ka të bëjë me incizimin e 
objekteve, lokacioneve dhe njerëzve, por nuk ka të bëjë edhe me incizimin e 
lokacioneve ushtarake.

33 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 5/2002.
34 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër број 161/2019.
35 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999,  
    29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008,  
    33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 06/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014,  
    135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 dhe 64/2018.
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Gjatë raportimit për demonstrata nga ana tjetër, duhet të që të sigurohet një 
fotografi g jithëpërfshirëse dhe e paanshme për zhvillimet. “Hapësirat publike 
janë specifike vetë për nga natyra, ndërsa në shtetin tonë ato janë tejet të 
rrezikshme kur nxehet situata politike dhe prej kësaj atmosfere varet edhe 
rreziku nga rapor timi. Kur protestat kanë karakter social, ata nuk janë të 
rrezikshme për neve kameramanët, pasi që janë kryesisht me deklarata për 
kërkesat e protestuesve”36. 

 3.4. Incizimi i Gjykatave

Në pajtueshmëri me Lig jin për g jykata37, incizimi i g jykatave rregullohet me 
Rregulloren e g jykatave38 të  Ministrisë së Drejtësisë. Incizimi dhe fotografimi 
brenda ndërtesës së g jykatës mund të bëhet me leje të kryetarit të g jykatës, 
ndërsa brenda sallës së g jykimit mund të incizohet me leje nga Gjykata Supreme 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut . Në sallën ku zhvillohet procedurë civile 
apo procedurë për kontest administrativ, incizimi mund të bëhet vetëm me 
leje të kryetarit të g jykatës por edhe me leje të shkruar nga palët në kontest.  

36 Citat nga intervista me T.I , kameraman, e realizuar më 15.6.2019.
37 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 58/2006, 62/2006, 35/2008, 150/2010, 83/2018,  
   198/2018 dhe Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 96/2019. 
38 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 66/2013 dhe 114/2014.
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Leja për incizim në lëndë konkrete merret në bazë të një kërkese me shkrim e cila 
dorëzohet në afat prej pesë ditësh para seancës së caktuar gjyqësore. Kërkesa 
duhet të përmbajë emrin e lëndës për të cilën kërkohet leje, emri i medies që e 
kërkon lejen për incizim, emrat dhe përbërja e ekipit (kameraman, fotograf, asistent 
dhe të tjerë), përshkrim i pajisjeve teknike që do të futën në sallë dhe mënyra e 
planifikuar e incizimit të gjykimit (video, audio, foto) si dhe termini i caktuar për 
incizimin e g jykimit të caktuar apo procedurës jashtë g jykimit në ndërtesën e 
gjykatës. 

Gjatë incizimit , kameramanët nuk guxojnë që të lëvizin apo të marrin pozitë 
e cila mund të tërheqë vëmendje apo të pengojë mbarëvajtjen e g jykimit . 
Mikrofonët dhe instalimet e tjera vendosen paraprakisht, në vendin që e ka 
caktuar g jykatësi. Mikrofonët duhet të kenë një ndërprerës për ndalesa të 
përkohshme. Pajisjet e kameramanëve nuk guxojnë të prodhojnë efekte që 
mund të pengojnë g jykimin dhe të shpërqendrojnë vëmendjen. Gjatë sjelljes 
së vendimit për lejen për incizim dhe fotografim, mbahet llogari për interesin 
publik , natyrën e lëndës, interesin e procedurës, privatësinë dhe sigurinë e 
pjesëmarrësve në procedurë.

Në pajtueshmëri me Lig jin për procedurë penale , në g jykatë mund të bëhen 
incizime televizive, por vetëm kur kryetari i Gjykatës Supreme do të miratojë 
incizimin e ndonjë shqyr timi kr yesor në g jykatë. Nëse incizimi është i 
miratuar, këshilli në momente të caktuara ka të drejtë që të kërkojë që 
pjesë të caktuara të g jykimit të mos filmohet , për shkaqe të arsyeshme.  

Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut (GJEDN)
e ka pranuar ekzistencën e informacioneve të 
ndjeshme, dhe me këtë, edhe në mënyrë tjetër e 
trajton lirinë e shprehjes. Një prej shembujve për 
këtë është rasti Egeland kundër Norveg jisë39, ku 
Gjykata Evropiane ka konstatuar se nuk ka shkelje 
të nenit 10 nga Konventa Evropiane për të drejtat e 
njeriut, me ndalesën për tu publikuar fotografi nga 
një grua e dënuar me 21 vjet burg, që e shfaqin atë 
me emocione ekstreme.

39  Vendimi është i disponueshëm këtu: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-2707845-2958025%22]}, 
     qasur më 11.6.2019.
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3.5. Incizimi i fshehtë  

Shfrytëzimi i pajisjeve të fshehta për incizim, parimisht nuk është i lejuar. Në 
hapësirë publike incizimi është i lejuar, por duhet të jetë e qartë, e ditur, se po 
incizohet. Vetëm nëse ballafaqohemi me problem sigurie, atëherë pajisjet e 
incizimit mund të fshihen. 

Parim i përgjithshëm është se informacionet mund të fitohen nëpërmjet incizimit 
të fshehtë ( kamerave dhe mikrofonave të fshehtë). Incizimi i fshehtë mund të 
shfrytëzohet vetëm si metodë e fundit, e patjetërsueshme, dhe doemos duhet të 
jetë i arsyetuar me interesin publik. Incizimi i fshehtë duhet të bëhet me miratimin 
e redaktorit, duke u nisur nga interesi publik. Në këtë mënyrë filmohen aktivitetet 
dhe prova të cilat opinioni nuk ka se si t’i shohë në mënyrë tjetër. Shembull i mirë 
për këtë g jë mund të jetë shitja e narkotikëve në rrugë. 

Kamera e fshehtë mund të shfry tëzohet edhe për emisione zbavitëse apo 
programe të ngjashme, në qoftë se pjesëmarrësit vetë japin leje për publikimin 
e materialit .

3.6. Shfrytëzimi i materialeve dhe incizimeve 
nga arkivi për rikonstruimin e ngjarjeve 

Incizimet e arkivit g jithnjë e më shumë shfrytëzohen në prodhimet audiovizuele 
dhe mënyra e shfrytëzimit të tyre është e shumëllojshme. Ato shfrytëzohen për 
ilustrimin e ndodhive aktuale por duhet të theksohet qartë se janë nga arkivi që 
të mos shkaktohet huti tek publiku. 

Nga ana tjetër, fakti që pamjet janë të disponueshme online, nuk do të thotë se 
mund të jenë pjesë e raportimit televiziv apo raportit dig jital, pa leje nga bartësi i 
të drejtave. Materialet e krijuara nga personat të tretë,  nuk duhet të shfrytëzohen 
pa atribut adekuat dhe referenca. 

Edhe pse interneti përmban një arkiv tejet të  madh të materialeve video, 
doemos duhet të kihet kujdes maksimal g jatë shfr y tëzimit . Shpesh 
incizimet që janë në dispozicion në ueb faqe të ndryshme janë me kualitet 
më të ulët se sa ato që janë filmuar nga mediet tradicionale audiovizuele.   
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Gjatë shfrytëzimit të incizimeve nga arkivi, duhet të merret parasysh mundësia 
që disa elemente mund të jenë vjetërsuar apo shfrytëzuar në kohë të gabuar ( 
për shembull, incizime të dikujt me rroba vere, ndërsa bëhet fjalë për dimër). Në 
qoftë se paraqitet situatë e tillë, incizimet e tilla nuk duhet shfrytëzuar përsëri, 
pasi që mund ta shpërqendrojnë vëmendjen e shikuesve dhe mund ta cenojnë 
perceptimin e tyre për rrëfimin.

Materiali nga arkivi që shfrytëzohet për ilustrimin e ndonjë çështjeje aktuale apo 
ngjarjeje, duhet të identifikohet në mënyrë të qartë, në rast se ekziston rrezik për tu 
hutuar. Pasi që të prodhohen dhe emetohen, shumica e incizimeve duhet të ruhen 
për shfrytëzim të mëtejmë në të ardhmen, pasi që fakti se një ngjarje më nuk është 
aktuale, nuk do të thotë se përsëri nuk do të bëhet aktuale. Megjithatë nuk është e 
mundur që të ruhet gjithçka pasi që ky është një proces shumë i shtrenjtë, prandaj 
edhe nevojitet një politikë për përzg jedhjen e pamjeve që do të ruhen dhe jo. 

Shfrytëzimi i pamjeve nga arkivi për ilustrim të ndonjë vepre penale duhet të 
bëhet me shumë kujdes, pasi që materiali prej ndonjë kriminaliteti të njohur, nuk 
mund të shfrytëzohet për ilustrimin e ndonjë kriminaliteti tjetër. Po ashtu, është 
me rëndësi që të shmanget shfrytëzimi i incizimeve të cilat në çfarëdo mënyre 
mund të nxisin stereotipa racore, etnike, g jinore, orientimi seksual apo ngjashëm. 

Po ashtu duhet shmangur shfrytëzimi i pamjeve të personave dhe objekteve që 
janë të dukshme, në kontekst negativ. “Jemi g jendur në një situatë në të cilën në 
kronikë flitet mishin brazilian që ka kualitet të keq, ndërsa janë vendosur pamje 
nga industria jonë e mishit, duket edhe logoja e fabrikës. Për të mos ardhur deri 
tek këto incidente, do ishte mirë sikur kameramanit do të bënin inserte të g jëra, 
në të cilat nuk do të ketë mbishkrime nga cilido prodhues, dhe që do të mund të 
shfrytëzoheshin për më shumë lloje të kronikave“40.  

Edhe në qoftë se materiali është filmuar paraprakisht, me leje të personave 
që shfaqen, ata mund të ndjehen të ofenduar nga shfry tëzimi i sërishëm 
i imazheve të tyre, e sidomos nëse shfr y tëzohen në konotacion negativ.  

Shfrytëzimi i materialeve të vjetra dhe jo adekuate, po ashtu mund të shkaktojë 
dhimbje dhe t’i rrëzojë standardet etike. Shfrytëzimi i sërishëm i pamjeve nga 
persona të sëmurë duhet të shmanget, por duhet të shmanget edhe shfaqja 

40 Citat nga intervista me S.S, kameraman, e realizuar më 12.6.2019.
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e materialeve të cilat tregojnë trauma ( për shembull, shfaqin dhimbje, vuajtje, 
dhunë apo mërzi). Edhe kur bëhet fjalë për tema më pak të ndjeshme, shfrytëzimi 
i sërishëm i pamjeve të njëjta për ilustrimin e lajmeve të ndryshme mund të jenë 
e gabuar për individët që g jenden në të. 

Nga ana tjetër, materiali i arkivit që shfrytëzohet për ilustrim të çështjeve apo 
temave duhet të theksohet si i tillë në ekran, me qëllim që të shmanget rreziku 
për konfuzion ose huti të publikut. Publiku asnjëherë nuk duhet të anohet për 
atë çfarë shikon dhe dëgjon. Ndonjëherë mund të shfrytëzon të ashtuquajtura 
pamje fiktive, me qëllim që të rikonstruohet ndonjë ngjarje, shkaku i mungesës së 
pamjeve të vërteta që do ta ilustronin vizuelisht më mirë përmbajtjen e kronikës. 
Në çdo situatë, incizimet e tilla nuk duhet të prezantohet si diçka që është bërë 
në realitet. 

3.7. Montazhi i materialit të filmuar, formësimi i 
tij teknik dhe rikonstruimi e ilustrimi i ngjarjeve 

Montimi i materialit të filmuar është i nevojshëm, dhe është i arsyetuar edhe 
manipulimi me pamjet derisa renditja e tyre dhe përsëritja, nuk ia ndryshojnë 
logjikën objektive ngjarjes. 

Në ditë të sodit, kur teknologjia informatike ka pësuar një zhvillim tejet të madh, 
shumë lehtë mund të bëhet keqpërdorim i ilustrimeve vizuale për ndonjë ngjarje 
të caktuar. Nuk rekomandohet që të përdoren efekte teknike si “Stop ndalesë”, 
lëvizje e ngadaltë, lëvizje e shpejtë, dyfishim i fotografisë (ekspozim i dyfishtë) 
dhe mundësi të tjera për transformim të materialit të filmuar. Edhe pse realiteti 
mund të jetë tërësisht i deformuar, megjithatë autenticiteti i materialit të filmuar 
mund të zbulohet me procese bashkëkohore kompjuterike për konvertimin e 
fotografisë. 

Në qoftë se bëhet rikonstruim apo ilustrim i ndonjë ngjarjeje, shikuesi duhet ta 
shohë fotografinë e vërtetë dhe gjithëpërfshirëse për atë se çfarë ka ndodhur 
në të vërtetë. Në këtë rast, është i lejuar vetëm fiktiviteti kohor. Rikonstruimi apo 
ilustrimi, shpesh përdoren si mënyrë efikase për të transmetuar informacionin 
tek shikuesi për ngjarjet siç janë, aksidentet, veprat penale dhe ngjashëm. Kur 
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ndonjë ngjarje e caktuar është rikonstruktuar apo ilustruar, shikuesit duhet të 
paralajmërohet për këtë g jë, me fotografi dhe me zë. 

Marrë në përgjithësi, duhet të kihet parasysh se shfrytëzimi i pamjeve reale nuk 
është garanci se ajo që shpjegohet është reale. Realiteti për atë çfarë prezantohet 
në fotografi duhet të ndahet qartë nga vërtetësia për atë çfarë ka ndodhur. 

4. NJOHURI DHE REKOMANDIME PËRFUNDIMTARE 

Ky Doracak u rikthye në dilemat etike dhe normat lig jore të cilat ndikojnë në 
mënyrën se si kameramanët e kryejnë detyrën e tyre profesionale. Kamera-

manët bartin shumë përg jeg jësi, si ndaj medies ku punojnë, ashtu edhe ndaj 
opinionit, prandaj edhe është tejet e rëndësishme që të theksohen pengesat, 
sfidat por edhe mundësitë që i ofron ky profesion që jo rrallë herë vihet në “plan 
të parë” kur bëhet fjalë për raportimin mediatik. Nga ana tjetër, pa dyshim se 
perceptimi publik për individë, në masë të madhe varet nga përzgjedhje dhe “syri” 
i kameramanit. 

Në sistemin e gjerë mediatik, vetë kameramanët jo rrallë herë gjenden në situata 
të palakmueshme. Ata vazhdimisht ballafaqohen me resurse të kufizuara, dhe 
tentojnë që në një ambient të tillë, të sillen në mënyrë profesionale. 

Kur ballafaqohen me konflikt etik, kameramanët shpesh i zg jidhin problemet 
ad hok, duke ruajtur kështu lidhshmërinë me subjektet dhe marrëdhënien me 
shikuesit në baraspeshë me dilemat praktike rreth ushtrimit të profesionit të 
tyre. 

Ata kanë nevojë për më shumë vëmendje publike, diskutim mbështetës dhe 
publik për etikën dhe kushtet në të cilat punojnë, si dhe për sigurimin e një 
zone të sigurt për punë. Por edhe për shpërndarjen e çështjeve dhe dilemave 
që i shqetësojnë. Cilado kornizë etike dhe lig jore doemos duhet të shtohet 
dhe korrig johet dhe të përmbajë normat precize të cilat do të flasin për vlerat, 
standardet dhe praktikat në  punën e kameramanëve. Kjo kërkon një diskutim 
të g jerë dhe më dinamik me qëllim që të zhvillohet një kuptim objektiv për 
kreativitetin e këtij profesioni. 
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REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME  

E drejta e informimit dhe e drejta e privatësisë janë njëlloj të rëndësishme.

Në çdo rast individual kur filmoni, kini kujdes të bëni baraspeshë mes 
lirisë së shprehjes, si një interes publik, dhe pritjet legjitime për privatësi 
të individit. 

Gjatë incizimit të secilit individ, respektoni privatësinë e tij dhe të drejtën 
e pronës. 

Nëse pamjet e juaja e kërcënojnë jetën private të ndonjë individi, gazetari, 
me storjen e tij, do të duhet të arsyetojë ndërhyrjen në jetën private të atij 
personi, pa lejen e tij, duke dëshmuar se interesi publik peshon më shumë 
se ai privat. 

Mund të filmoni pamje që zbulojnë edhe gjendjen shëndetësore të dikujt, 
g jendjen seksual të dikujt dhe sjelljen kriminale, vetëm nëse jeni të sigurt 
se një g jë e tillë është e rëndësishme për kronikën gazetareske, dhe se 
interesi publik mbizotëron dhe e arsyeton ndërhyrjen në privatësi.  

Bëni dallim mes pamjet që është “interesante për publikun” dhe pamje 
“për interes publik”. 

Materiali i filmuar nuk duhet të shfrytëzohet për qëllime të tjera të papër-
shtatshme (jo gazetareske).

Sigurohuni që materiali i filmuar është i duhur, relevant dhe nuk është tejet 
voluminoz për kronikën gazetareske. 

Kini kujdes që t’i filmoni pamjet në mënyrë që do të pamundësojnë shtrem-
bërimin e së vërtetës. 

Gjithmonë kur incizoni, kini në mendje se nëpërmjet pamjeve tuaja, duhet 
të prezantohet informacione të sakta në opinion. 

Ruajeni materialin e filmuar në vend të sigurt.

Jini të sinqertë me njerëzit. Ata duhet ta dinë se kur po i filmoni. 

Nxisni konkurrencë të drejtë mes medieve, duke u bazuar në kualifikime 
profesionale dhe merita. 
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Shfrytëzoni incizimin e fshehtë, vetëm nëse interesi publik e arsyeton atë, 
por vetëm me leje të redaktorit të mediumit.

Për shkak të sigurisë dhe mbrojtjes g jatë bërjes së punës, shfrytëzoni 
mjete mbrojtëse (helmeta dhe jelekë mbrojtës).

REKOMANDIME TË VEÇANTA

Të përgatitet Program për trajnim, për të fituar titullin kameraman në 
medium, dhe të përzgjidhen institucionet arsimore që do ta zhvillojnë këtë 
trajnim.

Profesioni i kameramanit në media, doemos duhet të rregullohet me akt 
të brendshëm në media, siç është akti i sistematizimit në vendet e punës 
nëpër media, në të cilin kameramani do të ketë marrëdhënie të rregulluar 
pune ose është i angazhuar sipas nevojës së medies.

Të punohet në krijimin e një Kodeksi të sjelljes dhe punës profesionale të 
kameramanëve në media, ose të mendohet për zgjerim adekuat të Kodeksit 
të Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut. 
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DHE ETIKE TË KAMERAMANËVE  
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