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“Sfida e objektivitetit, paanshmërisë dhe balancimit 
në gazetari është diçka me të cilën gazetarët përballen 
për çdo ditë, megjithatë nuk ekziston sprovë më e 
madhe për profesionalizmin nga ajo që imponohet 
gjatë kohës së zgjedhjeve të nxehta politike. Përveç 
kësaj, zgjedhjet paraqesin edhe sprovë lidhur me 
angazhimin politik për demokraci. Kjo është periudha 
kur tendenca, që të manipulohen mediat dhe të 
kontrollohen informacionet, është më e fuqishme tek 
partitë në pushtet, si dhe tek liderët politikë të cilët 
kandidohen për anëtarë të kabineteve”.  

Ajdan Vajd, 
ish-Sekretar i Përgjithshëm i Fondacionit 

Ndërkombëtar të Gazetarëve
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„Предизвикот за објективноста, непристрасноста и 
балансот во новинарството е нешто со што новина-
рите се соочуваат секојдневно, но  не постои пого-
лем тест за професионалноста отколку оној што се 
наметнува за време на жестоки политички избори.
Изборите, исто така, претставуваат тест за поли-
тичката заложба за демократија. Тоа е период кога 
импулсот да се манипулира со медиумите и да се 
контролираат информациите е најсилен меѓу пар-
тиите на власт, како и од страна на политичките 
лидери кои се кандидираат за членови на каби-
нетите“.

Ајдан Вајт, 
Поранешниот генерален секретар на 

Меѓународната федерација на новинари 
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MEDIAT LUAJNË TRE ROLE 
KRYESORE NË ZGJEDHJE

1. Mediat ua sigurojnë qytetarëve informacionet 
e zgjedhjeve

Meqë vetëdija e njerëzve gjatë zgjedhjeve në masë të 
madhe varet nga përmbajtjet e raportuara në media, 
gazetarët doemos duhet të raportojnë me fakte 
dhe në mënyrë të paanshme lidhur me platformat 
dhe fushatat e të gjitha partive dhe kandidatëve 
të përfshirë në zgjedhje, në mënyrë që votuesi 
ta bëjë dallimin midis tyre dhe të marr vendime 
në bazë të informacioneve kredibile. Mediat, veç 
tjerash, doemos duhet të sigurojnë vështrime dhe 
analiza të ngjarjeve dhe çështjeve, përmes krijimit 
të hapësirës për opinione të ndryshme të një numri 
të madh të opinionistëve dhe analistëve. Një detyrë 
tjetër e rëndësishme konsiston me transmetimin e 
informacioneve nga Komisioni Zgjedhor në mënyrë 
që t’i edukojë qytetarët lidhur me faktet kryesore 
dhe procesin zgjedhor, me të drejtat dhe obligimet e 
votuesve, si të regjistrohen si votues, ku të votojnë, si 
të sigurohet fshehtësia e votimit, cilët janë kandidatët 
e njësisë së tyre zgjedhore, etj. 
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2.  Funksioni i mediave si “qen gardian” në emër 
të publikut

Mediat e kanë për detyrë të raportojnë për çdo lloj 
shkelje të të drejtave të kandidatëve ose zgjedhësve 
(përfshirë këtu edhe të drejtën e lirisë së fjalës), 
korrupsionin në procesin zgjedhor dhe në procesin e 
votimit, shkeljet e bëra nga partitë politike dhe për 
lëshimet e organeve zgjedhore. 

3.  Mediat duhet të jenë zëri i votuesve

Zgjedhjet nuk janë vetëm për politikanët. Ato janë 
një mundësi e veçantë që njerëzit e rëndomtë të 
prononcohen dhe t’i identifikojnë problemet të cilat 
ata konsiderojnë se janë të rëndësishme. Gazetarët 
duhet të jenë në mesin e njerëzve dhe të sigurojnë 
forum për votuesit e rëndomtë të cilët kanë dëshirë 
ta shprehin mendimin e tyre, veçanërisht ata të cilët 
hezitojnë, injorohen, madje edhe pengohen që ta 
shprehin mendimin e tyre.

2.
Функцијата на медиумите на «куче чувар» во 
име на јавноста. 
Медиумите имаат задача да известуваат за какво 
било прекршување на правата на кандидатите или 
избирачите (вклучително и на правото за слобо-
да на говор), корупцијата во изборниот процес и 
во процесот на гласање, прекршоци направени  од 
страна на политичките партии, и пропустите на из-
борните органи.

3. 
Медиумите треба да бидат глас на гласачите.
Изборите не се само за политичарите. Тие се осо-
бена  можност за обичните луѓе да проговорат и 
да ги идентификуваат проблемите  кои тие сметаат 
дека се важни. Новинарите мора да излезат помеѓу 
луѓето и да обезбедат форум за обичните гласачи 
кои сакаат нешто да кажат, особено оние кои се 
двоумат, игнорираат, па дури и  спречуваат да го 
искажат своето мислење.

6
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ETIKA E GAZETARËVE 
DHE ZGJEDHJET 

Mbulimi i zgjedhjeve është një pjesë e rëndësishme e 
lirisë së shprehjes. Ashtu siç zgjedhjet duhet të jenë 
plotësisht të lira dhe demokratike, i këtillë duhet të jetë 
edhe mbulimi i tyre. Mbulimi selektiv apo i njëanshëm 
i zgjedhjeve është anatemë për demokracinë.

Për lirinë e vërtetë të shprehjes mediat duhet të 
jenë plotësisht të lira. Mbulimi i zgjedhjeve nuk e 
nënkupton vetëm raportimin për fushatën zgjedhore 
dhe tubimet.

Gazetari, përmes mbulimit të zgjedhjeve, shndërrohet 
në zërin e të gjitha opinioneve, përfshirë edhe ato 
të cilat promovojnë demokraci deri te ato që janë 
oponentë të saj. Në fushatat zgjedhore çdoherë ka 
dy palë. Gazetarët nuk guxojnë ta cenojnë etikën 
profesionale përmes shtrembërimit të fakteve, 
sforcimit të aspekteve të caktuara të storjes, titujve të 
cilët gabimisht e pasqyrojnë përmbajtjen e lajmit dhe 
nënkuptohet përmes fabrikimit të plotë të lajmeve, 
citateve, njerëzve dhe ngjarjeve. 
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Nga ana tjetër, ata në mënyrë të ndershme duhet t’i 
sigurojnë informacionet dhe opinionet. Doemos duhet 
të evitohet raportimi pa u verifikuar faktet, madje edhe 
nëse informacionet janë publikuar në një media tjetër. 
Akuzat e pabaza dhe fjalimet ofenduese nuk është 
se janë të pazakonshme gjatë fushatave zgjedhore 
dhe prandaj gazetarët nuk duhet t’i publikojnë pa 
i mundësuar palës tjetër që t’i komentojë apo të 
jap përgjigje përkatëse. Vetëm me një gazetari të 
përgjegjshme votuesve, mirë të informuar, mund t’u 
mundësohet të marrin vendime lirisht. Paanshmëria 
dhe balancimi janë aspekte të rëndësishme të 
përgjegjësisë gazetareske. Çdo lajm nuk mund të jetë 
çdoherë njëlloj i balancuar, megjithatë, paanshmëria 
dhe balancimi midis partive dhe kandidatëve oponentë 
mund të arrihet përmes numrit më të madh të lajmeve 
të cilat do të publikohen ose transmetohen gjatë 
gjithë procesit zgjedhor. Gazetarët profesionistë nuk 
duhet të kenë qëndrim arbitrar ndaj asnjë kandidati. 
Detyra e tyre është të parashtrojnë pyetje në emër 
të votuesve, t’i krahasojnë përgjigjet, të prezantojnë 
opinione të ndryshme dhe të ofrojnë informacione 
për prapaskenën e ngjarjes në mënyrë që publiku të 
jetë i vetëdijshëm për kontekstin e lajmit. Në këtë 
mënyrë, ata do t’u ofrojnë mundësi votuesve që ta 
kuptojnë se qëndrimet dhe opinionet e kujt janë më 
të pranueshme për ata.

Saktësia është edhe një aspekt tjetër i rëndësishëm 
i përgjegjësisë së gazetarëve. Lajmi duhet të jetë i 
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saktë, jo vetëm nga aspekti se emrat e njerëzve dhe 
vendeve do të shënohen në mënyrë të drejtë dhe do të 
fitohet siguria se përshkrimet dhe citatet janë të sakta, 
por edhe nga aspekti i vendosjes së informacioneve 
në një kontekst të caktuar, si dhe vendosjes së theksit 
mbi ngjarje dhe tema të rëndësishme. Njerëzit e 
humbasin besimin ndaj mediave kur do të shohin 
se nuk mund të mbështeten mbi lajme të vërteta të 
cilat i marrin. Gazetarët nuk janë të vetmit të cilët 
duhet të jenë koshientë për rëndësinë e gazetarisë 
së përgjegjshme. Redaktorët luajnë një rol të 
rëndësishëm në krijimin e përmbajtjeve mediatike 
dhe duhet të synojnë që gjatë mbulimit të zgjedhjeve 
të sigurojnë saktësi, paanshmëri dhe balancim.

Точноста е уште еден важен аспект на новинарска-
та одговорност. Веста треба да биде точна, не само 
од аспект што ќе се запишат  имињата на луѓето и 
местата како што треба и ќе се биде сигурен дека  
описите и цитатите се точни, туку,  исто така, со 
ставање на информациите во одреден контекст и со 
давање акецент на важни настани и теми. Луѓето ја 
губат довербата во медиумите кога ќе увидат дека 
не можат да се потпрат на точноста на веста која ја 
добиваат.

Новинарите не се единствените кои треба да бидат 
свесни за важноста на одговорното новинарство. 
Уредниците играат важна улога во обликувањето 
на медиумските содржини и треба да се стремат да 
обезбедат точност, непристрасност и избалансира-
ност во покривањето на изборите. 

9НОВИНАРСКИ  ПРИРАЧНИК 
ЗА  СЛЕДЕЊЕ  НА  ИЗБОРИ
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PARREGULLSITË ZGJEDHORE 

Njëri nga momentet më të rëndësishëm të zgjedhjeve 
është niveli i ndershmërisë dhe transparencës. Madje 
edhe kur zgjedhjet mbikëqyren nga përfaqësuesit e 
partive politike, nga ekipe vëzhguese zgjedhore ose 
ndërkombëtare, gazetarët duhet të tentojnë që vet 
ata ta zbulojnë nivelin e problemeve të cilat ndikojnë 
mbi cilësinë e procesit zgjedhor.



11MANUALI I GAZETARËVE 
PËR NDJEKJEN E ZGJEDHJEVE

MBULIMI I ZGJEDHJEVE NË 
DEMOKRACITË E REJA 

Redaktori i gazetës me reputacion nga Kenia “The 
Nation”, Xhon Lorens, hartoi një dokument të detajuar 
me udhëzime për gazetarët se si t’i ndjekin fushatat 
zgjedhore në demokracitë e reja konform standardeve 
profesionale të profesionit të gazetarisë. 

Në vazhdim ua prezantojmë disa nga rekomandimet e 
redaktorit Lorens:

 ‒ Raportimi për ngjarjet në mënyrë të saktë ashtu siç 
ndodhin, dhe jo ashtu siç ju dëshironi të ndodhin. 
Kjo nënkupton se duhet të jeni i paanshëm në çdo 
aspekt.

 ‒ Të gjithë kandidatëve duhet t’u ofroni mundësi 
të barabarta për t’u prezantuar. Kjo nënkupton 
realizim të barabartë të takimeve të kandidatëve.

 ‒ Duhet të jeni të kujdesshëm që raportimet e juaja 
të mos i ngjyrosni me gjuhë nxitëse.
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 ‒ Raportoni atë që e deklarojnë kandidatët, dhe jo 
atë që e deklarojnë palët e interesuara se kinse e 
kanë thënë kandidatët.

 ‒ Duhet të jeni të kujdesshëm që të mos vlerësoheni 
se jeni i njëanshëm në debatet politike.

 ‒ Mos pranoni ofertë (në çfarëdo qoftë rrethana) nga 
kandidati ose ithtarët e tij/saj. Madje edhe mos 
udhëtoni me automobilin e politikanit.

 ‒ Mos i premtoni ndonjë politikani (ose ndonjë 
personi tjetër i cili është i interesuar) se në faqet e 
gazetës do të botohet artikulli ose storja e tij.

 ‒ Raportoni për atë që e shihni, pa ekzagjerime.

 ‒ Mos përdorni ekzagjerime kur përshkruani skena 
me turma të njerëzve.

 ‒ Praktikoni lojë të ndershme. Nëse kandidati e 
akuzon oponentin e tij, atëherë kërkoni koment 
nga oponenti.

Duhet t’i dëgjoni:

PREMTIMET: Ato rëndom janë pjesë e platformës së 
partisë: premtime me krenari për instalimin e sistemeve 
për vaditje, për ndërtimin e autostradave, uljen e 
taksave për arsim apo ato mund të jenë lajme të vogla 
por që e zgjojnë kërshërinë e fshatarëve: «Votoni për 
mua dhe unë do t’u jap dhjetë kokë bagëti». “Votoni 
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për mua dhe pastaj asnjë fëmijë i zonës nuk do të jetë 
këmbëzbathur”. “Votoni për mua dhe pastaj stomaku 
juaj do jetë çdoherë plotë”. Prandaj duhet të jeni të 
vëmendshëm.

PERSONA QË NDËRHYJNË: Personat që ndërhyjnë 
në të vërtetë janë njerëz të cilët duan në takime t’ua 
ndërpresin fjalën përmes ndërhyrjeve të tyre dhe 
mund të shkaktojnë dhunë ose përbuzje. Duhet të 
jeni të kujdesshëm lidhur me gafet komike. Mund t’ju 
citojnë në kontekstin e njëjtë.

PAPRITSHMËRIA: Në takimet publike shpeshherë 
ndodhin punë të papritshme dhe prandaj duhet të jeni 
të kujdesshëm lidhur me këtë.

KONTRADIKTA: Duhet të jeni të gatshëm për 
devijimin e papritur nga drejtimi i fjalimit të 
përgatitur, veçanërisht nga deklarimet kontradiktore 
apo devijimet bazike të platformës së përgatitur. 
Mos u bazoni vetëm në tekstin e shkruar. Duhet të 
jeni vigjilent dhe ta mbikëqyrni situatën. Duhet ta 
vlerësoni disponimin gjatë kohës së takimit. A është 
i tensionuar, i lirë, i hareshëm? Shihni rreth jush dhe 
vëzhgoni se çka shprehin fytyrat e tyre. A ka dikush 
që bën probleme?

TURMA E NJERËZVE: Sa është numri i publikut? 
Shkathtësi e rëndësishme është që në mënyrë të 
saktë të përcaktohet madhësia e turmës. Megjithatë, 
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do të ishte e mençur të citohen burime të ndryshme: 
burimet e juaja, të policisë, të organizatorëve.

KONFRONTIME: Në një atmosferë politike të 
tranzicionit mund të ndodh çdo gjë. Disa sinjale të 
caktuara do t’ju përgatisin. Numri i personave të 
infiltruar nga opozita. Të njëjtit a janë të armatosur. 
Dëgjojeni atë që e flasin personat e turmës. Mbikëqyrni 
prezencën e personave të sigurimit. Të njëjtit a janë 
të armatosur me mburoja, shufra gome, mitraloza 
dhe me gaz lotsjellës. Të njëjtit a presin probleme. 
A manifestojnë nervozë? Mos merrni konkluzione 
të nxituara lidhur me atë se si u shkaktua problemi 
nëse krijohet rrëmujë e beftë. Bisedoni me njerëzit, 
ndoshta ju ka shpëtuar pa vërejtur diçka ose ndonjë 
akt provokues.
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SONDAZHI I OPINIONIT 
PUBLIK

Sondazhi i opinionit publik është karakteristikë e 
përbashkët e  zgjedhjeve. Ai mund të organizohet 
nga mediat, nga partitë politike ose nga shërbimet 
sociale. Shumica e sondazheve të opinionit publik të 
organizuara nga mediat mbështeten në modelin e  
«garave»: kush udhëheq, kush është i fundit? Madje 
shpeshherë kanë rol të ekzagjeruar gjatë mbulimit të 
fushatës.

Në të vërtetë nga gazetarët pritet t’i komentojnë 
sondazhet që i organizojnë të tjerët. Sipas kësaj, ata 
duhet të kenë njohuri bazike për teknikat e sondazhit 
të opinionit publik, me qëllim që të analizohen dhe 
të interpretohen në mënyrë përkatëse të dhënat e 
sondazhit, ndërkaq edhe të përcaktohen manipulimet 
e mundshme ose interpretimet e gabueshme.   
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SERVISI PUBLIK DHE ZGJEDHJET

Servisi publik duhet doemos ti informojë të gjithë 
qytetarët. Gjatë fushatës parazgjedhore, serviset 
publike duhet doemos t’i sigurojnë publikut 
informacione relevante në mënyrë që qytetarët të 
jenë të informuar për opsionet që ofrohen në zgjedhje.

Në mënyrë të veçantë, serviset publike duhet doemos 
të sigurojnë informacione lidhur me:
 ‒ Partitë politike dhe kandidatët të cilët marrin pjesë 

në zgjedhje.
 ‒ Çështje që janë në thelbin e fushatës, duke i 

përfshirë edhe materialet e manifesteve të partive.
 ‒ Procesin e votimit dhe me të gjitha informacionet e 

tjera që do t’u ndihmojnë njerëzve të marrin pjesë 
në zgjedhje.

Servisi publik duhet doemos të jetë i paanshëm.

Servisi publik duhet doemos të jetë i balancuar 
dhe i paanshëm gjatë transmetimit të lajmeve dhe 
informacioneve që kanë të bëjnë me zgjedhjet. 
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во однос на ниедна партија или кандидат, но, исто 
така , треба да обезбедат еднаков пристап до ме-
диумите за сите кандидати и партии кои учеству-
ваат на изборите.

3. Јавните сервиси мора да бидат професионални
Јавните сервиси мора да демонстрираат највисоки 
стандарди на новинарство и мора да обезбе-
дат балансиран, прецизен и непристрасен начин 
на покривање на тековните настани, а истовре-
мено владата мора да обезбеди и механизам за 
регулирање и мониторинг на програмите кои се 
емитуваат во врска со изборите.

15НОВИНАРСКИ  ПРИРАЧНИК 
ЗА  СЛЕДЕЊЕ  НА  ИЗБОРИServisi publik në mënyrë të veçantë duhet të sigurojë 

që serviset programore dhe informative të jenë të 
paanshëm ndaj partive ose kandidatëve, megjithatë 
duhet të sigurojnë qasje të barabartë deri te mediat 
për të gjithë kandidatët dhe partitë që marrin pjesë 
në zgjedhje.

Serviset publike duhet doemos të jenë profesionale.

Serviset publike duhet doemos të demonstrojnë 
standarde më të larta të gazetarisë dhe duhet 
doemos të sigurojnë mënyrë të balancuar, të saktë 
dhe të paanshme të mbulimit të ngjarjeve rrjedhëse, 
kurse nga ana tjetër Qeveria duhet doemos të 
sigurojë mekanizëm për rregullimin dhe monitorimin 
e programeve që transmetohen lidhur me zgjedhjet.



18

KARTA E RAPORTIMIT 
ETIK NË ZGJEDHJE  

Në fillim të vitit 2016, me nismën e Këshillit të Etikës 
të Mediave në Maqedoni (KEMM), nga ana e një numri 
të madh të mediave me influencë, u nënshkrua Karta e 
Raportimit Etik në Zgjedhje.1  Me këtë Kartë, gazetarët, 
redaktorët dhe udhëheqësia e mediave, obligohen se 
do t’i respektojnë parimet themelore të profesionit të 
gazetarisë duke e respektuar të drejtën e publikut të 
informohet në mënyrë objektive, autentike dhe në 
kohë, si dhe duke e pasur përgjegjësinë e plotë dhe 
duke qenë koshient për rolin e mediave në zgjedhjet 
e ardhshme parlamentare.    

Parimet e vërtetësisë dhe objektivitetit 
Nënkuptojnë gjurmimin e të vërtetës dhe raportim 
korrekt, përmes transmetimit të fakteve në mënyrë 
të qartë dhe pa ekuivoke. Në rast të publikimit 
të informacioneve të gabuara, media do ta 
bëjë maksimumin e mundshëm që t’i korrigjojë 
informacionet e këtilla.  

1  KEMM, 2016, Karta e Raportimit Etik në Zgjedhje: 
 http://semm.mk/novosti/2015-08-11-15-03-18/204-2016-01-27-13-41-21
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Parimi i balancimit

Nënkupton prezantim të qëndrimeve dhe perceptimeve 
të ndryshme në kontekstin e vërtetë dhe pa pasur 
qëndrim të njëanshëm ndaj asnjë kandidati, partie 
ose koalicioni.

Parimi i distinksionit të qartë midis 
informacioneve dhe komenteve  

Nënkupton se informacionet do të krijohen në atë 
mënyrë që publiku do ta ketë të qartë dallimin midis 
fakteve, perceptimeve dhe opinioneve. 

Parimi i ndershmërisë dhe pavarësisë 

Nënkupton se media do të përdorë qasje të 
ndershme gjatë sigurimit të informacioneve dhe gjatë 
prezantimit të tyre, duke iu shmangur transmetimeve 
sensacionale të temave dhe ngjarjeve, si dhe 
supozimeve të gabueshme të cilat publikun mund ta 
vënë në lajthitje.

Parimi i solidaritetit profesional 

Në punën e vet, media do ta stimulojë solidaritetin e 
ndërsjellë dhe qëndrimet divergjente dhe nuk do të 
veprojë në atë mënyrë që nënkupton përplasje me 
mediat dhe kolegët e tjerë.
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Parimi i pavarësisë redaktuese dhe integritetit 
profesional

Media obligohet të raportojë në mënyrë të pavarur nga 
perceptimet personale, nga interesat dhe ndikimet 
e jashtme, të cilat mund ta rrënojnë pavarësinë 
redaktuese dhe integritetin profesional.

Parimi i respektimit dhe tolerancës  

Nënkupton respekt të dinjitetit, reputacionit, të 
drejtave dhe integritetit personal gjatë informimit të 
publikut. Media, gjatë raportimeve të veta, nuk do 
të përdorë stereotipa, paragjykime dhe përçmime 
mbi asnjë bazë, si dhe nuk do të përdorë gjuhë të 
urrejtjes dhe gjuhë nxitëse.

Parimi i lirisë dhe përgjegjësisë

Nënkupton se liria ia imponon përgjegjësinë medias 
sa i përket formës dhe përmbajtjes së mesazheve që 
ua adreson publikut dhe pasojat që burojnë nga të 
njëjtat mbi mjedisin e gjerë shoqëror.   

Nënshkruesit të kësaj Karte kanë rënë dakord se 
do t’u përmbahen parimeve të saj dhe në mënyrë 
aktive do të angazhohen për afirmimin e etikës dha 
profesionalizmit gjatë raportimit.
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KODEKSI I FEDERATËS 
NDËRKOMBËTARE TË GAZETARËVE

Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve në Kongresin e 
Përbotshëm të Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve 
(IFJ) në vitin 1954, miratoi Deklaratë për Parimet e 
Sjelljes së Gazetarëve2 (Kodeksi i IFJ), e cila u ndryshua 
në Kongresin e Përbotshëm në vitin 1986.

E njëjta specifikohet si standard për sjellje profesionale 
të gazetarëve të cilët janë të angazhuar në grumbullimin, 
transmetimin, përhapjen dhe komentimin e lajmeve 
dhe informacioneve gjatë përshkrimit të ngjarjeve.  

1. Respektimi i të vërtetës dhe i të drejtës së publikut 
që të arrijë deri te e vërteta është detyra e parë e 
gazetarëve;   

2. Në përputhje me këtë detyrim, gazetari në çdo 
kohë duhet t’i mbrojë parimet e lirisë gjatë procesit të 
ndershëm të grumbullimit dhe publikimit të lajmeve 
dhe të drejtës së komentit dhe kritikës së ndershme; 

2 IFJ, 2016, Declaration of Principles on the Conduct of Jour-
nalists: http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles/
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3. Gazetari do të raportoj vetëm në përputhje me 
faktet të cilave ai/ajo ua di burimin. Gazetari nuk 
guxon t’i fsheh të dhënat esenciale dhe të falsifikoj 
dokumente; 

4. Gazetari do të përdor vetëm metoda të ndershme 
që të vijë deri te lajmi, fotografitë dhe dokumentet; 

5. Gazetari do ta bëjë maksimumin e mundshëm 
në mënyrë që t’i korrigjoj të gjitha informacionet 
e publikuara të cilat janë të pasakta dhe mund të 
shkaktojnë dëme; 

6. Gazetari do ta respektojë konfidencialitetin 
profesional lidhur me burimin e informacioneve; 

7. Gazetari duhet të jetë i vetëdijshëm për rrezikun 
nga diskriminimi që mund të mbështetet edhe nga 
mediat dhe duhet ta bëjë maksimumin e mundshëm në 
mënyrë që t’i shmanget mbështetjes së diskriminimit të 
atillë, mes tjerash, në bazë të racës, gjinisë, orientimit 
seksual, gjuhës, religjionit, përcaktimit politik ose 
përcaktimit tjetër, si dhe origjinës kombëtare ose 
sociale; 

8. Gazetari do t’i konsideroj si shkelje serioze profesionale 
çështjet, si vijojnë: plagjiaturat; prezantimin e rrejshëm 
malicioz; shpifjet, akuzat e pabaza; mit-marrjen në 
cilëndo qoftë formë për shkak të publikimit ose fshehjes 
së informacionit; 
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9. Gazetarët e denjë për ta ushtruar këtë profesion do të 
konsiderojnë se është detyrë e tyre që në mënyrë lojale 
t’i respektojnë parimet e lartpërmendura. Në kuadër 
të së drejtës së përgjithshme të çdo vendi, gazetari 
do të pranoj se sa u përket çështjeve profesionale 
kompetent janë kolegët e tij duke përjashtuar çdo lloj 
ndërhyrje nga qeveritë ose nga të tjerët.

Професионалните новинари  при покривањето на избо-
рите имаат ист вид  одговорност како и при покривање 
на која било друга тема.  Не постои посебна нови-
нарска етика за изборите, туку истите професионал-
ни стандарди и начела кои важат при секојдневното 
работење важат и за изборите. Сепак, изборите секо-
гаш се најголемиот тест за етиката на новинарите. Ток-
му од овие причини секаде во светот професионалните 
здруженија на новинарите подготвуваат вакви прирач-
ници за покривање на изборите, а информативните ре-
дакции на медиумите ги обучуваат своите новинари за 
предизвиците на изборниот процес. 

17НОВИНАРСКИ  ПРИРАЧНИК 
ЗА  СЛЕДЕЊЕ  НА  ИЗБОРИ
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KODEKSI I GAZETARËVE 
DHE ZGJEDHJET

Kodeksi i gazetarëve të Maqedonisë,3 i miratuar më 
datë 14.11.2001, vetëm në nenin 14 fokusohet në 
procesin zgjedhor:

“Raportimi nga proceset politike, veçanërisht nga 
zgjedhjet, duhet të jetë i paanshëm dhe i balancuar. 
Gazetari doemos duhet të sigurojë distancë 
profesionale nga subjektet politike.”

Ky nen do të thotë se gazetarët çdoherë në mënyrë 
kritike do t’i ndjekin proceset politike, si dhe përdorimin 
dhe abuzimin e mundshëm të fuqisë politike dhe 
ekonomike. Gazetarët nuk do të propagandojnë në 
favor të asnjë partie ose opsioni politik. Kur bëhet 
fjalë për komunikatat e partive politike ose grupeve 
dhe organizatave të tjera, kjo duhet të theksohet në 
mënyrë të qartë, ndërsa gjatë përpunimit redaktorial 
nuk duhet të shtrembërohen faktet, konteksti dhe 
kuptimi. Mospublikimi i ndonjë informacioni nuk duhet 
të ndërlidhet me motive ideologjike ose partiake. 

3 SHGM, 2001, Kodeksi i Gazetarëve të Maqedonisë 
 http://www.znm.org.mk/drupal-7.7/mk/node/440
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Në dispozitat tjera të Kodeksit të Gazetarëve të 
Maqedonisë, edhe pse zgjedhjet nuk përmenden, ato 
plotësisht mund të përdoren gjatë kohës së zgjedhjeve. 

Gazetarët profesionistë, gjatë mbulimit të zgjedhjeve, 
kanë përgjegjësi të njëjtë si edhe gjatë mbulimit të 
cilësdo qoftë ngjarje tjetër. Nuk ekziston etikë e veçantë 
e gazetarëve për zgjedhjet, por standardet dhe parimet 
e njëjta profesionale të cilat vlejnë gjatë aktiviteteve 
të përditshme vlejnë edhe për zgjedhjet. Megjithatë, 
zgjedhjet çdoherë janë sprova më e madhe për etikën 
e gazetarëve. Pikërisht për këto shkaqe, në çdo vend 
të botës shoqatat profesionale të gazetarëve përpilojnë 
manuale të këtilla për mbulimin e zgjedhjeve, ndërsa 
redaksitë informative të mediave i trajnojnë gazetarët 
e tyre për sfidat e procesit zgjedhor.

Parimet e sjelljes së gazetarëve

Liria e medias është e drejtë e pakontestueshme. 
Detyra kryesore e gazetarëve është ta respektojnë 
të vërtetën dhe të drejtën e publikut që të jetë i 
informuar në përputhje me nenin 16 të Kushtetutës 
së Republikës së Maqedonisë.4 Gazetarët duhet 
transmetojnë informacione, ide dhe opinione dhe kanë 
të drejtë të komentojnë. Duke i respektuar vlerat etike 
dhe standardet profesionale, gjatë transmetimit të 

4 Kuvendi i RM, Kushtetuta e RM: http://www.sobranie.mk/
ustav-na-rm.nspx
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informacioneve, gazetarët duhet të jenë të ndershëm, 
objektiv dhe të saktë. Është e drejtë dhe detyrë e 
gazetarëve të tentojnë ta pengojnë censurën dhe ta 
pengojnë shtrembërimin e informacioneve. Duke e 
ndjekur rolin e tyre, në ndërtimin e shoqërisë civile 
dhe demokracisë, gazetarët do t’i mbrojnë të drejtat 
e njeriut, dinjitetin dhe lirinë, do ta respektojnë 
pluralizmin e ideve dhe qëndrimeve, do të kontribuojnë 
në përforcimin e shtetit ligjor dhe në kontrollin e 
pushtetit dhe subjekteve të tjerë të jetës publike.

Në bazë të këtyre parimeve dhe vlerave etike: 

1. Gazetari ka të drejtë për qasje të lirë deri te të 
gjitha burimet e informacionit me interes publik. 
Gazetari duhet të publikoj informacione të sakta dhe 
të verifikuara dhe nuk do të fsheh të dhëna thelbësore 
dhe nuk do të falsifikojë dokumente. Nëse informacioni 
nuk mund të konfirmohet, ose nëse bëhet fjalë për 
supozim, përkatësisht spekulim, kjo gjë duhet të 
tregohet dhe publikohet. Saktësia e informacionit 
duhet të verifikohet sa më shumë që është e mundur;

2. Nëse gazetari pengohet të ketë qasje deri te 
informacioni i kërkuar, për këtë ka të drejtë ta 
informojë publikun;

3. Gazetari do të përpiqet që t’i sigurohet publikimi i 
korrigjimit, demantit dhe përgjigjes, në rastin kur do 
të konstatohet pasaktësi e informacionit;
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4. Gazetari do ta specifikojë burimin e informacioneve, 
por nëse burimi kërkon që të mbetet anonim, atëherë 
gazetari do ta mbrojë;

5. Gazetari do t’i respektoj ligjet e shtetit, megjithatë 
nuk do të publikojë ose nuk do të fsheh asgjë që është 
në kundërshtim me interesin publik;

6. Gazetari nuk guxon ta përdor median për publikimin 
ose fshehjen e informacioneve për përfitimin e dobisë 
personale. Ryshfeti, korrupsioni dhe shtrëngimi nuk 
janë në pajtim me profesionin e gazetarisë.

Nuk guxon të lejoj që reklamimi dhe motivet e tjera 
komerciale të ndikojnë mbi lirinë e informimit. Duhet 
të ekzistoj një kufizim midis reklamimit dhe tekstit 
gazetaresk me ilustrimin;

7. Gazetari do ta respektoj privatësinë e personit, 
përveç kur kjo është në kundërshtim me interesin 
publik. Gazetari duhet detyrimisht ta respektoj 
dhimbjen personale dhe hidhërimin;

8. Mënyra e informimit, në raste të aksidenteve, 
fatkeqësive elementare, luftërave, tragjedive 
familjare, sëmundjeve, procedurave gjyqësore duhet 
doemos të lirohet nga sensacionalizmat.

Në procedurat gjyqësore duhet të respektohet parimi i 
prezumimit të pafajësisë, të raportohet për të gjitha palët 
e përfshira në kontestin dhe të mos sugjerohet aktgjykimi;
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9. Gazetari nuk guxon të intervistoj ose fotografoj 
fëmijë nën moshën 16 vjeçare pa pëlqimin e prindërve 
ose kujdestarëve, përveç nëse një gjë e këtillë nuk 
është në përputhje me të drejtat e fëmijës. E njëjta 
ka të bëjë edhe për personat me aftësi të kufizuar, të 
cilët nuk janë në gjendje të gjykojnë në mënyrë të 
vetëdijshme;

10. Gazetari me vetëdije nuk do të krijojë, dhe as të 
trajtojë informacione të cilat i rrezikojnë liritë dhe të 
drejtat e njeriut, nuk do të flas me gjuhën e urrejtjes 
dhe nuk do të nxisë dhunë dhe diskriminim mbi çfarëdo 
qoftë baze (kombëtare, fetare, racore, gjinore, sociale, 
gjuhësore, orientimit seksual, politike …);

11. Gazetari do t’u përmbahet edhe standardeve 
përgjithësisht të pranuara shoqërore për modesti dhe 
për respektimin e diversiteteve etnike, kulturore dhe 
religjioze në Maqedoni;

12. Plagjiatura është e papranueshme. Citatet nuk 
guxojnë të përdoren pa u theksuar burimi ose autori;

13. Gazetari duhet të bëjë dallim midis fakteve dhe 
opinioneve, midis lajmit dhe komentit;

14. Raportimi nga proceset politike, veçanërisht nga 
proceset e zgjedhjeve, duhet të jetë i paanshëm dhe 
i balancuar.

Gazetari duhet doemos të sigurojë distancë profesionale 
nga subjektet politike;
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15. Gazetari duhet doemos ta kultivojë kulturën e të 
shprehurit dhe kulturën e etikës. Nuk është në pajtim 
me profesionin e gazetarit komunikimi i pahijshëm me 
publikun;

16. Gazetari do ta ruaj reputacionin dhe dinjitetin e 
profesionit të tij, do ta stimuloj solidaritetin e ndërsjellë 
dhe divergjencën e qëndrimeve dhe nuk do ta përdor 
median e tij për qërim hesapesh me personalitete, 
përfshirë këtu edhe kolegët e tij;

17. Gazetari ka të drejtë ta refuzoj detyrën e punës, 
nëse është në kundërshtim me parimet e Kodeksit.

Dispozita përfundimtare të Kodeksit 

Gazetarët, të cilët punojnë në përputhje me Kodeksin, 
e gëzojnë mbështetjen e shtëpisë së tyre mediatike 
dhe të organizatës së tyre profesionale. Në përputhje 
me legjislacionin e Republikës së Maqedonisë, 
gazetarët, sa i përket profesionit, do ta pranojnë 
gjykimin vetëm të kolegëve të tyre dhe do të jenë 
jashtë ndikimeve politike dhe ndikimeve të tjera. Për 
respektimin e parimeve të Kodeksit kujdeset Këshilli i 
Nderit pranë Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë.
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LEGJISLACIONI 
NDËRKOMBËTAR PËR 
LIRINË E SHPREHJES 

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 (neni 19 i Deklaratës 
Universale për të Drejtat e Njeriut5).

Gjithkush duhet të ketë të drejtën e lirisë së 
shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë e kërkimit, 
marrjes dhe përhapjes së informacioneve dhe ideve 
të të gjitha llojeve, pavarësisht nga kufijtë, qoftë me 
gojë, me shkrim, në formë të shtypur ose artistike, 
ose me çdo mjet tjetër të zgjedhur prej tij (neni 19 
paragrafi 2 i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile 
dhe Politike6).

5 OKB, 1948, Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut: http://
www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

6 OKB, 1966, Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe 
Politike: http://bezomrazno.mk/wp-content/uploads/2013/10/
Megjunaroden-pakt-za-gragjanski-i-politicki-prava.pdf
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LEGJISLACIONI 
NDËRKOMBËTAR I ZGJEDHJEVE 

Në nenin 21 të Deklaratës Universale për të 
Drejtat e Njeriut, garantohet e drejta e çdo 
qytetari të marrë pjesë në qeverisjen e vendit 
dhe të ketë qasje në shërbimet publike përmes 
zgjedhjeve të lira. 

Neni 21 i Deklaratës Universale për të Drejtat e 
Njeriut thotë:

1. Gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë në qeverisjen 
e vendit të vet, drejtpërsëdrejti ose me anë të 
përfaqësuesve të zgjedhur lirisht.

2. Gjithkush ka njësoj të drejtë të hyjë në shërbimet 
publike të vendit të vet.

3. Vullneti i popullit është bazë e pushtetit shtetëror, 
ky vullnet duhet të shprehet në zgjedhjet e 
herëpashershme dhe të lira, të cilat duhet të jenë 
të përgjithshme me votë të barabartë, si dhe me 
votim të fshehtë ose sipas procedurës përkatëse të 
votimit të lirë.   
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Neni 25 i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile 
dhe Politike thotë se secili ka të drejtë:

(а)  Të marrë pjesë në drejtimin e punëve publike, qoftë 
drejtpërsëdrejti ose nëpërmjet përfaqësuesve të 
zgjedhur lirisht;

(b) Të votojë dhe të zgjidhet gjatë zgjedhjeve 
të vërteta të herëpashershme, me votim të 
përgjithshëm dhe të barabartë dhe me vota të 
fshehta, të cilat sigurojnë shprehjen e lirë të 
vullnetit të zgjedhësve;

(c)  Të pranohet, në kushte të përgjithshme barazie, 
për të ushtruar funksione publike në vendin e tij.
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LEGJISLACIONI MAQEDONAS 
PËR NDJEKJEN MEDIATIKE TË 
ZGJEDHJEVE 

Roli i medias në zgjedhjet në Maqedoni rregullohet me 
Kodin Zgjedhor. Ky Kod,7 i cili u ndryshua dhe plotësua 
disa herë, fushatën zgjedhore e përcakton si tubim 
publik, si edhe ngjarjet e tjera publike të organizuara 
nga partitë politike dhe kandidatët e pavarur. Fushata 
përfshinë afishimin publik të pllakateve dhe video-
prezantime në vende publike, prezantim zgjedhor 
mediatik, distribuim të materialeve të shtypura dhe 
prezantim publik të kandidatëve të verifikuar nga 
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ). Persona 
të huaj juridikë dhe fizikë nuk mund të organizojnë 
dhe as të marrin pjesë në fushatë zgjedhore. Sipas 
këtij Kodi, fushata zgjedhore fillon 20 ditë para ditës 
së zgjedhjeve dhe ndërpritet 24 orë para ditës së 
zgjedhjeve.

7 KSHZ, 2016, Kodi Zgjedhor i Republikës së Maqedonisë: 
http://www.sec.mk/izboren-zakonik/
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PREZANTIMI MEDIATIK

Radiodifuzerët do të sigurojnë mbulim të balancuar të 
zgjedhjeve, në këtë mënyrë: 

 ‒ për zgjedhjen e Presidentit të Republikës, në 
përputhje me parimin e barazisë për të gjithë 
kandidatët; 

 ‒ për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e RM-së, 
në përputhje me parimin e proporcionalitetit sipas 
numrit të listave të verifikuara të kandidatëve për 
deputetë; 

 ‒ për zgjedhjen e kryetarit të komunës, në përputhje 
me parimin e barazisë për të gjithë kandidatët; 

 ‒ për zgjedhjen e anëtarëve të këshillave të 
komunave ose të Qytetit të Shkupit, për 
radiodifuzerët në nivel shtetëror dhe rajonal në 
përputhje me parimin e proporcionalitetit sipas 
numrit të listave të verifikuara të kandidatëve për 
anëtarë të këshillave, ndërsa për radiodifuzerët në 
nivel lokal në përputhje me parimin e barazisë. 
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во однос на ниедна партија или кандидат, но, исто 
така , треба да обезбедат еднаков пристап до ме-
диумите за сите кандидати и партии кои учеству-
ваат на изборите.

3. Јавните сервиси мора да бидат професионални
Јавните сервиси мора да демонстрираат највисоки 
стандарди на новинарство и мора да обезбе-
дат балансиран, прецизен и непристрасен начин 
на покривање на тековните настани, а истовре-
мено владата мора да обезбеди и механизам за 
регулирање и мониторинг на програмите кои се 
емитуваат во врска со изборите.

15НОВИНАРСКИ  ПРИРАЧНИК 
ЗА  СЛЕДЕЊЕ  НА  ИЗБОРИ

Ndryshimet e fundit të Kodit Zgjedhor parashikojnë 
që gjatë kohës së fushatës zgjedhore radiodifuzerët 
të cilët i mbulojnë zgjedhjet gjithsej mund të 
transmetojnë 18 minuta kohë shtesë për reklamim 
në orë reale program të transmetuar, të dedikuar 
vetëm për reklamim të paguar politik, prej të cilave 
për partitë politike në pushtet më së shumti mund të 
ndajnë tetë minuta, për paritë politike në opozitë, të 
përfaqësuara në Kuvendin e RM-së mund të ndajnë 
më së shumit tetë minuta, për partitë politike në 
Kuvendin e RM-së të cilat nuk kanë grup deputetësh 
mund të ndajnë një minutë, ndërsa për partitë politike 
të cilat nuk janë të përfaqësuara në Kuvendin e RM-së 
mund të ndajnë një minutë. 
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DETYRIMET E MEDIAS 
DHE GAZETARËVE 

– Radiodifuzerët, mediat e shkruara dhe portalet 
e internetit e kanë për detyrë që në afat prej 
pesë ditësh, nga dita e shpalljes së zgjedhjeve, të 
përcaktojnë lista të çmimeve për reklamim të paguar 
politik për pjesëmarrësit e procesit zgjedhor. Deri në 
fillimin e fushatës zgjedhore, ato e kanë për detyrë së 
paku dy herë publikisht t’i shpallin listat e çmimeve 
në programet, përkatësisht në edicionet e tyre.

- Mediat e shkruara dhe portalet e internetit e 
kanë për detyrë që listat e çmimeve t’ia dërgojnë 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Entit 
Shtetëror të Revizionit dhe Komisionit Shtetëror 
për Parandalimin e Korrupsionit në afat prej 
pesë ditësh nga dita e shpalljes së zgjedhjeve, 
ndërsa radiodifuzerët t’ia dërgojnë Agjencisë 
për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale, 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Entit 
Shtetëror të Revizionit dhe Komisionit Shtetëror 
për Parandalimin e Korrupsionit në afat prej pesë 
ditësh nga dita e shpalljes së zgjedhjeve. Listat e 
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çmimeve nuk guxon të ndryshohen gjatë kohës së 
fushatës zgjedhore.

- Radiodifuzerët e kanë për detyrë që gjatë fushatës 
zgjedhore pjesëmarrësve në fushatë t’u mundësojnë 
kushte të barabarta për qasje deri te të gjitha format 
e prezantimit zgjedhor mediatik – lajme, programe 
të posaçme informative, prezantim politik falas dhe 
reklamim të paguar politik. Programet e dedikuara 
për publikun e mitur nuk guxon të shfrytëzohen për 
prezantim zgjedhor mediatik.

- Radiodifuzerët e kanë për detyrë ta incizojnë 
sinjalin dalës të programit të tyre, nga dita e 
shpalljes së zgjedhjeve deri në përfundimin e tyre, 
ndërsa regjistrimet e programit të përgjithshëm 
t’i ruajnë më së paku 30 ditë pas përfundimit të 
zgjedhjeve. 

- Me kërkesë të Agjencisë për Shërbime Mediatike 
Audio dhe Audiovizuale, radiodifuzerët e kanë për 
detyrë më së voni në afat prej 48 orësh nga pranimi 
i kërkesës, Agjencisë t’ia dërgojnë regjistrimet nga 
programi i transmetuar, si dhe të dhëna të tjera 
lidhur me mbulimin mediatik të zgjedhjeve. 

-  Media në Republikën e Maqedonisë e ka për detyrë 
që të gjithë pjesëmarrësve në procesin zgjedhor t’u 
sigurojë qasje të barabartë për reklamim të paguar 
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politik. Reklamimi i paguar politik duhet doemos 
të shënohet në mënyrë adekuate dhe të dukshme 
si “reklamim i paguar politik” dhe në mënyrë të 
qartë të veçohet nga përmbajtjet e tjera të medias. 
Në të gjitha format e reklamimit të paguar politik 
porositësi i reklamimit doemos duhet të shënohet 
në mënyrë të qartë. Nuk lejohet pjesëmarrja e të 
miturve në reklamimin e paguar politik. 

- Servisi Radiodifuziv Publik e ka për detyrë, pa 
kompensim, në bashkëpunim me Komisionin 
Shtetëror të Zgjedhjeve, t’i informojë qytetarët për 
mënyrat dhe teknikat e votimit dhe të transmetojë 
informacione të tjera lidhur me procesin zgjedhor.

- Gjatë kohës së fushatës zgjedhore Servisi 
Radiodifuziv Publik e ka për detyrë të sigurojë 
qasje të barabartë në programin informativ, me 
ç’rast 30% të kohës i transmeton ngjarjet e ditës, 
nga vendi dhe bota, 30% të kohës për aktivitetet 
e partive politike në pushtet, 30% të kohës për 
aktivitetet e partive politike në opozitë dhe 10% të 
kohës për aktivitetet e partive politike të cilat nuk 
janë përfaqësuar në Kuvendin e RM-së. 

- Gjatë kohës së fushatës zgjedhore, Servisi 
Radiodifuziv Publik e ka për detyrë të transmetojë 
prezantim politik falas të pjesëmarrësve në procesin 
zgjedhor, në përputhje me parimet e balancimit.  
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- Nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në 
heshtjen zgjedhore Servisi Radiodifuziv Publik 
e ka për detyrë të organizojë emisione debative 
për partitë më të mëdha politike nga pushteti 
dhe opozita, si dhe për pjesëmarrësit e tjerë në 
procesin zgjedhor. 

-  Kanali i Kuvendit, në kohëzgjatje prej tre orësh, 
do të siguroj prezantim politik falas për fushatat 
e partive politike të përfaqësuara në Kuvendin e 
RM-së, si dhe një orë për prezantim politik falas të 
fushatave të paraqitësve të listave të cilët nuk janë 
të përfaqësuar në Kuvendin e RM-së. 

-   Prezantimi politik falas duhet doemos të shënohet 
në mënyrë adekuate dhe të dukshme si “prezantim 
politik falas” gjatë gjithë kohës së transmetimit.

-  Servisi Radiodifuziv Publik në afat prej 60 ditësh, 
nga dita e miratimit të Kodit Zgjedhor, miraton 
Rregulla për prezantim të balancuar mediatik 
politik,8 në konsultim me pjesëmarrësit në procesin 
zgjedhor dhe Agjencinë për Shërbime Mediatike 
Audio dhe Audiovizuale dhe të njëjtat i publikon në 
ueb faqen e vet.

8  RTM, 2016, Rregulla për prezantim të balancuar mediatik 
politik:  http://mrt.com.mk/node/28766 
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Mediat dhe gazetarët nuk guxojnë

– Radiodifuzerët nuk guxojnë të transmetojnë 
reklamim të paguar politik në lajme, në programe 
të veçanta informative, në programe arsimore dhe 
në programe për fëmijë, si dhe në transmetime nga 
ngjarjet fetare, sportive, kulturore, zbavitëse dhe nga 
ngjarje të tjera. 

-  Servisi Radiodifuziv Publik nuk guxon të transmetojë 
reklamim të paguar politik. 

- Radiodifuzerët nuk guxojnë të transmetojnë 
prezantim politik falas në programet e tyre nga dita 
e shpalljes së zgjedhjeve deri në përfundimin e tyre.

-  Programet e veçanta informative nuk guxon të 
shfrytëzohen si formë e reklamimit të paguar politik. 

- Radiodifuzerët, mediat e shkruara dhe portalet 
e internetit, si dhe personat e ndërlidhur me ta, në 
asnjë mënyrë nuk guxojnë të financojnë ose t’u japin 
donacione partive politike. 

-  Raportimet për aktivitetet e rregullta të organeve 
shtetërore, organet komunale dhe të Qytetit 
të Shkupit, të institucioneve dhe organizatave 
shtetërore, si dhe për aktivitetet e personave juridikë 
dhe personave të tjerë të cilëve me ligj u është 
besuar ushtrimi i autorizimeve publike, në programet 
e readiodifuzerëve dhe në Kanalin e Kuvendit, në 
periudhën nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në 
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përfundimin e tyre nuk guxon të jetë në funksion të 
prezantimit mediatik zgjedhor.

-  Redaktorët, gazetarët, udhëheqësit e programeve 
dhe prezantuesit, të angazhuar në përgatitjen e 
programeve të radiodifuzerëve nuk guxojnë të 
marrin pjesë në aktivitete parazgjedhore të partive 
politike, koalicioneve, grupeve të zgjedhësve 
dhe përfaqësuesve të tyre. Nëse marrin pjesë në 
aktivitete të këtilla, angazhimi i tyre në programet e 
radiodifuzerëve u pezullohet nga dita e shpalljes së 
zgjedhjeve deri në përfundimin e tyre. 

-  Nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në fillimin 
e fushatës zgjedhore, readiodifuzerët dhe mediat e 
shkruara nuk guxojnë të transmetojnë, përkatësisht 
të publikojnë reklamim të paguar politik, përveç 
njoftimeve dhe komunikatave për grumbullimin e 
nënshkrimeve për mbështetjen e kandidaturës së 
grupit të zgjedhësve. 

- Nga dita e shpalljes së zgjedhjeve e deri në 
përfundimin e tyre, readiodifuzerët, mediat e shkruara 
dhe internet portalet nuk guxojnë të transmetojnë, 
përkatësisht të publikojnë reklama të financuara nga 
Buxheti i RM-së, nga buxhetet e komunave dhe nga 
buxheti i Qytetit të Shkupit dhe të gjithë personave 
të tjerë të cilëve me ligj u është besuar ushtrimi i 
autorizimeve publike. 

- Nga dita e shpalljes së zgjedhjeve dhe deri në 
përfundimin e tyre, në raportimet për aktivitetet 
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e rregullta të organeve shtetërore, organeve të 
komunave dhe të Qytetit të Shkupit, të institucioneve 
dhe organizatave shtetërore, si dhe për aktivitetet e 
personave juridikë dhe personave të tjerë të cilëve 
me ligj u është besuar ushtrimi i autorizimeve publike 
në programet e readiodifuzerëve nuk guxon të jetë 
në funksion të prezantimit mediatik zgjedhor të asnjë 
subjekti politik.

објекти од општествени дејности, освен ако тоа не 
е предвидено во тековната годишна програма. 

Овие лица имаат забрана да исплатат вонредно 
плати, пензии, социјална помош или други исплати 
од буџетски средства и од јавни фондови, ниту мо-
жат да отуѓуваат државен капитал, ниту да потпи-
шуваат колективни договори. Ваквата забрана за 
нив трае од денот на распишувањето до завршу-
вањето на изборите.  

31НОВИНАРСКИ  ПРИРАЧНИК 
ЗА  СЛЕДЕЊЕ  НА  ИЗБОРИ
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HESHTJA ZGJEDHORE 

Gjatë kohës së heshtjes zgjedhore ndërpriten të 
gjitha format e prezantimit zgjedhor mediatik të 
pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore. Readiodifuzerët 
edhe gjatë kohës së heshtjes zgjedhore vazhdojnë 
të raportojnë lidhur me procesin zgjedhor në ditën e 
votimit. 

Në rast të raportimit, në ditët e heshtjes zgjedhore, 
do të konsiderohet se mediat e kanë shkelur heshtjen 
zgjedhore nëse publikojnë çfarëdo lloj informacioni, 
fotografi, materiale audio dhe audio-vizuale lidhur me 
pjesëmarrësit në zgjedhje ose në të cilat marrin pjesë 
pjesëmarrësit e zgjedhjeve; çfarëdo lloj formash të 
raportimit mediatik të cilat në mënyrë transparente ose 
të kamufluar janë në funksion të fushatës zgjedhore 
të dikujt dhe mund të ndikojnë mbi vendimin e 
zgjedhësve; çfarëdo lloj të dhënash të cilat e zbulojnë 
identitetin e subjekteve politike dhe të individëve të 
përfshirë në incidente ose  parregullsi të tjera në ditën 
e votimit, si dhe deklarata të kandidatëve në procesin 
zgjedhor, të pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore, të 
përfaqësuesve të partive politike dhe të bartësve të 
funksioneve në organet e pushtetit. 

објекти од општествени дејности, освен ако тоа не 
е предвидено во тековната годишна програма. 

Овие лица имаат забрана да исплатат вонредно 
плати, пензии, социјална помош или други исплати 
од буџетски средства и од јавни фондови, ниту мо-
жат да отуѓуваат државен капитал, ниту да потпи-
шуваат колективни договори. Ваквата забрана за 
нив трае од денот на распишувањето до завршу-
вањето на изборите.  

31НОВИНАРСКИ  ПРИРАЧНИК 
ЗА  СЛЕДЕЊЕ  НА  ИЗБОРИ
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SONDAZHI I OPINIONIT 
PUBLIK 

Rezultatet e sondazhit të opinionit publik lidhur me 
pjesëmarrësit e procesit zgjedhor publikohen më së 
voni pesë ditë para ditës së caktuar për mbajtjen e 
zgjedhjeve për rrethin e parë dhe të dytë të votimit. 

Gjatë publikimit të rezultateve nga sondazhet e 
opinionit publik që kanë të bëjnë me pjesëmarrësit e 
procesit zgjedhor, mediat e kanë për detyrë të ofrojnë 
të dhëna për emrin e porositësit i cili e ka kërkuar 
dhe e ka paguar sondazhin, për institucionin që e ka 
realizuar sondazhin, për metodologjinë e aplikuar, 
për madhësinë dhe strukturën e modelit të sondazhit 
dhe për periudhën brenda të cilës është realizuar 
sondazhi. 

Rezultatet e sondazhit të opinionit publik të zbatuara 
në ditën e zgjedhjeve nuk guxon të publikohen para 
mbylljes së vendeve të votimit. 
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MONITORIMI I MEDIAVE 
PRIVATE 

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe 
Audiovizuale e ka për detyrë ta ndjek prezantimin 
zgjedhor mediatik dhe servisin programor të 
radiodifuzerëve nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri 
në përfundimin e votimit. 

Në Metodologjinë e monitorimit të prezantimit 
zgjedhor mediatik, përmes serviseve programore 
radio-televizive gjatë kohës së proceseve 
zgjedhore9 të miratuar nga Këshilli i Agjencisë 
për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale, 
konstatohet se Agjencia nuk do të bëjë 
mbikëqyrje mbi prezantimin zgjedhor mediatik 
të portaleve të internetit10 meqë për një gjë të 
këtillë nuk ekzistojnë parakushte.

9 ASHMAA, 2016, Metodologjia e monitorimit të prezantimit 
zgjedhor mediatik, përmes serviseve programore radio-
televizive gjatë kohës së proceseve zgjedhore: 

 ht tp://www.avmu.mk/ images/metodolog i ja_za_
monitoring_05.01.2016.pdf

10 ASHMAA,2016, Qëndrimi i ASHMAA  për mbikëqyrjen e 
raportimit të portaleve të internetit: http://www.un.org/en/
universal-declaration-human-rights/



46

Agjencia e ka për detyrë që nga dita e shpalljes së 
zgjedhjeve të paraqes raporte javore deri te Komisioni 
Shtetëror i Zgjedhjeve, ndërsa gjatë kohës së fushatës 
zgjedhore raporte ditore dhe të njëjtat t’i publikojë në 
ueb faqen e saj.

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe 
Audiovizuale e ka për detyrë që në afat prej 48 orësh, 
pas përcaktimit të shkeljeve të dispozitave të këtij 
Kodi, kundër radiodifuzerit që i ka shkelur dispozitat, 
të ngre procedurë për kundërvajtje para gjykatës 
kompetente. 

- Да го наведат името на нарачателот и 
плаќачот на анкетата 

- Институцијата што го извршила испиту-
вањето и методологијата

- Големината и структурата на испитаниот 
примерок 

- Периодот во кој е спроведено испиту-
вањето.

Прекршочни казни

Изборниот законик пропишува прекршочни казни за 
непочитување на законските обврски на медиумите 
и од главните уредници од денот на распишувањето 
на изборите до нивното завршување. За непочиту-

28
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RREGULLA TË CILAT VLEJNË 
VETËM PËR ZGJEDHJET 
PARLAMENTARE 2016

Komisioni i përkohshëm 
Rregullat për prezantimin mediatik zbatohen 100 ditë 
para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme 
parlamentare të cilat do të mbahen në vitin 2016.

Në kuadër të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio 
dhe Audiovizuale formohet Komision i Përkohshëm 
për Monitorimin Prezantimit Mediatik.

Mandati i pesë anëtarëve të Komisionit të Përkohshëm 
zgjatë deri në përfundimin e procesit zgjedhor të 
zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin 
e Republikës së Maqedonisë, të cilat do të mbahen në 
vitin 2016.

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale 
vepron sipas propozimeve të Komisionit të Përkohshëm 
dhe ngre procedura konform Kodit Zgjedhor. 

Komisioni i Përkohshëm i pranon menjëherë raportet 
për monitorimin e prezantimit zgjedhor mediatik dhe 
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servisit programor të radiodifuzerëve në Republikën 
e Maqedonisë nga Agjencia për Shërbime Mediatike 
Audio dhe Audiovizuale. Vlerësimet, për prezantimin e 
balancuar nga radiodifuzerët, përkatësisht nga Servisi 
Radiodifuziv Publik dhe nga shoqëritë radiodifuzive 
tregtare, ky Komision i Përkohshëm i jep për një 
periudhë jo më të shkurtër se shtatë ditë.

Asnjë media ose gazetar nuk mund të sanksionohet 
për shprehjen e mendimit.

Shprehja e mendimit duhet të jetë e veçuar nga lajmi.

Asnjë media nuk mund të mbyllet sipas propozimit të 
Komisionit të Përkohshëm në procedurë të ngritur 
konform kompetencave të tij të përcaktuara me këtë ligj. 

Gjoba me shuma të zvogëluara

Për mosrespektimin e dispozitave të Kodit Zgjedhor, 
Komisioni i Përkohshëm mund të ngre procedurë 
për kundërvajtje para Gjykatës kompetente për 
ndëshkimin e radiodifuzerëve. Gjoba e pretenduar 
është në lartësi prej 2250 deri në 4000 euro, ndërsa 
dënimet për personin përgjegjës të medias është në 
lartësi prej 30% të gjobës së matur për median.

Nëse kundërvajtja është bërë për herë të parë, gjykata 
do të shqiptoj sanksion për kundërvajtje - vërejtje. 
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Nëse kundërvajtja përsëritet, gjykata do të shqiptoj 
gjobë në shumën e përcaktuar me ligj.

Redaktori i programit informativ të RTM

Me propozim të partisë politike në opozitë, me numër 
më të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës 
së Maqedonisë dhe sipas konsultimit paraprak me të 
dy partitë politike në pushtet me numër më të madh të 
deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë 
dhe me partinë politike në opozitë me numër të dytë 
më të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës 
së Maqedonisë, nga radhët e ekspertëve nga fusha 
përkatëse, caktohet redaktori i programit informativ i 
Servisit Radiodifuziv Publik.

Redaktori këtë funksion e merr 100 ditë para ditës së 
mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme për deputetë 
në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, të cilat do 
të mbahen në vitin 2016.

Dispozita kalimtare të Kodit Zgjedhor

Deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme 
për deputetë, radiodifuzerët, mediat e shkruara dhe 
portalet e internetit nuk guxojnë të transmetojnë, 
përkatësisht të publikojnë reklama të financuara nga 
Buxheti i RM-së, nga buxhetet e komunave dhe nga 
buxheti i Qytetit të Shkupit dhe nga të gjithë personat 
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e tjerë të cilëve me ligj u është besuar ushtrimi i 
autorizimeve publike.

Gjithashtu, ndalohet reklamimi i paguar politik tek 
readiodifuzerët, mediat e shkruara dhe portalet e 
internetit deri në ditën e fillimit të fushatës zgjedhore.  

изборно претставување на ниту еден политички 
субјект. 

Во програми наменети за информирање за начи-
нот и техниката на гласањето и остварувањето на 
избирачкото право , како и во интервјуа, дебати 
или соочувања, радиодифузерот, воден од профе-
сионалните принципи на избалансираност и про-
порционалност, треба да обезбеди рамноправен 
медиумски пристап за сите ученици. Овие посебни 
информативни програми не смеат да се користат 
како облик за платено политичко рекламирање. 

35НОВИНАРСКИ  ПРИРАЧНИК 
ЗА  СЛЕДЕЊЕ  НА  ИЗБОРИ
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Fondacioni Konrad Adenauer
Zyrja në Maqedoni

Risto Ravanovski 8
1000 Shkup

Tel: +389 2 3217 075 
Fax: +389 2 3217 076 
е-mail: skopje@kas.de  

Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë

Gradski Zid, blok 13 
1000 Skopje 

Tel: +389 2 3298 139 
Fax: +389 2 3116 447 

е-mail: contact@znm.org.mk
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