
 

 

                                            

 

 

Raportimet mbi lajmet e fundit, të parat që shkelin kodin etik të medias 

Lubjana Malaj  

 

Mediat tradicionale, ato të reja dhe sociale janë shndërruar në një konglomerat informacioni, i 

cili në mënyrë sistematike dhe këmbëngulëse shpesh dëmton individët dhe grupet më të 

prekshme, si edhe vetë profesionin e gazetarisë.  Si?  

Përmes raportimeve qartësisht në shkelje të Kodit Etik të Gazetarit dhe të Medias1, cënimit të 

dinjitetit dhe privatësisë së individëve, përmes sensacionalizmit pa kufij dhe mungesës së 

theksuar të profesionalizmit në raportim. Një prej rubrikave në të cilat media dhe gazetarët 

shkelin më së tepërmi kodin etik të medias është ajo e lajmit të fundit. Përse?  

Roli informues i medias mbetet kryesor dhe një nga përparësitë e mediave është pikërisht 

raportimi i lajmeve në kohën që ato ndodhin. Mediat “garojnë” me njëra-tjetrën se cila e 

transmeton më parë lajmin e fundit, gjë kjo që vërtetohet me lajtmotivin që ato kanë, 

shprehimisht “të parët për lajmin e fundit”, “jemi aty ku lajmi ndodh”, ose “lajmi më parë kalon 

nga ne”, e të ngjashme me këto.  

Sigurisht, është i kuptueshëm impenjimi i gazetarëve dhe medias për “lajmin e fundit”, 

megjithatë kjo garë ndërmjet mediave për të marrë të parat lajmin e fundit, me qëllim fitimin e 

audiencës është në dëm të kësaj të fundit. Nuk janë të pakta raportimet, kur për hir të mbushjes 

së kohës televizive dhe angazhimit të stafit në terren, lajmi që raportohet nuk përbën lajm në 

vetvete, apo nuk përmbush kriteret e të qënit lajm.  

Lajmi i fundit, vërtet arrin më shpejt tek publiku, por ama ka edhe gjasat më të larta për ta 

çinformuar atë, pasi vjen me riskun e shkeljeve të rënda të kodit etik. Është e pamundur të jesh 

edhe i shpejtë, edhe i saktë, veçanërisht në gazetari, pasi duhet kohë për të verifikuar 

informacionin, kontrolluar faktet, vlerësuar ngjarjen, paraqitur në mënyrë të balancuar të gjitha 

palët e përfshira në ngjarje, etj. Pikërisht, kjo është një nga shkeljet e para të kodit etik që bëhet 

në raportimet e lajmit të fundit: cënimi i saktësisë dhe besueshmëria e informacionit, e ndjekur 

nga mosverifikimi i tij dhe relevanca e burimeve nga merret ai.  

                                                           
1 https://kshm.al/rreth-nesh/kodi-i-etikes/  
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Për shembull, në mbulimin mediatik që iu bë një ngjarjeje tragjike, ku një grua që vuante nga 

probleme të shëndetit mendor vrau foshnjën e saj, raportimet e lajmit të fundit, ishin si vijon:  

 “Horrorr në Korçë, nëna lind fëmijën në shtëpi dhe e fut në valixhe2  

“ Burri kthehet nga emigrimi dhe gjen në dollap një foshnje të pajetë, detaje nga ngjarja në 

Korçë”3 

“40-vjeçarja ka humbur lidhjen me realitetin, mjekja jep detajet për gruan që lindi fëmijën dhe e 

futi në valixhe.”4 

“E sëmurë është…”, gazetarët ndjekin nga pas nënën e 40-vjeçares që futi foshnjen në valixhe”5 

 “Futi fëmijën në valixhe, nëna: Xhindet më thanë ta mbys! Shtëpia mori erë.”6 

Raportimi mbi këtë ngjarje me tepër sesa për të informuar publikun, ndjek një linjë që tenton ta 

terrorizojë dhe ta shokojë atë. Pra, vetëm në këtë lajm, të paraqitur në media të ndryshme, 

shkeljet që i bëhen kodit etik janë: aludimi dhe spekulimi mbi informacionet, paraqitja e 

opinioneve si fakte, cënimi i privatësisë dhe dinjitetit të personit, veçanërisht duke marrë 

parasysh që vuan nga probleme të rënda të shëndetit mendor, sensacionalizmi dhe dhunimi i të 

drejtës për privatësi të familjarëve të personit të përfshirë në ngjarje.  

Më konkretisht, e afërmja e personit të përmendur në ngjarje, përndiqet nga gazetarët dhe 

filmohet pa pëlqimin e saj, e megjithatë kjo nuk e ndalon gazetarin që ta publikojë dhe të 

raportojë në shkelje të ligjit dhe të kodit etik. Pra, kemi të bëjmë me një gazetari që përveçse në 

shkelje të kodit etik dhe legjislacionit përkatës, nuk respekton as anën njerëzore, për hir të 

raportimit “të lajmit të fundit”.  

Rast të ngjashme ku media dhe gazetarët shkelin kodin etik në rubrikën e lajmit të fundit janë 

tejet të pranishme në media, si për shembull raportimi mbi vrasjen e një të riu në Elbasan. 

Përveçse e paraqesin ngjarjen me sensacionalizëm, të mbështetur vetëm në supozime dhe pa 

fakte, gazetarët dhe media janë në shkelje të ligjit. Më konkretisht, këto shkelje vërehen në raport 

me intervistimin e të miturës pa praninë e një të rrituri dhe nxjerrjen e të dhënave personale që e 

identifikojnë personin dhe familjarët e tij/saj.  

 “Flet 14 vjeçarja që u bë 'mollë sherri' për vrasjen në Elbasan: Vëllai pasi i vrau, shkoi në 

lokal.7 

 

                                                           
2 https://tvklan.al/horror-ne-korce-nena-lind-femijen-ne-shtepi-dhe-e-fut-ne-
valixhe/?fbclid=IwAR190N8ODBfER2p42BiRDkdnbWMrrIbeGcwhRKORpCnGtGRjDmpFt5WXsRE  
3 Ibid  
4 ibid 
5 ibid 
6 https://www.youtube.com/watch?v=qyKqgLIqL9U&ab_channel=TopChannelAlbania  
7 https://www.youtube.com/watch?v=dceKe4-m534&ab_channel=ReportTV  
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“Kush ishte “molla e sherrit”? Nena e viktimes: Ajo eshte nje rrote kur*e, amaneti i fundit i 

djalit”8 

 

“Djali iu vra me thikë, nëna për “mollën” e sherrit: Ishte një k**vë, do marr 1 kg benzinë do e 

djeg.”9 

 

Përveç shkeljeve të listuara më sipër, ajo që vihet re është marrja dhe transmetimi i intervistave 

të përsonave të prekur nga ngjarja, të cilët nuk janë emocionalisht dhe mendërisht të kthjellët. 

Kjo, sipas kodit etik, nuk duhet të ndodhë, por në realitet është praktika e parë që iu mundëson 

gazetarëve të bëjnë show mediatik me fatkeqësinë e personave të tjerë. Mandej, këto deklarata 

kthehen në tituj sensacionalë, që glorifikojnë dhe nxisin dhunën ndaj palëve të përfshira edhe më 

gjerë.  

I njëjti trend në shkelje të kodit etik vërehet edhe kur në lajmin e fundit raportohet mbi 

aksidentet, rastet e dhunës në familje, të abuzimeve seksuale me të mitur, etj., ku media dhe 

gazetarët shkojnë përtej asaj që i lejon petku i gazetarisë. Në këtë rubrikë, edhe detajet më të 

parëndësishme marrin rëndësi, jeta private nuk është më e tillë dhe cënimi i dinjitetit është 

normë. Gazetarët raportojnë lajmin e fundit, publiku e ndjek atë, por të dy syresh nuk i kushtojnë 

rëndësi shkeljeve që bëhen në të.  

                                                           
8 https://www.youtube.com/watch?v=mYHW39rJIhA&ab_channel=ABCNewsAlbania  
9 https://www.youtube.com/watch?v=tzygzNW_Jcc&ab_channel=RTVKLAN  
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