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Platforma për të Drejtat e Njeriut
Constitutional Articles: Liria e Medieve
1. Garantohet liria dhe pluralizmi i medieve.
2. Censura është e ndaluar. Askush nuk mund të pengojë shpërndarjen e informacionit ose të ideve nëpërmjet
medieve, me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë është e domosdoshme për parandalimin e nxitjes dhe
provokimit të dhunës dhe armiqësive në baza të urrejtjes racore, kombëtare, etnike ose fetare.
3. Çdokush ka të drejtë të korrigjojë informacionin e pavërtetë, jo të plotë ose të pasaktë të publikuar, nëse
cenon të drejtat ose interesat e saj/tij, në pajtim me ligjin.

Constitutional Paragraph: Neni 42.1
1. Garantohet liria dhe pluralizmi i medieve.

Instrumentet ndërkombëtare

Nenet
Neni 19.3

3. Ushtrimi i lirive t? parashikuara n? paragrafin 2 t? këtij neni, n?nkupton
detyra dhe përgjegj?si t? posaçme. P?r rrjedhoj? ai mund t'u n?nshtrohet
disa kufizimeve t? cilat duhet t? p?rcaktohen shprehimisht me ligj dhe t?
PNDCP
Pakti Nderkombëtar pët të Drejtat jen? t? domosdoshme:
civile dhe Politike
(a) P?r respektimin e t? drejtave ose t? reputacionit t? t? tjer?ve;
(b) P?r mbrojtjen e siguris? komb?tare, t? rendit publik, t? sh?ndetit ose t?
moralit publik.
Neni 10.1
KEDNJ
Konventa Evropiane për
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive
Themelore të Njeriut dhe
Protokollet e saj

1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e
mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide pa
ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen
nuk i ndalon Shtetet që të kërkojnë liçencimin e ndërmarrjeve të
transmetimeve kinematografike ose televizive.

Instrumentet ndërkombëtare

Nenet
Neni 19

DUDNJ
Deklarata Universale për të
Drejtat e Njeriut

Secili 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 p?rhapjes së informacionit dhe ideve me çfarëdo mjetesh, pa marrë
parasysh kufijtë.

Ligjet

Nenet
Neni 11.1
Informimi transparent, komunikimi dhe modalitetet për ushtrimin e të drejtave të
subjektit të të dhënave

LMDHP
LIGJI NR. 06/L-082
PËR MBROJTJEN E
TË DHËNAVE
PERSONALE

1. Kontrolluesi merr masat e përshtatshme për të dhënë çdo informacion të referuar në
nenet 12 dhe 13 të këtij ligji dhe çdo komunikim sipas neneve 14 deri 21 dhe 33 të këtij
ligji në lidhje me përpunimin e të dhënave personale që i nënshtrohen një formati
konciz, transparent, të kuptueshëm dhe lehtësisht të qasshëm, duke përdorur gjuhë të
qartë dhe të pastër, veçanërisht për çdo informacion drejtuar specifikisht një fëmije.
Informacioni jepet me shkrim ose me mjete të tjera, duke përfshirë, sipas rastit, mjete
elektronike. Nëse kërkohet nga subjekti i të dhënave, informacioni mund të jepet me
gojë, me kusht që identiteti i subjektit të të dhënave të provohet (dëshmohet) me mjete
të tjera
Neni 10
Liria për Informim

LLF
Ligji Nr. 02/L-31
PËR LIRINË
FETARE NË
KOSOVË

10.1. Bashkësitë fetare, dhe institucionet e tyre kanë të drejtë, në kuadër të Kushtetutës
dhe ligjit, që të publikojnë informata duke përdorur të gjitha format e mediave.
10.2. Bashkësitë fetare detyrohen që qartë të shënojnë emrin e plotë të tyre në çfarëdo
botimi, reviste dhe materiale të tjera fetare, si edhe në korrespondenca dhe shpallje
publike të aktiviteteve të tyre.
10.3. Bashkësitë fetare gëzojnë qasje të barabartë në mediat publike

Ligjet

Nenet
Neni 5
Neni 5

LKPM
LIGJI Nr. 04/L-44
PËR KOMISIONIN
E PAVARUR TË
MEDIAVE

1.Detyrë dhe përgjegjësi e KPM-së është të nxisë dhe të mbajë një sistem të drejtë dhe
të hapur për licencimin dhe rregullimin e shërbimeve mediale audiovizuele dhe për
menaxhimin e spektrit të frekuencave të transmetimit në pajtim me standardet më të
mira ndërkombëtare.
2.Objektiv shtesë i KPM-së i cili i nënshtrohet objektivit parësor të saj, është të
kontribuojë në profesionalizimin e shërbimeve mediale audiovizuele.
3.Pa paragjykuar arritjen e këtyre objektivave, KPM-ja mbështet lirinë dhe pluralizmin
e shërbimeve mediale audiovizuele.

decisionTitle*

decisionDescription*

Aplikanti, kryetari i një partie politike të drejtësisë, lexoi një deklaratë për shtypin në një
takim të partisë, në të cilën ai kritikoi ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara në Irak dhe
mbylljen e vetme të udhëheqësit të një organizate terroriste. Ai gjithashtu kritikoi zhdukjen
e personave të paraburgosur. Pas fjalës së tij, kërkuesi u shpall fajtor për shpërndarjen e
FARUK TEMEL propagandës, për shkak se ai kishte mbrojtur publikisht përdorimin e dhunës apo metodave
v. TURQUIE
të tjera terroriste. Parashtruesi pretendoi se e drejta e tij për lirinë e shprehjes ishte shkelur.
(Aplikacioni no
Gjykata u shpreh se kishte pasur shkelje të nenit 10 (liria e shprehjes) të Konventës.
16853/05)
Ajo vuri në dukje në veçanti se aplikanti kishte folur si një aktor politik dhe një anëtar i një
partie politike opozitare, duke paraqitur pikëpamjet e partisë së tij mbi çështjet aktuale të
interesit të përgjithshëm. Ai mori mendimin se fjalimi i tij, i marrë në përgjithësi, nuk
kishte nxitur të tjerët për përdorimin e dhunës, rezistencës së armatosur apo kryengritjes
dhe nuk kishte arritur në gjuhën e urrejtjes.

