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Polisle İlişkilerde Uyulması Gereken Kurallar
Hem polis, hem de gazetecilerin, başarılı ve karşılıklı yarara dayalı bir iş ilişkisinin oluşturulabilmesi için
her iki tarafça da saygı gösterilmesi, anlaşılması ve değerlendirilmesi gereken profesyonel amaç ve
işlevleri vardır.
1. Gazeteciler, polisle resmi temaslarında profesyonel kimlik kartlarını göstermelidirler. Genellikle, gazetecinin adı ve fotoğrafıyla çalıştığı basın organının adını, adresini ve damga veya logosunu gösteren
bir basın kimlik kartı yeterli olacaktır.
2. Gazeteciler, haklı nedenlerle kontrol altında tutulan alanlara girmek istediklerinde, polis tarafından
koyulan kurallara uymalıdırlar.
3. Gazetecilerden, (örneğin suç mahalli veya güvenlik kurumları gibi) bazı yerlere girebilmeleri için
polisten ya da başka yetkili makamlardan izin almaları istenebilir; ve gazetecilerin böyle yerlerdeki
davranış ve hareketlerine kısıtlama (örneğin fotoğraf çekmemek) getirilebilir. Bu gibi durumlarda, bu
tür mahallere giriş koşulları mümkün olduğunca önceden belirlenmelidir.
4. Gazeteciler işlerini yaparken Kosovaida geçerli olan meslek ahlak kurallarına bağlı kalmalıdırlar.
5. Gazeteciler gerçekleri yansıtan haberler vermek ve yanlış, yanıltıcı veya çarpıtılmış bilgi yaymamak
için ellerinden geleni yapmalıdır. Gazeteciler aynı zamanda, polisin eylemlerini veya soruşturmasını
tehlikeye atabilecek bilgileri bilerek veya kasıtlı olarak haberleştirmekten kaçınmalıdırlar.
6. Gazeteciler, polis tarafından sorgulandıklarında, gizli haber kaynaklarını açıklamamakla yükümlüdürler. Diğer Kosova sakinleri gibi, gazeteciler de, polis tarafından sorgulanırken bir avukat bulundurma
hakkına sahiptirler.
7. Gazetecilerin, olay kurbanlarının kimliklerini kamuya açıklama konusunda mutlaka uymaları gereken
sorumlulukları vardır. 18 yasından küçük çocukların, olay kurbanı ya da sanık olarak kimlikleri, polis
tarafından açıklanıncaya dek gizli tutulmalıdır. Adi suç kurbanlarının, özellikle de ev içi şiddet ve
tecavüz olaylarında kurbanların kimlikleri, kendilerinin onayı alınmadan kesinlikle açıklanmamalıdır.
Bir olayda hayatını kaybeden bir kurbanın kimliği, cesedin kimliği kesin olarak saptanmadan ve ailesi
haberdar edilmeden kesinlikle açıklanmamalıdır.
8. Yasal gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde elde ettiklere belgelerine polis tarafından el koyulan
gazeteciler, yetkililerden bu işlem için yazılı belge talep edebilirler. Eğer bir mahkeme kararı veya
müzekkere çıkarılmışsa, soruşturma sürecinde delil olarak kullanılmak üzere polis bu belgelere geçici
olarak el koyabilir. Bu belgeler ya emniyete alınmak üzere doğrudan doğruya mahkemeye, ya da
mahkemenin tayin edeceği bir makama teslim edilmek zorundadır. Her halukarda, bu tür belgeler,
yasal nitelikleri konusunda bir karara varılmadan habere konu edilmemelidirler.
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Polisin Gazetecilerle İlişkilerinde Uyması Gereken Kurallar
Hem polis, hem de gazetecilerin, başarılı ve karşılıklı yarara dayalı bir iş ilişkisinin oluşturulabilmesi
için her iki tarafça da saygı gösterilmesi, anlaşılması ve değerlendirilmesi gereken profesyonel amaç
ve işlevleri vardır.
1. Polis, gazetecilere, onların haklarını bilerek davranmalıdırç Bu haklar arasında ifade özgürlüğü ile
profesyonel işlevlerini görmek amacıyla engellenmeden seyahat edebilmek de dahil olmak üzere
hareket özgürlüğü de vardır. Gazeteciler, yasal bir neden olmaksızın tutuklanamaz veya göz altına
alınamazlar.
2. Polis, (örneğin suç mahalli gibi) özel izin gerektiren bazı yerler için zorunlu olmadığı sürece,
gazetecilerın hareketlerini kayıt altına almak isteyemezler. Gazeteciler de, yasal olarak kısıtlanmış
sahalara veya yetkili makamlarca girişe yasaklanmış bölgelere girmemelidirler.
3. Kosova’da geçerli yasalar çerçevesinde ifa edildiği sürece, polis, görevini profesyonel bir anlayışla
yerine getirmeye çalışan gazetecinin işine müdahale edemez ya da gazeteciyi cezalandıramaz.
4. Polis, o yönde çıkarılmış bir mahkeme kararı ya da müzekkere olmadığı sürece, gazetecinin
iş araçlarına ve eşyalarına el koyamaz. Ceza yasası uyarınca el koyulması gereken ya da delil
oluşturabilecek maddeler ise gecici olarak müsadere edilerek mahkemelerin korumasına terkedilebilir.
5. Polis, kendisinden bilgi almak, mulakat yapmak veya halka kapalı olduğu halde yalnızca gazetecilere açık olan bir olayı izlemek isteyen gazeteciden sadece gazeteci kimliğini göstermesini isteyebilir. Gazetecinin adı ve fotoğrafıyla çalıştığı basın organının adını, adresini ve damga veya logosunu
gösteren bir basın kimlik kartı yeterli olacaktır.
6. Polis isteyen her Kosovaliya kimliğini göstermelidir. Tüm yerel polis memurları ve geçici olarak polisin
yetkileriyle donatılmış kişiler, polis örgütü tarafından verilmiş kimlik kartları taşımak zorundadırlar.
7. Polis gazetecileri, gizli tutmak istedikleri haber kaynaklarını açıklamaya zorlayamaz.
8. Polis, basın mensuplarına karşı işlenen ve işlenmesi tehdidinde bulunulan her turlu şiddet, yıldırma
veya taciz eylemleriyle medyaya ait mülkiyeti hedef alan her türlü suça ilişkin olayı kovuşturmaya
özellikle dikkat etmelidir.

