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Titulli i artikullit objekt ankimi: 

A do shpallen Besnik dhe Nevila Dudaj non grata nga 

SHBA pasi kthyen Hotel Adriatik në bazë bixhozi me 

mafien e kumarit Darin e Apex? 

 

 

Vjegëza e artikullit objekt ankimimi:  
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Bordi i Aleancës për Media Etike pasi shqyrtoi ankesën 

me anëtarët e Bordit të pranishëm në mbledhje dhe 

përgjigjen nga ana e medias gjatë procesit të 

negociimit, 

 

KONSTATOI 

 

 

Artikulli ka interes publik, por përmban shkelje etike, 

pasi në disa pjesë të tij nuk mbështetet në fakte dhe 

shfaqet tendencioz ndaj prokurores Xhengo. Përkatësisht, 

1. Shkelet NENI 1 i Kodit të Etikës 1, mbi saktësinë 
e informacionit. Në artikull ka pasaktësi 

informacioni dhe nuk ka citim të burimeve. Në 

lidhje me hetimin dhe punën e Prokurores Xhengo, 

artikulli sjell vetëm aludime të tipit “po luan 

me dosjen”, “po sfumon dosjen”, etj., por që 

ngelen vetëm dyshime e nuk mbështeten në fakte. 

2. Shkelet NENI 2 i Kodit të Etikës 2, që thotë se 

gazetari nuk duhet të përziejë faktet me 

opinionet. Artikulli shfaqet tendencioz, duke i 

dhënë opinionet e gazetarit në artikull si 

fakte. Shkelja e këtij neni shfaqet që në 

titull, ku pjesa e dytë e fjalisë: “pasi kthyen 

Hotel Adriatik në bazë bixhozi me mafien e 

kumarit Darin e Apex” është një konkluzion që nuk 

mbështet mbi fakte në artikull. 

3. Artikulli shfaq problem dhe në foton ilustruese 
të përdorur, e cila bashkë me titullin të çon në 

konkluzionin që pronarët e Hotelit janë pjesë e 

“mafias së kumarit” gjë që nuk provohet me 

fakte në artikull. 

 

 

https://kshm.al/wp-content/uploads/2018/04/Kodi-i-Etikes-final-shqip-3.pdf
https://kshm.al/wp-content/uploads/2018/04/Kodi-i-Etikes-final-shqip-3.pdf


 
 

 

4. Shkelet NENI 1 i Kodit të Etikës 3, mbi 
gazetarinë e paanshme ku gazetari duhet t’u 

japë mundësi palëve të përmendura të thonë 

qëndrimin e tyre në të njëjtin artikull ku 

akuzohen. Ankimuesja, por dhe të përmendurit e 

tjerë në artikull nuk shfaqet që të jenë pyetur 

dhe përgjigjet e tyre të përfshihen në 

artikull. 

5. Edhe pse Kodi i Etikës nuk e parashikon si 
shkelje, në artikull mungon emri i gazetarit që 

e ka shkruar lajmin, çka i ul besueshmërinë 

artikullit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Neni 1. Saktësia e Informacionit “ Gazetarët dhe mediat gjatë 

gjithë kohës duhet të përpiqen të botojnë informacionin që, në 

dijeninë e tyre, është i vërtetë, i balancuar dhe i verifikuar. 

Gazetari duhet të verifikojë informacionin përpara botimit me 

qëllim që të sigurohet që është i saktë, i bazuar në fakte dhe i 

besueshëm.” 
2 Neni 2. Dallimi i Faktit nga Opinioni “ Media duhet të 

bëjë të qartë dallimin midis opinionit dhe raportimit mbi 

bazë faktesh.” 
3 Neni 1. Gazetaria e Paanshme “Palët e kritikuara duhet të kenë 
të drejtën t’u përgjigjen akuzave. 

Gazetarët duhet të bëjnë çdo përpjekje për t’i kontaktuar të 

gjitha palët dhe për të mbledhur të gjitha opinionet relevante.” 

https://kshm.al/wp-content/uploads/2018/04/Kodi-i-Etikes-final-shqip-3.pdf


 

Mbështetur në këto arsyetime Bordi, 

 

 

 

VENDOSI 

 

 

T’i rekomandojë medias online, Prapaskena.com, të 

rishikojë pjesët e artikullit ku opinionet paraqiten si 

fakte. 

Gjithashtu, rekomandojmë që të rishikohet titulli pasi 

pjesa e dytë e fjalisë përbën një akuzë të pabazuar në 

fakte. Në kohën ku shumë njerëz lexojnë vetëm titujt, 

vendosja e një titulli korrekt është e rëndësisë së 

parë. 

Medias i rekomandohet të kontaktojë dhe të paraqesë në 

shkrim opinionet e palës së prekur, për t’u dhënë 

mundësinë t’u përgjigjen akuzave. 

Të gjitha këto ndryshime, duhet të reflektohen në fund 

të artikullit me një shënim që të vërë në dukje se 

artikulli është ndryshuar nga ai fillestar. 
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