
 
 

 

VENDIM Nr.3 
 

 

 

Ankuesi: Leonora Elezi 

 

Kundër: Joq Albania 

 

 

 

Titujt i artikujve objekt ankimi: 

 

1. Shkallon polici Artan Elezi!!! Përgjon te dera 

pronarin, i vë 30 MILION Lekë gjobë se hyri në 

biznesin e tij! 

2. “Si më mashtroi Shef Tani” Më premtoi se do më çonte 

në Jug, i bëra dhuratë 1000 €. 

 

 

Link-et e artikujve objekt ankimi:  

 

1. https://joq-albania.com/artikull/778100.htm 

2. https://joq-albania.com/artikull/778661.html 

 

 

Bordi i Aleancës për Media Etike pasi shqyrtoi ankesën,  

 

KONSTATOI 

 

1. Në artikullin (1) jepet gjoba, por vetëm gjoba nuk është 

provë se ai ka abuzuar. 

2. Në artikullin (1) vërehen komente kërcënuese të ashpra të 

cilat si rregull duhet të hiqen. 

https://joq-albania.com/artikull/778100.htm
https://joq-albania.com/artikull/778661.html


 
 

3. Në artikullin (1) nuk paraqiten fakte, por jepen opinionet 

si fakte. 

4. Artikulli (2) / (3) është ndërtuar mbi një burim anonim, 

është i paverifikuar në dy burime të ndryshme e të 

besueshme, dhe për rrjedhojë i pambështetur në fakte. Ky 

artikull është gjithashtu diskriminues dhe trajton me fjalë 

fyese personin e përfshirë në akuzë. 

 

Përgjithë sa më sipër, Bordi i Etikës konstaton se: 

Në artikujt (1) , (2) / (3) 

1. Është shkelur Neni 1 i kodit. Saktësia dhe Ndershmëria e 

Informacionit.  

2. Është shkelur Neni 2. Dallimi i Faktit nga Opinioni  

3. Është shkelur  Neni 8. Gjuha e Urrejtjes 

 

 

Për sa më sipër, Bordi 

 

 

 

VENDOSI 

 

1. Portalit JOQ i rekomandohet që TË ELEMINOHET GJUHA FYESE, 

TË KORREKTOHET TITULLI DHE TË FSHIHEN KOMENTET FYESE 

POSHTË SHKRIMIT në artikullin (1) me titull: Shkallon 

polici Artan Elezi!!! Përgjon te dera pronarin, i vë 30 

MILION Lekë gjobë se hyri në biznesin e tij!, pasi ka 

shkelje të rënda etike. Gjithashtu, Z. Elezi t’i jepet 

mundësia për të komentuar akuzat ndaj tij. Në pamundësi 

për t’u rregulluar këto, të hiqet artikulli nga 

publikimi. 

2. Portalit JOQ i rekomandohet TA FSHIJË ARTIKULLIN (2) me 

titull: “Si më mashtroi Shef Tani” Më premtoi se do më 

çonte në Jug, i bëra dhuratë 1000 €, pasi ka shkelje të 

rënda etike. 

 

 



 
 

 

3. Për gazetën Telegraf print,REKOMANDOHET TË PUBLIKOJË NJË 

KORRIGJIM  TË QARTË DHE PËRSHTATSHMËRISHT TË DUKSHËM KUR 

DEMOSTROHET SE KA BOTUAR NJË INFORMACION TË PASAKTË DHE 

TË SHTREMBËRUAR. PALA E KRITIKUAR NË KËTË RAST Z.ELEZI, 

DUHET TË KETË TË DREJTËN PËR T’U PËRGJIGJUR, për shkrimin 

me titull: Skandal! Në polici “shpërthejnë”1000-shat në 

këmbim të favoreve,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikuar më 22 Tetor 2020 


	KONSTATOI

