
 
 

 
 

 
 

 

VENDIM Nr.41 
 

 

 

 

Ankuesit:  Nevila & Besnik Dudaj 

 

 

Kundër: Tellalli.al 

 

 

 

Titulli i artikullit objekt ankimi: 

 

Nevila dhe Bensik Dudaj strehuan Elvis Martinajn në hotelin e 

krimit ‘Adriatik’ Durrës 

 

Vjegëza e artikullit objekt ankimimi: 

 

https://www.tellalli.al/nevila-dhe-bensik-dudaj-strehuan-

elvis-martinajn-ne-hotelin-e-krimit-adriatik-durres/ 

 

 

 

Bordi i Aleancës për Media Etike pasi shqyrtoi ankesën, 

 

 

 

KONSTATOI 

 

 

 Artikulli përmban shkelje etike, pasi nuk mbështetet në 

fakte dhe shfaqet tendencioz ndaj znj. Nevila Dudaj dhe z. 

Besnik Dudaj.  Përkatësisht, 

 

https://www.tellalli.al/nevila-dhe-bensik-dudaj-strehuan-elvis-martinajn-ne-hotelin-e-krimit-adriatik-durres/
https://www.tellalli.al/nevila-dhe-bensik-dudaj-strehuan-elvis-martinajn-ne-hotelin-e-krimit-adriatik-durres/


 
 

 

1. Shkelet NENI 1 i Kodit të Etikës 1, mbi saktësinë e 

informacionit. Në artikull ka pasaktësi informacioni 

dhe nuk ka citim të burimeve. Teksti në artikull që 

konstaton se “Duke u futur në luftën mes bandave, 

Nevila Dudaj ka strehuar në Hotel Adriatik të 

shumëkërkuarin Elvis Martinajn” nuk mbështetet mbi 

fakte, por mbi supozime. Gjithashtu, teksti në 

artikull që konstaton se “Sipas burimeve, Martinaj, 

bashkë me ekipin shoqërues, është strehuar në Hotel 

Adriaitik, pa u regjistruar, me qëllim për të humbur 

gjurmët” nuk tregon se cilat janë këto burime. 

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 titullin e artikullit. Gjithashtu 

edhe fjalia në fund të artikullit:“ Nuk dihet se sa 

para u ka dhënë Martinaj çiftit Nevila dhe Besnik 

Dudaj, të cilët duhet të arrestohen për përkrahaje 

të autorit të krimit” është një konkluzion që nuk 

mbështet mbi fakte në artikull. 

 

 

 

 
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.” 
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3. 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. Çifti Dudaj të 

përmendur në artikull nuk shfaqen që të jenë pyetur 

dhe përgjigjet e tyre të përfshihen në artikull. 

 

 

 

Mbështetur në këto arsyetime, Bordi, 

 

 

 

VENDOSI 

 

 

T’i rekomandojë medias online, Tellalli.al, të fshijë 

artikullin dhe të paraqesë një ndjesë publike ndaj palës së 

prekur.  

  

 

                                  Publikuar më 2 Shtator 2022 

 

 

 

 

 
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.” 
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