
 
 

 
 

 

 

 

VENDIM Nr.33 

 

 

 

 

Ankuesi: Shoqëria “DUDA” sh.p.k 

Nevila Dudaj, Besnik Dudaj 

 

 

Kundër:  Prapaskena.com 

 

 

 

Titujt e artikujve objekt ankimi: 

1. Ekskluzive / Hotel Adriatik zonë krimi, si e ktheu 

Nevila Dudaj në kazino, roli i Darit të Apex dhe një 

femër misterioze 

2. A do shpallen Besnik dhe Nevila Dudaj non grata nga 

SHBA? Kthyen një pjesë të Hotel Adriatik në bazë 

bixhozi të palicencuar sipas policisë 

 

 

Vjegëzat e artikujve objekt ankimimi: 

1. https://prapaskena.com/2022/01/12/ekskluzive-hotel-

adriatik-zone-krimi-si- e-ktheu-nevila-dudaj-ne-

kazino-roli-i-darit-te-apex-dhe-nje-femer- misterioze/ 

2. https://prapaskena.com/2022/05/05/a-do-shpallen-

besnik-dhe-nevila- dudaj-non-grata-nga-shba-kthyen-

nje-pjese-te-hotel-adriatik-ne-baze- bixhozi-te-

palicencuar/ 
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Bordi i Aleancës për Media Etike pasi shqyrtoi ankesën, 

 

 

 

KONSTATOI 

 

 

Artikujt kanë interes publik, por përmbajnë shkelje etike, 

pasi në disa pjesë të tyre nuk mbështeten në fakte dhe 

shfaqen tendencioz ndaj znj. Nevila Dudaj dhe 

z. Besnik Dudaj. Përkatësisht, 

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

dhe nuk ka citim të burimeve. Mund të jetë fakt i 

vërtetë që në ambientet e hotelit janë arrestuar 

disa persona, por artikulli nuk vërteton se pronarët 

janë të përshirë. Përkatësisht, teksti në artikull 

që konstaton se “Nuk ka dyshim se qendra e bixhozit 

është hapur me miratimin e menaxheres dhe 

bashkëpronares së hotelit Nevila Duda” nuk mbështetet 

mbi fakte, por mbi supozime. Gazetarit kur analizon 

një ngjarje i lejohet të ngrejë pyetje ose të shfaqë 

dyshime, por nuk mund t’i prezantojë ato si fakte. 

 

2. Shkelet NENI 2 i Kodit të Etikës 2, që thotë se 
gazetari nuk duhet të përziejë faktet me opinionet. 

Artikujt shfaqen tendenciozë, duke i dhënë opinionet 

e gazetarit në artikuj si fakte. Shkelja e këtij 

neni shfaqet që në titujt e artikujve. Gjithashtu 

edhe fjalia: “A do të marrë masa Departamenti 

Amerikan i Shtetit ndaj çiftit të biznesmenëve 

Besnik dhe Nevila Dudaj, të cilët në bashkëpunim me 

segmente të biznesit të bixhozit në Shqipëri, kthyen 

një pjesë të hotelit të tyre, Hotel Adriatik në 

Durrës, në bazë bixhozi” është një konkluzion që nuk 

mbështet mbi fakte në artikull. 

 

 

 

https://kshm.al/wp-content/uploads/2018/04/Kodi-i-Etikes-final-shqip-3.pdf
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3. Artikulli ku përmendet çifti Dudaj 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. 

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. Çifti Dudaj të 

përmendur në artikuj nuk shfaqen që të jenë pyetur 

dhe përgjigjet e tyre të përfshihen 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.

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


 
 

 

 

Mbështetur në këto arsye Bordi, 

 

 

 

VENDOSI 

 

 

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

pjesët e artikujve ku opinionet paraqiten si fakte. 

Gjithashtu, rekomandojmë që të rishikohen titujt dhe 

fjalitë e përmendura më sipër, pasi përbëjnë akuza të 

pabazuar në fakte. 

Medias i rekomandohet të kontaktojë personat e përmendur 

në shkrim dhe të paraqesë në artikull opinionet e palës 

së prekur, për t’u dhënë mundësinë t’u përgjigjen akuzave 

(4). 

Të gjitha këto ndryshime, duhet të reflektohen në fund të 

artikujve me një shënim që të vërë në dukje se artikujt janë 

ndryshuar. 

 

 

Publikuar më 9 Qershor 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.” 
4 Nëse pala e pyetur jep shpjegime të gjata, media nuk është 

e detyruar ta citojë të plotë, mjafton të përmbledhë në 

shkrim me një ose 2 fjali qendrimin e tyre zyrtar. 
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