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Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj 
ankesës së Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut 
kundër portalit Indeksonline 
 
 
 
 
Këshilli i Mediave të Shkruara, në mbledhjen e tij të 
mbajtur më 27 maj 2015, shqyrtoi ankesën e Nismës së të 
Rinjve për të Drejtat e Njeriut kundër portalit 
Indeksonline lidhur me komentet e lexuesve që përmbajnë 
gjuhë të urrejtjes në artikujt “Berisha: Refuzimi i Thaqit, 
akt i papërgjegjshëm i Beogradit” botuar më 22.04.2015, 
“Haradinaj i frikësohet Gjykatës Speciale” botuar më 
22.04.2015, “Gjuriq vazhdon ta tensionojë situatën, Thaçit 
i referohet si terrorist”, botuar më 22.04.2015, ”Kallëzim 
penal ndaj Ballistit” botuar më 22.04.2015, dhe “Akuzon 
Naser Rugova: Fatos Klosi i përfshirë në vrasjen e Ahmet 
Krasniqit” botuar më 22.04.2015, dhe mori këtë  
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- Ankesa miratohet 
 
 
 
 

A R S Y E T I M  
 
 

 
Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut ka dërguar 
ankesë kundër portalit Indeksonline në lidhje me publikimin 
e komenteve të lexuesve të cilat përmbajnë gjuhë të 
urrejtjes dhe janë diskriminuese dhe si të tilla nxisin 
urrejtje dhe ndasi. Shprehjet si “shkije”, “shkavell” 
gjenden në arikujt: “Berisha: Refuzimi i Thaqit, akt i 
papërgjegjshëm i Beogradit” botuar më 22.04.2015, 
“Haradinaj i frikësohet Gjykatës Speciale” botuar më 
22.04.2015, “Gjuriq vazhdon ta tensionojë situatën, Thaçit 
i referohet si terrorist”, botuar më 22.04.2015, ”Kallëzim 
penal ndaj Ballistit” botuar më 22.04.2015, dhe “Akuzon 
Naser Rugova: Fatos Klosi i përfshirë në vrasjen e Ahmet 
Krasniqit”. 
 
 
Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës pasi shqyrtoi 
ankesën gjeti se e njëjta duhet miratuar. 
  
Redaksia e portalit Indeksonline ka larguar menjëherë   
këto komente nga portali duke treguar në këtë mënyrë 
gatishmerinë që të respektojë Kodin e Mediave të Shkruara 
të Kosovës si dhe është arsyetuar se këto shprehje janë 
publikuar në pamundësi të filtrimit të tyre. Sidoqoftë ato 
janë larguar menjëherë pas publikimit. 



 
KMShK mori parasysh te gjitha arsyetimet nga përfaqësuesi i 
portalit Indeksonline, si dhe vendosi që ankesa të 
miratohet si e bazuar. Gjithashtu, KMShK edhe një herë 
kërkoi nga mediat që të kenë kujdes e të mos lejojnë 
publikimin e asnjë forme të gjuhës së urrejtjes.  
 
 
Bazuar në atë që u tha më lartë, KMShK vendosi si në 
dispozitiv të këtij vendimi.  
    
 
 
Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës 


