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Opinion i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj 
ankesës së Gani Bajraktari kundër portalit Shneta.com 
 
 
Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e 
tij të mbajtur më 1 shkurt 2018, shqyrtoi ankesën e 
prof.dr. Gani Bajraktarit kundër portalit Shneta.com lidhur 
me artikullin “Të akuzuarit të rastit Stenta nderojnë me 
prezencë ‘EuroEcho 2017’”, botuar më 8 dhjetor 2017, dhe 
nxori këtë 
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- Ankesa nuk miratohet 
 
 
 



 
 
 

A R S Y E T I M I 
 

 
Në ankesë thuhet se gazeta Shneta.com, në shkrimin mbi 
pjesëmarrjen e mjekëve të Kosovës në Kongresin Evropian të 
Ekokardiologjisë që mbahet në Lisbonë, janë botuar pa leje 
fotogtafitë e pjesëmarrësve nga Kosova në këtë kongres.  
 
Gjithashtu thuhet se këtë fotografi janë marrë nga 
llogaritë private në rrjetin social Facebook me çka është 
cenuar privatësia.  
 
Ankesa thekson se nën fotografitë ku shihen mjekët kosovavë 
në këtë kongres shkruan: “të akuzuarit e rastit Stenta 
nderojnë me prezencë EuroEcho 2017 në Lisbonë”. 
 
Në ankesë thuhet se katër nga tetë mjekët në fotografi nuk 
kanë asnjë lidhje me rastin Stenta, pra kundër tyre nuk 
zhvillohet asnjë procedurë gjyqësore.  
 
KMShK pati parasysh artikullin ku nuk mohohet se katër nga 
mjekët janë ende në proces gjyqyësor për rastin Stenta, 
përfshirë edhe ankuesin. Akuza e prokurorisë ndaj këtyre 
mjekëve është bërë publike.  
 
Edhe gazeta në fjalë pranon se titulli i referohet mjekëve 
në shumës, ndërsa lëshimi është bërë në mos publikimin e 
legjendës nën fotografi, ku do të sqarohej se për cilët 
mjekë ka ose nuk ka procedurë gjyqësore lidhur me rastin 
Stenta.  
 
Portali shneta.com thekson se asnjëri nga mjekët e 
përmendur në artikull e kundër të cilëve nuk zhvillohet 
procedurë gjyqësore nuk kanë dërguar reagim apo demant të 
lajmit. Sikur të ishin dërguar ato reagime, gazeta do t’i 
botonte duke e respektuar kështu Kodin e Mediave të 
Shkruara. Portali është i gatshëm edhe në të ardhmen t’i 
botojë këto reagime, nëse i arrijnë në redaksi.  
 
KMShK duke pasur parasysh artikullin, ankesën dhe 
përjgigjen e portalit shneta.com vendosi se publikimi i 
fotografive të paraqitura në rrjetin social lejohet nëse në 
ato fotografi nuk ka pamje që bien ndesh me Kodin Etik dhe 
normat e moralit.  



Fotografitë e publikuara nuk janë të falsifikuara apo të 
montuara, por paraqesin pjesëmarrësit kosovarë në një 
kongres evropian, ku kanë shkuar dhe me ndihmën e buxhetit 
të Kosovës, andaj kjo nuk llogratitet shkelje e Kodit të 
Mediave të Shkruara. 
 
Gjithashtu portali shneta.com nuk ka specifikuar se kush 
është në listën e prokurirsë për rastin Stenta, ndërsa 
pranon se ka mundur ta bëjë këtë. Portali duhet ta 
publikojë sqarimin lidhur me personat që nuk janë në këtë 
listë, edhe pa ndonjë reagim eventual të mjekëve të 
përfshirë në artikull, nëse është në dijeni për një gjë të 
tillë. Në këtë mënyrë, portali i përmbush detyrimet e veta 
sipas Kodit të Mediave të Shkruara për një informim të 
vërtetë, të drejtë dhe të plotë.  
 
Andaj, ky opinion u nxor me shumicën absolute të anëtarëve 
prezent sepse nuk u gjet shkelje e Kodit të Mediave të 
Shkruar të Kosovës.  
 
Bazuar në atë që u tha më lartë, KMShK vendosi si në 
dispozitiv të këtij opinion.  
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