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Opinion i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj 
ankesës së Ilir 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 Ilir 
Bajraktarit, mjek kardiolog, 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 miratohet pjesërisht 
 
 
 



 
 
 

A R S Y E T I M I 
 

 
Në arsyetimin e tij, Ilir Bajraktari, ankohet se portali 
Shneta.com ka botuar një fotografi pa autorizim nga rrjeti 
social Facebook ku shihet edhe ai, në kongresin e mjekëve 
të ekokardilogjisë në Lisbonë. Ai gjithashtu thekson se nuk 
ka asnjë lidhje me rastin Stenta e as me procedura 
gjyqësore që po zhvillohen për këtë rast, kurse në 
legjendën (tekstin) nën fotografi, pa asnjë kufizim 
shkruan: “të akuzuarit e rastit Stenta nderojnë me prezencë 
EuroEcho 2017”.  
 
KMShK, pasi shqyrtoi ankesën në fjalë, artikullin dhe 
përgjigjen e portalit shneta.com, konstatoi se dr. Ilir 
Bajraktari nuk ka asnjë lidhje me rastin Stenta, dhe se nuk 
gjendet në listat e Prokurorisë për këtë rast. 
 
Gjithashtu, KMShK mori parasysh edhe përgjigjen e portalit 
Shneta.com ku thuhet: “në këtë rast mund të jetë dëmtuar jo 
qëllimisht dr Ilir Bajraktari i cili poashtu shihet në 
fotografitë e publikuara, për çka do t’i kërkojmë ndjesë 
publike me një sqarim, të cilin do ta publikojmë në 
portal”. Në përgjigje thuhet se portali nuk i është 
referuar atij si i akuzuar dhe se lëshimi është bërë pa 
dijeninë se dr. Ilir Bajraktari gjendet në fotografinë e 
publikuar”.  
 
 
Andaj, KMShK miratoi këtë pjesë së ankesës sa i përket 
Kreut II (Raportimi i së vërtetës). 
  
Lidhur me botimin e fotografive të marra nga rrjeti social 
Facebook, një botim i tillë 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. 
  
 
Andaj, ky opinion u nxor me shumicën absolute të anëtarëve 
prezent.  



 
Bazuar në atë që u tha më lartë, KMShK vendosi si në 
dispozitiv të këtij opinion.  
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