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Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj 
ankesës së Oda e Avokatëve të Kosovës kundër gazetës online 
Insajderi 
 
 
 
Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e 
tij të mbajtur më 1 shkurt 2018, shqyrtoi ankesën e Odës së 
Avokatëve të Kosovës kundër portalit Insajderi lidhur me 
artikullin “Oda e avokatëve keqpërdor buxhetin”, publikuar 
më 7 tetor 2017, dhe mori këtë 
 
 
 
 
 
 
                      V E N D I M 
 
 
  
 

- Ankesa miratohet 
 
 



 
 
 
 

A R S Y E T I M I 
 

 
Oda e Avokatëve të Kosovës, në ankesën e saj pretendon se 
është shkelur Kreu II (Raportimi i së vërtetës), dhe Kreu 
IV (E drejta për t’u përgjigjur). 
 
Në ankesë thuhet se Oda e Avokatëve vërteton me fakte të 
dërguara në KMShK se me vendimin e saj për ti ndarë dy mijë 
e pesëqind euro avokates, Albulena Ukimerajt, anëtare e 
OAK-së, për të përkrahur doktoraturën e saj. Nuk është e 
vërtetë siç shkruan në Insajderi se Ukimeraj është 
financuar tërësisht për “shkollimin e saj”.  
 
Ky vendim është miratuar nga Këshilli drejtues i OAK-së dhe 
se OAK-ja është bazuar në rregulloren e saj si dhe në 
praktikën që ka ndodhur edhe në të kaluarën kur OAK ka 
ndihmuar anëtarët e saj me qëllim të avancimit dhe ngritjes 
profesionale të personave, anëtarë të OAK-së.  
 
Neni 56 i Rregullores së OAK-së thotë: “OAK-ja iu ofron 
ndihmë financiare të punësuarëve të cilët ndjekin mësimet 
dhe kurse të rëndësishme për punën të cilën e bëjnë ata, në 
mënyrë që të arrijnë rezulatete më të mira në vendin e 
punës, apo të zhvillimit profesional për një pozicion më të 
mirë brenda OAK-së”. 
 
Në ankesë thuhet se pyetjet e Insajderit dërguar në OAK 
kanë arritur të shtunën në ora 10:21, kurse artikulli është 
botuar po të njëjtën ditë, vetëm pas dy orësh, pra pa i 
dhënë kohë OAK-ut që të përgatisë përgjigjen.Lidhur me këtë 
vendim KMShK kërkon nga mediat që tu japin palëve një kohë 
të arsyeshme për përgjigjen e tyre.  
 
Oda e Avokatëve të Kosovës ankohet se nuk i është botuar 
reagimi dërguar në portalin Insajderi. KMShK, pasi shqyrtoi 
ankesën dhe artikullin vendosi se është shkelur Kreu II 
(Raportimi i së vërtetës), pasi nuk ka konstatuar se OAK ka 
keqpërdor buxhetin siç thuhet në artikull, duke marrë një 
vendim të tillë e të mbështetur në rregulloren e vet.  
 



Sa i përket reagimit të Odës së Avokatëve të Kosovës, KMShK 
kërkon që ai të publikohet duke u mbështetur në Kodin e 
Mediave të Shkruara.  
 
Bordi i KMShK-së gjen se është shkelur Kreu II (Raportimi i 
së vërtetës), dhe Kreu IV (E drejta për t’u përgjigjur). 
 
 
Andaj, ky vendim u miratua me shumicën absolute të 
anëtarëve prezent.  
 
Bazuar në atë që u tha më lartë, KMShK vendosi si në 
dispozitiv të këtij vendimi.  
 
 
 
 
 
Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës 


