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Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj 
ankesës së ALDO (përfaqësues juridik) kundër gazetës online 
Insajderi 
 
 
Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e 
tij të mbajtur më 1 shkurt 2018, shqyrtoi ankesën e Arian 
Janovës përmes zyrës për shërbime juridike ALDO kundër 
gazetës online Insajderi lidhur me artikullin “I përfshiri 
në akuzat për shtije provimesh emërohet këshilltar politik 
në qeveri”, botuar më 4 janar 2018, dhe mori këtë 
 
 
 
 
 
 
                      V E N D I M  
 
 
  
 

- Ankesa miratohet pjesërisht 
 
 



 
 
 
 

A R S Y E T I M I 
 

Në ankesë thuhet se Arian Janova nuk është emëruar 
këshilltar i ministrit, këtë lajm e ka mohuar edhe 
ministria gjegjëse. 
 
Këtu bëhet fjalë për një burim lajmi të botuar në Facebook, 
ku një person i quajtur Pajtim Kleçka, i cili ka botuar një 
fotografi së bashku me Valmir Gashin dhe Arian Janovën duke 
i prezentuar ata si këshilltarë politik të qeverisë, pa 
specifikuar se cilës ministri i përkasin ata.  
 
Në ankesë thuhet se ky burim del se është i rremë, madje 
edhe me tendenca humori. Gazeta online Insajderi thotë se 
ka raportuar në bazë të një fotografie të publikuar të 
Pajtim Kleçkës që sipas të dhënave në Facebook ai punon në 
Ministrinë e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë. 
 
Lidhur me këtë emërim, portali ka botuar një retrospektivë 
të dënimit të Janovës në gjykatën e shkallës së parë për 
shitje provimesh në Universitetin e Prishtinës, por se 
gjykata e Apelit e ka anuluar atë gjykim të shkallës së 
parë duke e shpallur Janovën të pafajshëm.  
 
Sipas KMShK-së, të gjitha këto fakte i ka botuar në 
artikull edhe Insajderi me çka ka treguar korrektësi në 
raportim.  
 
Mirëpo, KMShK gjeti se Insajderi ka shkelur Kreun II 
(Raportimi i së vërtetës) duke shkruar se Arian Janova 
është zgjedhur këshilltar politik në ministri.  
 
Ankuesi gjithashtu thekson se Insajderi nuk e ka botuar 
reagimin e tij sqarues. 
 
Mirëpo, Insajderi ka dëshmuar se ka publikuar reagimin e 
tij me çka ka përmbushur detyrimin që del nga Kreu IV (E 
drejta e për t’u përgjigjur). Prandaj, kjo pikë e ankesës 
nuk u miratua.  
 
 
Andaj, ky vendim u mor 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 


