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Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj 
ankesës së Valbona Fazliu - Rrecaj kundër portalit Bota 
Press 
 
 
Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e 
tij të mbajtur më 1 shkurt 2018, shqyrtoi ankesën e Valbona 
Fazliu – Rrecajt, diplomate e Kosovës në Vjenë kundër 
portalit Bota Press lidhur me artikullin “Skandaloze: Ja si 
takohej diplomatja e Kosovës Valbona Fazliu – Rrecaj me 
ambasadorin serb në Austri (dokument)”, botuar më 24 nëntor 
2017, dhe mori këtë 
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- Ankesa miratohet 
 



 
 
 
 
 

A R S Y E T I M I 
 

 
Në ankesë thuhet: “nuk bëhet fjalë për takimin e veçantë 
dhe të ndarë me ambasadorin e  Serbisë në Vjenë, por për 
një takim të rregullt joformal me diplomatët e vendeve të 
rajonit dhe të koordinuara me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme të Kosovës, sipas hierarkisë që kemi si diplomatë”. 
 
Në ankesë thuhet gjithashtu se përveç përgjigjes për atë 
takim në email janë publikuar pa dijenin e tyre edhe email 
adresat e shumë diplomatëve të tjerë të lartë të Evropës 
Juglindore. Në ankesë nuk mohohet se diplomatja ka dërguar 
ftesa përmes email-it në adresat e përmenduara për një 
takim joformal në një restaurant të Vjenës. Gjithashtu, në 
artikull thuhet se kjo diplomate apo MPJ nuk është 
kontaktur për të marrë prononcimin e tyre, ashtu siç e 
kërkon Kodi i Mediave të Shkruara.  
 
KMShK dëgjoi përfaqësuesen e Bota Press e cila tha se këto 
takime diplomatike kanë ndodhur, se email adresat janë të 
vërteta, dhe se nuk ka ofendime. Gjithashtu tha se pala 
tjetër nuk ka dërguar reagim në redaksi, i cili do të 
botohej. 
 
KMShK pyeti se ku qëndron problemi dhe çka është 
‘skandaloze’ nëse janë mbajtur këto takime të zakonshme 
midis diplomatëve të rajonit, kur takime të tilla mbahen 
rregullisht dhe janë të njohura.  
 
KMShK gjithashtu fajësoi se mediat shfrytëzojnë gjeturinë e 
tyre për të siguruar fakte për shkrimet e tyre, por në 
rastin konkret paragjykon që në titull “skandaloze”, dhe 
nuk jep informatën e plotë se fjala është për takim të 
rregullt të diplomatëve të rajonit të Evropës Juglindore e 
jo takim i veçantë i diplomates kosovare me diplomatin e 
Serbisë.  
 
Nga kjo mund të krijohen paragjykime aq më parë kur bëhet 
fjalë për përfaqësuesit diplomatike të dy vendeve me 
raporte të njohura. 



Prandaj, KMShK vendosi se është shkelur Kreu II (Raportimi 
i së vërtetës)dhe Kreu IV (e drejta për t’u përgjigjur)të 
Kodit të Mediave të Shkruara të Kosovës, sepse media nuk i 
është drejtuar fare ankueses apo institucionit ku ajo punon 
në mënyrë që të marrë përgjigje edhe nga pala tjetër. 
 
Më tutje, KMShK vendosi se në këtë rast bëhet fjalë për një 
informatë jo të plotë. KMShK duke pasur parasysh rregullat 
diplomatike të MPJ-së, sipas të cilave diplomatët nuk kanë 
të drejtë të prononcohen pa lejen e MPJ-së konstatoi se 
Bota Press ka pasur detyrim sipas Kodit të Mediave të 
Shkruara të kërkojë sqarime për këtë rast.  
 
 
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 


