
                                         
 

 

                                               
 
                                  
 
 
 
                              05.02.2018, Prishtinë,  
                              Ref:05.01.2018\597-2018 
                         
 
 
 
 
Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj 
ankesës së ALDO (përfaqësues juridik) kundër portalit 
Kallxo.com 
 
 
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 
portalit Kallxo.com lidhur me artikullin “Ministri mohon ta 
ketë emëruar këshilltar të dënuarin me burg”, 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 pretendohet se është shkelur Kreu II (Raportimi i 
së vërtetës), dhe Kreu V (Personat e akuzuar për vepra 
penale). Në ankesë thuhet se shkrimi mbështetet vetëm në 
vendimin e shkallës së parë të gjyqit, ku Arian Janova 
shpallet fajtor, ndërsa në Gjykatën e Apelit ai shpallet i 
pafajshëm.  
 
Në përgjigjen e Kallxo.com thuhet se artikulli ka paraqitur 
gjendjen reale dhe të vërtetën e saktë, andaj sqarimet e z. 
Janovës përmes zyrës përfaqësuese nuk qëndrojnë. 
 
Artikulli i atribuohet një deklarate të një ministri se ai 
nuk e ka emëruar këshilltar të dënuarin me burg, pa e 
përmedur emrin e të dënuarit.  
 
Që në paragrafin e parë të artikullit sqarohet se deklarata 
e  ministrit vie pas publikimit të lajmeve se ministri i 
MASHT-it e ka emëruar z. Janovën këshilltar në kabinetin e 
tij.  
 
Gjithashtu artikulli saktëson se z. Janova kishte qenë i 
dënuar në shkallën e parë, por është shpallur i pafajshëm 
pastaj nga shkalla e apelit.  
  
Në këtë mënyrë, Kallxo.com nuk ka dhënë asnjë dyshim rreth 
epilogut të rastit të Janovës në Gjykatën e Apelit. 
 
KMShK, pasi e shqyrtoi artikullin, ankesën dhe shpjegimet e 
Kallxo.com gjeti se bëhet fjalë vetëm për një pasaktësi në 
titull e jo në përmbajtje të artikullit, prandaj vendosi që 
të miratojë ankesën pjesërisht. Në këtë rast, portali ka 
shkelur Kreun II (Raportimi i së vërtetës).  
 
Ky vendim u mor me shumicën e anëtarëve prezent, një ishte 
kundër.   
 
Bazuar në atë që u tha më lartë, KMShK vendosi si në 
dispozitiv të këtij vendimi.  
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