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Hyrje

1 http://www.kpm-ks.org/
2 https://www.kpm-ks.org/assets/cms/uploads/files/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves%281%29.pdf 
3 https://www.kpm-ks.org/assets/cms/uploads/files/Ligji Nr. 04 L-44%281%29.pdf
4 http://presscouncil-ks.org/wp-content/uploads/2019/11/Kodi-i-Mediave-te%CC%88-Shkruara-te%CC%88-Kosove%CC%88s_2019.pdf

R
o l i  i  m e d i ave  ka  rë n d ë s i  të  m ad h e  n ë 
shoqërinë tonë, ato kanë ndikim të madh 
në jetën tonë të përditshme. Kjo për faktin 
se ato i informojnë dhe edukojnë qytetarët. 

Gjithashtu mediat kërkojnë përgjegjësi dhe llogarid-
hënie nga institucionet politike dhe publike për çësht-
je të ndryshme që kanë të bëjnë me interesin publik, 
pra luajnë një rol kyç për shoqërinë dhe zhvillimin e saj, 
pasi që në një formë apo tjetër shprehin brengat dhe 
nevojat e qytetarëve. 

Që nga periudha e pasluftës, shumë media në Ko-
sovë janë zhvilluar dhe janë ndërtuar me mbështetjen 
e bashkësisë ndërkombëtare dhe kjo ka pasur efekt 
pozitiv në aspektin e fuqisë së tyre për t’u bërë ballë 
shumë presioneve dhe për ta ruajtur – në atë masë 
sa kjo është e mundur – pavarësinë e tyre financiare 
dhe politiken redaktuese. Pesë vjet pas përfundimit 
të luftës, gjatë vitit 2004 nis (vetë)rregullimi i mediave. 
Kjo filloi nga specifikat dhe dallimet ndërmjet mediave 
audiovizuale dhe atyre të shkruara (kryesisht gaze-
tave atëbotë), dhe u vendos që radiot dhe televizionet 
të rregulloheshin përmes themelimit të Komisionit të 
Pavarur për Media.1 

I themeluar në vitin 2005, Komisioni i Pavarur i Mediave 
(KPM) është organ kompetent për rregullimin, me-
naxhimin dhe mbikëqyrjen e spektrit të frekuencave 
të transmetimit në Republikën e Kosovës. Me nenin 
141 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës2, KPM 
përcaktohet organ i pavarur. Në bazë të Ligjit3 për Ko-
misionin e Pavarur të Mediave, ky institucion licencon 
transmetuesit publikë e privatë, përcakton dhe zba-
ton politikën e transmetimit si dhe rregullon të drejtat, 
detyrimet si dhe përgjegjësitë e personave fizikë dhe 
juridikë të cilët ofrojnë shërbimet mediale audio dhe 
audiovizuele.

Përgjegjësi e KPM-së është të nxisë dhe të mbajë një 
sistem të drejtë dhe të hapur për licencimin dhe rre-
gullimin e shërbimeve mediale audiovizuele dhe për 
menaxhimin e spektrit të frekuencave të transmetimit 
në pajtim me standardet më të mira ndërkombëtare.

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, është një 
trup vetërregullues i formuar për dhe nga sektori i me-
diave të shkruara. Misioni i tij mbështetet mbi bindjet 
e Kodit të Mediave të Shkruara të Kosovës. KMShK 
është themeluar me ndihmën e OSBE-së në Kosovë 
në shtator të vitit 2005, ndërsa Zyra e KMShK-së ak-
tivitetin e rregullt e ka filluar në dhjetor të vitit 2005. 
KMhK në atë periudhë kohore numëronte 7-8 anëtarë 
të gazetave ditore nënshkruese të Kodit4 të Mediave 
të Shkruara të Kosovës dhe përbëhej nga një bord re-
daktorësh të këtyre mediumeve të udhëhequr nga një 
organ i pavarur, nga Kryesia e Bordit.      
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Që nga themelimi i KMShK-së e deri më sot skena e 
mediave në Kosovë ka pësuar shumë ndryshime. Me-
diat e shkruara (të përditshmet dhe revistat) u kanë 
dhënë fund versioneve të tyre të shtypura, duke ka-
luar vetëm në versionet online (Gazeta Express, Zëri, 
Koha Ditore, Kosovo 2.0 etj.). Pra të gjitha mediat kanë 
kaluar në platformën online. Viteve të fundit, skena e 
mediave të shkruara tani është mbushur me media 
online me qindra mijëra klikime (si matës i ri i cili flet 
për ‘lexueshmërinë’, apo vizitat në këto portale), dhe 
Këshilli i Mediave tashmë ka 43 anëtarë. Ky numër 
mund të ndryshojë ndërkohë, sepse disa media të 
sapo themeluara apo edhe ekzistuese mund të bëhen 
anëtare të KMShK-së. 

Në mandatin e KMShK-së ekziston mundësia që 
edhe vet të iniciojë raste kur has në shkelje të Kodit 
të Mediave të Shkruara nga një anëtar apo joanëtar, 
por kjo rrallë ndodh. Zakonisht, KMShK pranon anke-
sa nga ‘palët e prekura’, gjegjësisht nga institucionet 
apo individët të cilët pretendojnë se një media online 
ka shkelur Kodin e Mediave të Shkruara me publikimin 
e një lajmi i cili në një anë apo tjetrën implikon palën 
ankuese. 

Duke qenë se as Këshilli (dhe as ndonjë organ tjetër në 
Kosovë) nuk bën monitorimin e mediave të shkruara 
(online), siç bën KPM-ja në rastin e mediave audio-
vizuale, numri i ankesave të pranuara nga Këshilli, në 
asnjë rrethanë, nuk pasqyron gjendjen e shkeljeve 
të etikës së gazetarisë në Kosovë. Këtu edhe vjen në 
shprehje nevoja dhe mundësia për intervenim. Pro-
jekti që ka prodhuar raportin para jush ka për synim ta 
‘marrë përsipër’ kompetencën “ex-oficio” të Këshillit të 
Mediave të Shkruara, duke i monitoruar për çdo ditë 
rreth njëzet media online në Kosovë, duke evidentuar 
shkeljet e tyre ditore dhe duke dorëzuar ankesa pranë 
Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës për sh-
keljet më flagrante të Kodit të Mediave të Shkruara të 
Kosovës.

Pra, të gjitha ankesat që prezantohen në këtë raport 
janë dërguar në kuadër të projektit të ndara sipas ka-
pitujve.

Për periudhën janar 2020 - dhjetor 2021, gjatë punës 
së monitorimit të mediave online, monitorueset kanë 
evidentuar 145 shkelje eventuale të Kodit te Mediave 
të Shkruara të Kosovës. Të gjitha këto shkelje të pre-
tenduara janë dërguar në KMShK për trajtim. Kjo e 
fundit i ka miratuar 88 ankesa, 52 të tjera nuk i ka mi-
ratuar, ndërkaq, për pesë ankesa nuk ka ende vendim.   

7



Metodologjia 
Projekti i monitorimit të mediave online ka për qëllim 
monitorimin e mediave online që operojnë në Kosovë. 
Projekti ka angazhuar dy monitoruesë të cilët kanë 
bërë monitorim të portaleve të përzgjedhura duke 
evidentuar shkelje të Kodit të Mediave të Shkruara.

Monitorimi bëhet në baza ditore, ku më pas shkeljet 
e evidentuara përafërsisht tetë shkresa në muaj dër-
gohen në forme ankese në Këshillin e Mediave të Sh-
kruara te Kosovës. Kodi i Mediave më të cilin punojmë 
përfshinë një numër të madhe të kapitujve, gjithsej 12 
sosh. 

Numri i portaleve që janë monitoruar arrin mbi 20 dhe 
ato janë: Gazeta Blic, Indeksonline, KoSSeV, Kosova.
info, Insajderi, Bota Sot, Ekonomia Online, Arbresh.
info, Gazeta Express, Epoka e Re, Info Sot, Kosova-
live, KosovaPress, Kosova Post, Lajmi.net, Periskopi, 
Rajoni Press, Telegrafi, Tribuna, Zeri.info dhe Veriu.info. 

Përzgjedhja e portaleve është bërë duke u nisur nga 
fakti se të gjitha janë anëtare të KMShK-së dhe se janë 
portale që klikohen në masë të madhe nga qytetarët. 
Për të pasur një pasqyrë rreth klikueshmërisë, është 
përdorur platforma alexa.com, e cila ofron të dhëna 
mbi trendin e klikimeve dhe në këtë mënyrë mund të 
bëhet krahasimi mes portaleve.
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Shkeljet e kodit të etikës  
Gjatë monitorimit të mediave online që operojnë në 
Kosovë, shumë shpesh kemi parë raportime të shum-
ta të mediave që nuk i janë përmbajtur Kodit të Etikës 
të Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës. Andaj, 
qëllimi i këtij raporti është identifikimi i shkeljeve even-
tuale të etikës gazetareske dhe pastaj dërgimi i an-
kesave për këto shkelje pranë Këshillit të Mediave të 
Shkruara të Kosovës.

Gjatë periudhës janar 2020 –dhjetor 2021 janë moni-
toruar gjithsej 24 media, prej të cilave dy rajonale, njëra 
në gjuhën serbe.

Duke u bazuar tek të gjeturat që janë nxjerrë nga ky 
monitorim, në këtë periudhë dy vjeçare janë dërguar 
gjithsej 145 ankesa në KMShK. Këto ankesa janë dër-
guar me dyshimin se mediat nuk e kanë respektuar 
Kodin e Mediave të Shkruara të Kosovës gjatë rapor-
timeve të ndryshme.

Nga të gjitha ankesat e dërguara në KMShK, nga ky 
institucion kemi pranuar 140 vendime, nga të cilat 88 
të miratuara dhe 52 të pa miratuara, ndërsa pesë an-
kesat tjera janë ende në proces të shqyrtimit. 

Portalet Ankesat e 
dërguara

Ankesat e 
miratuara

Ankesa të pa 
miratuara

Ankesat e pa 
shqyrtuara

Gazeta Express 18 12 6 0

Veriu.info 19 8 10 1

Periskopi 9 8 1 0

Lajmi.net 3 2 1 0

Bota sot 11 7 3 1

Arbresh.info 2 1 1 0

Gazeta tribuna 4 2 1 1

Epoka e re 4 3 1 0

Zeri.info 3 2 1 0

Kosovapress 0 0 0 0

Ankesat e dërguara në KMSHK, periudha janar 2020-dhjetor 2021
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Në periudhën janar - dhjetor 2020, janë dërguar 
gjithsej 84 ankesa në KMShK, prej tyre 46 janë të mi-
ratuara dhe 38 nuk janë miratuar . Ndërsa, gjatë mo-
nitorimit të këtyre mediave për periudhën janar -dh-
jetor 2021, janë dërguar 61 ankesa. 42 prej tyre janë 
miratuar, 14 të pa miratuara, ndërsa 5 prej tyre janë të 
pashqyrtuara nga KMShK.      

Duke u bazuar në këto të dhëna, mund të shohim se 
ka rënie të ankesave të dërguara, përkatësisht një 
raportim më korrekt në aspektin e respektimit të Ko-
dit të Etikës. Kjo edhe për faktin se mediat kanë pasur 
kujdes të shtuar gjatë raportimit të tyre, kur  e kanë 
kuptuar se po monitorohen. Kjo mund të ketë ndod-
hur edhe për faktin se për çdo ankesë që dërgohet në 
KMShK, kjo e fundit, e kontakton mediumin përkatës 
dhe e kërkon versionin e saj lidhur me shkeljet e pre-
tenduara.  

Portalet Ankesat e 
dërguara

Ankesat e 
miratuara

Ankesa të pa 
miratuara

Ankesat e pa 
shqyrtuara

Info sot 3 2 1 0

Telegrafi 0 0 0 0

Gazeta Blic 9 6 3 0

Insajderi 6 4 2 0

Kosova.info 9 4 4 1

Kossev 5 2 3 0

Indeksonline 30 18 12 0

Ekonomia online 2 2 0 0

Kosovalive 0 0 0 0

Kosova post 2 1 0 1

Reporteri 1 1 0 0

Rajoni press 0 0 0 0

Gazeta Metro 1 1 0 0

Sinjali 4 2 2 0

Totali 145 88 52 5
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Kapitujt me më së  
shumti shkelje

5 Intervistë me Gentiana Paçarizi, themeluese e platformës Checkos.

Gjatë monitorimit të mediave online ankesat e dër-
guara, përkatësisht shkeljet e pretenduara janë ndarë 
edhe sipas kapitujve të Kodit të Mediave të Shkruara 
të Kosovës. Të gjitha këto ankesa janë bërë në kuadër 
të projektit. 

Një prej kapitujve që është shkelur më së shumti 
është kapitulli i VII-të (Privatësia), pika 1 në të cilën 
thuhet se: Mediat e shkruara do t’u shmangen ndë-
rhyrjeve dhe kërkimeve në jetën private të një individi, 
përveç në rastet kur ndërhyrjet apo kërkimet e tilla 
janë të nevojshme për arsye të interesit publik, ku prej 
36 ankesave të dërguara në KMShK, 26 ankesa janë 
miratuar. 

Në raste të ndjeshme kur bëhet raportimi për vdekje, 
vrasje, apo kundërvajtje të rënda, ndikimi i cilësisë së 
raportimit luan rol direkt tek palët e përfshira dhe se 
mungesa e respektimit të privatësisë së personave të 
përfshirë është pandjeshmëri njerëzore.

“Publikimi i fotografive i të dyshuarve, publikimi i var-
rimeve etj., tregon qartë se kushdo qoftë redaktor apo 
gazetar përgjegjës dhe lejon publikimin e këtij rapor-
timi, nuk e kupton dëmin që i shkakton gazetarisë si 
profesion dhe në anën tjetër, nëse e kupton dëmin, 
dëshmon që nuk ka pikë integriteti profesional, çka 
është thelbësore për këtë profesion’’5.
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Shkeljet etike gjatë raportimeve në gazetari po ndod-
hin vazhdimisht nga mediat online për shkak se niveli 
i gazetarisë që e kemi në Kosovë e reflekton nivelin e 
përgjithshëm të çdo sektori tjetër. 

“Këta lloj të njerëzve, këto lloje kapaciteti, resurset 
njerëzore e financiare që janë nëpër krejt sektorët në 
Kosovë janë po ashtu edhe në media, sepse gazeta-
ria është reflektim i shoqërisë, reflektim i edukimit që 
e marrin njerëzit ne përkthim me sa paguhen gaze-
tarët”6.

6  Intervistë me Flutura Kusari, juriste e së drejtës së mediave.
7  Po aty.

Njohësit e fushës se mediave konsiderojnë sekualiteti 
i raportimeve është aty pak a shume ku jemi edhe ne 
si shtet dhe sa më shumë që investohet në arsim, në 
financim të mediave, në abonim dhe në pavarësim të 
mediave dhe në financim të qëndrueshëm, aq më ni-
vel të mire të gazetarisë do të kemi.

“Lidhur me shkeljet në raportimet që kanë të bëjnë 
me privatësinë e një personi, qoftë ai publik apo i rën-
domtë, lexohen më së shumti, rrjedhimisht nëse pu-
blikohen informacione nga jeta private e një personi, 
sepse interesimi i publikut është më i madh se sa në 
fusha tjera”7.

Kapitulli Ankesat e 
dërguara

Ankesat e 
miratuara

Ankesa të pa 
miratuara

Ankesat e pa 
shqyrtuara

I 11 1 9 1

II 30 13 17 0

III 8 1 7 0

IV 7 7 0 0

V 0 0 0 0

VI 11 7 4 0

VII 36 26 10 0

VIII 0 0 0 0

IX 0 0 0 0

X 1 1 0 0

XI 10 8 2 0

XII 31 25 5 1

Shkeljet e evidentuara dhe të dërguara në KMShK sipas kapitujve të Kodit të 
Mediave të Shkruara të Kosovës
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Cenimi i së vërtetës  
gjatë raportimit

8 Intervistë me Imer Mushkolaj, drejtor i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës.
9 Intervistë me Gentiana Paçarizi, themeluese e platformës Checkos.
10  Intervistë me Imer Mushkolaj, drejtor i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës

Raportimi i së vërtetës siç duket është një nga sfidat 
me të cilat përballen për çdo ditë mediumet online që 
veprojnë në Kosovë. Në shumë raste shohim se qëlli-
mi për të vënë në prioritet shpejtësinë e publikimit të 
lajmit se sa saktësinë, përkatësisht konfirmimin e in-
formacioneve, ka si pasojë shkeljen e kapitullit të II-të. 
Ky kapitull që ka të bëjë me raportimin e së vërtetës 
ka gjithsej shtatë pika, të cilat tregojnë për etikën që 
gazetarët duhet t’i përmbahen. 

Gjatë monitorimit rezulton se prej 30 ankesave të 
dërguara për shkeljen e këtij kapitulli, 13 prej tyre janë 
miratuar.

 “Arsyet e shkeljeve të Kodit te Etikës ndodhin për 
shkak të neglizhencës së gazetarëve/redaktorëve, 
për arsye se në shumicën e rasteve para raportimit 
të një lajmi, ata e zgjedhin shpejtësinë para saktësisë. 
Ky është një problem shumë i madh dhe se shumica 
e mediave funksionojnë në këtë mënyrë. Në plot me-
dia, shumë gazetare/gazetarë i përgatisin lajmet dhe i 
publikojnë vet ato pa kaluar nëpër filtrat e redaktimit”8.

Sipas platformës Checkos, rreth 50 përqind e përm-
bajtjes së lajmeve të publikuara në mediat online është 
e njëjtë, shpeshherë as titujt nuk ndryshojnë dhe se 
janë një grusht mediash që ofrojnë përmbajtje origji-
nale dhe pastaj kopjohen nga të tjerat, ku pothuajse të 
gjithë artikujt që publikohen janë tre – katër paragrafë, 
në rastin më të mirë dhe se kjo e ulë cilësinë e një lajmi. 

“Media, qoftë ajo online apo e ndonjë formati tjetër, 
nuk e ka për detyrë vetëm të transmetojë, por edhe 
t’ia shpjegojë lexuesit se çfarë ka ndodhur, ku, kur, pse 
dhe si ndërlidhet e gjithë kjo në kontekst më të gjerë, 
sepse shpejtësia për të lansuar një informacion, të pa 
verifikuar, të pa vënë në kontekst, të pa balancuar e ka 
dëmtuar rëndë informacionin”9. 

Një prej arsyeve se pse ndodhin këto shkelje është 
sepse shumica e mediave online në Kosovë nuk kanë 
strukturë të definuar dhe të organizuar. Nuk kanë re-
daktorë dhe performojnë me dy-tre persona, ku pro-
nari/themeluesi, shpesh pa ndonjë sfond gazetaresk, 

është edhe redaktor. E kjo do të thotë se ai/ajo për-
cakton politikat redaktuese dhe vendos se cili lajm të 
publikohet. 

Një shkelje tjetër që është konstatuar gjatë monito-
rimit të mediave online është edhe kapitulli i VI-të, që 
ka të bëjë me mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturëve 
gjatë raportimit. Lidhur me këtë kapitull janë dërguar 
11 ankesa, ndërkaq shtatë prej tyre janë miratuar nga 
KMShK. 

Pika e parë e këtij kapitulli thotë se gazetarët nuk do 
t’i intervistojnë apo fotografojnë fëmijët nën moshën 
18-vjeçare rreth çështjeve që kanë të bëjnë me famil-
jen e tyre, pa pëlqimin e prindit apo ndonjë të rrituri, i 
cili është përgjegjës për fëmijën. Pika e dytë parasheh 
se mediat e shkruara në asnjë mënyrë nuk do të iden-
tifikojnë fëmijët nën moshën 18- vjeçare, të cilët janë 
të përfshirë në vepra penale, qoftë si dëshmitarë, apo 
të pandehur. Ndërsa, pika e tretë dhe e fundit thotë 
se trajtimi i rrëfimeve të tragjedivë personale duhet të 
zhvillohet me kujdes, ndërkohë që ndaj individëve të 
prekur nga tragjedia duhet pasur qasje mirëkuptimi 
dhe diskrecioni. 

Shkeljet apo gabimet gjatë raportimit ku përfshihen 
edhe të miturit, më shumë bëhen për shkak të mosku-
jdesit.  “Më e keqja është se as në kohet e fundit nuk po 
vërehet se ka ndonjë përparim lidhur me këto rapor-
time të ndjeshme, kjo për faktin se ankesat vazhdojnë 
të shtrohen në KMShK” 10. 

Gjithashtu, një nga kapitujt që është shkelur nga me-
diat që janë monitoruar është edhe kapitulli i XI-të që 
ka të bëjë me të drejtat e autorit. Tashmë është bërë 
e zakonshme që në përditshmëri, mediumet online e 
marrin përmbajtjen e një mediumi tjetër, i cili  i ka prod-
huar lajmet, dhe ato i publikojnë pa i cituar, nuk i citojnë 
siç duhet, e çka është më e keqja, ndodh shpesh që 
duke e shkurtuar përmbajtjen, e nxjerrin lajmin nga 
konteksti dhe ia humbin kuptimin. Lidhur me këtë ka-
pitull janë dërguar dhjetë ankesa në KMShK dhe tetë 
prej tyre janë miratuar. 
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Sa i përket shkeljes së këtij kapitulli, por edhe kapitujve 
tjerë, Këshilli i Mediave nuk ndëshkon me gjoba apo 
dënime tjera, pasi që ai është një trup vetërregullues, 
funksion në mënyrë vullnetare dhe dëshiron ta bëjë një 
lloj rendi te mediat e shkruara.

“Ka shpesh ankesa për media të caktuara, ti quaj ndry-
she ankesa recidiviste, ku përsëriten të njëjtat situata, 
por zakonisht janë shkelje që bëhen nga pakujdesia e 
gazetarëve, për shembull lajmet që merren nga me-
diat në Shqipëri apo në vende tjera të botës dhe nuk 
citohet burimi. Pra, kemi shumë shkelje të kapitullit të 
të drejtave të autorit, por me kalimin e kohës janë për-
mirësuar” 11. 

Viteve të fundit në mediat online shohim artikuj, të cilët 
publikohen në kategorinë e lajmeve dhe shpërndahen 
në rrjete sociale si të tilla, e që në fakt janë reklama. 
Qëllimi se si ato publikohen krijon përshtypjen se kemi 
të bëjmë me një vlerësim objektiv, për një klinikë pri-
vate që ofron shërbime shëndetësore apo për ndonjë 
kolegj privat të arsimit të lartë. Zakonisht në artikujt e 
tillë askund nuk shkruhet se ajo përmbajtje është mar-
keting.

Kjo çështje rregullohet me kapitullin XII-të të Kodit të 
Mediave të Shkruara, që ka të bëjë me reklamat dhe 
sponsorizimet. 

Gjatë periudhës janar 2020-dhjetor 2021, janë dër-
guar gjithsej 31 ankesa në KMShK lidhur me këtë 
kapitull dhe sipas vendimeve që kemi marrë nga 
KMShK-ja, 25 prej tyre janë miratuar. Pra janë miratuar 
80 përqind e ankesave që janë dërguar.  

Aktualisht evidentohen shumë shkelje të tilla ngase 
mediat, online kur publikojnë shkrime për subjekte të 
ndryshme afariste nuk e përmendin se është rekla-
mim. Kjo për faktin se aty ka cilësime mbi nivelin profe-
sional të atyre për të cilët shkruhet. : “Pas shqyrtimit të 
disa rasteve të tilla, ka pasur një përmirësim në rapor-
time të tilla”12.

11 Po aty.
12 Po aty.

Ka shpesh ankesa për media të 
caktuara, ti quaj ndryshe ankesa 
recidiviste, ku përsëriten të 
njëjtat situata, por zakonisht janë 
shkelje që bëhen nga pakujdesia 
e gazetarëve, për shembull 
lajmet që merren nga mediat në 
Shqipëri apo në vende tjera të 
botës dhe nuk citohet burimi. 
Pra, kemi shumë shkelje të 
kapitullit të të drejtave të autorit, 
por me kalimin e kohës janë 
përmirësuar”.

Imer Mushkolaj, drejtor në KMShK

14



Kapitujt më të shkelur

Privatësia (Kapitulli VII) 

36 ankesa të 
dërguara

26 të miratuara

Raportimi i së vërtetës (Kapitulli II) 

30 ankesa të 
dërguara

13 të miratuara

Mbrojtja e fëmijëve dhe të miturve (Kapituli VI) 

11 ankesa të 
dërguara

7 të miratuara

Të drejtat e autorit (Kapitulli XI)

10 ankesa të 
dërguara

8 të miratuara

Reklamat dhe sponsorizimet (Kapitulli XII)

31 ankesa të 
dërguara

25 të miratuara
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Përfundime  
Në vitet e fundit në Kosovë ka një rritje të theksuar të 
mediave online. Me rritjen e tyre janë rritur edhe shkel-
jet e ndryshme të etikës së gazetarisë. Në përditshmëri 
shohim lajme ku shkelet privatësia e qytetarëve, ku 
publikohen fotografi të viktimave të aksidenteve apo 
vrasjeve, shohim edhe raportime që prekin të miturit. 
Gjithashtu shohim edhe raportime të njëanshme, kur 
brenda një lajmi nuk përfshihen versionet e të gjitha 
palëve që përmendën në tekst. 

Me qëllim të evidentimit sa më konkret të këtyre sh-
keljeve organizata Çohu! gjatë periudhës janar 2020 
dhjetor 2021 ka monitoruar mbi 20 media online, për 
të parë shkeljet eventuale të kodit të etikës dhe adre-
simin e tyre në Këshillin e Mediave të Shkruara të Ko-
sovës. 

Qëllimi i këtij projekti është që të nxisë aktivizimin qyte-
tarë për të raportuar shkelje të ndryshme etike që ata 
shohin në media. Por në anën tjetër qëllim në vetvete 
është që mediat që janë monitoruar ta kuptojnë se ku 
kanë gabuar dhe ta kuptojnë po ashtu se dikush po i 
monitoron lajmet e tyre. 

Disa nga to janë ndër më të klikuarat, ndërsa disa janë 
portale që më shumë raportojnë për një komunë apo 
rajon të caktuar në Kosovë. Gjithashtu është monito-
ruar edhe një medium online, i cili publikon lajme në 
gjuhën serbe. Që nga fillimi i dërgimit të  ankesave 
ndaj këtyre mediave online, duke konsideruar që këto 
media  kanë shkelur Kodin e Mediave të Shkruara të 
Kosovës dhe me kalimin e muajve dhe pas takimeve 
me KMShK, ka filluar të vërehet një kujdes më i shtuar 
në raportim të lajmeve. Kjo edhe për faktin se kur dër-
gohet një ankesë në KMShK, ky trup vetërregullues 
kërkon edhe nga mediumit ndaj të cilit është bërë an-
kesë, një përgjigje për artikullin përkatës. 

Se ka pasur ndikim, e tregojnë edhe të dhënat nga 
monitorimi. Në periudhën e parë janar 2020- dhjetor 
2020, janë dërguar 84 ankesa në KMShK. Ndërsa, në 
periudhën e dytë, janar 2021-dhjetor 2021 janë dër-
guar 61 ankesa , përkatësisht 23 ankesa më pak sesa 
në periudhën paraprake. 

Duke i marrë parasysh se një pjesë e konsiderueshme 
e ankesave që janë dërguar nga KMShK, janë mira-
tuar, është e domosdoshme që të ketë një vetëdije-
sim më të madh të mediave për të respektuar etikën 
e gazetarisë gjatë raportimit. Gjithashtu  ka nevojë 
edhe për një vetëdijesim më të madh të qytetarëve 
për t’i dërguar në KMShK rastet kur pretendojnë se 
ndaj tyre është shpifur apo janë fyer në ndonjë shkrim 
të caktuar. Përveç të drejtës për të bërë padi civile, ata 
duhet ta dinë që ankesat e tyre mund dhe duhet t’i dër-
gojnë edhe në KMShK. Ky institucion vetërregullues, 
aktualisht nuk shqipton ndonjë gjobë ndaj mediumeve 
të shkruara online të cilat bëjnë shkelje të ndryshme 
të kodit të etikës, por konstaton dhe merr vendim lid-
hur me shkeljet e pretenduara nga palë të ndryshme 
dhe i publikojnë në ueb-sajt këto vendime. Fakti që 
një pretendim për shkelje trajtohet nga një grup pro-
fesionistësh të mediave, mund të merret në konside-
ratë nga gjykatat në rastet kur për rastet e njëjta palët 
e prekura kanë bërë padi civile për fyerje ose shpifje.
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Rekomandimet  
 ƈ Të rriten kapacitetet e KMShK-së për monitorimin e mediave të shkruara 

online sipas detyrës.  

 ƈ KMShK duhet të bëjë fushata vetëdijesuese në mënyrë që qytetarët të dinë se 
aty mund t’i dërgojnë ankesat e tyre lidhur me raportimet e shkruara mediale.

 ƈ Vendimet KMShK-së për ankesa të ndryshme të dërgohen për publikim në të 
gjitha mediat që janë anëtare të KMShK-së. Kjo me qëllim të informimit dhe 
vetëdijesimit lidhur me shkeljet që janë bërë.

 ƈ KMShK të mbajë edhe më shumë trajnime me redaktorë dhe gazetarë të 
mediave të shkruara online lidhur me respektimin e Kodit të Mediave të 
Shkruara të Kosovës dhe përgjegjësinë e raportimeve mediale. 

17



Qëllimi i këtij projekti është që të nxisë 
aktivizimin qytetarë për të raportuar 

shkelje të ndryshme etike që ata shohin 
në media. Por në anën tjetër qëllim 
në vetvete është që mediat që janë 

monitoruar ta kuptojnë se ku kanë gabuar 
dhe ta kuptojnë po ashtu se dikush po i 

monitoron lajmet e tyre. 





Ky publikim është prodhuar me mbështetjen e Bashkimit Evropian. 
Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e organizatës 
Çohu! dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si pasqyrim i 
pikëpamjeve të Bashkimit Evropian.


