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Kreativiteti dhe novacioni janë baza e 
krijimtarisë kulturore dhe ekonomike të një 
shoqërie, komponentë këto që mbrohen me të 
drejtat pronësore intelektuale, përkatësisht 
të drejtën e autorit dhe të drejtat pronësore 
industriale. E drejta e autorit nënkupton 
krijimet e mendjes së njeriut, të veprave 
letrare, artistike, muzikore, të rëndësishme 
për kulturën dhe shoqërinë. 

Puna për të krijuar një sistem të drejtës 
së autorit, ku krijuesit, përformuesit dhe 
mbajtësit tjerë të të drejtave të autorit 
kompensohen dhe veprat e tyre trajtohen 
ndershëm e me dinjitet, është qëllimi i 
ligjit për të drejtën e autorit dhe mision i 
Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 
Krijimtaria kulturore e mbrojtur me të drejtën 
e autorit sot është e ardhmja e trashëgimisë 
kulturore nesër, ne duhet t’i inkurajojmë dhe 
t’i japim nxitje krijuesve, performuesve dhe 
investitorëve, në punën dhe investimet e tyre. 

Institucionet shtetërore në bashkëpunim me 
krijuesit dhe novatorët, të gjithë së bashku 
duhet të punojnë më qëllim të përforcimit të 
zbatimit të drejtave pronësore intelektuale, 
promovimit dhe edukimit të shoqërisë për 
rolin dhe rëndësinë e këtyre të drejtave, dhe 
revista “Autori”, është një hap para në arritjen 
e këtij misioni të madh për vendin. 

Kosova ka bërë hapa mëdhenj me aprovimin 
e legjislacionit modern për të drejtat e autorit 
dhe të drejtat e përafërta, kjo vlerësohet 
edhe në Raportin e Progresit të Komisionit 
Evropian për vitin 2018, por mbetet për të 
punuar më shumë në zbatimin e këtyre të 
drejtave në praktikë. 

Viti 2018, është vit i të Drejtës së Autorit, 
në Kosovë pas pesë viteve negociata është 
arritë marrëveshja për tarifat e përgjithshme 
në mes të Shoqatës për menaxhim 
Kolektiv në fushën e muzikës “APIK” dhe të 
përfaqësuesve të televizioneve dhe radiove, 
hap ky historik për vendin, që siguron zbatim 

të drejtave të autorit dhe kompensim të 
autorëve, përformuesve e producentëve. Së 
shpejti do të miratohet Strategjia e re Kundër 
Piraterisë, dhe Rregullorja për Kompensime 
të Veçanta, duke siguruar kështu vazhdimin e 
përmbushjes së  standardeve ndërkombëtare 
dhe jetësimin e të drejtave të autorit.  

Institucionet e Republikës së Kosovës, janë 
duke punuar vazhdimisht për të krijuar një 
sistem të drejtave të autorit, ku të drejtat e 
autorit zbatohen, me theks të veçantë Task 
Forca Kundër Piraterisë, të cilën e Koordinon 
Drejtori i Zyrës për të  Drejtën e Autorit, ka 
marr veprime kundër shkeljeve të drejtës 
së autorit dhe ka sekuestruar me mijëra 
materiale pirate. 

Prioritet i politikave në këtë fushë, duhet 
të jetë promovimi të drejtës së autorit dhe 
edukimi i shoqërisë për rëndësinë e këtyre 
të drejtave për kulturën, ekonominë dhe të 
ardhmen e vendit tonë. Të rinjtë duhet të 
edukohen, që vepra e autorit është e krijim 
origjinal i autorit dhe duhet të inkurajohen 
që me punë e angazhim të krijojnë vepra të 
cilat janë e ardhmja e kulturës dhe ekonomisë 
tonë. 

Zbatimi i këtyre të  drejtave mbetet sfidë 
e institucioneve të zbatimit të ligjit, të 
vazhdojnë të marrin masa për të siguruar 
zbatim të drejtave të autorit. Posaçërisht 
zbatimi i drejtave të autorit në ambientin 
digjital kërkon më shumë angazhim dhe 
bashkëpunim edhe me autorët, përformuesit 
dhe shoqatat e tyre, me qëllim që të jemi sa 
më të suksesshëm në krijimin e një sistemi të 
drejtave të autorit, ku krijuesit e përformuesit 
mbrohen e kompensohen për punën e tyre. 

Ne jemi duke ecur përpara dhe sigurt për të 
krijuar një ambient ku të drejtat e autorit 
zbatohen, dhe autorët e krijuesit gëzojnë 
mbrojtje dhe përftime ekonomike nga veprat 
e tyre, Kosova çdo ditë e më shumë po mbron 
autorin. 

Kujtim Gashi
Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit





Pronësia intelektuale (PI) është pjesë 
e pandashme e jetës tonë, ajo mbron 
kreativitetin dhe novacionin, mbron krijuesit 
dhe novatorët, ata që lehtësojnë jetën tonë 
dhe na mundësojnë jetë më të mirë dhe më të 
sigurt. Krijuesit apo autorët, të cilët me veprat 
e tyre kreative na mundësojnë të shijojmë 
bukurinë e artit, leximit dhe zbavitjen përmes 
muzikës, dhe novatorët që na lehtësojnë jetën 
falë shpikjeve të tyre, përmes teknologjisë më 
të re, si telefonave të mençur e kompjuterëve 
e deri tek shpikjet e barnave për të lehtësuar 
dhe shëruar sëmundjet tona, pra PI mbron 
produktet esenciale për jetë, mbron jetën 
tonë. 

Qëllimi i legjislacionit të PI është të mbroj 
objektet e PI, si  verat e autorit, patentat, 
markat tregtare, dizajnin industrial, etj., por 
edhe të inkurajoj dhe të ofroj kompensim 
krijuesve dhe novatoreve për punën dhe 
kreativitetin.

Ne, vendi ynë duhet të përdorë të drejtat 
PI, për të nxitur rininë për kreativitet dhe 
novacion, një mendje e ndritur e përkrahur 
dhe subvencionuar mund të bëjë shumë për 
shoqërinë, ekonominë dhe vendin tonë. Pra 
produktet që mbrohen me PI, duhet të jenë 
baza e zhvillimit të vendit tonë, ne kemi 
resurse njerëzore të cilat duhet t’i zhvillojmë e 
avancojmë, me qëllim të rritjes së kreativitetit 
dhe novacionit, që mund të janë motori i 
zhvillimit shoqërorë dhe ekonomik. 

Pronësia Intelektuale, dy degët e saj e drejta 
e autorit dhe të drejtat pronësore industriale 
janë në fazë të hershme të zhvillimit në 
Republikën e Kosovës. Vendi ka nevojë për 
një sistem të drejtave pronësore intelektuale 
të zhvilluar dhe funksional, ku krijuesit dhe 
novatorët mbrohen dhe përkrahen për punën 
e tyre kreative dhe novacionin. Në momentin 
kur po botohet numri i katërt i revistës “Autori”, 
vendi ka shënuar progres në krijimin e sistemit 
të drejtave pronësore intelektuale, Kosova ka 
institucionet politikë bërse dhe ligj zbatuese 

në këtë fushë, të cilat kanë bërë një punë të mirë 
dhe vazhdojnë të marrin masa legjislative dhe në 
zbatimin e të drejtës së autorit dhe të drejtave 
pronësore industriale. Kosova është duke punuar 
dhe i ka dhënë një rol të rëndësishëm mbrojtjes 
së kreativitetit dhe novacionit, por mbetet shumë 
punë dhe angazhim me qëllim që vendi të arrin 
standardet evropiane në këtë fushë. 

Promovimi, vetëdijesimi dhe edukimi i publikut për 
të drejtat pronësore intelektuale, dhe veçanërisht 
për të drejtën e autorit është një ndër objektivat 
kryesore të Zyrës për të Drejtën e Autorit, me këtë 
qellim botohet numri i katërt i rivistës “Autorit”, e 
cila në vete përmban punime lidhur me veprimet 
kryesore të institucioneve të vendit për mbrojtjen 
dhe avancimin e të drejtave pronësore intelektuale 
dhe artikuj nga profesionist të fushës. 

Urojmë që ky numër i revistës “Autori” të arrij 
në duart e atyre që kanë punë të përditshme 
kreativitetin dhe inovacionin, dhe të sa më shumë 
lexuesve që të njihen me Pronësinë Intelektuale 
temë kjo aktuale me një të ardhme të ndritur.

Valon Kashtanjeva, LL.M. 

Drejtor i Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, 
Kandidat për doktoraturë në të Drejtën Civile; Magjistër i së Drejtës 
Ekonomike Evropiane dhe PI, në Universitetin e Leuvenit; Magjistër në 
Pronësinë Intelektuale, në Akademinë WIPO-së dhe Universitetin e Torinos. 



Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale
26 Prill 2018

#worldipday
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Mbrojtja juridike e të 
drejtave të autorit dhe të 
drejtave të përafërta në 
Kosovë
Pronësia intelektuale, përkatësisht e drejta e autorit gjithnjë e më tepër po tregohet si faktor 
ndikues në ekonominë e tregut dhe zhvillimin ekonomik të vendit, prandaj respektimi dhe 
zbatimi i drejtës së autorit është tejet me rëndësi. Përveç zhvillimit ekonomik zbatimi i drejtës 
së autorit ndikon po ashtu në stimulimin e krijimtarisë kulturore dhe kreative.

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta ushtron veprimtarinë e saj duke u 
mbështetur në  legjislacionin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, si dhe në aktet 
tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi. Duhet potencuar fakti që mbrojtja e të drejtave të autorit 
dhe të drejtave të përafërta, nuk përfshihet në kompetencat e zyrës. Zyra luan rolin e saj në 
procesin e zhvillimit të sistemit të mbrojtjes së drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta, 
përmes licencimit dhe të mbikëqyrjes së shoqatave për administrim kolektiv të të drejtave, 
ngritjes së vetëdijes, ofrimit të informatave aftësuese dhe edukuese lidhur me zbatimin e 
drejtës së autorit, si dhe krijimin e raporteve të bashkëpunimit me zyrat si motra nga vendet 
e rajonit dhe të BE-së. 

Me krijimin e legjislacionit për mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta, 
mund të themi që është krijuar edhe një ambient i përshtatshëm ku bartësit e të drejtave 
me anë të mekanizmave ligjor mund të mbrojnë të drejtat e tyre. Në këtë kontekst duhet 
përmendur Ligjin për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Ligjin për Masat Doganore 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale, Kodin Penal të Republikës së Kosovës 
dhe Ligjin mbi Inspektoratin e Tregut.

Më poshtë do të bëjmë një sqarim të masave të mbrojtjes që bartësit e të drejtave mund ti 
përdorin konform legjislacionit  në fuqi të përmendur më lartë. 

1. Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e 
Përafërta 
Kapitulli XI, përkatësisht nën kreu B, i Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, 
parasheh dispozitat për mbrojtjen gjyqësore, në rast të shkeljes së të drejtave të autorit dhe 
të drejtave të përafërta. 

Është mirë të përmendet fakti që ky ligj, parasheh shpejtimin e procedurës gjyqësore lidhur 
me shkeljen e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta. Gjykata është e obliguar të 
caktoj seancën e parë dëgjimore jo më vonë se brenda tre (3) muajve që nga dita e pranimit 
të kërkesëpadisë. 
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Në kuadër të mbrojtjes gjyqësore, titullari i së drejtës në rast të shkeljes së të drejtave mund 
kërkojë mbrojtjen e të drejtave, përmes këtyre mjeteve juridike:

1.1. Kërkesëpadia 
Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, përkatësisht kreu B, qartëson në 
mënyrë precize mbrojtjen gjyqësore, procedurën e ngritjes se padisë dhe kërkesat që bartësi 
së drejtës mund ti përfshij në padi.

Bartësi  i së drejtës  së autorit, atëherë kur konsideron që i është shkelur e drejta e tij, ka të 
drejtë të ngrit padi në gjykatën kompetente e cila vendos për proceset lidhur me shkeljen e të 
drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta.

Me anë të kërkesëpadisë bartësi i së drejtës mund të kërkoj nga gjykata kompetente gjetjen e 
ekzistimit të shkeljes së të drejtave.

Në rast se e drejta e autorit shkelet në vazhdimësi, atëherë bartësi i së drejtës mund të 
kërkoj nga gjykata, lëshimin e një vendimi që ndalon vazhdimin e shkeljes dhe të shkeljeve të 
përsëritura në të ardhmen. 

Bartësi i së drejtës me anë të kërkesëpadisë ka të drejtë të kërkoj nga gjykata që me urdhrin 
e saj të bëhet largimi nga tregu, dhe shkatërrimi i të gjitha mallrave të cilat janë krijuar si 
rezultat i shkeljes së të drejtave të autorit, po ashtu materialeve dhe mjeteve që janë përdorur 
për krijimin e mallrave që  shkelin të drejtat e autorit.

Në rast se bartësit të së drejtës i është shkaktuar dëm material, për shkak të shkeljes së drejtës 
së autorit, atëherë bartësi i së drejtës mund të kërkoj nga gjykata që ti bëhet kompensimi për 
fitimin e humbur ose zhdëmtim të posaçëm.

Përveç dëmit material, bartësit të së drejtës mund të i shkaktohet edhe dëmi jo material i cili 
nënkupton shkeljen e të drejtave morale, për të cilin po ashtu bartësi i së drejtës ka drejtë të 
kërkoj kompensim.

1.2. Masat paraprake 
Bartësi i së drejtës duke u bazuar në nenin 184 të Ligjit, ka të drejtë të kërkoj nga gjykata që 
të ndërmerren masat paraprake për mbrojtje, nëse paraqet prova se të drejtat e tij ekskluzive 
janë shkelur, dhe zhdëmtimi ka gjasa të rrezikohet. Atëherë, bartësi ka të drejtë të kërkoj  nga 
gjykata që të bëhet konfiskimi i përkohshëm i pronës së luajtshme dhe të paluajtshme dhe 
bllokimin e llogarive bankare të paditurit. 

Si masë paraprake që mund të ndërmerret nga gjykata, sipas nenit 184, paragrafi 2, është 
sekuestrimi  i dokumenteve bankare financiare apo dokumentet komerciale të shkelësit. 

Është me rëndësi të theksohet që bazuar në nenin 184, paragrafi 4, procedura  lidhur me 
masat paraprake zbatohet brenda tri (3) ditëve pas parashtrimit të kërkesës.

1.3. Masat e përkohshme 
Këto masa mund të urdhërohen nga gjykata, atëherë kur bartësi i së drejtës me kërkesën e tij, 
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paraqet prova të bazuar se i është shkelur e drejta e tij, apo ekziston rreziku i pashmangshëm 
nga shkelja. Në bazë të nenit 185, paragrafi 1, pika 1, gjykata mund ti ndërmerr masat e 
përkohshme të cilat përfshijnë ndalesën e shkeljeve të pritura apo ndalesën e vazhdimit të 
kryerjes së shkeljes.

Bartësi i së drejtës mund të kërkoj nga gjykata që si masë të përkohshme, të urdhëroj konfiskimin 
ose heqjen nga qarkullimi të mallrave të dyshuar për shkeljen e një të drejte, dhe heqjen nga 
qarkullimi i materialeve që  përdoren për krijimin e mallrave të dyshimta që shkelin të drejtën e 
autorit.  

Procedura e marrjes së masave të përkohshme nga ana e gjykatës është e shpejtë, konkretisht 
ato ndërmerren shtatë (7) ditë nga dita e parashtrimit të kërkesëpadisë. 

1.4 . Sigurimi i provave
Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, neni 186, i jep të drejtë bartësit të së 
drejtës, i cili ka prova të bazuar se i është shkelur e drejta, dhe ekziston rreziku  i mundshëm që 
provat për shkeljen e të drejtës të shkatërrohen ose më vonë të jetë e pamundur të sigurohen, 
që të kërkoj nga gjykata të bëj sigurimin e  provave. 

Masat të cilat merren për ruajtjen e provave përfshijnë marrjen e mostrave, konfiskimin 
fizik të mallrave që shkelin të drejtat, inspektimin e vendeve, inspektimin ose konfiskimin e 
dokumenteve, ekzaminimin e dëshmitarëve, emërimin dhe ekzaminimin e ekspertëve.

Gjykata e zhvillon procedurën lidhur me sigurimin e provave brenda shtatë (7) ditësh pas 
parashtrimit të kërkesës nga mbajtësi i të drejtës. 

2. Ligji për Masat Doganore për Mbrojtjen e Pronësisë 
Intelektuale
Dogana e Kosovës në kuadër të misionit të saj ka për detyrë që të mbroj të drejtat e autorit me 
qëllim të mbrojtjes së ekonomisë legale nga konkurrenca e pandershme.

Dogana e Kosovës bazuar në ligjin për Masat Doganore për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale 
Emri i Ligjit 03-L/170/2010, dhe udhëzimin Administrativ 07/2010, ka për detyrë, mbrojtjen 
e të drejtave të pronësisë intelektuale për mallrat që hyjnë ose dalin nga territori i Kosovës, 
me kërkesë të bartësve të së drejtës, dhe administrimin e kërkesave për veprim në kuadër të 
mbrojtjes së pronësisë intelektuale.

Sipas ligjit për masat doganore për mbrojtjen e pronësisë intelektuale përkatësisht nenit 4  
bartësi i së drejtës kur ka bazë të mjaftueshme për të dyshuar se mallrat shkelin të drejtën e tij, 
ka të drejtë të parashtroj kërkesën për veprim nga dogana.

Mënyra  e parashtrimit dhe procedimit të kërkesës është e dhënë qartë në nenin 4 ku thuhet 
që kërkesa për veprim bëhet në një formular të përcaktuar nga Dogana. Kërkesa duhet të 
përmbaj të gjitha të dhënat në mënyrë që të mundësohet që mallrat të njihen më lehtë. 

Me pranimin e kërkesës për veprim, Dogana do të shqyrtoj kërkesën e parashtruar nga ana e 
bartësit të së drejtës dhe do të njoftoj parashtruesin e kërkesë në afat prej 30 ditësh. Në rast 
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se  refuzohet kërkesa për veprim, Dogana duhet të jap arsyet me shkrim për të.

Është me rëndësi të potencohet fakti që, Dogana vepron sipas detyrës zyrtare ( ex-officio) 
atëherë kur zyra doganore konsideron se mallrat janë të dyshimta për shkelje të së drejtës së 
pronësisë

Mallrat të cilat shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale nuk do të:  

lejohen të hyjnë në territorin Doganor të Republikës së Kosovës;

të lirohen për qarkullim të lirë;

të largohen nga territori Doganor i Republikës së Kosovës;

të eksportohen;

të ri-eksportohen;

të vendosen nën procedurë pezulluese; ose

të vendosen në zonë të lirë ose depo të lire.

3. Masat mbrojtëse që bartësi i së drejtës mund 
ti ndërmerr në bazë të ligjit për Inspektoratin dhe 
Mbikëqyrjen e Tregut:
Inspektorati i Tregut në Republikën e Kosovës është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të 
legjislacionit, në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve, sigurinë e produkteve në treg po ashtu 
dhe për mbrojtjen  e të drejtave të autorit  dhe të drejtave të ngjashme në treg . 

Sipas  të ligjit për inspektoratin dhe mbikëqyrjen e tregut, kompetencë e inspektoratit përveç 
të tjerash është mbikëqyrja e mbrojtjes së të drejtës së autorit dhe të drejtave të ngjashme në 
treg.

Bartësi i së drejtës së autorit ka të drejtë të kërkoj nga inspektorati i tregut, inspektimin e 
tregut dhe në rast se dyshon që drejta e tij është shkelur ai mund të kërkoj nga inspektorati 
konfiskimin dhe largimin nga tregu mallrave të cilat shkelin të drejtën e autorit. 

4. Kodi Penal  
Kodi Penal i Republikës së Kosovës e parasheh si vepër penale cenimin e të drejtave të autorit. 
Konkretisht, përcakton veprimet të cilat njihen si shkelje të së drejtës së autorit dhe përcakton 
llojet e dënimeve dhe kohëzgjatjen e tyre në rast se kryhet shkelja e së drejtës së autorit. 

Bartësit e të drejtave atëherë kur kanë prova të bazuar se të drejtat e tyre janë shkelur, kanë të 
drejtë të i drejtohen policisë dhe prokurorive kompetente, për kërkimin e ndjekjes penale ndaj 

shkelësve të të drejtave të njohura me ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta. 
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4.1. Cenim i të drejtave të autorit sipas nenit 296 konsiderohen 
veprimet:
1. Kushdo që nën emrin e tij apo të dikujt tjetër, shfaq apo në ndonjë mënyrë tjetër i kumton 
publikut punën e mbrojtur me të drejtat e autorit ose paraqitjen e tjetrit, në tërësi apo pjesërisht, 
dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

2. Kushdo që gjatë përdorimit të punës së mbrojtur me të drejtat e autorit ose paraqitjes së 
tjetrit, qëllimisht nuk cek emrin, pseudonimin ose shenjën e autorit apo të performuesit kur kjo 
kërkohet me ligj, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në një (1) vit.

3. Kushdo që e ndryshon, shtrembëron ose në ndonjë mënyrë tjetër e dëmton punën e mbrojtur 
me të drejtat e autorit ose paraqitjen e tjetrit, dhe e shfaq në atë formë ose në ndonjë mënyrë 
tjetër ia kumton në formë të tillë publikut,dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

4. Kushdo që paraqet ose në ndonjë formë tjetër ia kumton publikut në mënyrë të papërshtatshme 
punën e mbrojtur me të drejtën e autorit ose paraqitjen e tjetrit, që është paragjykuese për 
nderin dhe autoritetin e autorit ose performuesit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një 
(1) vit.

5. Kushdo që pa autorizim përdor punën e mbrojtur me të drejtat e autorit ose temën e çështjes 
së ndërlidhur me këto të drejta, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

4.2. Shmangia e masave teknologjike
1. Kushdo që kryen vepër të shmangies së ndonjë prej masave efektive mbrojtëse të teknologjisë 
ose të heqjes apo ndryshimit të të drejtave elektronike për menaxhimin e të dhënave, siç 
parashihet në dispozitat e ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të përafërta 
dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Sendet dhe pajisjet për prodhimin e tyre nga paragrafi 1. i këtij neni konfiskohen .

Për këto vepra parashihet dënimi me burgim prej tre( 3) muajsh deri në tri (3) vite, e në rrethana 
të caktuara ku kryesi ka pas qëllim përfitimit ekonomik në vlerë mbi 50.000 euro dënimi është 
paraparë prej gjashtë (6) muajsh deri në tetë (8) vite burgim. Kodi gjithashtu parasheh edhe 
konfiskimin e gjërave të përfituara nga kryerja e veprave penale nga neni 296.
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Task forca kundër 
piraterisë dhe 
falsifikimit
SEKTORI I HETIMEVE TË KRIMEVE KIBERNETIKE

Kohëve të fundit është evidente se e Drejta e Autorit po ec drejt një niveli 
më të avancuar, kjo dëshmohet me përfshirje më të gjerë të akterëve 
dhe institucioneve të ndryshme. Veprimet konkrete, siç janë hartimi i 
Strategjisë Kombëtare kundër Piraterisë 2018 - 2023, marrëveshja 
mes Shoqatës për Menaxhim Kolektiv të të Drejtave dhe Mediave, 
konferenca dhe trajnime, do të japin kontribut të madh që e Drejta e 
Autorit të trajtohet në mënyrë të drejtë.  

Policia e Kosovës përmes Sektorit për Hetimin e Krimeve Kibernetike do 
të vazhdoj të jetë pjesë e iniciativave dhe aktiviteteve në kuadër të Task 
Forcës kundër Piraterisë dhe Falsifikimit.  Njëkohësisht, do të trajtoj 
edhe rastet eventuale të shkeljes së ligjit siç e parasheh Kodi Penal – 
Neni 296 Cenimi i të drejtave të autorit.

Interneti sot është pjesë e përditshmërisë pothuajse e të gjitha 
shtresave të shoqërisë, shërbime të ndryshme janë të orientuara kah 
interneti. Natyrshëm, në rastet kur kemi të bëjmë me shkelje të ligjit 
në fushën e të drejtës së autorit në internet, paraqiten edhe sfida për 
zbatuesit e ligjit. Këto sfida tejkalohen më lehtë kur kemi mekanizma 
adekuat që trajtojnë këto shkelje. Një mekanizëm adekuat nënkupton 
personel të përgatitur profesionalisht me njohuri të mira për të drejtën 
e autorit. Gjithashtu, në shumë raste trajtimi i këtyre veprave penale 
nuk është i mundur pa një bashkëpunim të ngushtë me autorët apo 
shoqatat e autorëve, pastaj me ofruesit e shërbimeve të internetit si 
dhe akterë tjerë relevant. Te ky bashkëpunim mund të arrihet përmes 
aktiviteteve të përbashkëta siç janë trajnimet, seminaret, takimet etj. 
Në këtë mënyrë ndërtohet besimi tek njëri-tjetri, gjë që është shumë e 
rëndësishme sepse ndikon drejtpërdrejt në trajtimin efikas të rasteve. 

Nëse i referohemi Strategjisë Kombëtare kundër Piraterisë 2018 – 
2023, e cila akoma është në hartim e sipër, shohim se vizioni është që 
të drejtat e autorit të bëhen mjet thelbësor për krijimin e një mjedisi të 
përshtatshëm për krijimtari, e cila do të sjell zhvillim ekonomik, shoqëror 
dhe kulturor. Ndoshta në shikim të parë mund të duket si shumë 
ambicioz, por, me angazhim të përbashkët të gjithë pjesëmarrësve 
besoj se ky vizion mund të plotësohet. Janë një mori institucionesh të 
cilat qoftë në mënyrë direkte apo indirekte i kontribuojnë krijimit të një 
ambienti ku e drejta e autorit vlerësohet, mundësohet dhe mbrohet. 
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Për të krijuar një ambient të tillë duhet të sigurohemi se kemi legjislacion 
të duhur, praktik dhe të kuptueshëm. Pastaj, një sistem apo mekanizëm 
profesional i cili do të kujdesej për monitorimin dhe koordinimin e proceseve 
kur aplikohet e drejta e autorit. 

Çdo herë duhet të kemi parasysh se e drejta e autorit nuk mund të anashkaloj 
apo të mos jetë pjesë e internetit apo teknologjisë informative. Kjo e bën 
edhe më kompleks trajtimin e të drejtës së autorit. Për këtë arsye është i 
domosdoshëm vetëdijesimi apo edukimi i të gjithë akterëve të përfshirë në 
të drejtën e autorit. Secili institucion, i thirrur për t’u marrë me të drejtën a 
autorit, duhet të kujdeset dhe të krijoj kapacitete apo mekanizma adekuat. 

Në fund, besoj se me një angazhim dhe qasje siç jemi duke e bërë, e Drejta e 
Autorit respektivisht autorët do të ketë vendin e merituar duke i kontribuuar 
zhvillimit, shoqëror, kulturor dhe ekonomik.                   

Fadil Abdyli
Shef – Sektori për Hetimin e Krimeve Kibernetike
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Forcimi i sistemit 
të Pronësisë 
Industriale përmes 
Strategjisë 2019-
2022
Pronësia Intelektuale i referohet krijimeve mendore, shpikjeve, 
veprave letrare dhe artistike, simboleve, emrave, imazheve dhe 
dizajnëve të përdorura në tregti. Pronësia Intelektuale është e 
ndarë në dy degë, “pronësinë industriale” dhe “të drejtën e autorit”. 

Pronësia Industriale (PI) përfshinë të drejtën lidhur me patentat, 
markat tregtare, dizajnët industriale, treguesit gjeografikë, 
varietetet bimore dhe topografitë e qarqeve të integruara.

Përfitimi i shoqërisë përmes mbrojtjes me pronësi industriale është 
i madh. Kjo mbrojte nxit hulumtimet dhe motivon shpikësit për 
të zbuluar produkte të reja dhe efikase, përfshirë medikamentet 
për shpëtimin e jetës, duke i shpërblyer ato; sistemi i markave i 
ofron konsumatorit siguri në blerjen e produkteve dhe shërbimeve; 
përmes pronësisë industriale rritet dija dhe informacioni , si dhe 
krijohet një mjedis nxitës për inovacion.

Kuadri ligjor i Republikës së Kosovës ofron një mbrojtje të pronësisë 
industriale gjerësisht të përafruar me Acquis-BE, duke përmbushur 
kështu kushtet e përafrimit të ligjeve në fushën e pronësisë me 
Acquis-BE. Ligji për Patenta Nr. 04/L-029 i ndryshuar me Ligjin 
Nr. 05/L-039, përcakton përgjegjësitë e Agjencisë për Pronësi 
Industriale, si organ administrativ për regjistrimin e objekteve të 
pronësisë industriale.

Përkundër rezultateve të arritura në fushën e pronësisë industriale, 
Kosova vazhdon të përballet me një numër të sfidave në fushën e 
PI: dështimi për të shfrytëzuar krijimet intelektuale; shfrytëzimi 
minimal i PI nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, mungesa e 
kapaciteteve të institucioneve të PI. 

Strategjia e re 2019-2022 do të synoj rritjen e ndërgjegjësimit, 
forcimin e sistemit të administrimit të mbrojtjes me PI dhe 
stimulimin e rritjes ekonomike përmes inovacionit. Fokusi 

Avdi Krasniqi
Ekspert i fushës së PI

Foto: Shutterstock.com
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i strategjisë 2019-2022 duhet të jetë përmirësimi i funksionimit të sistemit të PI me 
qëllim, nxitjen dhe mbështetjen e inovacionit nëpërmjet nxitjes së punës kërkimore nga 
bizneset vendase, universitet apo individët. 

Strategjia duhet të përfshirë aktivitete për plotësimin e kërkesave të dalura nga Kapitulli 
i VII i MSA, pasi anëtarësimi i Kosovës në BE është prioritet i Qeverisë së Republikës së 
Kosovës.

Strategjia duhet të fokusohet në këto fusha:

1. Vazhdimi i përafrimit të legjislacionit kombëtar me Acquis-BEv

2. Forcimin e kapaciteteve institucionale të Agjencisë për Pronësi Industriale

3. Inkurajimin e kreativitetit dhe inovacionit

4. Rritjen e ndërgjegjësimit të publikut mbi rëndësinë e mbrojtjes me pronësi industriale

Agjencia për Pronësi Industriale (API) duhet të ndërmerr masa në ri-shikimin e ligjeve 
aktuale që rregullojnë fushën e PI, API duhet të përgatitë ndryshimet e nevojshme 
ligjore për transpozimin e Direktivës (EU) 943/2016 për Sekretin Tregtar; ndryshimet 
e nevojshme ligjore për përcaktimin e kritereve për shpalljen e një markë të mirënjohur, 
sipas nenit 6bis të Konventë së Parisit, API duhet të përdorë rekomandimet e WIPO-s si 
udhëzues për përcaktimin e markave të mirënjohura.

API duhet që në draft ligjet e reja të përfshijë kuadrin ligjor për përcaktimin e licencimit 
të ekspertëve në të Pronësisë Industriale. Ekspertët e PI do të jenë të pavarur dhe do 
të veprojnë sipas kërkesave nga organet zbatuese për përgatitjen e ekspertizave të 
nevojshme gjatë procedurave në gjykatë. Ekspertët duhet ti nënshtrohen provimit të 
cilin duhet ta organizojë API dhe ata nuk mund të jenë në të njëjtën kohë përfaqësues 
të autorizuar.

API gjatë një viti kalendarik pranon mesatarisht 8000 shkresa të ndryshme, për 
përfundimin e të cilave nevojiten të zhvillohen afërsisht 12000 procedura. Ndryshimi 
i strukturës organizative dhe rritja e numrit të zyrtarëve është kërkesë e të gjitha 
raporteve të EU për sektorin e PI. API duhet të plotësohet me staf shtesë, dhe nuk duhet 
të ketë më pak se 20 zyrtarë. Stafi i rekrutuar duhet të trajnohet në fushat specifike, 
sidomos në fushën e markave tregtare, treguesve gjeografikë dhe dizajnit industrial. 
API gjithashtu duhet të rekrutojë staf profesional për ti implementuar aktivitetet e 
fushatës vetëdijësuese.

Forcimi i kapaciteteve institucionale të API-së, do të garantonte zbatimin e obligimeve 
ndërkombëtare të cilat do të dalin pas pranimit të Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar 
siç janë WIPO (Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale) dhe EPO (Zyra Evropiane 
e Patentave).

Për shkak të problemeve politike, Kosova nuk ka qenë në gjendje të anëtarësohet në 
organizata ndërkombëtare, siç janë WIPO, apo të nënshkruaj traktate ndërkombëtare 
në fushën e pronësisë industriale. Për të ndryshuar këtë duhet të koordinohen aktivitetet 
përkatëse me ministritë e linjës, atë të Jashtme dhe Ministrinë e Integrimit, për të 
hartuar tekstet e nevojshme ligjore për anëtarësimin dhe nënshkrimin e traktateve 
ndërkombëtare në fushën e pronësisë industriale.
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Trajnimi i organeve zbatuese të ligjit, gjykatësve, policisë, prokurorisë dhe inspektorëve 
të tregut, duhet të vazhdoj në baza vjetore. Trajnimi dhe profilizimi i zyrtarëve të 
institucioneve të zbatimit të ligjit që të merren specifikisht vetëm me fushën e pronësisë 
industriale, do të garantoj një zbatim profesional në harmoni me praktikat e vendimeve 
të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në fushën e PI. 

Kjo strategji së bashku dhe me ministritë e linjës, të cilat janë  Ministria e Inovacionit, 
Ministria e Tregtisë, Ministria e Arsimit duhet të inkurajoj zhvillimin e një klime të 
favorshme për zhvillimin e inovacionit, ndërtimin e një mjedisi konkurrues, promovimin 
e partneritetit ndërmjet industrisë dhe shkencës kërkimore, ndërtimin e kapaciteteve të 
menaxhimit të IP për institucionet kërkimore, zhvillimin e metodave për të mbështetur 
patentimin e shpikjeve jashtë vendit. 

API duhet të fokusohet në fushën e ndërgjegjësimit të publikut mbi rëndësinë e 
mbrojtjes me pronësi industriale. Kjo duhet të bëhet duke organizuar seminare, tryeza, 
konferenca, për ti informuar bizneset mbi të mirat që ofron mbrojtja e produkteve të 
tyre me pronësi industriale.

Kampanjat mediale si në radio, TV, media sociale, organizimi i trajnimeve me gazetarë 
të cilët merren me raportime në fushën e PI, duhet të jenë aktivitete vjetore të API-së.

Fushata vetëdijësuese duhet të shtrihet në Universitet, duke organizuar seminare me 
fakultetet teknike, ekonomike dhe juridike, duhet shikuar mundësia e bashkëpunimi të 
API-së me Universitetin e Prishtinës për krijimin e një programi Master në fushën e 
pronësisë intelektuale.

Strategjia për Pronësi Industriale duhet të shihet si një arritje në drejtim të njohjes,

administrimit dhe mbrojtjes së të drejtave që rrjedhin nga pronësia intelektuale, të 
drejta të cilat  ushtrojnë një ndikim të fuqishëm në funksionimin e ekonomisë së tregut, 
si dhe ruajtjes dhe forcimit të rregullave të një konkurrence të drejtë.
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Përparësitë e Ligjit të Ri 
Nr. 06/L-015, për Masat 
Doganore për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Pronësisë 
Intelektuale

Sadije Topojani
Udhëheqëse e Sektorit të DPI-së-Dogana e Kosovës

Referuar rekomandimeve të Organizatës Botërore të Doganave 
dhe udhëzimet e Bashkësisë Evropiane (Customs BluePrint), 
Dogana e Kosovës nga vitin 2010 ka kompletuar bazën ligjore 
për zbatimin e DPI-së, ligjin për masat doganore për mbrojtjen 
e të drejtave të pronësisë intelektuale (ligji aktual Nr. 03/L-
170/2010), i cili është i harmonizuar me ish Rregulloren e Këshillit 
(KE) Nr. 1383/2003 dhe Marrëveshjen TRIPS. Me hyrjen në fuqi të 
Rregullores së BE-së Nr. 608/2013, Qeveria e Kosovës/Ministria 
e Financave ka ndërmarr hapat e nevojshëm për harmonizimin 
e ligjit aktual Nr. 03/L-170 me dispozitat e Rregullores së re të 
BE.-së Nr. 608/2013, me qëllim që të përmbushen obligimet që 
rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA-se). Ligji 
i ri trasnpozon Rregulloren (BE) Nr. 608/2013 e Parlamentit 

Evropian dhe të Këshillit, e datës 12 Qershor 2013, lidhur me masat doganore për të 
drejtat e pronësisë intelektuale. Nënshkrimi i Marrëveshjes se Stabilizim Asoocimit 
(MSA) ndërmjet Be-se dhe Kosovës është sukses për Kosovën por në të njëjtën kohë 
ka edhe shumë sfida që Kosova duhet ti përmbush me sukses obligimet dhe detyrat 
që rrjedhin prej saj. MSA-ja trajton kryesisht çështjet ekonomike, ku pjesa kryesore e 
marrëveshjes ka të bëj me krijimin e tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Kosovës 
dhe BE-së, me qarkullimin e lirë të mallrave, duke obliguar Republikën e Kosovës 
të heqë barrierat doganore për mallrat e importuara nga vendet e BE-së . Andaj, 
për të  përmbyllur me sukses këtë proces Republika e Kosovës duhet ti përmbush 
gjitha obligimet dhe detyrat qe rrjedhin nga MSA-ja. Nënshkrimi i Marrëveshjes se 
Stabilizim Asociimit (MSA) ndërmjet BE-se dhe Kosovës, është sfidë për Doganën 
e Kosovës edhe në fushën e pronësisë intelektuale, ku në nenet 77 dhe 78 “Aspektet 
e përgjithshme të pronësisë intelektuale” të MSA-së, janë paraparë obligimet dhe 
detyrat e institucioneve të Kosovës për mbrojtje efikase dhe zbatim të drejtë të 
të drejtave të pronësisë intelektuale.  Republika e Kosovës brenda afatit pesë (5) 
vjeçar duhet të siguroj nivel të mbrojtjes së pronësisë intelektuale të njëjtë me ato 
të BE-së. Andaj, duke ju referuar MSA-se, DK gjatë vitit 2017 ka përfunduar draft 
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ligjin për “masat Doganore për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale”, i cili është 
harmonizuar me Rregulloren e BE-së nr. 608/2013 dhe i njëjti shfuqizon ligjin aktual 
nr. 03-L/170-2010. Gjatë hartimit të ligjit të ri,  Ministria e Financave ka marrë 
parasysh dokumentet relevante të Këshillit të Evropës që rregullojnë këtë fushë si 
dhe praktikat më të mira evropiane dhe rajonale. Vlen të theksohet se, të gjitha 
institucionet për zbatimin e këtij ligji dhe palët e interesit nga sektori privat kanë 
qenë të përfshira gjatë hartimit të këtij ligji. Po ashtu, në dy fazat e konsultimit 
publik janë përfshi gjitha palët e interesit duke përfshi edhe sektorin privat.

Në këtë kontekst, marrë parasysh statusin dhe rolin që ka Dogana e Kosovës, në 
lidhje me ndërmarrjen e masave doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë, 
qëllimet për të cilat është iniciuar hartimi i këtij ligji i shërbejnë prioriteteve 
të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Financave, e që synon 
harmonizim të plotë të praktikave me ato të BE-së. Andaj, si pjesë e angazhimeve 
të Qeverisë së Republikës së Kosovës për krijimin e ekonomisë funksionale të 
tregut, nëpërmjet krijimit të një ambienti më të favorshëm për aksionarët e 
tregut të Kosovës, si dhe lehtësimin e tregut në mes të partnerëve tregtarë të 
Kosovës, Evropës Jug-Lindore dhe Bashkimit Evropian janë ndërmarrë hapat për 
harmonizim të ligjit me Rregulloren e BE-së Nr. 608/2013. Përparësi e këtij ligji 
është se, forcohet harmonizimi me acquis communautaire, ligji i ri ka strukturë te 
njëjtë me Rregulloren (EU) 608/2013 dhe mund te vlerësohet shumë më lehtë për 
nivelin e harmonizimit me acquis communautaire.

Ligji i ri Nr. 06/L-015 për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë 
intelektuale rregullon të drejtat, përgjegjësit, parimet dhe masat doganore për 
veprim nga Dogana e Kosovës për mallrat të cilat janë të dyshimta për shkelje të 
të drejtave të pronësisë intelektuale. Po ashtu, ky ligj përcakton fushëveprimin e 
Doganës së Kosovës për mallrat të cilat janë të dyshimta për shkelje të të drejtave 
të pronësisë intelektuale në gjitha procedurat doganore të përcaktuara si në Kodin 
Doganor dhe të Akcizave (KDA). Ligji i ri, si element kryesor ka  vendosjen e një 
sistemi efikas dhe te besueshëm, i cili është në pajtueshmëri me legjislacionin 
e ri të Bashkimit Evropian, si dhe krijon një kornizë ligjore të duhur dhe më të 
avancuar, që ndihmon zhvillimin e një sistemi më të qëndrueshëm për mbrojtjen 
e të drejtave të pronësisë intelektuale, në kontekstin e zbatimit te legjislacionit 
doganor. Gjithashtu, ligj i ri, do të kontribuojë më tej në tregun e brendshëm që i 
siguron bartësit të të drejtave mbrojtje më efektive, kreativitet dhe inovacion, si 
dhe siguron për konsumatorët produkte më të besueshme dhe të kualitetit të lartë. 

Vlen të theksohet se, dispozitat e ligjit të ri nuk zbatohen për: mallrat të cilat 
janë liruar në qarkullim të lirë nën regjimin e përdorimit të veçantë përfundimtar, 
mallrat e natyrës jo-komerciale që gjenden në bagazhin personal të udhëtarëve 
dhe mallrat të cilat janë prodhuar nga një person me pëlqimin e bartësit të së 
drejtës apo për mallra, të cilat janë prodhuar nga një person i autorizuar ligjërisht 
nga bartësit i së drejtës për prodhimin e një sasie të caktuar të mallrave, në tejkalim 
të sasive për të cilat është rënë dakord ndërmjet personit dhe bartësit të së 
drejtës . Gjithashtu, ligji i ri përjashton nga fushëveprimi veprimet e Doganës ndaj 
importeve paralele, e që edhe në Rregulloren e BE-së nr. 608/2013 janë përjashtuar  
veprimet e Doganave të Be-së ndaj importeve paralele. Importi paralel është një 
produkt origjinal  i importuar për një shtet tjetër pa lejen e pronarit të së drejtës 
së pronësisë intelektuale, pra këto mallra janë prodhuar si mallra të vërteta dhe 
nuk është e përshtatshme që autoritetet doganore të fokusojnë përpjekjet e tyre 
në mallra origjinale .
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Ligji i ri është konsistent në paraqitje dhe strukturë, është në pajtueshmëri me standardet 
evropiane. Struktura e brendshme e ligjit të ri është e thjeshtë dhe përbëhet prej VII  kapitujve 
dhe 36 neneve, ku të gjitha nenet brenda një kapitulli janë të lidhura me çështjen e trajtuar. 
Si më poshtë është trajtuar shkurtimisht përmbajtja e secilit kapitull të ligjit të ri. 

Kapitulli I-rë i ligjit të ri, parasheh; dispozitat e përgjithshme, dispozita këto që përcaktojnë 
qëllimin, fushëveprimin dhe përkufizimet. Me ligjin e ri zbatimi i masave doganore për 
mbrojtjen e pronësisë intelektuale do të jetë në përputhje me veprimet e Doganave të 
vendeve të BE-së. Gjithashtu, ligji aktual nuk mbulon të drejtat e caktuara të pronësisë 
intelektuale dhe shkeljet e caktuara janë të përjashtuara nga fushëveprimi i tij, për të forcuar 
zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale, ndërhyrja e Doganës duhet të përfshijë llojet 
e tjera të shkeljeve që nuk mbulohen nga ligji aktual. Ky ligj i ri përveç të drejtave tashmë 
të mbuluara do të përfshijë: emrat tregtare, topografit e produkteve gjysmëpërçues dhe 
modelet e përdorimit. 

Kapitulli II-të i ligjit të ri, parasheh; aplikacionin për veprim doganor, procedurën për aprovim 
apo refuzim të aplikacionit për veprim doganor dhe afatet ligjore për veprimet e Doganës. 
Ligji i ri përcakton formën më të përshtatshme për aplikim për kërkesën për veprim doganor, 
ku përveç mos aplikimit të taksës administrative, do të aplikohet një formular më praktik 
për aplikim për kërkesën për veprim. Gjithashtu, edhe aplikimi për vazhdimin e afatit të 
kërkesës për veprim doganor do të bëhet përmes një forme mjaft të thjeshtë, ku do të 
lehtësoj në masë të konsiderueshme procedurat për palët e interesit nga sektori privat.

Kapitulli III-të i ligjit të ri, parasheh; veprimet e ndërmarra nga Doganat, procedurën e 
pezullimit të lirimit të mallrave në qarkullim të lirë deri sa të kryhet verifikimi i origjinalitetit 
të atyre mallrave, procedurën e magazinimit të mallrave, procedurën e lejimit të daljes në 
qarkullim të lirë të mallrave dhe procedura e asgjësimit të mallrave qofshin ato edhe në 
ngarkesa të vogla. Me qëllim që tu shmanget procedurave burokratike, ligji i ri parasheh 
aplikim më të drejtë të procedurës së thjeshtëzuar dhe procedurës së rregullt. 

Kapitulli IV-të i ligjit të ri, parasheh; përgjegjësin e Doganës dhe bartësit të të drejtave, 
shpenzimet dhe sanksionet. Në këtë kapitull janë paraparë kompetenca  të qarta për 
zyrtarët që veprojnë në kufij dhe zyrtarët e Sektorit të të drejtave të pronësisë intelektuale-
Dogana e Kosovës. Gjithashtu, është adresuar një procedurë specifike për shkatërrimin e 
mallrave në ngarkesat e vogla të mallrave të falsifikuara dhe pirate. Kjo procedurë do të 
mundësoj që mallrat e tilla të shkatërrohen pa ndonjë marrëveshje të caktuar me aplikuesin 
e së drejtës. Kjo procedurë specifike zvogëlon deri në minimum barrën administrative dhe 
shpenzimet e shfaqura nga ngarkesat e vogla. Hyrja/dalja e mallrave që shkelin DPI-në 
shkakton dëme të konsiderueshme për mbajtësit e së drejtës, shfrytëzuesit e së drejtës dhe 
prodhuesit ose tregtarët që i binden ligjit. Po ashtu, shitja e mallrave  të tilla do të mund 
të mashtronte konsumatorët dhe në disa raste do të mund të rrezikonte shëndetin dhe 
sigurinë e qytetarëve.

Kapitulli V-të i ligjit të ri, parasheh shkëmbimin e informatave ndërmjet Doganës së Kosovës 
dhe palëve të interesit. Përpunimi i të dhënave personale nga Dogana  do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave në Republikën e 
Kosovës.

Kapitulli VI-të i ligjit të ri, parasheh, sanksionet për shkelësit e të drejtave të pronësisë 
intelektuale, qoftë si në cilësinë e personave fizikë apo personave juridik, për të cilët do të 
aplikohen dënimet duke filluar dënimi minimal prej 50 Euro, ndërsa dënimi maksimal deri 
në 10000Euro.
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Kapitulli VII i ligjit të ri parasheh dispozita përfundimtare, ku përfshihen dispozita për 
shfuqizim të ligjit aktual, dispozita për hyrjen në fuqi e ligjit të ri, hartimi i aktit nën ligjor për 
zbatim të ligjit të ri.

Duke u thirrur si më lartë, për përmbushjen me sukses të obligimeve dhe detyrave që 
rrjedhin nga MSA-ja në fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale, Republika e Kosovës 
brenda afatit pesë (5) vjeçar duhet të siguroj nivel të mbrojtjes së pronësisë intelektuale 
të njëjtë me ato të BE-së. Andaj, zbatimi i ligjit të ri për masat doganore për mbrojtjen e 
të drejtave të pronësisë intelektuale do të jetë edhe sfidë për Doganën e Kosovës, ku ndër 
sfidat kryesore janë:

• Implementimi i ligjit mbi masat doganore për mbrojtjen e pronësisë intelektuale me 
Rregulloren e KE-së nr.608/2013;

• Organizimi i trajnimeve për stafin doganor dhe komunitetin e biznesit, për zbatimin e 
ligjit të ri dhe procedurat e reja qe duhet zbatuar;

• Rritjen e nivelit të konkurrencës së ekonomisë se ligjshme;

• Zhvillimi i bashkëpunimit me agjencitë përkatëse të zbatimit të ligjit;

• Zhvillimi i partneritetit Doganë -Biznes në fushën e PI; 

• Ngritja e vetëdijes se publikut, si dhe informimi I publikut më për së afërmi me procedurat 
dhe veprimet që merren nga dogana për mbrojtje të pronësisë intelektuale konform 
ligjit të ri.
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Inspektorati i Tregut
Inspektorati i Tregut (IT) në Republikën e Kosovës funksionon në kuadër të Ministrisë së 
Tregtisë dhe Industrisë, i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit, 
në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve, sigurinë e produkteve dhe shërbimeve, 
tregtimit të naftës dhe derivateve të naftës, parandalimin e praktikave të padrejta 
tregtare, luftimin e ekonomisë joformale, shërbimeve hoteliere dhe turistike etj. Është 
themeluar me Ligjin “Për inspektoratin dhe mbikëqyrjen e tregut”, Nr. 03/L-081, të 
ndryshuar me Ligjin nr. 04/L-186, me të cilin përcaktohen dhe kompetencat e tij.

Qëllim kryesor i Inspektoratit të Tregut është që të punojmë në përputhje me 
legjislacionin në fuqi, në mënyrë që të ndihmojmë bizneset, organizatat dhe 
konsumatorët. Inspektorati i Tregut ka vazhduar të luaj rol të rëndësishëm në krijimin 
e një sistemi funksional të të drejtave pronësore intelektuale në Republikën e Kosovës, 
përmes kontrollimeve që u janë bërë subjekteve ekonomike edhe gjatë vitit 2017 dhe në 
fillim të këtij vitit 2018. 

Inspektorati i Tregut është anëtar i Task Forcës kundër Piratërisë, ku dhe këtë vit ka 
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marrë pjesë në hartimin e Strategjisë kundër Piratërisë 
2018-2023. Ku si në Strategjinë e kaluar, dhe në këtë 
Inspektorati ka marrë përsipër detyra në mënyrë që të ul 
nivelin e shkeljeve të të drejtave të autorit dhe të drejtave 
të përafërta në tregun e Kosovës. Siç janë realizimi i 
aksioneve kundër piratërisë fizike në tregun e Kosovës, në 
muaj të ndryshëm përgjatë viteve 2018-2023. Deri me tani 
Inspektorati i Tregut ka qenë një nga institucionet kryesore 
që ka ndërmarr masa kundër piraterisë dhe falsifikimit, 
duke u kujdesur që të ketë zbatim sa më të mirë të të 
drejtave pronësore intelektuale në treg. 

Disa nga aksionet të realizuara në të kaluarën kanë korrur 
sukses të jashtëzakonshëm, ku për shembull në muajin 
Prill të vitit 2016, në qytetin e Pejës janë sekuestruar 77 
copë libra të fotokopjuar dhe në të cilat kanë qenë në treg 
pa të drejtën e autorit. Më datën 20 Prill 2016, inspektime 
të koordinuara që kanë rezultuar më gjetje të shkeljeve të 
drejtës së autorit janë realizuar në Qytetin e Mitrovicës, ku 
janë sekuestruar 42 copë DVD dhe 27 libra të riprodhuara 
paligjshëm. Me datën 21 Prill 2016, janë kontrolluar 
subjektet që veprojnë në Prishtinë dhe janë sekuestruar 
244 libra kopje te paautorizuar. Më datën 23 Qershor 
2016, ka ndërmarr veprime kundër piraterisë në Qytetin 
e Gjakovës, ku është bërë sekuestrimi i materialit pirat, 
përkatësisht janë sekuestruar 446 copë libra dhe 879 DVD 
me material muzikor dhe filmi. Ndaj bizneseve tek të cilat 
është gjetur materiali pirat, pa leje dhe pa marrëveshje me 
mbajtësit e të drejtave, Inspektorati i Tregut ka shqiptuar 
gjobat përkatëse.

Në muajin Tetor 2016, nën koordinimin e Task Forcës 
Kundër Piraterisë, Inspektorati i Tregut i Përkrahur nga 
Policia e Kosovës dhe Dogana e Kosovës ka marr veprime 
kundër piraterisë. Me datën 18 Tetor 2016, veprime janë 
marr në Prishtinë dhe me datën 19 Tetor 2016 në Gjilan, 
në këto veprime nuk ka pas materiale të sekuestruara. 
Zyrtarët e zbatimit të Ligjit kanë biseduar me personat 
përgjegjës në subjektet e kontrolluara lidhur me piraterinë 
dhe janë njoftuar këto subjekte lidhur me sanksionet të 
cilat pasojnë për shkeljen e të drejtës së autorit dhe të 
drejtave të përafërta.

Inspektorati i Tregut, do të vazhdoj me aksione të tilla 
dhe përgjatë këtyre viteve në vijim, ashtu siç është 
paraparë me Strategjinë kundër Piratërisë 2018-2023, 
kjo me qëllim që të drejtat pronësore intelektuale të 
zbatohen në Republikën e Kosovës, duke respektuar në 
këtë mënyrë të drejtat e krijuesve, subjekteve ekonomike 
dhe duke mbrojtur kështu edhe konsumatorët dhe luftuar 
ekonominë joformale, kjo jo vetëm që mbron të drejtat e 

Foto: Shutterstock.com
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autorëve por dhe promovon kreativitetin, 
inovacionin deh zhvillon ekonominë e vendit. 

Inspektorati i Tregut mbetet i përkushtuar 
që të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë me 
institucionet tjera relevantë të Republikës së 
Kosovës, me qëllim të Luftimit të Piratërisë, 
Falsifikimit dhe shkeljeve tjera të Pronësisë 
Intelektuale. Tani për tani sfidë serioze për 
Inspektoratin e Tregut mbetet përmirësimi 
i legjislacionit në fuqi, fuqizimi dhe rritja e 
kompetencave të inspektoratit të tregut, 
përmirësimi i bashkëpunimit të Inspektoratit 
të tregut me institucionet tjera relevante 
si dhe ngritja dhe trajnimi i kapaciteteve 
njerëzore në Inspektoratin e Punës.

Lulzim Syla
Kryeinspektor i Inspektoratit te Tregut

Foto: Shutterstock.com
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Nga Zyra Shqiptare 
për të Drejtat e Autorit

Shqipëria tashmë ka miratuar reformën e plotë në 
fushën e të drejtës së autorit, duke përmbushur 
detyrimin për t’i dhënë mbrojtje interesave legjitime 
të krijimtarisë së autorëve shqiptare dhe të huaj ne 
vendin tonë. 

Ligji Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat 
e tjera te lidhura me to” është miratuar nga Parlamenti 
Shqiptar më datë 31 mars 2016 dhe ka hyrë në fuqi më 

datë 20 tetor 2016. Ministria e Kulturës ka realizuar angazhimet e qeverisë shqiptare për t‘i 
dhënë krijuesve një ligj evropian dhe konkurrues për të drejtën e autorit. 

Ligji i ri për të drejtën e autorit sjell harmonizim të legjislacionit me Direktivat e Bashkimit 
Evropian në këtë fushë, me qëllim garantimin dhe mbrojtjen e respektimit të drejtave të 
autorit në të njëjtin nivel, nga pikëpamja juridike, me ato të vendeve të Bashkimit Evropian, 
detyrim që buron drejtpërsëdrejti nga neni 73 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit. 

Për një mbulim më të gjerë të rasteve që përfshijnë kundërvajtje administrative apo penale 
janë miratuar propozimet përkatëse në Kodin e Procedurës Penale si dhe janë hartuar dhe 
dërguar propozimet për amendim të Kodit Penal pranë Ministrisë të Drejtësisë dhe pritet 
miratimi i tyre në kuvend. 

Këto masa vijnë në kohën kur Ministria e Kulturës ka realizuar reformimin e plotë të 
legjislacionit të së drejtës së autorit në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian.
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Në datë 30.03.2017 Kuvendi i Shqipërisë miratoi ndryshimet e Ministrisë së Kulturës në 
Kodin e Procedurës Penale (neni 59), të cilat adresojnë dhe përsosin më tej mekanizmat 
ligjorë mbi shkeljet e të drejtave të autorit. Këto masa rrisin më tej efikasitetin procedural 
në drejtim të sanksionimit dhe parandalimit të shkeljeve në fushën e të drejtës së autorit. 
Konkretisht janë parashikuar ndryshime për cilësimin e veprës penale në nenet 148 dhe 
149 të Kodit Penal, ku përcaktoheshin si kundravajtje penale dhe mund të ngrihej padia 
vetëm nga i dëmtuari akuzues i cili mbarte edhe detyrimin dhe barrën e provës.

FUNKSIONIMI I AGJENSIVE TË ADMINISTRIMIT 
KOLEKTIV 
Në zbatim të ligjit Nr. 35/2016 “Për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të tjera të 
lidhura me to”, administrimi kolektiv kryhet nga agjencia e administrimit të  të drejtave 
të autorit, që kanë si objekt të veprimtarisë së tyre mbledhjen e të ardhurave për 
përdorimin e veprave dhe shpërndarjen e tyre të titullarët e së drejtës së autorit dhe të 
drejtave të tjera të lidhura me to, e cila ka marrë licencimin nga ministria përgjegjëse 
për të drejtat e autorit pas propozimit nga Drejtoria e të Drejtave të Autorit (DDA) . 

Në datë 21.04.2015, me Urdhër të Ministrit të Kulturës,botuar në Fletoren Zyrtare në 
datë 29.04.2015 , është licencuar Agjencia e Administrimit Kolektiv “ALBAUTOR” 

Në datë 21.04.2015, me Urdhër të Ministrit të Kulturës, botuar në Fletoren Zyrtare 
në datë 29.04.2015, është licencuar Agjencia e Administrimit Kolektiv “AKDIE” për të 

Foto: Shutterstock.com, Anton Ivanov, John Copland
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mbrojtur të drejtat e artistëve interpretë dhe/ose ekzekutues të veprave. 

Në datë 13.05.2015, me Urdhër Nr. 192 të Ministrit të Kulturës, botuar në Fletoren 
Zyrtare në datë 25.05.2015, është licencuar Agjencia e Administrimit Kolektiv “FMAA” 
- Agjenci e Administrimit Kolektiv të të drejtave të Autorit  në fushën e audio-vizualit 
dhe produktit kinematografik shqiptar. 

Në datë 13.05.2015.04, me Urdhër Nr. 193 të Ministrit të Kulturës, botuar në Fletoren 
Zyrtare në datë 25.05.2015 është licencuar Agjencia “AMP” – Agjenci e administrimit 
kolektiv të Mbrojtjes të Producentëve.

Një organ i krijuar nga ligji Nr. 35/2016 “Për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e tjera 
të lidhura me to” është Këshilli Kombëtar i të Drejtave të Autorit (KKDA), organ i 
specializuar për vendosjen e tarifave të shpërblimit.

Këshilli Kombëtar për të Drejtën e Autorit përbëhet nga 5 anëtarë. Ky këshill ka 
miratuar metodologjinë e tarifave të shpërblimit duke vendosur kështu tarifa të cilat 
do të jenë transparente, konkurruese për subjektet, çka do të ndikojë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë në formalizmin e tregut.

Me urdhër të Ministrit të Kulturës janë miratuar ndryshimet në statutet e agjencive 
sipas kritereve që përcakton ligji organik për të drejtën e autorit. Theksojmë se, 
agjencitë e administrimit kolektiv që operojnë në Shqipëri aktualisht  e ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre ne përputhje me të gjitha kriteret që ligji përcakton. 

Këshilli Kombëtar i të Drejtës së Autorit në mbledhjen e tij të fundit datë 4.08.2017, 
miratoi metodologjinë dhe masën e tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura 
nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv. Për herë të parë, Shqipëria 
tashmë renditet mes vendeve evropiane që adaptojnë një sistem transparent dhe që 
e aplikojnë këtë sistem tarifor në mënyrë të drejtë dhe të standardizuar me praktikat 
ndërkombëtare. 

Drejtoria e të Drejtave të Autorit është struktura pranë Ministrisë përgjegjëse për të 
Drejtën e Autorit që ushtron veprimtarinë e saj në bazë dhe për zbatim të ligjit Nr. 
35/2016. 

Kjo drejtori përbëhet nga dy sektorë, Sektori i monitorimit të agjencive të administrimit 
kolektiv dhe Sektori i regjistrim- certifikimit. 

Në kuadër të rritjes së kapaciteteve administrative stafi ka qenë pjesë e trajnimeve, 
workshope-ve apo seminareve të ndryshme të fushës, konkretisht listojmë aktivitetet 
dhe partnerët kanë financuar këto aktivitete:

Drejtoria e të Drejtave të Autorit është një drejtori e dedikuar politikash dhe me një 
gamë të gjerë kompetencash në rritje të profesionalizmit, bashkëpunimit më efikas 
në dhënien e mendimit të specializuar dhe shumë më eficente në bashkëpunimin e 
saj me inspektoratin dhe publikun në rastet e cenimit të të drejtave. Kompetenca të 
reja për mbikëqyrjen e agjencive dhe bashkëpunim me aktorët e tjerë dhe organeve 
tatimore dhe e orientuar shumë qartë drejt ndërgjegjësimit publik të drejtave të 
autorit. 

Në kuadër të zbatimit të Strategjisë Kombëtarë për Pronësinë Intelektuale (2016-
2020) Ministria e Kulturës përmes Drejtorisë për të Drejtën e Autorit, si një prioritet 
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në politikat e saj, ka përmbushur pjesën e ndërgjegjësimit me shkollat e arsimit para-
universitar dhe atij universitar me qëllim dhënien dhe shpërndarjen e informacionit sa i 
takon të drejtave të autorit. 

Prioritetet e Drejtorisë për të Drejtën e Autorit 
• Mirëfunksionimi i sistemit të agjencive të administrimit kolektiv;

• Trajnimi i vazhdueshëm i sistemit gjyqësor si një nga hallkat kryesore në këtë proces 
vazhdon të mbetet prioritet; 

• Aplikimi i  regjistrimit on-line (e-registration) të të drejtave të autorit;

• Përfshirja e fushës të pronësisë intelektuale në kurikulën mësimore dhe në cikle të 
tjera të arsimimit para-universitar;

• Fushata të gjera ndërgjegjësimi për komunitetin e biznesit dhe shoqërisë në tërësi;

Sonila Meka 

Specialiste e Monitorimit

Drejtoria për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtave të tjera të lidhura me to

Ministria e Kulturës

Foto: Shutterstock.com
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Promovimi i të drejtave të 
autorit dhe të drejtave të 
përaferta
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Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta (ZDA), vazhdon të luaj rol të 
rëndësishëm në krijimin e një sistemi funksional të te drejtave të autorit në Republikën e 
Kosovës, në funksion të zbatimit të Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe në krijimin e politikave 
efektive për fushën e të drejtës së autorit. 

Rol të veçantë në krijimin e këtij sistemi, edhe kësaj radhe ZDA i ka dhënë promovimit të te 
drejtave të autorit përmes organizimit të shumë fushatave informuese dhe vetëdijesuese 
lidhur me të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta.  

Qëllimi i realizimit të këtyre fushatave është ngritja e njohurive tek mbajtësit e të drejtave 
të autorit si dhe të opinionit të gjerë në përgjithësi, lidhur me rëndësinë e respektimit të 
drejtave të autorit dhe luftimin e piraterisë në Republikën e Kosovës.  

Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale 
në Kosovë
Edhe këtë vit u shënua Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale 
në Kosovë, me moton “Inovacioni Përmirëson Jetët”, duke iu 
bashkuar kështu 188 shteteve anëtarë të Organizatës Botërore të 
Pronësisë Intelektuale. Edhe këtë vit, institucionet përgjegjëse të 
fushës së pronësisë intelektuale në Kosovë, Zyra për të Drejtat e 
Autorit dhe të Drejtat e Përafërta në bashkëpunim me Agjencinë 
për Pronësi Industriale dhe Doganën e Kosovës shënuan këtë 
ditë me organizimin e kësaj konference, dhe ekspozimin e disa 
produkteve false te ekspozuara nga Dogana e Kosovës, po ashtu 
me shpërndarjen e broshurave me informata për mbrojtjen e të 
drejtave pronësore intelektuale.

Revista “Autori”
Në Prill 2017, është botuar numri i tretë i revistës  “Autori” 
e cila, përmban artikuj nga fusha e së drejtës Pronësore 
Intelektuale, përkatësisht nga e drejta e autorit dhe të 
drejtave të përafërta si dhe për të drejtat pronësore 
industriale. Kjo revistë, njëherazi, paraqet hapat kryesorë 
të institucioneve të Republikës së Kosovës në procesin 
e normimit juridik dhe të zbatimit të të drejtave PI, 
respektivisht të drejtës së autorit. Gjithashtu, në kuadër 
të kësaj reviste janë trajtuar edhe disa tema me rëndësi 
nga fusha e pronësisë intelektuale nga profesionistë 
vendorë dhe ndërkombëtarë dhe raste nga praktika 
gjyqësore evropiane dhe e SHBA-së.  
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Ligjëratë në gjimnazin “Sami Frashëri”
Në aspektin e realizimit të aktiviteteve promovuese dhe me qëllim të afirmimit të mëtutjeshëm të 
te drejtave të autorit, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, ka mbajtur ligjëratë 
në gjimnazin “Sami Frashëri”. Drejtori i Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, 
Valon Kashtanjeva, nxënësit e këtij gjimnazi i informoi rreth rëndësisë të së drejtës së autorit dhe 
arsyet e ekzistimit të saj, legjislacionit primar dhe sekondar, administrimin e të drejtave, piraterinë 
dhe plagjiaturën, mbrojtjen gjyqësore, masat shtetërore për mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe 
sfidat kryesore. 

ZDA, në kuadër të promovimit të te drejtave të autorit, do të vazhdojë edhe me tutje me ndërmarrjen 
e aktiviteteve për dhënien e informatave të duhura autorëve, bartësve të të drejtave dhe opinionit 
të gjerë lidhur me të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta;
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Punëtoria një ditore me temën “Roli dhe rëndësia 
e Menaxhimit Kolektiv”.
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, ka mbajtur punëtorinë një 
ditore me temën “Roli dhe rëndësia e Menaxhimit Kolektiv”.

Qëllim i kësaj punëtorie ishte diskutimi për ngritjen e njohurive dhe funksionalizimi i 
sistemit të menaxhimit kolektiv të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta, 
njohja me praktikat më të mira të licencimit të materialit që mbrohet me të drejtën 
e autorit, dhe mënyrën e përcaktimit të tarifave të përgjithshme.

Në këtë punëtori morën pjesë përfaqësues te Shoqatave Kolektive, APIK dhe 
VAPIK, përfaqësues Komisionit të Pavarur të Mediave, te Asociacionit të Mediave 
të Pavarura Elektronike të Kosovës, ndërmjetësues në fushën e të drejtës së autorit, 
avokat, si dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme.

Trajnimi një ditorë, me temën “Mbikëqyrja e 
zbatimit të të drejtave të autorit në luftimin 
piraterisë fizike dhe digjitale”.
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta ka mbajtur trajnimin një 
ditorë, me temën “Mbikëqyrja e zbatimit të drejtave të autorit në luftimin piraterisë 
fizike dhe digjitale”. Në trajnim morën pjesë përfaqësues të institucioneve përgjegjëse 
të zbatimit të ligjit nga: Inspektorati i Tregut, Dogana e Kosovës, Departamenti për 
Luftimin e Krimeve Ekonomike e Departamenti për Luftimin e Krimeve Kibernetike 
në Policinë e Kosovës si dhe Komisioni i Pavarur për Medie. Në trajnim morën pjesë 
rreth tridhjetë përfaqësues nga këto institucione të zbatimit të ligjit.
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Ligjëratë me studentë të 
Kolegjit AAB
Në vazhdën e aktiviteteve promovuese, 
ZDA ka organizuar - mbajtur ligjëratë 
me studentë të Kolegjit AAB, gjatë së 
cilës drejtori Valon Kashtanjeva, foli për 

rëndësinë e të drejtës së autorit dhe arsyet e ekzistimit të saj, legjislacionin primar dhe 
sekondar, administrimin e të drejtave, piraterinë dhe plagjiaturën, mbrojtjen gjyqësore, 
masat shtetërore për mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe sfidat kryesore. U është 
shpjeguar studentëve lidhur me rëndësinë që ka pronësia intelektuale për kreativitetin 
dhe novacionin, posaçërisht në epokën digjitale, kur teknologjia dhe inteligjenca artificiale 
është duke u zhvilluar me hapa të shpejtë.  

Këshillat ligjore për palët e interesuara   
Gjatë vitit 2017, në Zyrën për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, janë paraqitur 
palë të ndryshme për të marrë këshilla dhe sugjerime rreth çështjeve të së drejtës së 
autorit.  

Palët janë njoftuar që ZDA nuk ka kompetenca për zbatimin e ligjit për të drejtën e autorit 
dhe kanë marrë këshilla në takimet me zyrtarët e Zyrës e disa të tjerëve u janë dhënë 
këshilla përmes shkresave apo përgjigje në shkresa.  

Po ashtu ZDA ka pranuar palë të cilët janë bartës të të drejtave të autorit të cilët ishin të 
interesuar për mbrojtjen e të drejtave të tyre, ku janë njoftuar me strukturë e sistemit të 
drejtave pronësore intelektuale në Republikën e Kosovës dhe mënyrën ardhjes në shprehje 
të drejtave pronësore intelektuale.  

Përveç kësaj, ZDA gjatë gjithë orarit të punës ka pritur studentë nga fakultet të ndryshme, 
si nga Universiteti i Prishtinës, po ashtu edhe nga Kolegjet private, të cilët kanë qenë të 
interesuar për fushën e së drejtës se autorit, si dhe kanë kërkuar material për punimin 
e diplomave të tyre. Studentët janë njoftuar që ZDA ka një uebsajt shumë të pasur me 
informata lidhur me të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta. Studenteve u janë 
shpërndarë edhe revista “Autori”, me qellim të informimit dhe marrjes së informatave 
shtesë.  



37

Prill 2018

Mundësia e 
përdorimit 
të mjeteve 
juridike 
kundër 
ndërmjetësve 
për shkeljen 
e të drejtës së 
autorit 
Çfarë janë ndërmjetësit?
Në bazë të një definicioni të dhënë në një studim 
të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik 
dhe Zhvillim, ndërmjetësit janë organizata “që 
bashkojnë apo lehtësojnë transaksionet në mes 
të palëve të treta në internet”.1  Sipas Gjykatës 
Evropiane të Drejtësisë (GJED),  ndërmjetës janë 
ata që mundësojnë qasje dhe ofrojnë shërbimin 
e internetit, përkatësisht gjykata thekson që “ 
Një ofrues i shërbimit të internetit...i cili lejon 
konsumatorit qasjen e lëndës së mbrojtur e cila 
iu është vënë në dispozicion publikut në internet 
nga një palë e tretë është një ndërmjetës”.2 
Praktikisht ndërmjetës janë të gjithë ata që bëjnë 

1 Shih The Economic and Social Role of Internet 
Intermediaries, April 2010, faqe 9, në lidhje me definicionin e 
ndërmjetësve të internetit.

2 Shih vendimin e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në 
rastin C-314/12 - UPC Telekabel Wien, paragrafin 32.

të mundur qasjen, ruajnë apo transmetojnë 
materialin në internet, si  ofruesit e shërbimi të 
internetit, uebsajtet, platformat, portalet e  të 
tjera, si p.sh., Facebook, Google apo Youtube, 
e përfshirë këtu edhe ata operatorë që ofrojnë 
qasje në internet si mund të jenë në vendin tonë 
PTK, IPKO, KUJTESA, etj. Duke sjellë këtu në 
vëmendje edhe një vendim të GJED, sipas së 
cilit një operator në treg mund të konsiderohet 
si ndërmjetës, në këtë rast një qiradhënës është 
konsideruar si ndërmjetës duke i dhënë një 
kuptim të ri definicionit të ndërmjetësit.3 

Qasja, ruajtja dhe transmetimi i materialit të 
mbrojtur me të drejtën e autorit është objekt 
i këtij punimi. Përkatësisht, për nga roli dhe 
aspekti teknologjik ndërmjetësit janë ata që 
bëjnë të mundur lidhjen në mes të lëndës së 
mbrojtur me të drejtën e autorit apo përmbajtjes 
e cila është krijuar nga ana krijuesve dhe e cila 
falë ndërmjetësve të internetit dhe formave më 
të reja të teknologjisë i ofrohet shfrytëzuesve. 

Ndërmjetësit pra kanë rol kyç në ofrimin e 
lëndës së mbrojtur me të drejtën e autorit për 
shfrytëzuesit dhe në këtë aspekt ata luajnë rol 
shumë të rëndësishëm, pasi që muzika, filmi, 
dhe lënda tjetër i mundësohet publikut për 
qasje në  kohën që vet publiku e zgjedh, për 
dallim nga transmetimi apo ritransmetimi ku 
publiku nuk ka mundësi zgjedhje. Interneti ka 
mundësuar forma të shpërndarjes pakufi të 
përmbajtjes, duke tejkaluar kufijtë shtetërorë 
dhe i ka mundësuar publikut të ketë qasje në 
përmbajtje e cila mund të jetë krijuar në vende 
të ndryshme të botës. 

Çështja qëndron që materiali i mbrojtur me të 
drejtën e autorit mund të vihet në dispozicion 
të publikut përmes internetit apo ndërmjetësve 
vetëm atëherë kur mbajtësi i të drejtave ka 
dhënë leje apo autorizim, përndryshe mund të 
ketë shkelje të drejtës së autorit dhe të drejtave 
të përafërta. Në momentin kur lënda e mbrojtur 
me të drejtën e autorit vihet në dispozicion 
të publikut pa leje të mbajtësit legjitim të të 
drejtave, vjen në konsideratë edhe përgjegjësia 
për shkeljen e të drejtës së autorit.

3 Shih vendimin e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë Rasti 
C-494/15 Tommy Hilfiger, 7 Korrik 2016.
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Interneti dhe shkeljet e të 
drejtës së autorit
Zhvillimi i teknologjisë dhe paraqitja e internetit, 
ka bërë të mundur që lënda e mbrojtur me 
të drejtën e autorit të vihet në dispozicion të 
publikut “me shpejtësinë e dritës” dhe është 
paraqitur nevoja që përveç mundësisë së marrjes 
së masave kundër shkelësve të të drejtave, 
atyre që kanë përgjegjësi të drejtpërdrejtë 
në shpërndarjen e lëndës së mbrojtur, të 
rregullohet mundësia e marrjes së masave edhe 
ndaj ndërmjetësve kur ata nuk kanë përgjegjësi 
fare. 

Më herët ka qenë më e vështirë të bëhej shkelja 
e të drejtës së autorit për faktin që mjetet për 
kopjimin e materialit të mbrojtur me të drejtën 
e autorit kanë qenë shumë të ngadalshme në 
aspekt të riprodhimit të lëndës së mbrojtur. 
Fotokopjimi i librit, apo shumëzimi i cd-ve 
ka qenë shumë i ngadalshëm, nëse bëhen 
krahasime me teknologjinë moderne të zhvilluar 
dhe të sofistikuar. Nga bota analoge, zhvillimi i 
teknologjisë ka bërë të mundur kalimin në botën 
digjitale, ku mundësia e riprodhimit të materialit 
të mbrojtur me të drejtën e autorit është 
shpejtuar dhe sofistikuar. Shpejtuar në aspekt 
që mund të krijohen kopje identike brenda  të 
qindit të sekondit dhe sofistikuar në aspektin që 
kopja e materialet të mbrojtur është aq identike 
saqë edhe mbajtësi i të drejtës e ka vështirë apo 

të pamundur të identifikoj kopjen dhe dallojë 
atë nga origjinali. 

Qarkullimi i materialit të mbrojtur me të drejtën 
e autorit dhe të drejtat e përafërta është 
shpejtuar dhe është e mundur të bëhet shumë 
shpejtë saqë mundësia e shkeljes së të drejtës 
së autorit dhe të drejtave të përafërta është 
rritur tejë mase me zhvillimin e teknologjisë. 
Pra, teknologjia edhe pse në njërën anë është 
shumë e rëndësishme në aspekt të lehtësimit 
të shpërndarjes së veprave të mbrojtura dhe 
të realizimit të të hyrave nga mënyra të reja të 
shfrytëzimit të veprave për autorët, në anën 
tjetër e ka bërë të mundur dhe lehtësuar shkeljen 
e të drejtave të autorit në aspektin digjital dhe 
posaçërisht në internet. 

Ndërmjetësit dhe e drejta e 
autorit 
Ndërmjetësit e bëjnë të mundur vënien e 
përmbajtjes së mbrojtur me të drejtën e autorit 
në dispozicion të publikut dhe jo çdoherë 
materiali i vënë në dispozicion të publikut është 
i vendosur me lejen apo autorizimin e mbajtësit 
të të drejtave. Kjo ka paraqitur nevojën 
për mundësinë e përdorimit të vendimeve 
gjyqësore kundër ndërmjetësve, shërbimet e 
të cilëve përdoren për të shkelur një të drejtë 
të autorit apo të drejtë të përafërt, edhe 
atëherë kur ndërmjetësit nuk kanë përgjegjësi 
të drejtpërdrejtë për shkeljet përkatësisht janë 
të liruar nga përgjegjësia.

Përgjegjësia e ndërmjetësve është e përjashtuar 
nëse ndërmjetësit veprojnë sipas rregullave 
të përcaktuara në lidhje me përjashtimin. Në 
kuadër të BE-së, është paraparë që ndërmjetësit 
nuk janë përgjegjës për përmbajtjen që ata 
transmetojnë, mbajnë dhe ruajnë.4 Gjithashtu 
ndërmjetësi nuk ka përgjegjësi të monitorojë 
shkeljet e të drejtave,5 kjo është e konstatuar edhe 

4 Shih nenet 11, 12, dhe 13 të Directive 2000/31/Ec of 
the European Parliament And of the Council of 8 June 2000 on 
certain legal aspects of information society services, in particular 
electronic commerce, in the Internal Market. 

5 Po aty neni 15. 

Foto: Shutterstock.com
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të drejtë të pronësisë intelektuale, mund të 
obligohet pa marrë parasysh përgjegjësinë, të 
marrë masa me qëllim të përfundimit të shkeljes 
apo të ndaloj shkeljet e mëtejme” Pra bazuar në 
të drejtën e BE-së, mund të ushtrohet kërkesë 
për një vendim kundër ndërmjetësve edhe 
atëherë kur nuk kanë përgjegjësi ndërmjetësit 
për shkeljen e të drejtës së autorit, dhe qëllimi 
i parashtrimit të kërkesës është që gjykata të 
lëshoj një vendim për të ndërprerë shkeljen e 

të drejtës së autorit apo të ndaloj shkeljen e 
mëtejshme të drejtës së autorit nga personi i 
tretë.

Kjo mundësi është inkorporuar edhe në të 
drejtën pozitive të Republikës së Kosovës, ku 
është paraparë që mbajtësit e të drejtave mund 
të kërkojnë “nxjerrjen e një vendimi kundër 
ndërmjetësve, shërbimet e të cilëve përdoren 
nga një palë e tretë për të cenuar të drejtën e 
autorit apo të drejtat e përafërta”. Pra nuk ka 
nevojë që ndërmjetësi të jetë përgjegjës për 
shkeljen e të drejtës së autorit, por mjafton fakti 
që mbajtësi i të drejtës të ofroj fakte që pala 
e tretë ka bërë shkeljen e të drejtës së autorit 
kur ka vënë në dispozicion të publikut përmes 

me vendim të GJED.6 Përjashtimi i përgjegjësisë 
së ndërmjetësve, është rregulluar edhe me 
legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës 
përkatësisht, ku përjashtohet përgjegjësia 
e ndërmjetësve në lidhje me transmetimin, 
mbajtjen dhe ruajtjen.7  Nëse nuk do të kishte 
përjashtim të përgjegjësisë, konform rregullave 
të përmendura, ndërmjetësit do të kishin të pa 
mundur të funksionojnë. 

Mirëpo, kur jemi tek çështja e vendimeve kundër 
ndërmjetësve, kur shërbimet e tyre përdorën 
nga një palë e tretë për të shkelë një të drejtë të 
autorit dhe të drejtë të përafërta, legjislacioni i 
BE-së ka përcaktuar që mbajtësit e të drejtave 
kanë mundësi të kërkojnë nxjerrjen e një vendimi 
kundër ndërmjetësve, shërbimet e të cilëve 
përdoren për të shkelur një të drejtë të pronësisë 
intelektuale, respektivisht të drejtë të autorit 
apo të drejtë të përafërt, edhe pse ndërmjetësit 
nuk kanë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për 
shkeljen e të drejtave. 

Direktiva e BE-së për zbatimin e të drejtave 
pronësore intelektuale në nenin 3, ka përcaktuar 
obligimin për shtetet anëtare të BE-së të 
parashohin masa adekuate për zbatimin e 
të drejtave pronësore intelektuale, përfshirë 
këtu në nenin 11 të kësaj direktive, që parasheh 
mundësinë që të kërkohet ndërprerja e shkeljes 
së të drejtës së autorit edhe ndaj ndërmjetësve 
shërbimet e të cilëve përdorën për të shkelur një 
të drejtë pronësore intelektuale. Kjo mundësi 
është e paraparë edhe me nenin 8, paragrafi 3 i 
Direktivës së Shoqërisë së Informacionit. 

Vendimet kundër 
ndërmjetësve 
Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka konstatuar 
që shtetet anëtare janë të obliguara të sigurojnë 
që një ndërmjetës, shërbimet e të cilit janë të 
përdorura nga një palë e tretë për shkelur një 

6 Shih rastin e vendosur të Gjykatës Evropiane të 
Drejtësisë C-275/06 – Promusicae vs Telefonica, dhe rastin me të 
ri C 360/10 SABAM vs NETLOG, 16 Shkurt 2012.

7 Shih nenin 24,25,26 dhe në lidhje me përjashtimin e 
obligimit të përgjithshëm për monitorim shih nenin 28 të Ligji 
Nr. 04/L-094 për Shërbimet e Shoqërisë Informatike, Gazeta 
Zyrtare e Republikës Së Kosovës / Nr. 6 / 11 Prill 2012, Prishtinë.

Foto: Shutterstock.com
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ndërmjetësit materialin e mbrojtur me 
ligjin për të drejtën e autorit në vendin 
tonë. 

Deri më tani nuk kemi informata që 
është paraqitur ndonjë kërkesë për 
vendim kundër ndërmjetësve në vendin 
tonë. Por, ajo që mund të konstatojmë 
nga praktika gjyqësore e GJED-së, 
gjykata kompetente në vendin tonë 
duhet që këto kërkesëpadi ti shqyrtojë, 
dhe nëse ka fakte që pala e tretë ka 
bërë shkelje, gjykata është e obliguar 
të lëshoj një vendim me të cilin obligon 
ndërmjetësin të merr masa që të 
ndërpres shkeljen apo të merr masa të 
ndaloj shkeljet e ardhshme. Në rast të 
paraqitjes së një rasti të tillë, gjykata e 
vendit tonë është e rekomandueshme 
të merr në konsideratë vendimet 
e GJED-së në lidhje me vendimet 
kundër ndërmjetësve, me qëllim të 
sqarimit të shumë çështjeve praktike. 
Mbajtësve të të drejtave ju mbetet  të 
ushtrojnë kërkesa për vendime kundër 
ndërmjetësve me qëllim të luftimit 
të shkeljeve të  drejtës së autorit në 
ambientin digjital-internet.

Valon Kashtanjeva LL.M.
Drejtor i Zyrës për të Drejtat e Autorit 
dhe të Drejtat e Përafërta
Kandidat për doktoraturë në të Drejtën 
Civile- me fokus në Pronësi Intelektuale
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Viti 2018 do të mbahet mend si një vit i cili shënoi fillimin e 
një fundi të gjate të negociatave ndërmjet shoqatës “APIK” 
dhe mediumeve. Ne muajin Mars u nënshkrua marrëveshja e 
përgjithshme e cila nga data 01.01.2018 do të zbatohet dhe 
do të jetë obligative për të gjitha mediumet e licencuara në 
Republikën e Kosovës. Ky hap historik do të hapë mundësinë 
e lidhjes së marrëveshjeve edhe me shfrytëzuesit e vegjël (siç 
janë: Lokale, Bare, Klubet dhe kudo që muzika performohet 
para publikut) në një afat shume të shkurtë.

Në vijim të gjithëve do na presin sfida të mëdha deri 
në realizimin e plotë dhe funksionalizimin e sistemit të 
regjistrimit, monitorimit si dhe rimbursimit.

Energjia pozitive, serioziteti për zbatimin e ligjit duke filluar 
nga akteret kryesore, por edhe ndihma nga zyra për të 
drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta pran MKRS si dhe 
përkrahja e Ministrit të Kulturës z. Kujtim Gashi mundësuan 
këtë moment i cili do të shënon një moment të ri sa i përket 
të drejtës së autorit dhe drejtave të përafërta.

Uroj qe kjo marrëveshje të zbatohet e gjitha dhe rezultatet 
mos të mungojnë në të ardhmen. Mundësia për zhvillim të 
industrisë muzikore tanimë është e hapur, mundësi kjo e cila 
duhet të shfrytëzohet fillimisht nga bartësit e të drejtave por 
edhe palët tjera të interesuara me mundësinë e zhvillimit të 
kësaj industrie në rrugën e duhur.

Në fund porosia ime si udhëheqës i shoqatës APIK është: 
punë dhe përkushtim më i madh nga të gjithë për dite më 
të bardha në realizimin  e detyrave nga të gjitha palët dhe 
sidomos vetëdijesimin e gjeneratave të reja mbi rëndësinë e 
të drejtave të autorit në secilën fushë. 

Florent 
Boshnjaku
Udhëheqës i 
shoqatës APIK



43

Prill 2018

Fundi i fillimit
Në numrat e mëhershëm kam shkruar për vështirësitë, 
tundimet, hapat prapa, neglizhencën e për çfarë nuk 
kam shkruar ne lidhje me fushën e të drejtave të 
autorit!

Por më duket nuk kam folur mjaft, se kush mund të përfitoj nga veprat qe 
do të regjistroj dhe mënyrën e regjistrimit të tyre.

Tani qe po vjen fundi dhe Kosova ngadalë po mobilizohet te bashkohet me 
familjen e madhe të vendeve evropiane ku nuk mund të iket nga sundimi 
i ligjit, besoj qe është radha qe autoret, interpretuesit dhe producentit të 
njihen më shumë me veprimtarinë e VAPIK dhe çfarë duhet të bëjnë qe të 
fillojnë të përfitojnë nga puna e tyre.

Të nisemi nga ligji mbi të drejtën e autorit dhe të drejtave të përafërta. Sipas 
ligjit në Kosovë, që është i bazuar në ligjet dhe përvojat ndërkombëtare, 
ekzistojnë dy lloje të drejtave, mbi një vepër vizuale. Ato të tjetërsueshme 
dhe të pa-tjetërsueshme. Ne do të ndalemi te kjo e dyta.

E drejta e pa-tjetërsueshme, është e drejta mbi një vepër vizuale qe nuk 
mund të tjetërsohet apo bartet, pra kryesisht autorësia mbi një vepër 
vizuale, pa marre parasysh rrethanat, marrëveshjet, apo kontratat, nuk 
mund t’i zhveshët autorit – është e pa-tjetërsueshme.

Sqarimin edhe me të detajuar do ta gjeni në ligjin mbi të drejtat e autorit, 
por për ta përmbledhur shkurtazi, edhe nëse keni nënshkruar një kontrate, 
ku filmin tuaj ia falni një Televizioni, për shembull, dhe nuk kërkoni ndonjë 
kompensim prapa, prapë se prapë ju do te përfitoni nga ritransmetimi i 
veprës suaj, pa marre parasysh se çfarë ishte përmbajtja e marrëveshjes/
kontratës, madje edhe pas vdekjes suaj. Këto të drejta nuk fillojnë jetën në 
transmetimin e parë me shtëpinë me të cilën është arritur marrëveshja, le 
të themi me një televizion! Ju filloni përfitimin nga secili ritransmetim dhe 
ritransmetues, në rastin tonë, nga çdo transmetim dhe ritransmetim nga 
operatoret kabllovik, VOD, hotele, internet, etj

Blerim Gjoci 
Udhëheq Bordi në 
VAPIK
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Shumëçka mund të grindet online për të drejtën e pa-tjetërsueshme të autorit, por 
u përpoqa të bëj një syzhe të shkurtër për të drejtat tuaja mbi krijimtarinë artistike 
tuajën.

Po si përfitohet nga këto të drejta ne Kosove? Si të regjistrohen veprat audiovizuele 
dhe a duhet të anëtarësoheni ne VAPIK? Ke përfaqëson VAPIK, në fund të fundit?Secili 
autorë, interpretues apo producent në Kosove ka të drejte të ketë një përfaqësues, 
qofte avokat apo familjar që mund të mbledhë nga ritransmetuesit, të ardhurat nga 
vepra e tij audiovizuale. Por një gjë e tille, në një treg të vogël si puna e  Kosovës, më 
shumë do të krijonte shpenzime se përfitime. Jo vetëm në Kosovë, por as në vendet 
e BE-së nuk është profitabile për një krijues që të veproj i vetëm. Andaj janë krijuar 
shoqatat kolektive si puna e VAPIK, të cilat mbledhin dhe shpërndajnë të ardhurat 
nga të drejtat e autorit. Si rrjedhojë e kësaj del se VAPIK mbledhë për të gjithë autoret 
e Kosovës dhe te huaj, vepra e të cilëve është ritransmetuar në Kosovë. Por mos u 
relaksoni ende. VAPIK mbledhë për secilin autorë, por të ardhurat e mbledhura, sado 
që të jene ato, nuk mund të distribuohen nëse autorët, producentët dhe interpretuesit 
e këtyre veprave nuk i regjistrojnë e ato tek VAPIK.

Pra një vepër që nuk regjistrohet nuk mund të përfitoj nga distribuimi i këtyre të 
ardhurave sepse vepra mbetet pa adresë.

Por as panik mos bëni! Sepse të ardhurat që mblidhen, ruhen për autorët, interpretuesit 
dhe producentët për pese vite me radhe. Dhe nëse as atëherë askush nuk e ka 
regjistruar një vepër dhe askush nuk thirret si pronar i saje, të ardhurat e mbledhura, 
mund të jenë 5 Euro apo 500, shpërndahen në mes të autorëve vendore në mënyrë të 
barabartë.

Më lejoni te shpjegoj procedurën qe nga fillimi;

Së pari ju regjistroni veprën pranë VAPIK, qofte përmes formularëve qe mund te 
merrni nga ndonjë përfaqësues i VAPIK, apo edhe online.

Pasi ta keni regjistruar veprën, pason një periudhe 2 javore ku vepra juaj mbetet ne 
verifikim. Pra në VAPIK presim nëse dikush do ta kontestoj veprën në fjalë, apo ndonjë 
vijë autorësie në këtë vepër. Nëse nuk ka ndonjë kontest eventual, vepra verifikohet 
dhe certifikohet në adresën dhe emrat që figurojnë ne formularin e regjistrimit. Emrat 
në këtë formular bëhen përfituesit direkt nga VAPIK.

Nëse pas periudhës dy javore lind ndonjë kontest, VAPIK përpiqet të ndërmjetësoj mes 
palëve në kontest për të gjetur një zgjidhje më të mirë, por nëse kjo zgjidhje nuk gjendet, 
atëherë çështja kalon në gjykatën përkatëse dhe është jashtë ndikimit të VAPIK. Pra 
VAPIK është i paanshëm dhe ne fund do të veproj sipas një vendimi të gjyqit. Ndërsa 
përfitimi ka vazhduar të shkoj tek emrat që figurojnë në formularin fillestar, derisa 
nuk vjen një vendim tjetër nga gjykata. Varësisht nga ky vendim, formulari i veprës, 
konfirmohet ose azhurohet.

Mbledhja dhe shpërndarja e të ardhurave bëhet përmes një procesi transparent që 
përdoret në shumicën e vendeve të BE-së. Ndërsa për të qenë sa më transparent dhe 
të besueshëm, VAPIK ka marrëveshje me një kompani Sllovene të specializuar në këtë 
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fushë, që kryen të njëjtat shërbime për shume vende të BE-së.

Pra të ardhurat mblidhen në një llogari transparente dhe në bazë të një sistemi 
të sofistikuar që incizon dhe detajon të gjitha programet në Kosovë, softwar-i qe 
përdoret nga shumica e shoqatave simotra, në mënyre automatike ri-orienton të 
ardhurat nëpër llogaritë e autorëve, interpretuesve dhe producentëve, varësisht nga 
numri i shfaqjeve apo volumi i përdorimit të veprës. 

Kemi bere gjithë ç’është e mundur që pjesa monetare e kësaj iniciative mos të kaloj 
fare kah menaxhmenti i VAPIK, por të menaxhohet nga kompania e specializuar dhe 
neutrale në standard me të gjitha vendet e BE-së!

Pra për të qenë përfitues nga veprat tuaja, ju nuk keni nevoje të anëtarësoheni në 
VAPIK, ju vetëm duhet të regjistroni veprën tuaj. Anëtarësimin në VAPIK do ta bëni 
vetëm nëse keni dëshire të merrni pjesë në mbledhje eventuale të VAPIK dhe të 
votoni në këto mbledhje kur kërkohet vota juaj. Por kur të anëtarësoheni, obligoheni 
të merrni pjesë në këto takime. Në rast të mungesës suaj në tri apo më shume 
takime, atëherë u revokohet anëtarësia.

Ajo çka na trimëron shume është se ekziston gatishmëria institucionale e jetësimit 
të ligjit mbi të drejtën e autorit, por edhe më trimërues është fakti se VAPIK është 
krijuar nga përvojat me të mira Evropiane. Ndihme të posaçme në këtë fushë kanë 
dhënë Zyra për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, pranë Ministrisë së 
Kulturës në Kosovë, Shoqatat si motra nga Sllovenia, Greqia dhe Belgjika, dhe rrjeti 
Evropian i shoqatave Kolektive.

VAPIK tanimë ka marrëveshje të ndërsjellët me shoqatat nga Sllovenia, Bosnja, Mali 
I Zi, Shqipëria dhe Maqedonia.
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Roli i inovacionit dhe 
hulumtimit shkencor 
karshi obligimeve të 
Kosovës kundrejt MSA-së

Në dekadat e fundit, inovacioni dhe kreativiteti janë bërë aftësi kyçe për arritjen e 
suksesit në vendet me ekonomi të zhvilluar. Nevoja për qasje kreative dhe inovative 
ndaj zgjidhjes së problemeve është e padiskutueshme. 

Kreativiteti dhe qasja inovative përmirëson procesin e zgjidhjes së problemeve. Nuk ka 
rëndësi nëse ka të bëjë me zhvillimin e një strategjie të re apo një mënyrë inovative për 
të qëndruar përpara konkurrencës. Zgjidhja e problemeve në mënyrë kreative siguron 
avantazh konkurrues për çdo biznes.

Kosova është në një fazë të hershme të zhvillimit të një ekonomie tregtare e cila është 
funksionale dhe në drejt ndërtimit të kapaciteteve të mjaftueshme për të përballuar 
presionet konkurruese dhe forcat e tregut që (mund të) vijnë nga vendet e Bashkimit 
Evropian.

Më 27 tetor 2015, Kosova dhe Bashkimi Evropian nënshkruan Marrëveshjen e Stabilizim 
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Asociimit (MSA) e cila hyri në fuqi më 1 Prill 2016, nga e cila Kosovës iu janë caktuar një 
numër i madh i përgjegjësive dhe detyrimeve.

Sipas MSA-së, të dyja palët, Kosova dhe BE-ja, janë pajtuar për rëndësinë e sa i përket 
sigurimit, mbrojtjes adekuate  dhe efektive si dhe zbatimit të të drejtave të pronësisë 
intelektuale, industriale dhe tregtare. Kosova është pajtuar dhe ka marrë përsipër të 
marrë masat e nevojshme për të garantuar, që jo më vonë se 5 vjet pas hyrjes në fuqi të 
kësaj Marrëveshjeje, sigurimin e nivelit të njëjtë të mbrojtjes së të drejtave të pronësisë 
intelektuale, industriale dhe komerciale, mbrojtje e njëjtë me nivelin e mbrojtjes me 
vendet e Bashkimit Evropian, duke përfshirë mjetet efektive për zbatimin e këtyre të 
drejtave.

Bazuar në Nenin 77 dhe Nenin 79, Kosova është e detyruar të marrë masat e nevojshme 
me qëllim të garantimit të mbrojtjes së të drejtave pronësore intelektuale. 
Për më tepër, Neni 118 i MSA-së përcakton që, Kosova do të inkurajojë 
bashkëpunimin në hulumtimin shkencor civil dhe zhvillimin teknologjik në 
bazë të përfitimit të ndërsjellë dhe, duke marrë parasysh disponueshmërinë 
e burimeve, qasje adekuate në programet e tyre përkatëse, duke iu 
nënshtruar niveleve të përshtatshme të mbrojtjes efektive të titullarëve të 
të drejtave pronësore intelektuale, industriale dhe tregtare. 

Pavarësisht themelimit të institucioneve për mbrojtjen dhe promovimin e të 
drejtave pronësore intelektuale, Kosova nuk ka të themeluar një institucion 
qendror i cili do të promovonte dhe rregullte nxitjen, zhvillimin dhe 
përcaktimin e mbrojtjes së kreativitetit (të materializuar) dhe inovacionit. 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka të themeluar Divizionin 
e Teknologjisë, i cili funksionon në kuadër të Departamentit të Shkencës 
dhe që ka për mision kryerjen e studimeve dhe projekteve zhvillimore si 
dhe transferimin e njohurive dhe teknologjive në praktikën e prodhimit të 
produkteve dhe të ofrimit të shërbimeve. Sipas detyrave dhe përgjegjësive 
të kësaj Ministrie, fushëveprimi i këtij Divizioni është i përqendruar, sidomos 
në fushën e zhvillimit dhe transferimit të njohurive dhe teknologjisë në 
përgjithësi, e të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Arsim, 
si dhe të gjitha fushat tjera, të rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe 
social të vendit. Nga përshkrimi duket një divizion ideal për promovimin 

e kreativitetit dhe inovacionit, por që në realitet ky divizion nuk ka bashkëpunuar 
asnjëherë në lidhje me të drejtat e pronësisë intelektuale. 

Qeveria e Kosovës duket të ketë bërë një hap pozitiv në drejtim të promovimit dhe 
mbrojtjes së kreativiteti dhe inovacionit në momentin e themelimit të Ministrisë për 
Inovacion. Sidoqoftë, kjo Ministri ende mbetet pa një mision dhe vizion të qartë për të 
ardhmen e saj dhe pa një strategji konkrete për promovimin, nxitjen, dhe zhvillimin e 
inovacionit në Kosovë.

Ndërkaq, institucionet tanimë të themeluara nuk merren me inovacion dhe kreativitet. 
Agjencia e Pronësisë Industriale është përgjegjëse për mbrojtjen e të drejtave të 
pronësisë industriale dhe konform bazës së saj ligjore merret me mbrojtjen e objekteve 
të pronësisë industriale të të gjitha subjekteve juridike që aplikojnë. Në anën tjetër, 
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zyra për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta nuk ka asnjë kompetencë 
në drejtim të mbrojtjes së kreativitetit (të materializuar) dhe inovacionit. 

Në këtë aspekt, po ashtu mungon përcaktimi i qartë i pronësisë së veprave, 
krijimeve, shpikjeve të cilat dalin si rezultat i krijimtarisë, hulumtimeve dhe 
punimeve shkencore për subjektet juridike (studentët, profesorët) të cilët 
arrijnë që gjatë marrëdhënies së tyre me Universitetin (në cilësinë e studentit, 
apo profesorit, ligjëruesit, asistentit, ekspertit të jashtëm) ose institucionin 
publik (shërbyesit civil) të shpikin metoda, mjete apo procese të cilat mund të 
konsiderohen ‘shpikje’ sipas dispozitave ligjore që mbulojnë pronësinë intelektuale. 

Si përfundim, në mënyrë që Kosova të ofrojë mbrojtje të njëjtë ligjore me ato të 
vendeve të Bashkimit Evropian kërkohet që të inicioj dhe miratoj legjislacionin 
relevant për aktivitetet e inovacionit. Legjislacion që do të kishte për synim 
përcaktimin e autorësisë dhe pronësisë së veprave të cilat krijohen në ambientet e 
universiteteve dhe institucioneve të cilat financohet me fonde publike (Shembulli 
i “Bayh-Dole Act” në Amerikë). Si rekomandim për inicimin e këtij projekt-ligji do 
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të ishte Ministria për Inovacion e cila përmes këtij ligji do të mund po ashtu 
të përcaktonte detyrat dhe përgjegjësitë e saj.

Veli HOTI
Drejtor, Instituti për Pronësi Intelektuale
LL.M. në të Drejtat Pronësore Intelektuale dhe Menaxhim të Njohurive 
pranë Universitetit të Maastricht-it në Holandë
www.ksiip.com 

Foto: Shutterstock.com
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Roli i medias dhe sfida e sigurimit dhe e mbrojtjes së të 
drejtës së autorit
Shërbimet mediale audiovizuale kanë rol kyç në jetën tonë të përditshme, e në veçanti televizioni. 
Nga përmbajtja e tyre programore që na ofrojnë, ne kuptojmë se çfarë po ndodh jashtë rrethit 
tonë të ngushtë, jetësor ose profesional, brenda të cilëve ne kufizohemi të shumtën e kohës sipas 
imponimit nga ajo çfarë bëjmë dhe ku veprojmë. 

Vitet e fundit janë bërë shumë dinamike, si për mediat ashtu edhe për vetë publikun, si rezultat i 

E drejta e autorit në 
transmetimet dhe 
ritransmetimet e 
përmbajtjeve programore 
audiovizuale në 
fushën e rregullimit të 
transmetimit në Kosovë

Foto: Shutterstock.com



51

Prill 2018

zhvillimeve të shpejta teknologjike që kanë 
ndodhur fillimisht me internetin, që ende 
vazhdon të sjellë risi mbi risi, e pastaj edhe 
me shërbimet e konvergjuara. Për rrjedhojë 
të këtyre zhvillimeve ka ndryshuar edhe 
mënyra e qasjes në media. Ne tani nuk kemi 
nevojë që të presim një orar të caktuar për 
t’u informuar nga një stacion televiziv çfarë 
ka ndodhur gjatë ditës, apo njëjtë të presim 
edhe për një program radioje në një orë të 
caktuar që të kemi mundësinë të dëgjojmë 
këngën tonë të preferuar. Nuk kemi nevojë 
të ndiejmë keqardhje nëse në një kohë 
të caktuar nuk jemi para TV-së dhe kemi 
humbur informacionin ose programin e 
rëndësishëm për ne. Tani jemi të ekspozuar 
para një numri të madh mundësish që t’i 
qasemi përmbajtjes programore audio dhe 
audiovizuale në çdo kohë dhe në shumë 
mënyra. 

I tërë ky zhvillim dhe ky det mundësish për 
qasje në përmbajtje audio dhe audiovizuale 
sjell sfida të reja për mediat. Ato duhet të 
jenë në hap me këto zhvillime dhe të jenë 
atraktive e konkurruese me programet 
e vetëprodhuara dhe të blera. Çdoherë e 
më shumë, veprimtaria e tyre shtrihet në 
një treg në vazhdimësi të fragmentuar 
për shkak të shërbimeve të reja në numër 
dhe në formë. Transmetimi i përmbajtjes 
audiovizuale nuk është më privilegj vetëm 
i shërbimit audiovizual klasik. Transmetimi 
tani bëhet në internet dhe pastaj përmes 
aplikacioneve të ndryshme në të gjitha 
pajisjet ‘smart’ të epokës sonë digjitale. Ky 
zhvillim afekton edhe procesin e sigurimit 
të programit që gjithsesi duhet të përcillet 
me marrëveshjet përkatëse për të siguruar 
të drejtën e transmetimit të tyre, në TV 
dhe radio, dhe të ritransmetimit të tyre në 
operatorë të shpërndarjes. 

Ndeshjet sportive, të pasuara nga filmat, mbesin më të kërkuarat për shijet e publikut, dhe të 
drejtat për to janë më të vështirat dhe më të shtrenjtat për t’u siguruar. Kur procesi i sigurimit 
të të drejtave ka përfunduar vjen sfida e radhës për mbrojtjen e tyre, sepse në pyetje është edhe 
interesi ekonomik për këto të drejta edhe interesi i arritjes së synimit për një audiencë sa më të gjerë 
(sidomos me programet me të drejta ekskluzive).  

Transmetimi dhe ritransmetimi i përmbajtjeve programore bazuar në marrëveshjet valide janë 
një nga fushat e rregullimit që bën Komisioni i Pavarur i Mediave. Që nga themelimi si institucion 
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kosovar për rregullimin e transmetimit në vitin 2006, Komisioni i Pavarur i Mediave ka mbetur 
një ‘luftëtar’ i vetëm për rregullimin fushës së të drejtës së autorit në transmetime dhe pikë 
referuese edhe për rezultatet edhe për dështimet në mbrojtjen e kësaj të drejte. 

Baza ligjore e KPM-së për mbrojtjen e të drejtës së 
autorit 

KPM-ja është organ i pavarur i cili është kompetent për rregullimin, menaxhimin dhe 
mbikëqyrjen e spektrit të frekuencave të transmetimit. KPM-ja rregullon të drejtat, 
detyrimet si dhe përgjegjësitë e personave fizikë dhe juridikë, të cilët ofrojnë shërbimet 
mediale audio dhe audiovizuale. (Neni 3: Kompetencat e KPM-së)

Në Ligjin për KPM-në, Nr. 04/L-44 ,1  është vendosur përkufizimi për atë që është “Mbrojtja 
e të drejtës së autorit” duke nënkuptuar me të “respektimin e të drejtës dhe praktikës 
ndërkombëtare në lidhje me mbrojtjen e të drejtës së autorit duke përfshirë, por duke mos u 
kufizuar në audio dhe video materialet argëtuese.” 

Përveç këtij kufizimi, Ligji i KPM-së nuk trajton më tej në veçanti obligime konkrete dhe kjo 
për faktin që KPM-së i është lënë që për zbatim të ligjit të nxjerrë akte nënligjore. Respektimi 
dhe mbrojtja e të drejtës së autorit është faktor vendimtar për zhvillimin e konkurrencës 
së rregullt dhe të drejtës në tregun medial. Për respektimin e të drejtës së autorit KPM-
ja ka vendosur detyrimet, të drejtat dhe përgjegjësitë e shërbimeve mediale audio-vizuale 
në Rregulloren KPM-së 2013/022  për të Drejtën e Autorit. Obligime për të respektuar të 
drejtën e autorit dhe për t’u siguruar që ofruesit e shërbimeve mediale audiovizuale dhe 
operatorët e shpërndarjes gjatë transmetimit dhe ritransmetimit të përmbajtjeve kanë 
siguruar marrëveshjet valide, që janë vendosur edhe te Pakoja e Licencës, respektivisht tek 
Pjesa I, Kushtet dhe Termet e Përgjithshme3 të Licencës.  

KPM-ja, Ligji për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e 
Përafërta dhe roli i shoqatave për administrim kolektiv
Me Ligjin Nr. 04/L-065, për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, për dallim nga 
Ligji i parë i vitit 20064, që nuk theksonte në asnjë pikë rolin e KPM-së, ka përcaktuar obligimin 
që KPM-ja duhet të procedojë të gjitha ankesat që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtës së 

1 http://www.kpm-ks.org/materiale/dokument/1335165851.7107.pdf

2 http://www.kpm-ks.org/materiale/dokument/1370439368.3588.pdf

3 Detyrimet për të Drejtën e Autorit: “Të Licencuarit i kërkohet të veprojë në përputhje me Ligjin Nr. 04/L-065 për 
të      Drejtën e Autorit dhe të Drejtat Tjera të Përafërta, si dhe ligjet tjera në zbatim në Republikën e Kosovës për pronësinë 
intelektuale, në veçanti të sigurojë leje të vlefshme për të drejtën e autorit dhe leje për përdorimin veç e veç dhe në tërësi të të 
gjitha programeve komerciale. Këtu përfshihet riprodhimi, ritransmetimi dhe  ritransmetimi i njëkohshëm i sinjaleve të huaja 
dhe të importuara, qoftë nga emetues tokësorë të largët ashtu edhe nga sinjale dhe programe që rrjedhin nga sateliti. Në 
rastin kur programi konsiderohet i zotërimit publik, prodhimi i të cilit është më i vjetër se 50 vjet, nuk kërkohet një leje e tillë. 
I licencuari obligohet që t’i sigurojë KPM-së kopje të marrëveshjeve për këto të drejta brenda pesë (5) ditëve nga pranimi i 
kërkesës me shkrim.

4 Detyrimet për të Drejtën e Autorit: “Të Licencuarit i kërkohet të veprojë në përputhje me Ligjin Nr. 04/L-065 për 
të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat Tjera të Përafërta, si dhe ligjet tjera në zbatim në Republikën e Kosovës për pronësinë 
intelektuale, në veçanti të sigurojë leje të vlefshme për të drejtën e autorit dhe leje për përdorimin veç e veç dhe në tërësi të të 
gjitha programeve komerciale. Këtu përfshihet riprodhimi, ritransmetimi dhe  ritransmetimi i njëkohshëm i sinjaleve të huaja 
dhe të importuara, qoftë nga emetues tokësorë të largët ashtu edhe nga sinjale dhe programe që rrjedhin nga sateliti. Në 
rastin kur programi konsiderohet i zotërimit publik, prodhimi i të cilit është më i vjetër se 50 vjet, nuk kërkohet një leje e tillë. 
I licencuari obligohet që t’i sigurojë KPM-së kopje të marrëveshjeve për këto të drejta brenda pesë (5) ditëve nga pranimi i 
kërkesës me shkrim.
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autorit gjatë transmetimit dhe ritransmetimit të programeve nga ana e shërbimeve me përmbajtje 
audiovizuale. Më tej, me nenin 30, paragrafi 2, të këtij Ligji është përcaktuar që “Marrëveshjet mbi të 
drejtën e autorit që kanë të bëjnë me transmetimin dhe ritransmetimin e programeve audiovizuale 
do të jenë të vlefshme vetëm pasi ato të jenë regjistruar nga shoqatat për administrim kolektiv të 
të drejtave të cilat licencohen nga Zyra për të Drejtën e Autorit pranë Ministrisë së Kulturës […]” 

Leximi dhe interpretimi i ngushtë i këtij neni do të vinte mediat dhe operatorët e shpërndarjes në pozitë 
pothuajse të mosfunksionimit për faktin që përderisa në Kosovë ende nuk janë funksionalizuar në 
rolin e tyre të plotë dy shoqatat përkatëse për administrim kolektiv, nuk mund të bëhen regjistrimet 
e marrëveshjeve për përmbajtjet programore komerciale dhe për marrëveshjet për ritransmetimin 
e kanaleve në operatorët e shpërndarjes.

Si për KPM-në, ashtu edhe për vetë mediat, funksionalizimi i shoqatave për administrim kolektiv 
është i domosdoshëm dhe i mirëpritur. Për KPM-në kjo do të nënkuptonte fuqizimin e një mekanizmi 
ligjor të domosdoshëm për respektim adekuat në disa nivele, ku KPM-ja është vetëm një ndër 
akterët. Hap i parë drejt krijimit të këtij mekanizmi ka qenë dhe mbetet arritja e marrëveshjeve 
në mes të licencuarve të KPM-së dhe dy shoqatave, APIK dhe VAPIK, për nivelin e pagesës së 
tarifave për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta për veprat audio dhe audivizuale. Gjatë 
dy viteve të fundit, 2015 dhe 2016, KPM-ja, edhe pse nuk ka rol në çështjet e negocimit për tarifa, 
ka ndihmuar në procesin e diskutimit përmes takimeve e komunikimeve me shkrim të të licencuarve 
dhe dy shoqatave. KPM-ja ka qenë nikoqire e disa takimeve në mes të palëve dhe është siguruar që 
informacionet nga APIK të barten te mediat në mënyrë që të gjitha pa përjashtim të jenë në dijeni 
për propozimet e bëra dhe të kenë mundësinë të ofrojnë te shoqata përgjigjet e tyre. Është shumë 
inkurajues fakti që të licencuarit e kuptojnë rëndësinë dhe domosdoshmërinë e arritjes së këtyre 
marrëveshjeve, të cilat në një anë do të siguronin mbrojtje edhe për veprimtarinë e tyre dhe janë pro 
përfundimit të një procesi të tillë. 

Monitorimi dhe trajtimi i rasteve (ex officio dhe me ankesë) 
Angazhimi për sigurimin e marrëveshjeve valide për transmetime të programeve është kusht për 
licencim të shërbimeve mediale audiovizuale që në fazat e aplikimit të kandidatëve për licencë.  
Për licencë për operatorë të shpërndarjes, me rastin e aplikimit, palët duhet të dëshmojnë me 
parakontrata që kanalet që do të bartin në platformën e tyre do të ritransmetohen bazuar në 
marrëveshjet valide. Licenca iu lëshohet pastaj vetëm për shpërndarjen e atyre kanaleve për të cilat 
kanë siguruar marrëveshjet valide. 

Pas licencimit pason monitorimi i të licencuarve për të vlerësuar pajtueshmërinë me kushtet e 
termet e përgjithshme të licencës dhe me aktet nënligjore të KPM-së. Monitorimet iniciohen nga 
KPM-ja (ex-officio) apo bazuar në ankesat që deponohen. Për të vlerësuar pajtueshmërinë me të 
drejtën e autorit, KPM-ja kërkon vënien në dispozicion të dy lloj marrëveshjeve: 

a) marrëveshjet valide në mes të ofruesit të shërbimit medial audiovizual dhe prodhuesit të 
programit të blerë për transmetim: 

b) marrëveshjet valide në mes të operatorëve të shpërndarjes dhe të kanaleve televizive 
kosovare ose të huaja (që përbëjnë katalogun e kanaleve të ritransmetuara) për shpërndarje/
ritransmetim.  

Është kriter që operatorët e shpërndarjes duhet të sigurojnë marrëveshje vetëm për kanalet që do 
të bartin, kanale për të cilat nuk mund të kenë kontroll në politikën redaktuese të tyre, por në Kosovë 
ne përballemi me një situatë sui generis kur operatorët e shpërndarjes deponojnë ankesa edhe për 
segmente të caktuara të përmbajtjes programore në kuadër të programit që ritransmetohet në një 
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kanal të huaj e që është pjesë e platformave kabllore ose IPTV 5. 

KPM-ja gjatë dy viteve të fundit ka pranuar shumë shpesh ankesa, objekt i të cilave 
kanë qenë segmentet programore brenda një kanali televiziv e jo një marrëveshje në 
mes të operatorit të shpërndarjes dhe një ofruesi të shërbimit medial. Pritshmëritë e 
këtyre të licencuarve janë që KPM-ja duhet të përcjellë secilin kanal në secilin operator 
dhe të monitorojë edhe përmbajtjen e kanaleve që nuk janë të licencuara nga KPM-ja. 
Përderisa qasja e KPM-së në programet e transmetuara nga TV-të dhe radiot kosovare 
është më e lehtë, përmes sistemit të monitorimit të KPM-së si edhe përmes portaleve të 
televizioneve dhe kanaleve të tyre në youtube monitorimi i të gjitha kanaleve që ofrohen 
nga operatorët e shpërndarjes në tërë Kosovën është mision i pamundur. Monitorimi i 
atillë i operatorëve është i pamundur në aspektin rregullativ jo vetëm në Kosovë por çdo 
kund. 

Për më tepër, në vendet e rajonit dhe ato evropiane, për faktin që operojnë mekanizmat e 
duhur jashtë rregullatorit, të licencuarit i dorëzojnë rregullatorëve sikurse KPM-ja vetëm 
deklarata që ata posedojnë marrëveshjet dhe kjo mjafton. Për çfarëdo pretendimi që ato 
janë në shkelje për të drejtat e transmetimit ose ritransmetimit rastet procedohen në 
gjykata dhe rregullatori nuk hyn në hulumtime të atyre marrëveshjeve siç kanë pritshmëri 
pa të drejtë operatorët e licencuar nga KPM-ja. Kjo shkon përtej kompetencave dhe 
fatkeqësisht jo rrallë, duke u bazuar në këto pritshmëri që nuk kanë arsyetim dhe logjikë, 
po adresohen kritika që kabllorët ose IPTV-të nuk janë të rregulluar. Është e vërtetë që 
është shumë sfidues rregullimi i plotë nga një institucion i vogël me vetëm 30 punonjës 
dhe me buxhet të pamjaftueshëm por rregullimi dhe monitorimi i rregullt ndodh. Vetëm 
gjatë vitit 2016 për vlerësimin e pajtueshmërisë me Rregulloren për të Drejtën e Autorit 
janë realizuar gjithsejtë shtatëmbëdhjetë (17) monitorime të operatorëve të shpërndarjes 

dhe katër (4) monitorime për ofrues të shërbimeve mediale. Si raste ligjore janë trajtuar 
15 prej tyre. Lidhur me transmetimin e programeve të caktuara e me qëllim të vlerësimit 
të pajtueshmërisë me këtë rregullore, shërbimeve mediale audio-vizuale të monitoruara 
u janë kërkuar marrëveshjet valide për të drejtën e autorit. Vlerësimi i pajtueshmërisë me 
këtë rregullore është intensifikuar veçmas në periudhën e organizimit të kampionateve, 
ligave apo ndeshjeve të tjera sportive të organizuara gjatë vitit 2016. 

5 KPM-ja që nga viti 2016, bazuar në Rregulloren KPM-2016/01, ka filluar edhe  me rregullimin e operatorëve 
IPTV.

Tabela me pasqyrimin e rasteve të proceduara gjatë pesë viteve të fundit



55

Prill 2018

Mbrojtja e të drejtës së autorit në transmetime dhe 
ritransmetime – sfidë shumëpalëshe
Përderisa kompani të caktuara mediale ose operatorë të shpërndarjes vit pas viti investojnë 
shuma marramendëse për sigurimin e të drejtave ekskluzive dhe joekskluzive për ngjarje të 
rëndësishme sportive, kurse mundësitë teknologjike hapin rrugë për shikuesin që t’i shohë 
ato në çfarëdo forme jashtë këtyre platformave edhe të piratuara, rëndësia dhe urgjenca 
e fuqizimit të mekanizmave për mbrojtje të atyre të drejtave duhet trajtuar me seriozitet. 
Vërehet përmirësim i madh dhe pajtueshmëri maksimale nga ofruesit e shërbimeve mediale për 
sigurimin e marrëveshjeve për programet komerciale që i transmetojnë përderisa në fushën e 
ritransmetimit të kanaleve përmes operatorëve të shpërndarjes, sidomos të ngjarjeve sportive, 
nga viti në vit, probleme të kohëpaskohshme lidhur me të drejtën e ritransmetimit vazhdojnë  
të jenë prezente. 

Me disa përjashtime, mediat kanë dëshmuar që punën e tyre duan ta bazojnë në parimet ligjore 
prandaj ne duhet të sigurohemi që ligjet e aplikueshme për pronësinë intelektuale jetësohen 
dhe fuqizohen me angazhimin e të gjithëve. Vetëm në këtë mënyrë kemi siguruar sundim të 
ligjit për konkurrencë dhe treg të shëndoshë medial. 

Mars 2017 
Naile Selimaj KRASNIQI 
Kryeshefe Ekzekutive 
Komisioni i Pavarur i Mediave
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Luljeta PLAKOLLI-KASUMI, LL.M1.

Arbëreshë ZOGJANI, LL.M2. 

I. HYRJE
Ndërmjetësimi në shumë vende të zhvilluara 
përdoret si forma më e shpeshtë alternative për 
zgjidhjen e kontesteve, në lidhje me çështjet e 
fushës së pronësisë intelektuale dhe industriale. 
Kjo për arsye se përmes ndërmjetësimit, 
kontestet nga kjo fushë zgjidhen më shpejt dhe 
shpenzimet procedurale janë më të vogla. Deri 
para një dekade, fusha e të drejtave të autorit në 
përgjithësi ka qenë një fushë relativisht e re dhe 
jo shumë e zhvilluar në Kosovë. Në anën tjetër, 
ndërmjetësimi si nocion ka qenë më i njohur në 
teori për shkak se vet origjina e konflikteve dhe 
e mosmarrëveshjeve është e vjetër. Megjithatë, 
përkundër faktit se ndërmjetësimi në Kosovë 
është rregulluar me ligj, nuk ka gjet aplikim të 
mirëfilltë në praktikë, prandaj, mund të thuhet 
lirshëm se edhe fusha e të drejtave të autorit 
edhe ajo e ndërmjetësimit, kanë pas një ritëm 
të njëjtë të zhvillimit në Kosovë. Kur flasim 
për ndërmjetësimin në fushën e të drejtave 
të autorit, duhet pasur parasysh dy aspekte: 

1 Luljeta Plakolli-Kasumi mban titullin e magjistres nga 
University of Pittsburgh School of Law në fushën e pronësisë 
intelektuale, dhe aktualisht është ligjëruese në Fakultetin Juridik 
të Universitetit të Prishtinës, në lëndët e të drejtës tregtare, të 
drejtës së detyrimeve dhe të drejtës së pronësisë intelektuale.

2 Arbëreshë Zogjani mban titullin e magjistres në 
Kontrata dhe të Drejtën Komerciale nga Fakultetit Juridik i 
Universitetit të Prishtinës, me temën “Mbrojtja e veprës muzikore 
si e drejtë autoriale” përderisa është e angazhuar si menaxhere 
e projekteve dhe eksperte ligjore në kompaninë Kosovo Legal 
Services Company.

ndërmjetësimi si formë alternative e zgjidhjes 
së kontesteve dhe ndërmjetësimi si mekanizëm 
për përcaktimin e tarifave të përgjithshme për 
shfrytëzimin e të drejtave të autorit. Në të 
dyja këto raste, roli i ndërmjetësuesit është të 
punojë me palët në arritjen e një zgjidhjeje të 
përbashkët.

II. KARAKTERISTIKAT E 
NDËRMJETËSIMIT 
Kontestet nga e drejta e autorit janë shpeshherë 
konteste komplekse, dhe zgjidhja e tyre është 
e kushtueshme dhe kërkon ekspertizë në këtë 
fushë. Në anën tjetër, koha është e rëndësisë 
esenciale për zgjidhjen e këtyre kontesteve, 
dhe nëse palët në një kontest të tillë shkojnë në 
gjykatë, do të ballafaqohen me procedura të 
tejzgjatura, të cilat mund t’iu kushtojnë humbje 
të mëdha. Në raport me gjykatat, ndërmjetësimi 
ka më shumë përparësi. Ndërmjetësimi 
mbështetet në parimet e vullnetit të palëve, 
paanshmërisë, fshehtësisë, dhe urgjencës.

Palët që pajtohen për ndërmjetësim, si mënyrë 
të zgjidhjes së kontesteve të tyre, ruajnë edhe të 
drejtën e përzgjedhjes së ndërmjetësuesit i cili 
është i/e specializuar në fushën e të drejtave të 
autorit. Pra, veçori tjetër e ndërmjetësimit është 
edhe ekspertiza e ndërmjetësuesit në fushën e 
të drejtave të autorit. 

Qeveria e Republikës së Kosovës, në vitin 2013, 
ka miratuar Rregulloren Nr. 05/2013, për 
ndërmjetësim të kontesteve në fushën e të 
drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta 

Ndërmjetësimi si 
metodë e zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve në fushën 
e të drejtave të autorit
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në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit3, 
dhe ka emëruar shtatë ndërmjetësues të 
specializuar për zgjidhjen e kontesteve në 
fushën e të drejtave të autorit dhe të drejtave 
tjera të përafërta4. 

III. NDËRMJETËSIMI DHE 
TË DREJTAT E AUTORIT
Të drejtat e autorit përveç administrimit 
individual (nga vet autori) mund të 
administrohen edhe në mënyrë kolektive, përmes 
shoqatave kolektive të licencuara. Ndër të tjera, 
administrimi kolektiv nënkupton parashtrimin e 
kërkesave dhe mbledhjen e kompensimeve për 
shfrytëzimin e veprave të autorit, shpërndarjen 
e kompensimeve të mbledhura si dhe ushtrimin 
e kontrollit mbi vet përmbushjen e detyrimeve 
nga ana e shfrytëzuesve5.

Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e 
Tjera të Përafërta e parasheh shprehimisht 
se shoqatat kolektive dhe përfaqësuesit e 
përdoruesve mund të zgjedhin ndërmjetësimin 
për zgjidhjen e kontestit. Në veçanti, ligji 
parasheh ndërmjetësimin në lidhje me 
kontestet që kanë të bëjnë me arritjet e 
marrëveshjeve gjithëpërfshirëse, marrëveshjeve 
për ritransmetimin kabllor të transmetimeve, 
marrëveshjeve për caktimin e tarifave të 
përgjithshme, përdorimin për të mirë të 
personave me të meta dhe për qëllim të 
mësimit, riprodhimin privat apo të brendshëm; 
performancën e punimeve zyrtare dhe 
incizimet kalimtare të bëra nga organizatat 
transmetuese. Mirëpo, palët mund të zgjedhin 
ndërmjetësimin edhe për konteste të tjera në 
bazë të Ligjit për Ndërmjetësimin.

Palët të cilat dëshirojnë të shkojnë në 
ndërmjetësim (autorët individualë, apo 
shoqëritë kolektive), duhet së pari të kenë një 
marrëveshje për ndërmjetësim dhe pastaj 

3 Rregullore Nr. 05/2013 për Ndërmjetësim të Kontesteve 
në fushën e të Drejtës së Autorit dhe të Drejtave të Përafërta 
në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit: http://autori-ks.com/
repository/docs/Rregullore_per_ndermjetesim.pdf

4 Faqja zyrtare e Zyrës për të Drejtat e Autorit: http://
autori-ks.com/?page=1,15

5 Ligji Nr. 04/L-065 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat 
e Përafërta i Republikës së Kosovës, Nënkreu C

të bëjnë kërkesë për fillimin e procedurës së 
ndërmjetësimit në Zyrën për të Drejtat e Autorit, 
në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit (MKRS). Palët kanë lirinë e përzgjedhjes 
së ndërmjetësuesit nga lista e ndërmjetësuesve 
të licencuar dhe specializuar, por nëse palët nuk 
e bëjnë një zgjedhje të tillë vet, atëherë Zyra për 
të Drejtat e Autorit e luan rolin e administratorit 
dhe bënë përzgjedhjen e ndërmjetësuesit, duke 
marrë parasysh specifikat e rastit.

IV. KONKLUZIONI
Në një shoqëri si kjo e jona, ku sistemi i 
drejtësisë, e sidomos gjyqësori ka mangësi e 
mbi të gjitha është i mbingarkuar me lëndë, 
ndërmjetësimi është më se i domosdoshëm si 
formë alternative e zgjidhjes së kontesteve. Për 
fushën e të drejtave të autorit, është edhe e një 
rëndësie më të madhe për shkak të ekspertizës 
që nevojitet për zgjidhjen e këtyre kontesteve.
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Marrëveshja në lidhje me një kontest në 
fushën e të drejtave të autorit, e cila arrihet 
në procedurë të ndërmjetësimit, e ka fuqinë 
e njëjtë si vendimi i plotfuqishëm gjyqësor, 
dhe palët kanë diskrecion të vendosin nëse 
marrëveshja e tillë do të mbetet konfidenciale 
apo mund të bëhet publike.

Si të drejtat e autorit ashtu edhe 
ndërmjetësimi janë në fokus të vazhdueshëm 
të Bashkimit Evropian në matjen e progresit 
të Kosovës drejt integrimit në BE, dhe zgjedhja 
e ndërmjetësimit si formë alternative e 
zgjidhjes së kontesteve në fushën e të drejtës 
së autorit, do të mundësojë zhvillimin e 
mëtutjeshëm paralel të të dy fushave, dhe po 
ashtu, do të ndikojë dukshëm në zvogëlimin e 
numrit të lëndëve të mbetura në gjykata dhe 
rritjen e efikasitetit të gjyqësorit. 

Foto: Shutterstock.com
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Ndërmjetësimi në fushën 
e të drejtave të autorit dhe 
të drejtave të përafërta
Shoqatat kolektive për mbrojtjen e të drejtave të autorëve dhe përfaqësuesit e 
përdoruesve, që nga themelimi i tyre, në vazhdimësi kanë pasur qëndrime të kundërta 
dhe konteste të vazhdueshme me njëra tjetrën. Kjo ka bërë që të zhvillohen biseda dhe 
negociata të pafundme në mënyrë që të arrihen marrëveshje për këto konteste, të cilat 
deri më tani nuk është se kanë arritur rezultatet më të mira të mundshme. Prandaj, 
meqenëse Ligji Nr. 04/L-065 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, 
gjegjësisht neni 176, paragrafi 1, i këtij ligji, parasheh mundësinë që shoqatat kolektive 
dhe përfaqësuesit e përdoruesve në bazë të një marrëveshje ndërmjetësuese të mund 
të propozojnë ndërmjetësimin në një kontest, dhe me qëllim që lexuesit e këtij artikulli, 
në veçanti ata të cilët mund të kenë nevojë për ta shfrytëzuar këtë institucion, siç janë 
shoqatat kolektive dhe përfaqësuesit e përdoruesve, të jenë sa më të informuar lidhur 
me ndërmjetësimin. Në vazhdim do të shpjegojmë në pika të shkurtra se çka në të 
vërtetë është ndërmjetësimi dhe cilat janë përparësitë e shfrytëzimit të tij. 

Ndërmjetësimi në Republikën e Kosovës është i rregulluar me Ligjin Nr. 03/L-057 për 
Ndërmjetësim. Neni 2 i këtij ligji e përkufizon ndërmjetësimin si “veprimtari jashtëgjyqësore, 
që realizohet nga një person i tretë (ndërmjetësi), për zgjidhje të mosmarrëveshjeve 
ndërmjet subjekteve të së drejtës në pajtim me kushtet e parashikuara në këtë ligj”, ndërsa 
ndërmjetësuesin si “palë e tretë, neutrale e autorizuar të ndërmjetësojë në mes dy palëve 
me qëllim të zgjedhjes së mosmarrëveshjeve, në pajtim me parimet e ndërmjetësimit”. 
Në bazë të përkufizimeve të lartpërmendura, kuptojmë se ndërmjetësimi hyn në 
kategorinë e metodave alternative të zgjidhjes së kontesteve, e cila u mundëson palëve 
që kontestin në mes tyre ta zgjidhin përmes një procedure jo formale, duke anashkaluar 
kështu procedurat e stërzgjatura gjyqësore. Prandaj, meqenëse ndërmjetësimi është 
procedurë jashtëgjyqësore dhe në mënyrë që palëve në kontest t’iu sigurohet procedurë 
e paanshme dhe e barabartë, Ligji për ndërmjetësim, në nenet 3, 4, 5, 6 dhe 7, ka 
paraparë parimet e procedurës së ndërmjetësimit, të cilat paraqesin bazën e një procesi 
ku palëve në kontest u krijohen të gjitha mundësitë që të arrijnë një marrëveshje të 
bazuar ekskluzivisht në vullnetin e tyre të lirë, duke anashkaluar kështu një procedurë të 
gjatë dhe të mundimshme gjyqësore, si dhe duke evituar një vendim detyrues nga një 
organ gjyqësor jashtë vullnetit të palëve. Këto parime janë: a) Shprehja e vullnetit - që 
nënkupton se procedura e ndërmjetësimit nuk mund të filloj pa pëlqimin e të dyja palëve; 
b) Barazia e palëve në procedurë - që nënkupton se palët në procedurën e ndërmjetësimit 
janë të barabarta; c) Paanshmëria - që nënkupton se ndërmjetësuesi gjatë zhvillimit të 
procedurës së ndërmjetësimit është plotësisht i paanshëm dhe i pavarur nga çdo lloj 
ndikimi; d) Fshehtësia dhe besueshmëria - që nënkupton se procedura e ndërmjetësimit 
është e natyrës konfidenciale, ku ndërmjetësuesi, palët dhe përfaqësuesit e tyre janë 
të obliguar që ta ruajnë fshehtësinë e procedurës së ndërmjetësimit, përveç nëse palët 
pajtohen ndryshe; dhe e fundit por jo më pak e rëndësishme e) Urgjenca - që nënkupton 
se procedura e ndërmjetësimit është urgjente, duke e bërë ndërmjetësimin tepër efikas 
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nga aspekti kohor.

Për ta bërë edhe më të rëndësishëm këtë proces, neni 12 i Ligjit Nr. 03/L-057 për 
Ndërmjetësim, parasheh që marrëveshja e arritur në procedurën e ndërmjetësimit ka 
fuqinë e dokumentit përfundimtar dhe është i detyrueshëm. Edhe Ligji Nr. 04/L-139 për 
Procedurën Përmbarimore, marrëveshjen e lidhur në procedurën e ndërmjetësimit në 
pajtim me ligjin mbi ndërmjetësimin, e njeh si dokument përmbarues, që do të thotë se 
kjo marrëveshje parqet bazë juridike për caktimin e përmbarimit.

Njëjtë sikurse ligji për ndërmjetësim, edhe Ligji Nr. 04/L-065 për të Drejtat e Autorit 
dhe të Drejtat e Përafërta, ka paraparë të njëjtat parime lidhur me ndërmjetësimin 
si: vullnetin e palëve për të hyrë në ndërmjetësim, pavarësinë dhe paanshmërinë e 
ndërmjetësuesit dhe konfidencialitetin, me dy përjashtime, si në vijim:

1. Neni 167, i këtij ligji, lidhur me tarifat e përgjithshme dhe marrëveshjet tarifore, 
parasheh se nëse nuk arrihet marrëveshje gjatë negociatave në mes të shoqatave 
dhe organizatave të shfrytëzuesve, palët e përfshira në negociata janë të obliguara të 
propozojnë ndërmjetësuesin. Po ashtu, në të njëjtin nen, parashihet gjithashtu se, në 
rast se ndërmjetësimi nuk rezulton me arritje të marrëveshjes, tarifat e përgjithshme 
sipas këtij neni i nënshtrohen miratimit nga Qeveria e Republikës së Kosovës. 

2. Neni 176, paragrafi 4 (i riformuluar me nenin 25 të Ligji Nr. 05/L -047 për ndryshimin 
dhe plotësimin e ligjit Nr.04/L-065 për të Drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta), 
parasheh se ndërmjetësuesi mund t’iu paraqesë palëve propozim për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes dhe se supozohet që palët e pranojnë propozimin për zgjidhje të 
mosmarrëveshjes, në rast se asnjë prej tyre nuk ka shprehur kundërshtim, brenda një 
periudhe tre (3) mujore nga dërgimi i propozimit. 

Nga dy dispozitat e lartpërmendura, në shikim të parë duket se ka një devijim nga parimet 
e ndërmjetësimit, por si duket të dyja këto dispozita janë vendosur me qëllim të mirë që 
tu ndihmohet palëve në kontest që të provojnë ndërmjetësimin pasi që, pavarësisht se 
lidhur me tarifat e përgjithshme dhe marrëveshjet tarifore palët obligohen të shkojnë në 
ndërmjetësim dhe pavarësisht se gjatë procedurës së ndërmjetësimit, ndërmjetësuesi 
mund të paraqes propozim për zgjidhje të kontestit, në fund, të dyja këto nuk mund të 
kenë asnjë rezultat pozitiv nëse mungon vullneti i palëve për arritje të marrëveshjes. 
Prandaj këto dispozita nuk mund të konsiderohen të jenë të detyrueshme për palët deri 
në atë masë sa të rrezikojnë vullnetin e lirë të tyre për arritje të marrëveshjes.

Si përfundim, nga ato që u thanë më lartë, shfrytëzimi i ndërmjetësimit si metodë 
alternative e zgjidhjes së kontesteve ofron shumë përparësi dhe përfitime për palët 
në kontest, duke u mundësuar atyre që të evitojnë procese të mundimshme dhe të 
stërzgjatura gjyqësore, të cilat përveç që u kushtojnë në kohë ashtu edhe në të holla, 
në fund nuk garantojnë rezultatin e pritur nga palët, pavarësisht bindjes së palëve në 
pozicionet e tyre, pasi që për këtë vendos dikush tjetër/gjykata dhe jo palët! Për të evituar 
këtë dhe për të përmbledhur edhe njëherë përparësitë e shfrytëzimit të ndërmjetësimit, 
ndërmjetësimi rekomandohet së paku për disa nga arsyet në vijim:

- Ndërmjetësimi është procedurë joformale, ku ndërmjetësuesi në bashkëpunim me 
palët caktojnë rregullat e procedurës;

- Ndërmjetësimi është procedurë më e shpejtë dhe më e lirë se procedurat tjera, në 
veçanti se procedurat e stërzgjatura gjyqësore; 
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- Palët në procedurën e ndërmjetësimit janë të barabarta dhe i kanë të gjitha 
mundësitë që në mënyrë të barabartë të shprehin të gjitha qëndrimet e tyre; 

- Ndërmjetësuesi është person i pavarur dhe i paanshëm dhe roli i tij kryesor që të 
ndihmojë palët të arrijnë një marrëveshje, e cila pasqyron interesat e secilës palë; 

- Ndërmjetësimi është procedurë ku deri tek marrëveshja mund të arrihet ekskluzivisht 
vetëm me vullnetin e lirë të palëve dhe jo nga ndonjë vendim i njëanshëm i gjykatës, 
i cili sigurisht se nuk do t’i kënaqte interesat e të dyja palëve; dhe

- Ndërmjetësimi është procedure konfidenciale, ku asnjë informatë nuk mund të 
zbulohet pa pëlqimin e palëve në procedurë.

Prandaj, nga të gjitha ato që u thanë më lartë, shoqatat kolektive dhe përfaqësuesit e 
përdoruesve, inkurajohen fuqishëm që në rast të kontesteve eventuale të parapara në 
Ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, si dhe në rast të dështimit të 
negociatave në mes tyre për zgjidhje të këtyre kontesteve, të provojnë ndërmjetësimin 
si mundësinë e fundit që kontestin në mes tyre ta zgjidhin, duke e pasur situatën nën 
kontroll dhe deri tek marrëveshja eventuale të arrihet me vullnetin e tyre të lirë. Në të 
kundërtën, çdo procedurë tjetër, ku vendimi lidhur me kontestin eventual do të merrej 
nga ndonjë organ tjetër i pavarur, sigurisht që nuk do të ishte i kënaqshëm për njërën, 
apo edhe për të dyja palët.

Mentor Hajdaraj
Ndërmejtësues në fushën e së drejtës së autorit 
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E kam një ide!

Sqarime terminologjike
Duke marr parasysh kohën e gjatë të mos zbatimit efikas në  Kosovë të legjislacionit 
për mbrojtjen e të drejtave të autorit në veçanti por edhe të të drejtës së pronësisë 
intelektuale në përgjithësi por edhe mos njohjen e mjaftueshme të kësaj fushe nga 
akterët e ndryshëm, shpesh herë në praktikë hasim ngatërrim të terminologjisë 
bazike të fushës. Prandaj, është më rëndësi që të sqarohet disa terme bazike që 
në të ardhmen të mos shkaktohet konfuzion.

Duke pas parasysh se si popull i Kosovës kemi plot ide por që rrallë herë vendosim 
që t’i vëmë në zbatim, në praktikë shpesh herë dëgjojmë persona që duan të 
“patentojnë idetë për realizimin e një filmi apo shkrimin e një romani”. Mirëpo, 
në “patentimin e ideve” kemi dy probleme terminologjike dhe ligjore që do të 
provojmë t’i sqarojmë.

Fillimisht, duhet të sqarojmë se idetë nuk mbrohen fare nga e drejta e pronësisë 
intelektuale, ndërsa Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta1 i 
konsideron si krijime pa mbrojte (neni 12).  

Fjalori i Gjuhës shqipe idenë e përkufizon si “Mendimi kryesor që përshkon një 
krijim a një vepër artistike, shkencore etj.; parim themelor, mbi të cilin ngrihet diçka 
ose mbështetet ndërtimi i saj. Ideja kryesore. Ideja e veprës (e romanit, e tregimit, 
e novelës). Ideja e tablosë”. 

Pra, ideja është mendim, dhe si e tillë nuk gëzon mbrojtje. Por, të gjitha veprat 
krijohen mbi bazën e një ideje, prandaj, për të gëzuar mbrojtje një ide, ajo duhet 
të zhvillohet por jo domosdoshmërisht të qitet në letër. Qëllimi i sistemit të së 
drejtës së autorit është të mbrojë formën përmes së cilës shprehen idetë e jo 
idetë në vetvete. Pra mbrohet materializimi që shpreh dhe rregullon mendimin.

P.sh. autori i një melodie muzikore i cili idenë e tij e ka realizuar me instrumente 
por asnjëherë nuk e ka shkruar, gëzon mbrojtje. E njëjta vlen edhe për poetin, i cili 
para publikut reciton poezinë e tij të cilën asnjëherë nuk e ka shkruar por vetëm e 
ka krijuar në mendjen e tij. Pra, mjafton që një ide-mendim të fiksohet- realizohet 
në çfarëdo forme por asesi të mbetet mendim. 

Mbrojtja e ideve me të drejtat e pronësisë intelektuale do të ishte tejet e rrezikshme 
kur kemi parasysh faktin se e drejta autorit, krijuesit i jep të drejtën e monopolit 
në shfrytëzimin e saj. Kjo do të prodhonte kundër efektin e kërkuar nga e drejta 
e autorit, pasi që kjo e drejtë ka për qëllim zhvillimin e artit dhe shkencës e assesi 
stagnimin e saj. 

1 LIGJI Nr. 04/L-065 PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA
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Sa për ilustrim, po japim shembullin e ambalazhimit me material poliester të urës 
së mirënjohur në Paris të quajtur „Pont Neuf”, vepër kjo e realizuar nga Christo dhe 
Jeanne-Claude në vitin 1985 . Deri në atë kohë, askush nuk kishte realizuar një vepër 
të njëjtë apo të ngjashme artistike. Sikur idetë të mbroheshin, askush në të ardhmen 
nuk do të kishte të drejtë të dekoronte urat apo monumentet tjera. Prandaj,  Christo 
dhe Jeanne-Claude nuk mbajnë monopol në dekorimin apo siç e kanë quajtur ata 
ambalazhimin e urave, por e drejta e tyre kufizohet vetëm në veprën e tyre e jo në 
idenë si tërësi. Por, fotografimi i urës së ambalazhuar e pastaj komercializimi i atyre 
fotografive pa pëlqimin e autorëve të veprës, përbën shkelje të së drejtës së autorit.

Çështja e dytë ka të bëj me përdorimin e termit PATENTIM. Shumë shpesh fjala 
patentim përdoret gabimisht, duke e ndërlidhur me të drejtën e autorit. Realisht, 
patentimi nuk ka asgjë të bëj me të drejtën e autorit por është term i cili ka të bëj 
ekskluzivisht me të drejtën e patentave e cila bën pjesë në të drejtat e pronësisë 
industriale.

Ç’është patentimi?
Patentimi është veprimi i mbrojtjes së një shpikje përmes patentës. Që të regjistrohet 
një patentë, Ligji për Patenta2 ka paraparë tri kushte që duhet të plotësohen në 
mënyrë kumulative:

1. Të jetë risi
Ligji për patenta në neni 11 parasheh si kusht që Shpikja të konsiderohet e re, ajo 
nuk duhet të bënë pjesë në njohuritë e mëparshme. Ndërsa Njohuria e mëparshme 
përbëhet prej gjithë asaj që i është vënë në dispozicion publikut në nivel botëror, me 
anë të përshkrimit të shkruar ose gojor, përdorimit, ose në ndonjë mënyrë tjetër, 
para datës së dorëzimit të aplikacion për patentë.

2. Të jetë hap shpikës 
Neni 13 i Ligjit për Patenta parasheh që Shpikja konsiderohet se ka shkallë të risisë 
nëse nuk është e njohur për personin me njohuri në atë fushë, duke marrë parasysh 
njohuritë e mëparshme.

3. Të jetë e zbatueshme në industri
Neni 14 parasheh që Shpikja është e zbatueshme në industri nëse lënda e saj mund 
të prodhohet ose të përdoret në çdo lloj industrie, përfshirë edhe bujqësinë.

Pra, Patenta jepet për çdo shpikje, në çdo fushë të teknologjisë, që përbën risi, hap 
shpikës dhe që është e zbatueshme në industri. Nga kjo rrjedh se asnjëherë idetë nuk 
mund të patentohen edhe sikur ato të ndërlidhen me fushën e teknologjisë pasi që 
për të gëzuar mbrojtje duhet të paraqiten me shkrim dhe të plotësojnë tri kushtet 
e lartcekura.

Nga kjo rrjedh se zbulimet e ndryshme ( p.sh zbulimet arkeologjike ) nuk mund të 

2 LIGJI Nr. 04/L-029 PËR PATENTA
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patentohen sepse nuk plotësojnë kushtin e risisë.

Prandaj, idetë për realizimin e një filmi apo 
shkrimin e një romani nuk mund të patentohet pasi 
që patentimi ka të bëj me fushën e teknologjisë 
e jo të artit. Mirëpo, meqë idetë përjashtohen 
nga mbrojtja edhe e së drejtës së autorit dhe 
konsiderohet si krijime pa mbrojtje, idetë ose duhet 
t’i mbani për vete dhe të mos i shpalosni deri sa të 
realizoni veprën tuaj ose duhet menjëherë të filloni 
në realizimin e veprës, e cila duhet të jetë origjinale 
për të gëzuar mbrojtje nga e drejta e autorit.

Prill 2018
Florin LATA
Avokat në Firmën e Avokatisë JUDEX
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Paketa e re reformuese 
e së Drejtës Intelektuale 
Europiane

Hyrje
Nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit paraqet marrëveshjen e 
parë kontraktuale mes Kosovës dhe BE-së, e cila definon rrugën që Kosova 
duhet të ndjekë për anëtarësim në BE përmes plotësimit të një morie 
kriteresh të cilat synojnë përafrimin e legjislacionit dhe mekanzimave 
zbatuese të Kosovës me ato të Bashkimit Europian. Pjesë të dispozitave 
(neni 77 dhe 78 i MSA-së) që derivojnë nga kjo marrëveshje obligojnë 
Kosovën ashtu si edhe BE-në që t’i japin kompanive dhe shtetasve të 
njëra-tjetrës mbrojtje dhe respektim të pronësisë intelektuale, dhe se 
Kosova duhet të ndërmarr të gjitha masat e nevojshme (brenda pesë 

vitesh) që të garantoj një nivel të mbrojtjes (të pronësisë industriale e të 
drejtave të autorit) të ngjashme me ato që ekzistojnë në vendet e BE-së.  
Në këtë drejtim, Kosova deri më tani ka shënuar përparim të dukshëm në 
miratimin e legjislacionit të ri dhe përafrimit të atij ekzistues me dispozitat 
e acquis, megjithatë ende ka shumë për të bërë në miratimin e legjislacionit 
sekondar në fushën e Pronësisë Intelektuale (tani e tutje PI) dhe forcimin 
e mekanzimave zbatuese. Në takimin e fundit të Nënkomitetit për Treg 
të Brendshëm, Konkurrencë, Shëndetësi dhe Mbrojtje të Konsumatorit, 
theks të veçantë nga ana e Komisionit iu kushtua nevojës për rekrutimin 

e stafit profesional në institucionet përgjegjëse, miratimin e legjislacionit primar (Ligjit 
për Masat Doganore) dhe atij sekondar (Rregullorës për Kompenzime të Veçanta dhe për 
Ndërmjetësim, si dhe UA për Masat Doganore) dhe e njoftoi Kosovën mbi pakon e re të 
propozuar nga ana e Komisionit Europian në fushën e të drejtave intelektuale. Kjo paketë 
e re reformash që ka derivuar pas një vlerësimi gjithëpërfshirës të Direktivës 2004/48/EC 
(tani e tutje IPRED) mbi zbatimin e të drejtave pronësore intelektuale, propozon një mori 
masash të cilat adresojnë çështjet e ngritura nga ky vlerësim. Këto masa janë:  

a)  Marrja e të gjitha masave të nevojshme që mbajtësit e të drejtave intelektuale të 
përfitojnë nga një sistem juridik homogjen, të drejtë dhe efektiv i zbatueshëm në të 
gjitha vendet e BE-së. Poashtu, kjo nënkupton edhe intensifikimin e kapaciteteve 
gjyqësore dhe rritjen e parashikueshmërisë mbi pasojat ligjore në rast të shkeljeve të 
PI-së;

b) Stimulimi i vetëiniciativës nga mbajtësit e së drejtës në parandalimin dhe luftimin e 
shkeljeve të PI-së përmes marrëveshjeve vullnetare mes mbajtësve të së drejtës dhe 
palëve ndërmjetëse në mënyrë që të pamundësohet ekspozimi i punës së paautorizuar 
për publikun apo konsumatorin;

Valon Junuzi

Fatlinda Nitaj



67

Prill 2018

c) Forcimi i mëtejmë i mekanizmave doganor dhe autoriteteve tjera relevante në 
zbatimin e të drejtave intelektuale;

d) Intensifikimi i përpjekjeve për thellim të bashkëpunimit ndërkombëtar në 
parandalimin e shkeljeve të PI-së duke promovuar praktikat më të mira në vendet 
e treta.

Duke iu referuar këtyre reformave, ky artikull do trajtojë përmbledhtazi disa nga këto 
pika kyçe të kësaj pakete pasi këto reforma janë të rëndësishme edhe për Kosovën 
pasi integrimi i plotë i saj do kërkoj zbatimin e praktikave më të mira të BE-së dhe 
ndjekjen e trendeve të fundit të së drejtës pronësore intelektuale europiane.

Forcimi i mekanizmave gjyqësore dhe stimulimi 
i mbajtësve së të drejtave për marrëveshje 
vullnetare me palët relevante në parandalimin e 
shkeljeve të PI-së.
Vlerësimi i efikasitetit të procedurave gjyqësore në trajtimin e rasteve të PI-së 
ka konstatuar se mbajtësit e së drejtës ballafaqohen me procese të zgjatura, të 
kushtueshme dhe shpeshherë jo transparente që ndikojnë drejtpërdrejt në dekurajimin 
e palëve për inicim të rasteve. Veçanërisht nevojat specifike janë shfaqur për sigurimin 
e procedurave të drejta zhdëmtuese duke respektuar parimin e trajtimit të barabartë 
dhe të drejtë të të gjithë pretendentëve pavarësisht vendit të BE-së prej nga ata vijnë, 
caktimit të mënyrës së sigurt të prezantimit dhe ruajtjes së provave që dëshmojnë 
shkeljen, dhe dhënien e informacionit të saktë sidomos Ndërmarrjeve të Vogla dhe 
të Mesme (tani e tutje NVM) për koston e procedurave gjyqësore kur ato iniciojnë 
raste kundër shkelësve. Për këtë arsye, Komisioni përmes udhërrëfyesit mbi zbatimin 
e IPRED përfshinë udhëzime konkrete për mbajtësit e së drejtës së autorit sesi të 
iniciojnë procedura gjyqësore në nivel ndërkufitar duke zvogëluar kështu kostot për 
ndjekje gjyqësore në secilin shtet ku ndodh shkelja. 

Në këtë frymë, obligohen edhe ofruesit apo ndërmjetësuesit që plasojnë material 
online, të bashkëpunojnë me mbajtësit e së drejtës në filtrimin e materialeve që 
publikohen në rrjetet digjitale. Në ngritjen e kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve, 
Komisioni Europian propozon dhe ofron mbështetje për specializimin e gjyqtarëve që 
trajtojnë çështjet e ngritura nga fusha e PI-së, përmes trajnimeve dhe ekspertizës së 
vazhdueshme në mënyrë që të arrihet implementim konsistent i dispozitave që dalin nga 
IPRED. Për implementimin e kësaj mase, KE do hartojë një kurrikulë gjithëpërfshirëse 
të trajnimeve dhe seminareve për gjyqtarët e vendeve anëtare dhe do inkurajoj ata 
që të shkëmbejnë përvojat e tyre më të mira. Komisioni i bën thirrje shteteve anëtare 
që në mënyrë sistematike të publikojnë vendimet e gjykatave për rastet që lidhen me 
PI-në në një bazë të dhënash të krijuar nga EUIPO e cila synon rritjen e transparencës 
dhe parashikueshmërisë juridike për të gjitha palët e interesuara. Përveç fokusit 
në ngritjen e kapaciteteve gjyqësore, Komisioni inkurajon krijimin e mekanizmave 
alternativ për zgjidhjen e kontesteve të PI-së (ang. Alternative Dispute Resolution) të 
cilat do shërbenin për ndërmjetësim dhe arbitrim të mosmarrëveshjeve në mënyrë që 
të evitohen kostot të cilat dalin nga dërgimi i rasteve në gjykatat vendore.

Një risi tjetër që karakterizon paketën e re të reformave është edhe stimulimi i 
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vetiniciativës nga palët relevante përmes nënshkrimit të Memorandumeve të Mirëkuptimit 
të cilat do forconin bashkëpunimin mes mbajtësve të së drejtës dhe partnerëve nga 
industritë e ndryshme (apo edhe ndërmjetësuesve) në marrjen e masave preventive 
kundër shkelësve të PI-së. Memorandumi i parë i mirëkuptimit mes mbajtësve të së drejtës 
intelektuale dhe platformave online është arritur në vitin 2011, dhe iu është nënshtruar një 
vlerësimi dhe monitorimi të përgjithshëm në lidhje me rezultatet që ka prodhuar.1 Rezultatet 
e nxjerra nga vlerësimi i indikatorëve të performancës flasin për sukses të prekshëm që kjo 
marrëveshje ka sjellë në parandalimin efektiv të plasimit të produkteve të falsifikuara dhe 
pirate në platformat digjitale.2  Aktualisht janë duke u bërë përgatitjet për nënshkrimin 
e një marrëveshjeje të njëjtë që ka si qëllim ndërprerjen e të ardhurave për webfaqet që 
nuk respektojnë PI-në përmes refuzimit të bizneseve të reklamojnë produktet e tyre në 
këto faqe. Pritjet janë që në të ardhmen të nënshkruhet edhe marrëveshja me industritë 
transportuese dhe ato postare në mënyrë që të parandalohet importi i produkteve të 
falsifikuara brenda territorit të BE-së. 

Po ashtu, duke njohur rëndësinë që kanë NVM-të për ekonominë europiane, BE përmes 
projekteve të saj stimulon këto ndërmarrje të marrin të gjitha masat e nevojshme për 
mbrojtjen e krijimtarisë së tyre inovative dhe konkurrueshmërisë në treg. Këto projekte 
kanë të integruara indikatorët e performancës në mbrojtjen e të drejtave intelektuale si 
parakusht për absorbimin e granteve nga ana e institucioneve të BE-së. Specifikisht, NVM-
të duhet të dëshmojnë se kanë marrë të gjitha masat e nevojshme (si patenta, marka 
tregtare, mbrojtja e sekreteve tregtare, të drejtat e autorit etj.) për përvetësimin e vlerës 
monetare të krijuar me prezantimin e një krijimtarie inovative në treg. Për më tepër, palët 
përfituese të fondeve të cilat bëhen pjesë e konsorciumeve me palët e treta duhet t’a 
dëshmojnë që nga fillimi i projektit se përfitimet e tyre që fitohen nga shfrytëzimi i PI-së 
do shpërndahet në mënyrë të ndershme nga të gjitha palët, dhe se palët e ndërmjetme 
nuk do pretendojnë përfitime të pabazuara në dëm të NVM-ve. 

Kontrollimi i Zinxhirëve të furnizimit dhe 
bashkëpunimi ndërkombëtar në luftën kundër 
shkelësve të IP-së. 
Infiltrimi i produkteve të falsifikuara në zinxhirët e furnizimit të kompanive europiane 
paraqet një sfidë të madhe për përpjekjet e BE-së për një ekonomi që e bazon aktivitetin e 
saj në konkurrueshmëri dhe kualitet. Mungesa e kontrolleve rigoroze të zinxhirëve furnizues 
lejon që prodhuesit e produkteve të ndërmjetme që gjenden në fillim të zingjirit prodhues 
të involvohen në falsifikim pa u vërejtur nga prodhuesit e tjerë (që gjenden më lartë në 
zingjirin ndërkombëtar të vlerës) që shfrytëzojnë këto produkte si inpute për aktivitetet e 
tyre prodhuese. Problemi qëndron në kompleksitetin e zinxhirëve furnizues (sidomos numrit 
të madh të furnizuesëve me inpute të cilat janë të dyshimta në aspektin e respektimit të 
PI-së) që e vështirësojnë për kompanitë apo fabrikat monitorimin e furnizuesëve dhe nën- 
furnizuesëve të tyre. 

Komisioni Europian ka dal me propozime konkrete për adresimin e këtij problem duke 
prezantuar një sistem të gjurmimit (traceability) dhe autentikimit (authentication) 

1 Memorandumi i Mirëkuptimit mbi shitjen e produkteve të falsifikuara përmes platformave online e datës 
21 qershor 2016, i qasshëm në http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/attachments/1/translations.  Kjo 
marrëveshje është e aplikueshme për markat tregtare, të drejtat e autorit dhe dizajnet industriale.

2 Për rezultatet e detajuara shiko: http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0430
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të produkteve që e përbëjnë zinxhirin furnizues. Ky sistem teknologjik i njohur si 
“blockchain” i mundëson përdoruesve të kenë qasje në të dhëna mbi historinë, 
origjinën, prodhuesin dhe specifikat e secilit produkt nëse ato janë në përputhje me 
të drejtat intelektuale.  Në këtë mënyrë ky sistem lehtëson zbulimin e produkteve 
të falsifikuara dhe përjashtimin e prodhuesve të këtyre produkteve nga zinxhiri 
furnizues. Komisioni në bashkëpunim me Observatorin Europian do marrin përsipër 
stimulimin e bashkëpunimin mes mbajtësve të së drejtës dhe kompanive që ofrojnë 
shërbime të sigurisë në mënyrë që të shpërndahet kjo teknologji tek të gjithë palët 
relevante. 3 Zhvillim tjetër pozitiv në aspektin e mbrojtjes së zinxhirëve furnizues 
është miratimi i standardit të ri ISO për prokurim të qëndrueshëm (ISO 20400) e 
cila i bën thirrje kompanive që para kontraktimit të palëve, të kenë parasysh përveç 
tjerash edhe respektimin e PI-së nga kontraktuesi. Për më tepër, Komisioni është 
duke shqyrtuar mundësinë e përfshirjes së standardëve mbrojtës të PI-së në procesin 
e marrjes së statusit “Operatori i autorizuar ekonomik” (ang. AEO) i cili ipet nga 
Doganat e shteteve për ata operator ekonomik që përmbushin standardet e sigurisë 
dhe kualitetit të zingjirëve furnizues të përcaktuara nga Organizata Botërore e 
Doganave. Beneficionet që vijnë me marrjen e këtij statusi do stimulonte importuesit, 
eksportuesit, ndërmjetësuesit, aeroportet dhe operatorët e tjerë që të jenë më të 
kujdesshëm ndaj infiltrimit të mallrave që janë në kundërshtim me dispozitat e PI-së. 

Në raport me vendet e treta, BE luan një rol proaktiv në promovimin e të drejtës 
intelektuale përmes marrëveshjeve bilaterale me partnerët kyç tregtar dhe 
multilaterale përmes organizatave ndërkombëtare si Organizata Botërore për 
Pronësi Intelektuale (WIPO), Këshillin e Organizatës Botërore të Tregtisë për TRIPS, 
dhe Oranizatën për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (ang. OECD). Me paketën 
e re reformuese, Komisioni do angazhohet që të hartoj një raport të detajuar mbi 
respektimin e të drejtave intelektuale në vendet e treta dhe do publikoj një list me 
shtetet më prioritare tek të cilat BE duhet të orientoj influencën dhe resurset e saj. 
Poashtu, Komisioni në bashkëpunim me Zyrën Europiane për Pronësi Intelektuale 
do publikojnë një list me tregjet ndërkombëtare të cilat konsiderohet të jenë të 
involvuara direkt apo indirekt në shkeljen e të drejtave intelektuale me theks të 
veçantë në pirateri dhe falsifikim. Bashkë me këtë list, Komisioni do ofroj këshilla mbi 
masat mbrojtëse të cilat bizneset duhet të marrin në mënyrë që të mos ndikohen 
negativisht nga veprimtaritë e këtyre tregjeve. Lista e parë e këtij lloji do publikohet 
gjatë gjysmës së dytë të vitit 2018 dhe përditësimi i kësaj liste do bëhet vazhdimisht 
nga Observatori Europian i cili do marrë informata nga autoritetet lokale të vende 
ku operojnë këto tregje dhe do i informoj të gjitha palët relevante të BE-së në lidhje 
me rreziqet dhe masat që duhet të ndërmirren. Ndaj shteteve që aspirojnë integrim 
në Bashkim Europian, KE vepron përmes parimit të kushtëzimit i cili obligon vendet 
pretendente të zbatojnë në tërësi parimet e tregut të brendshëm në mënyrë që të 
avancojnë drejt integrimit në BE. E drejta intelektuale pronësore përfaqëson një nga 
këto kritere shumë të rëndësishme për funksionimin e tregut të brendshëm europian 
(kapitulli 7 i acquis përmban ekskluzivisht kritere për PI). Vendet e Ballkanit Perëndimor 
hyjnë në këto obligime me hyrjen në fuqi të Marrëveshjeve të Stabilizim Asociimit dhe 
do negociojnë në detaje plotësimin e kritereve të PI-së pasi të hapin negociatat me 
BE-në për secilin kapitull të acquis. Për këtë aryse, Kosova duhet të dëshmohet e 
suksesshme në zbatimin e dispozitave të MSA-së, në mënyrë që të jetë gati të marrë 
përsipër obligimet shtesë që do dalin nga negociatat direkte me Komisionin Europian 
për anëtarësimin e plotë të Kosovës në Bashkimin Europian. 

3 KE dhe Observatori Europian kanë filluar me projektin #Blockchain4EU i cili do njoftoj palët e interesuara 
për benefitet e përdorimit të teknologjisë “blockchain”.
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Zhvillimit dhe ndryshimit të ligjit gjithmonë i 
kanë paraprirë zhvillimet dhe ndryshimet në 
shoqëri, sidomos zhvillimi ekonomik. Me kalimin 
e kohës shoqëria ka filluar të ecë me hapa çdo 
herë e më të mëdha, kjo ka bërë që ligjvënësit 
ta kenë gjithmonë e më të vështirë të mbajnë 
hapin me zhvillimet e shoqërisë. Kjo u bë e qartë 
pas revolucionit industrial dhe  veçanërisht gjatë 
viteve të 90-ta e deri me sot ku kemi një zhvillim 
pothuajse eksponencial të teknologjisë.1

Vitet e fundit, një teknologji në veçanti ka 
pasur ndikim jashtëzakonisht të madh jo vetëm 
në jetën personale të qytetarëve por në çdo 
sferë. Fjala është për Inteligjencën Artificiale 
(AI), teknologji kjo e cila synon të kopjoj dhe të 
replikoj inteligjencën njerëzore. Në një formë kjo 
teknologji ia ka arritur këtij qëllimi, sot AI mund 
t’i mposht njerëzit në lojëra të ndryshme,2 të 
ngas makinat pa shofer, mund të jap këshilla 
financiare, të kryej punën e një asistenti ligjor 
dhe shumë të tjera.3 Përveç këtyre, së fundmi 
AI ka arritur të prodhoj vepra krijuese, si poezi, 
piktura, libra etj. 

Me këtë arritje, ligjvënësit përballen me një 
dilemë të pashembullt më parë, kujt duhet 
t’i takojnë të drejtat e autorit të veprave të 
prodhuara nga AI? Deri me tani përgjigja ka qenë 
e thjeshtë, ato i takojnë krijuesit që përdor AI-në, 

1 Disa autor e konsiderojnë këtë si zhvillimin me dinamike 
ndonjëherë, duke e quajtur si Revolucioni i katërt industrial.

2 J. Best, “IBM Watson: The Inside Story Of How The 
Jeopardy-Winning Supercomputer Was Born, And What It 
Wants To Do Next”.
J. Russell, “Google’s AlphaGo AI wins three-match series against 
the world’s best Go player”. (2017)
V. Mnih; K. Kavukcuoglu; D. Silver; A. Graves; I. Antonoglou; D. 
Wierstra; M. Riedmiller, “Playing Atari With Deep Reinforcement 
Learning” (2013).

3 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
at /Document s/human- capita l/ar t i f ic ia l - inte l l igence -
innovation-report.pdf

pasi AI është konsideruar veçse një vegël e cila e 
ndihmon krijuesin të prodhoj krijimtari ngjashëm 
si brusha për piktorin. Por tanimë AI nuk mund 
të konsiderohet veçse një vegël, sot ekzistojnë 
AI të cilët kanë aftësinë e “machine learning,”4 
aftësi kjo e cila ua mundëson që AI të mësoj dhe 
të  evoluoj vet, e gjitha që ju nevojitet është që 
programuesi t’i ushqej me informata, pos kësaj 
AI nuk ka më nevojë për mbikëqyrje apo kontroll 
njerëzor. Kjo metodë po bëhet gjithmonë e më 
e shpeshtë në treg, pra numri i veprave krijuese 
të prodhuara nga AI do të vazhdoj të rritet. Së 
fundmi krijimet e AI janë bëre aq të sofistikuara 
saqë shumë njerëz e kanë të vështirë të hetojnë 
dallimin mes veprave të prodhuara nga njerëzit 
dhe ato nga AI. Ja një shembull, gjeni se cila nga 
pikturat më poshtë është prodhuara nga njeriu 
dhe cila nga një AI? 

4 Për më shumë informata se si funksionon “machine 
learning” mund te lexoni në linkun më poshtë: https://www.
youtube.com/watch?v=R9OHn5ZF4Uo&t=1s

Të Drejtat e Autorit në kohën 
e Inteligjencës Artificiale
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Përgjigja është, që të dyja janë ta prodhuara nga 
AI!5 Duke i marrë parasysh faktet e lartcekura 
është e paevitueshme që ligjvënësit duhet 
të shtjellojnë ketë çështje dhe të tentojnë ta 
zgjidhin atë. Lind pyetja se si duhet rregulluar? 
Opsionet që kemi deri me tani janë: 1) të drejtat 
t’i takojnë AI-së; 2) të drejtat të mos i takojnë 
askujt; 3) të drejtat t’i takojnë artistit; dhe 4) të 
drejtat t’i takojnë programuesit.

Kur vendoset se si të rregullohet kjo çështje, 
duhet pasur parasysh pasojat që mund të kenë. 
Siç e dimë arsyeja kryesore se pse shteti ia njeh 
autorëve të drejtat mbi veprën e tyre është 
që të nxis krijimtarinë, pasi duke iu siguruar 
autorëve mbrojte mbi veprat e tyre ata mund të 
pasurohen financiarisht dhe kështu të prodhojnë 
më shumë vepra.  Kjo si rrjedhoje supozohet 
se ka avancimin e të gjithë shoqërisë, pasi të 
gjithë përfitojnë nga krijimtaria shkencore, 
teknologjike dhe artistike. 

5 Marrë nga Cloudpainter: http://www.cloudpainter.
com/buy/bazqk46dbbjwh0camwkb5fmu5ijz7v-ssspa-n899p-
9haxp-dt8zk-gwaxb-n6fc8-4erkk-k98ml-6kdzj-kpxkd-cglp6-
mc4ml
Marrë nga Projekti “Nextrembrandt”: 
https://www.nextrembrandt.com/
https://www.jwt.com/en/work/thenextrembrandt

Duke pasur parasysh këtë fakt, duhet shikuar 
se cili nga këto opsione nxit më së shumti 
krijimtarinë, dhe dëmton më së paku krijuesit. 

Opsioni i parë është i vështirë të zbatohet, 
të paktën tani për tani. Kjo për disa arsye, së 
pari për një AI nuk është e nevojshme stimulimi 
financiar që të rris veprimtarinë krijuese të tij; 
së dyti nuk ekziston ndonjë mundësi se si t’i 
transferohen të ardhurat financiare një AI; dhe 
së treti shumica e legjislacioneve kombëtare 
i njohin vetëm personat fizik si përfitues të të 
drejtave të autorit. E vetmja mënyrë se si ky 
opsion do të ishte i mundur, është nëse AI-së i 
njihet një lloj i personalitetit juridik i cili ia njeh 
disa të drejta dhe detyrime.

Opsioni i dytë, pra që askujt të mos i njihen të 
drejtat e autorit, dhe veprat të jepen falas. Ky 
opsion bie ndesh me parimet e të drejtave të 
autorit, pra konsiderohet se dëmton krijimtarinë, 
pasi nëse krijuesit nuk do të përfitonin asgjë 
atëherë nuk do të kishin kurrfarë stimulimi që 
të krijonin vepra me ndihmën e AI-së. 

Jashtë botës së AI-së, opsioni i tretë nuk 
ka kuptim, vepra i takon atij që e prodhon, 
pavarësisht se çfarë veglash përdor. Shembull 
do të ishte një shkrimtar i cili përdor një 
kompjuter për të shkruar një libër, të drejtat e 
autorit padyshim i takojnë shkrimtarit dhe jo 
kompanisë që ka prodhuar kompjuterin. Por 
në botën e AI-së, të kërkohet t’i takojnë të 
drejtat e autorit kompanisë apo programuesit 
ka kuptim. Kjo për faktin që sot ka AI i cili siç e 
cekëm dhe më lartë mund të prodhoj veprimtari 
krijuese pa mbikëqyrjen e njeriut fare. Në këtë 
rast kontributi i njeriut është minimal.

Për momentin propozimi më realist dhe ai 
që më së shumti i ndihmon avancimit të 
krijimtarisë, është një kombinim në mes të 
opsioneve tre dhe katër. Të drejtat e autorit 
mund të ndahen në mes të programuesit dhe 
artistit, kjo do të stimulonte të dy palët që të 
prodhojnë më shumë. Artistët do të prodhonin 
më shumë vepra dhe programuesit do të 
vazhdonin të avanconin AI-të e tyre. Mënyra 
se si do të ndaheshin të ardhurat financiare 
do duhej të varej kryesisht nga fakti se kush ka 
dhënë kontributin më të madh në prodhimin e 
vepërs krijuese. Nëse artisti ka dhënë kontribut 
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shumë të vogël, ku puna më e madhe është 
kryer nga AI, atëherë pjesa më e madhe e të 
ardhurave do të duhej t’i takonte programuesit 
dhe anasjelltas. Mënyra se si kjo do të mund të 
rregullohej është: nëpërmjet kontratës, ku do të 
specifikohej në secilën kontratë se si do të bëhej 
shpërndarja e të ardhurave dhe të të drejtave 
të autorit, pra duke u bazuar në parimin se kush 
ka dhënë kontribut më të madh; do të mund 
të rregullohej me anë të një takse të veçantë 
(levy tax), ku artistët të cilët përdorin AI-në për 
të prodhuar vepra duhet t’ia ndajnë një pjesë 
të fitimit programuesit; dhe së fundmi do të 
mund të rregullohej nga vet gjykatat duke u 
bazuar nga rasti në rast (case-by-case basis), 
kjo do ishte mjaft e përshtatshme duke marrë 
parasysh se sa shpejt evoluon AI.

Opsionet e lartpërmendura mund të 
konsiderohen mjaft praktike për momentin, por 
ato nuk rregullojnë dot rastet ku asnjëra palë 
nuk jep ndonjë kontribut të madh në prodhimin e 
veprës. Duke parë trendin e zhvillimeve, tanimë 
nuk është e paimagjinueshme koha kur një AI do 
të mund të prodhoj një vepër pothuajse vetëm. 
Po që se ndodh kjo atëherë mbesin dy opsione: 
të vazhdojmë me zgjidhjen e lartpërmendur; ose 
të krijohet një sistem i ri, ku të drejtat e autorit i 
takojnë vet AI-së. 

Bashkimi Evropian veçse ka ndërmarr hapat e 
parë drejt kësaj, ku në një raport ka propozuar 
krijimin e një personaliteti ‘elektronik’ për AI-
të,  ku përmendet dhe çështjen e të drejtave të 
autorit.6 Ndonëse në fillim u tha se shumica e 
shteteve njohin vetëm personat fizik si bartës të 
të drejtave të autorit, ne sot kemi dhe persona 
juridik të cilët janë bartës të të drejtave të 
autorit të veprave krijuese të punëtorëve të 
tyre.7

Duke marrë parasysh çdo gjë që u tha deri me 
tani, në të ardhmen kjo çështje do të mund të 
rregullohej me dhënien e një lloj personaliteti 
ligjor apo krijimit të një sistemi të ri për veprat 
e prodhuara nga AI. Ndonëse mund të tingëllojë 
si fanta-shkencë, kur dimë që qëllimi i fushës së 

6 ht tp://w w w.europar l .europa.eu/s ides/getDoc.
d o ? p u b R e f= -// E P// N O N S G M L% 2 B C O M PA R L% 2 B P E -
582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN

7 ht t ps : //w w w.g ov.uk /gu i d an ce/ow n e r s h ip - of-
copyright-works

AI-së është të replikohet inteligjenca njerëzore 
dhe potencialisht të tejkalohet, atëherë dita kur 
një AI mund të krijoj nuk është aq larg...

8

Atdhe Lila LL.M. (Adv.)

8 Marrë nga filmi iRobot (2004), modifikuar më pas.
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