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Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e 
Përafërta me qëllim të promovimit dhe forcimit 

të respektit për të drejtat pronësore intelektuale, 
përkatësisht të drejtës së autorit dhe të drejtave të 
përafërta boton numrin e dytë të revistës “Autori”. 

Pronësia intelektuale, përkatësisht të drejtat 
pronësore intelektuale kanë një rol shumë të 
rëndësishëm në kohën tonë kur ne jemi të rrethuar 
dhe përdorim produkte të cilat janë të krijuara falë 
inovacioneve dhe ideve të materializuara, duke 
filluar nga telefonat e mençur, që çdo njëri nga ne 
ka në posedim, të cilët janë të mbrojtur me të drejta 
pronësore industriale – dizajn, patenta dhe marka 
tregtare, e deri tek librat, muzika, shkenca, pikturat, 
programet kompjuterike, filmi, vizatimet teknike dhe 

arti për të cilat është investuar shumë kohë dhe mund për t’i krijuar, e që mbrohen me 
të drejtën e autorit.

Revista “Autori” përmban artikuj nga fusha e të drejtës pronësore intelektuale, 
përkatësisht nga e drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta si dhe të drejtat pronësore 
industriale. Kjo revistë, njëherazi, paraqet hapat kryesorë të institucioneve të Republikës 
së Kosovës në procesin e normimit juridik të fushës së pronësisë intelektuale dhe 
zbatimit të të drejtave pronësore intelektuale, respektivisht të drejtës së autorit. Duke 
pas parasysh rëndësinë shumë të madhe të pronësisë intelektuale si mjet dhe katalizator 
të zhvillimit kulturor, shkencor dhe ekonomik,  Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të 
Drejtat e Përafërta në bashkëpunim me Agjencinë për Pronësi Industriale, si institucione 
kryesore në krijimin e bazës ligjore dhe me institucionet që kanë kompetenca për 
zbatimin e të drejtave pronësore intelektuale, Inspektoratin e Tregut,  Doganën e 
Kosovës, Policinë e Kosovës dhe Agjencinë për Menaxhimin e Pasurisë së Sekuestruar, 
në kuadër të Task Forcës Kundër Piraterisë, dhe Falsifikimit kanë koordinuar veprimet 
në luftën kundër piraterisë dhe shkeljeve të të drejtës së autorit. 

Promovimi, vetëdijesimi dhe ngritja e nivelit të respektit për të drejtat pronësore 
intelektuale, respektivisht për të drejtën e autorit, janë misione kryesore të Zyrës për të 
Drejtat e Autorit, misione këto të cilat veç aktiviteteve tjera, konferencave, punëtorive, 
ngritjes së kapaciteteve-trajnimeve, realizohet dhe përmes publikimit të revistës 
“Autori”. Me anë të kësaj reviste, në njërën anë, njoftohen titullarët e të drejtave lidhur 
me të drejtat e tyre dhe realizimin e tyre në praktikë përmes mjeteve ligjore dhe duke u 
drejtuar në institucionet e zbatimit të ligjit dhe përmes rasteve të zgjidhura nga praktika 
gjyqësore. Në anën tjetër, njoftohen përdoruesit e të drejtave lidhur me rolin dhe 
rëndësinë e respektimit të drejtës së autorit dhe ndikimin e saj në cilësinë e produkteve 
që ata përdorin pa harruar edhe përgjegjësinë për shkeljen e të drejtave.

Valon Kashtanjeva, LL.M                
Drejtor i Zyrës për të Drejtat e 
Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
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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 të drejtës së autorit është tejet me rëndësi. Përveç 
zhvillimit ekonomik zbatimi i të 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. 

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 
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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, 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 



5

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 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. 

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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e Drejta e Autorit dhe Pronësia Industriale: 
Në Republikën e Kosovës, pronësia 
Intelektuale është e ndarë në dy degë, 
në të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e 

Përafërta dhe në të Drejtat e Pronësisë Industriale. 
e drejta e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta janë në 
kompetencë të Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe 
të Drejtat e Përafërta, në kuadër të Ministrisë së 
Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Të Drejtat Pronësore 
Industriale janë në kompetencë të Agjencisë për 
Pronësi Industriale në Kuadër të Ministrisë së 
Tregtisë dhe Industrisë. e drejta e autorit është 
garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, 
me Ligjin mbi të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat 
e Përafërta, dhe nga 1 janari i vitit 2013, është  
sanksionuar me Kodin Penal të Republikës së 
Kosovës. 

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat 
e Përafërta: Në Qershor të vitit 2010, Qeveria 
e Republikës së Kosovës me Rregulloren Nr. 
01/2010, ka themeluar Zyrën për të Drejtat e 
autorit dhe të Drejtat e Përafërta (ZDA). ZDA është 
funksionalizuar në Qershor të vitit 2011. Që nga 
themelimi, respektivisht nga funksionalizimi i saj, 
ZDA ka zhvilluar aktivitetin e saj bazuar në LDADP 
dhe institucioni kryesor për zhvillimin e politikave, 
promovimit dhe përcjelljes së ndryshimeve dhe 
zhvillimeve të legjislacionit ndërkombëtar dhe 
evropian të fushës . 

Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat 
e Përafërta: e Drejta e Autorit dhe të Drejtat 
e Përafërta në Republikën e Kosovës janë të 
rregulluara me Ligjin për të Drejtat e Autorit dhe 
të Drejtat e Përafërta (LDADP). Ligj ky i cili në 
kohën e hartimit dhe aprovimit nga Kuvendi i 
Republikës së Kosovës ka qenë i harmonizuar me 
aktet ndërkombëtare dhe legjislacionin evropian 
të fushës. Ky ligj rregullon të drejtat e autorit, të 

drejtat e përafërta, administrimin dhe mbrojtjen e 
të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta, 
dhe zbatimin e këtij ligji ndaj personave të huaj. Në 
Mars të vitit 2015, është hartuar drafti i ligjit për 
ndryshimin e LDADP, me anë të të cilit draft ligj 
është bërë harmonizimi i LDADP me direktivat 
evropiane të nxjerra pas miratimit të LDADP në 
vitin 2011. Me qëllim të zbatimit të LDADP ka 
nxjerr akte nënligjore me të cilat janë rregulluar 
çështje të caktuara, në këtë aspekt është nxjerr 
Rregullorja për dhënien e lejeve për Shoqatat për 
administrim Kolektiv të të Drejtave dhe Rregullorja 
për Ndërmjetësimin e Kontesteve në Fushën e të 
Drejtës së Autorit.  

Menaxhimi Kolektiv i të Drejtave të Autorit 
dhe të Drejtat e Përafërta: ZDA ka licencuar dy 
shoqata për menaxhimin kolektiv të të drejtave 
të autorit dhe të drejtave të përafërta, dhe atë një 
shoqatë për menaxhimin kolektiv të të drejtave të 
autorit dhe të drejtave të përafërta në fushën audio- 
vizuale dhe tjetra për menaxhimin e të drejtave në 
fushën e muzikës. 

Ligjet me të cilat Sigurohet zbatimi i 
LDADP: Sa i përket sanksionimit ligjor të të 
drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta vlen të 
përmendet fakti që mbrojtja ligjore është përforcuar 
edhe me përcaktimin e organeve shtetërore të cilat 
janë të obliguara të bëjnë mbikëqyrjen e zbatimit 
të LDADP. vlen të përmendet që Ligji Nr. 03/L-
181 për Inspektoratin dhe Mbiqkqyrjen e Tregut, 
përkatësisht neni 9, paragrafi 1.10 i këtij ligji i jep 
inspektoratit të Tregut kompetencë në mbikëqyrjen 
e zbatimit të drejtave të autorit dhe të drejtave të 
përafërta në treg. 

Gjithashtu detyrimi për zbatimin e LDADP është 
ndër kushtet dhe termet e licencës për shërbimet 
mediale audio vizuale në Kosovë, përkatësisht të 
fundit janë të obliguar të veprojnë konfrom LDADP. 

SISTeMI I Të DRejTëS 
Së AuToRIT Në 
RePubLIKëN e KoSovëS
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Për më tepër, shërbimet mediale audio vizuale të 
licencuara nga ana e Komisionit të Pavarur për Media, 
obligohen të bëjnë transmetimin dhe ritransmetimin 
e programeve bazuar në marrëveshjet valide për të 
drejtën e autorit. Nga 1 janari i vitit 2013, e drejta 
e autorit është e sanksionuar me Kodin Penal të 
Republikës së Kosovës, përkatësisht shkelja e të 
drejtës së autorit konstituon vepër penale sipas 
Kodit Penal, kushdo që bën shkeljen e të drejtave 
të autorit dënohet me gjobë dhe/ose  me burgim 
nga 3 muaj deri në 8 vjet dhe sendet dhe pajisjet për 
prodhimin e produkteve dhe materialeve që shkelin 
të drejtat e autorit konfiskohen.

Mekanizmat Shtetëror për luftimin e 
piraterisë dhe shkeljeve në fushën e të drejtës 
së autorit: Qeveria e Kosovës në Tetor të vitit 
2012, ka  aprovuar Strategjinë Kundër Piraterisë 
dhe Falsifikimit, me qëllim të përcaktimit të 
objektivave kryesore për luftimin e piraterisë dhe 
shkeljeve në fushën ë të drejtës së autorit. bazuar 
në këtë Strategji, në 30 janar 2015, është themeluar 
Task Forca Kundër Piraterisë dhe Falsifikimit, si 

mekanizëm koordinues institucioneve në luftën 
kundër piraterisë. Kjo Task Forcë, nga Gushti i vitit 
2013, kur ka filluar veprimet e para në teren e deri më 
tani ka sekuestruar mbi 40 mijë kopje materiale pirate.  

Mund konkludohet se është krijuar infrastruktura 
ligjore e nevojshme për mbrojtjen e të drejtave të 
autorit dhe të drejtave të përafërta dhe janë nxjerr 
aktet nënligjore të nevojshme, në këtë mënyrë është 
krijuar Sistemi i të drejtave të Autorit dhe të drejtave 
të Përafërta, me të gjitha mekanizmat e paraparë 
ligjor për zbatimin e këtyre të drejtave.  Sidoqoftë, 
zbatimi i të Drejtës së Autorit dhe të Drejtave të Përafërta 
në Kosovë, kërkon vazhdueshmëri të ndërmarrjes së 
veprimeve shtetërore kundër piraterisë dhe falsifikimit. 
Gjithashtu është e rëndësishme që mbajtësit e të 
drejtave të shfrytëzojnë mjetet juridike të cilat janë të 
parapara me legjislacionin në fuqi dhe të ju drejtohen 
Gjykatës kompetente me qëllim të ndalimit të shkeljeve 
në këtë fushë dhe vetëm në këtë mënyrë mbajtësit të 
të drejtave mund të sigurojnë zhdëmtimin përkatës të 
paraparë me LDADP, dhe në këtë mënyrë ndikohet 
edhe në parandalimin e shkeljeve në këtë fushë.

Shoqatat kolektive 
PëR MeNAXhIMIN e Të DRejTAve Të 
AuToRIT Dhe Të DRejTAve Të PëRAFëRTA

 Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e 
Përafërta parasheh dy forma të menaxhimit të 
të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta. 
Lidhur me këtë, Zyra për te Drejtat e Autorit dhe 
të Drejtat e Përafërta, në korrik të vitit 2012, ka 
licencuar për administrimin kolektiv dy shoqatat 
e para në Republikën e Kosovës. Shoqatën për 
administrimin e të drejtave në fushën e muzikës, e cila 
përfaqëson autorët, prodhuesit dhe interpretuesit 
e Kosovës, e njohur me shkurtesën APIK, dhe 
shoqatën për administrimin e të drejtave në fushën 
e veprave audiovizuele, e cila përfaqëson autorët, 
prodhuesit dhe interpretuesit e Kosovës, e njohur 
me shkurtesën vAPIK. 

Menaxhimi individual
e drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta 

menaxhohen në mënyrë individuale kur për çdo 
vepër të autorit ose lëndë nga të drejtat e përafërta 
administrimi bëhet veç e veç. Menaxhimin individual 
të të drejtave titullari i të drejtave e ushtron 
personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesit të tij në 
bazë të autorizimit përkatës. Punët e përfaqësuesit 
të autorizuar mund t’i kryej personi fizik apo juridik. 

Menaxhimi kolektiv
e drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta 

administrohen në mënyrë kolektive kur administrimi 
mbulon një sërë veprash të autorit ose lëndësh nga 
të drejtat e përafërta dhe njëkohësisht një sërë 
bartësish të të drejtave të lidhura me to. Menaxhimi 
kolektiv i të drejtave të autorit bëhet nga shoqatat 
kolektive për menaxhimin e të drejtave të licencuara 
nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 
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Menaxhimi kolektiv dhe efektet praktike
vetëm përmes menaxhimit kolektiv mund të 

bëhet shpërndarja e veprave të autorëve vendorë 
e të huaj për publikun në mënyrën më të lehtë të 
mundshme. Shembull konkret, një radio, e cila 
bën transmetimin e muzikës, cila është mundësia 
që e njëjta të marrë leje nga të gjithë autorët dhe 
mbajtësit e të drejtave? Menaxhimi kolektiv siguron 
mundësinë më të lehtë që një radio e tillë të bëjë 
transmetim në përputhje me Ligjin për të Drejtat e 
Autorit dhe të Drejtat e Përafërta. 

Gjithashtu, televizionet bëjnë transmetimin e 
një numri të madh të veprave të autorit, apo në 
këtë rast të muzikës. Lidhur me këtë, si do të ishte e 
mundur që të marrin leje nga të gjithë mbajtësit e të 
drejtave? Mënyra më e mirë dhe e lehtë është përmes 
shoqatave për administrim kolektiv. Njëjtë është edhe 
me operatorët kabllorë që ritransmetojnë programe 
të ndryshme. Gjithashtu edhe restorantet, hotelet, 
kafe-baret, të cilat përdorin muzikën, filmin dhe 
materialet e tjera të mbrojtura më të drejtën e autorit, 
po ashtu janë të obliguara të marrin leje paraprake 
nga mbajtësit e të drejtave.  Mënyra e vetme, dhe më 
praktike, është të bëhet marrëveshje me shoqatat për 
administrim kolektiv, dhe në këtë mënyrë sigurohet 
transmetimi dhe ritransmetimi ligjor. Pra për nevoja 
praktike dhe shkaqe ligjore është shumë me rëndësi 
që në Kosovë të funksionojë menaxhimi kolektiv dhe 
autorët, performuesit, producentët, transmetuesit etj. 
të marrin kompensimet e tyre përkatëse. 

Shoqata për menaxhim kolektiv të të drejtave 
është subjekt juridik, i regjistruar për të menaxhuar 
në mënyrë kolektive të drejtën e autorit dhe të drejtat 
e përafërta në Kosovë dhe qeveriset nga anëtarët 
e saj. Shoqatat negociojnë tarifat e shfrytëzimit të 
veprave të mbrojtura të autorit dhe të drejtave të 
përafërta, hyjnë në marrëveshje për shfrytëzimin e 
veprave të mbrojtura nga ana e shfrytëzuesve dhe në 
emër të titullarëve të të drejtave mbledhin të hyrat 
dhe i shpërndajnë të njëjtat te titullarët e të drejtave.     

Kostoja e shoqatës për menaxhimin kolektiv 
të së drejtës

Në bazë të statutit të shoqatës dhe të vendimit të 
bordit drejtues një pjesë e të ardhurave të grumbulluara 
veçohet për mbulimin e shpenzimeve të shoqatës 
kolektive për menaxhimin e të drejtave. Në përputhje 
me statutin dhe vendimet e kuvendit të shoqatës, 
shoqata themelon fondin për qëllime të aktiviteteve 
kulturore të rëndësisë së veçantë, kujdesit për shëndetin 
dhe statusin social të anëtarëve të vet. Për fondin e 
paraparë shoqata për menaxhimin kolektiv të të 

drejtave ndan 10% nga shuma e tërësishme e mjeteve 
të grumbulluara brenda një viti nga shfrytëzuesit e 
lëndëve të mbrojtura.

Evidenca dhe llogaria 
Shoqata për menaxhimin kolektiv të të drejtave 

obligohet të mbajë dhe të ruaj evidencat dhe 
dokumentet shoqëruese për të gjitha faktet relevante 
lidhur me mbledhjen e kompensimeve, llogaritjen e 
hyrjeve dhe daljeve si dhe të hartojë raport vjetor 
të punës me të dhëna të sakta dhe gjithëpërfshirëse. 
Të paktën 30 anëtarë të shoqatës mund të kërkojnë 
auditimin financiar të punës së shoqatës.

Mbikëqyrja administrative e punës së 
shoqatës për menaxhimin kolektiv të të drejtave

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e 
Përafërta mbikëqyr veprimtarinë e shoqatës. Zyra 
në çdo kohë mund të kërkojë nga shoqata kolektive 
çfarëdo lloj informatash ose dokumente lidhur me 
shoqatën, përfshirë funksionimin dhe shpenzimin 
e fondeve speciale, nëse ekzistojnë. Zyra mund të 
emërojë një ose më shumë përfaqësues të vet për të 
marrë pjesë në takimet e asamblesë dhe organeve 
tjera të shoqatave kolektive me të drejtën për të 
folur, por pa pasur të drejtë të votojnë.

Tarifat e përgjithshme dhe marrëveshjet 
tarifore

Tarifat e përgjithshme nënkuptojnë shumën e 
kompensimit që duhet të paguajnë shfrytëzuesit 
për format e ndryshme të shfrytëzimit të lëndëve 
të mbrojtura. Tarifat e përgjithshme i propozon 
bordi drejtues i shoqatës dhe i miraton kuvendi 
i shoqatës. Tarifat e propozuara i nënshtrohen 
negociatave me organizatat e shfrytëzuesve, nëse 
nuk arrihet marrëveshja gjatë negociatave palët 
janë të obliguara të propozojnë ndërmjetësuesin. 
Në rast se ndërmjetësimi nuk rezulton me arritje të 
marrëveshjes, tarifat e përgjithshme i nënshtrohen 
miratimit nga Qeveria e Republikës së Kosovës.

Shpërndarja e mjeteve të mbledhura 
Kompensimet e mbledhura u shpërndahen 

bartësve të të drejtave në përpjesëtim me hisen reale  
nga shfrytëzimi i lëndëve të tyre të mbrojtura. Me 
rastin e përcaktimit të hises së bartësve të të drejtave, 
nga kompensimet e mbledhura, merren parasysh 
kategoritë e lëndëve të mbrojtura, format dhe masat 
e shfrytëzimit të lëndës së mbrojtur. Shpërndarjen e 
kompensimeve të mbledhura nga shfrytëzuesit e lëndëve 
të mbrojtura shoqata e realizon së paku një herë në vit. 
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TASK FoRcA 
KuNDëR PIRATeRISë
Në Republikën e Kosovës të drejtat e autorit 

dhe të drejtat e përafërta janë të garantuara 
me Kushtetutë, me Ligjin për të Drejtat e 
Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, dhe të 

sanksionuara me Kodin Penal. Infrastruktura ligjore 
është në harmoni me konventat ndërkombëtare dhe 
direktivat e bashkimit evropian të fushës. Në këtë aspekt 
mund të thuhet se është krijuar ambient i përshtatshëm 
i mbrojtjes së të drejtave të autorit dhe të drejtave të 
përafërta. Sidoqoftë  zbatimi i të drejtës së autorit dhe 
të drejtave të përafërta në Kosovë sfidohet nga shkalla e 
lartë e piraterisë.

Pirateria, nënkupton riprodhimin dhe shpërndarjen 
e kopjeve të mbrojtura me të drejtën e autorit, apo 
komunikimin dhe vënien  në dispozicion të materialit të 
mbrojtur pa autorizim paraprak nga titullari i së drejtës, 
kur autorizimi i tillë është i nevojshëm në bazë të ligjit. 
Respektivisht, pirateria është dukuri që ka të bëjë me 
shkeljet e të drejtave, nga veprat e ndryshme; si veprat 
muzikore, letrare, filmike, programeve kompjuterike, 
video lojërave, bazës së të dhënave etj.

Çështja e luftimit të piraterisë është sfidë jo vetëm e 
Republikës së Kosovës, por edhe e vendeve të zhvilluara. Libra të riprodhuara në mënyrë ilegale, të sekuestruara nga Task Forca

CD dhe DVD të sekuestruara nga Task Forca
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Duhet potencuar fakti, se të drejtat e autorit dhe të drejtat 
e përafërta janë të drejta civile-juridike, të cilat duhet të 
mbrohen nga ana e titullarëve të tyre, konkretisht nga 
bartësit e të drejtave. Por, kur kemi të bëjmë me dukurinë 
e piraterisë, e cila në shkallë vendi është e lartë, dhe e 
organizuar, atëherë është obligim  institucional që të 
ndërmerren masa të organizuara shtetërore, si forma më 
efikase të luftimit të kësaj dukurie negative.

Me këtë qëllim është hartuar Strategjia kundër 
Piraterisë dhe Falsifikimit 2012-1016, e cila ka synim 
uljen e nivelit të piraterisë dhe falsifikimit; rritjen e 
produktivitetit në industrinë kreative; identifikimin 
e problemeve dhe shkaqeve që ndikojnë në rritjen 
e piraterisë dhe falsifikimit. Për të vënë në zbatim 
Strategjinë kundër Piraterisë dhe Falsifikimit, Qeveria 
e Republikës së Kosovës  në vitin 2013 ka themeluar 
Task Forcën kundër Piraterisë në përbërje të Ministrisë 
së Kulturës, Rinisë dhe Sportit – Zyra për të Drejtat e 
Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Ministria e Tregtisë 
dhe Industrisë – Agjencia për Pronësi Industriale, 
Agjencia për Menaxhimin e pasurisë së sekuestruar dhe 
të konfiskuar, Dogana e  Kosovës, Policia e  Kosovës 
– Departamenti për Krime ekonomike dhe Korrupsion 
dhe Njësia e Krimeve Kibernetike. 

Misioni i Task Forcës kundër Piraterisë është luftimi 
i piraterisë në të gjitha format e paraqitjes së saj përmes 
veprimeve të koordinuara të institucioneve përgjegjëse të 
zbatimit të ligjit si  dhe sensibilizimi i  publikut në luftën 
kundër piraterisë.

Kampanja për Informim dhe Vetëdijesim -  Me 
qëllim të vetëdijesimit të publikut lidhur me të drejtën 
e autorit, rëndësinë e saj për shoqërinë, njoftimin e 
subjekteve për pasojat me të cilat do të ballafaqohen në 
rast se veprimtaria e tyre konstituon në shkelje të drejtës 
së autorit dhe të drejtave të përafërta, Task Forca kundër 
Piraterisë ka realizuar kampanjën me moton “Stop 
Piraterisë”. Gjatë kësaj kampanje  të gjitha subjektet kanë 
pasur mundësinë të pajisen me autorizime dhe kontrata 
nga bartësit e të drejtave, për prodhimin, shpërndarjen 
apo shitjen e produkteve që mbrohen me të drejtën e 
autorit. Kampanja të tilla janë realizuar  në vazhdimësi, 
duke u fokusuar në grupe të caktuara të interesit si tek 
qendrat e fotokopjeve, biblioteka dhe universitetet 
publike dhe ato private në qendrat e Kosovës. Në kudër 
të informimit dhe vetëdijësimit janë realizuar trajnime 
dhe vizita studimore për  pjesëtarët e policisë, inspektorët 
e tregut dhe për zbatuesit e tjerë të ligjit lidhur me mënyrat 
efikase për luftimin e piraterisë.

Veprimet e ndërmarra në terren – Task Forca 
Kundër Piraterisë dhe Falsifikimit, konkretisht 
Inspektorati i Tregut, në mbështetje të Drejtorisë për 
hetimin e Krimeve ekonomike dhe Korrupsionit 

të Policisë së Kosovës dhe Doganës së Kosovës, në 
vazhdimësi  bën kontrollimin e subjekteve të cilat merren 
me prodhimin, shitjen dhe shpërndarjen e materialeve që 
mbrohen me të drejtën e autorit.

Procesi kontrollues dhe mbikëqyrja e zbatimit të 
Ligjit për të Drejtat e Autorit, nga ana e Task Forcës, 
respektivisht Inspektoratit të Tregut është zhvilluar 
në disa qytete të Kosovës ku është bërë sekuestrimi i 
materialit pirat. Ka pas me qindra kontrolle të subjekteve 
ekonomike, nga ana e Inspektoratit të Tregut, në 
mbështetje të policisë së Kosovës dhe Doganës së 
Kosovës. vetëm aksioni i fundit kundër piraterisë në 
Prizren, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Pejë dhe Prishtinë, 
ka sjellë si rezultat sekuestrimin e 732 librave arsimore-
shkencore dhe profesionale, 812 cD dhe 54 DvD me 
material muzikor dhe film. Ndaj bizneseve tek të cilat 
është gjetur materiali pirat, pa leje dhe pa marrëveshje me 
mbajtësit e të drejtave, Inspektorati i Tregut ka shqiptuar 
gjobën përkatëse. 

Luftimi i piraterisë fizike ka treguar rezultatet e para 
pozitive të saj, deri më tani janë sekuestruar mbi 40 mijë 
kopje të materialeve pirate. vlen të përmendet fakti që 
për dallim nga kur janë bërë inspektimet e para nga ana 
e Task Forcës në Gusht të vitit 2013, ka rënie të madhe 
të numrit të materialëve pirate në treg, kjo tregohet edhe 
nga numri i sekuestrimeve përkatësisht vetëm në pjesën 
e dytë të vitit 2013 janë sekuestrua mbi 35 mijë kopje 
pirate, ndërsa në vitin 2014 dhe në pjesën e parë të vitit 
2015 janë sekuestruar rreth 5 mijë kopje pirate. Natyrisht 
që lufta ndaj kësaj forme të paraqitjes së piraterisë do 
të vazhdoj edhe me tej por një fokus i veçantë do ti 
kushtohet edhe luftimit të piraterisë digjitale. Në këtë 
aspekt, në bashkëpunim me mbajtësit e të drejtave, Task 
Forca kundër Piraterisë ka bërë identifikimin një numri 
të madh ueb faqeve me materiale pirate dhe u ka dërguar 
letër njoftimi administratorëve të këtyre ueb faqeve, duke 
ju kërkuar që të largojnë nga përmbajtja e tyre materialet 
që shkelin të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta, 
përndryshe do të merren masa ndaj tyre si bllokimi 
i operimit të uebfaqeve në territorin e Republikës së 
Kosovës.

Task Forca kundër piraterisë dhe falsifikimit, 
inkurajon mbajtësit e të drejtave dhe subjektet të cilat 
bëjnë prodhimin, shpërndarjen dhe shitjen e materialeve 
që mbrohen me të drejtën e autorit, se është  në veprim 
dhe do te ndërmerr aksione të vazhdueshme në treg, duke 
instaluar sistemin e mbrojtjes së krijimtarisë intelektuale 
dhe luftën kundër piraterisë si një mision të përditshëm të 
institucioneve shtetërore. Njëkohësisht Task Forca kërkon 
nga të gjithë personat të cilët pretendojnë së të drejtat e tyre 
janë duke u shkelur të drejtohen në organet kompetente, 
Inspektoratin e Tregut dhe Policinë e  Kosovës.
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veTëDIjeSIMI I 
PubLIKuT PëR Të 
DRejTëN e AuToRIT

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të 
Drejtat e Përafërta, e cila vepron në 
kuadër te Ministrisë së Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit, është themeluar në qershor 

të vitit 2010. Një ndër veprimtaritë e saj kryesore 
është promovimi dhe ndërmarrja e aktiviteteve për 
dhënien e informatave të duhura autorëve, bartësve 
të të drejtave dhe opinionit të gjerë lidhur me të 
drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta. Fillimisht, 
është parë si tejet i rëndësishëm informimi i 
vazhdueshëm i publikut, përmes organizimit të 
fushatave vetëdijesuese, duke besuar që secili 
aktivitetet do të kontribuojë pozitivisht në ngritjen 
e vetëdijes së qytetarëve për këtë çështje.

Kampanjat për informim dhe vetëdijesim
Në kuadër të veprimtarisë së saj, Zyra për të Drejtat 

e Autorit ka për obligim të informojë publikun lidhur 
me të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta. Me 
këtë qëllim është realizuar kampanja zyrtare, e cila 
është hapur më 23 prill 2012, me moton “Kosova 
mbron autorin”. Kjo kampanjë është realizuar 
me aktivitete të ndryshme, respektivisht përmes 
shpërndarjes së broshurave me pyetje dhe përgjigje 
për të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta, 
reklama audiovizuele të realizuara në televizionin 
kombëtar RTK, në portalet e lajmeve në internet 
dhe audio reklama në radiot kombëtare. Për më 
tepër, në kuadër të kampanjës janë realizuar edhe 

shumë takime me artistë dhe mbajtës të tjerë të të 
drejtave si dhe një ligjëratë me të rinj. 

Në kuadër të kampanjës vetëdijesuese është 
mbajtur konferenca dyditore, më 5 dhe 6 qershor 
2012, me temën “Menaxhimi kolektiv i të drejtës 
së autorit dhe pirateria”. Folësit kryesorë në 
konferencë kanë qenë ekspertë të fushës nga 
Sllovenia, hungaria dhe brukseli. Në konferencë 
ishte prezent një numër të madh pjesëmarrësish nga 
komuniteti krijues i vendit.

Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale

Me qëllim të promovimit të diskutimeve për rolin 
e pronësisë intelektuale në inkurajimin e inovacionit 
dhe kreativitetit që nga viti 2000 shtetet anëtare të 
organizatës botërore për Pronësi Intelektuale (obPI), 
26 Prillin e kanë vendosur të njihet si Dita botërore e 
Pronësisë Intelektuale. Në kuadër te kësaj, për çdo vit, 
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta 
në bashkëpunim me Agjencinë për Pronësi Industriale 
dhe Projektin e Financuar nga be “Forcimi i sistemit të 
pronësisë intelektuale në Kosovë” shënojnë këtë ditë me 
aktivitete të ndryshme. edhe këtë vit, në Kosovë u shënua 
Dita botërore e Pronësisë Intelektuale me organizimin e 
një konference dhe disa ekspozitave me produkte false, 
po ashtu me shprendarjen e broshurave me informata 



12

për mbrojtjen e të drejtave pronësore intelektuale. 

Bashkëpunimi i Zyrës me Komisionin Evropian
Një pjesë e kampanjave promovuese janë 

realizuar edhe në bashkëpunim me Komisionin 
evropian, përmes projektit “Fuqizimi i sistemit të 
pronësisë intelektuale në Kosovë”, i cili ka filluar 
më 5 shkurt 2013. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, 
është bërë realizimi i tri seminareve për komunitetin 
e biznesit  në disa komuna të Kosovës. Përmes këtyre 
seminareve është ligjëruar për të drejtën e autorit 
në përgjithësi, rëndësinë e pronësisë intelektuale 
në ekonomi, dallimin mes formave të ndryshme 
të mbrojtjes së pronësisë intelektuale, hapat e parë 
drejt mbrojtjes, e shumë informata të tjera. 

Portalet si pjesë e vetëdijesimit 
Më qëllim të njoftimit të të gjithë qytetarëve të 

Republikës së Kosovës, lidhur me rëndësinë e të 
drejtës së autorit, është bërë realizmi i kampanjës 
“Kundër falsifikimit dhe piraterisë”, përmes mjeteve 
të informimit, përfshirë televizionet, radiot, gazetat 
e portalet si dhe rrjetet sociale. Kështu, për disa 
muaj radhazi, nëpër të gjitha mediet e lartcekura, 
është bërë transmetimi i dy banerëve me moton 
“Kosova mbron autorin” dhe “Stop piraterisë”.

Universitetet publike dhe private

Promovimi i të drejtës së autorit ka vazhduar me 
realizimin e disa kampanjave ku target i tyre ishin 
universitetet publike dhe private në të gjitha komunat 
e Kosovës, pasi që nocioni i të drejtës së autorit është 
ende një nocion i ri për studentët. Njëkohësisht, duke 
pasur parasysh që studentët përbëjnë një segment 
kryesor të shoqërisë sonë, gjatë këtyre kampanjave, 
pikërisht për vetëdijesimin e tyre, janë organizuar 
disa ligjërata me studentë nëpër  fakultete, lidhur me 
fushën e të drejtës së autorit. Përpos ligjëratës, ZDA 
ka bërë njëkohësisht shpërndarjen e broshurave me 
informacione të hollësishme për veprimtarinë e zyrës, 
për piraterinë, e shumë informata të tjera. 

Bibliotekat 
Target tjetër i kampanjave promovuese ishin 

edhe bibliotekat, ku sensibilizimi i publikut në 
fushën e librit ishte më se i nevojshëm, për shkak 
se pirateria në këtë fushë vazhdon të jetë në nivel 
të lartë. Po ashtu, duke parë se si botimi i librave 
shihet thjeshtë si një veprimtari fitimprurëse, duke 
mos respektuar asnjë rregull apo të drejtë të autorit, 
është bërë shpërndarja e materialit  promovues, me 
qëllim të informimit të stafit dhe shfrytëzuesve të 
bibliotekave.  

Shoqatat kolektive
vlen të theksohet fakti se fushatat vetëdijesuse 

të ZDA-së, respektimi dhe zbatimi  i të drejtave 
të autorit, lidhen ngushtë edhe me veprimtarinë 
e televizioneve. Të gjitha emisionet argëtuese, 
performanca dhe filmat që shfaqen në televizionet 
tona janë vepra të autorëve të caktuar, vepra këto 
të cilat gëzojnë mbrojtje dhe hyjnë në pjesën e të 
drejtave të përafërta. Krahas kësaj, Zyra për të Drejtat 
e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, gjatë fushatave 
promovuese, rëndësi të veçantë i ka kushtuar 
vetëdijësimit dhe informimit të televizioneve dhe 
radiove për respektimin e të drejtave të autorit. Në 
kuadër të kampanjave, nëpër të gjitha televizionet 
private dhe publike janë shpërndarë broshura me 
informata për të drejtat e autorit, për shoqatat 
kolektive, botuesit e producentët.

Rrjetet sociale 
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e 

Përafërta, që ka si veprimtari kryesore promovimin 
e të drejtës së autorit, rol të veçantë i ka dhënë edhe 
promovimit përmes rrjeteve sociale, të cilat kanë një 
ndikim në opinionin e gjerë. ZDA ka hapur faqen 
e saj në Facebook: Zyra për të Drejtat e Autorit 
dhe të Drejtat e Përafërta dhe ueb site-in: www.
autori-ks.com, ku përmes tyre bëhet shpërndarja e 
informatave lidhur me respektimin e të drejtës së 
autorit dhe luftimin e piraterisë.

Në aspektin e realizimit të aktiviteteve promovuese, 
me qëllim të afirmimit të mëtutjeshëm të të drejtave të 
autorit, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat 
e Përafërta do të vazhdojë me fushata informuese 
e vetëdijesuese lidhur me të drejtat e autorit dhe 
të drejtat e përafërta. Njëkohësisht, besojmë dhe 
synojmë që promovimi të drejtës së autorit në 
përgjithësi të ndikojë pozitivisht në ngritjen e cilësisë 
dhe sasisë së krijimeve kreative, duke ndihmuar 
komunitetin krijues në ngritje të të ardhurave për 
kreacionet e tyre dhe përfundimisht duke ndikuar 
në një aplikim më të mirë të ligjit për të drejtat e 
autorit dhe të drejtat e përafërta.
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Nga evGeNIyA TAbovA, 
udhëheqëse e ekipit euIPR

Projekti i quajtur “Përforcimi i Sistemit të të 
Drejtave të Pronësisë Intelektuale në Kosovë 
(DPI)” është një projekt i financuar nga 
be-ja dhe menaxhuar nga Zyra e bashkimit 

evropian në Kosovë si dhe implementuar nga 
Konsorciumi Pohl consulting & Associates dhe Zyra 
Daneze për Patenta dhe Marka Tregtare. Ka filluar më 5 
shkurt 2013 me një kohëzgjatje fillestare prej 24 muajsh. 
Megjithatë, me kërkesë të përfituesve është zgjatur për 9 
muaj dhe do të përfundojë më 4 nëntor 2015. 

Përfituesit kryesorë të projektit janë Agjencia për 
Pronësi Industriale (API) në Ministrinë e Tregtisë 
dhe Industrisë dhe Zyra për të Drejtat е Autorit 
dhe të Drejtat e Përafërta (ZDADP) në Ministrinë e 
Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Palët e tjera të interesit 
janë: Dogana, Policia, Inspektorati i Tregut, gjyqësia 
dhe komuniteti i biznesit në Kosovë. 

objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë 
në krijimin e ekonomisë së tregut përmes krijimit të një 
mjedisi të favorshëm për palët e interesit sa i përket tregut 
të Kosovës dhe për të lehtësuar tregtinë në mes Kosovës 
dhe be-së dhe partnerëve regjionalë tregtarë. 

Qëllimi i projektit është që korniza legjislative e DPI-
së të jetë në përputhje me pjesët relevante të legjislacionit 
të be-së (‘eu acquis’), të përforcojë kapacitetet e 
akterëve të përfshirë në sektorin e të drejtave të pronësisë 
intelektuale (ZPI, ZDADP dhe autoritetet zbatuese) si 

dhe të ngritë vetëdijen në Kosovë mbi rëndësinë dhe 
përfitimet e një sistemi efektiv të DPI-së. 

Aktivitetet  e projektit janë të grupuara në katër 
komponentë: 

Komponenti 1 – Asistencë për legjislacionin e PI-
së në Kosovë që të jetë në përputhje me legjislacionin 
e be-së (‘eu acquis’) 

Komponenti 2 – Ngritja e kapaciteteve për ZPI-në 

Duke pas parasysh 
rolin e rëndësishëm 
të institucioneve 
zbatuese në Kosovë - 
Dogana, Policia dhe 
Zyra e Prokurorit, 
Inspektorati i Tregut 
dhe gjyqësori, vëmendje 
e veçantë i është 
kushtuar ngritjes së 
kapaciteteve të tyre. 
Dhjetë seminare, 
disa punëtori dhe dy 
vizita studimore janë 
mbajtur. Një numër 
i përfaqësuesve nga 
këto institucione janë 
trajnuar në çështjet 
e PI-së dhe çështje 
specifike varësisht nga 
roli i tyre në zbatimin 
e procedurave.
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dhe ZDADP-në 
Komponenti 3 – Ngritja e kapaciteteve për 

autoritetet zbatuese 
Komponenti 4 – Ngritja e vetëdijes 
Sipas komponentit të parë legjislacioni parësor në 

fushën përkatëse është rishikuar përkundrejt direktivave 
dhe rregulloreve të be-së si dhe është përgatitur një 
analizë mbi zbrazëtitë ligjore. bazuar në rezultatet, janë 
përgatitur propozimet për ndryshime të Ligjit për të 
Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Ligjit për 
Patentat, Ligjit për Markat Tregtare, Ligjit për Dizajnin 
Industrial dhe Ligjit për Treguesit Gjeografikë dhe për 
emërtimet e origjinës, me qëllim të heqjes së të gjitha 
mospërputhjeve dhe mangësive të cilat janë paraqitur 
në analizën mbi zbrazëtitë ligjore. Draft- ligjet që 
ndryshojnë ligjet e tanishme kanë kaluar procedurat 
e koordinimit dhe tani janë në Kuvendin e Kosovës. 

Me kërkesë të Doganës po ashtu është elaboruar 
Draft-Ligji për Përforcimet Doganore të të Drejtave 
të Pronësisë Intelektuale. 

Po ashtu është rishikuar legjislacioni dytësor dhe 
është dhënë propozimi për ndryshime për katër 
udhëzime administrative në fushën e pronësisë 
industriale.  

Dy draft-rregullore lidhur me të drejtën e autorit 
janë përgatitur, përkatësisht një draft-rregullore mbi 
procedurën për përdorimin e shënimeve me shkrim 
dhe një draft-rregullore mbi kopjimin privat dhe 
reprografinë.

Një fjalor anglisht-shqip mbi pronësinë 
intelektuale që përmban termat e përdorura në 
direktivat dhe rregulloret e be-së është përgatitur 
me synim që të ju shërbejë përkthyesve të teksteve 
ligjore duke përmirësuar në këtë mënyrë cilësinë 
e përkthimit nga gjuha angleze të legjislacionit të 
pronësisë intelektuale.

Për momentin është duke u përgatitur një udhëzim 
administrativ mbi sanksionet administrative në 
fushën e pronësisë intelektuale.

Si komponent i ndërthurur, ngritja e kapaciteteve 
të të dy zyrave është realizuar gjatë tërë zbatimit të 
projektit. Anëtarët e stafit të API-së dhe ZDADP-
së janë trajnuar lidhur me çështje të ndryshme: 
direktivat dhe rregulloret e be-së, praktikën 
evropiane në ekzaminim, çështjet ligjore, praktikën 
gjyqësore përmes seminareve, punëtorive dhe 
sesioneve të trajnimit në vendin e punës dhe po 
ashtu vizitat studimore. Po ashtu janë mbajtur 
trajnime për organizatat dhe ndërmjetësuesit e 
menaxhimit kolektiv.

është propozuar një plan për zhvillim të API-
së që përfshin strukturën, stafin, përshkrimet e 

vendeve të punës etj. Sistemi i Automatizimit të 
Pronësisë Industriale është avancuar dhe stafi është 
ndihmuar në  tejkalimin e problemeve. udhëzimet 
për ekzaminim të patentave dhe markave tregtare 
janë përditësuar në përputhje me praktikën gjyqësore 
të be-së, po ashtu janë përpiluar udhëzimet për 
ekzaminimin e dizajneve industriale.

Duke pasur parasysh rolin e rëndësishëm të 
institucioneve zbatuese në Kosovë – Dogana, Policia 
dhe Zyra e Prokurorit, Inspektorati i Tregut dhe 
gjyqësori, vëmendje e veçantë i është kushtuar ngritjes 
së kapaciteteve të tyre. Dhjetë seminare, disa punëtori 
dhe dy vizita studimore janë mbajtur. Një numër i 
përfaqësuesve nga këto institucione janë trajnuar në 
çështjet e PI-së dhe çështje specifike varësisht nga roli 
i tyre në zbatimin e procedurave. Tema të ndryshme 
janë prezantuar dhe diskutuar: investigimi i shkeljeve 
të DPI-së, masat kufitare, funksionet mbikëqyrëse 
të inspektorëve të tregut lidhur me DPI-në, e drejta 
e autorit, bashkëpunimi në mes  institucioneve etj. 
Një doracak për investigimin e krimeve të PI-së është 
përpiluar dhe miratuar nga palët e interesit. 

Sipas komponentit të fundit shumë aktivitete janë 
zbatuar me synimin e ngritjes së vetëdijesimit publik 
rreth ekzistencës së të drejtave të PI-së. Çdo vit më 
26 prill, Dita botërore e Pronësisë Intelektuale, është 
shënuar me një ngjarje të madhe: një konferencë, një 
ekspozitë të falsifikimeve, një fushatë të madhe të 
mediave dhe shpërndarje të pamfleteve të ndryshme 
dhe materialeve të tjera.  

Seminari mbi Pronësinë Intelektuale për bizneset 
është mbajtur në qytetet: Prishtinë, Mitrovicë, Ferizaj 
dhe Gjakovë si dhe janë përpiluar udhëzues mbi 
pronësinë industriale dhe të drejtën autoriale me synim 
bizneset në Kosovë. Një klip që promovon pronësinë 
industriale është prodhuar. 

Një program i arsimimit mbi PI-në për kurrikulën 
e universiteteve është zhvilluar dhe disa trajnime janë 
organizuar për studentë nga universitetet në Prishtinë, 
Prizren dhe Gjilan. 

Gjatë periudhës së mbetur të projektit do të iniciohet 
strategjia e re e DPI-së ndërsa Direktiva e be-së mbi 
Menaxhimin Kolektiv të së Drejtës Autoriale do të 
përfshihet në kornizën ligjore të Kosovës. 

Rezultatet e zbatimit të projektit deri më tani janë 
mjaft pozitive. Megjithatë, ka ende mjaft hapësirë për 
përmirësim. Fushat kryesore për t’u zhvilluar tutje 
kanë të bëjnë me menaxhimin kolektiv të së drejtës 
autoriale dhe përforcimin e DPI-së. Sistemi për 
menaxhimin kolektiv  duhet të fillojë të funksionojë 
dhe po ashtu kapaciteti i institucioneve zbatuese dhe 
bashkëpunimi në mes tyre duhet të përforcohet.
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PSe ëShTë e NevojShMe 
Të KRIjoheT Një SISTeM 
PëR KoMPeNSIMIN e 
KoPjIMIT PRIvAT Në KoSovë?

Konventa e bernës dhe Direktiva 2001/29/
ec e Parlamentit evropian dhe e Këshillit 
të datës 22 maj 2001 mbi harmonizimin e 
aspekteve të caktuara të së drejtës së autorit 

dhe të drejtave të përafërta në shoqërinë e informacionit 
(oj L 167, 22/06/2001, p . 42- 46), lejojnë shtetet 
anëtare të sigurojnë përjashtime dhe kufizime për të 
drejtën e riprodhimit. Ligji për të drejtat e autorit dhe 
të drejtat e përafërta në Kosovë, ka paraparë përjashtim 
për kopjim privat dhe reprografi në nenin 44, meqenëse 
është praktikisht e pamundur për të dhënë leje për një 
numër të madh të përdoruesve ose të monitorohen 
përdorime për qëllime të tilla. Në këmbim, për humbjen 
e të ardhurave ose dëmeve të shkaktuara ndaj bartësve 
të të drejtave përmes kopjimit privat, sipas nenit 38, 
autorëve dhe pronarëve të të drejtave të përafërta u takon 
një kompensim i drejtë. Neni 39 përcakton përgjegjësinë 
e prodhuesve dhe importuesve për një kompensim të 
tillë. Shuma e një shpërblimi të tillë do të vendoset nga 
Qeveria në pajtim me nenin 40 par. 1 të ligjit.

Deri më sot nuk ka pasur një vendim për këtë çështje; 
kështu, sistemi nuk është i realizueshëm. është urgjente 
miratimi i një rregulloreje të tillë meqenëse përvoja në 
Shtetet Anëtare të be-së, tregon se palët e interesuara 
mund të angazhohen në kontestet e gjera dhe që marrin  
kohë. Mungesa e rregullores e kompensimit të kopjimit 
privat është duke e paralizuar funksionimin normal të 
tregut për pajisje dhe media në Kosovë dhe krijon një 
pasiguri të madhe ligjore për ata përgjegjës për kompensim 
(dmth prodhuesit dhe importuesit) dhe bartësve të të 
drejtave. Prodhuesit dhe importuesit mbajnë rrezikun 
financiar pasi që ata nuk e dinë nëse, dhe deri në çfarë 
shkalle, duhet të përfshihet kompensimi në çmimin e 
produkteve të tyre. Kompensimet mund të kërkohen në 
mënyrë retroaktive, për shkak të një vendimi të vonuar 
mbi zbatueshmërinë e një kompenzimi për një produkt 

Nga IoANNIS KIKKIS
Fakulteti i Drejtësisë, universiteti i Nantes, Francë
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të futur në treg. Në një mënyrë të ngjashme, situata ka 
një ndikim negativ në bartësit e të drejtave meqenëse ata 
nuk i njohin nivelet e kompensimit të drejtë që ata presin. 
Për më tepër, pagesa mund të arrijë bartësit e të drejtave 
vetëm pas kohës kur një produkt i caktuar është vënë në 
treg dhe “dëmi” është bërë.

Sistemi i kopmpensimëve të vecanta është krijuar për 
shkak se bartësit e të drejtave nuk kanë asnjë mundësi tjetër 
që të kompensohen për kopjet e bëra nga përdoruesit 
përfundimtarë. Një sistem i kompensimit për kopjim 
privat është shumë i zakonshëm në evropë. vetëm disa 
Shtete Anëtare nuk kanë një skemë të kompensimit 
për kopjimin privat, të tilla si Qipro, Irlanda, Malta, 
Luksemburgu dhe Mbretëria e bashkuar. Në të njëjtën 
kohë ka shumë dallime në administrimin e kopjimit privat 
dhe taksave reprografike në be, për shkak të traditave dhe 
vlerave të ndryshme që mbështesin politikat kulturore të 
Shteteve Anëtare, si dhe të faktorëve ekonomik të tillë si 
të ardhurat për kokë banori. Megjithatë, taksat mbeten 
një burim i rëndësishëm i të ardhurave për bartësit e të 
drejtave.

Shtetet Anëtare ndjekin qasje të ndryshme në 
përcaktimin e vlerës së kompensimëve,  kategorinë 
e produkteve që do të ngarkohen për të paguar 
kompensimin, përgjegjësinë e akterëve të tregut, 
metodologjinë e raportimit, mjete juridike të monitorimit 
dhe zbatimit dhe mënyra të vendosjes së tarifave. Këto 
janë fushat kyçe të politikës kombëtare dhe provë për 
vendim-marrje në lidhje me rregulloren e paraparë që 
është e nevojshme.

Gjykata e Drejtësisë e bashkimit evropian (GjDbe) 
insistoj në vendimin e saj në çështjen c-467/08 (Padaëan v 
SGAe) se kompensimi i drejtë domosdoshmërisht duhet 
të llogaritet në bazë të kriterit të “dëmit” të shkaktuar ndaj 
autorëve të veprave të mbrojtura me futjen e përjashtimit 
të kopjimit privat. Ka një lidhje të drejtpërdrejtë në mes 
të personave që shkaktojnë dëm dhe përfitimit nga 
përjashtimi dhe personave që financojnë një sistem të 
një kompensimi të drejtë. Kjo është mënyra e vetme 
për të siguruar konsistencë, efektivitet dhe legjitimitet në 
sistemin e kompenzimit.

Në çështjen c-462/09 (Stichting de Thuiskopie vs 

opus) GjDbe kryesisht ka adresuar detyrimin e një Shteti 
Anëtar që ka aplikuar përjashtimin për kopjim privat të 
ofroj kompensim të drejtë. Gjykata, megjithatë, po ashtu 
theksoi se ‘dëmi’ i vuajtur nga bartësit e të drejtave lind në 
territorin ku përdoruesit privatë përfundimtar banojnë. 
Në qoftë se një përjashtim i kopjes private është dhënë 
në Ligjin për të drejtat e autorit, kompenzimet përkatëse 
duhet të mblidhen.

Për arsye të efikasitetit, dhe pamundësisë së mbledhjes 
nga individët, sistemi më i zakonshëm është ku 
importuesit dhe prodhuesit janë të detyruar të paguajnë 
kompensimet, të aplikuara në pajisjet e inçizimit apo 
mediave të përdorura nga individët për përdorimin e tyre 
privat. Supozohet se taksat rrjedhimisht do të përfshihen 
në çmimin e shitjes së produkteve që i vihet ngarkesa 
për kompensim. Në çështjen c-467/08 (Padaëan vs 
SGAe) GjDbe theksoi se “asgjë nuk i ndalon ata që 
janë të detyruar të paguajnë kompensim nga kalimi i 
ngarkesës për kompensim privat të kopjimit në çmim”. 
Kështu, barra e taksës përfundimisht do të mbahet nga 
përdoruesi privat që paguan atë çmim dhe i cili duhet të 
konsiderohet “si personi në mënyrë indirekte i detyruar 
të paguajë kompensim të drejtë”.

Mediat dhe pajisjet bosh mund të përdoren për 
qëllime që nuk kanë të bëjnë asgjë me përjashtim të 
kopjimit privat. Për shembull, ato mund të përdoren 
për ruajtjen e të dhënave profesionale (printime blu, 
softuer, dhe manuale). ose ato mund të përdoren për 
riprodhime profesionale ku licenca do të mund të 
kërkohej. Ngarkesat për kompensim e kopjimit privat 
nuk do të aplikohen për përdoruesit profesionistë. 
Ngarkesat e kopjimit privat duhet më parë të zbatohen 
ekskluzivisht për blerjet e bëra nga personat fizikë si 
përdorues privatë. GjDbe, bëri të qartë në vendimin 
e saj në çështjen c-467/08 (Padaëan vs SGAe) që 
ngarkesat e kopjimit privat nuk duhet të vendosen 
mbi mallrat që janë fituar në mënyrë të qartë për 
qëllime që nuk lidhen me kopjimin privat. Si rezultat i 
çështjes ‘’ Padaëan ‘’ ligji ka ndryshuar në Francë, dhe 
baza ligjore për mbledhje poashtu do të preket në një 
numër të vendeve të tjera (p.sh. holanda dhe belgjika)

Sistemet e kompensimit do të mbeten të 
rëndësishme në të ardhmen e afërt me kusht që sistemet 
kompenzuese të kopjimit privat përshtaten mjaftueshëm 
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shpejtë për tu zhvendosur nga preferenca e konsumatorit 
në teknologji të reja kopjuese digjitale. Legjislacioni nuk 
mund të bazohet në produkte më pak të njohura ose të 
vjetruara por do të mbulojë mediat e përdorura në një 
shkallë të madhe nga ana e konsumatorëve për inçizim 
të muzikës. Një shembull i fundit është rasti i kartave të 
kujtesës micoSD, por për këtë çështje nuk është vendosur 
ende. Një propozim i mëhershëm i cPcc, avokon që 
Ligji i të Drejtave të Autorit të ndryshohet për të përfshirë 
kompensimin për kopjim privat për MP3, ishte refuzuar 
nga bordi i të Drejtave të Autorit të Kanadasë.

Megjithatë vendimmarrësit duhet të përballen me një 
lobim të fortë kundër kompensimit të kopjimit privat 
nga akterët kyç në industrinë e teknologjisë informative. 
Qëndrimi ndaj të drejtës së autorit i bën skemat e 
kompensimit të kopjimit privat jo shumë popullore 
dhe dikush mund të ngurrojë të mbështes vënjen e 
ngarkesave të reja për shkak të shumëfunksionalitetit të 
pajisjeve. Telefonët e menqur që shiten për kapacitetin 
e tyre për të regjistruar dhe ruajtur një numër të madh 
të këngëve janë një shembull i mirë. Një marrëveshje 
e përgjithshme për të vënë taksa për telefonët e 
menqur është pothuajse jo-ekzistente, dhe prodhuesit 
e telefonëve të menqur janë në ballë të bizneseve duke 
luftuar zgjerimin e sistemeve të kompensimit. Nga 
të gjitha këto rrethana, rezultati është se bartësit e të 
drejtave janë duke humbur para, ndërsa riprodhimet 
për përdorim personal janë në rritje në vendet ku ritmi 
i ndryshimit është tepër i ulët, ose ku nuk është duke 
ndodhur asnjë ndryshim.

Një vendim i fundit i GjDbe, vendimi c-463/12 
Nokia vs copydan båndkopi hodhi dritë mbi një numër 
pyetjesh me të vërtetë të rëndësishme që lidhen me 
kompensimet private të të drejtave të autorit. copydan, 
një shoqëri Daneze mbledhëse e kompensimeve, kërkoj 
pagesën e kompenzimit nga Nokia Danmark A / S për 
kartat e ndashme të ruajtjes së të dhënave siç mbahen në 
disa nga telefonat mobil të Nokias. Ato karta të kujtesës 
lejojnë përdoruesit të ruajnë veprat që mbrohetn me të 
drejtën e aurorit, të tilla si muzikë dhe video dosje, si dhe 
të dhëna personale. Kështu, ata mund të quhen ruajtës 
mediash “multifunksionalë”. Nokia diskutoi detyrimin 
e saj për pagimin e taksave të së drejtave të autorit. 
Përfundimisht, Gjykata Daneze (Østre Landsret) ndaloi 

procedurat kryesore dhe dërgoi një numër pyetjesh për 
vendimin paraprak të GjDbe.

GjDbe mori qëndrimin se, në parim, është e 
parëndësishme nëse një medium është njëfunksional 
ose shumëfunksionalë. Ngarkesat për kompensim për të 
Drejtën e Autorit mund të vendosen, nëse të paktën një 
funksion kosiderohet për kopjim privat, edhe në qoftë 
se ky funksion është i natyrës ndihmëse. Megjithatë, 
funksioni kryesor i ruajtësit të të dhënave, duhet të 
merret parasysh përderisa vlerësohet se qka mund të 
jetë një kompensim i drejtë. Shtetet anëtare mund të bëj 
dallimin e mëtutjeshëm në mes të mediave për ruajtje të 
cilat janë të ndashme (si në rastin e Nokias), dhe media 
të cilat janë pandashmërisht të integruara në një pajisje. 
Megjithatë, diferencimi duhet të jetë i justifikuar në 
mënyrë të arsyeshme.

Për më tepër, në lidhje me kërkesën e kompensimit të 
drejtë, është e parëndësishme nëse bartësi i së drejtës ka 
dhënë pëlqimin e tij të qartë për kopjim privat. Pëlqimi i 
tillë është pa efekt në kërkesën për kompensim.

Gjithashtu, zbatimi i masave të mbrojtjes teknike për 
të parandaluar kopjimin e paautorizuar është pa efekt në 
këtë drejtim. Megjithatë këto masa mund të merren në 
konsideratë nga ana e Shteteve Anëtare kur të vendoset 
mbi shumën aktuale të kompensimit që është duke u 
caktuar.

Kompensimi është, megjithatë, jo i domosdoshëm, ku 
dëmi i shkaktuar ndaj bartësit të së drejtës është minimal. 
Në vendosjen e këtij niveli, është në diskrecionin e 
Shteteve Anëtare se ku të vendoset pragu, për aq kohë 
sa ajo aplikohet në mënyrë konsistente me parimin e 
trajtimit të barabartë.

GjDbe më tej thekson se asnjë kompensim nuk 
duhet të paguhet për kopjimin e veprave të bëra nga 
burime të paligjshme. 

Tani mbetet që Shtetet Anëtare dhe Kosova të 
rishqyrtojnë zbatimin e tyre kombëtar të Nenit 5 (2)(b) 
të Direktivës 2001/29 dhe të verifikojnë nëse udhëzimi i 
GjDbe reflektohet në mënyrë adekuate. Mesazhi kryesor 
është se shumëfunskionaliteti nuk e liron prodhuesin apo 
importuesin nga detyrimi për të paguar taksat e autorit.
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Nga: SADIje ToPojANI, 
udhëheqese e sektorit për 
Pronësi Intelektuale në Doganën e Kosovës

Dogana e Kosovës (DK) si organ ekzekutiv 
në kuadër të Ministrisë së Financave është 
përgjegjëse për zbatimin e politikave 
doganore në Republikën e Kosovës. Andaj, 

si pjesë e strukturave shtetërore, DK-ja përveç mbledhjes 
së të hyrave luan një rol shumë të rëndësishëm edhe në 
mbrojtjen e tregut nga mallrat e falsifikuara dhe pirate që 
hyjnë apo dalin nga Republika e Kosovës. 

Dogana e Kosovës historikisht nuk ka qenë 
drejtpërdrejt përgjegjëse për mbrojtjen e të  drejtës së 
pronësisë intelektuale, por me adaptimin e ligjeve të reja, 
të harmonizuara me Acquis communautaire, DK-ja tani 
ka kompetenca që më parë nuk i ka pasur për mbrojtjen, 
njohjen dhe promovimin e të drejtave të pronësisë 

Progresi i Doganës së Kosovës 
Në LuFTëN KuNDëR 
FALSIFIKIMIT  
Dhe PIRATeRISë

intelektuale. 
DK-ja ka  rregulluar infrastrukturën ligjore dhe ka 

krijuar mekanizmat për të mbrojtur të drejtat e PI-së, në 
mënyrë që të arrihet sukses në modernizimin e Doganës, 
konform praktikave më të mira të be-së, të përcaktuara 
si në udhërrëfyesin Doganor të be-së (eu blueprint). 
Njëra ndër detyrat më të vështira por gjithashtu aspekti 
më i rëndësishëm  për Doganën e Kosovës është krijimi 
i kapacitetit të domosdoshëm operacional, ku prioritetet 
e reja dhe sfidat paraqiten për shkak të globalizimit 
dhe rritjes së shpejtë të tregtisë, e që bën thirrje për 
bashkëpunim ndërkombëtar, harmonizim të legjislacionit 
me atë të be-së. 

Me qëllim të krijimit të një sistemi efikas të mbrojtjes 
së të drejtave të PI-së, për luftimin e piraterisë dhe 
falsifikimit, Qeveria e Kosovës ka miratuar “Strategjinë 
Shtetërore të Republikës së Kosovës për Pronësinë 
Intelektuale” dhe “Strategjinë Kundër Falsifikimit dhe 
Piraterisë”. Nga këto Strategji janë paraparë themelimi i 
Këshillit Shtetëror për PI-së dhe themelimi i Task Forcës, 
e që Dogana e Kosovës është anëtare, ku në vazhdimësi 
jep kontribut në përmbushjen e objektivave të planit të 
veprimit në nivel nacional. 

DK-ja ka zhvilluar një Plan Strategjik 2013-2015, 
ku për qëllim ka krijimin e një administrate moderne 
doganore, avancimin e një sistemi efikas të vjeljes së të 
hyrave, lehtësimin e tregtisë legjitime dhe fuqizimin e 
kapaciteteve për mbrojtjen e shoqërisë. Zbatimi efikas 
i të drejtave të pronësisë intelektuale është një element 
shumë i rëndësishëm për rritjen e progresit ekonomiko-
social, garantimin e një mjedisi të shëndoshë, tërheqjen e 
investimeve të huaja në Kosovë si dhe është standard që 
duhet plotësuar për procesin e integrimit në bashkimin 
evropian. DK-ja duke ju referuar KSo-së 2013-2015 
dhe Planit të veprimit 2014 ka realizuar objektivat që 
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janë përcaktuese për zbatimin dhe mbrojtjen e pronësisë itelektuale, duke shënuar rezultate 
të kënaqshme në regjistrimin aplikimeve të kërkesave për veprim dhe luftimin e falsifikimit 
dhe piraterisë. vlen të theksohet se, njëra ndër rezultatet e kënaqshme është edhe ngritja dhe 
forcimi i bashkëpunimit me komunitetin e biznesit, kjo vërehet përmes aplikimeve në Doganën 
e Kosovës, ku nga viti në vit janë shtuar kërkesa për veprim, e që tani Dogana numëron gjithsej 
84 aplikacione për 290 marka tregtare dhe 34 vepra të autorit. 

Autoritetet doganore si rezultat i ngritjes së bashkëpunimit ndërinstitucional, dhe me 
komunitetin e biznesit, kanë arritur progres në ndërmarrjen e masave doganore për mallrat që 
dyshohet se shkelin pronësinë intelektuale. Me krijimin e infrastrukturës ligjore dhe krijimin e 
mekanizmave për mbrojtjen e pronësisë intelektuale, në bashkëpunim me pikë kalimet kufitare, 
analizën e riskut dhe qendra të tjera të akterëve kyç, nga viti në vit DK-ja ka arritur rezultatet 
në ndalesën e mallrave që dyshohet se shkelin pronësinë intelektuale të cilat janë pasqyruar si 
më poshtë:;

Dogana e Kosovës, sipas Ligjit 03/L-170, ka për detyrë mbrojtjen e të drejtave të pronësisë 
intelektuale për mallrat që hyjnë në/ose dalin nga territori i Kosovës, me kërkesë të bartësve 
të së drejtës apo përfaqësuesve ose “ex-officio”, dhe administrimin e kërkesave për veprim në 
kuadër të mbrojtjes së pronësisë intelektuale.

bazuar në Ligjin 03-L/170/2010, për Masat Doganore për Mbrojtje të Pronësisë Intelektuale, 
autoritetet doganore kanë fuqi ligjore që të veprojnë sipas kërkesës për veprim dhe “ex-
officio”. Andaj, me plotësimin e kuadrit ligjor, Dogana e Kosovës që nga 2010 e deri më tani 
ka ndërmarrë një sërë veprimesh në luftimin e falsifikimit dhe piraterisë, e që vlen të përmendet 
si progres, gjatë vitit 2014 janë zbuluar 300 raste të mallrave që dyshohet se shkelin pronësinë 
intelektuale, ku në 20 raste Dogana ka vepruar “ex-officio”, ndërsa në 280 raste Dogana ka 
vepruar sipas kërkesës për veprim.

  
 

Mallrat që shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale (DPI), në të shumtën e rasteve paraqesin 
rrezik për shëndetin e qytetarëve, siç janë: produktet ushqimore, medikamentet, produktet 
kozmetike etj. dhe zbatimi efikas i DPI-së ndikon pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe 
sigurinë publike. Pra, mbrojtja dhe respektimi i të Drejtave të Pronësisë Intelektuale janë të 

Viti 2010 2011 2012 2013 2014
Numri i 
rasteve 3 48 56 163 300

Sasia e 
mallrave 66,130.0cp 167,174.0cp 284,864.0cp 733,033.0cp 1,814,736.0cp 

Vlera e 
mallrave

76,440.0 
Euro

746,569.0
Euro

669,057.0
Euro

984,563.0
Euro

4,755,170.0
Euro 
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lidhura ngushtë edhe me tregun e lirë, duke mbrojtur akterët ekonomikë, të cilët janë bartës 
të një të drejte nga konkurrenca e pandershme dhe mbrojtjen e konsumatorit nga mallrat e 
falsifikuara dhe pirate. Kategoria më e lartë e artikujve të ndalura nga Dogana gjatë vitit 2014 
janë: tekstili me 20% të numrit të përgjithshme të rasteve, më pas artikujt e tjerë janë mbathjet 
sportive me 14 %, pjesët për vetura me 11.33%, aksesorë 10%, parfume 8.33%, telefona dhe 
pjesë për telefona 8% etj. 

 
 

Ngritja e ndërgjegjësimit dhe vetëdijesimi i shoqërisë 

DK-ja në vazhdimësi është duke dhënë kontribut në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve dhe 
komunitetit të biznesit në lidhje me masat doganore për të luftuar falsifikimin më efektivisht 
dhe për të mbrojtur publikun ndaj kërcënimit për shëndetin dhe sigurinë.

Me qëllim të ngritjes së vetëdijes së qytetarëve dhe komunitetit të biznesit në lidhje me masat 
doganore, për të luftuar falsifikimin më efektivisht dhe për të mbrojtur publikun ndaj kërcënimit për 
shëndetin dhe sigurinë, DK-ja ka përgatitur broshurat dhe Manualin e DPI-së. Gjithashtu, DK-ja 
që nga viti 2011 ka qenë pjesë e organizimit të aktiviteteve të ndryshme për Ditën Ndërkombëtare të 
pronësisë intelektuale. Me qëllim të informimit të qytetarëve për rëndësinë e mbrojtjes së pronësisë 
intelektuale dhe rrezikun që mund t’u shkaktohet nga produktet  false, DK-ja çdo vit ekspozon 
mostrat e produkteve false dhe pirate të konfiskuara nga Dogana. 

Sfidat e DK-së në luftën kundër piraterisë dhe falsifikimit

Pavarësisht progreseve të arritura që nga hyrja në fuqi i Ligjit për Masat Doganore për 
Mbrojtje të Pronësisë Intelektuale e deri më tani, Dogana e Kosovës ka shumë sfida përpara në 
luftimin sa më efektivisht të falsifikimit dhe piraterisë.

Ndër sfidat kryesore janë:
• harmonizimi i Ligjit mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale me 
Rregulloren e Ke-së nr.608/2013,
• Rritja e nivelit të konkurrencës së ekonomisë së ligjshme, 
• Zhvillimi i bashkëpunimit me agjencitë përkatëse të zbatimit të ligjit, 
• Zhvillimi i partneritetit Doganë -biznes në fushën e PI-së, 
• Ngritja e vetëdijes së publikut si dhe informimi i publikut më për së afërmi me procedurat dhe 
veprimet që merren nga Dogana për mbrojtje të pronësisë intelektuale, 
• organizimi i kampanjave në Aeroportin Ndërkombëtar do të ishte një hap shumë i mirë për 
sensibilizimin e publikut.
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Të drejtat morale

Të drejtat morale përfshijnë autorizimet ekskluzive 
personale të autorit për të mbrojtur pacenueshmërinë 
e veprës dhe personalitetin e autorit.

E drejta e publikimit të parë nënkupton të 
drejtën ekskluzive të autorit për të vendosur kohën 
dhe mënyrën e publikimit të parë të veprës së tij.

E drejta e njohjes së autorësisë nënkupton të 
drejtën ekskluzive të autorit të njihet si autor i veprës 
dhe të drejtën të vendosë nëse autorësia e tij do të 
tregohet me emër, pseudonim apo shenjë.

E drejta e integritetit të veprës nënkupton të 
drejtën ekskluzive të autorit të kundërshtojë çfarëdo 
deformimi apo intervenimi në veprën e tij apo çfarëdo 
shfrytëzimi të tillë i cili do të paragjykonte  reputacionin 
e tij kreativ dhe respektin.

E drejta e pendimit nënkupton të drejtën 
ekskluzive të autorit të revokojë të drejtat pasurore që 
ia ka kaluar tjetrit, nëse për këtë ka arsye serioze morale, 
me kusht që bartësit të së drejtës t’ia kompensojë 
dëmin real të shkaktuar nga revokimi i tillë i të drejtës.

Të drejtat ekonomike

Të drejtat ekonomike përfshijnë autorizimet 
ekskluzive pasurore për të mbrojtur interesat pasurore 
të autorit. Të drejtat ekonomike i mundësojnë autorit 
të realizojë kompensim material për shfrytëzimin e 
veprave të tij nga personat e tjerë. Konkretisht, autori 
mund që të licencojë të tjerët për përdorimin e veprës 

së tij apo të shesë të drejtat e tij. 

E drejta e riprodhimit nënkupton të drejtën 
ekskluzive të autorit që të lejojë ose ndalojë riprodhimin 
e veprës së tij. Riprodhimi është bërja e një ose më 
shumë kopjeve të një vepre apo objekti të të drejtave 
të përafërta, qoftë drejtpërdrejt apo tërthorazi, 
në mënyrë të përkohshme apo të përhershme, në 
çfarëdolloj forme, në formë të plotë apo të pjesshme, 
përfshirë çdo regjistrim audio ose video, dhe ruajtje të 
përkohshme apo të përhershme të veprës apo objektit 
të të drejtave të përafërta në një medium elektronik, 
si për shembull fotokopjimi, skanimi i një vepre ose 
regjistrimi i një vepre muzikore të regjistruar më herët. 

E drejta e shpërndarjes nënkupton të drejtën 
ekskluzive të autorit për të lejuar ose ndaluar vënien 
në qarkullim të veprës origjinale apo kopjet e veprës 
së tij përmes shitjes apo ndonjë forme tjetër të bartjes 
së pronësisë, si për shembull shitjen e një libri, pikture 
apo skulpture. Kjo e drejtë shuhet me shitjen e parë 
ose bartjen në formë tjetër të pronësisë për origjinalin 
apo kopjen e veprës. 

E drejta e vënies së veprës në dispozicion të 
publikut nënkupton të drejtën ekskluzive të autorit 
të lejojë apo të ndalojë që vepra e tij t’i vihet në 
dispozicion publikut përmes përcjelljes lineare dhe 
jolineare, në mënyrën e cila i mundëson individit që 
veprës t’i qaset nga vendi dhe në kohën që ai e zgjedhë.

E drejta e qiradhënies nënkupton të drejtën 
ekskluzive të autorit të lejojë apo të ndalojë që origjinali 
apo ekzemplarët e veprës së tij të jepen në shfrytëzim 
për afat të caktuar, përmes përfitimit të drejtpërdrejtë 

ÇKA ëShTë ShKELjA E Të DREjTëS Së AUToRIT?

Shkelja e të drejtës së autorit nënkupton përdorimin e veprave të mbrojtura me 
Ligjin për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta pa leje paraprake nga 
titullari i të drejtës, respektivisht shkeljen e të drejtave ekskluzive, si të drejtës për 
riprodhim, shpërndarje apo komunikimin dhe  të drejtës për vënie në dispozicion të 
publikut. 
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apo të tërthortë pasuror.

E drejta e huazimit publik është e drejtë e 
autorit për kompensim të arsyeshëm kur origjinali 
ose ekzemplari i veprës së tij vihet në dispozicion 
përmes institucionit publik, për t’u përdorur për kohë 
të caktuar dhe pa përfitim të drejtpërdrejtë apo të 
tërthortë pasuror.

E drejta e interpretimit publik është e drejtë 
ekskluzive e autorit për të lejuar ose ndaluar recitimin 
publik, ekzekutimin muzikor publik ose shfaqjen 
publike të veprës së vet. 

E drejta e recitimit publik është e drejta e 
komunikimit të veprave të shkruara apo gojore përmes 
recitimit apo leximit të drejtpërdrejtë para publikut.

E drejta e ekzekutimit muzikor publik është 
e drejta e komunikimit të veprës muzikore përmes 
ekzekutimit të drejtpërdrejtë para publikut. 

E drejta e shfaqjes publike është e drejta e 
komunikimit të veprave skenike drejtpërdrejt para 
publikut.

E drejta e transmetimit publik është e drejtë 
ekskluzive e autorit të lejojë apo të ndalojë që 
recitimet, interpretimet ose shfaqjet e veprës së tij 
t’i transmetohen përmes altoparlantit, ekranit ose 
një mjeti tjetër publikut që gjendet jashtë vendit ose 
hapësirës burimore.

E drejta e përpunimit është e drejtë e autorit të 
lejojë apo të ndalojë përkthimin, përshtatjen skenike, 
përshtatjen muzikore apo përpunimin e veprës së tij 
në mënyrë tjetër, me qëllim të krijimit të një vepre të 
prejardhur.

E drejta e përshtatjes audiovizuele është e drejtë 
ekskluzive e autorit të lejojë apo të ndalojë që vepra e 
tij të përshtatet apo të shfrytëzohet për t’u fiksuar në 
vepër audiovizuele.

E drejta e komunikimit publik me anë të 
fonogrameve ose videogrameve nënkupton të drejtën 
ekskluzive të autorit të lejojë apo të ndalojë që vepra e 
tij, e cila është fiksuar në fonogram apo videogram, t’i 
komunikohet publikut me anë të mjeteve teknike për 
riprodhim audiovizuel.

E drejta e paraqitjes publike nënkupton të drejtën 
ekskluzive të autorit të lejojë apo të ndalojë që me anë 
të mjeteve teknike t’i komunikohet publikut vepra e 
tij audiovizuele, vepra fotografike, vepra figurative, 
vepra e arteve aplikative dhe dizajnit industrial, 
vepra koreografike dhe prezantimet shkencore apo 
teknike. 
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RoLI I PoLIcISë Së 
KoSovëS Në MbRojTjeN e 
PRoNëSISë INTeLeKTuALe

Në kuadër të detyrave dhe autorizimeve 
të përgjithshme të Policisë së Kosovës 
janë mbrojtja e jetës, pronës dhe ofrimi i 
sigurisë për të gjithë personat, dhe mbrojtja 

e të drejtave dhe lirive themelore të të gjithë personave. 
Këto detyra parashihen konform Ligjit Nr. 04/L-076, 
për Policinë e Kosovës, dhe  janë të garantuara edhe me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës. 

Si edhe në të gjitha fushat e tjera, që janë me interes 
për qytetarët e Republikës së Kosovës, edhe e drejta e 
autorit dhe të drejtat pronësore industriale janë pjesë 
e  strategjive dhe planeve të veprimit të Policisë së 
Kosovës, të cilat kanë një trajtim të posaçëm për shkak 
të kompleksitetit të tyre, dhe  për shkak të obligimeve 
që ka Kosova karshi  Marrëveshjes së Stabilizim 
Asociimit me bashkimin evropian.

Policia e Kosovës angazhohet në mënyrë aktive në 
mbrojtjen e të drejtave të autorit. Këtë e bën përmes 

Drejtorisë për hetimin e Krimeve ekonomike dhe 
Korrupsionit si dhe Sektorit të Krimeve Kibernetike. 
Këta janë dy mekanizma  të Policisë së Kosovës të 
cilat, përveç përgjegjësive tjera, janë përgjegjëse 
edhe për ndërmarrjen e aktiviteteve të nevojshme 
për të siguruar mbrojtje të pronësisë intelektuale në 
Republikën e Kosovës. 

Pjesëtarët e Policisë së Kosovës janë të trajnuar për 
të shqyrtuar të gjitha rastet e shkeljeve të pronësisë 
intelektuale. Zyrtarët policorë të Drejtorisë për 
hetimin e Krimeve ekonomike dhe Korrupsionit  
dhe të Sektorit të Krimeve Kibernetike kanë marrë 
pjesë në trajnime të shumta brenda dhe jashtë 
Kosovës në fushën e pronësisë intelektuale. Zyrtarët 
policorë po ashtu kanë marrë pjesë në seminare 
dhe punëtori të ndryshme në Kosovë dhe kanë 
specializuar njohuritë e tyre për hetimin dhe zhvillimin 
e procedurave të ndryshme me rastin e shkeljeve të të 
drejtave pronësore intelektuale. Kontribut të veçantë 
në këto të arritura kanë dhënë  edhe  Zyra e bashkimit 
evropian  në Kosovë dhe Zyra Daneze për Patenta 
dhe Marka Tregtare përmes projektit të bashkimit 
evropian për Pronësi Intelektuale.

Policia e Kosovës ka shqyrtuar një numër të 
madh të ankesave të përfaqësuesve të operatorëve 
ekonomikë si dhe të qytetarëve të Kosovës në lidhje 
me shkeljen e të drejtave të pronësisë intelektuale. 
Shumica e rasteve, që deri më tani Policia e Kosovës 
ka shqyrtuar,  kanë të bëjnë me shkelje të markës 
tregtare konform Ligjit për Marka Tregtare dhe 
Kodit Penal, si dhe me shkelje të të drejtave të 
autorit konform Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe 
të Drejtave të Përafërta dhe Kodit Penal.

Shkeljet më të shpeshta të pronësisë industriale 
janë ato shkelje të markave tregtare që kanë të bëjnë 
me brendet e njohura ndërkombëtarisht dhe   të cilat 
kanë të bëjnë me veshje të ndryshme, veshje sportive, 
veshmbathje, apo pajisje të ndryshme teknologjike, që 
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kanë rezultuar edhe me shkelje të së drejtës që rrjedh 
nga Patenta konform Ligjit për Patenta.

Rastet, me të cilat është ballafaquar deri më tani 
Policia e Kosovës në fushën e të drejtës së autorit, 
kanë të bëjnë me: sulme të faqeve (qeveritare, të 
institucioneve të ndryshme publike, të kompanive dhe 
të bizneseve të ndryshme), shpërndarje të materialeve, 
përmbajtja e të cilave mbrohet me të drejtën e  autorit. 
Policia e Kosovës gjithashtu ka pranuar kërkesa nga 
shtetet e tjera, të cilat kanë kërkuar ndihmë në lidhje 
me sulme të -faqeve të ndryshme, ku përveç shkeljes 
së të drejtës së autorit, është shkaktuar edhe vepra 
penale tjetër “përfitim pasuror i paautorizuar” përmes 
shfrytëzimit të shërbimeve, që ofrojnë kompanitë 
e ndryshme përmes  -faqeve në internet. Po ashtu, 
Policia e Kosovës i trajton të gjitha rastet e tjera që 
bien në domenin e mbrojtjes së të drejtave pronësore 
intelektuale në koordinim me Prokurorinë e shtetit, 
duke u bazuar në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës 
Penale, si dhe Ligjin për Parandalimin dhe Luftimin e 
Krimeve Kibernetike .

Të gjitha veprimet e Policisë së Kosovës janë 
konform legjislacionit në fuqi në Kosovë. Si ligje të 
cilave u referohet Policia e Kosovës në mbrojtjen e 
pronësisë intelektuale janë:

• Kodi Penal i Republikës së Kosovës,
• Kodi i Procedurës Penale i Republikës së 

Kosovës,
• Ligji për Parandalimin dhe Luftimin e Krimeve 

Kibernetike,
• Ligjet speciale “leg specialis”, që kanë të bëjnë 

me markat tregtare, patentat, dizajnin industrial, 
treguesit gjeografikë dhe emërtimet e origjinës, 
të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta.

Policia e Kosovës është Anëtare e Përhershme 

e Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektuale dhe 
Anëtare e Task Forcës kundër Piraterisë. Policia 
e Kosovës bashkëpunon ngushtë me të gjitha 
institucionet  relevante që janë përgjegjëse për 
administrimin, menaxhimin dhe zbatimin e të drejtave 
pronësore intelektuale, siç janë Dogana e Kosovës, 
Agjencia për Pronësi Industriale, Zyra për të Drejtat e 
Autorit, Administrata Tatimore, Inspektorati i Tregut, 
Agjencia e Inteligjencës Financiare etj. 

Në bashkëpunim me këto institucione, por 
edhe konform detyrës zyrtare, Policia e Kosovës  
ka zhvilluar hetimin e shumë rasteve, ka ushtruar 
kallëzime penale, si dhe ka kryer   disa operacione, dhe 
po ashtu ka hartuar statistika të rasteve të shkeljeve 
të të drejtave pronësore intelektuale, për nevoja 
policore po ashtu edhe për nevoja të Këshillit dhe 
Task- Forcës. Së fundi, Policia e Kosovës është pjesë 
e hartimit të  Doracakut mbi procedurat që duhet 
ndjekur me rastin e shqyrtimit të rasteve të shkeljeve 
të pronësisë intelektuale. Ky doracak shërben për 
pjesëtarët e Policisë së Kosovës, të Prokurorisë dhe 
agjenioneve tjera  për të unifikuar procedurat e hetimit 
dhe procedurat e tjera që kanë të bëjnë me këtë fushë.

Përfundimisht, vlen të theksohet se Policia e 
Kosovës është e gatshme dhe e përgatitur mjaftueshëm 
që të sigurojë mbrojtje për qytetarët e Kosovës, të cilët 
në një mënyrë ose në një  tjetër, janë autorë të veprave 
të ndryshme të mbrojtura me ligj: si shpikës, pronarë të 
brendeve të ndryshme, dizajnerë të produkteve tjera, 
vepra këto që  gëzojnë të drejtën e  mbrojtjes sipas 
legjislacionit në fuqi që mbulon pronësinë intelektuale 
në Kosovë.

Major Shaip HAVOLLI
Policia e Kosovës, 
Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit
Anëtar i Task Forcës Kundër Piraterisë
Anëtar i Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektuale
Trajner i Certifikuar në Fushën e Pronësisë Intelektuale
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eksploatimi i zhvillimeve teknologjike 
vendeve të avancuara është shumë i 
rëndësishëm, sidomos për vendet më pak 
të zhvilluara të cilave shpesh iu mungojnë 

mjetet për t’i zhvilluar ato vetë. Në Kosovë, kemi 
shumë shembuj të sektorëve të ndryshëm ku janë 
dhënë licenca nga vendet e be-së për eksploatimin 
e zhvillimeve teknologjike. Prandaj, është me rëndësi 
për lexuesit që të jepen disa informacione në lidhje 
me ndryshimet e fundit në legjislacionin e  bashkimit 
evropian në fushën e transferimeve teknologjike dhe 
licencimin e pronësisë intelektuale. Këto ndryshime 
në be vijnë në një moment kur debati në  lidhje me 
ndërlidhjen në mes të pronësisë intelektuale dhe të 
drejtën e konkurrencës sa vjen e shtohet në qarqet 
akademike dhe afariste.

Sa për sqarim, transferimi teknologjik arrihet përmes 
licencimit të pronësisë intelektuale tek kompanitë të 
cilat kanë burime dhe dëshirë për të zhvilluar dhe 
prodhuar teknologji për aplikim specifik, pra për 
shkaqe komercializimi. Një shembull i tillë mund të 
jetë licencimi i një  produkti softuerik i cili mbrohet 
me të drejtën e autorit me qëllim të përdorimit në 

Korniza e re ligjore e be-së 
PëR TRANSFeRIMe TeKNoLoGjIKe Dhe 
LIceNcIMIN e PRoNëSISë INTeLeKTuALe

industri.

bashkimi evropian i ndalon të gjitha marrëveshjet 
e licencimit të cilat e parandalojnë, kufizojnë 
apo e pengojnë konkurrencën dhe që krijojnë 
mundësi për abuzime të pozitës dominuese . Në 
anën tjetër, licencimi i teknologjisë është shpesh i 
domosdoshëm për ta mundësuar prodhimin pasi 
që eliminon nevojën për hulumtime dhe zhvillime të 
dyfishta teknologjike. Për këtë arsye, marrëveshjet e 
licencimit më shpesh prodhojnë efekte përfituese se 
sa të dëmshme për konkurrencën sepse mundësojnë 
licencimin e teknologjisë dhe të “know-how” te 
marrësi i licencës që i ndihmon këtij të fundit të 
prodhojë mallra dhe shërbime.

Në mënyrë që të arrihet një balancim më i mirë 
në mes të interesave të pronësisë intelektuale në një 
anë, dhe interesave të konkurrencës në anën tjetër, 
Komisioni evropian nxjerrë rregulla mbi aplikimin 
e Nenit 101 (3) të Traktatit mbi Funksionimin 
e bashkimit evropian që qeverisin licencimin e 
pronësisë intelektuale ku parashihen dispozita të cilat i 
vendosin këto marrëveshje në një port të sigurt karshi 
rregullave të konkurrencës.   Kjo nënkupton se sipas 
këtyre rregullave nën rrethana të caktuara, rregullat e 
konkurrencës mbi marrëveshjet dhe aranzhimet në mes 
të ndërmarrjeve nuk do të aplikohen për marrëveshjet 
e transferit të teknologjisë.   Kështu, në muajin maj 
të vitit 2014, në evropë kanë hyrë në fuqi rregullat e 
reja të licencimit të pronësisë intelektuale . Rregullorja 
e Komisionit (be-së) Nr. 316/2014 e datës 21 mars 
2014 mbi aplikimin e Nenit 101(3) të Traktatit mbi 
Funksionimin e bashkimit evropian për kategoritë 
e marrëveshjeve të transferimit të teknologjisë së 
bashku me  udhëzimet për vlerësimin e marrëveshjeve 
të transfereve teknologjike që zëvendësojnë rregullat 
e datës 27 prill 2004 parashohin disa rregulla të reja 
të ashtuquajtura “block exempt Rules”, apo rregulla 
përjashtuese për kategori të caktuara të marrëveshjeve, 
siç janë marrëveshjet për transferimin e teknologjive. 
Sipas rregullave të reja, për këto lloje të marrëveshjeve 
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ekziston supozimi se ato i kontribuojnë zhvillimit 
ekonomik dhe se konsumatorët e tregjeve të ndikuara 
marrin hise të arsyeshme nga përfitimet që sjellin këto 
zhvillime.  

Rregullorja Nr. 316/2014, e datës 21 mars 
2014 përmban dispozita me karakter retroaktiv që 
nënkupton se kompanitë kanë kohë deri në muajin prill 
të vitit 2015 t’i harmonizojnë marrëveshjet ekzistuese 
me rregullat e reja.

Rregullorja aplikohet për marrëveshjet e licencës në 
lidhje me patentat, të drejtat e autorit mbi produktet 
softuerike, “know-how” dhe disa të drejta të tjera të 
njohura si “të drejta teknologjike”. Rregullorja nuk 
aplikohet për marrëveshjet të cilat kanë për qëllim 
thjeshtë riprodhimin dhe shpërndarjen e të drejtës së 
autorit të produkteve softuerike pasi që marrëveshjet 
e tilla nuk kanë të bëjnë me licencimin e teknologjisë 
për të prodhuar por janë më shumë marrëveshje apo 
licenca të shpërndarjes .  Pra, vetëm nëse licenca lidhet 
drejtpërdrejt me prodhimin apo shitjen e produktit të 
kontratës, atëherë marrëveshja mund të mbulohet me 
Rregullore. 

Sipas Rregullores nuk do të konsiderohet kufizim 
apo pengim i konkurrencës nëse dy kompani arrijnë 
marrëveshje për ndarjen e tregut me kusht që 
pjesëmarrja e kombinuar në treg e këtyre kompanive të 
mos jetë më shumë se 20% për kompani konkurruese 
apo 30% për kompani jo-konkurruese .

Rregullorja nuk aplikohet për marrëveshjet që 
synojnë grumbullimin e teknologjive me qëllim të 
licencimit të tyre te palët e treta , pasi që ajo aplikohet 
vetëm për licencimet dhe marrëveshjet që lidhen mes 
dy ndërmarrjeve. 

janë disa dispozita të licencimit të cilat 
përjashtohen nga Rregullorja e vitit 2014, dhe të 
cilat duhet të vlerësohen për përputhshmëri me të 
drejtën e konkurrencës duke marrë parasysh të gjitha 
rrethanat relevante. Për shembull, nëse marrëveshjet 
e licencimit përmbajnë dispozita që parashohin që 
dhënësi i licencës mund ta detyrojë marrësin e licencës 

t’i jap atij licencë për shfrytëzimin e përmirësimeve 
në teknologjinë e transferuar, këto dispozita do t’i 
nënshtrohen rregullave të konkurrencës.

Dispozitat kontraktuale të cilat nuk i japin të drejtë 
marrësit të licencës të ngritë pretendime në lidhje me 
vlefshmërinë e të drejtave të pronësisë intelektuale 
në marrëveshje jo-ekskluzive të licencimit po ashtu i 
nënshtrohen rregullave të konkurrencës.

   
Më konkretisht, nga Rregullorja përfitojnë ato 

marrëveshje të cilat përmbushin kërkesat e Nenit 
101(3) të Traktatit që thotë se kufizimet e parapara në 
Nenin 101(1) të Traktatit mund të mos aplikohen në 
rast të marrëveshjeve që i kontribuojnë përmirësimit 
të prodhimit apo shpërndarjes së mallrave apo 
të promovimit të progresit teknik apo ekonomik 
. Të gjitha dispozitat e tjera duhet të vlerësohen 
individualisht sipas rastit në rast duke marrë parasysh 
disa faktorë, në veçanti strukturën dhe dinamikat e 
teknologjisë relevante dhe tregjet e produktit .

Neni 101 (1) i Traktatit të be-së ndalon të gjitha 
marrëveshjet dhe praktikat e bashkërenduara në mes 
të ndërmarrjeve dhe vendimet nga asociacionet e 
ndërmarrjeve, të cilat mund të ndikojnë në tregtinë në 
mes të shteteve anëtare dhe të cilat kanë për objekt apo 
efekt të synuar parandalimin, kufizimin apo pengimin 
e konkurrencës. Pra, rregullat e konkurrencës së be-
së aplikohen për të gjitha kompanitë që ushtrojnë 
afarizëm në evropë apo që japin licenca sipas të drejtave 
evropiane të pronësisë intelektuale, pavarësisht asaj se 
a ka kompania e tillë seli në evropë apo jo. 

Rrjedhimisht, edhe rregullat e reja mbi aplikimin 
e Nenit 101(3) të Traktatit të be-së për kategoritë e 
marrëveshjeve të transferimit të teknologjive aplikohen 
për çdo kompani që bën biznes në evropë, përfshirë 
kompanitë e huaja eksportuese.

Për këtë arsye është e preferuar që nën dritën e 
kufizimeve të vlerësohen të gjitha marrëveshjet aktuale 
dhe të ardhshme të transferit të teknologjisë në mënyrë 
që të kontrollohet nëse ato janë në pajtim me kërkesat 
e ndryshuara të ligjeve të konkurrencës së be-së.
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TRAShëGIMIA 
e Të DRejTAve 
MoRALe Të AuToRIT

Shumica e njerëzve 
shqetësohen se kush 
do të bëhet pronar i 
pasurisë së tyre pasi 

që ata të ikin nga kjo botë. 
Nisur nga kjo, shpesh hartojnë 
testamente, ku trashëgimtarëve 
të tyre ua lënë shtëpitë, 
aksionet në kompani, pronat 
e ndryshme, me fjalë të tjera, 

ato që i kanë. Por është një kategori e njerëzve që si 
pasurinë më të madhe nuk i konsiderojnë pallatet e as 
vilat luksoze, por trashëgiminë e tyre të pavdekshme, 
veprat e veta artistike. Ata janë artistët.  

Shumë artistë  shqetësohen për “jetën” e veprave 
të veta, si do të përdoren gjatë dhe pas vdekjes së tyre. 
Disa autorë të tjerë kërkojnë nga pasardhësit e vet që 
t’i publikojnë disa vepra pas vdekjes dhe disa të tjera të 
mos i publikojnë fare. 

Mirëpo, çfarë ndodhë nëse pas vdekjes së autorit 
dikush merr përsipër ta rishkruaj një vepër të autorit 
apo nëse dikush e përvetëson veprën e një autori tjetër 
si të veten? Kush ka të drejtë ligjore që të reagojë ? A i 
ka paraparë ligji këto situata dhe si janë të rregulluara?

Gjykata Supreme e Kosovës, me aktgjykimin e 
datës 10.01.2012, me numër Ac.nr.28/2009, pati 
rastin që të jap përgjigje rreth pyetjeve të ngritura më 
lart, mirëpo, sipas vlerësimit tonë, ka dhënë përgjigje 
plotësisht të  gabuara rreth trashëgimisë së të drejtave 
morale të autorit.

Padia u iniciua nga trashëgimtarja e përkthyesit 
të veprës “ILIADA”, pranë Gjykatës së Qarkut në 
Prishtinë,  dhe e paditur ishte një shtëpi botuese 
nga Prishtina. Në kërkesëpadinë e saj, paditësja 
pretendonte se i ati i saj kishte përkthyer veprën në 
fjalë në vitin 1965 ndërsa shtëpia botuese e kishte 
botuar librin pa autorizimin e autorit të përkthimit 
apo trashëgimtarëve të saj, njëherë në vitin 2000 dhe 

herën e dytë në vitin 2006. Për këtë, paditësja kishte 
kërkuar 96,800 euro dhe atë: 6.800 euro dëmshpërblim 
për botimet e paautorizuara,  50.000 euro në emër të 
fitimit të humbur dhe 40.000 euro për “dëmin moral”.

Gjykata e Qarkut në Prishtinë, si gjykatë e shkallës së 
parë, vetëm pjesërisht e kishte aprovuar kërkesëpadinë, 
dhe atë vetëm për botimin e dytë, për të cilin nuk ishte 
dhënë pëlqimi me shkrim nga trashëgimtari. Gjykata 
Supreme e Kosovës me aktgjykimin Ac.nr.28/2009 
vërteton aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë 
me numër c.Nr.646/2006 të datës 28.01.2009. Pjesa 
më interesante e aktgjykimit është ajo që i takon 
pikërisht të drejtës morale të autorit.

Sa i përket të drejtave morale, në Aktgjykimin e 
Gjykatës së Qarkut thuhet:

“Nga provat e nxjerrura nuk mund të konkludohet se 
autorit, tani i ndjeri, ka ngritur padi për dëmshpërblim të dëmit 
moral apo se një dëm i atij lloji i është gjykuar. Bazuar në 
këtë dhe duke u mbështetur në nenin 66 të ligjit mbi të drejtat 
e autorit1  i cili shprehimisht parasheh se të drejtat morale 
nuk mund të kalojnë në persona të tjerë, gjykata vlerëson 
se kërkesëpadia për kompenzimim të dëmit moral është e 
pabazuar”. Më tutje, gjykata vazhdon arsyetimin “dëmi moral 
në trashëgimtar kalon vetëm në kushtet e parapara me nenin 
204 të LMD, që do të thotë vetëm nëse si i tillë është pranuar 
me aktgjykim të plotëfuqishëm apo me marrëveshje të shkruar”.

Gjykata Supreme përsërit më tej në aktgjykim të 
njëjtin arsyetim, duke shtuar se “paditësja nuk ka të drejtë 
në këtë kërkesë pasi që nuk është autor i këtij libri”.

1Në kohën kur është iniciuar ky rast, ka qenë në fuqi ligji i vjetër Nr.2004/45 i vitit 2006. 
Prandaj, edhe referencat që janë përdorur në aktgjykim janë me ligjin e vjetër. Mirëpo, në 
pjesën e analizës, ju kemi referuar ligjit të ri, pasi që në këtë pjesë nuk ka asnjë dallim sub-
stancial.
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I. Dallimi ndërmjet të drejtave morale dhe dëmit 
moral (jomaterial)

Fillimisht, konsideroj se Gjykata e Qarkut e po 
ashtu edhe Gjykata Supreme e Kosovës ngatërrojnë 
dëmin moral2  (apo jomaterial) me cenimin e të 
drejtave morale të autorit. Sipas definicionit që jep 
neni 137 i LMD-së, dëmi jomaterial është shkaktimi 
ndaj tjetrit i dhembjes fizike, vuajtjes psikike ose frikës. 
Ndërsa në Ligjin për të Drejtat e Autorit në nenin 4, 
pika g. thuhet: “Të drejtat morale” kanë kuptimin 
e kompetencave ekskluzive personale me të cilat 
mbrohet pacenueshmëria e veprave të mbrojtura me 
të drejtat e autorit dhe personaliteti i autorit. Pra, pos 
ngjashmërisë në emërtim, dallimi ndërmjet tyre është 
jashtëzakonisht i madh.

Ligji për të Drejtat e Autorit, në nënkreun D, 
përkatësisht në nenet 17-20, i parasheh këto të drejta 
morale të autorit:

1. e drejta e publikimit të parë- i jep autorit të 
drejtën ekskluzive për të vendosur kur dhe në 
çfarë mënyre do të publikohet vepra e tij.

2. e drejta e njohjes së autorësisë- i njeh autorit 
të drejtën që të njihet dhe të shënohet si autor i 
veprës.

3. e drejta në integritet të veprës- garanton 
pacenueshmërinë e veprës.

4. e drejta e pendimit- i jep të drejtë autorit që të 
revokojë kalimin e të drejtave pasurore, nëse për 
një gjë të tillë ka arsye serioze morale.

Nga këto, më të rëndësishmet janë e drejta e njohjes 
së autorësisë dhe ajo e integritetit të v eprës.

cenimi i të drejtave morale të autorit, jo 
domosdoshmërisht shkakton dëm moral apo 
jomaterial, dhe një ndërlidhje e tillë as që 
kërkohet me ligj. Për shembull, në rast të botimit 
të një vepre, ku botuesi harron të vendos emrin 
e autorit, nuk shkaktohet dëm moral sipas nenit  
137 të LMD-së, por është cenuar e drejta e njohjes 
së autorësisë sipas nenit 18 të Ligjit për të Drejtat 
e Autorit. 

Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm për 
mosngatërrimin e cenimit të të drejtave morale me 
dëmin moral janë edhe masat që mund t’i urdhërojë 
gjykata. Për cenimin e të drejtave të autorit, pra edhe 
të të drejtave morale, sipas nenit 181 të LDA-së bartësi 
i së drejtës mund të kërkojë:

- Gjetjen e ekzistimit të shkeljes;

- Ndalimin  e vazhdimit të shkeljes dhe përsëritjen 
e shkeljeve në të ardhmen;

- Largimin nga tregu dhe shkatërrimin e mallrave 
që shkelin të drejtat e autorit;

- Kompensimin e dëmit material dhe të dëmit 
jomaterial;

- Shpalljen e aktgjykimit në media.

Pra siç shihet, kompensimi i dëmit është vetëm 
njëra nga mundësitë që ligji ia jep autorit apo bartësit 
të së drejtës.

Po ashtu, që të ketë shpërblim të dëmit moral 
(jomaterial) kërkohet që të plotësohen edhe disa 
kushte. Në veprën e tij “Studime nga e drejta e 
detyrimeve II”, Dr. Alishani i përmend këto kushte: 
1. Shkaktimi i cenimit të nderit apo autoritetit të 
dikujt (në rastin tonë , cenimi i nderit të autorit), 
2. Shkaktimi i vuajtjes psikike me intensitet të 
caktuar dhe në kohë të caktuar, 3. veprimi i fajshëm 
(deliktor) i dëmtuesit, 4. Të dëmtuarit t’i shkaktohet 
dëm jomaterial dhe 5. Lidhja kauzale midis 
veprimit të ndërmarrë dhe pasojave të shkaktuara. 
Këto kushte janë kumulative për t’i mundësuar të 
dëmtuarit që me padi të kërkojë kompensimin e 
dëmit jomaterial. Ndërsa për vërtetimin e shkeljes së 
të drejtave morale, nuk nevojitet plotësimi i këtyre 
kushteve, por mjafton që të vërtetohet nëse ka pasur 
apo jo shkelje të njërës nga katër të drejtat morale 
të autorit. Nëse marrim shembullin e njëjtë, ku 
botuesi nuk ka përmendur fare emrin e autorit, 
një fakt i tillë është lehtësisht i verifikueshëm, 
mjafton të shikohet vepra dhe të konstatohet një 
gjë e tillë, pastaj mund të konstatohet nëse është 
shkaktuar dëmi apo jo. Sipas nenit 183 të LDA-së, 
autori ka të drejtë të kërkojë zhdëmtimin e duhur 
monetar për shkak të shkeljeve të të drejtave 
morale të tij.

Në rastet ku ka shkelje të të drejtave morale të 
autorit por nuk është shkaktuat dëmi jomaterial 
sipas dispozitave të LMD-së, bartësi i së drejtës 
mund të kërkojë masat e tjera që i parasheh neni 
181 i LDA-së, dhe kërkesë padia e tij nuk duhet të 
refuzohet për shkak të mosekzistimit të dëmit moral.

Prandaj, në rastin konkret, konsideroj se 
Gjykata gabimisht ka aplikuar nenin 204 të Ligjit 
mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve3, duke ia mohuar 
trashëgimtares të drejtën për të kërkuar të drejtat 
morale të të atit, në vend se të aplikonte nenin 67 të 
LDA- së së atëhershme, që, në mënyrë shumë të qartë, 
ia lejon një të drejtë të tillë.

2 Ligji NR. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve tashmë nuk e përdorë fare nocionin e 
dëmit moral, por atë të dëmit jomaterial (shih Kapitulli IV, nenet 182-189).

3Ligji mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve i RSFJ-së i vitit 1978 i aplikueshëm në kohën e zhvil-
limit të procedurës është zëvendësuar me Ligjin e ri Nr. 04/L-077.
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  II Kalimi dhe trashëgimi i të drejtave morale

Gjykata e Qarkut në Prishtinë, në arsyetimin e vet 
kishte theksuar se “mbështetur në nenin 66 të ligjit mbi 
të drejtat e autorit i cili shprehimisht parasheh se të 
drejtat morale nuk mund të kalojnë në përsona të tjerë, 
gjykata vlerëson se kërkesëpadia për kompenzimim të 
dëmit moral është e pabazuar”. Mirëpo, rasti i gjykuar 
nga Gjykata ishte iniciuar nga trashëgimtarja e autorit. 
Nisur nga arsyetimi i Gjykatës, pyetja që shtrohet 
këtu është, a lejohet të mbrohen të drejtat morale pas 
vdekjes së autorit?

është i drejtë konstatimi i Gjykatës se neni 66 i 
LDA-së, (tash neni 65 i ligjit të aplikueshëm) ndalon 
kalimin e të drejtave morale nga autori tek personat e 
tjerë. Mirëpo, neni në vijim, taksativisht parasheh se  
“Të drejtat ekonomike dhe të drejtat e tjera, si dhe 
zbatimi i të drejtave morale që zgjasin pas vdekjes 
së autorit, kalohen në përputhje me dispozitat për 
trashëgimi”. 

Me nocionin “kalim” të së drejtës morale 
nënkuptohet bartja – kalimi i të drejtave nga autori 
te personat e tjerë gjatë kohës që vetë autori është 
gjallë. Një praktikë e tillë ka gjetur aplikim shumë 
të gjerë në mbarë botën dhe bëhet me qëllim që 
autorët të mos bien në presionin e editorëve apo 
kompanive të mëdha që i blejnë të drejtat ekonomike 
të autorit dhe do të mund ta kushtëzonin autorin që 
edhe të drejtat morale t’i bartë tek ata. Pra, thënë më 
konkretisht, autori nuk mundet që me kontratë të 
shet apo ta bartë të drejtën për njohjen e autorësisë 
apo të drejtën e integritetit të veprës, që janë të 
drejta morale të tij. Sikur një gjë e tillë të lejohej, 
dhe autori të kalonte-barte të drejtën në integritetin 
e veprës, ai më nuk do të kishte të drejtë ligjore që 
të pengonte ndërhyrjet që do t’i bëheshin veprës së 
tij. Prandaj, me qëllim të evitimit të presionit ndaj 
autorëve, ligjvënësi ka vendosur një dispozitë të 
tillë. 

Sa i përket trashëgimisë, po fillojmë me disa 
sqarime logjike. Kohëzgjatja e mbrojtjes së të 
drejtave ekonomike të autorit zgjatë gjatë gjithë jetës 
së autorit dhe 70 vite pas vdekjes së tij4. Ndërsa, 
dy të drejta morale, ajo për njohjen e autorësisë së 
veprës dhe e drejta e integritetit të veprës zgjatë pa 
kufizim kohor5.  Nëse nuk do të lejohej trashëgimi i 
të drejtës morale, kjo dispozitë ligjore do të ishte e 
pa zbatueshme, pasi që askush pos trashëgimtarëve 

nuk do të kishte të drejtë të kërkonte mbrojtjen e të 
drejtave të paraardhësit të tyre.

Neni 67 i ligjit të vjetër dhe neni 66 i ligjit të ri 
parasheh që “të drejtat ekonomike dhe të drejtat e 
tjera, si dhe zbatimi i të drejtave morale që zgjasin 
pas vdekjes së autorit, kalohen në përputhje me 
dispozitat për trashëgimi”.

Ligji për të Drejtat e Autorit nuk hyn në detajet e 
procedurës së trashëgimisë së të drejtave të autorit, 
mirëpo e referon te legjislacioni për trashëgimi.

Ligji për Trashëgiminë e Kosovës Nr. 2004 / 
26  i parasheh dy baza për thirrje në trashëgimi, 
trashëgimia ligjore dhe testamenti. Duke i pasur 
parasysh specifikat e të drejtës së autorit, konsiderojmë 
se është e pëlqyeshme që për të drejtat e veta autoriale 
autorët të lënë testament. objekt i testamentit mund 
të jetë një pjesë apo e tërë pasuria e autorit, por edhe 
të drejtat morale të tij për veprat e veta. Pos anëtarëve 
të familjes, si përfitues të trashëgimisë, mund të 
caktohen edhe institucione kulturore, shkencore apo 
universitare, varësisht nga dëshira e autorit.

Për fund, konsiderojmë se është pjesërisht e gabuar 
dispozita e nenit 63 e LDA-së ku thuhet se e drejta 
e publikimit të parë dhe e drejta e tërheqjes zgjasin 
derisa autori të jetë gjallë. Sa i përket të drejtës së 
tërheqjes, konsiderojmë se është e drejtë që ajo të 
përfundojë me vdekjen e autorit, mirëpo assesi edhe e 
drejta e publikimit të parë. është fakt notor se shumë 
autorë nuk dëshirojnë që disa vepra t’i publikojnë para 
vdekjes dhe autorizojnë njerëz të afërm që një gjë 
të tillë ta bëjnë pas një periudhe të caktuar kohore. 
Prandaj, do të ishte e udhës që në rastin e parë të 
plotësim-ndryshimit të ligjit, edhe kjo dispozitë të 
ndryshohet, dhe të aplikohet dispozita e njëjtë sikurse 
për të drejtën për njohjen e autorësisë dhe integritetin 
e veprës.

FLoRIN LATA 
Avokat në “juDeX”, Firmë e Avokatisë

4 Shih nenin 61 të LDA-së.
5Shih nenin 64 të LDA-së.
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INTeRvISTë Me  INSPeKToRIN e LARTë Të MbIKëQyRjeS Së TReGuT  PëR KoNSuM 
Të PëRGjIThShëM, Në MINISTRINë e TReGTISë Dhe INDuSTRISë, GANI beRIShA

“Në NDjeKje Të 
PIRATeRISë Dhe FALSIFIKIMIT”

Z.Berisha, cila është veprimtaria e Inspektoratit 
të 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. 
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. Ne jemi të sigurt që të gjitha subjektet 
i përmbahen legjislacionit dhe kështu  kontribuojnë 
në rregullimin e tregut të brendshëm, për këtë arsye 
pjesë e rëndësishme e punës së përditshme është 
bashkëpunimi në mënyrë aktive me konsumatorët e 
Republikës së Kosovës.

Inspektorati i Tregut veprimtarinë e ushtron 
konform Ligjit Nr.03/181 për Inspektoratin dhe 
Mbikëqyrjen e Tregut dhe ka zyrën e saj qendrore në 
Ministri të Tregtisë dhe Industrisë, me zyrat e saj në të 
gjitha komunat e Republikës së Kosovës, ku ka gjithsej 
120 inspektorë të tregut.

Inspektorati i Tregut  është përgjegjës për 
mbikëqyrjen e zbatimit të 15 ligjeve dhe mbi 30 akteve 
nënligjore, si dhe direktivave dhe të qasjes së re dhe 
globale të bashkimit evropian të transpozuara nga 
MTI-ja.

Cili është bashkëpunimi i juaj me institucionet 
e lidhura me fushën e të drejtës së autorit dhe të 
drejtave të përafërta?

vlen të theksohet fakti se Inspektorati i 
Tregut në lëmin e mbrojtjes të së drejtës së 
autorit ka bashkëpunim të mirë më Zyrën për të 
Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta. Po 
ashtu, si institucione të zbatimit të ligjit, IT-ja ka 
bashkëpunim të gjerë edhe me Policinë e Kosovës, 
konkretisht Drejtorinë për Krime ekonomike dhe 
Antikorrupsion si dhe me Doganën e Kosovës. Në 

kuadër të këtyre bashkëpunimeve janë realizuar 
inspektime të përbashkëta gjatë vitit 2014 dhe 2015 
në disa qytete të Kosovës si: Prishtinë, Prizren, 
Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë e Pejë, ku ndaj subjekteve 
që kanë hasur në materiale apo produkte të 
shumëzuara, pa autorizim të autorit, janë ndërmarrë 
masa administrative me sekuestrim dhe shqiptim 
të gjobave, po ashtu edhe ngritje të procedurave 
gjyqësore në gjykata kompetente. 

Cili është roli i agjencisë në Task Forcën 
kundër piraterisë?

Roli i Inspektoratit të Tregut në kuadër të  Task 
Forcës është luftimi i piraterisë dhe falsifikimit të 
materialeve pirate, mjeteve që kanë shërbyer për 
prodhimin e tyre, parandalimin e rishfaqjes së kopjeve 
të falsifikuara, të identifikojë dhe denoncojë personat 
fizikë dhe juridikë që ndërlidhen me piraterinë, 
parandalimin e piraterisë në internet, të jep-shpërndajë 
informacione mbi rëndësinë e luftimit të piraterisë, të 
edukojë në vetëdijesimin e qytetarëve për të drejtën e 
autorit dhe të drejtave të përafërta.

Cilat janë veprimet që i keni ndërmarrë në 
kuadër të Task Forcës?

Inspektorati i Tregut në bashkëpunim me Task 

Materiale të sekuestruara nga Task Forca
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Forcën është vënë në ndjekje kundër piraterisë dhe 
falsifikimit-riprodhimit, shpërndarjes, shitjes së kopjeve 
të mbrojtura me të drejtën e autorit dhe vënies në 
dispozicion të materialit të mbrojtjes pa autorizim 
paraprak nga titullari i të drejtës. Në momentin  kur 
autorizimi i tillë është i nevojshëm në bazë të ligjit, 
Inspektorati  i Tregut bën  largimin-sekuestrimin e 
materialeve të shumëzuara –fotokopjuara, parandalimin 
dhe shfaqjen e tyre në treg, një sërë veprimesh tjera, si 
marrjen e masave  administrative, sekuestrimin dhe 
gjobitjen e personave dhe subjekteve ekonomike, 
ngritjen e procedurave  gjyqësore ndaj shkelësve të të 
drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta.

A keni pasur raste të sekuestrimit të materialeve 
të cilat janë konsideruar pirate ose mjeteve që 
kanë shërbyer për prodhimin e tyre?

Me qëllim të zbatimit të Ligjit Për të Drejtat e 
Autorit dhe të Drejtave të Përafërta, në bashkëpunim 
me Task Forcën, IT-ja ka inspektuar subjektet 
ekonomike që merren me fotokopjimin, shumëzimin 
e librave-dispensave, cD-ve, DvD-ve si dhe shitjen 
e tyre. Si rezultat i aksioneve të ndërmarra janë 
sekuestruar-larguar nga tregu: libra të autorëve të 
ndryshëm, cD, DvD, Play Station dhe për shkelësit e 
drejtës autoriale janë shqiptuar gjoba dhe janë ngritur 
procedura gjyqësore.

Çka ndodh më pas me këto materiale? 
Materialet e sekuestruara, libra, dispensa të autorëve 

të ndryshëm, cD, DvD etj., nga ana e Inspektoratit 
të Tregut të MTI-së me procesverbal janë dërguar në 

deponi dhe si të tilla ruhen ku priten rrjedhat e mëtejme 
procedurale për asgjësimin e tyre të përcaktuara me 
ligj.

A keni pasur ndonjë trajnim brenda apo jashtë 
vendit dhe cilat janë ato?

Inspektorati i Tregut  ballafaqohet me sfida të 
ndryshme duke u nisur nga infrastruktura ligjore ku nuk 
definohen qartë kompetencat dhe roli i inspektorëve 
të tregut, trajnimet e pamjaftueshme në fushën e të 
drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta. Deri më 
tani nuk kemi trajnime të mjaftueshme të kësaj natyre. 
Inspektorati i Tregut deri më tani nuk ka pasur ndonjë 
trajnim lidhur me zbatimin e të drejtave të pronës 
intelektuale prandaj për çdo veprim të tij në treg duhet 
paraprakisht të organizohen trajnime specifike në 
fushën e pronës intelektuale.

Cili është fokusi i Inspektoratit të Tregut në të 
ardhmen?

Fokusi kyç i IT-së mbetet përmirësimi i infra-
strukturës ligjore, fuqizimi dhe rritja e kompetencave 
për inspektorët e tregut, forcimi dhe bashkëpunimi 
me organe që ndërlidhen me punën e Inspektoratit 
në veçanti me gjykatat. Përmirësimi i kushteve dhe 
thellimi i bashkëpunimit dhe bashkëveprimit mes 
institucioneve kompetente zbatuese të ligjit në fushën 
e mbrojtjes së drejtave të autorit, po ashtu mbetet 
pikë në të cilën do të fokusohet IT-ja në të ardhmen. 
Por vlen të theksohet se në interes të veçantë për IT-
në është edhe organizimi i trajnimeve dhe këmbimi i 
përvojave mes institucioneve dhe shteteve të rajonit.       

Materiale të sekuestruara nga Task Forca



32

Nga EVIEN DAKo
Drejtor i Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit

Së pari më lejoni të shpreh urimet e mia më të 
sinqerta dhe në emër të stafit që unë drejtoj për 
revistën Tuaj periodike në fushën e pronësisë 
intelektuale dhe t`ju uroj suksese të mëtejshme 

në këtë rrugë. Në lidhje me të drejtën e autorit dhe 
të drejtat e lidhura, objektivi kryesor i politikave për 
mbrojtjen e pronësisë intelektuale në Shqipëri ka 
qenë garantimi i mbrojtjes së këtyre të drejtave, si dhe 
zbatimi efikas i tyre. organizimi dhe struktura aktuale 
institucionale dhe ligjore kërkon reforma të mëtejshme 

të mirë-organizuara në mënyrë që të jenë në përputhje 
me praktikat më të mira të vendeve të be-së. 

ZShDA-ja vazhdon të bëjë rolin e saj promotor 
të ndërgjegjësimit dhe të informimit të kategorive 
të ndryshme të subjekteve, përdorues të produktit 
artistik, dhe jo vetëm, por dhe me të gjitha 
institucionet shtetërore të cilat janë pjesë e zbatimit 
të legjislacionit në fuqi. vëmendje veçantë i kushtohet 
monitorimit të tregut të Pronësisë Intelektuale (PI) si 
dhe ndërgjegjësimit të subjekteve për detyrimet që u 
burojnë nga ligji në fuqi.

jemi në fazën ku pjesa më e madhe e institucioneve 
shtetërore e di fort mirë rëndësinë që kjo fushë mbart 
dhe se i njeh mirë detyrat e veta që u burojnë nga 
Strategjia Kombëtare e Zbatimit të të Drejtave të 
Pronësisë Intelektuale. Sot me bindje themi se kemi  

një panoramë modestisht të përmirësuar, si dhe pa 
dyshim më të ndërgjegjësuar dhe më të informuar mbi 
fushën. 

është një seri institucionesh shtetërore, subjekte 
private, autorë e krijues, organizata mbajtëse të të 
drejtave ekonomike, opinioni publik, të cilët secili 
për pjesën takuese duhet të reagojnë, të veprojnë e 
bashkërendojnë me efektin zinxhir, në mënyrë që 
situata të përmirësohet e Shqipëria të klasifikohet 
mes vendeve evropiane, ku kjo fushë funksionon 
normalisht sipas rregullave të qarta.

Institucionet shqiptare kanë relativisht përvojë të 
kufizuar në fushën e PI-së, 
pasi i gjithë procesi është i 
fokusuar në ato institucione 
të cilat merren me çështje 
të tilla, si dhe në krijimin 
e institucioneve të tjera të 
nevojshme të cilat nuk kanë 
ekzistuar më parë. është e 
vetëkuptueshme se çështja 
e të drejtave të PI-së ka një 
dimension më të gjerë, e cila 
duhet të adresohet në mënyrë 
strategjike me programe specifike 
në fushën e arsimit, mediave, 
ndërgjegjësimit, promovimit etj. 
Të gjitha këto kërkojnë politika 
të qarta në nivelin qendror dhe 
rajonal. Niveli i inspektimit dhe 
monitorimit të kapaciteteve 
të institucioneve shqiptare që 

merren me të drejtat e PI-së është thelbësor në lidhje 
me çështjet e të drejtave të PI-së.

Për vetë specifikën që ka kjo fushë, mbart sigurisht 
edhe vështirësitë e veta si në të kuptuar e perceptuar 
nga pjesa më e madhe e opinionit publik, por më 
lejoni të nënvizoj edhe arritjet që kjo fushë ka. Për 
këto arritje do të doja të rreshtoja të gjithë aktorët dhe 
faktorët që kanë kontribuar në këtë proces e që janë: 
Qeveria Shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Kulturës e 
Ministrisë së Arsimit, organizata botërore e Pronësisë 
Intelektuale, Delegacioni Komisionit evropian në 
Tiranë, Istitucione shtetërore dhe sidomos Drejtoria 
e Përgjithshme e Policisë së Shtetit/Drejtoria e Krimit 
ekonomik, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, 
Autoriteti i Komunikimeve elektronike dhe Postare, 
AMA, universitetet publike e private në Shqipëri dhe 
në fund, por jo më pak, stafi u ZShDA-së, të cilët kanë 
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kontribuar çdo ditë në formatimin dhe përmirësimin e 
punës dhe të imazhit të këtij institucioni.

Zyrat e të drejtave të autorit respektivisht në Tiranë 
dhe Prishtinë kanë tashmë përvojat e tyre të trashëguara 
nga një kulturë klasike evropiane e themeluar edhe nga 
të parët tanë, si një përkufizim i qartë perëndimor dhe në 
harmoni të plotë me të. Përgjatë historisë tonë kemi parë 
mbijetesën e artit dhe muzës tonë në gjendje si të thuash 
natyrore,  ndërsa tani flasim për një  administrimin civil 
të artit përmes  edukimit dhe shtrëngesave ligjore që 
realizon edhe zyra juaj edhe zyra jonë.

Këtij sensibilizimi shpresoj t’i shërbejë edhe botimi 
i buletinit tuaj, i cili do të promovojë jo vetëm  aspektin 
legjislativ të  mbrojtjes të të drejtës së autorit, por edhe 
rregullat e mjedisit kulturor dhe artistik, kundërvënien  
e shoqërisë tonë ndaj  shkelësve të të  drejtës së 
autorit, piraterisë dhe abuzuesve të tjerë. Ne të gjithë e 
dimë se tregtia e të drejtës së autorit është një market i 
orientuar dhe i kontrolluar, ndërsa tregu është i bazuar 
në parime morale, të cilat shpesh prishen në mënyrë të 
pandershme, pa marrë parasysh vullnetin e krijuesve 
tanë, as interesat e tyre ekonomike.

Puna e zyrave tona është qartazi të ndalojmë  të tjerët të 

kryejnë shkelje, duke udhëhequr një proces i cili bën që krejt 
sistemi i të drejtës së autorit të konceptohet si një e ardhur e 
pashmangshme e industrisë së civilizuar të prodhimit.

Ka një rrugë të gjatë për të shkuar deri te ky 
progres i vërtetë i mbrojtjes së pasurisë intelektuale, e 
cila shfaqet e dyanshme, shpirtërore dhe ekonomike, 
por përpjekjet tona janë duke shkuar në drejtimin e 
duhur me mbështetjen e plotë të qeverive në Tiranë 
dhe Prishtinë. edhe vetë publikimi i këtij buletini i 
shërben qartë kësaj ndërmarrje. 

Shpresojmë në bashkëpunimin tonë të përbashkët 
në fushën respektive dhe nënshkrimin e një dokumenti 
ligjor të përbashkët i cili do t`i theksojë më shumë 
dhe do t’i forcojë urat e bashkëpunimit midis dy 
institucioneve tona. 

I urojmë punë të mbarë Zyrës së Mbrojtjes të të 
Drejtës së Autorit të Kosovës dhe mbetemi të hapur 
për çdo lloj bashkëpunimi në mbrojtje dhe respektim 
të të drejtave legjitime të autorve.

Ju faleminderit!
Evien Dako
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INTERVISTË ME SHEFIN E SEKTORIT PËR HETIMIN E 
KRIMEVE KIBERNETIKE NË POLICINË E KOSOVË, FADIL ABDYLI 

“PIRATeRIA DIGjITALe, 
SFIDë boTëRoRe”

Shefi i Sektorit për hetimin e Krimeve 
Kibernetike në Policinë e Kosovës, Fadil 
Abdyli ka thënë për revistën “Autori” se 
pirateria digjitale është një sfidë botërore, dhe 

se po ndërtohen kapacitete për trajtimin e rasteve që 
kanë të bëjnë me piraterinë digjitale. 

Cila është  veprimtaria e sektorit për hetimin e 
Krimeve Kibernetike? 

Sektori për hetimin e Krimeve Kibernetike është 
themeluar në Shtator të vitit 2011. Themelimi i një 
mekanizmi te tillë, që do të merret me parandalimin 
dhe luftimin e krimeve kibernetike ka qenë mëse e 
nevojshme. Kjo bazohet në rrethanat e reja të krijuara 
si dhe formën e re që po merr kriminaliteti. 

Sektori për hetimin e Krimeve Kibernetike, 
veprimtarinë e ushtron duke pasur për bazë disa 
ligje dhe dokumente të ndryshme. Në këto ligje dhe 
dokumente bëjnë pjesë: 

• Kushtetuta e Republikës së Kosovës;
• Ligji i Policisë;
• Kodi Penal i Kosovës;
• Kodi i Procedurës Penale të Kosovës;
• Ligji për Parandalimin dhe Luftimin e Krimit 

Kibernetik (edhe pse Kosova nuk është 
nënshkruese e Konventës së budapestit për 
Krime Kibernetike, ligji për parandalimin dhe 
luftimin e krimit kibernetik është punuar bazuar 
në këtë konventë);

• Ligji për Komunikime elektronike; 

veprat penale që hetohen nga Sektori për hetimin 
e Krimeve Kibernetike:

• Keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi 
• Lëshimi i çeqeve pa mbulesë ose të rremë dhe 

keqpërdorimi i kartelave të bankës apo të kreditit 
• hyrja në sistemet kompjuterike

Cili është roli i sektorit tuaj në mbrojtjen dhe 
zbatimin e të drejtave te autorit dhe të drejtave të 
përafërta?

Sektori për hetimin e Krimeve Kibernetike ka rol 
aktiv në rastet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtës 
së autorit dhe të drejtat e përafërta. Këtë funksion e 
kryen edhe në kuadër të Task Forcës kundër Piraterisë 
dhe Falsifikimit.

 
Cili është bashkëpunimi i juaj me institucionet 

e lidhura me fushën e të drejtës së autorit dhe të 
drejtave të përafërta?

është e qartë se mbrojtja e të drejtës së autorit dhe 
të drejtave të përafërta nuk mund të realizohet nga një 
institucion i vetëm. Për këtë arsye bashkëpunimi me 
institucionet relevante në fushën e të drejtës së autorit 
dhe të drejtave të përafërta është i domosdoshëm dhe ai 
kryesisht zhvillohet në kuadër të Task Forcës. vlerësoj 
se bashkëpunimi është mjaft i mirë por synojmë që në 
të ardhmen të avancojmë këtë bashkëpunim me qëllim 
që të jemi më efikas dhe më efektiv.  

Duke marrë parasysh që pirateria digjitale 
është një sfidë botërore, a keni marrë ndonjë 
veprim për luftimin e kësaj dukurie në Kosovë?

është fakt që pirateria digjitale është sfidë për 
të gjitha vendet e botës. Ne jemi duke punuar që të 
ndërtojmë kapacitetet edhe në trajtimin e rasteve që 
kanë të bëjnë me piraterinë digjitale. Synojmë që këtë ta 
arrijmë përmes trajnimeve, pjesëmarrjes në aktivitete 
që lidhen me këtë fushë etj.

Cila është mundësia për bllokimin e web faqeve 
me materiale pirate si me muzikë dhe me filma?

Në këto raste veprohet konform Ligjit për të 
Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të Përafërta dhe 
Kodit Penal. Por vlen të theksohet se, mundësitë për 
veprim kanë qenë më të limituara duke pasur parasysh 
se kemi të bëjmë me një situatë e cila nuk është trajtuar 
më herët si dhe njohuritë apo vetëdijesimi i shoqërisë 
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Z. Gjoci, a mund të na përshkruani procesin 
e administrimit kolektiv në shoqatën tuaj, prej 
licencimit e deri më sot?

Shoqata vAPIK (Artistët vizual, Producentët 
dhe Interpretët e Kosovës), funksionon 
në bazë të rregullave themeltare dhe 
statutit të ojQ-së. Për më shumë, 
është e organizuar me bordin 
udhëheqës, drejtorin ekzekutiv dhe 
anëtarësinë që përbën kuvendin. Në 
fillim shoqata ka qenë më e freskët 
dhe më e bindur se implementimi 
i ligjit nga organet kompetente 
do të mundësonte funksionimin e 
shoqatës pa ndonjë pengesë dhe 
vonesë të madhe. Më vonë realiteti 
zhgënjyes dhe mosgatishmëria e 
organeve kompetente për zbatimin e 
ligjit, siç e dini ritransmetuesit në Kosovë 
çdo sekondë që emitojnë bëjnë shkelje të 
ligjit, kjo pakëz e ka ngadalësuar dhe 
topitur entuziazmin fillestar. 
Këto ditë do të 

INTERVISTË ME DREJTORIN E SHOQATËS VAPIK, BLERIM GJOCI

GjocI: e DRejTA e 
AuToRIT, KuShT 
PëR INTeGRIM Në be

bëjmë përpjekjen e radhës për riaktualizim të kërkesës 
sonë për zbatim të ligjit, me qëllim që të jemi në hap 
me fqinjët, por mos harroni se e drejta e autorit është 

edhe një nga kushtet për integrim në be.

Si ka funksionuar gjatë kësaj kohe 
shoqata?

Siç e thash edhe më lart, takimet 
tona në fillim kanë qenë të shpeshta, 
ndërsa tani disi janë rralluar për 
shkak të rrethanave që i ceka më 
lart, por shoqata megjithatë ka 
funksionalizuar ueb-faqen e vet, 
ku autorët mund të regjistrojnë 
veprat e tyre. Kemi arritur 
marrëveshjet regjionale dhe kemi 

zgjedhur drejtorin ekzekutiv që 
është edhe udhëheqës i negociatave 

me ritransmetuesit. Takimet kanë 
qenë në bazë të nevojave 

dhe të rregullta me 
drejtorin ekzekutiv. 
Moszbatimi i ligjit e 

për materialet pirate ndoshta ka munguar. Shpresoj se 
në të ardhmen kjo situatë do të ndryshoj për mirë. 

Po bashkëpunimi juaj me bartësit e së drejtës 
dhe shoqatat e menaxhimit kolektiv të drejtës së 
autorit dhe të drejtave të përafërta?

vlerësoj si të mirë bashkëpunimin me shoqatat e 
menaxhimit kolektiv të drejtës së autorit dhe të drejtave të 
përafërta. Ky bashkëpunim është i nevojshëm pasi këto 
shoqata janë të afektuara drejtpërdrejt nga pirateria digjitale. 

Me cilat sfida ballafaqohet sektori i juaj?
Natyrisht se edhe Sektorit për hetimin e 

Krimeve Kibernetike gjatë përmbushjes së detyrës 
i paraqiten sfida të ndryshme, ato mund të jenë 
mungesa e njohurive për fusha të caktuara, pajisjet 
dhe programet e ndryshme, implementimi i ligjeve 
etj. Synojmë që me kohë të eliminojmë këto sfida 
dhe të jemi sa më efikas dhe efektiv në të ardhmen 
me qëllim që të kontribuojmë në një ambient sa më 
të sigurt kibernetik.
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vështirëson dhe minimalizon punën e shoqatës.

A ka pasur anëtarësime të reja dhe cili është 
numri i anëtarëve tash për tash?

Anëtarësime të reja ka vazhdimisht. Ne megjithatë 
të gjithë të interesuarve ju kemi shpjeguar procedurat 
duke ju treguar që të regjistrosh veprën nuk është e 
domosdoshme edhe të anëtarësohesh. Anëtarësimi 
bëhet vetëm me qëllim të përzgjedhjes dhe votimit në 
organet udhëheqëse. Pra një autor do të anëtarësohet 
vetëm nëse dëshiron të jetë në organet vendimmarrëse 
dhe të ketë të drejtën të ndikojë në mënyrë se si do 
të zhvillohet vAPIK-u, por nëse dëshiron vetëm 
të regjistrojë veprën e vet dhe për këtë të fillojë të 
akumulojë përfitimin nuk ka nevojë të anëtarësohet. Deri 
më tani megjithatë kemi mbi 150 anëtarë.

Gjatë kësaj kohe, a keni punuar në ngritjen 
e vetëdijes të shfrytëzuesve dhe bartësve të të 
drejtave?  

Patjetër. Kjo ka qenë një nga synimet tona 
kryesore. Për këtë ne kemi qenë të pranishëm në 
media elektronike dhe të shkruara, konferenca, 
prezentë kudo që është kërkuar prezenca jonë, 
takime personale dhe grupore etj. 

 
A keni pasur mundësi bashkëpunimi me 

vendet e Ballkanit? 
është pjesë e pashmangshme e funksionimit të 

shoqatës, një bashkëpunim i shëndoshë me shoqatat 
simotra, sepse përveç kurtuazisë, shoqatat simotra 
edhe mbledhin të ardhurat e autorëve fqinjë për 
njëra-tjetrën. Pra me këtë rast kemi bashkëpunim 
të ndërsjellë dhe të barabartë me ish- Republikën 
jugosllave të Maqedonisë, me Greqinë, Malin e 
Zi, Shqipërinë, Kroacinë, Slloveninë si dhe 
jemi anëtarë vrojtues në organizatën 
N d ë r k o m b ë t a r e 
të Shoqatave. Nuk 
mund të jemi anëtarë 
të barabartë derisa nuk 
fillon të implementohet 
ligji në fuqi dhe 
ritransmetuesit të kryejnë 
obligimet e tyre ligjore. 
Pra vetëm atëherë 
mund të bëhemi anëtarë 
të barabartë në familjen 
e shoqatave evropiane.

Cili është dallimi mes 

shoqatave kolektive në vendet e Ballkanit me 
shoqatat kolektive në Kosovë?

Nuk besoj se ka ndonjë dallim, përveç faktit që 
ne jemi ndihmuar shumë në themelimin tonë nga 
shoqatat simotra të ballkanit, sidomos ajo Sllovene. 
Pra me këtë rast ne nuk kemi pasur nevojë të kalojmë 
nëpër gabimet që kanë kaluar ato, sepse ato na kanë 
ofruar përvojën e tyre dhe ne e kemi pranuar atë 
përvojë në mënyrë që të mos përsërisim gabimet të 
cilat eventualisht këto shoqata i kanë bërë dhe kemi 
mësuar nga to. Pra që në start kemi qenë me fat që 
këto shoqata kanë ndarë përvojën e tyre me ne. Por 
ajo që ne kemi ngecur në krahasim me këto shoqata 
është fakti se në Kosovë ende nuk implementohet 
detyrimi ligjor i ritransmetuesve që të paguajnë për të 
drejtat e autorit. Më duket se vetëm në Kosovë, dhe 
herë pas here në Shqipëri, nuk përfillen detyrimet 
ligjore ndaj autorëve dhe kjo flet mjaft besoj.

Pse e konsideroni të nevojshëm menaxhimin 
kolektiv?

Menaxhimi kolektiv është 
paraqitur si nevojë e domosdoshme 
kudo në evropë, por edhe në 
ShbA. Arsyeja dominante është se 
të ardhuart nga këto të drejta janë 
të vogla dhe nëse autorët do të 
angazhonin ekipe për të ndjekur 
të drejtat dhe transmetimet 
eventuale do të përfundonin 
d u k e shpenzuar 
më shumë sesa duke 
përfituar nga këto të 

d r e j t a . 
A n d a j 
autorët janë 
bashkuar në 
shoqata dhe 
këto shoqata 

monitorojnë 
dhe mbledhin 

të ardhurat nga 
të drejtat e autorit 

për autorët dhe 
me këtë rast autorët 

në fakt fillojnë të 
përfitojnë nga puna 

e tyre duke orientuar të 
gjithë së bashku shpenzimet 

në një trup të vetëm 
monitorues.
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Z.Rama, a mund të na përshkruani me disa 
fjalë veprimtarinë e Agjencisë për Administrimin 
e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar?

Ministria e Drejtësisë në kuadër të angazhimeve 
të saj për përmbushjen e aktiviteteve në zbatimin e 
Ligjit Nr. 03/L-141, Për Administrimin e Pasurisë 
së Sekuestruar ose të Konfiskuar, ka themeluar në 
korrik të vitit 2010 Agjencinë për Administrimin 
e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar, e cila 
është Agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së 
Drejtësisë. Agjencia për Administrimin e Pasurisë së 
Sekuestruar ose të Konfiskuar mbanë përgjegjësi për 
ruajtjen dhe administrimin e pasurisë së sekuestruar 
ose të konfiskuar, që i është besuar në përkujdesje nga 
autoritetet kompetente. Agjencia kryen funksionet e 
saj me qëllim që të ofrojë administrim të leverdishëm 
dhe profesional të pasurisë dhe zhvillon punët e saj 
me integritet dhe transparencë. objektivi kryesor 
i Agjencisë është të bëhet qendër e shkëlqyeshme 
në administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të 
konfiskuar.

Cili është roli juaj në mbrojtjen dhe zbatimin  e 
të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta?

Ne që nga fillimi jemi pjesë e Task Forcës Kundër 
Piraterisë, ku kemi dhënë kontributin tonë në fushën 

INTeRvISTë Me KRyeSheFIN e 
AGjeNcISë PëR ADMINISTRIMIN 
e PASuRISë Së SeKueSTRuAR APo 
KoNFISKuAR Në MINISTRINë e 
DRejTëSISë, 

RRAhIM RAMA 

ligjore dhe organizative të kësaj Task Force, si me 
rregulloren e punës po ashtu edhe në planin e punës 
dhe aktivitetet e tjera që ndërlidhen me fushëveprimin 
tonë si institucion. Po ashtu, nëse pasuritë e fituara 
vijnë si rezultat i veprës penale ne administrojmë me 
këtë pasuri konform vendimit gjyqësor.

Cili është roli i Agjencisë në Task Forcën 
Kundër Piraterisë?

Ne kemi qenë pjesë aktive në Task Forcën Kundër 
Piraterisë dhe do ta mbështesim këtë grup konform 
kompetencave tona ligjore në administrim të pasurive që 
vijnë si rezultat i kryerjes së veprës penale. Deri më tani 
nuk kemi pasur raste që vijnë si rezultat i këtyre veprave 
penale, pra materiale të cilat janë konsideruar pirate, 
ose mjeteve që kanë shërbyer për prodhimin e tyre.

Çka ndodh më pas me materialet e konfiskuara? 
Me pasuritë që janë në qarkullim të rregullt juridik 

ne zhvillojmë procedurën e shitjes dhe të hyrat e 
realizuara nga shitja i deponojmë në xhirollogarinë 
bankare të Agjencisë në bankën Qendrore të 
Republikës së Kosovës.

Cili është bashkëpunimi juaj me institucionet 
e lidhura me fushën e të drejtës së autorit dhe të 
drejtave të përafërta?

Deri më tani bashkëpunimi ynë ka qenë në nivelin 
e duhur në respektim të  legjislacionit përkatës në fuqi.

Me cilat sfida ballafaqoheni ju si Agjenci? 
Nga e gjithë kjo që u cek më lart, Agjencia për 

Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose Konfiskuar 
është e përkushtuar në zbatimin e objektivave dhe 
veprimeve të planifikuara në respektim të legjislacionit 
në fuqi dhe bashkëpunim me institucionet për 
sundimin e ligjit.
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INTERVISTË  ME FLORENT BOSHNJAKUN, DREJTORI I SHOQATËS APIK  

boShNjAKu: PRoceSI I 
NeGocIMIT Të TARIFAve, 
SFIDë e ShoQATëS

Gjatë intervistës për revisten “Autori”, 
drejtori i  APIK (Shoqata e Autorëve, 
Prodhuesëve, Interpretëve të Kosovës) 
Florent boshnjaku, gjendjën e shoqatës 

e ka cilësuar si të vështirë, për shkak, sic thotë ai 
problemeve politike dhe ekonomike, shkaku i së 
cilave sipas boshnjakut ka ndikuar edhe në procesin 
e negociimit të tarifave. Por, sipas tij, megjithatë 
shoqata funksionon dhe vazhdon të këtë anëtarësime 
të reja. Sipas boshnjakut, edhe pse procesi i caktimit të 
tarifave ka qenë mjaft sfidues për shoqatën, ai shtoi se 
edhe ky proces është në përmbyllje e sipër. 

Z. Boshnjaku, si e vlerësoni procesin e 
administrimit, prej licencimit të Shoqatës e deri 
më sot?

Procesi në Shoqatën APIK nga momenti i licencimit  
e deri më sot është duke u ballafaquar me shumë 
vështirësi. është një proces jo i lehtë ku nevojitet 
angazhim dhe vullnet më i madh nga të gjitha palët e 
interesit. Mirëpo ky vullnet nuk është në masën e pritur. 
Po ashtu edhe problemet ekonomike dhe politike,  
në të cilat vendi ynë në 2-3 vjetët e fundit ka kaluar, 
ndikuan në mos funksionalizimin e plotë të sistemit 
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të administrimit kolektiv. Situata materiale në shoqatë 
është ende e tillë që nga fillimi ku ne nuk posedojmë 
asnjë fond apo asnjë ndihmë për operim, dhe kjo 
normalisht që e pamundëson funksionimin e plotë të 
Shoqatës. Po ashtu, mosrealizimi i marrëveshjeve me 
shfrytëzues vështirëson funksionimin e plotë. 

 
Si ka funksionuar gjatë kësaj kohe Shoqata, a 

ka pasur anëtarësime të reja dhe cili është numri i 
anëtarëve tash për tash?

Shoqata ka anëtarë te rinj gjatë gjithë kohës. edhe 
pse një pjesë e madhe e komunitetit të autorëve, 
interpretëve dhe prodhuesve ende nuk janë të 
informuar mirë mbi benefitet që administrimi kolektiv 
i sjellë, pjesa dërmuese e tyre me takime edhe personale 
janë shumë të interesuar që sistemi të funksionojë. Në 
fillim kemi regjistruar diku rreth 200 anëtarë, sot kemi 
dyfishin e tyre.

 
Pasi që qëllimi i Shoqatës është menaxhimi 

kolektiv i të drejtës së autorit dhe drejtave të 
përafërta, gjatë kësaj periudhe a është vërejtur rritje 
e vetëdijesimit të shfrytëzuesve të veprave autoriale? 

Për fat të mirë ka pasur edhe disa aktivitete nga 
Ministria e Kulturës në të kaluarën dhe nga Zyra 
e be-së, po ashtu edhe krijimi dhe disa aksione të 
Task Forcës, si dhe komunikimi me palët e interesit, 
ku është arritur deri në një masë të rritet interesimi i 
zbatueshmërisë së obligimeve ligjore. Mirëpo mungesa 
e fondeve të caktuara për sensibilizim më të madh 
ndikon që një pjesë e madhe të jetë jo e informuar 
mirë në këtë drejtim, si nga ana e komunitetit artistik 
por edhe shfrytëzuesve të cilët nuk kanë pasur edhe 
shumë informata bazë mbi administrimin kolektiv 
në fushën e muzikës.

 Sa ka qenë sfidues për Shoqatën tuaj procesi i 

negociatave për caktimin e tarifave?
Procesi i negociatave është mjaft sfidues, nuk është 

e lehtë të fillohet një proces shumë i vështirë e sidomos 
duke pasur parasysh situatën ekonomike në të cilën 
ne gjendemi. Shpresoj që ky proces të përmbyllet në 
interes të të gjithëve, dhe së paku në fund të kemi një 
sistem dhe një marrëveshje  funksionale, e cila me 
kalimin e kohës do të jetë proporcionale me rritjen 
ekonomike në vend.

 
Deri ku ka arritur ky proces?
jemi në mes të procesit për arsyet e lartcekura, 

kemi vendosur që shfrytëzuesve të ju ofrojmë edhe 
pak kohë për finalizimin e marrëveshjeve, mirëpo 
procesi duhet të përmbyllet sa më shpejtë sepse 
edhe kjo gjendje nuk mund të zgjasë në pafundësi. 
Mendojmë në takimin e ardhshëm të përcaktojmë 
një datë e cila do ta përmbyllë në mënyrë ligjore 
procesin.

 
A ka pasur Shoqata takime ose kontakte me 

organet kompetente në luftën kundër piraterisë?
Po ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me 

organet kompetente, mirëpo ende nuk kemi një databazë 
dhe një sistem të krijuar i cili do të na ndihmonte më 
shumë në evidentimin e problemeve në pirateri.

 
Cili është bashkëpunimi me shoqatat e tjera të 

menaxhimit kolektiv të drejtës së autorit dhe të 
drejtave të përafërta në vendet e rajonit? 

bashkëpunimi ekziston. Deri në këtë moment kemi 
arritur të nënshkruajmë marrëveshje bilaterale me 
Shoqatën për Administrim Kolektiv IPF në Slloveni, 
kemi nënshkruar një marrëveshje me shoqatën e cila 
pritet të licencohet në bosnje, dhe po ashtu brenda 
këtij muaji do të nënshkruajmë edhe marrëveshjen e 
parë me Shoqatën AKDIe nga Shqipëria.
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