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OBPI

Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale

OBT

Organizata Botërore e Tregtisë
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së Bashkuar, dhe Kenny Wright, Ekspert i Zbatimit të të Drejtave Pronësore Intelektuale nga
Zyra për Patenta e Danimarkës, si dhe për grupin punues, anëtarëve të nëngrupeve punuese,
për mbështetjen e ofruar në hartimin e këtij Plani strategjik, për mbështetjen e partnerëve
zhvillimorë, si dhe të shumë palëve të tjera që i kushtuan kohë dhe energji zhvillimit të
Strategjisë.
Valon Kashtanjeva - Drejtor i ZDA-së;
Brikena Mulliqi - Drejtoreshë e DIEKP-së;
Feim Hoxha - Drejtor i DL-së;
Lulzim Syla - Kryeinspektor Inspektorati i Tregut të Kosovës;
Sadije Topojani - Udheheqëse e Sektorit të PI-së Dogana e Kosovës;
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Nebih Hoti - Policia e Kosovë, Drejtoria Kundër Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit;
Atdhe Lila - Zyrtar i Lartë, ZDA
Zjarrta Osmani - Zyrtare e Lartë, ZDA
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Florent Boshnjaku - Shoqata për Menaxhim Kolektiv APIK

PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE
Krijimi i një sistemi funksional i të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta është obligim
ligjor dhe moral i institucioneve të vendit tonë
karshi krijuesve, inovatorëve, investitorëve dhe
vetë ekonomisë në përgjithësi. Shumë vende në
zhvillim, përfshirë edhe Kosovën, kanë industri
me zhvillim të hovshëm dhe në rritje në sferën e
kulturës dhe kreativitetit, përfshirë muzikën,
artet pamore, video-lojërat dhe filmat, industri
kjo e cila mbrohet me të drejtën e autorit dhe të
drejtat e përafërta. Studimet e Organizatës
Botërore të Pronësisë Intelektuale kanë treguar
se kultura dhe industritë kreative japin një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të
vendeve. Sidoqoftë, pa mbrojtjen e të drejtave të
autorit dhe të drejtave të përafërta, mbajtësit e
të drejtave të autorit nuk do të gëzonin përfitime
ekonomike. Prandaj, mbrojtja e të drejtës së
autorit ka qëllim të dyfishtë, ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës kombëtare, si dhe sigurimin e
përfitimeve ekonomike për autorët dhe mbajtësit
e tjerë të të drejtave të autorit.

Qëllimi i kësaj Strategjie kombëtare është ofrimi
i një plani sipas të cilit të gjitha palët e interesit
punojnë së bashku për të promovuar, mbrojtur dhe
zhvilluar sistemin e të drejtës së autorit, e cila do
të nxisë krijimtarinë dhe do të zhvillojë ekonominë
e vendit.
Misioni i Strategjisë Kombëtare për Forcimin e
Sistemit të së Drejtës së Autorit 2019 - 2023 është
zhvillimi i një sistemi Kombëtar për të Drejtën e
Autorit që do ta inkurajonte krijimtarinë duke rezultuar në zhvillim ekonomik, social dhe kulturor
të Kosovës. Për të arritur këtë mision, Strategjia
ka pesë objektiva kryesore:
• Avancimi i kornizës legjislative;
• Rritja e kapaciteteve të institucioneve
përgjegjëse për sistemin kombëtar të të drejtave
të autorit;
• Promovimi, edukimi dhe rritja e respektit për të
drejtën e autorit;
• Përmirësimi i bashkëpunimit mes palëve të
interesit; dhe
• Ulja e shkeljeve në fushën e të drejtës së autorit.

Kosova mbetet vend ku të drejtat e autorit ende
nuk zbatohen në shkallën e kërkuar me ligj dhe
me standarde evropiane dhe ndërkombëtare. Institucionet dhe vendi kanë nevojë të vazhdojnë
të marrin masa në forcimin e sistemit të mbrojtjes së të drejtave të autorit dhe krijimit të
mekanizmave për kompensimin e krijuesve, performuesve dhe të gjithë atyre që gëzojnë të drejta. Piratëria vazhdon të jetë prezent në vendin
tonë, dukuri kjo që i referohet praktikës së
paligjshme të riprodhimit të një vepre që mbrohet nga e drejta e autorit, pa pëlqimin e mbajtësit
të së drejtës ose personit të autorizuar dhe mund
të çojë në humbjen e përfitimeve ekonomike
dhe kulturore. Për këtë arsye vendi ka nevojë të
miratojë Strategjinë Kombëtare për Forcimin e
Sistemit të së Drejtës së Autorit, e cila përbëhet
nga një sërë masash, të formuluara dhe të implementuara nga Qeveria dhe akterët e tjerë.
Këto masa janë të dizajnuara për të lehtësuar
mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe për të inkurajuar kreativitetin, novacionin dhe për ndikuar
në rritjen e zhvillimit ekonomik të vendit.

Për të arritur përmbushjen e objektivave të
Strategjisë është paraparë që në pesë vitet e periudhës së kësaj Strategjie të ndërmerren veprime
të vazhdueshme të cilat kanë të bëjnë me:
• Avancimin e kornizës legjislative, nxjerrjen e
ligjeve dhe akteve nënligjore të reja, me qëllim të
adresimit të çështjeve si dhe harmonizimin e plotë
me legjislacionin e BE-së;
• Trajnimin dhe edukimin e vazhdueshëm të
zyrtarëve në fushën e së drejtës së autorit;
• Forcimin e bashkëpunimit mes institucioneve
përgjegjëse, pra atyre anëtare të Task-Forcës dhe
të Këshillit Kombëtar të Pronësisë Intelektuale;
• Organizimin e aktiviteteve të ndryshme si: konferenca për medie, seminare, fushata vetëdijesuese përfshirë atë online, me qëllim të ngritjes
së vetëdijes dhe nxitjes së krijimtarisë kreative;
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• Uljen e nivelit të piratërisë dhe përmirësimin e
zbatimit të të drejtave të autorit në vend.
Këto veprime do të ndërmerren me qëllim të
përforcimit të sistemit të drejtave të autorit, përkatësisht për të arritur një zbatim më të mirë të
këtyre të drejtave, duke ndikuar kështu drejtpërdrejtë në uljen e nivelit të piraterisë në vend.

HYRJE
Shumë shtete në zhvillim kanë industri kreative
me zhvillim të hovshëm, në të gjitha fushat, që
nga muzika e deri tek arti vizual, video-lojërat
dhe filmat. Studimet e Organizatës Botërore
të Pronës Intelektuale (Organizata Botërore e
Pronësisë Intelektuale - OBPI) kanë konstatuar se industritë e kulturës dhe kreativitetit japin
kontribut domethënës në ekonomitë e vendeve të
ndryshme. Pa mbrojtjen e të drejtave të autorit,
dobitë ekonomike nga këto vepra mund të mos
mbesin apo t’iu kthehen vendit të origjinës. Prandaj, mbrojtja e të drejtave të autorit u shërben
pikësynimeve të dyfishta, ruajtjes dhe zhvillimit
të kulturës kombëtare si dhe ofrimit të mjeteve
për eksploatim komercial në tregjet vendore dhe
ndërkombëtare.1
Duke parë rëndësinë e të drejtës së autorit është
parë e nevojshme që të punohet në drejtim të
përforcimit të sistemit të së drejtës së autorit në
vendin tonë, e kjo mund të realizohet përmes një
strategjie kombëtare për të drejtën e autorit, me
objektiva të qarta dhe një plan të veprimit, i cili
parasheh aktivitete të cilat janë në funksion të
arritjes së objektivave dhe të misionit të Strategjisë. Strategjia do t’i mundësojë zbatim më
të mirë të drejtës së autorit dhe të drejtave të
përafërta, duke ndikuar në nxitjen e inovacionit
dhe krijimtarisë kulturore në vend. Strategjia do
të ketë ndikim mikro-ekonomik, pasi që ndikon
në rritjen e nivelit të krijimtarisë në vend duke u
mundësuar krijuesve dhe performuesve përfitime ekonomike dhe kushte më të mira për
Njohja e të drejtave autoriale dhe të drejtave të ndërlidhura, faqe 32, WIPO, 2016.
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mbrojtjen e të drejtave të tyre, por edhe
ndikim makro-ekonomik për faktin që më rritjen
e nivelit të krijimtarisë do të ketë krijim të vendeve të reja të punës, do të mblidhen më shumë
taksa për buxhetin e shtetit dhe sigurohet rritje
dhe zhvillim ekonomik i vendit dhe përmirësim i
mirëqenies së shoqërisë.
Shkeljet e të drejtës së autorit dëmtojnë krijimtarinë artistike dhe ekonominë e vendit tonë.
Shkeljet e të drejtës së autorit dëmtojnë krijimtarinë dhe si rrjedhojë varfërojnë dhe dëmtojnë
kulturën e vendit tonë, po ashtu moszbatimi i
të drejtës së autorit dëmton rëndë sektorin privat veçanërisht atë të krijimtarisë artistike dhe
kreative.
Qeveria e Republikës së Kosovës është e obliguar që të krijojë kushtet për zbatimin e të drejtave
të autorit dhe të drejtave të përafërta, obligim
ky që rrjedh nga Ligji Nr. 04/L-065 për të Drejtat
e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta. Prioriteti i
Qeverisë së Kosovës, për integrime në Bashkimin Evropian, është i ndërlidhur ngushtë me
zbatimin Marrëveshjes për Stabilizim Asociim,
përkatësisht Nenin 77, i cili obligon Republikën e
Kosovës të krijojë një sistem funksional të zbatimit të së drejtës së autorit, ku kërkohet që të
arrihet një nivel i ngjashëm i mbrojtjes me
atë vendeve të BE-së brenda një periudhe
pesëvjeçare dhe harmonizim të legjislacionit të
vendit me atë të Acquies Communitare.
Mbrojtja e të drejtës së autorit, përfshirë këtu
luftimin e dukurive si piratëria, ndërlidhet
edhe me prioritetin e Qeverisë së Kosovës për
zhvillimin sektorial, përkatësisht arsimin dhe
kulturën, ku e drejta e autorit nxit krijimtarinë
kulturore dhe ndikon në zhvillimin e arsimit cilësor në vend. Një zbatim më i mirë i të drejtës së
autorit do të ndikojë në uljen e nivelit të plagjiaturës dhe rritjes së cilësisë së botimeve akademike. Prioritet i Qeverisë është po ashtu harmonizimi i legjislacionit kombëtar me atë të BE-së,
si dhe ngritja e pozicionit shtetëror përballë

METODOLOGJIA
Ministra e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka
themeluar grupin punues për hartimin e
Strategjisë Kombëtare për Forcimin e Sistemit të
së Drejtës së Autorit 2019 – 2023.

mekanizmave ndërkombëtarë, veçanërisht integrimit evropian. Për më shumë, zbatimi i të drejtës së autorit ndikon në përmirësimin e imazhit
të vendit, krahas mekanizmave ndërkombëtarë
dhe në rritjen e investimeve të huaja në vend, pasi
që investitorët e huaj dhe kompanitë serioze nuk
investojnë në një vend ku nuk ka zbatim të mirë
të të drejtave pronësore intelektuale, përfshirë të
drejtën e autorit.

Grupi punues që ka hartuar këtë Strategji përbëhet nga institucionet të cilat janë të obliguara të
krijojnë politikat, zbatojnë dhe mbrojnë të drejtat e
pronësisë intelektuale në Kosovë. Grupi i përbërë
nga: Ministra e Kulturës, Rinisë dhe Sportit/Zyra
për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta;
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë/ Agjencia për
Pronësi Industriale; Ministria e Tregtisë dhe Industrisë/Inspektorati i Tregut; Ministria e Punëve
të Brendshme/Policia e Kosovës; Ministria e Financave/Dogana e Kosovës; si dhe shoqatat për
administrim kolektiv të të drejtave të autorit dhe
të drejtave të përafërta në Kosovë.

Falë zhvillimit të teknologjisë dhe shkencës,
veçanërisht internetit dhe programeve të
ndryshme kompjuterike, është bërë më e lehtë për
autorët të krijojnë, kjo pa dyshim që është shumë
pozitive për artin, kulturën, ekonominë dhe shoqërinë në tërësi por në të njëjtën kohë bën më të
lehtë shkeljen e të drejtave të autorit, gjë që ka
paraqitur sfidë serioze edhe për Kosovën.

Për hartimin e kësaj Strategjie grupi punues ka
përdorur metodat: hulumtuese - mbledhja e të
dhënave; krahasimtare - krahasimi i të dhënave të
mbledhura dhe analitike- analizimi i të dhënave.

Kosova ende nuk ka arritur në një nivel të
kënaqshëm të zbatimit të të drejtave të autorit, për
faktin se në vend niveli i shkeljeve është i lartë.
Për këtë arsye është e nevojshme të merren masa
për uljen e nivelit të shkeljeve të së drejtës së autorit, e mënyra më adekuate për arritjen e këtij
qëllimi është paraparë të jetë hartimi Strategjisë
Kombëtare. Kjo Strategji është hartuar me qëllim
të krijimit të një sistemi funksional të të drejtave
të autorit, ku këto të drejta respektohen dhe zbatohen në mënyrë efikase në të njëjtin nivel me atë
të vendeve të BE-së.

Në kuadër të metodës hulumtuese, ZDA-ja gjatë
ushtrimit të veprimtarisë së saj në mënyrë të
vazhdueshme ka bërë mbledhjen e të dhënave
lidhur me gjendjen e zbatimit të të drejtave të autorit në praktikë, me shkeljet të cilat bëhen, me
sfidat të cilat i hasin mbajtësit e të drejtave në
zbatimin e të drejtave të tyre dhe me gjendjen e
përgjithshme të zbatimit të të drejtës së autorit.
Gjithashtu mbledhja e të dhënave është bërë nga
të gjitha institucionet anëtare të grupit punues,
kjo është arritur nëpërmjet mbledhjeve të organizuara me të gjitha këto institucione, me titullarët
e të drejtave, me palë të tjera tëinteresit si dhe
me ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë. Janë
mbajtur takime me përfaqësuesit e institucioneve të zbatimit të ligjit, përfshirë këtu gjyqtarët e
Departamentit për Çështje Ekonomike të Gjykatës
Themelore të Prishtinës dhe gjyqtarë të Gjykatës
së Apelit.
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Pas kësaj ka filluar procesi i analizimit të të
dhënave të grumbulluara. Kjo është bërë në
bashkëpunim me të gjitha institucionet anëtare
të grupit punues, si dhe ekspertët vendorë dhe
ndërkombëtarë. Në kuadër të dhënave të grumbulluara në procesin e lartpërmendur, grupi punues ka analizuar ato dhe ka identifikuar
sfidat që sistemi i së drejtës së autorit ballafaqohet, dhe ka nxjerrë hapat e nevojshëm që duhet
të ndërmerren për të përmirësuar këtë sistem.

Piratëria si dukuri në Kosovë ekziston qysh moti
por është identifikuar si problem që nga viti 2000,
kur kanë filluar shkeljet më në masë të të drejtave
të autorit, kjo si pasojë e importimit mallrave pirate
dhe të pajisjeve që mundësojnë riprodhimin e materialit të mbrojtur. Deri në vitin 2006 nuk ka pasur
bazë ligjore adekuate e cila ka mundësuar luftimin
e piratërisë dhe shkeljeve të tjera të së drejtës së
autorit, në këtë vit është nxjerrë ligji i parë për
të drejtën e autorit i cili asnjëherë nuk ka arritur
të zbatohet plotësisht. Për shkak të zbrazëtirave
ligjore dhe mungesës së institucioneve për luftimin
e shkeljeve, piratëria në Kosovë ka shënuar rritje, deri në vitin 2011 kur është miratuar Ligji nr.
04/L-065 për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e
Përafërta, ku me këtë Ligj janë paraparë të drejtat në lidhje me veprat e mbrojtura, mjetet ligjore
dhe sanksionet. Më pas në vitin 2012 Kosova ka
miratuar Strategjinë Kundër Falsifikimit dhe Piratërisë, me të cilën janë paraparë masa për
luftimin e këtyre dukurive.

Krahas analizimit është bërë dhe krahasimi i
përvojave të shteteve të ndryshme, se si ato kanë
rregulluar sistemin e të drejtave të autorit dhe
se si i adresojnë shkeljet e të drejtave. Në këtë
fazë grupi punues në bashkëpunim me ekspertët
kanë shqyrtuar dhe analizuar legjislacionin vendor, aktet nënligjore dhe Kodin Penal të Kosovës.
Ndërsa sa i përket legjislacionit të BE-së dhe
atij ndërkombëtar kanë shqyrtuar dhe analizuar
Konventën e BERN-es, Marrëveshjen e TRIPS-it,
si dhe direktivat dhe rregulloret përkatëse të BEsë.

Në kuadër të veprimeve të ndërmarra me qëllim
të zbatimit të Strategjisë Kundër Falsifikimit dhe
Piratërisë 2012-2016 janë ndërmarrë veprime
kundër piratërisë fizike dhe digjitale, nga ana e
Task-Forcës kundër piratërisë. Bashkëpunimi mes
institucioneve anëtare të Task-Forcës ka qenë
i lartë. Task-Forca ka arritur një sukses mjaft të
lartë në luftimin e piratërisë fizike, ku janë sekuestruar dhe konfiskuar rreth 45,000 materiale pirate.
Nëse krahasojmë nivelin e piratërisë sot me atë
kur është hartuar strategjia e parë në vitin 2012
kemi përmirësim të dukshëm të nivelit të zbatimit
të të drejtave të autorit dhe vetëdijesimit të publikut. Falë zbatimit të kësaj Strategjie dhe punës
së Task-Forcës, Kosova tanimë nuk gjendet prapa
shteteve të rajonit në luftimin e piratërisë fizike.

SFONDI
Kosova vazhdon të ketë probleme me shkelje të të drejtave të autorit dhe të drejtave të
përafërta, ndonëse institucionet e Kosovës kanë
ndërmarrë masa të shumta për të luftuar këto
shkelje, ende ndodh shitja dhe prodhimi i veprave
kopje në territorin e Kosovës. Piratëria fizike
në vitet e fundit është luftuar suksesshëm, dhe
për shkak të zhvillimit teknologjik ajo ka pësuar
rënie por në anën tjetër piratëria digjitale ka pësuar rritje, si pasojë e shkallës së lartë të penetrimit të internetit, sipas të dhënave të 2013-ës ka
arritur 76.6%, 2 dhe faktit që Kosova ka një
popullatë shumë të re e cila kalon shumë kohë
online. Piratëria digjitale nuk paraqet sfidë vetëm
për institucionet e zbatimit të ligjit të Kosovës por
dhe për shtetet anëtare të BE-së, luftimi i kësaj
dukurie është i vështirë për shkak të formave të
reja të paraqitjes.
2

http://www.mfa-ks.net/?page=2,4,1944
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Shkeljet e të drejtave të autorit janë prezentë në
çdo vend, në vendet e rajonit zbatim më të mirë
hasim në Kroaci dhe Slloveni, ndërsa në shtetet
e tjera të Ballkanit si në Shqipëri, Maqedoni, Mal
të Zi, Bosnje dhe Hercegovinë dhe Serbi hasim
një nivel më të ulët të zbatimit. Këto shtete po
ashtu kanë nxjerrë dokumente strategjike për
zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale.
Në kuadër të standardeve ndërkombëtare duhet
përmendur Marrëveshjen për Aspektet Tregtare
të Pronësisë Intelektuale (TRIPS), e nënshkruar nga shtetet anëtare të Organizatës Botërore
të Tregtisë, e cila përcakton nivelin minimal të
mbrojtjes së të drejtave të autorit dhe parasheh
si obligim luftimin e piratërisë. Dispozitat e kësaj
marrëveshjeje janë pjesë e legjislacionit të së
drejtës së autorit të vendit tonë.
Problemi i shkeljeve të të drejtave të autorit
vazhdon të jetë prezent në Kosovë, edhe pse
janë ndërmarrë veprime nga ana e institucioneve të vendit për uljen e nivelit të shkeljeve, por
si faktorë që kanë ndikuar që ky problem të jetë
prezent në vazhdimësi janë: institucionet e zbatimit të ligjit që nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm
për të marrë veprime në bazë të detyrës zyrtare dhe kjo posaçërisht vërehet në disa komuna
të vendit ku inspektorati i tregut ka ndërmarrë
shumë pak veprime, një faktor tjetër është edhe
fakti që mbajtësit e të drejtave nuk kanë përdorur
mjetet juridike të parapara me ligjin në fuqi për të
drejtën e autorit, kjo shihet edhe nga numri i
vogël i padive të ushtruar në gjykatën kompetente, mosnjohja e ligjit për të drejtën e autorit
nga ana e mbajtësve të të drejtave etj.
Nga informatat e mbledhura nga ZDA-ja dhe
analiza e tyre vërehet se mbajtësit e të drejtave nuk janë duke shfrytëzuar legjislacionin
në fuqi kundër shkelësve të të drejtave, dhe
kjo ka ndikuar që fenomeni i piratërisë dhe falsifikimit të luftohet me vështirësi. Mungesa e
kapaciteteve shtetërore veçanërisht e inspektoratit dhe prokurorisë në konfiskimin e mallrave pirate si dhe nisjen e procedurës kundër
shkelësve të të drejtave të autorit dhe

pamundësia për të monitoruar internetin për
shkelje të të drejtave të autorit janë paraqitur
si problem në vete për moszbatim adekuat të
drejtave të autorit në vendin tonë.
Nga faktorët e lartcekur, kjo Strategji nuk mund
të zgjidhë çështjen e besimit të qytetarëve në
sistemin e drejtësisë dhe vonesat që mund të
ndodhin në rastin e zgjidhjes së rasteve sipas
padive në gjykatën kompetente. Kjo lidhet edhe
me mungesën e informimit të mbajtësve të të
drejtave, pasi që me Ligjin për të Drejtën e Autorit
është paraparë që lëndët nga e drejta e autorit
duhet të shqyrtohen me prioritet nga gjykata, e
për këtë faktor nuk mund të jepet zgjidhje nga
ana e Qeverisë. Pamundësia për të monitoruar
internetin për shkelje potenciale të të drejtave të
autorit ndodh si pasojë e natyrës së veçantë të
internetit, ku monitorimi nuk mund të arrihet nga
organet ligj zbatuese, por duhet të bëhet
nga mbajtësit e të drejtave, të cilët duhet të
informojnë organet ligj zbatuese nëse hasin në
shkelje të të drejtave të tyre në internet dhe përdorin mjetet juridike të parapara me ligjin në fuqi.
Aktivitetet kryesore që do të ndërmerren për të
adresuar problemin janë:
• Avancimi i kornizës legjislative;
• Rritja e kapaciteteve të institucioneve
përgjegjëse për Sistemin Kombëtar të të Drejtave
të Autorit;
• Përmirësimi i bashkëpunimit mes palëve të
interesit;
• Promovimi, edukimi dhe rritja e respektit për të
drejtën e autorit; dhe
• Ulja e shkeljeve në fushën e të drejtës së autorit.
Ndërsa një përmbledhje më e saktë e aktiviteteve
kryesore të planifikuara do të bëhet në pjesën
e fundit të Strategjisë, në Planin e veprimit, ku
në mënyrë të detajuar janë paraqitur aktivitetet,
mënyra e financimit të tyre, akterët dhe institucionet që do t’i zbatojnë ato.
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Pas analizës së të dhënave dhe krahasimit me
praktikat më të mira të shteteve të tjera, grupi
punues ka ardhur në përfundim se për të pasur
një sistem efektiv të së të drejtës së autorit duhet
të hartohet një strategji kombëtare dhe ka paraparë metodat më efektive të cilat do të ndihmonin
në forcimin e sistemit të së drejtës së autorit
dhe se si do të arrihet kjo do të shqyrtohet në
kapitullin pasues.

OBJEKTIVAT PËR
ZBATIMINE STRATEGJISË
përmirësimin e bashkëpunimit ndërmjet palëve
të interesit dhe inkurajimit të kreativitetit duke
ngritur vetëdijen lidhur me rëndësinë e të
drejtave të autorit për shoqërinë tonë.

Objektivat kryesore të kësaj Strategjie janë përcaktuar me qëllim të përmirësimit të sistemit
të të drejtave të autorit, objektiva këto të cilat
rrjedhin si rezultat i obligimeve ligjore vendore
dhe bazuar në prioritet e Qeverisë së Republikës
së Kosovës, obligimeve ndërkombëtare, raportit të vendit të Komisionit Evropian dhe përcaktimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për
përafrimin e legjislacionit vendor me Acquis të
BE-së. Implementimi i suksesshëm i objektivave
strategjike do të ndikojë në zhvillimin e sistemit
kombëtar të të drejtave të autorit, i cili do të nxisë
kreativitetin dhe novacionin. Kjo do të arrihet duke
harmonizuar legjislacionin vendor me praktikat
më të mira ndërkombëtare, rritjen e kapaciteteve
të institucioneve përgjegjëse për administrimin e
sistemit kombëtar të të drejtave të autorit,

Strategjia Kombëtare për Forcimin e Sistemit të
të Drejtave të Autorit përbëhet nga një varg masash të formuluara, të cilat duhet të zbatohen
nga qeveria dhe nga palët e interesit. Këto masa
synojnë mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të
drejtave të përafërta si dhe nxisin kreativitetin.
Rrjedhimisht, qëllimi i Strategjisë është të ofrojë
një plan përmes të cilit të gjitha palët e interesit mund të punojnë së bashku për të promovuar
dhe mbrojtur të drejtat e autorit dhe të drejtat
e përafërta si dhe të inkurajojnë kreativitetin,
për një kulturë më të pasur dhe ekonomi më të
zhvilluar.

Objektivat e përcaktuara mund të shihen në tabelën e mëposhtme:
Objektivat
Objektiva 1

Avancimi i kornizës legjislative

Objektiva 2

Rritjen e kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse për Sistemin
Kombëtar të të Drejtave të Autorit

Objektiva 3

Promovimi, edukimi dhe rritja e respektit për të Drejtën e Autorit

Objektiva 4

Përmirësimin e bashkëpunimit në mes të palëve të interesit

Objektiva 5

Uljen e shkeljeve në fushën e të drejtës së autorit
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OBJEKTIVI KRYESOR 1
Avancimi i kornizës legjislative
Avancimi i kornizës legjislative nënkupton harmonizimin e plotë të legjislacionit vendor me atë të
Acquis Communitare që është kusht që Kosova të mund të anëtarësohet në Bashkimin Evropian.
Për këtë arsye Qeveria e Kosovës e ka vendosur si prioritet nacional harmonizimin e legjislacionit që
përfshin edhe legjislacionin në fushën e të drejtës së autorit. Kosova tanimë ka transpozuar (harmonizuar) pjesën më të madhe të legjislacionit të së drejtës së autorit, por një pjesë ende mbetet për
t’u transpozuar (harmonizuar), kryesisht direktivat të cilat janë nxjerrë pas miratimit të Ligjit për të
Drejtat e Autorit. Duke qenë që legjislacioni i BE-së gjithmonë shkon duke evoluuar si rrjedhojë ai
plotësohet dhe herë pas here ndryshohet, e është e domosdoshme që Kosova të mund të mbajë hapin
duke iu përshtatur ndryshimeve. Për të arritur këtë, korniza ligjore do të rishikohet dhe do të hartohet
legjislacioni i ri.
1.1 Objektivi specifik - Ligji për të Drejtat e
Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
Ligji Nr. 04/L – 065 për të Drejtat e Autorit dhe
të Drejtat e Përafërta është nxjerrë në vitin 2011
dhe është plotësuar-ndryshuar në vitin 2016.
Ndonëse ligji ka arritur të transpozojë (harmonizoj) pothuajse tërësisht legjislacionin e BE-së
në fushën e të drejtave të autorit, gjatë implementimit të tij janë identifikuar disa mangësi. Duke
parë këto mangësi është parë nevoja që ligji të
analizohet dhe vlerësohet me qëllim që të identifikohen problemet dhe zbrazëtitë, me qëllim që
legjislacioni të harmonizohet me legjislacionin e
BE-së dhe të ketë përmirësime me qëllim të afrimit të zgjidhjeve adekuate.
Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
• Krijimi i grupit punues;
• Hartimi i koncept-dokumentit për legjislacionin
e fushës së të drejtës së autorit dhe për të drejtat
e përafërta;
• Hartimi i Ligjit për të Drejtat e Autorit; dhe
• Miratimi i Ligjit për të Drejtat e Autorit.

1.2 Objektivi specifik – Plotësim-Ndryshimi
i Rregullores Nr. 01 /2012 për Licencimin e
Shoqatave Kolektive
Rregullorja është e nevojshme që të rishikohet dhe të plotësohet-ndryshohet me qëllim që
të rregullojë çështjen e përcaktimit të shoqatës kolektive e cila do të menaxhojë të drejtën e
kompensimit të veçantë.
Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
• Krijimi i grupit punues;
• Hartimi i Draft-Rregullores për Plotësim-Ndryshimin e Rregullores për Licencimin e Shoqatave;
dhe
• Miratimi i kësaj Rregulloreje.
Realizimi i këtij objektivi mundëson fillimin e
procedurës së mbledhjes së tarifës së kompensimit të veçantë.

Realizimi i këtij objektivi mënjanon mangësitë në
ligjin aktual, do të rrisë nivelin e harmonizimit me legjislacionin e BE-së, do të rrisë sigurinë
juridike për investitorët e jashtëm dhe kjo do të
rezultojë në një sistem funksional të së drejtës së
autorit dhe të drejtave të përafërta.
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1.3 Objektivi specifik - Zbatimi i Rregullores për 1.4 Objektivi specifik - Udhëzimi për
Kompensime të Veçanta
Mbikëqyrjen e Shoqatave Kolektive dhe
Veprimtarinë e Tyre
Me qëllim të zbatimit të Ligjit Nr. 04/L – 065 për të
Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta është ZDA-ja ka kompetencë të mbikëqyrë punën e
miratuar Rregullorja për Kompensime të Veçan- shoqatave për menaxhimin kolektiv, përfshirë
ta, e cila përcakton tarifën që duhet të paguhet për realizimin e misionit të shoqatës në lidhje me
mediet e zbrazëta dhe për çdo kopje materiale dhe mbledhjen e kompensimeve, licencimin e përpastaj u shpërndahet autorëve dhe mbajtësve të të doruesve, zbatimin e parimit të transparencës
drejtave si kompensim që veprat e tyre janë për- dhe shpërndarjen e kompensimeve të veçandorur. Kjo Rregullore do të kërkojë punë dhe përku- ta. Që të mënjanohen problemet potenciale, të
shtim nga ana e ZDA-së dhe shoqatave kolektive si ketë zbatim më të mirë të legjislacionit, është
dhe institucioneve tjera përgjegjëse.
parë e domosdoshme që MKRS-ja të nxjerrë një
udhëzim për mbikëqyrjen e shoqatave kolektive
Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik dhe veprimtarinë e tyre.
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
• Trajnimi i shoqatave për menaxhimin kolek- është paraparë të realizohen këto aktivitete:
tiv dhe stafit të ZDA-së se si bëhet mbledhja dhe
shpërndarja e kompensimit të veçantë; dhe
• Hartimi i Udhëzimit për Mbikëqyrjen e
• Mbikëqyrja e shoqatave për menaxhimin kolektiv Shoqatave Kolektive dhe Veprimtarinë e Tyre; dhe
në punën e tyre.
• Miratimi i këtij udhëzimit.
Realizimi i këtij objektivi do të harmonizojë legjis- Realizimi i kësaj objektive do të sjellë funksionallacionin vendor si dhe do të sigurojë që Rregullorja izim më të mirë të menaxhimit kolektiv në vendin
për Kompensime të Veçanta po zbatohet si duhet.
tonë, dhe do të siguroj që SHMK-të do të zbatojnë
ligjin dhe realizimin e veprimtarisë së tyre.
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OBJEKTIVI KRYESOR 2
Rritja e kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse për sistemin
kombëtar të së drejtës së autorit
Zhvillimi i sistemit të pronësisë intelektuale veçanërisht të së drejtës së autorit varet shumë nga
institucionet e shtetit. Për një sistem të fuqishëm të së drejtës së autorit nevojiten dhe institucione
përgjegjëse dhe efikase.
Institucionet e Kosovës janë ende në fazën e hershme të zhvillimit dhe kanë ende hapësirë për
zhvillim, në mënyrë që Kosova të mund të ndërtojë një sistem i cili mund të promovojë, mbrojë dhe t‘i
bëjë ballë sfidave në të drejtën e autorit. Nevojitet ngritja e kapaciteteve të institucioneve të vendit, e
cila kërkon kohë dhe përkushtim nga të gjitha institucionet përgjegjëse.

2.1 Objektivi specifik - Mbikëqyrja dhe
kontrollimi i SHMK-ve

2.2 Objektivi specifik – Trajnimi për zbatimin e
së drejtës së kompensimit të veçantë

SHMK-të luajnë rol me rëndësi në sistemin e
të drejtës së autorit, veçanërisht për të siguruar kompensime për krijuesit e veprave dhe
mbajtësit e të drejtave, në mënyrë që krijuesit
kosovarë të mund të mbrojnë dhe çojnë përpara interesat e tyre dhe për interesin e shfrytëzuesve të të drejtave duke lehtësuar procesin e
licencimit dhe shfrytëzimit të veprave. Po ashtu
është me rëndësi që stafi i ZDA-së dhe i SHMK-ve
të jenë të informuar dhe të trajnuar në praktikat
bashkëkohore që të mund të ofrojnë shërbime sa
më të mira.

E drejta e kompensimit të veçantë përcakton
tarifën e cila duhet paguar me rastin e shitjes së
parë ose importimit të bartësve të mediumeve të
zbrazëta audio-vizuale dhe për shitjen e parë ose
importimin e aparateve të reja për fotokopjim,
skanim dhe për secilën fotokopje nëse është bërë
me pagesë.

Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:

Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:

• Zhvillimi i procedurave standarde për
mbikëqyrjen e shoqatave për menaxhim kolektiv;
• Trajnimi i stafit në procedurat standarde të
veprimit; dhe
• Zbatimi i procedurave standarde të veprimit.

• Vizitë studimore për të hulumtuar zbatimin e
detyrimeve për kompensimet e veçanta;
• Trajnimi i stafit dhe i shoqatave për menaxhim
kolektiv për zbatimin e Rregullores për Kompensime të Veçanta.

Realizimi i këtij objektivi do të rrisë efikasitetin
e SHMK-ve, do të ofrojë kushte më të mira për
krijuesit, mbajtësit e të drejtave dhe shfrytëzuesit
e tyre.

Realizimi i këtij objektivi do të krijojë një
sistem funksional për kompensim të veçantë,
funksionalizimin e shoqatave për menaxhim
kolektiv dhe kompensimin e autorëve të Kosovës.

Meqenëse ky është një sistem i ri i prezantuar
në legjislacionin e Kosovës duhet bërë trajnimi
i stafit dhe shkëmbimi i përvojave me shtetet e
tjera.
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2.3 Objektivi specifik – Organizimi i punëtorive
për trajtimin e piratërisë

Realizmi i këtij objektivi specifik do të përmirësojë
praktikat aktuale të ruajtjes dhe të shkatërrimit
të mallrave të konfiskuara pirate.

E drejta e autorit për shkak të natyrës së saj në
mënyrë të vazhdueshme po pëson evoluim, në
mënyrë që sistemi i së drejtës së autorit i Kosovës
të mund të mbajë hapin me shtetet e tjera. Duhet
vazhdimisht të përcjellë ndryshimet e legjislacionit, praktikat gjyqësore dhe të shkëmbehen
përvojat e mira me shtetet e tjera.

2.5 Objektivi specifik - Rritja e numrit të
zyrtarëve në institucione dhe përcaktimi i njësive përkatëse për të drejtën e të drejtës së
autorit
Marrja e masave për zbatimin e të drejtave të autorit kërkon angazhim institucional dhe kërkon
kapacitete të nevojshme. Institucionet e zbatimit
të ligjit dhe ato të krijimit të politikave duhet të
kenë zyrtarë të mjaftueshëm dhe të përcaktuar
për të zbatuar të drejtat e autorit.

Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
• Organizimi i punëtorive vjetore për piratërinëpraktikat më të mira të luftimit;
• Monitorimi dhe miratimi i praktikave më të mira
ndërkombëtare në fushën e të drejtave të autorit
dhe të zbatimit.

Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
• Rritja e numrit të zyrtarëve doganorë në sektorin IPR nga dy deri në katër;
• Rritja e numrit të zyrtarëve të ZDA-së nga katër
në shtatë dhe krijimi i dy divizioneve, atij për Menaxhimin Kolektiv dhe Divizionit për Promovimin
e të Drejtës së Autorit;
• Përcaktimi i njësisë përkatëse në Policinë
e Kosovës për luftimin e piratërisë fizike dhe
digjitale; dhe
• Përcaktimi i personave kompetentë në kuadër
të inspektoratit të tregut për zbatimin e të
drejtave të autorit.

Realizmi i këtij objektivi specifik do të përgatisë
zyrtarët dhe të ngritë kapacitetet e tyre sipas
praktikave më të mira bashkëkohore gjë që do
t’iu mundësojë të kryejnë detyrat në mënyrë më
efektive.
2.4 Objektivi specifik – Trajnimi për trajtimin e
mallrave të sekuestruara dhe konfiskuara
Mallrat pirate të sekuestruara dhe konfiskuara
nga institucionet e shtetit ruhen në mënyrë të
sigurt ose shkatërrohen. Kjo procedurë është e
kushtueshme për shtetin andaj ka nevojë që të
bëhet ruajtja apo shkatërrimi sa më efecient i
tyre. Që të arrihet kjo është e nevojshme që të
zhvillohen procedura adekuate dhe të trajnohen
zyrtarët përgjegjës.

Realizimi i këtij objektivi specifik do të rrisë
efikasitetin e institucioneve, veçanërisht do të
sigurohet kontroll më i mirë i zbatimit të ligjit.

Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
• Vizitë studimore për të studiuar si të ruhen dhe
të shkatërrohen në mënyrë të sigurt mallrat e
sekuestruara dhe konfiskuara; dhe
• Trajnimi i stafit në procedurat standarde të
veprimit.
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2.6 Objektivi specifik - Trajnimi i zyrtarëve të
zbatimit të ligjit për luftimin e piratërisë

2.7 - Objektivi specifik - Shfrytëzimi i teknikave
të përparuara hetimore në hetimet e piratërisë

Piratëria është një nga fenomenet që dëmton më
së shumti autorët, krijimtarinë dhe ekonominë
e vendit. Piratëria paraqitet në formë fizike dhe
digjitale. Të dy këto forma janë të vështira për t’u
luftuar, veçanërisht ajo digjitale është mjaft e
vështirë që të identifikohet, të parandalohet dhe
të luftohet, kjo për shkak të natyrës së internetit. Duke pasur këtë parasysh duhet ndërmarrë
masa që të ngrihen kapacitetet shtetërore.

Për të luftuar piratërinë në mënyrë të suksesshme duhet ndërmarrë hapa në parandalimin
e saj, e për të arritur këtë duhet zhvilluar teknika
të përparuara hetimore që për qëllim kanë identifikimin e personave që importojnë, prodhojnë dhe
shpërndajnë mallra pirate. Në këtë aspekt duhet
të ketë trajnime të zyrtarëve të zbatimit të ligjit,
përkatësisht të pjesëtarëve të Policisë, Prokurorisë, Doganës dhe Inspektoratit të Tregut.

Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:

Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:

• Vizita studimore për të hulumtuar si luftohet piratëria; dhe
• Krijimi i procedurave standarde të veprimit –
sipas planit të veprimit të përgatitur nga TaskForca.

• Trajnimi i stafit të Policisë, Prokurorisë dhe
hetuesve të Policisë dhe Doganës për hetimin e
piratërisë, përkatësisht në lidhje me identifikimin
e prodhuesve, importuesve dhe shpërndarësve
të mallrave pirate; dhe
• Trajnimi në lidhje me procedurat e sekuestrimit
dhe konfiskimit të mallrave pirate dhe pasurisë
së fituar nga shitja e mallrave pirate.

Si indikatorë të këtij objektivi specifik janë ulja e
nivelit të piratërisë fizike dhe asaj digjitale, e cila
arrihet përmes sekuestrimit të mallrave pirate,
bllokimit të faqeve pirate dhe promovimit të të
drejtave të autorit.

Realizimi i këtij objektivi specifik do të ndihmojë
në identifikimin e personave të përfshirë në
rrjetin e piratërisë dhe në trajnimin e zyrtarëve të
zbatimit të ligjit.
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OBJEKTIVI KRYESOR 3
Promovimi, edukimi dhe rritja e respektit për të drejtën e autorit
Ngritja e vetëdijes është element thelbësor për zhvillimin e sistemit të së drejtës së autorit. Ngritja e
vetëdijes do të ndihmojë në krijimin e një shoqërie më mirë të informuar dhe edukuar në lidhje me të
drejtën e autorit, gjë që do të ndikojë drejtpërdrejt në respektimin më të madh të të drejtave të autorit.
Qytetarët do të kërkojnë të drejtat e tyre dhe kjo do të nxitë kreativitetin dhe si rrjedhojë do të zhvillojë
ekonominë e vendit. Realizimi i këtij objektivi do të ndihmojë në realizimin e objektivave tjera të kësaj
Strategjie.
3.1 Objektivi specifik - Zhvillimi i hulumtimeve
për të analizuar situatën e të drejtave të autorit
në Kosovë

3.2 Objektivi specifik - Ngritja e vetëdijes
nëpërmjet materialeve të shkruara
Për një sistem efektiv të së drejtës së autorit
duhet një shoqëri e cila është e mirinformuar.
Duke qenë se në Kosovë qytetarët dhe mbajtësit
e të drejtave nuk janë mjaftueshëm të informuar në lidhje me të drejtat e autorit nevojitet të
ndërmerren hapa në ngritjen e vetëdijes qytetare
për të drejtat e autorit, gjë që arrihet nëpërmjet
shpërndarjes së dijes me anë të shkrimeve dhe
publikimeve të ndryshme si revista, broshura,
doracakë etj.

Në fushën e të drejtave të autorit nuk ka pasur
ndonjë studim të thellë i cili tregon se sa ndikojnë
në ekonominë e vendit të drejtat e autorit dhe se
sa janë të informuar qytetarët me të drejtat e autorit dhe rëndësinë e tyre. Një hulumtim i tregut
do të ndihmonte në përgjigjen e këtyre pyetjeve,
në përgatitjen e një qasjeje më të duhur të promovimit si dhe do të ndikonte në ndërmarrjet që
operojnë në Kosovë që t’i kushtojnë më shumë
rëndësi të drejtave të autorit por edhe të plasojnë
produktet e tyre në tregun e Kosovës.

Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:

Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:

• Publikimi i raportit vjetor të Zyrës për të
Drejtën e Autorit;
• Publikimi revistës vjetore “Autori”;
• Hartimi dhe shpërndarja e broshurave informuese; dhe
• Publikimi i Doracakut për të drejtën e autorit
dhe të drejtat e përafërta.

• Hulumtimi i tregut për të llogaritur vlerën e të
drejtave të autorit për ekonominë;
• Inicimi i studimit për të llogaritur se sa janë të
informuar qytetarët me piratërinë; dhe
• Analizimi i të dhënave empirike të grumbulluara si dhe përpunimi i tyre.

Realizimi i këtij objektivi specifik do të rezultonte në një shoqëri më mirë të informuar dhe të
vetëdijesuar, e cila do t’ia dinte vlerën më shumë
të drejtave të autorit dhe si rrjedhojë do t’i respektonte ato.

Realizimi i këtij objektivi specifik do të rezultonte
në zhvillimin e një studimi i cili do të ndihmonte
në qartësimin e gjendjes në Kosovë për sa i përket vlerës ekonomike të të drejtave të autorit në
Kosovë dhe nivelin e informimit të qytetarëve në
lidhje me të drejtat e autorit dhe piratërisë.
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3.3 Objektivi specifik – Edukimi dhe ngritja e
vetëdijes nëpërmjet ligjëratave dhe punëtorive
Përveç publikimit dhe shpërndarjes së shkrimeve, pjesë e rëndësishme e ngritjes së vetëdijes
dhe informimit të qytetarëve janë edhe ligjëratat.
Ligjëratat zhvillohen me grupe të ndryshme dhe
me tematikë të ndryshme varësisht nga audienca. Këto ligjërata kanë për qëllim shpërndarjen e
dijes në mënyrë të drejtpërdrejtë.
Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
• Mbajtja e ligjëratave në lidhje me të drejtën e
autorit në fakultete dhe shkolla;
• Fushata vetëdijesuese online, nëpërmjet
krijimit të video-animacioneve, publikimi i artikujve në rrjete sociale, angazhimi i qytetarëve
nëpërmjet iniciativave online etj; dhe
• Bashkëpunimi me shoqatat kolektive dhe
mbajtësit e të drejtave me qëllim të vetëdijesimit
të publikut për rëndësinë e të drejtës së autorit.
Realizimi i këtij objektivi specifik do të rezultonte në një shoqëri më mirë të informuar dhe të
vetëdijesuar, e cila do t’ia dinte vlerën më shumë
të drejtave të autorit dhe si rrjedhojë do t’i respektonte ato.
3.4 Inkurajimi i mbajtësve të të drejtave për të
krijuar SHMK-të në sektorët përkatës
SHMK-të kanë rëndësi të lartë në krijimin e një
sistemi efektiv të të drejtave të autorit, ato bëjnë
mbledhjen e kompensimeve në llogari të autorëve dhe iu shpërndahen autorëve të atyre
veprave që janë përdorur, e kjo në mënyrë indirekte ndikon në nxitjen e kreativitetit dhe
përmirësimit të sistemit të të drejtave të autorit.
Me qëllim të arritjes së kësaj është me rëndësi krijimi i SHMK-ve për secilën kategori të të
drejtave.
Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohet ky aktivitet:
• Inkurajimi i bartësve të të drejtave që të krijojnë

shoqatat e menaxhimit kolektiv në sektorët përkatës, përmes vetëdijesimit të mbajtësve të të
drejtave.
Realizimi i këtij objektivi specifik do të ndikojë
që bartësit e të drejtave të krijojnë SHMK-të për
çdo fushë të të drejtave, kështu secila kategori e
bartësve të të drejtave do të ketë shoqatën e menaxhimit kolektiv të saj.
3.5 Objektivi specifik - Rritja e numrit të
kërkesave për veprim
Një nga problemet kryesore se pse niveli i shkeljeve të të drejtave të autorit është ende i lartë është
për shkak të numrit të vogël të kërkesave për veprim apo padive nga ana e mbajtësve të të drejtave.
Mbajtësit e të drejtave duhet të jenë aktivë, në momentin që identifikojnë një shkelje të kontaktojnë
institucionet përkatëse apo të ushtrojnë padi.
Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohet ky aktivitet:
• Zhvillimi i strategjisë së komunikimit për të inkurajuar mbajtësit e të drejtave që të dorëzojnë
kërkesat për veprim në institucionet përgjegjëse:
Inspektorat, Doganë, Polici, Prokurori dhe Gjykatë.
Realizimi i këtij objektivi specifik do të ndikojë
në rritjen e numrit të kërkesave për veprim dhe
padive, që do të ndikojë në veprime më të shumta
nga ana e institucioneve shtetërore dhe zbatim më
të mirë të të drejtave të autorit.
3.6 Objektivi specifik – Inkurajimi i mbajtësve të
të drejtave për të ofruar përmbajtje të ligjshme
përmes shërbimeve online
Një nga arsyet e nivelit të lartë të piratërisë në
Kosovë është mungesa e ofrimit të shërbimeve të
ndryshme në mënyrë të ligjshme, qofshin këto
shërbime online apo fizike. Pamundësia e
qytetarëve të Kosovës të kenë qasje në këto shërbime dhe produkte në mënyrë të ligjshme është një
nga faktorët që mund të ketë ndikuar që qytetarët
të kërkojnë forma alternative në marrjen e këtyre
shërbimeve dhe produkteve.
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Për të eliminuar këtë problem është e nevojshme
që të vetëdijesohen kompanitë vendore dhe
ndërkombëtare që të ofrojnë këto shërbime dhe
produkte edhe në territorin e Kosovës.
Për të arritur realizmin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
• Inkurajimi i bartësve të të drejtave për të nisur
shërbimet në internet dhe në treg fizik me materiale që mbrohen me të drejtën autorit në Kosovë;
dhe
• Kontaktimi i bartësve të të drejtave për të ofruar këto shërbime dhe produkte në mënyrë të
ligjshme për territorin e Kosovës.
Realizimi i këtij objektivi specifik do të ndikojë në
uljen e nivelit të piratërisë.

OBJEKTIVI KRYESOR 4
Përmirësimi i bashkëpunimit mes palëve të interesit
Sistemi funksional efektiv i të drejtave të autorit për realizmin dhe zbatimin e këtyre të drejtave
krijohet duke zhvilluar një bashkëpunim të mirë mes institucioneve të krijimit të politikave në këtë
fushë dhe atyre të zbatimit të ligjit, por edhe me një bashkëpunim mes institucioneve dhe mbajtësve
të të drejtave si dhe organizatave që përfaqësojnë ata. Vetëm duke pasur një bashkëpunim të mirë
ndërinstitucional në aspekt të qarkullimit të informatave dhe realizimit të aktiviteteve të përbashkëta
si dhe një bashkëpunim me mbajtësit e të drejtave në lidhje me sfidat që ata kanë për zbatimin e të
drejtave të tyre mund të kemi një sistem funksional të të drejtave të autorit në vend.
Shumë me rëndësi është bashkëpunimi me zyrat e vendeve të rajonit, me Zyrën e BE-së në Kosovë
dhe me Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale.
Për të arritur këtë objektiv janë paraparë që të realizohen disa objektiva specifike:
4.1 Objektivi specifik – Ngritja e efektivitetit të
Task-Forcës kundër piratërisë
sukses të kësaj dukurie. Me rëndësi të veçantë
është edhe bashkëpunimi në kuadër të
Këshillit Shtetëror të Pronësisë Intelektuale, në
të cilin përfshihen institucionet politikëbërëse të
së drejtës së autorit dhe të pronësisë industriale,
përfshirë ato të zbatimit të ligjeve të kësaj fushe.

Ulja e nivelit të piratërisë arrihet me veprime të
institucioneve të hartimit të politikave dhe atyre
për zbatimin e ligjit. Zyrtarët e institucioneve të zbatimit të ligjit të Inspektoratit të Tregut,
Policisë së Kosovës, Doganës dhe prokurorët
si dhe të Zyrës për Drejtën e Autorit duhet të
bashkëpunojnë ngushtë me qëllim të luftimit me
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Task-Forca kundër piratërisë është paraparë
edhe me këtë Strategji të jetë një trupë koordinuese në luftën kundër piratërisë, dhe është
shumë me rëndësi që Task-Forca të jetë efektive
në realizmin e misionit të saj.
Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
• Takimet e Task-Forcës duhet të organizohen të
paktën një herë në muaj;
• Sipas nevojës krijohen grupe të punës në
kundër të Task-Forcës për të lehtësuar shkëmbimin e inteligjencës dhe marrjen e veprimeve;
• Të zhvillohet baza e të dhënave të informacionit
me raste dhe format e shkeljeve të së drejtës së
autorit, si inteligjencë për të lehtësuar praktikat
më të mira ndërmjet organeve të zbatimit të ligjit;
• Për takimet e Task-Forcës duhet të hartohet
procesverbal;
• Bashkëpunimi në kuadër të Këshillit Shtetëror
të Pronësisë Intelektuale.
Realizmi i këtij objektivi specifik do të ngritë nivelin e bashkëpunimit mes institucioneve të zbatimit të ligjit, do të forcojë koordinimin ndërinstitucional dhe do të ofrojë informacion lidhur me
format e shkeljes së të drejtës së autorit dhe të
drejtave të përafërta. Si indikatorë janë procesverbalet e takimeve të Task-Forcës kundër piratërisë, numri i grupeve specifike të krijuara,
krijimi i bazës së të dhënave me informacione
në lidhje me piratërinë, marrja e masave kundër
piratërisë fizike – digjitale dhe pjesëmarrja në
mbledhjet e Këshillit Shtetëror të Pronësisë Intelektuale.
4.2 Objektivi specifik - Krijimi i forumeve të përbashkëta mes bartësve të të drejtave, SHMK-të
dhe përdoruesit
Bashkëpunimi me mbajtësit e të drejtave dhe
shoqatat e tyre është shumë me rëndësi për
zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale,
përkatësisht të drejtës së autorit, duke marrë për
bazë faktin që mbrojtësit më të mirë të këtyre të
drejtave janë mbajtësit e të drejtave, pasi që ata
disponojnë fakte dhe kanë njohuri më të mira në

lidhje me veprat e tyre dhe shfrytëzuesit të cilët
mund të jenë edhe ilegalë. Në veçanti është me
rëndësi bashkëpunimi me SHMK-të e të drejtave të
autorit, të cilat përfaqësojnë një numër të madh të
mbajtësve të të drejtave dhe posedojnë një informacion më të gjerë në lidhje me këtë fushë.
Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
• Bashkëpunimi sipas nevojës me bartësit e të
drejtave dhe SHMK-ve;
• Thirrja e përfaqësuesve të SHMK-ve në takimet e
Task-Forcës një herë në vit; dhe
• Organizimi i tryezave të bisedimit për të dëgjuar
mbajtësit e të drejtave.
Realizimi i këtij objektivi rrit mundësinë e marrjes
së informacionit nga mbajtësit e të drejtave dhe e
bën të mundur luftimin më të suksesshëm të piratërisë. Ky objektiv realizohet përmes takimeve
me mbajtësit e të drejtave dhe pjesëmarrjen e përfaqësuesve të shoqatave të menaxhimit kolektiv në
mbledhjet e Task-Forcës së paku një herë në vit.
4.3 Objektivi specifik - Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe me Organizatën Botërore të Pronësisë
Intelektuale
Bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar është
shumë i rëndësishëm, me qëllim të marrjes së
përvojave më të mira të zhvillimit të sistemit të së
drejtës së autorit, përkatësisht të tri shtyllave të
këtij sistemi, shtyllës së legjislacionit,
menaxhimit dhe të zbatimit të të drejtave të autorit. Në këtë aspekt është shumë me rëndësi
bashkëpunimi me zyrat e vendeve të rajonit për
të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta, këtu
me theks të veçantë me Zyrën Shqiptare për të
Drejtën e Autorit, me të cilën kemi të nënshkruar memorandum bashkëpunimi. Gjithashtu, me
rëndësi është bashkëpunimi me Zyrën e BE-së në
Kosovë për implementimin e projekteve nga fusha
e të drejtës së autorit dhe me Zyrën për të Drejtat
Pronësore Intelektuale të BE-së. Edhe pse Kosova nuk është anëtare e OBPI-së bashkëpunimi me
këtë organizatë botërore të pronësisë intelektuale
është shumë me rëndësi dhe mbetet objektiv
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anëtarësimi në një të ardhme të afërt.

Indikatorë të realizmit të këtij objektivi janë: komunikimi me organizatat evropiane dhe ndërkombëtare të zbatimit të ligjit; procesverbalet
nga forumi për lehtësimin e shkëmbimit të informacionit ndërmjet mbajtësve të të drejtave, shoqatave për menaxhim kolektiv dhe përdoruesve;
pjesëmarrja në konferencat e organizuara nga
vendet e rajonit dhe ato të OBPI-së si dhe ndjekja
e trajnimeve online të OBPI-së.

Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
• Shkëmbimi i praktikave më të mira, informacionit dhe inteligjencës me zbatimin e ligjit ndërkombëtar, duke përfshirë Europol dhe Interpol,
sipas kërkesave të pranuara për bashkëpunim;
• Bashkëpunimi me Zyrën për të Drejtat Pronësore
Intelektuale të BE-së për të mundësuar trajnime
për institucionet e zbatimit dhe të politikëbërjes
në fushën e të drejtës së autorit;
• Bashkëpunimi me zyrat rajonale për të Drejtën
e Autorit, veçanërisht me Zyrën Shqiptare të të
Drejtës së Autorit, si përmes pjesëmarrjes në
aktivitetet e ndërsjella dhe organizimin e konferencave rajonale;
• Marrja pjesë në konferencat e organizuara nga
ana e OBPI-së dhe në trajnimet online të kësaj
organizate;
• Bashkëpunimi me Zyrën e BE-së në kuadër të
implementimit të Projektit për Pronësinë Intelektuale 2019-2021.
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OBJEKTIVI KRYESOR 5
Ulja e piratërisë fizike dhe asaj digjitale
Niveli i piratërisë në vendin tonë vazhdon të mbetet i lartë. Masat e ndërmarra nga institucionet e
zbatimit të ligjit, të cilat janë koordinuar nga ana e Task-Forcës kundër piratërisë, nga viti 2013 deri
në gusht të vitit 2018, kanë rezultuar me sekuestrimin e afro 45 mijë kopjeve të materialeve pirate,
përfshirë veprime të Policisë së Kosovës kundër operatorëve që ofrojnë shërbime të kanaleve televizive apo piratërisë digjitale.
Megjithatë, lufta kundër piratërisë dhe për uljen e nivelit të saj në vend mbetet mision i vazhdueshëm
i institucioneve dhe është ndër objektivat e rëndësishme të kësaj Strategjie. Ky objektiv ndërlidhet
ngushtë me objektivat e tjera të Strategjisë, përkatësisht realizimi i tyre ndikon drejtpërdrejt në uljen
e nivelit të piratërisë në vend. Ky objektiv strategjik i ka të parapara objektivat specifike dhe indikatorët e realizimit të tyre.
5.1 Objektivi specifik - Trajnimi i stafit në luftim
të piratërisë

5.2 Objektivi specifik – Vazhdimi i mandatit të
Task-Forcës dhe mbikëqyrja inspektuese

Ulja e nivelit të piratërisë arrihet me angazhim të
institucioneve për hartimin e politikave dhe atyre
për zbatimin e ligjit. Zyrtarët e institucioneve të
zbatimit të ligjit të Inspektoratit të Tregut, Policisë së Kosovës, Doganës dhe prokurorët duhet
të trajnohen me qëllim të ngritjes së kapaciteteve
të tyre në lidhje me dukurinë e piratërisë fizike
dhe digjitale, përfshirë këtu edhe metodat më të
mira të luftimit të piratërisë nga vendet të cilat
kanë luftuar këtë dukuri me sukses.

Rolin kryesor në ndërmarrjen e masave në treg
kundër piratërisë e ka Inspektorati i Tregut, institucion ky i cili duhet të veprojë sipas detyrës zyrtare, me qëllim të mbikëqyrjes së tregut në lidhje
me zbatimin e ligjit për të drejtat e autorit dhe
të drejtat e përafërta dhe marrjen e veprimeve
sipas ankesave të mbajtësve të të drejtave. Inspektorati, përveç se ka marrë dhe merr veprime
të vazhdueshme, veprimet i ka koordinuar edhe
në kuadër të Task-Forcës kundër piratërisë, ku
së bashku me Policinë dhe Doganën e Kosovës
janë zhvilluar inspektime të subjekteve të cilat
merren me shitjen e materialeve që mbrohen me
të drejtën e autorit dhe të drejtave të përafërta.

Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohet ky aktivitet:
• Trajnimi i stafit të institucioneve të zbatimit të
ligjit si me organizimin e trajnimeve brenda
ashtu dhe jashtë vendit, për metodat më bashkëkohore se si duhet luftuar piratëria fizike
dhe ajo digjitale.
Realizimi i këtij objektivi specifik do të përgatisë
zyrtarët dhe ngritë kapacitetet e tyre për të
adresuar çështjen e luftimit të piratërisë.

Task-Forca si trupë e themeluar për të luftuar
piratërinë parashihet të veprojë edhe gjatë periudhës strategjike 2019-2023, me qëllim që të
arrihet të ulet piratëria dhe të përmbushet edhe
obligimi që del nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit për zbatimin e të drejtës së autorit në nivel
të ngjashëm me atë të vendeve të BE-së.
Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
• Vazhdimi i mandatit të Task-Forcës nga ana e
Qeverisë së Kosovës;
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• Tri herë në vit duhet të ketë veprime kundër
piratërisë fizike dhe digjitale të organizuara dhe
koordinuara sipas detyrës zyrtare nga ana e
Task-Forcës;
• Bashkëpunimi i ngushtë me mbajtësit e të
drejtave dhe me shoqatat e menaxhimit kolektiv;
• Bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare
dhe kompanitë (mbajtësit e të drejtave) për të
identifikuar rastet e paraqitjes së piratërisë dhe
luftimin e saj.

• Inkurajimi i mbajtësve të të drejtave të përdorin mjetet juridike dhe të kërkojnë nxjerrjen e
një vendimi kundër ndërmjetësve, shërbimet e të
cilëve përdoren nga një palë e tretë për të cenuar
të drejtën e autorit apo të drejtat e përafërta;
• Bashkëpunimi me Autoritetin Rregullativ të
Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe me
ofruesit e shërbimeve të internetit (telekomunikacionit);
• Bazuar në kërkesat e mbajtësve të të drejtave
të ketë veprime konkrete nga ana e organeve
të hetuesisë – Sektorit për Hetimin e Krimeve
Kibernetike, pasi të identifikohen ueb faqet të cilat
merren me piratëri, dhe më pas në bashkëpunim me operatorët e internetit ndërmerren hapa
në bllokimin e tyre në territorin e Republikës së
Kosovës, apo të paktën të krijojnë një “pop-up” që
kur përdoruesit hyjnë në faqe informohen se ajo
ueb faqe dyshohet për piratëri digjitale.

Realizimi i këtij objektivi specifik do të rrisë
nivelin e zbatimit të të drejtave të autorit dhe ky
rezultat shprehet me numrin e materialeve të
sekuestruara dhe në luftimin e piraterisë digjitale. Si indikator tjetër me rëndësi është rritja e
bashkëpunimit me mbajtësit e të drejtave dhe me
kompanitë që kanë të drejta të autorit dhe si rezultat do të këtë sukses më të madh.
5.3 Objektivi specifik - Luftimi i piratërisë
digjitale

Realizimi i këtij objektivi specifik do të rrisë nivelin e zbatimit të të drejtave të autorit në ambientin digjital. Indikator i arritjes së këtij objektivi
është bashkëpunimi i rritur mes institucioneve të
zbatimit të ligjit dhe Task-Forcës me mbajtësit e
të drejtave. Do të ketë një përdorim më të madh
të mjeteve juridike kundër ndërmjetësve shërbimet e të cilëve përdoren për të cenuar një të
drejtë të autorit, do të bëhet bllokimi i ueb faqeve
pirate të internetit, të cilat shpërndajnë material
pirat, dhe do të rritet vetëdijesimi i publikut në
lidhje me dëmet e piratërisë digjitale.

Një ndër sfidat më të mëdha për luftimin e shkeljeve të së drejtës së autorit dhe të drejtave të
përafërta është luftimi i shkeljeve kur këto bëhen
në ambientin digjital, për faktin se është shumë
më i vështirë fillimisht identifikimi i shkelësve dhe
më pas edhe marrja e masave kundër shkelësve.
Ambienti digjital është shumë i favorshëm për
shkelësit e të drejtës së autorit, për faktin që
ka bërë të mundur qarkullimin e materialit të
mbrojtur me të drejtën e autorit me një shpejtësi
të madhe dhe me një cilësi të njëjtë me materialet
origjinale. Në këtë aspekt për luftimin e shkeljeve
në ambientin digjital apo piratërisë digjitale rol të
rëndësishëm dhe qenësor ka bashkëpunimi me
mbajtësit e të drejtave dhe vetëdijesimi i publikut.
Për të arritur realizimin e këtij objektivi specifik
është paraparë të realizohen këto aktivitete:
• Institucionet e zbatimit të ligjit dhe Task-Forca
duhet të bashkëpunojnë ngushtë me mbajtësit e
të drejtave dhe me organizatat që i përfaqësojnë
mbajtësit e të drejtave përfshirë kompanitë që
kanë më shumë të drejta të mbrojtura;
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Zbatimi, monitorimi dhe raportimi
Zyra për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e
Përafërta do të koordinojë procesin e zbatimit të
Strategjisë dhe do të luajë rolin e sekretarisë në
lidhje me të gjitha veprimet të cilat ndërmerren
në kuadër të zbatimit të kësaj Strategjie, që do
të zbatohet me realizimin e aktiviteteve të ndërmarra nga këto institucione apo mekanizma:
Institucionet për krijimin e politikave dhe
koordinuese
Zyra për të Drejtën e Autorit ka kompetenca në
politikëbërje në fushën e të drejtës së autorit,
bazuar në ligjin në fuqi. Zyra ka kompetenca
për harmonizimin e legjislacionit të vendit me
atë të BE-së dhe ndërkombëtar për promovimin e të drejtës së autorit dhe për licencimin
dhe mbikëqyrjen e punës së shoqatave për
menaxhimin kolektiv të së drejtës së autorit.
Në aspekt të koordinimit dhe të politikëbërjes
Agjencia për Pronësi Intelektuale luan një rol të
rëndësishëm, kryesisht përmes rolit të saj në
udhëheqjen e Këshillit Shtetëror të Pronësisë Intelektuale.
Institucionet e mbikëqyrjes dhe zbatimit të
Ligjit për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtave të
Përafërta
Sa i përket zbatimit të të drejtave dhe mbikëqyrjen inspektuese të tregut këtë kompetencë e ka
Inspektorati i Tregut, pastaj institucion tjetër që
ka për obligim zbatimin e të drejtave të autorit në
pikat kufitare në import dhe eksport është Dogana e Kosovës. Komisioni i Pavarur i Medieve
ka obligim të mbikëqyrë zbatimin e të drejtave të
autorit nga ana e medieve. Nga janari i vitit 2013,
me ndryshimet në Kodin Penal të Republikës së
Kosovës, kompetenca për zbatim ka marrë edhe
Policia e Kosovës, zyrtarët policorë mund të veprojnë sipas detyrës zyrtare për të parandaluar
shkeljen e të drejtave të autorit. Qytetarët mund
t’i paraqesin ankesat te Sektori për Hetimin e
Krimeve Ekonomike në Drejtorinë për Hetimin e
Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion. Gjithashtu,
ankesat të cilat kanë të bëjnë me shkeljet e të
drejtave të autorit në internet duhet t’iu referohen Sektorit për hetimin e krimeve kibernetike.

Gjykatat dhe Prokuroria
Rol të veçantë në mbrojtjen e të drejtës së autorit ka Departamenti për Çështje Ekonomike në
Gjykatën Themelore të Prishtinës dhe Gjykata e
Apelit e Kosovës, që zgjidhin kontestet civile nga
fusha e të drejtës së autorit, ndërsa për lëndët
penale nga kjo fushë kompetente janë gjykatat
themelore dhe prokuroritë themelore në tërë
territorin e vendit tonë.
Task-Forca kundër piratërisë
Me këtë Strategji i rekomandohet Qeverisë së
Kosovës t’i vazhdohet mandati i veprimit TaskForcës kundër piratërisë, trupë kjo qeveritare
e themeluar në janar të vitit 2013, që ka pasur
kompetencë në koordinimin e luftës kundër piratërisë. Në kuadër të Task-Forcës si institucione pjesëmarrëse janë: Zyra për të Drejtën e Autorit, Inspektorati i Tregut, Agjencia për Pronësi
Industriale, Sektori i Pronësisë Intelektuale në
Doganën e Kosovës, Drejtoria Kundër Krimeve
Ekonomike dhe Kundër Krimeve Kibernetike të
Policisë së Kosovës, Agjencia për Menaxhimin e
Pasurisë së Sekuestruar dhe Konfiskuar dhe një
përfaqësues i Prokurorisë së Shtetit.
Task-Forca si kompetencë ekskluzive do ta ketë
monitorimin e zbatimit të kësaj Strategjie dhe
koordinimin e veprimeve të institucioneve në
luftën kundër falsifikimit dhe piratërisë, me
qëllim të ndërmarrjes së veprimeve konkrete nga
ana e institucioneve dhe organeve kompetente
që janë pjesë e Task-Forcës dhe institucioneve
tjera që ndërlidhen me luftën kundër falsifikimit
dhe piratërisë në fushën e të drejtës së autorit.
Task-Forca bashkëpunon ngushtë me mbajtësit
e të drejtave, shoqatat kolektive dhe organizatat e tjera vendore dhe ndërkombëtare në luftën
kundër piratërisë.
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Për mënyrën e funksionimit të Task-Forcës dhe
marrjes së vendimeve dhe veprimeve, përfshirë
monitorimin e zbatimit të Strategjisë, Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit obligohet që më së
largu brenda 6 muajve nga miratimi i Strategjisë
të miratojë Rregulloren e Punës së Task-Forcës,
Raportimit dhe të Monitorimit të Zbatimit të
Strategjisë.

miratohet nga Task-Forca dhe i dërgohet
ministrit të Kulturës Rinisë dhe Sportit, ministrit
të Tregtisë dhe Industrisë dhe drejtorit të Policisë
të Kosovës.
Raporti një herë vit, në janar të çdo viti, i dërgohet
për miratim Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i cili e parqet për diskutim te përfaqësuesit e institucioneve
kryesore pjesëmarrëse nën kryesimin e ZPS-së
për miratim final. Raporti i progresit hartohet
konform udhëzuesit për hartimin e dokumenteve
strategjike.

Institucionet e lartpërmendura në forma të
ndryshme do të jenë të prekura dhe të ndikuara
nga Strategjia, dhe për të njëjtat krijohen obligime dhe veprime që duhet të ndërmarrin për të
zbatuar këtë Strategji që qartë dhe saktë janë të
paraqitura në Planin e Veprimit.

Institucionet të cilat janë të përfshira në TaskForcë dhe të cilat janë të obliguara të marrin veprime për zbatimin e Strategjisë janë të obliguara
të raportojnë në Zyrën për të Drejtën e Autorit,
që luan rolin e sekretarisë, raportimi bëhet sipas
kohës së përcaktuar për përfundimin e aktivitetit dhe progresi për aktivitetin raportohet sipas
kërkesës së Zyrës.

Raportimi, monitorimi dhe
vlerësimi
Raportimi
Zyra për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e
Përafërta do të koordinojë procesin e zbatimit të
Strategjisë dhe do të luajë rolin e sekretarisë në
lidhje me të gjitha veprimet të cilat ndërmerren
në kuadër të zbatimit të kësaj Strategjie. Zbatimi
i aktiviteteve do të bëhet konform Planit të Veprimit dhe afateve të përcaktuara, me qëllim të
arritjes objektivave të Strategjisë.

Në lidhje me veprimet e Task-Forcës kundër piraterisë, institucionet e zbatimit të ligjit–Inspektorati, Policia dhe Dogana janë të obliguara të
raportojnë për veprimet e tyre brenda 7 ditëve
nga data kur kanë marrë një veprim kundër piratërisë apo kundër shkeljeve të së drejtës së
autorit. Raporti duhet të përmbajë informatat të
cilat kërkohen për përgatitjen e raportit të progresit sipas udhëzuesit për hartimin e dokumenteve strategjike. Në raport nuk përfshihen të
dhënat konfidenciale dhe të cilat mund të dëmtojnë hetimin e rastit nga organet e hetuesisë.

Zyra obligohet që të përgatitë raport gjashtëmujor në lidhje me zbatimin e Strategjisë. Raporti
përgatitet nga zyra në korrik dhe janar të çdo viti
të periudhës së Strategjisë dhe pasi të miratohet
nga ana e Task-Forcës kundër piratërisë Zyra
obligohet t’ia dërgojë ministrit të Kulturës, Rinisë
dhe Sportit, ministrit të Tregtisë dhe Industrisë
dhe drejtorit të Policisë të Kosovës.
Monitorimi i zbatimit të Strategjisë
është kompetencë e Task-Forcës kundër piratërisë. Task-Forca do të kujdeset për një monitorim të zbatimit të Strategjisë dhe për veprimet e
ndërmarra në kuadër të Strategjisë. Për veprimet
të cilat hasin ngecje njoftohet Task-Forca nga ana
e Zyrës përmes raportit të progresit që kjo Zyrë e
përgatitë në formë të shkruar çdo gjashtë muaj,
në korrik dhe janar të çdo viti. Raporti gjashtëmujor i progresit, i hartuar dhe i paraqitur nga Zyra,
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Rishikimi i Planit të Veprimit dhe vlerësimi
i pjesshëm ose i plotë i ndikimit të zbatimit të
Strategjisë
rishikimi i planit bëhet sipas nevojës bazuar në
progresin e arritur dhe analizën që bëhet me
rastin e monitorimit të zbatimit të Strategjisë.
Monitorimi është përcaktuar të bëhet në mënyrë
të rregullt nga Zyra për të Drejtën e Autorit dhe
raportimi të jetë çdo gjashtë muaj.
Ndikimi i zbatimit të Strategjisë vlerësohet çdo
vit me rastin e raportimit dhe bazuar në ndikimin
që kanë pasur aktivitetet e realizuara. Vlerësimi
i ndikimit bëhet vetëm për ndikimin që mund të
prodhohet brenda një periudhe kohore, përndryshe ndikimet e Strategjisë mund të jenë edhe
afatgjata dhe nuk mund të vlerësohen gjatë periudhës së zbatimit.

Ndikimi buxhetor dhe zbatimi i
Strategjisë
Plani i Veprimit ka një kosto totale të zbatimit prej
161,866.33 Euro për tri vite të zbatimit 2019-2021.
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit siguron
buxhetin e nevojshëm për zbatimin e aktiviteteve
të parapara në Planin e Veprimit, me qëllim të
arritjes të objektivave të përcaktuara me këtë
Strategji.

Tabela 1. Përmbledhja e buxhetit të Strategjisë sipas viteve

Objekivi
Strategjik
Objektivi Strategjik 1
Avancimin e kornizës
legjislative

Shpenzime Totale
2019

2020

2021

7,700

7,000

3,000

21,666.66

28,666.66

3,666.66

9,300.00

16,166.66

9,166.66

8,666.66

9,666.66

8,666.66

9,833.33

9,333.33

9,333.33

57,166.66

70,833.3

25,166.66

Objektivi Strategjik 2

Rritjen e kapaciteteve
të institucioneve
përgjegjëse për Sistemin
Kombëtar të të Drejtave
të Autorit

Objektivi Strategjik 3

Promovimi, edukimi dhe
rritja e respektit për të
Drejtën e Autorit

Objektivi Strategjik 4
Përmirësimin e
bashkëpunimit në mes
të palëve të interesit

Objektivi Strategjik 5
Uljen e shkeljeve në
fushën e të drejtës së
autorit

Totali
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Tabela 2. Përmbledhja e buxhetit të Strategjisë sipas objektivave strategjike
Shpenzime Totale

Objekivi Strategjik

2019-2021

Objektivi Strategjik 1

17,700

Avancimin e kornizës legjislative

Objektivi Strategjik 2

Rritjen e kapaciteteve të institucioneve
përgjegjëse për Sistemin Kombëtar të të
Drejtave të Autorit

Objektivi Strategjik 3

Promovimi, edukimi dhe rritja e respektit
për të Drejtën e Autorit

Objektivi Strategjik 4

Përmirësimin e bashkëpunimit në mes të
palëve të interesit

54,000

34,666.33
27,000

Objektivi Strategjik 5
Uljen e shkeljeve në
fushën e të drejtës së
autorit

28,500
161,866.33

Totali
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Plani i Veprimit 2019-2023
OBJEKTIVI KRYESOR 1
Avancimi i kornizës legjislative
Nr

1.1

Objektivi
Specifik

Harmonizimi i
Legjislacionit
primar për
të Drejtat e
Autorit dhe të
Drejtat e
Përafërta

Aktiviteti/
Masa

Indikatorët

Autoriteti
Përgjegjës

Afati Kohor

Kosto

Burimi
Financues

Krijimi i grupit
punues për
hartimin e koncept
dokumentit

Nxjerrja e
vendimit
për krijimin e
grupit punues

MKRS/ZDA,
Dogana, Policia
dhe MIE

K1-2019

500€

Buxheti i MKRS

Hartimin dhe
miratimi i
koncept dokumentit për
Legjislacionin e
fushës së
të Drejtës së
Autorit dhe
për të Drejtat e
Përafërta

Koncept dokumenti i miratuar

MKRS/ZDA,
Dogana, Policia
dhe MIE

K4-2019

4,000€

Buxheti i MKRS

ZDA, Dogana,
Policia dhe MIE

K4-2020

7,000€

Buxheti i MKRS

ZDA, Dogana,
Policia dhe MIE

K3-2021

3,000€

Buxheti i MKRS

Hartimi i Legjisla- Miratimi i legjislacionit sipas kon- cionit primar nga
Qeveria
cept dokumentit
Implementimi i
Miratimi i
Legjislacionit për Ligjit të miratuar
të Drejta te Autorit

1.2

1.3

1.4

Plotësim dhe
Ndryshim
i Rregullores
Nr.01/2012 për
Licencimin e
Shoqatave
Kolektive

Zbatimi i
Rregullores
për Kompensime të
Veçanta

Udhëzimi për
Mbikëqyrjen e
Shoqatave
Kolektive
dhe
Veprimtarinë

Krijimi i grupit
punues

Nxjerrja e
vendimit
për krijimin e
grupit punues

MKRS/ZDA

K1-2019

200€

Buxheti i MKRS

Hartimi i Draft
Rregullores
Plotësim-Ndryshimin e
Rregullores për
Licencimin e
Shoqatave

Miratimi i
Rregullores nga
MKRS

MKRS/ZDA

K1-2019

500€

Buxheti i MKRS

Miratimi i
Rregullores

Implementimi i
Rregullores të
miratuar

MKRS/ZDA

K3-2019

500€

Buxheti i MKRS

MKRS/ZDA

K2-2019

500€

Buxheti i MKRS

Trajnimi i SHMKve dhe stafit të Zyrtarë më mirë të
ZDA-së lidhur me përgatitur për të
zbatimin e
adresuar çështjen
rregullores
Mbikëqyrja e
SHMK-ve

Rritja e
efektshmërisë të
SHMK-ve

MKRS/ZDA

K4-2019

500€

Buxheti i MKRS

Hartimi dhe
Miratimi i
Udhëzimit për
Mbikëqyrjen
e Shoqatave
Kolektive dhe
Veprimtarinë

Miratimi i
Udhëzimit
nga MKRS

MKRS/ZDA

K4-2019

1,000€

Buxheti i MKRS

30

OBJEKTIVI KRYESOR 2
Rritja e kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse për Sistemin
kombëtar të së drejtës së autorit

Nr

2.1

2.2

2.3

2.4

Objektivi
Specifik

Mbikëqyrja dhe
kontrollimi i
SHMK-ve

Trajnimi për
zbatimin e
Drejtës së
Kompensimit të
Veçantë

Organizimi i
punëtorive për
trajtimin e
piraterisë

Aktiviteti/
Masa

Autoriteti
Përgjegjës

Afati Kohor

Kosto

Burimi
Financues

MKRS/ZDA

K1-2020

1,000€

Buxheti i MKRS

MKRS/ZDA

K2-2020

500€

Buxheti i MKRS

Vizitë studimore
për të hulumtuar
Zyrtarë më mirë të
zbatimin e
informuar për të
detyrimeve për
adresuar çështjen
kompensimet e
veçanta

MKRS/ZDA

K4-2019

3,000€

Buxheti i MKRS

Trajnimi i stafit
dhe i SHMK-ve Zyrtarë më mirë të
përgatitur të
në për zbatimin e
SHMK- ve për të
rregullores për
kompensime të adresuar çështjen
veçanta;

MKRS/ZDA

K2-2019

1,000€

Buxheti i MKRS

MKRS/ZDA,
Dogana- Sektori i
PI, Policia,
MTI/Inspektorati i
Tregut, KPM

K4-2019
K3-2020
K3-2021

5,000€

Buxheti i MKRS

2019-2021

3,000€

Buxheti i MKRS

Indikatorët

Marrja e masave
Zbatimi i
konform
udhëzimit
udhëzimit për
për mbikëqyrjen e
mbikëqyrjen
SHMK-ve
e SHMK-ve
Zbatimi i
procedurave
standarde të
veprimit

Organizimi i
punëtorive vjetore
për piraterinëpraktikat më të
mira të luftimit

Rritja e
efektivitetit
të SHMK-ve

Informimi i
zyrtarëve dhe
opinionit në
lidhje piratërinë

Monitorimi dhe
miratimi i praktiMKRS/ZDA,
kave më të mira
Rritja e
Dogana- Sektori i
ndërkombëtare
Efektivitetit
PI, Policia, MTI/
për zbatimin e të në luftimin kundër
Inspektorati i
drejtave të autorit
piraterisë
Tregut, KPM
dhe luftimin e
piraterisë

Zyrtarët e
Inspektoratit të
Vizitë studimore
Tregut dhe
për të studiuar si
Policisë,
të ruhen dhe të
ZDA-së më mirë
Trajnim për
shkatërrohen
të informuar në
në mënyrë të
trajtimin e
lidhje me mënyrën
sigurt mallrat e e shkatërrimit dhe
mallrave
të sekuestruar sekuestruara dhe ruajtjes së mallit
konfiskuara
të sekuestruar
dhe
dhe konfiskuar
konfiskuara

MKRS/ZDA,
Inspektorati i
Tregut, Policia

K3-2020

6,000€

Buxheti i MKRS

Trajnimi i stafit në
Zyrtarë më mirë të
procedurat
përgatitur për të
standarde të
adresuar çështjen
veprimit

MKRS/ZDA,
Inspektorati i
Tregut, Policia

K4-2020

1,000€

Buxheti i MKRS
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Nr

2.5

2.6

Autoriteti
Përgjegjës

Afati Kohor

Kosto

Burimi
Financues

Rritja e
kapaciteteve
Rritja e numrit të
administrative në zyrtarë në Doganë,
Sektorin PI nga dy
Sektori i
deri në katër

MF/Dogana

K4-2021

1,000€

Buxheti i MF

Rritja e
kapaciteteve
administrative në
ZDA

Rritja e numrit të
zyrtareve në ZDA
nga tre në katër

MKRS-ZDA

K4-2020

12,000€

Buxheti i MKRS

Krijimi i divizionit
për Promovim
Krijimi i dy
Rritja e numrit dhe Edukim dhe
Divizioni për
divizioneve në
të zyrtarëve në
Menaxhim
ZDA, dhe emërimi
institucione dhe
Kolektiv dhe
i udhëheqësve
përcaktimi i
Mbikëqyrje të
njësive
SHMK-ve

MKRS-ZDA

K4-2019

12,000€

Buxheti i MKRS

Përcaktimi i
njësisë –
personave
përgjegjës
Policinë e Kosovës
për luftimin e
piterisë fizike
dhe digjitale;

MPB/Policia

K4-2019

500€

Buxheti i MPB

Përcaktimi i
personave
Rritja e
kompetent në
efektivitetit
MTI/Inspektorati i
kuadër të
të Inspektoratit në
Tregut
inspektoratit të
mbrojtjen e të
tregut për zbatimit
drejtave të autorit
e të drejtave të
autorit

K4-2019

500€

Buxheti i MTI

Realizimi i vizitës
MKRS/ZDA,
dhe përgatitja e
Dogana- Sektori i
një raporti për
PI, Policia,
masat model që
MTI/Inspektorati i
duhet merren
Tregut
për luftimin e
piraterisë

K3-2020

4,000€

Buxheti i MKRS

Procedurat e
miratuara nga ana
e Task Forcës

K4-2019

500€

Buxheti i MKRS

Objektivi
Specifik

përkatëse për
të Drejtën e
të Drejtës së
Autorit

Trajnimi i
zyrtarëve
të zbatimit
të ligjit për
luftimin e
piraterisë

Aktiviteti/
Masa

Vizitat studimore
për të hulumtuar
si luftohet
pirateria

Krijimi i
procedurave
standarde të
veprimit –
sipas planit të
veprimit të
përgatitur nga
Task Forca

Indikatorët

Rritja e
efektivitetit
të Policisë dhe
përcaktimi i
personave
përgjegjës për
këtë sektor

MKRS/ZDA,
Institucionet e
Task Forcës
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2.7

Shfrytëzimi i
teknikave të
përparuara
hetimore në
hetimet e
piraterisë

Trajnim i stafit të
policisë;
prokurorisë; dhe
hetuesve
të policisë dhe
MKRS/ZDA,
doganës
Zyrtarë më mirë të Dogana- Sektori i
për hetimin e
përgatitur për të
PI, Policia,
piraterisë,
adresuar çështjen MTI/Inspektorati i
përkatësisht
Tregut,
në lidhje me
identifikimin e
prodhuesve,
importuesve dhe
shpërndarësve të
mallrave pirate

K4-2019

1,000€

Buxheti i MKRS

Trajnim në lidhje
MKRS/ZDA,
me procedurat e
Dogana- Sektori i
sekuestrimit
Trajnimi i mbajtur
PI, Policia,
dhe konfiskimit
dhe zyrtarët e
MTI/Inspektorati i
të mallrave pirate
trajnuar
Tregut, AAPSK/
dhe pasurisë së
MKRS/ZDA
fituar nga shitja e
mallrave pirate

K4-2020

1,500€

Buxheti i MKRS

OBJEKTIVI KRYESOR 3
Promovimi, edukimi dhe rritja e respektit për të drejtën e autorit
Nr

3.1

3.2

Objektivi
Specifik

Zhvillimi i
Hulumtimeve
për të
analizuar
situatën e të
drejtave të
autorit

Ngritja e
vetëdijes
nëpërmjet
materialëve të
shkruara

Aktiviteti/
Masa

Indikatorët

Autoriteti
Përgjegjës

Afati Kohor

Kosto

Burimi
Financues

Hulumtimi i tregut
për të llogaritur
vlerën e të
drejtave të autorit
për ekonominë

Realizimi i
Studimit

MKRS/ZDA,
Institut hulumtues

K4-2020

5,000€

Buxheti i MKRS,
TAIEX, dhe
bashkëpunim me
OBPI

Realizimi i
Studimit

MKRS/ZDA

K2-2020

2,000€

Buxheti i MKRS,
TAIEX

Analizimi i te
dhënave empirike
te grumbulluara
si dhe përpunimi
i tyre

Nxjerrja e të
dhënave

MKRS/ZDA

K1-2021

1,000€

Buxheti i MKRS,
TAIEX

Publikimi i raportit vjetor të Zyrës
për të Drejtën e
Autorit

Raporti i
Publikuar

K4 -2019

500€

Buxheti i MKRS

MKRS/ZDA

K2-2019
K2-2020
K2-2021

6,500€

Buxheti i MKRS

Inicimi i studimit
për të llogaritur
se sa janë të informuar qytetarët me
piraterinë

Revista e
Publikimi vjetor i Publikuar për vitin
revistës “Autori”
2019, 2020
dhe 2021

MKRS/ZDA

Hartimi dhe
shpërndarja e
broshurave
informuese

Broshura të
Shpërndara

MKRS/ZDA

K4-2019
K4-2020
K4-2021

6,000€

Buxheti i MKRS

Publikimi i
Doracakut për
të Drejtën e
Autorit dhe të
Drejtat e Përafërta

Doracaku i
Publikuar

MKRS/ZDA

K3-2020

1,000€

Buxheti i MKRS

Mbajtja e
ligjëratave ne
lidhje me të
drejtën e
autorit në
fakultete dhe
shkolla

3.3

Së paku pesë
ligjërata të
organizuara në
çdo vit

Fushatë
vetëdijësuese
Edukimi dhe online, nëpërmjet
Postimi i
ngritja e
vazhdueshëm në
krijimit te video
ueb faqen në
vetëdijes
animacioneve,
Facebook të
publikimi i artikunëpërmjet
ZDA-së
jve në rrjete
ligjëratave dhe
sociale, angazhimi dhe në ueb faqen
punëtorive
autorit-ks.com
i qytetareve
nëpërmjet
iniciativave online
Bashkëpunimi me
Organizimi i së
mbajtësit e të
paku një punëtorie
drejtave dhe shonë vit për
qatat kolektive me
mbajtësit e të
qëllim të
drejtave
vetëdijesimit

MKRS/ZDA
Dogana- Sektori i
PI, Policia,
MTI/Inspektorati i
Tregut, KRS/ZDA

MKRS/ZDA

K4-2019
K4-2020
K4-2021

K1-2019 deri
K4-2019

4,000€

Buxheti i MKRS

1,000€

Buxheti i MKRS

MKRS/ZDA

K3-2019
K3-2020
K4-2021

2,000€

Buxheti i MKRS

bartësve të të
Inkurajimi i
drejtave që të
Organizimi i një
mbajtësve të të
krijojnë
punëtorie
drejtave për të
SHMK-të në
informuese me
krijuar SHMKsektorët përkatës,
mbajtësit e të
të në sektorët përmes vetëdijesi- drejtave në lidhje
përkatës
mit të mbajtësve

MKRS/ZDA,
SHMK-të

K4-2019

300€

Buxheti i MKRS

Vetëdijesimi i
Vetëdijesimi
mbajtësve të të
dhe inkurajimi
drejtave për të
i mbajtësve të
kërkuar mbrojtje
juridike
Rritja e numrit të drejtave që të
dorëzojnë kërketë kërkesave
sat për veprim në Rritja e numrit të
për veprim
kërkesave për
institucionet
veprim të
përgjegjëse dhe të
drejtuara
paraqesin rastet e
institucioneve të
shkeljeve
zbatimit të ligjit

MKRS/ZDA,
SHMK,
Inspektorat;
Dogane; Polici;
Prokurori dhe
Gjykate

K2-2019 deri
K4 2020

4,000€

Buxheti i MKRS

Kontaktimi i
bartësve të të
drejtave për të
ofruar shërbime
dhe produkte në
mënyrë të
ligjshme për
territorin e
Republikës
Kosovës

MKRS/ZDA

K4-2019 deri
K4-2021

2,000€

Buxheti i MKRS

Inkurajimi i

3.4

të të drejtave

3.5

3.6

Inkurajimi i
mbajtësve të të
drejtave për të
ofruar
përmbajtje të
ligjshme

Rritja e
shërbimeve
digjitale të
ligjshme
për qytetarët e
Kosovës
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OBJEKTIVI KRYESOR 4
Përmirësimi i bashkëpunimit mes palëve të interesit
Nr

4.1

Objektivi
Specifik

Aktiviteti/
Masa

Indikatorët

Autoriteti
Përgjegjës

Afati Kohor

Kosto

Burimi
Financues

Takimet e Task
Forcës duhet të
organizohen të
paktën një herë në
muaj

Rritja e efektivitetit të Task-Forcës
dhe përmirësimi i
koordinimit
ndërinstitucional

MKRS/ZDA,
Dogana, Policia,
Inspektorati, API

K2-2019 deri
K4-2021

10,000€

Buxheti i MKRS

Sipas nevojës
krijohen grupe të
punës në kuadër
të Task Forcës
për të lehtësuar
shkëmbimin e
inteligjencës dhe
marrjen
e veprimeve

Rritja e
efektivitetit
në luftën kundër
piraterisë

MKRS/ZDA,
Dogana, Policia,
Inspektorati, API

K1-2019
K4-2021

500€

Buxheti i MKRS

K4-2020

1,000€

Buxheti i MKRS,
TAIEX

K1-2019K4-2021

1,000€

Buxheti i MKRS

K1-2019K4-2021

500€

Buxheti i MKRS

K1-2019K4-2021

500€

Buxheti i MKRS

Ngritja e
efikasitetit
dhe të
Të zhvillohet baza
efektivitetit
e të dhënave
të Task Forcës informacionit me
kundër
raste dhe format e
Krijimi i bazës së
piraterisë
shkeljeve të
drejtës së
autorit, si
inteligjencë për
të lehtësuar
praktikat më
të mira ndërmjet
organeve të
zbatimit të ligjit
Hartimi proces
verbalit për çdo
takim të Task
Forcës

4.2

të dhënave me
informacione në
lidhje me
piraterinë

Mbajtja e procesverbalit për çdo
takim

MKRS/ZDA,
Dogana, Policia,
Inspektorati, API

MKRS/ZDA

Krijimi i
Bashkëpunimi me
Së paku një takim
forumeve
bartësit e të
MKRS/ZDA, SHMK
i mbajtur me
drejtave
dhe
të përbashkëta
SHMK-të
SHMK-të
me bartësve
të të drejtave
Thirrja e
Përmirësimi i
Shoqatat
përfaqësuesve të
bashkëpunimit me
për Menaxhim
SHMK-vë në
MKRS/ZDA, SHMK
SHMK-të dhe
Kolektiv
takimet e Task
shkëmbimi i
Forcës një herë në
(SHMK)
informacionit
vit
dhe përdoruesit
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4.3

Shkëmbimi i
praktikave
më të mira,
informacionit
dhe inteligjencës
Përmirësimi i
me organizatat
komunikimit me
ndërkombëtare të
organizatat
zbatimit të ligjit,
Evropiane dhe
duke përfshirë
ndërkombëtare të
Europol dhe
zbatimit të ligjit
Interpol sipas
kërkesave të
pranuar për
bashkëpunim

MKRS/ZDA,
Dogana, Policia,
Inspektorati, API

K4-2019K4-2021

2,000€

Buxheti i MKRS,
TAIEX

Bashkëpunimi me
Zyrën për të Drejtat Pronësore
Intelektuale të
Përmirësimi i
BE-së për të
bashkëpunimit me
mundësuar
Zyrën për të
trajnime për
Drejtat Pronësore
institucionet e
Intelektuale të
zbatimit dhe
BE-së
të politikë bërjes
në fushën e të
drejtës së autorit

MKRS/ZDA
Dogana, Policia,
Inspektorati

K4-2019K4-2021

1,500€

Buxheti i MKRS,
TAIEX

MKRS/ZDA

K4-2019K4-2021

3,000€

Buxheti i MKRS,
TAIEX

Marrja pjesë në
konferencat e
organizuar
Shkëmbimit i
nga ana e OBPI-së informacionit dhe
dhe në trajnimet
përvojave
online të kësaj
organizate

MKRS/ZDA

K4-2019
K4-2020
K4-2021

6,000€

Buxheti i MKRS,
TAIEX

Bashkëpunimi me
Zyrën e BE-së në
kuadër të
Përmirësimi i
implementimit
të Projektit për bashkëpunimit me
Zyrën e BE-së
Pronësinë
Intelektuale
2019-2021

MKRS/ZDA

K4-2019 deri
K4-2021

1,000€

Buxheti i MKRS,
TAIEX

Bashkëpunimi
ndërkombëtar
dhe me
Bashkëpunimi me
Organizatën
Zyrat rajonale për
të Drejtën e
Botërore të
Autorit,
Pronësisë
veçanërisht me
Intelektuale

Përmirësimi i
Zyrën Shqiptare të
bashkëpunimit
me
Drejtës së Autorit,
Zyrat rajonale
si përmes
për të
pjesëmarrjes
Drejtën
e Autori
në aktivitet e
ndërsjella dhe
organizimi i
konferencave
rajonale
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OBJEKTIVI KRYESOR 5
Ulja e piratërisë fizike dhe asaj digjitale
Nr

5.1

5.2

Afati Kohor

Kosto

Burimi
Financues

Trajnimi i stafit të
institucioneve të
zbatimit të ligjit si
me organizimin e
Trajnimi i Stafit trajnimeve brenda Zyrtarë më mirë të
MKRS/ZDA
ashtu dhe jashtë
përgatitur në
në luftim të
Dogana, Policia,
vendit, për
luftimin e
Piratërisë
Inspektorati, KPM
metodat më
piraterisë
bashkëkohore
se si duhet luftuar
piratëria fizike dhe
ajo digjitale

K4-2019
K4-2020
K4-2021

8,000€

Buxheti i MKRS

Vazhdimi i
mandatit të Task
Forcës nga ana e
Vendimin për
Qeverisë së
vazhdimin e
Kosovës dhe
Mandatit i zgjatur i
përfshirja e një
Task-Forcës
përfaqësuesi të
prokurisë

MKRS/ZDA

K2-2019

500€

Buxheti i MKRS

Tre herë në vit
duhet të ketë
veprime kundër
piraterisë fizike Rritja e numrit të
materialëve të
dhe digjitale të
sekuestruara dhe
organizuara
konfiskuara
dhe e koordinuara
sipas detyrës zyrtare nga ana e
Task Forcës;

MKRS/ZDA

K2-2019 deri
K4-2021

1,000€

Buxheti i MKRS,
Inspektorati

K4-2019 deri
K4-2021

3,000€

Buxheti i MKRS

K2-2019 deri
K4-2021

3,000€

Buxheti i MKRS/
TAIXE

Objektivi
Specifik

Mbikëqyrja
inspektuese

Aktiviteti/
Masa

Bashkëpunim i
ngushtë me
mbajtësit e të
drejtave dhe me
SHMK-të

Indikatorët

Autoriteti
Përgjegjës

Përmirësimi i
bashkëpunimit me
MKRS/ZDA, SHMK
mbajtësit e të
drejtave dhe
SHMK-të

Bashkëpunimi me
organizatat
Përmirësimi i
ndërkombëtare si
OBPI, Interpol dhe bashkëpunimit me
organizatat
kompanitë e
ndërkombëtare
mëdha për të
identifikuar rastet dhe kompanitë e
mëdha
e paraqitjes së
piraterisë dhe
luftimin e saj

MKRS/ZDA
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5.3

Luftimi i
piratërisë
digjitale

Institucionet e
zbatimit të
ligjit dhe Task
Forca duhet
të bashkëpunojnë
ngushtë me
mbajtësit e të
Përmirësimi i
drejtave dhe me
bashkëpunimit
organizatat që i
ndërinstitucional
përfaqësojnë
mbajtësit e të
drejtave përfshirë
me kompanitë që
kanë më shumë të
drejta të
mbrojtura

MKRS/ZDA,
Dogana,
Inspektorati,
Policia

K3-2019 deri
K4-2021

2,000€

Buxheti i MKRS

Inkurajimi i
mbajtësve të drejtave të përdorin
mjetet juridike
dhe të kërkojnë
nxjerrjen e
vendimeve
Përdorim më të
kundër
madh të mjeteve
ndërmjetësve,
juridike
shërbimet e të
cilëve përdoren
nga një palë e
tretë për të cenuar
të drejtën e autorit
apo të drejtat e
përafërta në
internet

MKRS/ZDA

K1-2019 deri
K4-2021

6,000€

Buxheti i MKRS

Bazuar në
kërkesat e
mbajtësve të të
drejtave të ketë
veprime konkrete
nga ana e
organeve të
hetuesisë –
Sektorit për
hetimin e Krimeve
Kibernetike, pasi
të identifikohen
ueb faqet të cilat Rritja e intensitetit
merren me pitë veprimit të
ratëri, dhe më pas institucioneve për
në bashkëpunim
luftimin e
me ARKEP dhe
piratërisë dhe
operatorët e
bashkëpunimi
internetit
me ARKEP dhe
ndërmerren hapa
OSHI
në bllokimin e
tyre në territorin e
Republikës së
Kosovës, apo të
paktën të krijojnë
një “pop-up” që
kur përdoruesit
hyn në faqe
informohen se kjo
ueb faqe dyshohet
për piratëri
digjitale

MKRS/ZDA,
Dogana,
Inspektorati,
Policia...

K2-2019 deri
K4-2021

5,000€

Buxheti i MKRS
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www.autori-ks.com
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