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T

ë drejtat pronësore intelektuale (PI) janë esenciale
për zhvillimin krijimtarisë kulturore, shkencore,
ekonomike dhe teknologjike, ku falë novacioneve
dhe kreativitetit jetët e njerëzve anembanë botës janë
përmirësuar dhe janë bërë më të lehta. Të drejtat PI
mbrojnë kreativitetin dhe aftësitë për novacion, burime
njerëzore, të cilat nga shumë autorë konsiderohen
që janë shpërndarë drejt dhe barabartë në të gjitha
shoqëritë dhe vendet e botës. Janë të drejta që u jepen
krijuesve dhe novatorëve për veprat dhe novacionet
e tyre, janë monopol dhe të drejta ekskluzive për një
Valon Kashtanjeva LL.M
kohë të caktuar.
Drejtor i Zyrës për të Drejtat e
Kreativiteti i shprehur në formë të artit, muzikës,
Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
programeve kompjuterike, filmit, librit, dizajnit dhe
Kandidat për doktoraturë në të
novacioni i shprehur në formë të teknologjisë ka
Drejtën Civile – me fokus në
lehtësuar kryerjen e punëve përmes automatizmit,
Pronësinë Intelektuale
ka mundësuar shërimin dhe lehtësimin e shumë
sëmundjeve dhe lehtësuar mënyrën e qasjes në
informacion. Këto të drejta janë ngushtë të lidhura më jetët e njerëzve, që nga leximi
i librit, dëgjimi i muzikës, shikimi i filmave, përdorimi i softuerëve - kreativitet ky i
shprehur e i mbrojtur me të drejtën e autorit, e deri te përdorimi i telefonit mobil,
përdorimi i barnave – novacion i shprehur e i mbrojtur me të drejtat pronësore
industriale.
Rëndësia e të drejtave të PI vihet në pah edhe në vendin tonë, këto të drejta janë
kategori kushtetuese dhe mirë të rregulluara e të sanksionuara me ligjet për të drejtën
e autorit dhe ato për të drejtat pronësore industriale, përkatësisht për patentat, markat
tregtare, dizajnin industrial, treguesit gjeografikë etj. Sistemi i të drejtave të PI në vendin
tonë është shumë i ri, por mirë i konsoliduar, me institucione politikëbërëse në fushën
e pronësisë intelektuale dhe ato për zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale, që
kanë nevojë për trajnime të vazhdueshme dhe forcim të kapaciteteve njerëzore.
Promovimi dhe edukimi i shoqërisë dhe i institucioneve për të drejtat PI janë shumë
të rëndësishme për të siguruar që krijuesit dhe novatorët i njohin të drejtat e tyre dhe e
dinë që veprat, kreacionet e novacionet e tyre janë të mbrojtura dhe mund të mbrohen.
Me promovim vihet në pah rëndësia e këtyre të drejtave për shoqërinë dhe rritet
respekti për to. Duke besuar në arritjen e këtij qëllimi, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe
të Drejtat e Përafërta boton numrin e tretë të revistës “Autori”.
Revista “Autori”, është e para dhe e vetmja në Kosovë, që botohet dhe përmban
artikuj nga fusha e të drejtës PI, përkatësisht nga e drejta e autorit dhe të drejtat e
përafërta si dhe për të drejtat pronësore industriale. Kjo revistë, njëherazi, paraqet hapat
kryesorë të institucioneve të Republikës së Kosovës në procesin e normimit juridik dhe
të zbatimit të të drejtave PI, respektivisht të drejtës së autorit. Gjithashtu, në kuadër të
kësaj reviste janë trajtuar edhe disa tema me rëndësi nga fusha e pronësisë intelektuale
nga profesionistë vendorë dhe ndërkombëtarë dhe raste nga praktika gjyqësore
evropiane dhe e SHBA-së.
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Sistemi i Pronësisë
Intelektuale në
Republikën e Kosovës
Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale
Pronësia Intelektuale (PI) është e ndarë në dy kategori
: në të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta dhe
pronësinë industriale. E drejta e autorit mbron veprat
letrare dhe artistike si novelat, poezinë, filmat, veprat
muzikore, dhe veprat artistike të tilla si vizatimet,
pikturat, fotografit, skulpturën, dizajnin industrial dhe
grafik. Pronësia Industriale përfshin patentat, markat
tregtare, dizajnin industrial, treguesit gjeografik etj. Një
nga aspektet e dallueshme në mes të së drejtës së autorit
dhe të drejtave të pronësisë industriale, është se e drejta
e autorit ekziston që nga momenti kur krijuesi apo artisti
krijon veprën dhe nuk ka nevojë për regjistrim apo
ndonjë procedurë tjetër administrative, në anën tjetër, e
drejta e pronësisë industriale në mënyrë që të ekzistojë,
është i nevojshëm regjistrimi në autoritetin kompetent,
në Kosovë, në Agjencinë e Pronësisë Industriale (API).
Të drejtat e PI janë territoriale dhe janë të vlefshme për
vendin ku këto të drejta janë regjistruara.

së pandershme. Legjislacioni aktual i PI në Kosovë
është në përputhje të plotë me Acquis Communautaire
dhe kornizën ligjore ndërkombëtare. Në lidhje me
harmonizimin e legjislacionit të kësaj fushe, Kosova
ka marrë komente pozitive nga Komisioni i BE-së, në
raportin e vendit për vitin 2015.

Përveç legjislacionit, Kosova ka themeluar
institucionet kryesore që krijojnë dhe zhvillojnë dhe
politikat në këtë fushë, Zyrën për të Drejtat e Autorit
dhe të Drejtat e Përafërta (ZDADP) e cili funksionon
në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit
dhe Agjencinë e Pronësisë Industriale (API) e cila
funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe
Industrisë. E para, mbikëqyr legjislacionin e BE-së dhe
atë ndërkombëtar dhe rekomandon harmonizimin e ligjit
kombëtar, promovon të drejtën e autorit, dhe licencon
dhe mbikëqyr organizatat e menaxhimit kolektiv. Kjo e
fundit, regjistron, administron dhe promovon të drejtat e
pronësisë industriale, ajo gjithashtu licencon përfaqësuesit
për pronësinë industriale, propozon ndryshimet e
Të drejtat e PI janë një formë e monopolit, të dhëna legjislacionit, dhe përfaqëson Kosovën në organizatat
për një kohë të kufizuar, krijuesve dhe shpikësve, me ndërkombëtare për pronësinë industriale.
qëllim për të nxitur progresin social dhe kulturor,
në veçanti për të nxitur inovacionin dhe progresin
Përveç kësaj, Kosova ka themeluar Këshillin Shtetëror
teknologjik. Në të vërtetë, PI nxit konkurrencën e për Pronësi Intelektuale, i cili koordinon aktivitetet e
lirë dhe mbron operatorët ekonomikë. PI u garanton institucioneve në zbatimin e legjislacionit të PI, inkurajon
krijuesve dhe shpikësve të drejta ekskluzive për kohë të bashkëpunimin institucional dhe promovon pronësinë
kufizuar, në lidhje me krijimin, shpikjen apo investimin e intelektuale.
tyre, në veçanti të drejtën për të përjashtuar të tjerët nga
përdorimi i të drejtave të tyre, pa pëlqimin paraprak apo
Zbatimi Pronësisë Intelektuale në Kosovë
autorizimin e bartësit të së drejtës.
Të drejtat që rrjedhin nga Kushtetuta dhe legjislacioni
Institucionet e Pronësisë Intelektuale
i PI kanë efekt dhe janë të dobishme për bartësit e të
drejtave dhe të shoqërisë në përgjithësi, vetëm kur ato
Themeli i Sistemit të Drejtave të PI në Kosovë është ushtrohen në praktikë dhe kur zbatohen në mënyrë
i bazuar në Kushtetutë, në veçanti të drejtat e PI janë efektive. Zbatimi i këtyre të drejtave është sfidë dhe
të sanksionuara si të drejtat e pronësisë në nenin 46, i vështirë, në njërën anë, për shkak të teknologjisë dhe
paragrafi 5, “Pronësia intelektuale është e mbrojtur me mjedisit dixhital - për zbatimin e të drejtave të autorit,
ligj”. Megjithatë, Republika e Kosovës e ka zhvilluar dhe në anën tjetër, për shkak të zhvillimit të teknologjisë
dhe formësuar këtë sistem, duke miratuar ligjet e të dhe mjeteve të prodhimit që mundëson kopjimin dhe
drejtës së autorit dhe PI, përfshirë ligjin e konkurrencës prodhimin e lehtë të mallrave që mbrohen me markë
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tregtare dhe dizajn industrial- për zbatimin e të drejtave
të pronësisë industriale.
Kosova ka formuar dhe funksionalizuar institucionet
që merren me zbatimin e të drejtave të pronësore
intelektuale. Në këtë drejtim, inspektorati i tregut është
i obliguar me ligj për themelimin e tij, për të vëzhguar
zbatimin e të drejtave pronësore intelektuale në treg. Përveç
kësaj, Dogana e Kosovës është e obliguar të zbatojë të
drejtat pronësore intelektuale kur mallrat hyjnë ose dalin nga
territori i Kosovës, në bazë të kërkesës për veprim nga ana e
bartësve të të drejtave dhe sipas detyrës zyrtare. Për më tepër,
Policia e Kosovës ka kompetenca dhe është e detyruar të
ndërmarrë veprime në bazë të Kodit Penal të Kosovës, kur
ka shkelje të të drejtave të autorit apo të drejtave të markës
tregtare. Për më tepër, Komisioni i Pavarur për Media ka
kompetenca dhe është i detyruar të veprojë, kur e drejta e
autorit ose të drejtat e përafërta shkelen nga mediat, dhe është
i detyruar të sigurojë që kontratat e të drejtës së autorit për
transmetim dhe ritransmetimit janë të vërtetuara nga Shoqëritë
Kolektive për të Drejtat e Autorit në Kosovë. Institucionet e
lartpërmendura janë të detyruara të marrin masa kur njoftohen
nga ana e bartësve të të drejtave, dhe zyrtarisht (ex officio) kur
ato respektojnë zbatimin e të drejtave të PI, në bazë të
kompetencave të tyre, ose kur kanë informacion në lidhje
me shkeljen e këtyre të drejtave.
Përveç kësaj, Qeveria e Republikës së Kosovës, bazuar
në Strategjinë kundër Piraterisë, ka themeluar në vitin 2013
një “Task Forcë” për të luftuar Piraterinë dhe Falsifikimin
në fushën e të drejtave të autorit. Ky është një organ
koordinues, i kryesuar nga Drejtori i Zyrës për të Drejtën
e Autorit dhe është e përbërë nga Kreu i inspektoratit
të tregut, Drejtori i drejtorisë kundër korrupsionit dhe
krimeve ekonomike dhe Shefi i seksionit të krimeve
kibernetike në Policinë e Kosovës, Shefi i seksionit të PI

në Doganën e Kosovës, Shefi i Agjencisë së Pronësisë
Industriale dhe Shefi i Agjencisë për Menaxhimin e
mallrave të Sekuestruara ose të Konfiskuara.
Mbrojtja Gjyqësore e të Drejtave të Pronësisë
Intelektuale në Kosovë
Përveç zbatimit institucional të të drejtave të PI,
bartësit e të drejtave duhet të marrin masa dhe të përdorin
mjetet ligjore për të siguruar që të drejtat e tyre zbatohen.
Gjykata Themelore e Prishtinës - Departamenti i Çështjeve
Ekonomike është kompetente për të vendosur në lidhje me
kontestet për shkelje të të drejtave të PI. Është e rëndësishme
të theksohet se legjislacioni i Kosovës ka transpozuar
dispozitat ligjore ndërkombëtare dhe të BE-së për
zbatimin e të drejtave të PI. Në këtë mënyrë, me siguri
mund të thuhet se bartësit e të drejtave kanë mjetet më të
avancuara ligjore për të mbrojtur të drejtat e tyre, për të
luftuar piraterinë dhe falsifikimin, ata mund të përdorin
masa për ruajtjen e provave, masa të përkohshme dhe
parandaluese kundër shkelësve të të drejtave.
Përfundime dhe rekomandime
Është e qartë se Republika e Kosovës ka krijuar një
sistem të pronësisë intelektuale me të gjitha elementet e saj,
në veçanti institucionet e krijimin e politikave, institucionet
e zbatimit dhe autoritetet kompetente gjyqësore për të
gjykuar mbi çështjet e pronësisë intelektuale. Megjithatë,
ky sistem është në fazat e hershme të zhvillimit dhe sfida
më e madhe mbetet zbatimi i të drejtave të pronësisë
intelektuale. Prandaj, rekomandohet që institucionet e
PI dhe autoritetet gjyqësore të konsolidojnë kapacitetet
e tyre njerëzore, dhe në veçanti institucionet e zbatimit të
forcojnë kapacitetet e tyre duke punësuar staf të ri dhe të
trajnojnë personelin ekzistues.
Valon Kashtanjeva,

Drejtor i Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Republika e Kosovës
Magjistër i së Drejtës Ekonomike Evropiane dhe PI, në Universitetin e Leuvenit,
Magjistër në Pronësinë Intelektuale, në Akademinë WIPO dhe Universitetin e Torinos
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Mbrojtja juridike e të
drejtave të autorit
dhe të drejtave të
përafërta në Kosovë

P

1. Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e
Përafërta dhe Ligji Nr. 05 /L-047 për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat
e Përafërta.

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.

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.

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

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 ndryshimin dhe plotësimin
e Ligjit 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.
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Kapitulli XI, përkatësisht nën kreu B, i Ligjit për të
Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta dhe Ligji
për ndryshimin dhe plotësimin e 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.

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 dhe vlerësimi i dëmit
Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
dhe Ligji mbi ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 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,
1.4. Masat e përkohshme dhe paraprake
atëherë bartësi i së drejtës mund të kërkoj nga gjykata,
lëshimin e një vendimi që ndalon vazhdimin e shkeljes
Në rast se bartësi i së drejtës pretendon që i është
dhe të shkeljeve të përsëritura në të ardhmen.
shkelur e drejta ai mund t’i kërkojë gjykatës:
-Të lëshoj urdhër të përkohshëm kundër shkelësit
Bartësi i së drejtës ka të drejtë të kërkoj nga gjykata të pretenduar me qëllim të ndalimit të shkeljes së
largimin nga tregu dhe shkatërrimin e mallrave të krijuara mundshme të drejtave ose të ndalojë në mënyrë të
si rezultat i shkeljes së drejtave, si dhe materialeve dhe përkohshme vazhdimin e shkeljes se pretenduar. Një
pajisjeve të përdorura për krijimin ose prodhimin e këtyre urdhër i përkohshëm mund të lëshohet gjithashtu ndaj
mallrave përveç se kur ka arsye të veçanta për të mos një ndërmjetësi, shërbimet e të cilit përdoren nga një palë
vepruar kështu.
e tretë për të shkelur të drejtat e mbrojtura me ligj.
- në mënyrë që të parandalohet hyrja apo qarkullimi
1.2. Vlerësimi i dëmit për shkeljen e të drejtës së autorit komercial i mallrave që përdorën për shkeljen e drejtës
së autorit gjykata mund të urdhëroj sekuestrimin apo
Në rast se bartësit të së drejtës i është shkaktuar dorëzimin e këtyre mallrave.
dëm material, për shkak të shkeljes së drejtës së autorit,
-në rast të mos zbatimit të një mase sigurie të vendosur,
atëherë bartësi i së drejtës mund të kërkoj nga gjykata që gjykata mund të urdhëroj shqiptimin e një gjobe.
ti bëhet kompensimi për fitimin e humbur ose zhdëmtim
Gjykata mund të vendos bllokimin paraprak të
të posaçëm.
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme të shkelësit
Është me rëndësi të potencohet fakti që tek rastet të pretenduar duke përfshirë këtu bllokimin e llogarive
e vlerësimit të dëmit për shkelje të të drejtës së autorit, bankare në rast se shkelja e kryes është në nivel komercial
gjykata duhet të aplikoj dispozitat e ligjit për të drejtën dhe pala e dëmtuar dëshmon se rrethanat mund të
e autorit, përkatësisht nenin 182, paragrafi 2, sipas së rrezikojnë marrjen e dëmshpërblimit.
cilit kur e drejta ekskluzive e paraparë me këtë ligj është
Për zbatimin e masave të parakohshme ose paraprake,
shkelur me dashje apo nga pakujdesia e rëndë, bartësi gjykata mund t’i kërkoj palës propozuese apo bartësit
i të drejtës mund të kërkojë pagesë të një shume apo të së drejtës të ofrojë çdo të dhënë të arsyeshme që ka
shpërblim të caktuar për këtë lloj përdorimi, dhe atë në në dispozicion me qëllim që të provohet në shkallë të
vlerë të dyfishtë nga kjo shumë.
mjaftueshëm që të drejtat e tij janë shkelur apo një shkelje
Nëse një shkelja e të drejtës së autorit është kryer e tillë është afër për të ndodhur.
për qëllim të përfitimit pasuror, bartësi i të drejtës mund
Masat e përkohshme ose paraprake mund të merren
të kërkojë pagë apo shpërblim në vlerë të trefishtë nga pa dëgjuar palën kundërshtare në rastet kur është e
shuma e tillë.
nevojshme, veçanërisht kur çdo vonesë do t’i shkaktonte
Përveç dëmit material, bartësit të së drejtës mund mbajtësit të së drejtës dëme të pariparueshme. Brenda
të i shkaktohet edhe dëmi jo material i cili nënkupton një kohe të arsyeshme pas njoftimit për ekzekutimin
shkeljen e të drejtave morale, për të cilin po ashtu bartësi e masave, pala kundërshtare mund të kërkoj rishikimin
i së drejtës ka drejtë të kërkoj kompensim.
e vendimit për të vendosur lidhur me ndryshimin,
1.3. Nxjerrja e vendimeve kundër ndërmjetësve revokimin apo konfirmimin e tyre.
shërbimet e të cilëve përdoren nga një palë e tretë
Me kërkesën e palës kundërshtare masat e përkohshme
për të shkelur të drejtën e autorit
ose paraprake mund të revokohen nëse pala propozuese
Me Ligjin Nr. 05 /L-047 për ndryshimin dhe brenda një periudhe të arsyeshme nuk merr veprim para
plotësimin e Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat gjykatës kompetente për të gjykuar çështjen. Periudha
e Përafërta, me nenin sjellë një risi sa i përket mundësisë duhet të caktohet nga gjykata që ka dhënë masat, ose në
për të paditur ndërmjetësit shërbimet e të cilëve përdorën mungesë të këtij përcaktimi brenda një periudhe e cila
për të shkelur të drejtën e autorit, përkatësisht bazuar nuk duhet të kalojë pesëmbëdhjetë(15) ditë pune,duke
nenin 27 të këtij ligji, në bartësi i së drejtës mund të kërkoj filluar nga data kur masa e përkohshme ka filluar.
nga gjykata nxjerrjen e një vendimi kundër ndërmjetësve,
Gjykata mund të kushtëzoj masat e përkohshme dhe
shërbimet e të cilëve përdoren nga një palë e tretë për të paraprake me garanci financiare , të palës propozuese,
cenuar të drejtën e autorit apo të drejtat e përafërta.
për të garantuar kompensim për çdo cenim që mund
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të pësoj pala kundërshtare kur masat e përkohshme
revokohen për shkak të veprimit ose mos veprimit të
palës propozuese ose kur në vijim rezulton që nuk ka
pas shkelje ose rrezik për shkelje të të drejtave, gjykata
me kërkesë së palës kundërshtare mund të urdhëroj palën
propozuese dhënien e kompensimit të duhur për çdo
dëm të shkaktuar nga këto masa.
Kundër vendimit të gjykatës e cila ka vendosur masat
e përkohshme ose paraprake, mund të ushtrohet ankesë,
për ndryshimin ose heqjen e këtyre masave. Garancioni
financiar i kthehet palës propozuese, në rast se pala
tjetër nuk kërkon dëmshpërblim për dëmin e shkaktuar
brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga shpallja e vendimit
përfundimtar të gjykatës, i cili ka shpallur që nuk ka pas
shkelje të kryer.
Procedura për masat e përkohshme ose paraprake
zbatohet brenda shtatë (7) ditëve nga parashtrimi i
kërkesës.
1.5. Sigurimi i provave
Bartësit e të drejtës të cilët kanë paraqitur prova
të arsyeshme dhe të mjaftueshme për të mbështetur
pretendimet e tyre, kanë të drejtë t’i kërkojnë gjykatës,që
para fillimit të procesit gjyqësor, të marrë masa për
sigurimin e provave ose të konstatoj situatën faktike kur
ka rrezik për shkelje të të drejtave të garantuara nga ligji, si
dhe kur ka rrezik për shkatërrim të elementeve të provës.
Këto masa duhet të merren nëse është e nevojshme dhe
pa e dëgjuar palën tjetër në veçanti nëse çdo vonesë ka
mundësi të shkaktojë dëme të parikuperueshme për
bartësin e të drejtës ose kur ka rrezik të dukshëm për
shkatërrimin e provave.
Atëherë kur gjykata merr masat për sigurimin e
provave pa dëgjuar palën tjetër, palët të cilat preken nga
ky vendim do të njoftohen menjëherë ose më së largu
pas ekzekutimit të masave. Palët ndaj të cilave janë marrë
masa mund të kërkojnë një rishqyrtim përfshirë të drejtën
për t’u dëgjuar, me synim gjykimin brenda një periudhe të
arsyeshme pas njoftimit, për të vendosur nëse këto masa
do të ndryshohen, shfuqizohen apo konfirmohen.
Masat për sigurimin e provave mund të përmbajnë një
përshkrim të hollësishëm të mallrave që shkelin të drejtën
ose sekuestrim fizik kur vlerësohet edhe të materialeve
dhe mjeteve të përdorura për të prodhuar dhe shpërndarë
këto mallra. Këto masa zbatohen nga personi zyrtar,
mbajtësit e të drejtave, të drejtat e të cilëve supozohet që
janë shkelur lejohet të marrin pjesë në procedurën e zbatimit
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të masave të sigurimit të provave dhe të shqyrtimit faktik.
Procedura për sigurimin e provave zbatohet brenda shtatë
(7) ditëve nga parashtrimi i kërkesës.
2. Ligji për Masat Doganore për Mbrojtjen e
Pronësisë Intelektuale
Dogana e Kosovës në kuadër të misionit të saj ka
për detyrë që të mbroj të drejtat e autorit me qëllim
të mbrojtjes së ekonomisë legale nga konkurrenca e
pandershme.
Dogana e Kosovës bazuar në ligjin për Masat
Doganore për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale Emri
i Ligjit 03-L/170/2010, dhe udhëzimin Administrativ
07/2010, ka për detyrë, mbrojtjen e të drejtave të
pronësisë intelektuale për mallrat që hyjnë ose dalin nga
territori i Kosovës, me kërkesë të bartësve të së drejtës,
dhe administrimin e kërkesave për veprim në kuadër të
mbrojtjes së pronësisë intelektuale.
Sipas ligjit për masat doganore për mbrojtjen e
pronësisë intelektuale përkatësisht nenit 4 , bartësi i së
drejtës kur ka bazë të mjaftueshme për të dyshuar se
mallrat shkelin të drejtën e tij, ka të drejtë të parashtroj
kërkesën për veprim nga dogana.
Mënyra e parashtrimit dhe procedimit të kërkesës
është e dhënë qartë në nenin 4 ku thuhet që kërkesa për
veprim bëhet në një formular të përcaktuar nga Dogana.
Kërkesa duhet të përmbaj të gjitha të dhënat në mënyrë
që të mundësohet që mallrat të njihen më lehtë.
Me pranimin e kërkesës për veprim, Dogana do të
shqyrtoj kërkesën e parashtruar nga ana e bartësit të së
drejtës dhe do të njoftoj parashtruesin e kërkesë në afat
prej 30 ditësh. Në rast 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 :

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
Inspektorati i Tregut në Republikën e Kosovës është e autorit ose paraqitjen e tjetrit, dhe e shfaq në atë formë
përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit, ose në ndonjë mënyrë tjetër ia kumton në formë të tillë
në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve, sigurinë e publikut,dënohet me gjobë ose me burgim deri në një
produkteve në treg po ashtu dhe për mbrojtjen e të (1) vit.
drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme në treg .
4. Kushdo që paraqet ose në ndonjë formë tjetër ia
Sipas të ligjit për inspektoratin dhe mbikëqyrjen e kumton publikut në mënyrë të papërshtatshme punën e
tregut, kompetencë e inspektoratit përveç të tjerash është mbrojtur me të drejtën e autorit ose paraqitjen e tjetrit,
mbikëqyrja e mbrojtjes së të drejtës së autorit dhe të që është paragjykuese për nderin dhe autoritetin e autorit
drejtave të ngjashme në treg.
ose performuesit, dënohet me gjobë ose me burgim deri
në një (1) vit.
Bartësi i së drejtës së autorit ka të drejtë të kërkoj nga
inspektorati i tregut, inspektimin e tregut dhe në rast se
5. Kushdo që pa autorizim përdor punën e mbrojtur
dyshon që drejta e tij është shkelur ai mund të kërkoj nga me të drejtat e autorit ose temën e çështjes së ndërlidhur
inspektorati konfiskimin dhe largimin nga tregu mallrave me këto të drejta, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.
të cilat shkelin të drejtën e autorit.
4.2. Shmangia e masave teknologjike
4. Kodi Penal
1. Kushdo që kryen vepër të shmangies së ndonjë prej
Kodi Penal i Republikës së Kosovës e parasheh si masave efektive mbrojtëse të teknologjisë ose të heqjes
vepër penale cenimin e të drejtave të autorit. Konkretisht, apo ndryshimit të të drejtave elektronike për menaxhimin
përcakton veprimet të cilat njihen si shkelje të së drejtës së e të dhënave, siç parashihet në dispozitat e ligjit për të
autorit dhe përcakton llojet e dënimeve dhe kohëzgjatjen drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të përafërta dënohet
e tyre në rast se kryhet shkelja e së drejtës së autorit.
me burgim deri në tre (3) vjet.
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

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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Pronësia Intelektuale
në Kosovë (PI), të
arriturat dhe sfidat
zhvillimi të API-së. Ky plan zhvillimi synon forcimin
e API-së, në mënyrë që ajo të arrijë standardet e zyrave
të pronësisë industriale të vendeve të industrializuara.
API-ja ka për detyrë jo vetëm ekzaminimin e
aplikacioneve por edhe ndërgjegjësimin e publikut
dhe promovimin e përdorimit të sistemit të Pronësisë
Industriale (PI-së) duke i mundësuar industrisë dhe
ndërmarrësve të Kosovës të rrisin biznesin e tyre
për zhvillimin e ekonomisë së vendit. Kosova duhet të
aderojë në traktatet ndërkombëtare me qëllim rritjen
dhe lehtësimin e përdorimit të sistemit të PI-së.
Për arsye praktike të prezantimit të gjendjes së PI-së
në Republikën e Kosovës, këtë shkrim do ta shtroj në
këto pika:
i.
Rëndësia ekonomike dhe mbrojtja e objekteve
të pronësisë intelektuale
ii.

Politikat institucionale të institucioneve
të Republikës së Kosovës për mbrojtjen e
pronësisë intelektuale dhe obligimet që dalin
nga zbatimi i MSA-së

iii.

Korniza ligjore e pronësisë intelektuale në
Republikën e Kosovës

iv.

Struktura institucionale për mbrojtjen e
pronësisë intelektuale,

Xhafer Tahiri

Ish - Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë për
Pronësi Industriale të Kosovës dhe Kryetar i
Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektuale

A

gjencia e Pronësisë Industriale (API) është
organ qendror administrativ i Ministrisë
v.
Të arriturat dhe sfidat e Agjencisë për Pronësi
së Tregtisë dhe Industrisë dhe është
Industriale dhe planet për të ardhmen
përgjegjës për regjistrimin dhe mbrojtjen
ligjore të shpikjes, markës tregtare, dizajnit industrial,
emërtimit të origjinës, treguesve gjeografikë si dhe
vi.
Rëndësia ekonomike dhe mbrojtja e
çështjet e tjera që dalin nga obligimet e Kosovës në
pronësisë intelektuale
bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare nënshkruese e
të cilave është Republika e Kosovës, në këtë rast edhe Koncepti i pronësisë intelektuale (IP) është i qartë,
ky koncept ka shoqëruar zhvillimin e përparimin e
MSA-ja1.
Ne i kemi paraqitur Qeverisë së Kosovës një plan shoqërisë njerëzore. Ngado që shkojmë, ne jemi të
rrethuar nga pasuri intelektuale, por jo çdo mendim
1
Kuvendi i Republikës së Kosovës, më 2 nëntor 2015, miratoi
e ide kualifikohet si pronësi intelektuale; pronësia
Ligjin Nr. 05/L-069 për Ratifikim të Marrëveshjes së StabilizimAsociimit ndërmjet Kosovës, në njërën anë, dhe Bashkimit intelektuale përcakton dhe mbron risitë dhe krijimet e
Evropian dhe Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, mendjes së njeriut.
në anën tjetër. https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail. Objekte të pronësisë intelektuale janë:
aspx?ActID=11239
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•
•
•

Markat tregtare, që sinjalizojnë prejardhjen e e plota edhe ekonomike të zbulimeve, shpikjeve dhe
produkteve për konsumatorët
krijimeve artistike të tyre dhe kjo do të përkthehet në
shumë më pak punë kërkimore dhe zhvillimore.
Dizajni industrial, që specifikon se si duken vii.
Politikat institucionale të institucioneve
produktet
të Republikës së Kosovës për mbrojtjen
e pronësisë intelektuale dhe obligimet që
Të drejtat e autorit ose Copyright, që kanë të
dalin nga zbatimi i MSA-së
bëjnë me krijimet artistike, si libri, muzika,
piktura, skulptura dhe filmi
viii.
Pronësia intelektuale është një nga

•

Patenta, që mbron shpikjet teknike në të gjitha
fushat e teknologjisë

•

Treguesit gjeografikë, që janë shenja që
përdoren në produktet që kanë një origjinë të
veçantë gjeografike dhe posedojnë cilësitë ose
një reputacion të origjinës

Pronësia intelektuale ka një rëndësi të veçantë
ekonomike për Kosovën. Inovacioni është komponent
kyç i zhvillimit ekonomik të Kosovës. Të gjitha vendet
e zhvilluara sot, sipas të dhënave të Organizatës
Botërore të Pronësisë Intelektuale, janë prijatare
në regjistrimin e objekteve të pronësisë industriale,
qofshin ato inovacione apo shpikje, qofshin marka
tregtare apo dizajne industriale.
Pronësia intelektuale shpërblen novatorët dhe na
mundëson të gjithëve të përfitojmë nga arritjet e
shpikjet e tyre.
Por kur është fjala për regjistrimin e mbrojtjen e
pronësisë intelektuale barra bie mbi vetë bartësit e
kësaj të drejte. Për të gëzuar mbrojtje ligjore një objekt
i pronësisë intelektuale duhet të regjistrohet pranë
organeve kompetente, siç është API-ja.
Konsideroj që përmes zhvillimit të mëtejmë të
pronësisë intelektuale, ne inkurajojmë zhvillimet e
reja teknologjike, nxisim inovacionin dhe shpikjet
në Kosovë, mbrojmë reputacionin e brendeve të
kompanive vendore dhe ndërkombëtare dhe kështu
konsumatorët janë të sigurt për origjinën e produkteve
që i konsumojnë. Në këtë mënyrë krijohet një ambient
i përshtatshëm për nxitje të inovacionit e kreativitetit.
Në anën tjetër, përdorimi i paautorizuar i markës
tregtare; prodhimi, eksportimi, shitja e patentave pa
licencë; falsifikimi i produkteve; pirateria janë veprime
të kundërligjshme, dukuri të ngjashme dhe janë
preokupim i shumë vendeve të botës, prandaj, është
e një rëndësie të veçantë që këto dukuri negative të
luftohen dhe në Kosovë.
Konsideroj që mbrojtja e pronësisë intelektuale është
esenciale për të nxitur kreativitetin dhe inkurajuar
inovacionin. Pa mbrojtje të reputacionit të brendeve
të kompanive vendore dhe ndërkombëtare bizneset
dhe individët nuk do të mund të siguronin përfitimet

komponentët kyçë të MSA-së për Kosovën. Në
nenet 77, 78 të saj MSA-ja përcakton obligimet
që do të marrë Kosova me rastin e hyrjes në
fuqi të kësaj marrëveshjeje. Neni 78 thekson
që me hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshjeje
palët do t’i japin kompanive të njëra-tjetrës,
shtetasve të BE-së dhe qytetarëve të Kosovës,
sa i përket pranimit dhe mbrojtjes së pronësisë
intelektuale, industriale dhe tregtare trajtim jo
më pak të favorshëm se atë që ata i japin nga ana
e tyre ndonjë vendi të tretë nën marrëveshjet
dypalëshe. Në këtë kontekst, ne kemi pranuar
kushte të barabarta mes kompanive vendore
dhe atyre të BE-së.

Sipas paragrafit 2 të nenit 77 theksohet që Kosova
do të marrë masat e nevojshme në mënyrë që të
garantojë një nivel të ngjashëm të mbrojtjes së të
drejtave të pronësisë intelektuale me ato që ekzistojnë
në BE.
Për të arritur objektivat e MSA-së, API-ja është
duke punuar në përputhje me Planin Kombëtar për
zbatimin e obligimeve që dalin nga MSA-ja të miratuar
nga Qeveria e Republikës së Kosovës.
ix.
Korniza ligjore e pronësisë intelektuale në
Republikën e Kosovës
Kur jemi te korniza ligjore, në fushën e pronësisë
industriale, Kosova ka përvetësuar si të sajat kriteret
e Bashkimit Evropian në fushën legjislative. Kuvendi
i Kosovës ka miratuar 4 ligje bazë për pronësinë
industriale që janë në përputhje të plotë me acqui. Në
kuadër të kësaj është miratuar ligji për patenta, ligji për
marka tregtare, ligji për dizajnet industriale, ligji për
treguesit gjeografikë dhe emërtimet e origjinës. Në të
njëjtën kohë, MTI-ja ka nxjerrë vendimin për planin
legjislativ të miratimit të akteve nënligjore me të cilin
të gjitha udhëzimet administrative që dalin nga ligjet
e miratuara do të miratohen më së largu më datën 20
korrik 2016. Me këtë progres, ne përmbushim kriterin
që parashihet në MSA që Kosova duhet të ofrojë
mbrojtje të njëjtë ligjore të pronësisë industriale me
ato të vendeve të Bashkimit Evropian2.
x.
Korniza institucionale në Republikën e
Korniza ligjore në fushën e Pronësisë Intelektuale, mund ta
gjeni në këtë link: http://kipa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,5

2
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Kosovës për mbrojtjen dhe promovimin e
pronësisë intelektuale

vitit 2016 mund të përmendim funksionalizimin e
plotë të Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektuale;
digjitalizimin e punës në API, zvogëlimin e baclogut
Me krijimin dhe zhvillimin e kornizës ligjore për dhe publikimin e rregullt të Buletinit të API-së.
mbrojtjen dhe promovimin e pronësisë intelektuale Publikimi i Buletinit të API –së - Agjencia e Pronësisë
në Kosovë korniza institucionale e nevojshme për Industriale gjatë vitit 2016 ka publikuar 7 Buletine të
mbrojtjen dhe zbatimin e këtyre të drejtave ka evoluar Pronësisë Industriale me 4798 objekte të pronësisë
gjithashtu. Aktualisht, aty përfshihen institucionet industriale të cilat përfshijnë: aplikime të markave tregtare,
dhe organet publike të mandatuara drejtpërdrejt me vendime për regjistrimin e markave tregtare, ndryshimet
përgjegjësi në fushën e pronësisë intelektuale:
në regjistër dhe vazhdimet e markave tregtare. Për herë të
parë Buletini i API-së ka filluar të publikohet një herë në
• Agjencia e Pronësisë Industriale;
muaj. Kjo me qëllim të shkurtimit të kohës nga aplikimi
• Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e për regjistrim deri të nxjerrja e vendimit përfundimtar
Përafërta;
nga Agjencia. Njëkohësisht kjo praktikë e re e zvogëlon
• Këshilli Shtetëror për Pronësi Intelektuale
presionin nga palët dhe ulë rrezikun për korrupsion si
• Inspektorati i Tregut;
rezultat i grumbullimit të lëndëve.
• Dogana;
Digjitalizimi i punës në API - Instalimi i komponentëve
• Policia;
të digjitalizimi të arkivit të API-së, WIPOScan dhe
• Prokurori i Shtetit;
EDMS. Instalimi i këtyre komponentëve, donacion
• Agjencia për Menaxhimin e Pasurisë së
i Organizatës Botërore të Pronësisë Industriale
Sekuestruar ose të Konfiskuar;
(WIPO), i mundëson Agjencisë skanimin e të gjitha
• Gjyqësori;
dokumenteve hyrëse dhe dalëse, qasje e lehtë e
• Komisioni i Konkurrencës;
zyrtarëve në dokumentacion përkatës të lëndës gjatë
• Ministria e Punëve të Jashtme;
shqyrtimit të saj, sigurimin e dokumentacionit arkivor
• Ministria e Integrimit Evropian;
të objekteve të pronësisë industriale. Në API tashmë
• Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit dokumentacioni hyrës dhe dalës është i digjitalizuar
Rural;
dhe i ruajtur në mënyrë elektronike. Digjitalizimi
• Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
do të mundësojë në të ardhmen aplikim online
Teknologjisë;
për regjistrim të objekteve të caktuara të pronësisë
• Autoriteti Rregullator për Postare dhe
industriale, publikim të regjistrit të markave tregtare
Komunikime Elektronike;
si dhe përmirësim të bashkëpunimit me komunitetin e
• Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë; dhe
biznesit dhe me botën akademike.
• Komisioni i Pavarur për Media.
Statistikat e API-së për vitin 2016
Gjithsejtë
gjatë vitit 2016, në API, janë pranuar në
i. Të arriturat dhe sfidat e API-së dhe planet
zyrën
e
pranimit
të dokumentacionit të API-së 7081
për të ardhmen
shkresa të ndryshme. Nga këto shkresa, aplikime për
Agjencia e Pronësisë Industriale ballafaqohet me regjistrim markë tregtare 1583 (një rritje prej 28%
sfida të ndryshme. Këto sfida janë identifikuar edhe krahasuar me vitin 2015).
në Raportin e Progresit për Kosovën
të vitit 2016. Mungesa e kapaciteteve Marka tregtare aplikime
1583
njerëzore dhe buxhetore është Patenta aplikime
49
identifikuar si sfida më e madhe për
18
suksesin e PI-së në Kosovë. Po ashtu, Dizajne industriale aplikime
660
ne jemi të vetëdijshëm që komuniteti Kërkesa për vazhdime të markave tregtare
i biznesit ka vërejtjet e veta lidhur Kërkesa për ndryshime në regjistër të markave tregtare
984
me punën e API-së. Si drejtor i API- Kërkesa për plotësime të MT-ve, taksa për lëshimin e vendimit
2241
së kam ofruar mbështetjen e plotë dhe taksa për lëshimin e certifikatës për MT
komunitetit të biznesit, krijuesve e
Kërkesa për plotësimin e aplikimeve për patentë
223
novatorëve për mbrojtjen e të drejtave
Kërkesa për ekzaminimin e parakohshëm të MT-ve
9
të tyre të pronësisë intelektuale.
Ndër sukseset e prekshme gjatë Kërkesa për mbajtje në fuqi të patentave
576
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Obligimet dhe detyrimet e
Doganës për zbatimin e
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
në fushën e pronësisë intelektuale

Sadije Topojani

Udhëheqëse e Sektorit të DPI-së - Dogana e Kosovës

N

ënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimit (MSA-së) shënoi mbështetjen
e Kosovës që të jetë më afër vendeve
të Bashkimit Evropian. Nënshkrimi i
MSA-së përveç që është sukses për Kosovën në të
njëjtën kohë ka edhe shumë sfida që Kosova duhet
t’i përmbushë me sukses obligimet dhe detyrat që
rrjedhin prej saj, në mënyrë që MSA-ja të zbatohet në
afat të caktuar, duke hapur rrugën e anëtarësimit të
plotë në BE. Pra, Marrëveshja e Stabilizim Asociimit
është marrëveshja e parë dhe më e rëndësishme
ligjore e politike e lidhur ndërmjet Republikës
së Kosovës dhe BE-së, ku përmes saj janë vënë
marrëdhëniet formale dhe kontraktuale ndërmjet dy
palëve. Pjesa më e madhe e MSA-së trajton çështjet
ekonomike, andaj për një ekonomi funksionale të
tregut Republika e Kosovës merr mbi vete shumë
obligime dhe detyra për reforma në këtë drejtim.
Pjesa kryesore e marrëveshjes ka të bëjë me krijimin
e tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe
BE-së, me qarkullimin e lirë të mallrave, duke obliguar
Republikën e Kosovës të heqë barrierat doganore
për mallrat e importuara nga vendet e BE-së. Andaj,
për të përmbyllur me sukses këtë proces Republika e
Kosovës duhet të përmbushë të gjitha obligimet dhe

detyrat që rrjedhin nga MSA-ja. Monitorimi i zbatimit
të MSA-së realizohet përmes raportimeve periodike
ndërmjet BE-së dhe Republikës së Kosovës. Më 31
janar 2017 është mbajtur takimi i nënkomitetit të MSAsë për tregun e brendshëm, konkurrencën, mbrojtjen
e shëndetit dhe konsumatorit, ku edhe Dogana e
Kosovës është pjesë e grupit negociator. Në këtë takim
është diskutuar për progresin dhe zhvillimet e mëtejme
në sektorët për tregun e brendshëm, konkurrencën,
mbrojtjen e shëndetit dhe konsumatorit, zbatimin e
konkluzioneve të BE-së të takimit të vitit të kaluar,
zbatimin e Programit të Reformave Ekonomike
(ERP), Agjendës së Reformave Evropiane (ERA).
Nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
(MSA-së) ndërmjet BE-së dhe Kosovës është sfidë
për Doganën e Kosovës edhe në fushën e pronësisë
intelektuale. Në nenet 77 dhe 78 “Aspektet e
përgjithshme të pronësisë intelektuale” të MSA-së
janë paraparë obligimet dhe detyrat e institucioneve
të Kosovës për mbrojtje efikase dhe zbatim të drejtë
të të drejtave të pronësisë intelektuale. Republika e
Kosovës brenda afatit pesëvjeçar (5) duhet të sigurojë
nivel të mbrojtjes së pronësisë intelektuale të njëjtë me
ato të BE-së. Andaj, duke iu referuar MSA-së, DKja gjatë këtij viti ka përfunduar Draft-ligjin për Masat
Doganore për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale, i
cili është harmonizuar me Rregulloren e BE-së Nr.
608/2013. Për hartimin e këtij draft-ligji nga Ministria
e Financave është caktuar grupi punues i përbërë
nga anëtarët e Doganës së Kosovës, Ministrisë së
Financave, Zyrës për të Drejtat e Autorit/MKRS,
Agjencisë për Pronësi Industriale/MTI, Ministrisë së
Integrimeve dhe Komunitetit të Biznesit. Drafti final i
ligjit është përfunduar nga grupi punues brenda afatit
ligjor dhe është dorëzuar në Ministrinë Financave.
Vlen të theksohet se, me hyrjen në fuqi të ligjit të
ri Dogana e Kosovës sa i përket zbatimit të masave
doganore për mbrojtjen e pronësisë intelektuale do të jetë
në përputhje me doganat e vendeve të BE-së. Nenet e
ligjit të ri janë shumë më të përpiktë se ato të ligjit aktual,
si dhe struktura e ligjit të ri është mjaft e ndryshme nga
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ajo e ligjit aktual. Gjithashtu, ligji aktual nuk mbulon të
drejtat e caktuara të pronësisë intelektuale dhe shkelje të
caktuara janë të përjashtuara nga fushëveprimi i tij. Për
të forcuar zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale
ndërhyrja e doganave duhet të përfshijë llojet e tjera të
shkeljeve që nuk mbulohen nga ligji aktual. Ky ligj i ri përveç
të drejtave tashmë të mbuluara do të përfshijë: emrat tregtare,
topografitë e produkteve gjysmëpërçues dhe modelet e
përdorimit. Për këto arsye, ligji aktual është zëvendësuar nga
një ligj tërësisht i ri, në përputhje me Rregulloren (BE) Nr.
608/2013. Gjithashtu, ligji i ri do të kontribuojë më tej në
tregun e brendshëm që i siguron bartësit të të drejtave
mbrojtje më efektive, kreativitet dhe inovacion, si dhe
siguron për konsumatorët produkte më të besueshme
dhe të kualitetit të lartë.
Rezultatet e DK-së janë vlerësuar edhe nga Raporti
i Progresit 2016, ku është vlerësuar puna e DK-së në
përgjithësi, si në ngritjen e kapaciteteve organizative
dhe legjislative. Shkëputur nga Raporti “Dogana e
Kosovës edhe më tutje ka përmirësuar kapacitetet
organizative dhe legjislative. Përkundër rënies së
importeve, mbledhja e të hyrave gjatë vitit 2015 u rrit
me 9.2% krahasuar me vitin 2014. Dogana e Kosovës
mblodhi më shumë të hyra (+27 % deri në mars
2016) se në periudhën e njëjtë gjatë vitit 2015. Rritja
e të hyrave i atribuohet luftës kundër korrupsionit
dhe reformës procedurale dhe organizative.” faqe
46. Andaj, vlen të theksohet se, edhe lufta kundër
falsifikimit dhe piraterisë në mënyrë efektive nga DKja ka ndikuar në mbrojtjen e ekonomisë së ligjshme,
ngritjen e importit të mallrave origjinale në Republikën e
Kosovës, ku për verifikim të origjinalitetit gjatë vitit 2016
në total janë ndaluar mallrat në sasi prej 465 719cp dhe
vlerë 2,544,222.00€, prej të cilave malli në sasi prej 308
003cp dhe vlerë prej 1,232,755.00€ ka rezultuar origjinal.
Dogana e Kosovës si organ ekzekutiv në kuadër të
Ministrisë së Financave është përgjegjëse për zbatimin e
politikave doganore në Republikën e Kosovës. Andaj, me
qëllim të krijimit të një sistemi efikas të mbrojtjes së të
drejtave të PI-së, për luftimin e piraterisë dhe falsifikimit,
DK-ja ka zhvilluar Planin Strategjik, 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 iu referuar Planit Strategjik dhe
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Planit të Veprimit 2015/2016 ka realizuar objektivat që
janë përcaktuese për zbatimin dhe mbrojtjen e pronësisë
intelektuale, duke shënuar rezultate të kënaqshme në
regjistrimin e 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 e Kosovës numëron gjithsej 116 aplikacione për
447 marka tregtare dhe 34 vepra të autorit.

1

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 pikëkalimet kufitare,
analizën e riskut dhe qendra të tjera të akterëve kyçë,
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:

Ndalesat
në total

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Numri i
rasteve

3

48

56

163

300

230

336

Sasia e
mallrave

66 130cp

167 174cp

284 864cp

733 033cp

1,814 736cp

121 313cp

465 719cp

Vlera e
Mallrave

~76,440.00 €

~746,569.00 €

~669,057.00 €

~984,563.00 €

~4,755,170.00€

~1,322,989.00€

~2,544,222.00€

Dogana e Kosovës sipas Ligjit 03/L-170 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/përfaqësuesve ose
“ex-officio”, dhe administrimin e kërkesave për veprim
në kuadër të mbrojtjes së pronësisë intelektuale.
Vlen të theksohet se, veprimi “ex-officio” nga
Dogana ka qenë një element kyç në ngritjen e
bashkëpunimit me komunitetin e biznesit, ku nga viti
në vit kemi rritje të veprimeve sipas kësaj procedure.
Megjithatë, duke iu referuar veprimeve doganore shumica
e rasteve janë iniciuar sipas kërkesës për veprim, ku gjatë
vitit 2016 kemi intervenimet: sipas kërkesës për veprim
314 intervenime, ndërsa sipas procedurës “ex-officio”
janë realizuar 22 intervenime (veprimet e DK-së për
periudhën 2010-2016, sipas dy procedurave të lartcekura
janë pasqyruar në grafikun e mëposhtëm).

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 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 mallrave të ndalura
nga Dogana e Kosovës gjatë vitit 2016 janë: tekstili me
36.9%, mbathjet sportive me 14.88%, aksesorët dhe
çantat për femra me 14.29%, preparatet për përdorim
personal (kozmetike dhe higjienike) me 10.42%,
pajisjet elektronike, telefona dhe aksesorë për telefon
me 7.44% , lodrat për fëmijë me 7.44% etj.
Duke u thirrur si më lart, pavarësisht progreseve të
arritura të Doganës së Kosovës në fushën e pronësisë
intelektuale, për t’i përmbushur detyrat dhe obligimet e
MSA-së dhe për të garantuar nivel të zbatimit të masave
doganore për mbrojtjen e pronësisë intelektuale të
ngjashëm me doganat e vendeve të BE-së, janë shumë
sfida që e presin Doganën e Kosovës. Andaj, për të
luftuar sa më efektivisht falsifikimin dhe piraterinë,
nga DK-ja janë përcaktuar sfidat kryesore:
Organizimi i trajnimeve për stafin doganor dhe
komunitetin e biznesit, për zbatimin e ligjit dhe
procedurat e reja që duhet zbatuar me hyrjen në fuqi
të ligjit të ri,
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 ndërmerren nga Dogana e Kosovës për mbrojtje të
pronësisë intelektuale.
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Inspektorati i Tregut

Lulzim Syla

I

Kryeinspektor i Inspektoratit të tregut Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë

nspektorati 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. Inspektorati i Tregut ka vazhduar të luaj
rol të rëndësishëm në krijimin e një sistemi funksional
të të drejtave pronësore intelektuale në Republikën e
Kosovës, përmes kontrollimeve që u janë bërë subjekteve
ekonomike edhe gjatë vitit 2016 dhe në fillim të vitit
2017. Plani i Task Forcës kundër piraterisë për vitin 2016,
ka paraparë realizmin e tre aksioneve kundër piraterisë
fizike, respektivisht në muajin Prill, Qershor dhe Tetor
2016. Është me rëndësi të përmendet fakti që Inspektorati
i Tregut ka qenë një nga institucionet kryesore që ka
ndërmarr masa kundër piraterisë dhe falsifikimit, duke u
kujdesur që të ketë zbatim sa më të mirë të të drejtave
pronësore intelektuale në treg.
Inspektorati i Tregut, në kuadër të veprimeve të
koordinuara nga ana e Task Forcës kundër piraterisë
dhe falsifikimit, ka ndërmarr veprime kundër
piraterisë dhe falsifikimit, në muajin Prill të vitit 2016,
përkatësisht veprimet janë ndërmarrë në këto qytete
të vendit: Më datën 19 Prill 2016, inspektime janë
realizuar në qytetin e Pejës, ku janë sekuestruar 77
copë libra të fotokopjuar dhe në të cilat kanë qenë në
treg pa të drejtën e autorit. Më datën 20 Prill 2016,
inspektime të koordinuara që kanë rezultuar më
gjetje të shkeljeve të drejtës së autorit janë realizuar
në Qytetin e Mitrovicës, ku janë sekuestruar 42 copë
DVD dhe 27 libra të riprodhuara paligjshëm. Me datën
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21 Prill 2016, janë kontrolluar subjektet që veprojnë
në Prishtinë dhe janë sekuestruar 244 libra kopje te
paautorizuar.
Më datën 23 Qershor 2016, ka ndërmarr veprime
kundër piraterisë në Qytetin e Gjakovës, ku është bërë
sekuestrimi i materialit pirat, përkatësisht janë sekuestruar
446 copë libra dhe 879 DVD me material muzikor dhe
filmi. Ndaj bizneseve tek të cilat është gjetur materiali
pirat, pa leje dhe pa marrëveshje me mbajtësit e të drejtave,
Inspektorati i Tregut ka shqiptuar gjobat përkatëse.
Në muajin Tetor 2016, nën koordinimin e Task Forcës
Kundër Piraterisë, Inspektorati i Tregut i Përkrahur
nga Policia e Kosovës dhe Dogana e Kosovës ka marr
veprime kundër piraterisë. Me datën 18 Tetor 2016,
veprime janë marr në Prishtinë dhe me datën 19 Tetor
2016 në Gjilan, në këto veprime nuk ka pas materiale të
sekuestruara. Zyrtarët e zbatimit të Ligjit kanë biseduar
me personat përgjegjës në subjektet e kontrolluara lidhur
me piraterinë dhe janë njoftuar këto subjekte lidhur me
sanksionet të cilat pasojnë për shkeljen e të drejtës së
autorit dhe të drejtave të përafërta.
Inspektorati i Tregut, në bazë të planit të punës për vitin
2017, në koordinim me Task Forcën kundër Piraterisë
do të ndërmerr veprime kundër piraterisë edhe gjatë vitit
2017, me qëllim që të drejtat pronësore intelektuale të
zbatohen në Republikën e Kosovës, duke respektuar në
këtë mënyrë të drejtat e krijuesve, subjekteve ekonomike
dhe duke mbrojtur kështu edhe konsumatorët dhe luftuar
ekonominë joformale.
Inspektorati i Tregut mbetet i përkushtuar në luftimin e
piraterisë dhe falsifikimit, ku si sfidë mbetet përmirësimi i
infrastrukturës 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 të
drejtave pronësore intelektuale, po ashtu mbetet pikë në
të cilën do të fokusohet IT-ja në të ardhmen.

Roli i policisË sË kosovËs nË
luftimin e PIRATERIsË digjitale

P

olicia e Kosovës, përmes Sektorit për Hetimin e
Krimeve Kibernetike, ka qenë pjesë e aktiviteteve
të Task Forcës Kundër Piraterisë dhe Falsifikimit,
që për qëllim kanë pasur vetëdijesimin e qytetarëve
për të drejtat autoriale por edhe veprimet për luftimin e
shkeljes së drejtës së autorit në internet.
E drejta e autorit, në aspektin digjital, vazhdon
të jetë sfidë. Sot, shumë qytetarë përdorin internetin
për publikim të punës së tyre, kurse një pjesë e
konsiderueshme përfitojnë materialisht nga ato
publikime. Sfida, posaçërisht për zbatuesit e ligjit,
paraqitet në momentin kur shkelet e drejta e autorit
duke publikuar apo përvetësuar punën e tjetrit pa
autorizim, respektivisht duke kryer vepër penale siç e
parasheh Kodi Penal – Neni 296, Cenimi i të drejtave
të autorit. Kjo nënkupton trajtimin e një rasti të tillë
se si do të procedohet që nga denoncimi e deri në
deponimin e kallëzimit penal. Procesi i sigurimit të
provave elektronike relevante është gjithashtu sfidë
në vete duke pasur parasysh se një vepër penale që
kryhet në internet shumë lehtë mund të kalojë kufijtë
e një vendi dhe e vetmja rrugë për sigurimin e provave
mbetet bashkëpunimi ndërkombëtar. Në vitin 2016 në
kuadër të Sektorit për Hetimin e Krimeve Kibernetike
ka pasur angazhime të shumta, si në aspektin e hetimit
të rasteve ashtu edhe në aktivitete të tjera.
Ndër të tjera, ka pasur disa raste që janë trajtuar
të cilat i përkasin shkeljes së të drejtës së autorit.
Kryesisht kanë të bëjnë me publikimet e videove pa
autorizim paraprak të lëshuar nga autori apo pronari.
Këto raste, pas zhvillimit të hetimeve dhe mbledhjes
së provave, janë proceduar në Prokurori. Vërehet se ka
indikacione që trendi i rasteve të tilla të rritet.
Marrë parasysh se në fushën e internetit për çdo
ditë pothuajse ka risi, qoftë në pajisje elektronike apo
në programe kompjuterike, është më se e nevojshme
të punohet në ndërtimin e kapaciteteve duke fituar
njohuri të reja për hetimin efikas të veprave penale që
kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtës autoriale.
Gjatë vitit 2016 janë organizuar disa trajnime nga
Task Forca, të cilat kanë qenë mjaft të qëlluara për faktin
se si në institucione të zbatimit të ligjit kemi nevojë për
njohuri të reja në këtë fushë mjaft komplekse. Temat e
ligjëruara, përfshirë përvojat e shteteve tjera, studimi
i rasteve, legjislacioni, sfidat janë tema që ndihmojnë
në ndërtimin e kapaciteteve drejtpërdrejt. Gjithashtu,

me njohuritë e fituara, është mundësi e mirë për të
bërë vlerësim të situatës së përgjithshme se ku duhet të
investohet dhe çka. Një gjë është më se e qartë, nuk mund
të ketë trajtim adekuat të çështjes së të drejtës së autorit
pa një bashkërendim dhe bashkëveprim të mirëfilltë mes
institucioneve relevante, qofshin ato publike apo private.
Natyrisht, për të arritur në këtë pikë duhet paraprakisht të
ngrihet vetëdijesimi përmes aktiviteteve të ndryshme siç
janë fushatat, kontaktet dhe bisedat, konferencat etj. gjë
që nuk kanë munguar në të kaluarën dhe gjithsesi duhet
edhe në të ardhmen të vazhdohet kjo praktikë.
Nëse i referohemi të drejtës së autorit në aspektin
digjital, kjo ndërlidhet kryesisht me internetin apo me
fjalë të tjera i përket hapësirës kibernetike. Kur flasim
për hapësirën kibernetike, do doja të përmend dy
dokumente shumë të rëndësishme që besoj se do të
ndikojnë ndjeshëm në krijimin e sigurisë kibernetike
në vend dhe njëkohësisht edhe në mbrojtjen nga
sulmet apo krimet kibernetike.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka përfshirë në
Programin e Qeverisë hartimin e Strategjisë
Kombëtare të Sigurisë Kibernetike 2016 – 2019
si dhe Planin e Veprimit. Ministria e Punëve të
Brendshme është ngarkuar me detyrën që të nxjerrë
këto dokumente dhe t’i implementojë ato. Për hartimin
e Strategjisë janë përfshirë një numër i konsiderueshëm
i institucioneve qeveritare dhe joqeveritare.
Me këtë Strategji parashihet të merren masa
konkrete për krijimin e një hapësire kibernetike të sigurt.
Institucionet relevante do të obligohen që brenda afateve
të caktuara të përmbushin aktivitetet e tyre të planifikuara
në Planin e Veprimit si dhe realizimi në vazhdimësi i
detyrave dhe përgjegjësive që rrjedhin nga ky Plan.
Strategjia është punuar duke marrë për bazë përvojat
më të mira dhe kriteret e Agjencisë Evropiane për Sigurinë
e Rrjeteve dhe Informacionit (ENISA), natyrisht duke iu
përshtatur nevojave dhe rrethanave të vendit tonë.
Si përfundim, Policia e Kosovës përmes mekanizmave
të saj, siç janë Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike
dhe Korrupsionit si dhe Sektorit për Hetimin e Krimeve
Kibernetike, do të vazhdojë të kontribuojë në krijimin e
një klime sa më të përshtatshme në fushën e të drejtës së
autorit, dhe jo vetëm.
Fadil Abdyli

Shef i Sektorit për Hetimin e Krimeve Kibernetike në Policinë e Kosovës
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ZYRa SHQIPTARE
PËR TË DREJTat
E AUTORIT

ronësia intelektuale sot është një ndër çështjet
SITUATA AKTUALE
e rëndësishme të zhvillimeve të së drejtës,
të të drejtave të njeriut, të tregtisë, të
Komisioni Evropian, në kapitullin 7 të raportit të
administratës publike dhe të kriminalitetit. vitit 2015, për Republikën e Shqipërisë, është shprehur
Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale nuk se:
përbën më vetëm një çështje të një vendi, por është
pjesë përbërëse dhe e pandarë e zhvillimeve rajonale e
“Shqipëria ka një nivel përgatitjeje në lidhje me
ndërkombëtare.
të drejtën e pronësisë intelektuale. Në vitin 2015 ka
pasur disa përparime. Megjithatë, Shqipëria akoma
Anëtarësimi në Bashkimin Evropian është nuk ka përmbushur detyrimet e saj sipas Nenit 73 të
prioritet i Qeverisë së Republikës së Shqipërisë Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit mbi mbrojtjen e
prej dy dekadash. Vendi paraqiti aplikimin e tij të drejtave të pronësisë intelektuale dhe industriale.”
për anëtarësim në vitin 2009 dhe iu dha statusi i
vendit kandidat në vitin 2014. Shqipëria është
Detyrat që caktoi Komisioni Evropian në këtë
një hap më pranë Bashkimit Evropian, një tjetër raport ishin:
gur kilometrik i rëndësishëm në rrugën drejt BE-së.
• Adaptimi i ligjit për të drejtën e autorit sipas
Dhënia e statusit të vendit kandidat është një rrjedhojë
standardeve evropiane;
logjike e përpjekjeve të Shqipërisë për reforma. Në të
• Përmirësimi i funksionimit të agjencive të
njëjtën kohë duhet parë si një nxitje për të vazhduar
administrimit kolektiv dhe pagesës së honorareve
me reformat ekzistuese dhe ndërmarrjen e reformave
ndaj mbajtësve të të drejtave;
të reja, të nevojshme për ta përgatitur Shqipërinë për
• Rritja e ndërgjegjësimit e aktorëve kryesorë,
nisjen më pas të negociatave të anëtarësimit.
përfshirë edhe gjyqtarët;
• Shtimi i kapaciteteve administrative.
Hapja e negociatave në kuadër të marrjes
të statusit të vendit kandidat për anëtarësim në
Shqipëria është një vend me traditë afro 100 vjeçare
BE shtron para vendit një sërë detyrimesh dhe në fushën e pronësisë intelektuale. Gjurmët e para
angazhimesh. Qeveria ka miratuar me VKM nr. 330, datojnë rreth viteve 1920 me regjistrimin e markës
datë 28 maj 2014, “Për miratimin e udhëzimit për pesë “Hobdari”. Janë burimet arkivore ato që na mundësojnë
përparësitë e rekomanduara nga Komisioni Evropian, të mësojmë se Shqipëria mund të renditet denjësisht
2013” udhëzuesin për përmbushjen e 5 prioriteteve, krahas vendeve të rajonit e më gjerë si një vend ku marka
konkretisht:
dhe rëndësia e mbrojtjes së saj nuk i kanë fillesat tani, por
qysh në fillimet e shekullit të njëzetë.
• reforma e administratës publike;
• pavarësia, efikasiteti dhe llogaridhënia e
Gjithmonë e hapur për harmonizimin e standardeve
institucioneve të gjyqësorit;
ndërkombëtare të mbrojtjes së pronës intelektuale,
Republika e Shqipërisë ka aderuar në një numër të
• lufta kundër korrupsionit;
• lufta kundër krimit të organizuar;
madh të konventave ndërkombëtare në këtë fushë.
• mbrojtja e të drejtave të njeriut.
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Kuadri ligjor
Ligji i ri për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e
Lidhura me To është miratuar nga Parlamenti Shqiptar
më datë 31 mars 2016, pas një pune gati 2 vjeçare të
grupit të punës të ngritur nga Ministria e Kulturës
dhe e konsultuar me grupe të ndryshme interesi
dhe institucionet përkatëse shtetërore, që janë pjesë
e zbatimit të legjislacionit për të drejtën e autorit në
Republikën e Shqipërisë.
Ky ligj i ri për të drejtën e autorit, së pari, sjell
harmonizim, në shkallën më të lartë të mundshme, në
juridiksionin shqiptar, të legjislacionit për të drejtën e
autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to, me
direktivat e Bashkimit Evropian në këtë fushë, me
qëllim garantimin dhe mbrojtjen e respektimit të të
drejtave të autorit në të njëjtin nivel, nga pikëpamja
juridike, me ato të vendeve të Bashkimit Evropian,
detyrim që buron drejtpërsëdrejti nga Neni 73 i
Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.
Ky ligj synon, gjithashtu, një fuqizim, intensifikim
dhe diversifikim të masave shtrënguese, kontrolluese
dhe monitoruese, si dhe vendosjen e filtrave, kjo
është shumë e rëndësishme, për masa më efektive
për importuesit, eksportuesit, prodhuesit, përdoruesit
apo shfrytëzuesit e veprave kulturore, artistike
dhe shkencore. Ligji i ri, në një mënyrë shumë të
ristrukturuar, rrit dhe forcon sistemin garantues të
procedurës, duke përforcuar standardin evropian
për kategorinë vulnerabël, sepse të tillë vazhdojmë
ta konsiderojnë krijuesin dhe i tillë është, sipas të cilit
autori që ankohet për shkelje të së drejtës nuk e ka
barrën e provës.

në lidhje me interpretimet/ekzekutimet e tyre;
prodhuesve të regjistrimeve fonografike të tyre;
prodhuesve të fiksimeve (regjistrimeve) të para
të filmave të tyre; organizatave transmetuese
për transmetimet e tyre; botuesve në lidhje me
botimet e tyre; prodhuesve të bazës së të dhënave
në lidhje me bazën e të dhënave të tyre;
mbrojtja e të drejtave të parashikuara në
c)
dispozitat e veçanta për programet kompjuterike
dhe veprat audiovizuale të përcaktuara në këtë
ligj;
ç)
administrimi individual dhe kolektiv i
të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura me
to;
d)
mbrojtja “sui generis” e të drejtave të
krijuesve të bazës së të dhënave;
dh)
mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të
drejtave të lidhura me to në rastet e cenimit të
këtyre të drejtave;
e)
mbrojtja e çdo të drejte tjetër të
parashikuar për veprat e së drejtës së autorit dhe
ato të lidhura me të në këtë ligj.
Qëllimi i këtij ligji është garantimi i mbrojtjes së
të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura
me to.

Ligji mbron, mbështet dhe garanton një kategori
vulnerabël, që është ajo e krijuesve, e autorëve që,
për hir të së vërtetës, asnjëherë nuk kanë përfituar
mbrojtjen e merituar dhe njohjen me të drejta të plota
të së drejtës së tyre në fushën e pronësisë intelektuale,
artistike dhe shkencore. Po qartësojmë në mënyrë të
përkufizuar dukshëm për të gjithë aktorët që, në fakt,
tagrat e së drejtës së autorit, ndryshe nga sa mund të
mendohet në perceptimin kolektiv, i ka vetë autori
Ligji i ri siguron gjithashtu një mbulim më të gjerë dhe këto i lindin atij që në momentin e krijimit apo të
të rasteve që përfshijnë kundërvajtje administrative publikimit të krijimit.
apo penale, si dhe rrit sanksionet shtrënguese. Krahas
këtij ligji të ri për të drejtën e autorit, janë bërë edhe
Kjo do të thotë se këtë të drejtë autorit nuk ia
të gjitha sugjerimet, ndryshimet dhe propozimet e jep ligji, ai ia njeh, ia mbron dhe ia garanton dhe kjo
Ministrisë së Kulturës në Kodin e Procedurës Penale është filozofia e këtij ligji, e cila na mundëson që ta
dhe në Kodin Penal, që lidhen drejtpërsëdrejti me përkufizojmë qëllimin e ligjit, që është garantimi i një
figurat e kësaj fushe.
niveli më të mirë mbrojtjeje për autorët, artistët dhe
titullarët e të drejtave të autorit në përgjithësi.
Objekt i këtij ligji janë:
mbrojtja e të drejtave të autorit dhe
Ky ligj garanton, gjithashtu, një ambient të
a)
të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e përshtatshëm për respektimin e këtyre të drejtave,
natyrës letrare, artistike dhe shkencore;
duke siguruar, në mënyrë të plotë, balancën midis të
mbrojtja e të drejtave të lidhura me të drejtave private të titullarëve të të drejtave dhe interesit
b)
drejtat e autorit, në vazhdim të drejtat e lidhura, publik për informim, sikundër edhe krijimin e një
të tilla si: të drejtat e interpretuesve/ekzekutuesve klime të përshtatshme për biznesin.
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Veprat letrare, artistike, publike dhe të tjera vepra
për mbrojtjen e autorit jepen automatikisht. Megjithatë,
ekziston mundësia për të regjistruar material të
kopjuar në zyrën shqiptare të të drejtave të autorit.
Ekziston edhe një kërkesë ekskluzive regjistrimi për
ricaktimin e të drejtave ekonomike të mbrojtura nga të
drejtat e autorit. Të drejtat ekonomike të punimeve të
mbrojtura nga të drejtat e autorit mbrohen gjatë jetës
së autorit plus 70 vjet.1
Mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të
tjera të lidhura me to në Shqipëri ushtrohet në përputhje
me instrumentet kombëtare dhe ndërkombëtare të
mëposhtme:
1)
Kushtetuta (Neni 58)
2)
Konventat/ marrëveshjet/ traktatet
ndërkombëtare ku aderon RSH;
3)
Ligji Nr. 35/2016 “Për të Drejtën e
Autorit dhe të Drejtat e Tjera të Lidhura me To”.
Ligji i ri u jep zgjidhje këtyre prioriteteve:
Në radhë të parë, zbaton skemat e reja
të shpërblimit të së drejtës së autorit, duke shtrirë
edhe situatat, duke e zgjeruar fushën e veprimit
dhe duke ju dhënë kështu më shumë mundësi
përdoruesve, agjencisë dhe autorëve që të gjejnë
përgjigje të drejtpërdrejtë edhe për situata, të cilat
janë të reja, të krijuara me teknologjitë e reja, në të
gjitha fushat e përcjelljes së veprave krijuese.
Gjithashtu, ky ligj merr përsipër
zhvillimet teknologjike dhe shumëllojshmëritë
e formave të shfrytëzimit të veprave letrare,
artistike apo shkencore në epokën digjitale dhe
garanton mekanizmat rregullatorë për të mos
lejuar cenimin e titullarëve të së drejtës.
Garanton dhe ofron sigurinë juridike
që ka çdo artist, çdo autor apo çdo titullar tjetër i të
drejtave të lidhura me to, të cilat do të përdoren në
territorin e Republikës, të shpërblehet për veprën
e tij. Aplikon sistemin vullnetar të regjistrimit
të së drejtës së autorit, duke garantuar, në këtë
formë, parimin e përgjithshëm të Konventës së
Bernës që është mbrojtje pa formalitet, e cila nuk
dilte qartë në ligjin ekzistues, duke ia dhënë këtë
plotfuqishmëri vetëm agjencive.
Përmirësimi i zbatimit të së drejtës
së autorit është evident në secilin nga nenet dhe
kapitujt, për të cilët mund të diskutojmë më pas
me më teknikalitet.
Gjithashtu, specifikohet statusi dhe
1

Raporti i OBPI-së faqe 7- 8.
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detyra e Drejtorisë për të Drejtat e Autorit, që
është një çlirim shumë i madh për vetë punonjësit,
të cilët tashmë e dinë se cila është referenca e tyre
ligjore, kur shkojnë në përballje apo në komunikim
me të tre aktorët që përmenda pak më sipër.
Përcaktimi i detyrave dhe procedurave
administrative ligjore për institucionet shtetërore
janë, gjithashtu, një tjetër risi, një përcaktim
më i qartë i këtij ligji. Janë një seri instancash
administrative dhe ligjore që përfshihen në
zinxhirin institucional të zbatimit të legjislacionit
për të drejtat e autorit. Duhet thënë se ky aspekt
ka qenë shumë i zbehtë, shumë i vakët dhe shumë
evaziv, duke lënë gropa për interpretim, për
keqinterpretim, pse jo, edhe për abuzim, duke e
vështirësuar punën në terren të Zyrës Shqiptare
të të Drejtave të Autorit apo të Ministrisë së
Kulturës ndër vite, me këtë ligj të ri ky problem
merr zgjidhje.
Gjithashtu, ligji i ri qartëson fushën
e veprimit në këtë kuptim dhe rolet e qarta të
instancave publike, kryesisht të asaj që në ligj e
quajmë Drejtoria e të Drejtave të Autorit (DDA),
e cila është një transformim i asaj që ishte Zyra
Shqiptare e të Drejtave të Autorit, që do të ketë
detyra të përcaktuara qartë.
DDA-ja do të jetë një drejtori e dedikuar politikash
dhe me një gamë të gjerë kompetencash në rritje të
profesionalizmit, bashkëpunimit më efikas në dhënien
e mendimit të specializuar dhe shumë më efikase në
bashkëpunimin e saj me inspektoratin dhe publikun në
rastet e cenimit të të drejtave. Kompetenca të reja për
mbikëqyrjen e agjencive dhe bashkëpunim me aktorët
e tjerë dhe organet tatimore. Kompetenca hierarkike
brenda Ministrisë së Kulturës dhe e orientuar shumë
qartë drejt ndërgjegjësimit publik të të drejtave
pasurore të krijuesve dhe fushatave të edukimit dhe
aktiviteteve të arsimimit publik. Kurrikula e re në 13
gjimnaze do të implementohet në zbatim të ligjit të ri
në njohjen e gjeneratës së re me potencialet e reja në
një ekonomi digjitale. DDA-ja me një konceptim të ri
më efikas dhe me rezultativ për zbatimin e këtij ligji.
Nga ana tjetër, ky ligj sjell një instancë të re, që futet
për herë të parë, Këshilli Kombëtar i të Drejtave të
Autorit (KKDA), organ i ri i specializuar për vendosjen
e tarifave të shpërblimit. KKDA-ja do të jetë organ
me vendimmarrje që certifikon metodologjinë e
tarifave, të cilat do të jenë të kolauduara për çdo
përdorues dhe të botuara në kanalet e komunikimit
publik. Tarifat do të jenë transparente, konkurruese

për subjektet, jo arbitrare, çka do të ndikojë në mënyrë
të drejtpërdrejtë në formalizimin e tregut. KKDA-ja
garanton konkurrencë të lirë dhe kundër abuzimit disa
vjeçar. Tarifat do të jenë të shkallëzuara, me procedurë
të qartë të përcaktuar në këtë ligj, gjithëpërfshirëse
dhe që konturon edhe subjektet përdorues në shoqata
përfaqësuesish të përdoruesve, sipas nivelit dhe shkallës
së përdorimit, qëllimit dhe shfrytëzimit të produkteve
intelektuale. Ligji i ri i jep fund kontestimit të tarifave
nga palët dhe ndihmon artistët të përfitojnë më shumë.
Kjo do të realizohet edhe me bashkëpunimin e shtuar
të organeve të tjera shtetërore që kanë rol shtrëngues
ndaj informalitetit.
Është pikërisht detyrë e këtij Këshilli që të zhbllokojë
situatën dhe të bëjë të mundur komunikimin midis tre
aktorëve në fushë, që janë: krijuesi, si autor, që ka edhe
të drejtën, Agjencia e Administrimit Kolektiv, që është
hallka ndërmjetëse e krijuar për të mbrojtur dhe për
të përfaqësuar të drejtat e krijuesit dhe përdoruesit, i
cili, në fakt, është ai që nxjerr përfitimin, por ka edhe
detyrimin për të bërë shpërblimin e kësaj të drejte.

të përshtatshme në fusha specifike në përputhje me
praktikat më të mira evropiane.
Në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe
zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Zbatimin e të
Drejtave të PI-së, ZSHDA-ja do të vijojë detyrat e saj
funksionale që i njeh ligji deri në ngritjen e strukturave
të tjera të përcaktuara në ligjin e ri për të drejtën e
autorit. ZSHDA-ja ka pasur këtë bashkëpunim si më
poshtë:
Është nënshkruar Memorandumi i Përbashkët mes
Autoritetit të Konkurrencës dhe Zyrës Shqiptare për të
Drejtën e Autorit si dhe me Drejtorinë e Përgjithshme
të Tatimeve.
Më datë 19 nëntor 2015 midis Zyrës Shqiptare për
të Drejtën e Autorit dhe Zyrës Rumune për të Drejtën
e Autorit u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit
për të forcuar bashkëpunimin në të ardhmen në fushën
respektive të të drejtës së autorit dhe organizimin e
aktiviteteve të përbashkëta si dhe më 16 nëntor 2016
u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit midis
ZSHDA-së, DPPM-së dhe Zyrës Serbe të Pronësisë
Intelektuale.

KKDA-ja dhe DDA-ja (Këshilli Kombëtar i
të Drejtës së Autorit dhe Drejtoria e të Drejtave të
Autorit), e përforcojnë rolin ndërhyrës në funksion të
ZSHDA-ja ka nënshkruar memorandume
mbrojtjes së të drejtës së autorit, por edhe në mbrojtje bashkëpunimi me Universitetin “Luarasi” (3 qershor
të përdoruesve, gjithashtu. Është shumë e rëndësishme 2015), me Rektoratin e Universitetit të Tiranës (15
që të shmanget një klimë tashmë e acaruar, që ekziston qershor 2015), dhe Universitetin “Marin Barleti” (16
herë pas here midis të tre aktorëve, të cilët duhet të korrik 2015).
jenë bashkë dhe ky ligj e krijon këtë terren juridik, por
krijon edhe mekanizmat për instancat publike që të
ZSHDA-ja ka vijuar të bëjë rolin e saj promotor
jetë një marrëdhënie komunikimi midis të tre aktorëve të ndërgjegjësimit dhe të informimit të kategorive
dhe jo marrëdhënie konfliktuale.
të ndryshme të subjekteve/përdorues të produktit
artistik, dhe jo vetëm, por edhe me të gjitha
Krahas përpjekjeve që kanë bërë vetë autoritetet në institucionet shtetërore të cilat janë pjesë e zbatimit të
Shqipëri për të punuar në përmirësimin e gjendjes sa i legjislacionit në fuqi. Vëmendje të veçantë i kushtohet
takon respektimit të së drejtës së autorit, vitet e fundit monitorimit të tregut të pronësisë intelektuale si dhe
ka pasur mbështetje të veçantë nga BE-ja dhe OBPI- ndërgjegjësimit të subjekteve për detyrimet që burojnë
ja me projekte konkrete, e cila ka konsistuar në vizita nga ligji në fuqi.
studimore në zyrat homologe respektive të vendeve të
Ndër funksionet themelore të ZSHDA-së ka qenë
zhvilluara të BE-së por dhe me punëtori dhe seminare
mbi të drejtën e autorit, duke trajnuar kështu dhe inspektimi i tregut në raste shkeljesh si dhe monitorimi
autoritetet e tjera shtetërore të cilat kanë detyrimet e i të gjitha agjencive për administrimin kolektiv në RSH.
tyre në përmbushje të misionit të strategjisë kombëtare. Me miratimin e ligjit të ri për drejtën e autorit, pjesa e
trupës inspektuese do t`i bashkohet ISHMT-së dhe ky
Kjo mbështetje e fut Shqipërinë në rrugën e funksion i ZSHDA-së nuk do të kryhet më nga stafi
standardeve që kanë edhe vendet e tjera anëtare të BE- ekzistues.
së, sepse synimi është të sigurojmë përafrimin ligjor
me standardet e BE-së dhe me praktikat më të mira
Shumë shtete të Bashkimit Evropian kanë një
përmes transpozimit të duhur të direktivave të BE- platformë ku shpjegohet rëndësia jetësore e së drejtës
së dhe për të përmirësuar ligjet si të dobishme dhe së autorit në ekonominë e një shteti. Qeveri të shumë
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vendeve të zhvilluara sigurojnë në shkolla paketa të
caktuara dhe materiale informative që ato i përdorin
për të mësuar nxënës dhe të rinj rreth të drejtës së
autorit dhe të mirat dhe përfitimet që burojnë nga
kjo e drejtë. Duhet lobuar fuqishëm, që e drejta e
autorit të futet në kurrikul, si një lëndë më vete, që në
klasat e para të shkollimit. Kjo mbetet një sfidë për
institucionet përgjegjëse.
Edukimi i brezave për kultivimin e shëndetshëm të
kësaj kulture do të sjellë vetëm rezultate pozitive në
vitet që do të vijnë për shoqërinë shqiptare.
Për vetë specifikën që ka kjo fushë bart sigurisht
dhe vështirësitë e veta si në të kuptuar e perceptuar nga
pjesa më e madhe e opinionit publik, por ZSHDA-ja në
qëllimet e saj prioritare ka pasur ndërgjegjësimin dhe
kultivimin e kulturës te brezat që rriten me koncepte të
të drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura. Një brez
i edukuar mirë me çështjet e pronësisë intelektuale
është një mundësi e mirë për të ulur nivelet e piraterisë
dhe të kundërvajtjeve në një vend të caktuar. Këto
janë praktika botërore në vende të zhvilluara që janë
treguar mjaft produktive.
Për dy vite me radhë, 2014-2015, ZSHDA-ja ka
organizuar dy konkurse kombëtare me sistemin e
arsimit parauniversitar dhe arsimit universitar në fushën
e të drejtës së autorit. Këto konkurse kombëtare, ku
janë përfshirë 12 drejtoritë rajonale arsimore dhe
universitetet publike dhe private, në shkallë vendi,
janë organizuar në kuadër të Ditës Botërore të
Pronësisë Intelektuale me temën “Të mbrojmë dhe të
respektojmë të drejtat e autorit në RSH”. Pritshmëritë
nga këto konkurse kanë qenë maksimale dhe numri i
pjesëmarrësve ka qenë i konsiderueshëm. Aktivitete të
këtyre përmasave lënë impaktin e tyre në shoqëri, duke
përfshirë një numër të madh nxënësish dhe studentësh
por dhe stafesh akademike.
Në kudër të Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale
– 26 Prill 2016, Ministria e Kulturës dhe Zyra
Shqiptare për të Drejtën e Autorit në bashkëpunim
të ngushtë me Drejtorinë e Përgjithshme të Patentave
dhe Markave dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes organizuan
Konferencën Kombëtare me sloganin “Reforma në
sistemin e pronësisë intelektuale – Sfidë, angazhim
për integrimin evropian si dhe zhvillimin ekonomik
të vendit”.
Pjesë e kësaj konference ishin përfaqësues të
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institucioneve të larta shtetërore të cilat janë pjesë
e zbatimit të të drejtave të pronësisë intelektuale
në Republikën e Shqipërisë, përfaqësues të Trupit
Diplomatik në Tiranë, sipërmarrja e lirë, autorë,
krijues, grupe të caktuara interesi, institucione të
arsimit të lartë.
Po në kuadër të kësaj dite MK-ja dhe ZSHDA-ja
organizuan ngritjen e një stende në një nga rrugët
kryesore të Tiranës, me materiale të ndryshme
promocionale, broshura, fletëpalosje të ndryshme
me përmbajtje të thjeshtë për sa i takon të drejtës së
autorit. Pjesë e kësaj stende ishin dhe përfaqësues të
DPPM-së.
Një spot televiz u realizua, me mbështetjen e AAKve, nga autorët më të shquar të vendit të fushave të
ndryshme të artit, me qëllim sensibilizimin e shoqërisë.
Njoftime në shtyp, intervista të ndryshme u pasqyruan
në editoriale të ndryshme.
Posterë me sloganin e aktivitetit u vendosën në
rrugët kryesore të Tiranës. Të gjitha këto aktivitete u
pasqyruan në rrjetet sociale dhe faqet zyrtare të MK-së
dhe të ZSHDA-së, si dhe u botuan në revistën javore
të Ministrisë së Kulturës.
ZSHDA-ja ka bërë pjesë të planit të saj të punës
edukimin e brezave dhe të shoqërisë në tërësi, si
një mënyrë efikase për të ndërgjegjësuar të rinjtë.
ZSHDA-ja ka vijuar për dy vite radhazi dhënien e
leksioneve të hapura në auditorët e universiteteve të
ndryshme, ku pritshmëritë kanë qenë maksimale si
nga ana e studentëve ashtu dhe e stafit akademik. Këto
praktika pune do të vijojnë dhe në harkun kohor të
kësaj strategjie 2016-2020, duke i përfshirë të rinjtë në
çështjet e edukimit përmes kulturës dhe artit. Të gjithë
e dimë dhe biem dakord se mbrojtja dhe respektimi
i të drejtave të autorit mbron kulturën, trashëgiminë,
identitetin dhe integritetin e një kombi.
Aktivitete të tilla do të ndërmerren nga Ministria e
Kulturës dhe nga DDA-ja sipas një grafiku të caktuar,
me qëllim prezantimin e ligjit të ri për të drejtën e
autorit te subjekte të ndryshme përdoruesish, grupe të
ndryshme interesi si dhe institucione të tjera shtetërore.
Leksionet në auditore do të jenë pjesë e planit të punës
së përditshme të DDA-së, konkurset nëpër shkolla do
të kthehen në tradita si një mënyrë edukimi për gjithë
shoqërinë shqiptare.
Vazhdimi në mënyrë konstante i përhapjes së

informacionit me synim rritjen e ndërgjegjësimit,
si dhe mbi të gjitha vullnet e përgjegjshmëri nga të
gjithë për të zbatuar me përpikëri ligjin, do të jenë një
garanci më shumë që Shqipëria ta kapërcejë problemin
e mbrojtjes së të drejtave të autorit dhe të drejtave
të tjera të lidhura me të, duke arritur në një nivel
mbrojtjeje të njëjtë me atë të BE-së.
Përveç kësaj, zhvillimi i teknologjisë së informacionit
dhe internetit ka ndryshuar mënyrat e mësimdhënies,
ndërkohë që gjithnjë e më shumë materiale bëhen të
disponueshme në mjedisin digjital, me kosto të ulët
ose pa kosto fare, dhe shembuj të rinj mësimdhënieje,
si të mësuarit nëpërmjet internetit dhe të mësuarit në
distancë, bëhen të mundshme dhe të aksesueshme.

1. ALBAUTOR – Agjencia e Administrimit
Kolektiv e të Drejtave të Autorit;
2. FMAA – Agjencia për Mbrojtjen e Veprave
Audiovizuale;
3. AKDIE - Agjencia për Mbrojtjen e të
Drejtave të Interpretuesve dhe Ekzekutuesve;
4. AMP -Agjencia për Mbrojtjen e
Producentëve.
Forcimi i sistemit të administrimit kolektiv mbetet
një tjetër pikë ku DDA-ja do të bëjë përpjekjet
maksimale për të përmirësuar sistemin, me anë të
rritjes së besueshmërisë dhe transparencës së AAKsë kundrejt subjekteve përdorues si dhe shpërblimin e
drejtë te titullarët e të drejtës.

Si vendet e zhvilluara, ashtu edhe ato në zhvillim,
vlerësojnë rëndësinë e vazhdueshme për të pasur një Sfidat për të ardhmen
nivel të lartë disponueshmërie dhe aksesueshmërie të
njohurive për qëllime arsimore, meqë kjo ka rëndësi
• Zhvillimi marramendës i teknologjive të reja
jetësore për mbështetjen dhe zhvillimin social dhe
të informacionit në epokën digjitale që jetojmë ka
ekonomik të një vendi.
sjellë jo vetëm përmirësime të jashtëzakonshme
në jetën dhe ekonomitë e vendeve të ndryshme,
1.3 SISTEMI I ADMINISTRIMIT KOLEKTIV
ka përmirësuar cilësisht në ofrimin e tejskajshëm
të mundësive që ofron, por nga ana tjetër ka
Agjencia e Administrimit Kolektiv të të Drejtave
krijuar vështirësi shumë të mëdha në atë çka ne
të Autorit dhe të Drejtave të Lidhura është organizatë
sot jemi të interesuar që është “Mekanizimi dhe
jofitimprurëse (OJF), e cila është krijuar mbi bazën e
balanca e duhur për respektimin dhe mbrojtjen e
Ligjit për OJF-të, por që merr funksionet e një agjencie
të drejtave të autorit e të drejtat e tjera të lidhura
të administrimit kolektiv vetëm pasi ministri i Kulturës,
me të”. Kjo është sfida e sotme.
është shprehur me Urdhrin e tij për licencimin e saj
• Zbatimi i të drejtave të autorit dhe të drejtave
në bazë të Nenit 108, 109 të Ligjit Nr. 9380, datë
të lidhura në Republikën e Shqipërisë.
28.04.2005 “Për të Drejtën e Autorit dhe të Drejta të
• Trajnimi i mëtejshëm i institucioneve që
Tjera të Lidhura me To” (LDA).
merren me të drejtën e autorit në RSH.
• Edukimi i gjeneratave dhe brezave që
Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale
rriten, përmes kulturës, me anë të aktiviteteve
(OBPI) përkufizon administrimin kolektiv si
promovuese dhe ndërgjegjësuese në fushën e të
“ushtrimin e të drejtave të autorit dhe të drejtave të
drejtës së autorit.
tjera të lidhura me të, nga organizatat që veprojnë në
• Nxitja e krijimtarisë mbetet një sfidë për
interes dhe në emër të titullarëve të së drejtës”.
shoqërinë shqiptare, si një element për ruajtjen
dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
Pra, agjencitë janë përfaqësuese të titullarëve të së
• Hartimi i kurrikulave mësimore për t’i
drejtës për administrimin e të drejtave të titullarëve
integruar në tekstet shkollore të arsimit parakundrejt përdoruesve. Ndaj dhe të drejtat e një
universitar dhe atij të lartë.
agjencie janë ato që burojnë nga tagri i përfaqësimit
• Koordinimi efektiv ndërinstitucional mbetet
që titullarët i japin asaj, bazuar në konventat/
sfidë për zbatimin e duhur të të drejtave të
traktatet ndërkombëtare si dhe legjislacionin
pronësisë intelektuale në Republikën e Shqipërisë.
kombëtar të fushës.
Në Republikën e Shqipërisë operojnë 4 agjenci të
administrimit kolektiv të të drejtës së autorit dhe të
drejtave të lidhura, një për çdo degë arti, si më poshtë:
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E DREJTA E AUTORIT DHE
të DREJTAt E PËRAFËRTa

Blerim Gjoci
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Udhëheqës Bordi në VAPIK

ërpjekjet e vazhdueshme që kanë fillet në
vitin 2011 ende mbesin pa një kurorëzim të
kënaqshëm në fushën e të drejtave të autorit
dhe të drejtave të përafërta. Se është proces
i vështirë dhe që merr kohë është e dijshme, por
mungesa e rezultateve për një kohë kaq të gjatë mund
t’i atribuohet shumë faktorëve. Por të fillojmë nga e
para.

Përpjekjet për themelimin e një çerdheje që
do të merrej seriozisht me të drejtat e autorit, apo
më konkretisht me mbledhjen dhe distribuimin
e të ardhurave nga të drejtat e autorit, kishin filluar
shumë më herët në Kosovë, gjegjësisht në Ministrinë
e Kulturës, por në vitin 2011 ato u intensifikuan me
qëllim që më në fund të jepnin rezultate.
Me ndihmën e ofruar nga rajoni e sidomos nga
Sllovenia, veprimtarët e kësaj fushe u ftuan në takimin
themelues me qëllim që kjo iniciativë të frymojë më
në fund me krijimin e dy shoqatave jofitimprurëse, të
cilat do të merrnin këtë barrë mbi vete. Për të mos e
zgjatur, rezultati ishte krijimi i shoqatave VAPIK dhe
APIK.
Në horizont dukej sikur më në fund Kosova do të
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bënte një hap të madh që të përafrojë legjislacionin
por edhe qasjen ndaj veprave artistike dhe pronarëve
gjegjësisht autorëve të tyre, por edhe sikur ekzistonte
gatishmëria që implementimi i kësaj iniciative të
mos vononte pas eksperiencës së fituar nga ana e dy
shoqatave dhe pas aprovimit të Ligjit Mbi të Drejtat
e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta. Me entuziazëm
dhe përgatitje profesionale, shoqatat filluan punën
duke organizuar takimet e para me pronarët e mediave
dhe operatorët kabllorë, menjëherë pas licencimit në
korrikun e vitit 2012.
VAPIK në atë kohë pat sjellë ekspertë ndërkombëtarë
me qëllim që procesi i negocimit me operatorët kabllorë
për detyrimet që kanë në ritransmetim të jetë më i butë
dhe më i besueshëm. Këto përpjekje përfunduan pa
suksesin e menjëhershëm dhe që nga atëherë procesi i
stërzgjatur i negocimit ka rifilluar edhe tri herë të tjera
me po të njëjtin përfundim.
Ne në VAPIK disa herë kemi bërë thirrje publike
për respektim të ligjit nga organet përkatëse, Komisioni
i Pavarur i Mediave, Parlamenti i Kosovës, Ministria
e Kulturës dhe Qeveria e Republikës së Kosovës, me
qëllim që operatorët kabllorë të sanksionohen dhe të
obligohen që të përfillin ligjin. Fatkeqësisht deri më
tani pa sukses.
Edhe pse Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të
Drejtat e Përafërta qartë definon të drejtat e autorit
prapëseprapë është një konfuzion në masë se çfarë në
fakt janë këto të drejta dhe kur detyrohen me pagesë
shfrytëzuesit e këtyre të drejtave.
Do të përpiqem në këtë shkrim sadopak të lehtësoj
dhe thjeshtësoj këtë fushë e cila edhe pse nuk është e
re në Kosovë është e re si obligim në Kosovën e pas
luftës dhe ndërtimin e shtetit.
Një interpretues, po themi këngëtar, ka krijuar një
këngë dhe ajo këngë ka tekstshkruesin, kompozitorin,
aranzhuesin, interpretuesin dhe producentin. Për hir
të tregimit po themi se të gjithë këta janë persona të
ndryshëm, pra këngëtari vetëm ka kënduar. Kjo këngë
është shitur dhe ka filluar transmetimi i saj.
Secili radiostacion që ka filluar transmetimin
e këngës tërheq dëgjues te kjo radio dhe së bashku
me dëgjues tërheq edhe sponsorë dhe prodhues

që duan të reklamohen sepse kjo radio është bërë e
dëgjueshme dhe tani ka vëmendje. Për shkak të kësaj,
ky radiostacion fillon të gjenerojë të ardhura dhe
mbush eterin me minutat që autorët e kësaj kënge kanë
krijuar për këngën, dhe derisa ky radiostacion vazhdon
të përfitojë shumë e më shumë, po të mos ishte e
drejta e autorit dhe ligji që e rregullon këtë, këta artistë
që krijuan këtë vepër që vazhdon të tërheqë dëgjues
në këtë radiostacion, që tani janë konsumues edhe të
reklamave të këtij radiostacioni, nuk do të përfitonin
asgjë. Do të përfitonte një i tretë nga puna e tyre,
ndërsa ata do të mbetnin pa mundësi për investime në
punën e ardhshme të tyre.
Në çdo ritransmetim, ky radiostacion obligohet
që autorëve të këngës dhe producentit t’u paguajë një
përqindje shumë të vogël, në fakt shumë të vogël, sepse
po përfiton nga puna e tyre si materialisht si kohësisht.
Ndërsa kafenetë dhe diskotekat që kanë materialin
kryesor muzikën refuzimi për ta paguar atë është
qesharak, sepse është muzika ajo që tërheq këta
konsumatorë dhe kur kafenetë apo diskotekat të
detyrojnë të paguash për pijet që konsumon, ata nuk
paguajnë për muzikën e cila është pjesa kyçe e argëtimit
të konsumatorit. Pra pronarët e këtyre kafeneve blejnë
pijet dhe ushqimin por nuk e blejnë muzikën të cilën e
servojnë së bashku me pijet dhe ushqimin!
Ndërsa në film është po e njëjta gjë. Autorët e filmave
edhe mund të kenë bërë një kontratë me të cilën ua falin
produktin e tyre – filmin ndonjë televizioni ose edhe
mund t’ia kenë shitur, por operatorët kabllorë janë ata
që stërshesin këtë film duke detyruar konsumatorin e
fundit të paguajë për filmat që ata shohin në shtëpitë
e tyre, pra duke paguar për resiver, ndërsa refuzojnë
të paguajnë të drejtën e autorëve që e kanë punuar atë
vepër filmike.
Shpeshherë në Kosovë, me dashje apo pa dashje, e
drejta e transmetimit përzihet me të drejtën e autorit.
Pra një operator kabllor edhe mund ta ketë të drejtën
të shfaq filma nga RTL, por autorët të cilët kanë krijuar
një vepër, në momentin kur dikush bën rishfaqje
publike apo ritransmetim, pra stërshitje, autorët duhet
të kompensohen me një përqindje që në të vërtetë
është shumë e vogël.

Ne në VAPIK më në fund kemi arritur në pikën
kur kemi kuptuar se qëndrimet dhe dallimet mes nesh
dhe operatorëve kabllorë janë aq të mëdha saqë kemi
bërë kërkesën zyrtare për ndërmjetësim, që është faza
e parafundit kur kjo çështje kalon në duar të Qeverisë
e cila do të imponojë zgjidhjen e saj në zbatimin e ligjit.
Dy palë nuk mund të bisedojnë dhe negociojnë
nëse për këtë nuk ekziston gatishmëria. VAPIK
është në përpjekje të arritjes së një marrëveshje që
nga viti 2012 dhe i tërë procesi negociues që nga
fillimi është udhëhequr dhe mbikëqyrur nga të ftuar
ndërkombëtarë dhe me këshillën e tyre, këtë proces
të negocimit VAPIK e shpallë të mbyllur duke hapur
derën për hapin e ardhshëm atë të ndërmjetësimit dhe
vendimit që duhet të marrë Qeveria.
Pra e drejta e autorit, fatkeqësisht, duhet të vendoset
nga politika sepse një marrëveshje e kënaqshme për
palët në negocim që nga fillimi nuk ishte përafruar
asnjëherë.
Mbesim me shpresë që vendimi që do të merret nga
Qeveria e Kosovës të jetë i shpejtë dhe i kënaqshëm,
për autorët vendorë dhe ndërkombëtarë dhe që
respektimi i ligjit në Kosovë mos të jetë një luks, por
një shprehi.

Kështu autorët mund të jetojnë, apo të zbusin
varfërinë e tyre sadopak.
Pra të gjitha këto janë të sqaruara në ligj, por siç
duket problemi në Kosovë me shumë qëndron te
mosvullneti për të përfillur ligjin dhe për të punuar
drejt; por edhe te mosekzisitimi i pasojave në shkeljen
e ligjit.
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Shoqata “APIK”- e drejta
e autorit, sfidat në
funksionalizimin e sistemit
Çdo fillim ka fundin, por në mes ka edhe rrugëtimin e vet

Florent Boshnjaku
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Kompozitor
Drejtor Gjeneral i Shoqatës “APIK”

unksionalizimi i sistemit për administrimin
kolektiv të së drejtës së autorit në periudhën e
fundit sado që duket që është afër përfundimit
bëhet më i vështirë. Shoqata “APIK” është
në fazën e fundit të negocimit. Pas disa tentativave,
takimeve dhe bisedave të ndryshme nuk është arritur
të gjendet një marrëveshje e qëndrueshme për tarifat
të cilat do të aplikohen për shfrytëzuesit e punës
autoriale në territorin e Republikës së Kosovës,
mirëpo më në fund është arritur që palët e interesit të
ulen në tavolinë dhe të bisedojnë për gjetjen e formës
adekuate të tarifave. Duke u nisur nga ky fakt, Shoqata
“APIK” është duke përgatitur ofertën e fundit e
cila do t’iu prezantohet mediumeve të licencuara në
territorin e Kosovës. Në qoftë se edhe kjo ofertë
do të kundërshtohet nga shfrytëzuesit atëherë do të
procedohet sipas ligjit, pra do të kërkohet ndërmjetësim
me përfaqësues ligjorë të licencuar, dhe në qoftë se
edhe kjo fazë dështon atëherë i gjithë procesi do të
dërgohet në Qeverinë e Kosovës për gjetjen dhe
miratimin e tarifave sipas ligjit në fuqi.

nuk duhet të jetë një arsyetim për mosfunksionalizimin
e sistemit. E gjithë prodhimtaria muzikore në Kosovë
është në kolaps total, pra muzika te ne nuk shitet
në asnjë formë, as në formë mekanike as në formë
digjitale ose është një numër i vogël i kompanive të
vogla të cilat ende mundohen të gjallërojnë me një
punë të tillë. Në anën tjetër, asnjë autor, interpretues
apo producent ende nuk rimbursohet për shfrytëzimin
e punëve të tyre në publik në territorin e Kosovës.
Për arsye të mosfunksionalizimit të ligjit për të
drejtën e autorit si dhe mosdënimit të atyre që abuzojnë
me të jemi në një situatë ku ekzistenca e industrisë
muzikore vihet në pikëpyetje.
Ky vit do të jetë edhe viti i fundit i cili do të shënojë
periudhën e arritjes së një marrëveshjeje dhe jemi me
shpresë për një fillim të ri për gjithë industrinë muzikore
në vendin tonë, duke u bazuar në përfundimin e
negociatave. Në rast të mosrealizimit apo mosgjetjes
së një forme-tarife për rimbursim të autorëve,
interpretuesve dhe producentëve atëherë përpara
tyre do të jetë një periudhë edhe më e vështirë për
punën dhe kreativitetin e tyre.

Duke u nisur nga fakti që Kosova në fushën e
muzikës ka arritur suksese të padiskutueshme edhe në
arenën ndërkombëtare, dhe në secilin rast muzika dhe
artistët apo autorët nga Kosova janë ata që i zbardhin
fytyrën vendit tonë, është obligim i shfrytëzuesve në
rend të parë, Qeverisë dhe secilit organ relevant që
të bëjnë maksimumin për realizimin, rimbursimin e
Gjendja ekonomike, sociale dhe politike në vendin artistëve si dhe funksionalizimin e gjithë sistemit për
tonë nuk është ajo që të gjithë e dëshirojmë, mirëpo kjo mbrojtjen e të drejtës së autorit.
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Aktivitetet promovuese tË
zyrËs pËr tË drejtat e autorit
dhe drejtat e pËrafËrta

P

romovimi dhe ndërmarrja e aktiviteteve për
dhënien e informatave të duhura autorëve,
bartësve të drejtave dhe opinionit të gjerë
lidhur me të drejtat e autorit dhe të drejtat e
përafërta, është njëra ndër veprimtaritë e Zyrës për të
Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta.
Me qëllim të promovimit të të drejtave të autorit,
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
edhe gjatë vitit 2016 dhe 2017 ka vazhduar me
aktivitete duke organizuar fushata informuese dhe
vetëdijesusese lidhur me të drejtat e autorit dhe të
drejtat e përafërta.
Lidhur me këtë, ZDA, synon që realizimi i këtyre
aktiviteteve promovuese të ndikojë pozitivisht në
ngritjen e cilësisë dhe sasisë së krijimeve kreative,
duke ndihmuar komunitetin krijues në ngritje të te
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.

ZDA, në kuadër te promovimit, si një ndër
veprimtaritë e saj kryesore, ka vazhduar me ligjërime
edhe para studentëve të fakultetit të Artëve, të
Universitetit te Prishtinës. Me këtë rast, me 17 Maj
2016, para studentëve të këtij u ligjërua për krijimtarinë
dhe të Drejtën e Autorit.

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat
e Përafërta veprimtarinë e saj e ushtron duke u
mbështetur në legjislacionin për të drejtat e autorit
dhe të drejtat e përafërta , si dhe në aktet tjera ligjore
dhe nënligjore. Lidhur me këtë, me 10 nëntor 2016,
në Kolegji Universitar FAMA, ZDA ka organizuar
debat me profesor e student për të diskutuar për rolin
e pronësisë intelektuale si dhe për mjetet juridike të
cilat përdorën për mbrojtjen e të drejtave pronësore
intelektuale.

Aktivitetet e ZDA-së
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e
Përafërta, në Mars të vitit 2016, ka mbajtur një ligjëratë
me student të Fakultetit te Filologjisë, Departamenti i
Gazetarisë. Para studentëve u ligjërua për rëndësinë
e të drejtës së autorit, për kompetencat e zyrës dhe
shoqatat për administrimit kolektiv. E në mënyrë
të veçantë para studentëve u ligjërua për piraterinë
e plagjiaturën si probleme më të përhapura në
institucionet arsimore.
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së autorit dhe përgjegjësinë penale të paraparë me
Kodin Penal të Republikës së Kosovës. Punëtoria ka
pas një sesion të veçantë lidhur me piraterinë digjitale.
Me datën 8-9 Dhjetor 2016, ZDA në bashkëpunim
me Institutin Gjyqësor të Kosovës dhe në përkrahje të
programit TAIEX të Komisionit Evropian ka mbajtur
trajnimin e Gjyqtarëve të Departamentit për Çështjet
Ekonomike në të dy nivelet e gjykatave (themelore
dhe të apelit), avokatë dhe ndërmjetësues të drejtë së
autorit. Tema e trajnimit ka qenë “E drejta e autorit
dhe të drejtat e përafërta”- në trajnim është diskutuar
lidhur më të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, si
dhe janë trajtuar mjetet juridike për mbrojtjen e këtyre
Zyra për të Drejta e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta të drejtave, përmes prezantimit të rasteve të Gjykatës
promovimin e të drejtës së autorit ka vazhduar në Evropiane të Drejtësisë nga kontestet e fushës së
Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”. ZDA, me të drejtës së autorit, si dhe procedurën e marrjes së
2 dhjetor 2016, ka mbajtur ligjëratë me studentët e masave të përkohshme dhe sigurimin e provave në
fakultetit juridik të këtij Universiteti, para te cilëve ka këtë fushë.
ligjëruar drejtori i zyrës për të drejtat e autorit, z.Valon
Kashtanjeva. Drejtori z.Kashtanjeva, studentët e këtij
fakulteti i ka njoftuar për kompetencat dhe veprimtaritë
e zyrës, legjislacionin, procesin e menaxhimit kolektiv
dhe piratërinë. Ligjërata në Universitetin e Mitrovicës
është organizuar në bashkëpunim me dekanin e
Fakultetit Juridik, z.Bashkim Preteni dhe z.Xhemjal
Veliqi, shef departamenti i Fakultetit Juridik.
Trajnimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve për të
drejtën e autorit
Me datën 19 dhe 20 Qershor, në Prishtinë është
mbajtur punëtoria dyditore “Sistemi i Menaxhimit
Kolektiv të Drejtave të Autorit”, i organizuar në
bashkëpunim me TAIEX. Në punëtori kanë ligjëruar
dy ekspertë të njohur të fushës së menaxhimit kolektiv
z. Mihaly Fiscor dhe z. Ioannis Kikis, të cilët kanë folur
lidhur rëndësinë e menaxhimit kolektiv për të drejtën
e autorit. Në trajnim kanë marr pjesë edhe gjyqtarë
të Departamentit për Çështjet Ekonomike në të dy
nivelet e gjykatave (themelore dhe të apelit), avokatë,
ndërmjetësues të drejtë së autorit, përfaqësues të
shoqatave kolektive, përfaqësues të Komisionit të
Pavarur të Mediave dhe të Operatorëve Kabllorë.
Me datën 12-14 Tetor 2016, ZDA në bashkëpunim
me Institutin Gjyqësor të Kosovës dhe në përkrahje të
programit TAIEX të Komisionit Evropian ka mbajtur
punëtorinë dyditore “Përgjegjësia Penale për Shkeljen
e të Drejtës së Autorit”. Në këtë punëtori kanë
marr pjesë 31 persona, gjyqtarë, prokurorë, avokatë,
pjesëtarë të policisë së Kosovës Departamenti për
Krime Ekonomike dhe Kibernetike. Në punëtori
është diskutuar lidhur me rastet e shkeljes së të drejtës
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Java e Biblotekës “E drejta e autorit dhe këtë konferencë u diskutua për të arriturat dhe sfidat
bibloteka”
në fushën e pronësisë intelektuale, ndërsa institucionet
përgjegjëse shpërndanë materiale promovuese dhe
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e diskutuan me qytetarë për rëndësinë e zbatimit të
Përafërta edhe këtë vit mori pjesë në edicionin e këtyre të drejtave. Njëkohësisht gjatë këtij aktiviteti
15-të të Javës së Bibliotekës, me moton “E drejta e promovues, Dogana e Kosovës bëri ekspozimin e
autorit dhe biblioteka”. Në hapjen e këtij edicioni, disa produkteve fallce qe shkelin te drejtën e pronësisë
Ambasadori Amerikan në Kosovë Greg Delawie, e intelektuale dhe dëmtojnë shëndetin publik.
vlerësoi lartë punën e Task Forcës Kundër Piraterisë.
Për rolin e pronësisë intelektuale, inovacionin
Lidhur me këtë, Zyra për të Drejtat e Autorit në dhe kreativitetin, që nga viti 2000 shtetet anëtare
bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në Kosovë, të Organizatës Botërore për Pronësi Intelektuale,
me datë 12 prill 2017 organizuan debat për këto tema: (OBPI), 26 Prillin e kanë vendosur të njihet si Dita
E drejta e autorit në përgjithësi, licencimi i detyrueshëm Botërore e Pronësisë Intelektuale.
në fushën e muzikës, strukturat e Tarifave, ndikimi i
teknologjisë në muzikën e transmetuar online.
Për praktikat e të drejtës së autorit në SHBA dhe
shumë tema tjera ligjëroi profesori z. Kyle Courtney,
këshilltar për të drejtat e autorit në Universitetin e
Harvardit. Në panel ishte edhe drejtori i ZDA-së z.
Valon Kashtanjeva i cili e njoftoi profesorin Kylie për
sistemin e të drejtës së autorit në Kosovë.
Në debat morën pjesë përfaqësueses nga Komisioni
i Pavarur i Medieve, Shoqatat e Menaxhimit Kolektiv,
Ofruesit e shërbimeve kabllore dhe student nga
Fakulteti Juridik.
Në kuadër të javës së Bibliotekës në Kosovë, “E
drejta e Autorit dhe Bibloteka”, drejtori Kashtanjeva
dhe profesor Courtney ligjëruan edhe në këto
biblioteka: Ferizaj, Pejë dhe Prizren.

Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale
Me 26 Prill 2016, është shënuar Dita Botërorë
e Pronësisë Intelektuale. Me këtë rast, Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit në bashkëpunim me
Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë kanë mbajtur
Konferencën Shtetërore për Pronësi Intelektuale.Në

Qëllimi i realizimit të fushatave vetëdijesuese për
të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta është që
të ngritë njohuritë e bartësve të drejtave të autorit,
përdoruesve të drejtave të autorit dhe në përgjithësi
opinionit të gjerë, lidhur me rëndësinë e respektimit
të drejtave të autorit dhe luftimin e piraterisë në
Republikën e Kosovës.
Donjeta Bytyqi
Zyrtare e lartë për promovim
29

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.

Të drejtat morale

së tij apo të shesë të drejtat e tij.

Të drejtat morale përfshijnë autorizimet ekskluzive
E drejta e riprodhimit nënkupton të drejtën
personale të autorit për të mbrojtur pacenueshmërinë ekskluzive të autorit që të lejojë ose ndalojë riprodhimin
e veprës dhe personalitetin e autorit.
e veprës së tij. Riprodhimi është bërja e një ose më
shumë kopjeve të një vepre apo objekti të të drejtave
E drejta e publikimit të parë nënkupton të të përafërta, qoftë drejtpërdrejt apo tërthorazi,
drejtën ekskluzive të autorit për të vendosur kohën në mënyrë të përkohshme apo të përhershme, në
dhe mënyrën e publikimit të parë të veprës së tij.
çfarëdolloj forme, në formë të plotë apo të pjesshme,
përfshirë çdo regjistrim audio ose video, dhe ruajtje të
E drejta e njohjes së autorësisë nënkupton të përkohshme apo të përhershme të veprës apo objektit
drejtën ekskluzive të autorit të njihet si autor i veprës të të drejtave të përafërta në një medium elektronik,
dhe të drejtën të vendosë nëse autorësia e tij do të si për shembull fotokopjimi, skanimi i një vepre ose
tregohet me emër, pseudonim apo shenjë.
regjistrimi i një vepre muzikore të regjistruar më herët.
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 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
E drejta e pendimit nënkupton të drejtën ose bartjen në formë tjetër të pronësisë për origjinalin
ekskluzive të autorit të revokojë të drejtat pasurore që apo kopjen e veprës.
ia ka kaluar tjetrit, nëse për këtë ka arsye serioze morale,
me kusht që bartësit të së drejtës t’ia kompensojë
E drejta e vënies së veprës në dispozicion të
dëmin real të shkaktuar nga revokimi i tillë i të drejtës. publikut nënkupton të drejtën ekskluzive të autorit
të lejojë apo të ndalojë që vepra e tij t’i vihet në
Të drejtat ekonomike
dispozicion publikut përmes përcjelljes lineare dhe
jolineare, në mënyrën e cila i mundëson individit që
Të drejtat ekonomike përfshijnë autorizimet veprës t’i qaset nga vendi dhe në kohën që ai e zgjedhë.
ekskluzive pasurore për të mbrojtur interesat pasurore
të autorit. Të drejtat ekonomike i mundësojnë autorit
E drejta e qiradhënies nënkupton të drejtën
të realizojë kompensim material për shfrytëzimin e ekskluzive të autorit të lejojë apo të ndalojë që origjinali
veprave të tij nga personat e tjerë. Konkretisht, autori apo ekzemplarët e veprës së tij të jepen në shfrytëzim
mund që të licencojë të tjerët për përdorimin e veprës për afat të caktuar, përmes përfitimit të drejtpërdrejtë
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apo të tërthortë pasuror.

recitimet, interpretimet ose shfaqjet e veprës së tij
t’i transmetohen përmes altoparlantit, ekranit ose
E drejta e huazimit publik është e drejtë e një mjeti tjetër publikut që gjendet jashtë vendit ose
autorit për kompensim të arsyeshëm kur origjinali hapësirës burimore.
ose ekzemplari i veprës së tij vihet në dispozicion
përmes institucionit publik, për t’u përdorur për kohë
E drejta e përpunimit është e drejtë e autorit të
të caktuar dhe pa përfitim të drejtpërdrejtë apo të lejojë apo të ndalojë përkthimin, përshtatjen skenike,
tërthortë pasuror.
përshtatjen muzikore apo përpunimin e veprës së tij
në mënyrë tjetër, me qëllim të krijimit të një vepre të
E drejta e interpretimit publik është e drejtë prejardhur.
ekskluzive e autorit për të lejuar ose ndaluar recitimin
E drejta e përshtatjes audiovizuele është e drejtë
publik, ekzekutimin muzikor publik ose shfaqjen ekskluzive e autorit të lejojë apo të ndalojë që vepra e
publike të veprës së vet.
tij të përshtatet apo të shfrytëzohet për t’u fiksuar në
vepër audiovizuele.
E drejta e recitimit publik është e drejta e
komunikimit të veprave të shkruara apo gojore përmes
E drejta e komunikimit publik me anë të
recitimit apo leximit të drejtpërdrejtë para publikut.
fonogrameve ose videogrameve nënkupton të drejtën
ekskluzive të autorit të lejojë apo të ndalojë që vepra e
E drejta e ekzekutimit muzikor publik është tij, e cila është fiksuar në fonogram apo videogram, t’i
e drejta e komunikimit të veprës muzikore përmes komunikohet publikut me anë të mjeteve teknike për
ekzekutimit të drejtpërdrejtë para publikut.
riprodhim audiovizuel.
E drejta e shfaqjes publike është e drejta e
E drejta e paraqitjes publike nënkupton të drejtën
komunikimit të veprave skenike drejtpërdrejt para ekskluzive të autorit të lejojë apo të ndalojë që me anë
publikut.
të mjeteve teknike t’i komunikohet publikut vepra e
tij audiovizuele, vepra fotografike, vepra figurative,
E drejta e transmetimit publik është e drejtë vepra e arteve aplikative dhe dizajnit industrial,
ekskluzive e autorit të lejojë apo të ndalojë që vepra koreografike dhe prezantimet shkencore apo
teknike.
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Rasti për
zbatim
të DPI-së
që të zhvillojnë përmbajtje që do t’i gëzonin miliarda
njerëz.1

Kenneth Wright

P

Ekspert për Zbatimin e të Drejtave PI,
Zyra Daneze për Patenta dhe Markat Tregtare

ronësia intelektuale (PI) i referohet krijimeve
të mendjes si veprat letrare, veprat artistike,
simbolet, emrat, imazhet dhe dizajnët
industriale të përdorura në tregti. Ajo ndahet
në dy kategori, në mënyrë specifike:

Një sistem i fuqishëm i DPI-së gjithashtu e zhvillon
ekonominë. Në muajin tetor 2016, Zyra Evropiane e
Patentimit dhe Zyra e Bashkimit Evropian për Pronësi
Intelektuale, kanë publikuar një studim i cili thekson
se 28% e të gjitha vendeve të punës dhe 42 % të Bruto
Prodhimit Vendor në Bashkimin Evropian ishte
gjeneruar nga industritë intensive të DPI-së. Kjo është
e barabartë me 60 milion vende pune dhe 5.7 trilion
€ çdo vit.2 Një studim i ngjashëm gjithëpërfshirës i
DPI-së duhet të kryhet në vendet në zhvillim, mirëpo
në bazë të punës së Organizatës Botërore për Pronësi
Intelektuale, për matjen e kontributit ekonomik të
së drejtës autorit në bazë të industrive3 si në vendet
e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim, mund të
supozohet se DPI-ja është një kontribuues i madh në
pasurinë e vendeve në zhvillim.

Prona industriale e cila përfshinë patentat,
markat tregtare, dizajnët industrial dhe indikacionet
gjeografike; dhe
E drejta autorit që mbulon veprat letrare (p.sh.
Në anën tjetër, një sistem kombëtar i dobët i DPI-së
romanet, poemat dhe dramat), filmat, muzika, veprat e dëmton ekonominë pasi që e dekurajon inovacionin
artistike (p.sh. vizatimet, pikturat, fotografitë dhe vendor dhe i parandalon industritë ndërkombëtare që
skulpturat) dhe dizajni arkitektonik.
të investojnë në një shtet pasi që frikësohen se nuk
do të respektohen DPI-të e tyre. Një sistem kombëtar
Një sistem i fuqishëm i të drejtave të pronësisë i dobët i DPI-së gjithashtu është i rrezikshëm për
intelektuale (DPI) ua mundëson krijuesve, ose konsumatorët. Qeveritë shpesh e kanë të vështirë që
pronarëve të PI-së që të përfitojnë prej punës së tyre, të arsyetojnë dedikimin e burimeve për të fuqizuar
ose investimit, në një krijim për kohë të kufizuar. Në të sistemin e tyre kombëtar të DPI-së, pasi që ata besojnë
kundërtën, krijuesi ose pronari inkurajohet që të ndajë se po i mbrojnë vetëm interesat e huaja. Megjithatë,
PI-në e tyre me popullatën e gjerë për të përmirësuar shkeljet e DPI-së, duke përfshirë falsifikimin, janë
shoqërinë. Shembujt se si shoqëria përfiton nga PI-ja një kërcënim i madh për shëndetin dhe sigurinë e
përfshijnë:
konsumatorëve. Falsifikatorët do të kopjojnë çka do
Sistemin e patentimit i cili i motivon hulumtuesit
dhe zbuluesit që të zbulojnë barëra;
Sistemin e markave tregtare i cili u jep vetëbesim
konsumuesve për të blerë produktet ose shërbimet;
Sistemi i së drejtës autorit që ua mundëson
industrive të filmit, incizimit, botimit dhe softuerit
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1

Çka është prona intelektuale?, WIPO.
http://www.wipo.int/about-ip/en/

2

Të drejtat e pronës intelektuale në industritë

intensive dhe

performanca ekonomike në Bashkimin Evropian, Raporti
për analizën industriale – të nivelit, Tetor 2016, Botimi i dytë.
3
Performanca ekonomike të së drejtës autoriale të bazuar
në industri, WIPO http://www.wipo.int/copyright/en/
performance/

Koordinimi kombëtar
që ju sjellë përfitim, pa marrë parasysh ndikimin te
konsumatorët. Barërat, pijet, ushqimi, pajisjet elektrike,
Për të siguruar shkëmbim më efikas të informacionit,
lodrat e falsifikuara, për të mos përmendur tjera, kanë
mbytur konsumatorë të pa fajshëm të cilët vetëm po agjencitë kombëtare për zbatim të DPI-së duhet të
jenë në kontakt të vazhdueshëm me njëra tjetrën,
kërkonin çmim më të mirë.
mundësisht përmes një strukture formale.
Një sistem kombëtar i dobët i DPI-së, e tërheq
Koordinimi ndërkombëtar
krimin e organizuar pasi që shkelja e DPI-së është
krim i përsosur financiar – me përfitim të lartë e me
Kriminelët e DPI-së nuk ndalen në kufi, kështu që
pak rrezik. Tregtia e paligjshme në shkeljet e DPI-së
tradicionalisht parashikohet të jetë 461 miliard $ çdo është jetike që agjencitë kombëtare për zbatimin e DPIvit4, që është më e lartë se vlera e tregtisë ndërkombëtare së të ndërlidhen me agjencitë simotra ndërkombëtare.
me narkotikë. Sido që të jetë, nëse i krahasoni burimet
Baza e të dhënave e inteligjencës/
qeveritare të dedikuara kundër tregtisë ndërkombëtare
me narkotikë me ato të dedikuara kundër tregtisë informacionit
ndërkombëtare me shkelje të DPI-së, mund ta kuptoni
Agjencitë për zbatimin e DPI-së duhet të
se pse tregtia ndërkombëtare me shkelje të DPI-së
shkëmbejnë informacione në mënyrë sistematike dhe
konsiderohet si rrezik i ulët nga krimi i organizuar.
të strukturuar, për të siguruar zbatimin efikas të këtyre
Prandaj si munden qeveritë ta fuqizojnë sistemin të drejtave. Shkëmbimet e tilla të informacionit mund
e tyre kombëtar të DPI-së dhe ta mbrojnë shoqërinë të bëhen në takime sy më sy, mirëpo për të maksimizuar
nga shkeljet e DPI-së? Përgjigja është zbatimi efikas. vlerën e informacionit duhet të zhvillohet në formë të
Marrëveshja e Organizatës Botërore të Tregtisë bazës së sigurt të të dhënave.
(OBT) për Aspektet e ndërlidhura me tregtinë të
Kthimi i aseteve
të Drejtave të Pronësisë Intelektuale (TRIPS), e
përcakton shkallën minimale të mbrojtjes legjislative
Është e njohur ndërkombëtarisht se privimi i
të cilën duhet ta ofrojë secili shtet anëtar i Organizatës
Botërore Tregtisë. Megjithatë, për zbatim efikas kriminelëve nga asetet mund të ketë efekt më të madh
kërkohet shumë më shumë se legjislacioni për zbatim, ndëshkues se sa gjobat ose dënimet me burg. Kriminelët e
DPI-së motivohen për shkak të përfitimit. Rrjedhimisht,
duke përfshirë por jo duke u kufizuar te:
sekuestrimi i aseteve të tyre duhet të jetë prioritet.
Vullneti politik
Vetëdijesimi
Pa përkrahjen e politikanëve dhe menaxhmentit të
Edhe pse nuk është masë rigoroze e zbatimit,
lartë të agjencive për zbatimin e DPI-se, duke përfshirë
policinë dhe doganat, nuk do të ketë motivim për vetëdijesimi i konsumatorëve lidhur me ndikimin
ekonomik, rrezikun për shëndetin dhe përfshirja e
mbrojtje të DPI-së.
4
Zyra e Bashkimit Evropian për Pronën Intelektuale
krimit të organizuar do ta zvogëlojë kërkesën për
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/
mallra të falsifikuar.
mapping-the-economic-impact
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TË DREJTAT E AUTORIT PËR VEPRAT
E KRIJUARA NGA I PUNËSUARI GJATË
MARRËDHËNIES SË PUNËS
e autorit mund të jetë vetëm personi fizik, pasi që
veprat e krijuara janë fryt i kreativitetit njerëzor, i cili
në vepër e shpreh personalitetin e vet artistik.
Mirëpo, disa të drejta të autorit mund të barten nga
autori te personat fizikë apo juridikë me kontratë apo
në rastet e përcaktuara me ligj. Kur të drejtat pasurore
janë bartur me kontratë apo me ligj, atëherë personi
fizik apo juridik, tek i cili janë bartur këto të drejta,
konsiderohet bartës i së drejtës së autorit. Pra, autor i
veprës mund të jetë vetëm personi fizik, ndërsa bartës
i së drejtës mund të jetë si personi fizik ashtu edhe
kompanitë.
FLORIN LATA

E

AVOKAT NË FIRMËN E
AVOKATISË “JUDEX”

drejta e autorit në fillimet e veta ofronte
mbrojtje vetëm për kategorinë e veprave
të arteve të bukura. Mirëpo, me kalimin e
kohës, zgjerohet fushëveprimi i saj edhe në
fusha të tjera (fotografi, programe kompjuterike), e
sidomos për artet e aplikuara (arkitektura, marketingu,
dizajni, krijimet e veshjeve etj.), ku shumica e këtyre
krijimeve realizohen në kuadër të marrëdhënies së
punës.1 Me të drejtë shtrohet pyetja-kujt i takon e
drejta e autorit të veprave të krijuara nga punëmarrësi
në kryerjen e detyrave të punës?
Për të dhënë përgjigje në këtë pyetje, fillimisht,
duhet të bëjmë dallimin ndërmjet nocionit të autorit
dhe atij të bartësit të së drejtës!
Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e
Përafërta Nr. 04/L-065, në nenin 13, në mënyrë të
qartë, ka paraparë që: „Autor është personi fizik i cili e
ka krijuar veprën“. Pra, Ligji parimisht e ka përjashtuar
personin juridik, pra kompanitë, nga mundësia për t’u
konsideruar autor i një vepre. Sigurisht që ky parim
gjen mbështetje te vetë baza e së drejtës së autorit,
e cila mbron krijimet intelektuale origjinale në lëmin
e letërsisë, shkencës dhe artit (shih nenin 8 të LDAsë). Pra, autori i një vepre të mbrojtur me të drejtën
1

A. Bertrand, “E drejta e autorit” Dalloz, Paris, 2010, fq. 187.
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Njëra ndër rastet e parapara me ligj, kur autori i
veprës nuk është edhe bartës i së drejtës, është rasti
me veprat e autorit-punëmarrësit, i cili veprën e krijon
në kryerjen e detyrave të punës.
Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e
Përafërta Nr. 04/L-065, në nenin 126, par. 1, parasheh:
„Kur vepra e autorit krijohet nga i punësuari gjatë
marrëdhënies së punës, duke përmbushur detyrat e
veta të punës ose sipas udhëzimeve të punëdhënësit,
konsiderohet se të drejtat pasurore dhe të drejtat tjera
të autorit i janë kaluar ekskluzivisht dhe pa kufizime
punëdhënësit, për një periudhë 10 vjeçare që nga
përfundimi i veprës, nëse me kontratën e punësimit
apo me një akt tjetër të shkruar me punëdhënësin
nuk është parashikuar ndryshe“. Me anë të këtij neni
rregullohet kalimi i të drejtave nga autori person fiziki punësuari te punëdhënësi. Ligji ka paraparë një afat
10 vjeçar të vlefshmërisë së kalimit të të drejtavepra të drejtat e autorit kalojnë vetëm përkohësisht te
punëdhënësi, vetëm nëse nuk është paraparë ndryshe
me kontratë. Ligji nuk e përjashton mundësinë që
palët të përcaktojnë një afat tjetër me anë të kontratës
ndërmjet tyre. Ligji për të Drejtat e Autorit dhe
të Drejtat e Tjera të Lidhura me to Nr. 35/2016, i
Republikës së Shqipërisë, ka paraparë afat vetëm prej
3 vitesh të kalimit të të drejtave nga autori punëmarrës
te punëdhënësi.
Tutje, në paragrafin 2 të nenit 126 parashihet
që „ ... të drejtat do t’i kthehen autorit të punësuar
para mbarimit të afatit të tillë, në rast të vdekjes së
punëdhënësit, përkatësisht në rast të likuidimit

të punëdhënësit si person juridik“. Pra, në rast se
punëdhënësi vdes apo personi juridik likuidohet, të
drejtat e autorit i kthehen autorit punëmarrës, edhe
nëse nuk ka kaluar afati 10 vjeçar.
Ndërsa, në paragrafin 4 të të njëjtit nen parashihet
që „Nëse nuk është kontraktuar ndryshe në mes autorit
dhe punëdhënësit, i punësuari, si autor i veprës, gëzon
të drejtën të kërkojë nga punëdhënësi kompensim
shtesë, nëse paga e tij është në shpërpjesëtim të
dukshëm me fitimet apo kursimet e realizuara në
saje të shfrytëzimit të veprës“. Sipas kësaj dispozite,
autori punëmarrës mund të kërkojë kompensim
shtesë, pos pagës që e merr, nga punëdhënësi, në
rastet kur kompania ka realizuar fitim të lartë nga
vepra e tij, gjithmonë nëse nuk është paraparë ndryshe
me kontratë. Sipas vlerësimit tonë, dispozita si e tillë
është mjaft e vështirë që të aplikohet. Kjo sepse është
shumë subjektive vlerësimi i shpërpjesëtimit në mes
pagës dhe fitimit të realizuar si rezultat i veprës. Ligji
i Republikës së Shqipërisë për të Drejtat e Autorit2 e
ka të rregulluar më mirë këtë çështje pasi që e kufizon
kompensimin shtesë, pos pagës, vetëm për rastet
kur punëdhënësi ia kalon një pale të tretë të drejtat e
autorit, e jo edhe kur veprën e përdorë për nevojat e
veta. Ligji shqiptar parasheh edhe një kufizim mjaft
interesant në raport me shfrytëzimin e veprës së
autorit punëmarrës. Punëdhënësi mund të përdorë
veprën vetëm brenda fushës së aktivitetit të vet, sipas
përcaktimit edhe të kontratës së punës, ndërsa për
raste të tjera kërkohet pëlqimi me shkrim i autorit, ku
i takon edhe shpërblim shtesë.
Një praktikë komplet tjetër e gjejmë në legjislacionin
francez, i cili, në nenin 111-1 par.3, të Kodit të Pronësisë
Intelektuale, shprehimisht përcakton se ekzistimi i
një kontrate të shërbimit (përfshirë edhe kontrata e
punës) nuk mund të jetë bazë për kalimin e të drejtave
të autorit. Në sistemin francez, autori punëmarrës, çdo
herë pas krijimit të një vepre të mbrojtur me të drejtën
e autorit, mund t’i kalojë të drejtat pasurore kompanisë
ku punon përmes kontratës me shkrim. Të punësuarit,
pos pagës, i takon edhe kompensimi shtesë.
Ligji i aplikueshëm në Kosovë, në nenin 128,
ka paraparë përjashtime nga rregulli i lartcekur,
dhe atë për veprat kolektive të krijuara me porosi,
2
Neni 69 par. 4 i Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat
e Tjera të lidhura me to Nr. 35/2016, i Republikës së Shqipërisë, parasheh „Në rastin kur punëdhënësi, sipas kontratës së punës me autorin punëmarrës, kalon të drejtën e
autorit apo autorizon të tretët për përdorimin/shfrytëzimin
e veprës për qëllime fitimi, autori gëzon të drejtën të përfitojë një shpërblim në përpjesëtim të drejtë me fitimin e realizuar nga autorizimi/kalimi i të drejtave te të tretët.

programet kompjuterike dhe databazat. Në këto
raste, ligji ka paraparë kalim të të gjitha të drejtavenga autori punëmarrës te porositësi i veprës apo
kompania, ekskluzivisht dhe pa kufizime. Te veprat
kolektive të autorit, sipas nenit 106 par. 4, porositësi
i veprës kolektive të autorit gëzon të drejtën për ta
publikuar dhe shfrytëzuar veprën në emrin e vet, por
në çdo ekzemplar të veprës duhet patjetër të jenë të
vendosura lista e autorëve pjesëmarrës në krijimin e
veprës kolektive.
Vlen të përmendet se, pa marrë parasysh se kush
është bartës i së drejtave pasurore dhe të drejtave
tjera të autorit3, të drejtat morale të autorit (e drejta e
njohjes së autorësisë, e publikimit të parë, integritetit
të veprës dhe e drejta e pendimit) nuk iu kalohen
personave të tretë- pra as punëdhënësit- ato i mbesin
autorit të veprës. Kalimi i të drejtave morale të autorit
është i ndaluar me ligj.
Prandaj, është shumë me rëndësi që punëdhënësit
dhe punëmarrësit, me kontratën e punës apo me
marrëveshje të mëvonshme, të bëjnë përcaktime të
sakta dhe të definojnë qartë marrëveshjen e tyre. Ligji
për të Drejtat e Autorit, pothuajse në secilën dispozitë
të cituar në këtë shkrim, ka lënë të hapur mundësinë
e përcaktimit të shumë çështjeve me marrëveshje
ndërmjet palëve, si për shembull: përcaktimi i afatit
të kalimit të të drejtave te punëdhënësi, kompensimi
shtesë etj. Në mungesë të dispozitave të qarta
kontraktuese do të aplikohen dispozitat ligjore, dhe
kompanitë të cilat kanë investuar shumë në një vepër
të caktuar do të humbin të drejtat e autorit pas kalimit
të afatit 10 vjeçar. Rrjedhimisht, të gjitha kontratat që
kanë lidhur me personat e tretë-kompanitë e tjera për
lejimin dhe shfrytëzimin e një vepre, pas kalimit të
këtij afati do të jenë të pavlefshme, pasi që një palë
nuk mund t‘i kalojë të drejta dikujt tjetër që vetë nuk i
ka. Kjo situatë do të mund të shkaktonte probleme të
shumta në të ardhmen te kompanitë kosovare, të cilat
nuk kanë shumë njohuri rreth legjislacionit nga fusha
e së drejtës së autorit dhe nuk marrin masa paraprake
për të rregulluar çështjen e kalimit të të drejtave me të
punësuarit e tyre.

KREU III i LDA-së parasheh se të drejtat e tjera të autorit janë
e drejta e qasjes dhe ekspozimit, e drejta në rishitje, e drejta e
huazimit publik dhe e drejta për kompensim të veçantë.
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huarja e të drejtave pronësore intelektuale (PI)
është një koncept misterioz pasi që ekzistojnë
shumë paqartësi përkitazi me bazën ligjore
dhe fushëveprimin. Ajo përfshinë parimin e
territorialitetit dhe nuk e ka të lehtë të pajtohet me
globalizimin e bartjes së veprave. Dikush mund të jetë
i sigurt vetëm se pas konceptit të shuarjes ekzistojnë
disa stimulime ekonomike dhe politike të cilat
shkaktojnë lobim të fuqishëm.

Në përgjithësi shuarja ka të bëjë me të drejtat e
PI-së të një natyre ekskluzivisht komerciale, të cilat
konsumohen si pasojë e bartjes legjitime të pronësisë
në artikull të prekshëm që inkorporon ose e mbanë
pasurinë e PI-së në fjalë. Shumica e sistemeve ligjore
të së drejtës së autorit e pohojnë ekzistimin e së
drejtës së shpërndarjes, që është në dobi të autorit:
e drejta ekskluzive për të hedhur në treg kopjet e
veprës. Shuarja ka evoluar nga natyra e së drejtës së
shpërndarjes. Autori i cili është pajtuar për të vënë në
qarkullim ekonomik kopjet komerciale të veprës së
vet, nuk asnjë të drejtë që të kontrollojë qarkullimin
e ardhshëm të këtyre kopjeve e posaçërisht të ndalojë
rishitjen e tyre.

Megjithatë, ekzistojnë një sërë pasigurish sa i përket
asaj se cilat veprime mund ta shkaktojnë shuarjen.
Sipas ligjit Amerikan ( nw SHBA) bartja e posedimit të
thjeshtë të një kopje të veprës është e mjaftueshme1.
Koncepti i BE-së është shumë më i ngushtë pasi që
rrjedhë nga Direktiva 2001 Neni 4.2. Shuarja rezulton
prej “shitjes së parë” ose “bartjes të parë të pronës tek
tjetri”. Për më tepër, kufizimet kontraktuale mund ta
paralizojnë, se paku pjesërisht, shuarjen. Një numër
i shteteve anëtare e pranojnë se, përmes dispozitave
kontraktuale, bartësit e PI-së mund të shmangin
shterjen ndërkombëtare e rrjedhimisht edhe importet
paralele. Sidoqoftë, kjo qasje është e izoluar me
situatat në të cilat bartësit e PI-së dhe prodhuesi dhe/
ose importuesi janë të obliguar sipas kontratës. Në
mënyrë të qartë kjo nuk vlen për tregun gri (tregun
paralel). Në fund, pasi që e drejta e shpërndarjes
është e dizajnuar lidhur me shpërndarjen e materialit
mbështetës (librat, disqet), a është e mundur që ajo
të transpozohet për shpërndarje online? A ekziston e
drejta për shpërndarje të parëndësishme? Nëse po, a i
nënshtrohet shuarjes?
Shuarja është një pasojë ligjore që udhëhiqet nga
tregu dhe në këtë kontekst është kategorizuar në
pajtueshmëri me dimensionin gjeografik të ndikimit
të saj. Shuarja mund të jetë kombëtare – kur shpie
drejt konsumimit të së drejtave brenda kufijve të
juridiksionit kombëtar – ose kur gjenerohet nga shitja
e parë në një shtet tjetër.

Shuarja gjithashtu mund të jetë rajonale kur e prekë
një treg të vetëm që shtrihet përtej kufijve të një apo
më shumë shteteve të lidhura në një rajon tregtar. Për
të gjitha arsyet, shuarja rajonale operon në të njëjtën
mënyrë sikurse shuarja kombëtare. Ligji për të drejtat e
autorit në Kosovë e parasheh shuarjen kombëtare të
të drejtave, në nenin 24, paragrafi 2, “Me shitjen e parë
Ne kemi prirje që të arsyetojmë parimin e shuarjes ose bartjen në formë tjetër të pronësisë për origjinalin
së të drejtave me lloje të ndryshme të arsyetimit, ku apo kopjen e veprës, të bërë nga autori ose me
asnjëra prej tyre nuk është plotësisht bindëse: ideja e pëlqimin e tij, e drejta e shpërndarjes për atë origjinal
shpërblimit për krijuesin i cili do të përfitojë “një fitim apo kopje të veprës shuhet për territorin e Republikës
të drejtë” me shitjen e parë të një kopje të “investimit së Kosovës.” Ai gjithashtu e ngushton qasjen e BE-së
të tij produktiv”; pajtimi ndërmjet së drejtës së autorit sa i përket veprimeve që mund të shkaktojnë shuarje
dhe së drejtës pronësore të blerësit për pronën e
1
luajtshme që përbën kopjen; ose shuarja si një mjet Shtetet e Bashkuara v. Atherton, 561 F.2d 747 (9e Cir. 1977).
për
36 nxitje të qarkullimit dhe lirisë së tregtisë, e cila do
të inkurajojë në rritje të ofertës së aseteve kulturore.

të të drejtave.

të caktuar. Shpesh gjejmë rregulla të qarta lidhur me
importet paralele të librave në ligjet kombëtare (p.sh.
Kur ekzaminohet e drejta zakonore e BE-së, nuk Neni 27.1 i Ligjit të Kanadasë për të drejtat e autorit).
ka ndonjë siguri sa i përket asaj nëse shuarja shfaqet
në kontekstin e ligjit të konkurrencës ose nëse është
Neni 113 (5) i ligjit japonez i cilëson si të paligjshme
i ndërlidhur me lirinë e qarkullimit të mallrave. Disa importet paralele të fonogrameve të publikuara
komentues i shohin ndikimet territoriale të PI-së, si jashtë Japonisë, në rast se ato mund të kenë ndikim
kufizim për vet tregtinë e lirë. Mbrojtja paralele e të të paarsyeshëm në përfitimet që priten nga prodhuesi
drejtave të PI-së në asetet e njëjta (zbulimi i njëjtë, japonez nga fonogramet e njëjta të shpërndara nga
brendi i njëjtë, etj.) në territore të ndryshme paraqet ai nëpër territorin kombëtar (shterje e kontrolluar
barrierë për tregtinë e lirë. Deri në çfarë shkalle shtetet ndërkombëtare).
mund të vendosin nëse një artikull i mbrojtur me PI,
Në Zvicër, ligji i datës 14 Dhjetor 2001, u miratua
në një juridiksion të huaj paraqet shitje të parë të një për të modifikuar Nenin 12 të ligjit për drejtën e autorit,
artikulli të mbrojtur me PI në territorin e vetë me për dërgimin e kopjeve të veprave audio-vizuale në një
qëllim të kufizimit të të drejtave të pronarit, është një regjim kombëtar për shuarjen e të drejtave të kufizuar
çështje që nuk ka tërhequr konsensus.
në kohë (kopjet e veprës audiovizuale mund vetëm të
rishiten ose jepen me qira nga momenti në të cilin nuk
Ligjet aktuale ndërkombëtare nuk parashohin pengohet më tutje ushtrimi i performancës publike
udhëzime përkitazi me mënyrën se si shtetet anëtare të autorit). Kjo është bërë me qëllim të shmangies së
të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale rasteve kur DVD-të ose modelet tjera të reja të filmit
mund të shfrytëzoj shuarjen e të drejtave, për të importohen gjatë kohës kur jepet shfaqja e parë në
adresuar praktikat kundër-konkurrencës në fushën kinema për secilin rajon gjuhësor (shterje e kontrolluar
e PI-së. Shuarja në mënyrë eksplicite mbulohet nga kombëtare).
një sërë parimesh dhe Rregullat për Konkurrencën
të OKB-së (1980), marrëveshja TRIPS (1994), WCT
Doktrina e shuarjes është përdorur gjerësisht nga
dhe WPPT (1996). Në veçanti, Neni 6 i Marrëveshjes gjykatat e BE-së me qëllimin kryesor të përforcimit
TRIPS nuk obligon shtetet anëtare të Organizatës të implementimit të tregut të përbashkët. Zbatimi
Botërore të Tregtisë një kategori speciale gjeografike i parimit të shuarjes rajonale të të drejtave, kishte
të shuarjes të së drejtave. Anëtarët e OBT-së, janë të për synim parandalimin e ndarjes së tregut evropian
lirë që të miratojnë shuarjen kombëtare (dhe rajonal) në territore kombëtare. Tregu i vetëm identifikohet
ose ndërkombëtare, me kusht që të jenë në pajtim me “si objektivë kyçe strategjike për Evropën” dhe
nenet 3 dhe 4 të Marrëveshjes.
“gur themel i integrimit të Evropës dhe zhvillimit
të qëndrueshëm”. Ajo karakterizohet nga “një zonë
Për një kohë të gjatë SHBA-të kanë qenë një pa kufijtë brendshëm në të cilin sigurohet lëvizja e
kundërshtar i patundur i shuarjes ndërkombëtare dhe lirë e mallrave, personave, shërbimeve dhe kapitalit”
importimeve paralele në fushat e së drejtës së autorit dhe “një sistem që siguron që konkurrenca të jetë e
dhe ligjit për patentat. Gjatë negociatave të TRIPS- njëanshme”.
it, SHBA-të morën udhëheqjen në mesin e vendeve
të zhvilluara që të kundërshtojnë njohjen në këto
Direktivat e BE-së për programet kompjuterike,
fusha. Këtë pozitë e ka avancuar në marrëveshje për të drejtën e dhënies me qira dhe huazimit, për
traktati dypalësh e madje ka shkuar aq larg sa të shoqërinë informative ia imponojnë shteteve anëtare
bëjë presion ndaj partnerëve tregtar që i kanë marrë të BE-së, detyrën që të ofrojë një shuarje të zgjeruar
parasysh ligjet vendore të cilat e inkorporojnë shuarjen për në BE, por duke ua ndaluar atyre që të vendosin
ndërkombëtare.
një shuarje ndërkombëtare të drejtave. Kjo zgjidhje
ka qenë pa vështirësi te shtetet anëtare, që ka mohuar
E drejta e shpërndarjes dhe shuarja e saj në shuarjen ndërkombëtare (Gjermania, Franca), porse
i detyroi të tjerët që të jenë në favor të shterjes
nivel ndërkombëtar dhe rajonal
ndërkombëtare (Holanda dhe shtetet skandinave),
Të rralla janë statutet që parashikojnë një interpretim përmes një kthimi madhështor.
të qartë të shuarjes me ligjin e konkurrencës së lirë.
Neni 12 i ligjit zviceran për të drejtën e autorit,
Megjithatë, ekzistojnë raste kur vetë ligjvënësi nuk
heziton që të dekretojë rregulla specifike për një treg në lidhje me shuarjen, mbetet i heshtur. Mirëpo
37

kjo heshtje nuk është domethënëse pasi që është
karakterizuar nga dëshira e ligjvënësit që ta lë pyetjen
të hapur në një kohë kur Zvicra po shqyrtonte që ta
përshtat veten me mjedisin e komunitetit evropian.
Gjykata Federale e Zvicrës shqiptoi një dënim2 në
favor të shuarjes ndërkombëtare, duke argumentuar
se tregtia e lirë mund të kufizohet vetëm përmes një
dispozite të shpejtë ligjore dhe se interesi publik ka
kërkuar vendosjen e sa më pak pengesave për qasje në
asetet kulturore.
Gjykata Supreme kanadeze në rastin EuroExcellence Inc. v. Kraft Canada Inc.3 E ka cilësuar të
paligjshëm, sipas Nenit 27 (2) të ligjit për të drejtat
e autorit kanadez, importin paralel të produkteve me
shije çokolate paketimi i të cilave përfshinte logot e
ruajtura si nga marka tregtare ashtu edhe nga e drejta
e autorit, duke refuzuar, në bazë të një interpretimi të
tekstit, kundërshtimi sipas së cilit shfrytëzimi i librave
këtu ka pasur vetëm një karakter “incidental”, si dhe
kundërshtimi i nxjerrë nga ekzistimi i një abuzimi me
të drejtën.
Gjykata Supreme e SHBA-ve në vendimin e
Kirtsaeng v. John Wiley &Sons, Inc. Të vitit 2013
e ka zgjidhur përfundimisht betejën e gjatë për
ligjshmërinë e importeve paralele, sipas Ligjit për të
drejtat e autorit të SHBA-së. Shkelësi i akuzuar ishte
një qytetar tajlandez që ndiqte shkollën post-diplomike
në SHBA. Ai vërejti një mospërputhshmëri të lartë
në mes të çmimeve të teksteve shkollore në Tajlandë
dhe në SHBA. Ai kërkoi nga miqtë dhe familja e tij në
Tajlandë që të blejnë më shumë se 600 kopje të këtyre
librave të lirë dhe t’ia dërgonin atij me postë. Pastaj
ai i shiti tekstet shkollore online, i kompensoi miqtë
dhe familjen e tij për kostot e blerjes dhe dërgimit
dhe e mbajti fitimin për vete. Këto tekste shkollore
në përgjithësi mbanin shkrimin se libri mund të shitej
në një shtet të caktuar e jo të importohej në SHBA.
Gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e apelit që të
dyja konstatuan shkeljen, ku gjykata e apelit theksoi
se doktrina e shitjes së parë vlen vetëm për kopjet “të
cilat janë bërë në territoret në të cilat akti i së drejtës së
autorit është ligj”.

zakonore e doktrinës së “shitjes së parë”, të marra së
bashku, e favorizojnë një interpretim jo gjeografik. Ne
gjithashtu dyshojmë se Kongresi do të kishte synuar
të krijonte dëmtimet praktike të së drejtës së autorit
me të cilën një interpretim gjeografik do t’i kërcënonte
aktivitetet e zakonshme shkollore, artistike, komerciale
dhe të konsumatorit”.

Vendimi i Gjykatës Supreme në favor të shterjes
ndërkombëtare mbizotëron lirinë e qarkullimit të
mallrave karshi mbrojtës të së drejtës së autorit
dhe shfaqet nga vlerësimet politike. Kjo e bënë të
besueshëm faktin se pyetja e shterjes ndërkombëtare
do të ri-ekzaminohet në të ardhmen e afërt. Zvicra
gjithashtu ka ndryshuar kampin dhe ndalimi i e
ushtrimit të shterjes ndërkombëtare në nivel të BEsë ka pësuar kritika të ashpra nga Suedia, Holanda,
Danimarka, Irlanda, Finlanda, Luksemburgu dhe
Polonia.
Shuarja kombëtare e të drejtave të pronësisë
intelektuale, i përkrah më shumë të drejtat deri
në shkallën qe siguron të drejtën ekskluzive për
importim. Ajo gjithashtu i mbron investitorët e huaj
prej konkurrencës që del prej importeve paralele për
produktet e tyre të bëra dhe shitura në shtetet tjera
ku kostot e prodhimit eventualisht janë më të ulëta.
Në anën tjetër, shuarja kombëtare mund ta lë një shtet
anëtar të pambrojtur në rast se pronari i PI-së me një
pozicion dominues në një treg relevant ndërkombëtar
i keqpërdor të drejtat e veta me qëllim që të ndajë
atë treg dhe t’i diskriminojë blerësit në territore të
ndryshme.

Shuarja ndërkombëtare, madje më shumë se shuarja
e brendshme bazohet në vlerësimet e mundësisë, që
shpjegon përpjekjet për lobim për të kthyer mbrapsht
(ose mbajtur) rregullën e miratuar. Në këtë mënyrë,
askush nuk do të habitet kur të sheh bibliotekat
duke u përgjëruar për shterje ndërkombëtare derisa
prodhuesit e videove shtyhen për zgjidhje tjetër. Prapa
kundërshtimit të territorialitetit shfaqet shqetësimi
legjitim për secilin shtet që të sigurojë mbrojtjen më
Gjykata Supreme i kthej mbrapsht vendimet e të mirë të mundshme të përfituesve kombëtarë derisa
gjykatës më të ulët dhe e bëri të qartë se njihet shuarja parasheh interesin e industrive kulturore lokale. Nuk
ndërkombëtare: “Sipas mendimit tonë, Neni 109 ka nevojë të thuhet, pasi që dihet se para çdo kalimi
gjuha e (a)-së, konteksti i saj dhe historia e së drejtës prej shuarjes ndërkombëtare në atë kombëtare/
rajonale, është me rëndësi të madhe që të ketë një
2
Gjykata Federa e Zvicerane 20 Korrik 1998: Nintedo v. Wahl
vlerësim të kujdesshëm për ndikimin në të drejtat e
Eximpo. Importi paralel i video lojërave, ATF 124 III 321.
autorit të industrive të ndryshme.
3
2007 SCC 37.
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PATENTAT

dokumente të patentave në databazat ndërkombëtare
të patentave, siç është Espacent. Publikimi i patentave
është një burim i madh informacioni mbi zhvillimet në
fushat përkatëse, këto informacione nxisin shpikësit
e tjerë për zgjidhjen e problemeve teknike në fushat
teknologjike dhe industriale.
CILAT JANË TË DREJTAT E PRONARIT
TË PATENTËS

Pronari i patentës ka të drejtën të vendosë se kush
mund ta përdorë ose jo shpikjen e patentuar për
periudhën gjatë së cilës mbrohet shpikja. Pronari i
patentës mund t’iu japë autorizim ose licencë palëve
të tjera për përdorimin e shpikjes, në bazë të kushteve
për të cilat është rënë dakord në mënyrë të ndërsjellë.
Avdi Krasniqi
Gjithashtu, pronari mund t’ia shesë shpikjen dikujt
Ekzaminues i Patentave pranë
tjetër, i cili, më pas, bëhet pronari i ri i patentës.
Agjencisë së Pronësisë Industriale
Me skadimin e afatit të patentës përfundon edhe
mbrojtja dhe shpikja bëhet e vlefshme për përdorim
atenta është një e drejtë ligjore ekskluzive publik. Kjo nënkupton se pronari nuk ka më të drejta
që jepet për një shpikje. Shpikja është një ekskluzive mbi shpikjen, e cila bëhet e vlefshme për t’u
produkt ose proces që siguron një mënyrë të shfrytëzuar për qëllime tregtare nga të tjerët.
re për të bërë diçka ose ofron një zgjidhje të
PËRSE JANË TË NEVOJSHME PATENTAT
re teknike për një problem.
Sistemi i mbrojtjes me patentë mendohet se ekziston
Patentat iu ofrojnë stimulime individëve, duke iu
qysh në Greqinë e vjetër, mirëpo Britania e Madhe ka
traditën më të gjatë të mbrojtjes së patentave. Patenta siguruar vlerësim për krijimtarinë e tyre dhe shpërblim
e parë angleze është lëshuar më 1449 nga Mbreti financiar për shpikjet e tyre të tregtueshme. Këto
Henri VI, ndërsa ligji i parë mbi patentat u miratua stimulime nxisin inovacionin, i cili siguron rritjen në
vazhdimësi të cilësisë së jetës së njeriut.
nga Republika e Venedikut më 1474.
Është fakt që shpikjet e patentuara kanë hyrë në
Patenta i ofron mbajtësit të saj mbrojtje ligjore për
një shpikje. Mbrojtja jepet për një afat të përcaktuar çdo aspekt të jetës së njeriut, që prej ndriçimit elektrik
(patentim i bërë nga Edisoni dhe Swani) dhe plastikës
prej 20 vjetësh.
Mbrojtja me patentë do të thotë se një shpikje nuk (patentim i bërë nga Baekeland), deri te stilolapsat
mund të hidhet në treg, të përdoret, shpërndahet apo me majë sferike (patentat mbahen nga Biro) dhe
të shitet pa miratimin e pronarit të patentës. Këto të mikroprocesorët (patentat mbahen nga Intel).
Të gjithë pronarët e patentës duhet të bëjnë publik
drejta mbi patentën zbatohen nga gjykata, e cila ka
informacionin mbi shpikjen e tyre, në mënyrë që të
autoritetin të ndalojë shkeljen e patentës.
Patantat kanë pasur rol të madh në ndryshimin e pasurojnë trupën tërësore të njohurive teknike në botë.
botës, përmendim këtu shpikjet më të rëndësishme Kjo trupë e njohurive publike, që është gjithnjë në rritje,
siç janë rrota, shtypshkronja, patentat e Edisonit nxit krijimtarinë e mëtejshme dhe novatorizmin te të
për dritën, plastika e Baekelandit motori me avull, tjerët. Në këtë mënyrë, patentat ofrojnë informacion
të vlefshëm e frymëzim për brezat e ardhshëm të
automobili, interneti, mikroprocesorët e Intelit etj.
Patentat e lëshuara publikohen, ekzistojnë miliona studiuesve dhe shpikësve.

P
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CILAT SHPIKJE MUND TË MBROHEN
Shpikja duhet të përmbushë kriteret vijuese, në
mënyrë që të mbrohet nga patenta:                 
Të jetë e zbatueshme në industri përfshirë dhe
bujqësinë;
Ajo duhet të përbëjë risi, domethënë nuk është
pjesë e njohurive të mëparshme. Arritja e mëparshme
përfshin çdo njohuri ekzistuese të fushës teknike
përkatëse që i është bërë e njohur publikut.
Shpikja duhet të përfshijë një hap shpikës, i cili nuk
mund të rezultojë nga përshtypja e një individi me
njohuri mesatare në atë fushë.                
Së fundi, lënda e saj duhet të lejojë përcaktimin
si “e patentueshme”. Zbulimet, teoritë shkencore,
metodat matematikore, varietetet bimore dhe shtazore
ose metodat për trajtimin e organizmit të njeriut apo
kafshëve, që zbatohen drejtpërdrejt në këtë organizëm,
nuk janë të patentueshme.  

SI MERRET PATENTA
Aplikimi për patentë bëhet nëpërmjet formularit
të aplikimit i cili gjendet në ueb faqen e Agjencisë
së Pronësisë Industriale www.kipa.rks-gov.net.
Formularit të aplikimit duhet t’i bashkëngjiten edhe:
Përshkrimi i shpikjes,                             
Pretendimet që përcaktojnë shtrirjen e mbrojtjes,     
Vizatimet, nëse është e nevojshme,                                         
Përmbledhja e shkurtër e shpikjes.
Ekzaminimi i patentës kryhet në bazë të Ligjit për
Patenta pas kalimit të 18 muajve nga data e depozimit
të aplikimit. Pas regjistrimit patenta publikohet në
Buletinin e Agjencisë së Pronësisë Industriale.
Shembull: Fig. 1

Fig. 1: Shpikja e njohur e prodhuesit të këpucëve italiane GEOX, këpuca e papërshkueshme nga uji dhe e ajrosur.
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Programi për përkrahje për asetet e paprekshme
dhe Pronësisë Intelektuale në Ballkanin
Perëndimor të udhëhequr nga ClearViewIP

BENOIT GEURTS
Drejtor dhe pjesë e ekipit
menaxhues të ClearViewIP-së

C

learViewIP, një kompani udhëheqëse për
Konsulencë për Strategji të Pronësisë
Intelektuale, dhe kompani e Patentave, me
zyre në Winçester, Mbretërinë e Bashkaur
e ka filluar një projekt ambicioz të mandatuar
nga Banka Evropiane për Investime (BEI) si pjesë
e (WB EDIF). ClearViewIP po përkrahë dizajnimin
dhe implementimin e një pajisje-metode që ka për
synim për treguar mundësitë për investim dhe për
zhbllokimin e potencialeve për tregti dhe financim
në asete të paprekshme, si dhe pronësisë intelektuale
(PI) në 6 shtete të rajonit të Ballkanit Perëndimor:
Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Ish Republikën
Jugosllave të Maqedonisë (IRJM), Kosovë, Mal të
Zi dhe nw Serbi.

Detyra kryesisht do të promovojë transaksione dhe
partneritete të udhëhequra nga PI-ja, dhe të përkrahë
mundësinë e novatorëve që të mbledhin financa, qoftë
përmes bartjes së PI-së, partneriteteve të bazuara në
PI, ose duke ua demonstruar investitorëve potencialë
vlerën ekonomike dhe financiare të aseteve të tyre
të paprekshme. ClearViewIP në mënyrë specifike
ishte përzgjedhur për shkak të përvojës së gjatë në
komercializimin global të PI-së dhe për regjistrin

e kërkimit në përkrahjen e kompanive të të gjitha
madhësive që të arrijnë potencialin e plotë të
monetarizmit për novacionet e tyre.
Ky projekt pritet t’i bëjë bashkë përfaqësuesit e
ndërmjetësve financiarë, profesionistët e PI-së,
universitetet, rrjetet për përkrahje të biznesit dhe
bizneset (posaçërisht Ndërmarrjet e Vogla dhe të
Mesme) në Ballkanin Perëndimor.
Benoit Geurts, Drejtor dhe Tim Butler, Konsulent
udhëheqës kanë ardhur në Kosovë dhe janë takuar
me Valon Kashtanjevën, Drejtor i Zyrës për të
Drejtat Autorit në Ministrinë e Kulturës në Prishtinë.
Duke marrë parasysh fokusimin në zhvillimin e
softuerit në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor në
përgjithësi, është e rëndësishme mbrojta e fuqishme
e tw drejtws sw autorit, për zhvillimin e ekonomisë
së novacionit. Ata janë takuar edhe me palët kyçe të
interesit për të kuptuar sistemin e PI-së në rajon.
Më vonë gjatë vitit, ekipi i ClearViewIP do ta organizojë
një punëtori me palët kyçe të interesit dhe do të ofrojë
mentorim rreth PI-së për Ndërmarrjet e Vogla dhe të
Mesme nga Kosova me potencial të mirë të PI-së.
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Kosova meriton
pavarësinë digjitale
osova fitoi pavarësinë politike, por
mbetet një vasal digjital i pronarit të
kaluar, Serbisë. Pa marrë parasysh
pavarësinë politike të Kosovës, të
fituar përmes konfliktit të armatosur dhe njohjes
diplomatike ndërkombëtare, ICANN-i ia mohon
shtetit të ri pavarësinë online duke mos i dhënë
kontrollin e domenit të vet të nivelit më të lartë.
Refuzimi i ICANN-it për të mos e bërë atë nuk duket
të ketë ndonjë shkallë të ndershmërisë intelektuale,
por duket se rrjedh nga përshtatshmëria politike
dhe dëshira për të shmangur zemërimin e Serbisë
(e me këtë edhe Rusisë). Megjithatë pas një studimi
të thuktë të çështjeve politike dhe ligjore, e kam
publikuar një artikull, PAVARËSIA DIGJITALE E
KOSOVËS: KOHA PËR CCTLD E KOSOVËS.

K

Në këtë artikull, unë diskutoj faktin se kjo nuk
është vetëm çështje e krenarisë kombëtare – edhe
pse krenaria kombëtare duhet të jetë arsyetim i
mjaftueshëm. Arsyetimet e vërteta janë se Kosova
meriton pavarësinë e plotë digjitale. Sido që të jetë,
ccTLD nuk është thjesht e rëndësishme si tregues
simbolik i pavarësisë. Kontrolli ndaj ccTLD-ve
ia mundëson një shteti që të kontrollojë një pjesë
thelbësore të informacionit të tyre dhe infrastrukturës
teknologjike që mund të prekë telekomunikacionin,
rrjetin energjetik, sistemin bankar dhe mbikëqyrjen
elektronike. Qeveritë kombëtare i njohin ccTLD-të
si një komponentë e sovranitetit të tyre dhe interes
kombëtar jetik.
Kosova ka shkëputur shumicën e lidhjeve
teknologjike me Serbinë. Për shembull, Kosova dhe
Serbia janë pajtuar qe Austria mund të aplikojë në
emër të Kosovës për kodin telefonik ndërkombëtar
të vendit si pjesë e Marrëveshjes së Brukselit 2013.
Deri në vitin 1999, Kosova ishte mbuluar nga rrjeti
i telefonisë mobile serbe dhe ka përdorur kodin e
thirrjes +63. Pa kodin e vetë të thirrjes, mirëpo me
nevojën qe të distancohet nga kontrolli serb, Kosova
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mund të përdorte kodin +381 të ish Jugosllavisë
ose të “huazonte” një kod nga një shtet tjetër. Në
vitin 1999, Kosova filloi të përdor kodin e Monakos
+377. Në thelb, Qeveria e Kosovës e cilëson +63
si të paligjshëm që nga viti 2008 dhe e ka larguar
shumicën e rrjetit të telefonisë mobile serbe.
Sa i përket emërtimit ccTLD, Kosova nuk mund
të largohet aq lehtë nga gishti i madh i Serbisë.
Kosova vazhdon të mbetet nën ccTLD-në e Serbisë,
madje edhe nëse si çështje praktike Kosova refuzon
ta përdor atë. Ueb-faqet e qeverisë së Kosovës të
gjitha janë në TLD tjera, kryesisht “.com” “.net” ose
“.org.” Derisa kjo është superiore karshi përdorimit
të një ccTLD-je të një qeverie të huaj armiqësore,
ajo i vendosë këto TLD së paku pjesërisht nën
ligjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi
që ato privatisht administrohen nga Verisign 52
dhe Regjistri i Interesit Publik. Në aspektin ligjor,
nëse dikush dëshiron të ndërmarr ndonjë veprim
kundër këtyre domeneve, ata do të mund ta bënin të
njëjtën në Distriktin Lindor të Virxhinisë, edhe pse
gjykatat amerikane normalisht do të kishin vend për
ndërhyrje në çështjet e ndonjë shteti të pavarur.
Në fund, kjo e paraqet Kosovën si një anomali
online. Ajo dhunshëm u lirua nga Serbia dhe asnjë
vështrues i arsyeshëm nuk mund ta shoh atë duke u
kthyer nën sundimin serb. Pasi që ccTLD-ja e saj
zyrtare mbetet .rs (Serbia), prezenca e saj online
ende është nën Regjistrin e Domenit të Internetit
Kombëtar të Serbisë. Për të mënjanuar censurimin
dhe çështjet e sigurisë kibernetike që do të mund të
shfaqeshin nga përdorimi i “.rs”, Kosova e vendos
flamurin e saj online në Virxhinia. Duke marrë
parasysh zbulimet të cilat Qeveria e SHBA-së dhe
korporatat amerikane i cilësojnë si lojë e drejtë kur
kemi të bëjmë me mbikëqyrjen dhe përdorimin
komercial dhe qeveritar të informatave personale,
dikush mund të imagjinojë se kjo është një gjendje
e papërshtatshme për një shtet të pavarur vetë-

respektues.

kompletuar kërkon që të ketë kodin e vet shtetëror
Derisa ICANN-i refuzon t’i japë Kosovës TLD-në, të domenit.
atij në të vërtetë i mungon arsyetimi i justifikueshëm. ICANN-i mund ta rregullojë lehtë situatën duke ia
A është kontradiktore? Natyrisht se po. Por a është dhënë Kosovës ccTLD-në ashti siç ka vepruar për
më kontradiktore se dhënia e TLD-së Shtetit të shumë shtete (dhe për një numër që janë më pak
Palestinës? Bashkimi Sovjetik u shpërbë dekada se shtet) në të kaluarën. ICANN-i mbështetet në
më parë, mirëpo perandoria e vjetër e Gorbaçovit praktikën e përgjithshme të përdorimit të kodeve të
mbetet ende aktive si .su. Timori Lindor, para dhe shteteve ISO 3166-1 për të hedhur poshtë çfarëdo
pas pavarësisë, kishte .tp” e më vonë “.tl.” e vet. diskutimi për t’ia dhënë Kosovës ccTLD-në e vetë,
Ndërsa, në mënyrë më analogjike, Tajvani e ka .tw, edhe pse e ka bërë të qartë se praktika nuk është
edhe pse njihet nga më pak shtete se sa Kosova dhe standardi i saj zyrtar. Përkrahja e 111 anëtarëve të
si ai ashtu edhe Kina vazhdojnë të theksojnë se ai OKB-së dhe mbështetja e Shteteve të Bashkuara të
nuk është në fakt “i pavarur”. Në fund, madje edhe Amerikës për Kosovën e bëjnë të pashpjegueshme
grimca të parëndësishme të tokës si Ishulli Shën se Kosova mbetet pa ccTLD e vetë. Kosova e
Helena dhe Ishulli Pitcairn kanë pavarësi të plotë ka fituar pavarësinë e vetë territoriale përmes
digjitale, ndërkohë që ICANN refuzon që atë t’ia luftës së armatosur dhe njohjes ndërkombëtare.
japë Kosovës.
Kundërshtimet ndaj pavarësisë kanë mungesë të
Derisa njohja e Kosovës si shtet i pavarur rritet,
Kosova ende duhet të orvatet që të largohet plotësisht
nga orbita e Serbisë. Deklarata e Parimeve të së
Drejtës Ndërkombëtare lidhur me Marrëdhëniet
Mike dhe Bashkëpunimi në mes të Shteteve në
pajtueshmëri me Kartën e Kombeve të Bashkuara
parasheh që si çështje e së drejtës ndërkombëtare
“është parim bazë që çdo shtet e ka të drejtën që
lirshëm të zgjedhë dhe zhvillojë sistemet e veta
politike, sociale, ekonomike dhe kulturore.”
Komunitetet ndërkombëtare dhe teknologjike e
kanë mundësinë që ta ndihmojnë Kosovën në rrugën
e saj drejt pavarësisë së plotë digjitale – ose që së
paku të largohet nga rruga. Pavarësia e plotë dhe e

arsyetimit të ndershëm në aspektin intelektual
dhe pavarësia e saj nuk mund të mbetet peng i
rivaliteteve të vjetra ballkanike. Ka ardhur koha
për Kosovën që t’i jepet ulësja e plotë në internet,
tryezat ndërkombëtare dhe të pavarësisë.
Marc J. Randazza është jurist me bazë në SHBA që e
praktikon lirinë e shprehjes, të drejtën ndërkombëtare
të pronës intelektuale, dhe të drejtën kibernetike.
Studimi i plotë i këtij edicioni mund të gjendet në
Kosovo’s Digital Independence: Time for Kosovo’s
CCTLD, Wisconsin Int’l Law Journal, http://ssrn.
com/abstract=2754182
Nga Marc J. Randazza
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ROLI I PROKURORISË
NË MBROJTJEN E TË
DREJTAVE TË AUTORIT
theksohet se të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të
garantuara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës
interpretohen në harmoni me vendimet gjyqësore të
Gjykatës Evropiane Për të Drejtat e Njeriut.
E drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta janë
të mbrojtura dhe të rregulluara me Ligjin për të
Drejtat e Autorit, ndërsa në anën tjetër të drejtat
tjera pronësore intelektuale, përkatësisht të drejtat
pronësore industriale si markat tregtare, patentat,
dizajni industrial dhe treguesit gjeografik janë të
mbrojtura me ligjet përkatës.
Ikramije Bojaxhiu
Anëtare e Këshillit Prokurorial

T

ë drejtat pronësore intelektuale janë kategori
kushtetuese, të mbrojtura me Kushtetutën
e Republikës së Kosovës, përkatësisht në
nenin 46 (Mbrojtja e Pronës), në paragrafin
1 të këtij neni ku përcaktohet se e drejta e pronës
është e garantuar, ndërsa në mënyrë taksative është e
përcaktuar në paragrafin 5 të po këtij neni, ku thuhet
se prona intelektuale mbrohet me ligj.
Gjithashtu, neni 48 i Kushtetutës (Liria e Artit
dhe e Shkencës), përcakton se liria e krijimtarisë
artistike, shkencore dhe liria akademike është
e garantuar. Pra lirinë e krijimtarisë shkencore
dhe artistike e garanton kushtetuta e çdo vendi
demokratik, ndërsa këto garanci përfshijnë lirinë e
krijimtarisë dhe garancinë e të drejtave materiale dhe
morale të krijuesit, të drejta absolute të garantuara
me kushtetutë. Për më tepër në nenin 53 i Kushtetutës
(Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut)
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Që nga Janari i vitit 2013, Kodi Penal i Republikës
së Kosovës ka sanksionuar shkeljen e të drejtës
së autorit dhe inkriminuar si vepër penale. Roli i
prokurorisë së shtetit në mbrojtjen e të drejtave të
autorit realizohet përmes trajtimit të veprës penale:
(1) Cënimi i të drejtave të autorit të parashikuara
me nenin 296 të Kodit Penal të Republikës së
Kosovës dhe veprës penale: (2) Shmangia e masave
teknologjike të parashikuar me nenin 297 të Kodit
Penal të Republikës së Kosovës, të cilat janë të
grupuara në kapitullin XXV, te veprat penale kundër
ekonomisë.
1. Cënimi i të drejtës se autorit
Norma juridiko-penale: Cënimi i së drejtave
të autorit, e paraparë sipas nenit 296, parasheh
mbrojtjen penalo-juridike të së drejtës së autorit nga
cënimi i veprës së mbrojtur me të drejtat e autorit,
duke inkriminuar përvetësimin e kësaj të drejte nga
personi tjetër.
E drejta e autorit është e drejtë e pandashme e
një vepre, e cila i takon autorit si subjekt i pronës

intelektuale për veprën e mbrojtur, ndërsa vepra
të autorit janë krijimet intelektuale origjinale në
lëmin e letërsisë, të shkencës dhe artit, që janë të
shprehura në çfarëdo mënyre dhe meqë autori në
bazë të dispozitave ligjore është personi fizik i cili ka
krijuar veprën, të gjithë autorët e veprave në lëmin
e letërsisë, shkencës dhe të artit gëzojnë mbrojtjen
lidhur me veprat e veta dhe për shfrytëzimin e tyre.
Vlen të theksohet se Ligjin Për të Drejtat e
Autorit dhe të drejtat e Përafërta, parasheh ndarjen
e të drejtave të autorit, në të drejtat morale të autorit
dhe të drejtat ekonomike ose pasurore, dhe atë:
-në nenin 17 ku përshkruhen të drejtat morale
të autorit që përfshijnë të drejtën e publikimit
të parë, të drejtën e njohjes së autorësisë, të
njohjes në intergritet të veprës dhe të drejtën e
pendimit, si dhe;
-në nenin 21 dhe 22 të këtij Ligji, ku
përshkruhen të drejtat pasurore.
Nga këto dispozita nënkuptohet se me cënimin
e të drejtave të autorit nënkuptohet edhe cënimi
apo shkelja e të drejtave morale të autorit, që do
të thotë cënimi i nderit dhe reputacionit, si dhe
të drejtave pronësore apo ekonomike që do të
thotë se vetëm autori ka të drejtë ekskluzive për
shfrytëzimin pasuror të veprës së tij dhe vetëm
ai mund të lejojë apo ndalojë personave të tjerë
shfrytëzimin e veprës së tij.
Bazuar në këtë ndarje të të drejtave, në aspektin
e së drejtës penale format e konsumimit të veprës
penale: Cënimi i të drejtave të autorit e parashikuar
me nenin 296 të KPRK-së, përpos që kanë të bëjnë
me cënimin e nderit dhe reputacionit të autorit, kanë
të bëjnë edhe me çështjen e përfitimit material dhe
zbatimit të kushteve të përcaktuara në kontratë
në mes bartësit të së drejtës dhe shfrytëzuesit të të
drejtave të tilla, përpos kur me Ligjin për të Drejtat
e Autorit dhe të drejtat e Përafërta, nuk përcaktohet
konsumimi i elementeve esenciale të këtyre veprave
penale në rastet që kanë të bëjnë me:
- Shfrytëzimin e lirshëm dhe zbatimin e
procedurave zyrtare;
- Shfrytëzimim e veprës për nevoja të sigurimit
publik, dhe;

- Shfrytëzimim e veprës për rrjedhat e
rregullta të veprimit apo raportimit në procedurat
administrative, parlamentare ose gjyqësore, dhe
atë pa qenë e domosdoshme të shënohet emri i
autorit dhe burimi prej nga është marrë vepra,
ashtu siç parashihen në nenin 42 të Ligjin Për të
drejtat e Autorit dhe të drejtat e përafërta.
Nga ana tjetër nuk ka përgjegjësi penale në raste
tjera të veçanta kur dispozitat e ligjit lejojnë qasjen
në shfrytëzim të lirshëm të një vepre, në të cilat
parashihet se janë të lirshme aktet e riprodhimit të
përkohshëm të një vepre të cilat janë kalimtare ose
përcjellëse, që janë pjesë përbërëse dhe thelbësore
e ndonjë procesi teknologjik, për të pasur qasje të
lirë në informim të karakterit publik por që nuk kanë
rëndësi të pavarur ekonomike, dhe atë kur bëhet fjalë
për shfrytëzimin e veprës gjatë ceremonive fetare,
në festimet zyrtare që organizohen nga autoriteti
publik dhe për qëllime të informimit publik.
Duke marrë për bazë këto dispozita, elementet
esenciale të kësaj vepre penale konsumohen përmes
cënimit të normës juridiko penale të paraparë me
nenin 296 të KPRK-së, respektivisht në pesë forma
dhe mënyra të kryerjes së veprës penale nga çdo
person i cili vepron në kundërshtim me këto norma:
Kushdo që nën emrin e tij apo të
1.
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;
Kushdo që gjatë përdorimit të punës
2.
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,
Kushdo që e ndryshon, shtrembëron
3.
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;
Kushdo që paraqet ose në ndonjë
4.
formë tjetër ia kumton publikut në mënyrë
të papërshtatshme punën e mbrojtur me të
drejtën e autorit ose paraqitjen e tjetrit, që është
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paragjykuese për nderin dhe autoritetin e autorit janë ndryshimi në tërësi apo i pjesshëm i punës së
mbrojtur, shtrembërimi, transformimi, përshtatja,
ose performuesit.
përpunimi, dëmtimi dhe cënimi i tërësisë së veprës
5.
Kushdo që pa autorizim përdor origjinale dhe punës së mbrojtur me të drejtat e
punën e mbrojtur me të drejtat e autorit ose temën autorit. Çdo ndryshim i origjinalit të krijuesit të
e çështjes së ndërlidhur me këto të drejta,
veprës dhe çdo ndërhyrje e këtij lloji me veprime
6.
Nëse gjatë kryerjes së veprës penale konkrete paraqet formën dhe mënyrën e kryerjes së
nga paragrafi 5. i këtij neni, kryesi ka përfituar kësaj vepre.
për vete ose për personin tjetër së paku dhjetë
Paragrafi 4:
mijë (10.000) Euro por më pak se pesëdhjetëmijë
Forma e katërt e veprës penale mbron nderin dhe
(50.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me
autoritetit e autorit nga paraqitja me dashje e punës
burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.
e mbrojtur në mënyrë të papërshtatshme te publiku
7.
Nëse kryesi i veprës penale nga nga ana e kryerësit të veprës.
paragrafi 5. i këtij neni përfiton për vete ose
Paragrafi 5:
për personin tjetër më shumë se pesëdhjetëmijë
(50.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me
Forma e pestë e veprës penale inkriminon
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tetë (8) vjet.
përdorimin pa autorizim te veprës se autorit pa
8. Sendet dhe pajisjet për prodhimin e tyre pëlqimin dhe autorizimin e tij. Kryes të kësaj forme
te veprës penale mund të jenë botuesi, përpunuesi,
nga ky nen konfiskohen.
paraqitësi, inçizuesi dhe çdo person që publikisht
Paragrafi 1:
e përdor veprën e mbrojtur të autorit. Ky paragraf
Në paragrafin 1 të veprës penale të cekur më lartë, inkriminon të gjitha format e shfrytëzimit të
përshkruhet veprimi me dashje direkte i cili kryhet veprave të mbrojtura, të cilat bëhen pa pëlqimin apo
nga kryerësi në emër të tij apo të personit tjetër, autorizimin e tij.
nëpërmes shfaqjes apo kumtimit në publik të veprës
së mbrojtur të autorit. Vepra penale konsiderohet e
kryer me komunikim apo prezantimin në publik, në
tërësi apo pjesërisht të veprës së mbrojtur, nëpërmes
veprimeve alternative të transmetimit publik medial
audiovizuel.

Tri format tjera të kësaj vepre penale të
përcaktuara në paragrafin 6 dhe 7 të KPRK-së,
i adresohen formës së kualifikuar të veprës dhe
paraqesin shumën e përcaktuar të përfitimit material
si rezultat i kryerjes së veprës si dhe lartësinë e
sanksioneve penale të paraparë varësisht nga shuma
e përfituar, ndërkaq paragrafi 8 i veprës, parasheh
Paragrafi 2:
konfiskimin sendeve dhe mjeteve me të cilat është
Në paragrafin 2 është paraparë forma tjetër kryer vepra penale.
e veprës penale e cila konsiderohet e kryer (me
2. Shmangia e masave teknologjike
dashje apo edhe nga pakujdesia) nga çdo person i
cili merret me përdorimin e punës së mbrojtur me
Norma juridiko-penale: Shmangia e masave
të drejta e autorit, në rastet e mosveprimit për të teknologjike, e paraparë sipas nenit 297 të KPRK-së,
shfaqur apo prezantuar burimin e veprës (autorin apo po ashtu konsiston në cënimin e veprës së mbrojtur të
performuesin), gjatë përdorimit punës së mbrojtur autorit por këtu ndryshon forma e kryerjes së veprës
me te drejtat e autorit.
në raport me veprën penale: Cënimi i së drejtës
Paragrafi 3:
Forma e tretë e veprës penale e paraparë në
paragrafin 3, kryhet me prezantimin në publik të
veprës së mbrojtur me disa veprime dhe si elemente
esenciale të kryerjes së veprimeve të kundërligjshme
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së autorit të paraparë me nenin 296 të KPRK-së.
Element i veprës penale është kur personi me dashje
ndërmerr veprime në drejtim të shmangies së ndonjërës
prej masave efektive mbrojtëse të teknologjisë në rastet
kur bartësi i të drejtave zbaton masa teknologjike,
dhe kur i njëjti as vullnetarisht e as sipas kontratës,

shfrytëzuesit nuk i ka vënë në dispozicion mjetet për ose sende që konsiderohen dobi pasurore e fituar
shfrytëzimin dhe kufizimin e të drejtave të tilla, ashtu me kryerjen e veprës penale, deri te konfiskimi
siç parashihet në dispozitat e Ligjit për të Drejtat e përfundimtar nga gjykata.
Autorit dhe të Drejtave tjera të përafërta.
E drejta e autorit përveç që është objekt i
Neni 297, mbron masat teknologjike me të cilat trajtimit nga ana e sistemit gjyqësor të Kosovës,
mbrohen veprat e mbrojtura të autorit, kjo është një ajo njëkohësisht është objekt i trajtimit edhe nga
mbrojtjeje e dyfishtë e lëndës së mbrojtur, për faktin Gjykata Ndërkombëtare Për të Drejtat e Njeriut, në
që përveç se është inkriminuar si vepër penale cënimi Strasburg. Vendimet e Gjykatës Ndërkombëtare për
i veprave origjinale, ligjvënësi ka inkriminuar si vepër të Drejtat e Njeriut, sipas nenit 53 të Kushtetutës së
penale edhe shmangien e masave teknologjike. Kjo Republikës së Kosovës, marrin fuqinë obligative
vepër penale konsumohet edhe në rast të heqjes apo për trajtim nga ana e sistemit gjyqësor të Kosovës
ndryshimit të të drejtave elektronike për menaxhimin edhe pse Kosova, duke mos qenë anëtare e Këshillit
e të dhënave, ku si element esencial i veprës penale të Evropës, nuk mund ti adresojë këto çështje në
paraqitet ndryshimi i të drejtave, të cilat janë të Gjykatën Ndërkombëtare Për të Drejtat e Njeriut.
rezervuara ekskluzivisht për autorin e veprës.
4. Dukuritë me të cilat prokurorët janë
ballafaquar në rastet konkrete
3. Procedura Penale dhe Zbatimi i Hetimeve
Procedura penale që zhvillohet në prokurori që
konsiston në zbatimin e hetimeve dhe ndërmarrjen
e veprimeve hetimore, e deri te mënyra e zgjidhjes
efektive të rasteve bazohet në zbatimin e parimit
të ekonomizimit dhe konsiston në aplikimin e
dispozitave të Kodit të Procedurës Penale të
Republikës së Kosovës, ndaj parashihet që veprat
penale me të cilat atakohen të drejtat e autorit mund
të trajtohet edhe me format alternative të zgjidhjes
së rasteve të cilat adresohen përmes: nenit 230 të
KPPRK-së, pezullimi i përkohshëm i procedurës
për ndjekje penale, procedurës së ndërmjetësimit të
paraparë me nenin 232 të KPRK-së, si dhe negocimit
të marrëveshjes për pranimin e fajësisë të paraparë me
nenin 233 të KPRK-së. Përjashtimisht paragrafëve 5
dhe 6 të veprës penale: Cënimi i të drejtave të autorit
të paraparë me nenin 296 të KPRK-së, ku nuk mund
të zbatohen procedurat alternative ngase për kryerësin
e veprës parashihet dënimi më i lartë me burgim në rastet
kur kryerësi ka përfituar për vete apo për personin tjetër
shumën e parave mbi 10.000 euro, që konsiston në
par.5 të nenit 296 të KPRK-së dhe shumën mbi 50.000
euro, që parashihet në par.6 të nenit 296 të KPRK-së.
Me dispozitat e nenit 112 të KPPRK-së, parashihet
sekuestrimi i përkohshëm i sendeve dhe paisjeve për
prodhimin e produktit të autorit pa lejen e tij, në të
cilin përshkruhet procedura që zbatohet nga policia
dhe prokuroria për sekuestrimin e sendeve që mund
të jenë prova gjatë procedurës penale, sende ose
pasuri që kanë mundësuar kryerjen e veprës penale,

Në bazë të të dhënave të siguruara nga Prokuroria
Themelore në Prishtinë, rezulton se numri rasteve
të kallëzimeve penale të pranuara në këtë prokurori,
që si objekt shqyrtimi ka pasë dy veprat penale të
cekura më lartë është relativisht i vogël. Prokuroria
ka trajtuar raste të tilla dhe pas zbatimit të hetimeve
dhe veprimeve hetimore të ndërmarra nga prokurorët,
janë marrë vendime të ndryshme dhe janë ngritë
aktakuza, të cilat janë proceduar në gjykatë ku janë
marrë vendime gjyqësore në shkallë të parë, por ende
nuk ka ndonjë vendim gjyqësor të formës së prerë,
ndaj është paraqitë nevoja që në të ardhmen prokurorët
ti aplikojnë procedurat alternative të zgjidhjes së
rasteve në mënyrë që të mos ketë zvarritje dhe palët
e dëmtuara të marrin satisfaksionin e duhur me
ndarjen e drejtësisë në kohë të arsyeshme.
Gjatë zbatimit të fazës së hetimeve nga organet
kompetente, është vërejtur dukuria se këto vepra penale
specifike zakonisht janë të ndërlidhura edhe me vepra
tjera penale siç është vepra penale e mashtrimit, hyrja
në sistemin kompjuterik, shmangie nga tatimi etj.,
andaj, trajtimi e këtyre rasteve ka paraqitë vështirësi
dhe kompleksitet, ngase është dashtë të angazhohen
ekspertët e lëmive të caktuara për të dhënë mendimet
e tyre lidhur me çështjet konkrete. Po ashtu, në disa
raste është vërej te se në kryerjen e këtij lloji të veprave
kanë qenë të involvuar edhe shtetas të huaj, ndaj në
raste të caktuara është dashtë të kërkohet ndihma
juridiko-ndërkombëtare, nëpërmes Departamentit për
bashkëpunim juridiko-ndërkombëtar.
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Ky publikim nuk është për shitje
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