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Promovimi, vetëdijesimi dhe edukimi i 
publikut për të drejtat pronësore intelektuale, 
dhe veçanërisht për të drejtën e autorit, janë 
ndër objektivat kryesore të Zyrës për të 
Drejtat e Autorit, e me këtë qëllim botohet 
edhe ky numër i rivistës “Autori”. Revista 
përmban shkrime lidhur me veprimet kryesore 
të institucioneve të vendit për mbrojtjen 
dhe avancimin e të drejtave pronësore 
intelektuale dhe artikuj nga profesionistë të 
fushës. 

Të drejtat pronësore intelektuale kanë një 
rol shumë të rëndësishëm në kohën tonë, 
kur zhvillimi teknologjik dhe format e reja të 
ndërmarrësisë dhe të prodhimit paraqiten çdo 
ditë e më shumë, shumica nga këto të krijuara 
falë novacioneve dhe ideve të materializuara 
të kreatorëve dhe novatorëve. Novacioni dhe 
kreativiteti mund të vazhdojnë të rriten e të 
zhvillohen falë kompensimit, njohjes së punës 
dhe mundit të krijuesve dhe novatorëve, e kjo 
arrihet vetëm me një sistem funksional të të 
drejtave pronësore intelektuale.  

Produktet kreative dhe novative duke filluar 
nga librat, muzika, pikturat, programet 
kompjuterike, filmi, vizatimet teknike dhe 
arti që mbrohen me të drejtën e autorit, duke 
vazhduar me produkte si barërat, telefonat e 
mençur, brendet e rrobave që veshim e deri te 
prodhimet e printerëve tredimensionalë etj., 
që janë të mbrojtura me të drejta pronësore 
industriale – dizajn, patenta dhe marka 
tregtare, ekzistojnë, zhvillohen e krijohen në 
vazhdimësi falë sistemit aktual të pronësisë 
intelektuale.

Të drejtat pronësore intelektuale duhet të 
shfrytëzohen dhe avancohen edhe në vendin 

tonë, me qëllim të mbrojtjes së novacionit 
dhe kreativitetit të shoqërisë sonë, avancimit 
të ndërmarrësisë dhe bizneseve, me qëllim të 
zhvillimit të ekonomisë, hapjes së vendeve të 
reja të punës dhe pasurimit të jetës kulturore 
dhe artistike. 

Duke pasur parasysh që pronësia intelektuale  
është në fazat e para të zhvillimit në 
Republikën e Kosovës, dhe objektet e 
pronësisë intelektuale mbrohen ende pak nga 
ana e krijuesve, novatorëve dhe ndërmarrësve, 
mendojmë që duhet të punohet ende shumë, 
me qëllim të vënies në dukje të rëndësisë që 
kanë të drejtat pronësore intelektuale për 
shoqërinë dhe vendin në përgjithësi. 

Të drejtat pronësore intelektuale duhet të 
përdoren më shumë në vendin tonë, për të 
nxitur rininë dhe ndërmarrësit për kreativitet 
dhe novacion, ngase ne kemi resurse njerëzore 
të cilat duhet t’i zhvillojmë e avancojmë, me 
qëllim të rritjes së kreativitetit dhe novacionit, 
që mund të jenë motori i zhvillimit shoqëror 
dhe ekonomik. 

Me qëllim të promovimit të të drejtave 
pronësore intelektuale dhe të avancimit të 
këtyre të drejtave në vendin tonë, në aspekt 
të edukimit të krijuesve dhe novatorëve, 
përfshirë njoftimin e mbajtësve të të 
drejtave në lidhje me mënyrat me të mira 
të shfrytëzimit, menaxhimit dhe mbrojtjes 
së këtyre të drejtave është botuar edhe ky 
numër i revistës “Autori”. Urojmë që të arrijnë 
sa më shumë lexues të njihen me pronësinë 
intelektuale, temë kjo aktuale me një të 
ardhme të ndritur.
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Krijimi i 
“Private 
Label” 
                            

Rëndësia dhe 
mbrojtja juridike 
e tyre

Kohëve të fundit, shumë kompani kosovare të 
distribucionit apo të shitësve me pakicë kanë 
filluar të shesin produkte me paketime dhe 
emërtime që i zgjedhin vetë ata e që në gjuhën 
e biznesit quhen “private label”. Kjo formë e 
të bërit biznes ka shumë përparësi, pasi që 
distributori apo rrjetet e shitësve me pakicë 
mallin që nuk e prodhojnë vetë e shesin me 
shenjat e tyre. Kjo formë atyre u mundëson 
që të ruajnë prezencën në treg dhe të krijojnë 
pavarësi nga prodhuesi, i cili mund të vendosë 
që të ndërrojë bashkëpunëtorët në shitje dhe 
kështu e dëmton distributorin, i cili në shumë 
raste investon për vite me radhë që të sigurojë 
tregun për atë produkt. Po ashtu, rrjetet e 
marketeve arrijnë që përmes mallrave me 
private label të tërheqin konsumatorin pasi 

që ato mallra nuk shiten në rrjetet e tjera të 
marketeve, çka i shtynë konsumatorët që të 
vijnë në këto markete vetëm për produkte të 
caktuara. Fatkeqësisht, duke marrë parasysh 
edhe mungesën e informimit, në praktikë 
hasim kompanitë vendore të bëjnë gabime 
që mund t’iu kushtojnë shumë dhe në disa 
raste edhe detyrohen që mallrat t’i tërheqin 
nga tregu.

Ndodh që kompanitë kosovare fillimisht 
të fillojnë me plasimin e produktit në treg e 
pastaj të interesohen për mbrojtjen juridike. 
Mirëpo, në fushën e markave tregtare vlen 
parimi i njohur në drejtësi – i pari për nga 
koha,  i pari për nga e drejta. Pra, mund të 
ndodhë që pasi që të fillojë plasimi i një 
produkti në treg nga krijuesi i brendit dhe 
publiku të fillojë të njoftohet me të dhe me 
vetë produktin, një kompani tjetër aplikon 
për regjistrimin e markës, dhe, juridikisht, 
kompania e parë që aplikon e fiton të drejtën 
në markë tregtare. Ose mund të ndodhë që 
për shkak të mosverifikimit paraprak pronari 
i një marke të mëhershme tregtare të iniciojë 
procedurë gjyqësore dhe të kërkojë tërheqjen 
e gjithë mallit nga tregu. Mund të ndodhë 
që një markë tregtare të jetë e regjistruar 
por produkti të mos ketë filluar ende të 
shitet në tregun kosovar, prandaj verifikimi 
në regjistrin e markave është parakushti 
kryesor. Është detyrë e juristëve që të bëjnë 
vlerësimin nëse markat ekzistuese mund të 
shkelen me markën e re që po krijohet. Në 
këtë vlerësim duhet të merret parasysh kriteri 
fonetik, kriteri vizual dhe intelektual. Aplikimi 
për regjistrimin e markës tregtare duhet t’i 
paraprijë vendosjes së produktit në treg.

Po ashtu, duhet të bëhet një vlerësim 

Florin LATA, avokat
Shoqëria e Avokatëve “Vokshi & Lata”
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gjithëpërfshirës dhe strategjik ku me kujdes 
do të  vlerësohet se me cilat të drejta mbrojtja 
do të ishte më efektive. E kjo sepse në shumë 
raste mund të ketë disa objekte të së drejtës 
që mund të regjistrohen e jo vetëm marka 
tregtare, si p.sh. dizajni industrial dhe patenta, 
apo edhe të shqyrtohet mundësia dhe të 
vlerësohet nëse mund të gëzojnë mbrojtje 
edhe mbi bazën e të drejtës së autorit.

Vlen të theksohet se termet “brend” dhe 
“markë tregtare” nuk janë sinonime, pasi që e 
para ka kuptim të mbështetësit të strategjisë 
së marketingut ndërsa e dyta ka të bëjë me 
nocionin e mbrojtjes ligjore që ofrohet. Pra, ju 
mund ta krijoni brendin tuaj, por mbrojtja e tij 
bëhet vetëm përmes regjistrimit të markës 
tregtare në organin kompetent.

Në përcaktimin e brendit, përveç aspekteve 
teknike dhe estetike, patjetër që duhet të 
merren parasysh edhe aspektet juridike. 
Prandaj, është e domosdoshme që prej fillimit 
të procesit të krijimit të brendit në ekipet 
punuese të marrin pjesë edhe juristët që 
të kujdesen nëse propozimet e ekspertëve 
të marketingut për brendet mund të kenë 
mbrojtje ligjore. Duhet të kemi parasysh se 
ka mjaft kufizime ligjore të cilat është më 
mirë të merren parasysh qysh në fillim të 
procesit dhe të mos ketë nevojë që më vonë 
procesi të kthehet në pikën zero. Juristët 
duhet fillimisht të verifikojnë nëse ka ndonjë 
markë të njëjtë apo të ngjashme me brendin 
e propozuar, pastaj të shqyrtojnë me kujdes 
nëse brendi mund të paraqitet grafikisht në 
mënyrë që të vazhdohet me regjistrimin e 
markës tregtare. Duhet pasur parasysh faktin 
se si markë tregtare nuk mund të regjistrohen 
markat tregtare që nuk përmbajnë ndonjë 
veçori dalluese. Vetë roli i markave tregtare 

është të dallojnë produktet apo shërbimet e 
një kompanie me produktet apo shërbimet e 
një kompanie tjetër.

Po ashtu, si markë tregtare nuk mund të 
regjistrohen markat tregtare të cilat përbëhen 
ekskluzivisht nga shenja ose tregues që mund 
të përdoren në tregti për të përcaktuar llojin, 
cilësinë, sasinë, qëllimin, vlerën, prejardhjen 
gjeografike, kohën e prodhimit të mallrave 
ose të kryerjes së shërbimeve ose për të 
treguar karakteristika të tjera të mallrave 
dhe shërbimeve. Për shembull, si markë 
tregtare nuk mund të regjistrohen fjalët gram, 
litër, ëmbëlsira (për ëmbëlsira), pije, veshje, 
cilësore, djathë, sheqer etj.

Nuk mund të regjistrohen as markat tregtare 
të cilat përbëhen ekskluzivisht nga shenja 
ose tregues të cilat janë bërë të zakonshme 
në gjuhën e përditshme ose që përdoren në 
mirëbesim si dhe që janë kthyer në praktika 
të zakonshme tregtare. Në rastet e tilla marka 
e ka humbur karakterin dallues pasi që vetë 
produkti ka marrë emrin nga marka.

Edhe shenjat të cilat përbëhen ekskluzivisht 
prej trajtës e cila rezulton nga vetë natyra 
e mallrave, trajtës së mallrave e cila është e 
nevojshme për të fituar një rezultat teknik 
apo trajtës e cila u jep mallrave një vlerë 
substanciale nuk mund të mbrohen, p.sh. 
kokrra e kafes për kafe, ndërsa për produktet 
që nuk kanë formë, p.sh. kur janë të lëngshme 
nuk mund të mbrohet ambalazhi apo forma e 
kapakut, mirëpo etiketat e produktit mund të 
mbrohen sepse nuk përcaktojnë trajtë. 

Të ndaluara janë edhe markat tregtare që 
janë në kundërshtim me parimet e moralit 
dhe rendin publik. Ky rregull vlen në të gjitha 
shtetet e botës por interpretimi i saj dallon 
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varësisht nga shteti në shtet pasi që ajo që 
mund të konsiderohet jomorale në një kulturë 
mund të jetë e pranueshme në një tjetër. Pra, 
si markë nuk mund të regjistrohen fjalët si 
drogë, vrasje etj.

Markat tregtare që mund të mashtrojnë 
publikun për shembull përkitazi me natyrën, 
cilësinë apo prejardhjen gjeografike të 
mallrave ose shërbimeve nuk lejohen që të 
regjistrohen. Në praktikën e gjertanishme, 
në tregun e Kosovës kemi pasur produkte që 
kanë lënë të kuptohet se kanë origjinë të një 
shteti me renome ndërsa realisht kanë qenë 
produkte që asnjë lidhje nuk e kanë pasur 
me atë shtet. Shpeshherë në ato produkte 
është përdorur edhe emri i shtetit (SWISS 
apo GERMAN) por edhe flamuri. Vlen të 
përmendet se asnjë flamur, apo stemë, apo 
simbol i ndonjë shteti nuk mund të mbrohen si 
markë tregtare. 

Për produktet e verërave dhe pijeve alkoolike 
si marka tregtare nuk mund të regjistrohen 
markat që përmbajnë apo përbëhen nga një 
tregues gjeografik që i identifikon verërat apo 
pijet alkoolike që nuk kanë atë prejardhje, p.sh. 
nuk mund të regjistrohet një markë tregtare 
me fjalën Rahovec, nëse vera bëhet me rrushin 
e Prishtinës. Pra, të gjitha këto kufizime duhet 
të merren parasysh me rastin e regjistrimit të 
një marke tregtare, por edhe kufizimet e tjera 
që Ligji për Markat Tregtare i ka paraparë.

Përparësia e markave tregtare në raport me 
objektet e tjera të pronësisë industriale është 
se nuk kanë kufizim në kohë. Regjistrimi bëhet 
për 10 vite me mundësi vazhdimi çdo 10 vjet. 
Regjistrimi i markave tregtare bëhet në klasa 
të cilat ndahen në produkte dhe shërbime. Një 
markë mund të regjistrohet në një klasë apo 
edhe në të gjitha klasat. Mirëpo, duhet pasur 
parasysh se sipas Ligjit për Marka Tregtare 
neni 14 parasheh që: Nëse brenda një periudhe 
pesë (5) vjeçare nga data e përfundimit të 
procedurës së regjistrimit, pronari i markës 
nuk e ka përdorur atë në Republikën e Kosovës, 
për mallrat ose shërbimet për të cilat marka 
është regjistruar, apo nëse përdorimi i markës 
është pezulluar për një periudhë pandërprerë 
pesë (5) vjeçare, marka humb vlefshmërinë. 
Pra, nëse nuk përdoret një markë tregtare 
apo përdoret vetëm në disa klasë por jo në të 
gjitha klasët që është regjistruar, atëherë pas 
periudhës 5 vjeçare e njëjta e humb efektin 

dhe më bartësi i së drejtës nuk gëzon mbrojtje.

Kur jemi te private label është e domosdoshme 
që marka të mbrohet edhe në shtetin ku do të 
prodhohet malli, nëse nuk prodhohet në Kosovë, 
kjo pasi që ligji për markat tregtare aplikohet 
edhe për produktet në eksport, import por 
edhe tranzit. Kjo do të rriste edhe sigurinë në 
raport me prodhuesin e mallit. Përveç kësaj, 
edhe kompanitë kosovare duhet të fillojnë të 
mendojnë në zgjerimin e tregut edhe jashtë 
Kosovës, prandaj regjistrimi i markës tregtare 
i paraprinë procesit të zgjerimit në tregjet e 
huaja. Të njëjtën strategji e kanë përdorur 
edhe kompanitë e mëdha botërore në Kosovë, 
fillimisht kanë regjistruar markat e tyre e tek 
pastaj kanë hapur përfaqësi apo kanë caktuar 
distributor për tregun tonë.

Sigurisht që regjistrimi i markave tregtare 
e ka edhe koston e vet financiare, mirëpo 
secila kompani duhet të ketë parasysh se 
markat tregtare të suksesshme kanë vlerë 
shumë të lartë financiare dhe mosregjistrimi 
i tyre, edhe nëse si brende janë të njohura, i 
bën të humbasin vlerën financiare. Aktualisht, 
në botë, shumë kompani që vlerësohen në 
treg si milionëshe pasurinë më të madhe të 
tyre e kanë markat tregtare, patentat apo 
dizajnet industriale të mbrojtura. Markat 
tregtare janë objekte pronësie, të njëjtat 
mund të shiten dhe blihen pa asnjë problem, 
me kusht që bartja e pronësisë të regjistrohet 
në Agjencinë për Pronësi Industriale. Pra 
regjistrimi i markës tregtare nuk ofron vetëm 
mbrojtje për produktin por njëkohësisht mund 
të sjellë përfitim pasuror si vlerë pronësore. 
Të gjitha objektet e pronësisë industriale 
(markat, patentat, dizajnet industriale) 
vlerësohen dhe e rrisin vlerën e një kompanie 
në treg sidomos nëse kompania apo aksionet 
e saj do të shiteshin.

Pronarët e markave tregtare kanë disa 
mundësi ligjore për mbrojtjen e markave të 
veta. Mbrojtja më e rëndësishme konsiderohet 
mbrojtja civile-juridike përmes parashtrimit 
të padisë. Në Kosovë si gjykatë kompetente 
është Departamenti për Çështje Ekonomike 
i Gjykatës Themelore në Prishtinë. Me padi, 
pronari i markës mund të kërkojë vërtetimin e 
shkeljes së markës, ndalimin dhe ndërprerjen 
e mëtutjeshëm të shkeljes, që mallrat që 
shkelin markën e tij të largohen nga tregu, 
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të konfiskohen dhe të shkatërrohen me 
shpenzimet e shkelësit por edhe kompensimin 
e dëmit financiar. Po ashtu, mund të kërkohet 
edhe mbrojtje administrative, përmes 
paraqitjes së kërkesës për veprim doganor 
apo kërkesës në Inspektoratin e Tregut. 
Mirëpo, duke marrë parasysh se shkelja e 
markës tregtare paraqet edhe vepër penale, 
pronari i markës mund t’i drejtohet edhe 
Policisë dhe Prokurorisë me kallëzim penal.

Mund të konkludohet se Republika e Kosovës e 
ka mjaft të kompletuar infrastrukturën ligjore 
për mbrojtjen e markave tregtare, andaj, si 
prodhuesit vendorë ashtu edhe kompanitë 
vendore që vendosin të kenë brendet e 
veta duhet të bëjnë regjistrimin e markave 
tregtare në mënyrë profesionale, duke e rritur 
vlerën e tyre në treg si dhe të luajnë rol pro 
aktiv në mbrojtjen e të drejtave të veta, pa 
lënë anash edhe të drejtat e autorit, patentat 
dhe dizajnin industrial.
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Dogana e Kosovës (DK) si organ ekzekutiv 
luan një rol kyç në zbatimin e të drejtave të 
pronësisë intelektuale. 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. 

Andaj, DK-ja me ndërmarrjen e masave 
për parandalim dhe luftim të shkeljeve të 
të drejtave të pronësisë intelektuale do të 
kontribuojë në rritjen ekonomike, në luftën 
kundër krimit të organizuar dhe në mbrojtjen 
e shëndetit dhe sigurinë e publikut. DK-ja 
ka zhvilluar Planin Strategjik 2019-2023, 
me qëllim të krijimit të një sistemi efikas 
të mbrojtjes së të drejtave të pronësisë 
intelektuale, për luftimin e piraterisë dhe 
falsifikimin; për të rritur produktivitetin në 
industrinë kreative; identifikimin e faktorëve 
që ndikojnë në rritjen e piraterisë dhe 
falsifikimit; luftimin e ekonomisë joformale 
dhe krijimin e parakushteve për investime të 
huaja; bashkëpunimin ndërinstitucional në 
nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe 
arritjen e standardeve evropiane.  Krijimi i një 

administrate moderne doganore, avancimi 
i një sistemi efikas të vjeljes së të hyrave, 
lehtësimi i tregtisë legjitime dhe fuqizimi 
i kapaciteteve për mbrojtjen e shoqërisë 
janë prioritet për DK-në. Duke u thirrur si 
më lart, Dogana e Kosovës është duke i 
ndjekur praktikat më të mira të BE-së, të 
përcaktuara në Udhërrëfyesin Doganor të 
BE-së -EU Blueprint dhe si rezultat ka krijuar 
infrastrukturën ligjore dhe mekanizmat 
për të mbrojtur të drejtat e pronësisë 
intelektuale. Dogana e Kosovës filloi zbatimin 
e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) 
më datë 01.04.2016, e që nga kjo marrëveshje 
dalin obligime dhe detyrime për DK-në 
edhe në fushën e të drejtave të pronësisë 
intelektuale dhe afati i paraparë për 
përmbushjen e obligimeve dhe detyrimeve në 
fushën e pronësisë intelektuale është pesë 
(5) vjeçar. 

Nga nënshkrimi i marrëveshjes, DK-ja 
është duke vazhduar me përmbushjen e 
obligimeve dhe detyrimeve që dalin nga 
MSA-ja në fushën e pronësisë intelektuale. 
Fillimisht, ka harmonizuar Ligjin për Masat 
Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Pronësisë Intelektuale me Rregulloren e BE-
së nr. 608/2013. Ligji për Masat Doganore 

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

Të arriturat e Doganës së Kosovës 
në luftimin e falsifikimit dhe piraterisë 
gjatë vitit 2018
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për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë 
Intelektuale nr. 06/L-015/2018 ka hyrë në 
fuqi më datë 23.05.2018, i cili rregullon të 
drejtat, përgjegjësitë, parimet dhe masat 
doganore për veprim nga Dogana e Kosovës 
për mallrat të cilat janë të dyshimta për 
shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale. 
Po ashtu, ky Ligj përcakton fushëveprimin 
e Doganës së Kosovës për mallrat të cilat 
janë të dyshimta për shkelje të të drejtave të 
pronësisë intelektuale në gjitha procedurat 
doganore të përcaktuara si në Kodin Doganor 
dhe të Akcizave (KDA). Ligji i ri si element 
kryesor ka vendosjen e një sistemi efikas dhe 
të besueshëm, si dhe krijon një kornizë ligjore 
të duhur dhe më të avancuar, që ndihmon 
zhvillimin e një sistemi më të qëndrueshëm 
për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë 
intelektuale, gjithashtu, 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. Për zbatimin e Ligjit 
nr. 06/L-015 Dogana e Kosovës ka hartuar 
Udhëzimin Administrativ UA nr.053/2018, i 
cili ka hyrë në fuqi në korrik të vitit 2018.

Dogana e Kosovës është anëtarja e më e re 
e Organizatës Botërore të Doganave (OBD) 
duke sjell numrin në 181 të shteteve anëtare. 
Pjesëmarrja në këtë Organizatë i jep mundësi 
Doganës së Kosovës të ketë qasje në 
informata dhe të jetë bashkëpjesëmarrëse 
në operacione ndërkombëtare për luftimin 
e tregtisë së jashtëligjshme në përgjithësi. 
Andaj, si rezultat Dogana e Kosovës në 
vazhdimësi është pjesë e operacioneve 
botërore që organizohen nga OBD-ja, e ndër 
ta vlen të theksohet operacioni i zhvilluar për 
luftimin e mallrave të falsifikuara, luftimi i 
trafikimit të paligjshëm i mjeteve monetare, 
produkteve të duhanit, armëve, eksplozivëve, 
literaturave ekstremiste, narkotikëve, 
substancave psikotrope dhe prekursorët e 
tyre në fazat e përgatitjes. DK-ja ka qenë 
aktive gjatë këtij operacioni duke operuar 
me aktivitete të shtuara në kufijtë e Kosovës 
dhe ka raportuar me sukses në OBD rastet 
e shkeljeve të të drejtave të pronësisë 
intelektuale.

Bazuar në dispozitat ligjore të Ligjit nr. 06/
L-015/2018 dhe Udhëzimit Administrativ 
nr. 053/2018, Sektori i DPI-së edhe gjatë 
vitit 2018 ka ndërmarrë veprime, të cilat 
kanë rezultuar me rezultate të kënaqshme. 
Vlen të theksohet se njëra ndër rezultatet e 
kënaqshme është edhe ngritja dhe forcimi 
i bashkëpunimit me agjencitë përkatëse të 
zbatimit të ligjit dhe komunitetin e biznesit. 
Kjo vërehet përmes aplikimeve në Doganën 
e Kosovës, ku nga viti në vit është shtuar 
numri i kërkesave për aplikim për veprim 
doganor, e që tani Dogana numëron gjithsej 
143 aplikacione për 578 marka tregtare dhe 
34 të drejta të autorit.  Megjithatë, Dogana 
nuk mund të ketë sukses në luftën kundër 
falsifikimit dhe piraterisë pa bashkëpunim 
dhe angazhim aktiv të komunitetit të biznesit, 
që janë bartës të të drejtave të një pronësie 
intelektuale. 

Vlen të theksohet se, me hyrjen në fuqi të 
ligjit të ri DK-ja do të ketë nivel të zbatimit të 
masave doganore për mbrojtjen e pronësisë 
intelektuale të ngjashëm me doganat e 
vendeve të BE-së. Për të forcuar zbatimin 
e të drejtave të pronësisë intelektuale, 
ndërhyrja e doganave me ligjin aktual do të 
shtrihet edhe në llojet e tjera të shkeljeve 
që nuk janë mbuluar më parë me ligjin e 
shfuqizuar, ku përveç të drejtave tashmë 
të mbuluara do të përfshijë: emrat tregtarë, 
topografitë e produkteve gjysmëpërçues dhe 
modelet e përdorimit. Dispozitat e ligjit të ri 
nuk zbatohen për: mallrat të cilat janë liruar 
në qarkullim të lirë nën regjimin e përdorimit 
të veçantë përfundimtar, mallrat e natyrës 
jokomerciale që gjenden në bagazhin 
personal të udhëtarëve dhe mallrat të cilat 
janë prodhuar nga një person me pëlqimin e 
bartësit të së drejtës apo për mallra të cilat 
janë prodhuar nga një person i autorizuar 
ligjërisht nga bartësi i së drejtës për 
prodhimin e një sasie të caktuar të mallrave, 
në tejkalim të sasive për të cilat është rënë 
dakord ndërmjet personit dhe bartësit të së 
drejtës. 

Gjithashtu, ligji i ri përjashton nga fushëveprimi 
veprimet e Doganës ndaj importeve paralele, 
e që edhe në Rregulloren e BE-së nr. 608/2013 
janë përjashtuar  veprimet e doganave të BE-
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së ndaj importeve paralele. Importi paralel 
është një produkt origjinal  i importuar për 
një shtet tjetër pa lejen e pronarit të së 
drejtës së pronësisë intelektuale, pra këto 
mallra janë prodhuar si mallra të vërteta dhe 
nuk është e përshtatshme që autoritetet 
doganore të fokusojnë përpjekjet e tyre në 
mallra origjinale.

DK-ja duke ju referuar Planit Strategjik ka 
hartuar procedurat standarde të operimit 
(PSO) në fushën e pronësisë intelektuale 
dhe Planin e veprimit për vitin 2019. Dogana 
e Kosovës ka realizuar objektivat e planit të 
veprimit në fushën e të drejtave të pronësisë 
intelektuale, duke shënuar rezultate të 
kënaqshme në regjistrimin aplikimeve të reja 
dhe në luftimin e falsifikimit të mallrave që 
shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale, 
ku nga viti në vit kemi ngritje të numrit 
të ndalesave të mallrave nga DK-ja nën 
dyshimin se shkelin të drejtat e pronësisë 
intelektuale.

Dogana e Kosovës gjatë vitit 2018 ka zbuluar 
381 raste, për mallrat në sasi prej 226337 
copë dhe vlerë prej   2,627,570€, ku prej të 
cilave në:

1.  215 raste – të konstatuar false, për 
mallin në sasi prej 161139 copë dhe vlerë 
~2,099,909.00€:

√  146  raste janë zgjidhur me procedurë 
të thjeshtëzuar;

  11  raste është iniciuar kërkesë padi në 
Gjykatën Kompetente;

√  8  raste është ngritur Kallëzim Penal në 
Prokurorinë Themelore Prishtinë.

2.  59 raste - të konstatuara origjinale, për 
mallin në sasi prej 53348 copë dhe vlerë 
prej ~175,870.00€.

3.  107 raste - nuk janë ndërmarrë veprime 
nga bartësi i së drejtës, malli në sasi prej 
11850 copë dhe vlerë ~351,791.00€.

4.  274 raste - të asgjësimit të mallrave në 
sasi prej 1154954 copë dhe vlerë prej 
~2,383,414.00 €.

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 ju referuar veprimeve 
doganore shumica e rasteve janë iniciuar 
sipas kërkesës për veprim, ku gjatë vitit 
2018 sipas kërkesës për veprim Dogana e 
Kosovës ka ndërmarrë veprime në 374 raste 
për mallin në sasi prej 221000 copë dhe 
sipas procedurës Ex-officio janë ndërmarrë 
veprime në 6 raste për mallin në sasi prej 
5337 copë.

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 nën dyshimin se shkelet 
e drejta e pronësisë intelektuale ishin: syze 
dielli me 19.45%, telefona dhe aksesorë të 
tyre 18.83%, produkte të ushqimit 12.91%, 
letër gërryese 10.45%, tekstil 9.58%, 
kozmetikë 9.36%, sprej antikorezion 8.87%, 
mjete pune për amvisëri 2.58, vata higjienike 
1.83%, aksesorë për femra 1.64%, mbathje 
1.18% dhe të tjera 1.16% etj.
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Mallrat kryesisht janë shkatërruar sipas 
procedurës së thjeshtëzuar, pra pas 
konfirmimit të bartësit të së drejtës dhe 
me marrëveshjen e pronarit të mallrave. 
Konform nenit 23 të Ligjit nr. 06/L-015/2018 
procedura e shkatërrimit është kryer nën 
mbikëqyrjen doganore, nën përgjegjësinë dhe 
me shpenzime të bartësit të së drejtës.

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, zhvillimi i partneritetit doganë-biznes 
në fushën e pronësisë intelektuale, ngritja 
e vetëdijes së publikut, si dhe informimi i 
publikut më për së afërmi me procedurat 
dhe veprimet që ndërmerren nga Dogana për 
mbrojtje të pronësisë intelektuale.

Grafiku i mëposhtëm pasqyron sasinë e mallrave të ndalura sipas kategorisë. 
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Promovimi  i të drejtave 
të autorit

Edhe këtë vit, Zyra për të Drejtat e Autorit 
dhe të Drejtat e Përafërta rol me rëndësi i ka 
dhënë promovimit të të drejtave të autorit, si 
qëllim kryesor ngritjen e njohurive te bartësit 
e të drejtave të autorit. Këtë veprimtari ZDA-
ja e ushtron në bazë të legjislacionit për të 
drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, 
si dhe në aktet e tjera ligjore dhe nënligjore. 
ZDA-ja në kuadër të promovimit ka vazhduar 
me aktivitete vetëdijesusese dhe informuese 
që nga ligjërimet në shkolla të mesme e 
universitete, deri te shpërndarja e materialeve 
informuese. 

Me këtë rast, ZDA-ja ka mbajtur ligjëratë me 
studentë të fakultetit juridik të Universitetit 
të Mitrovicës, gjatë së cilës drejtori Valon 
Kashtanjeva foli për rëndësinë e të drejtës 
së autorit dhe arsyet e ekzistimit të 
saj, legjislacionin primar dhe sekondar, 
administrimin e të drejtave, piraterinë dhe 
plagjiaturën, mbrojtjen gjyqësore, masat 
shtetërore për mbrojtjen e të drejtës së 
autorit dhe sfidat kryesore.
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Pronësia intelektuale luan rol të rëndësishëm jo 
vetëm në promovimin e inovacionit dhe kreativitetit 
por edhe për zhvillimin e punësimit dhe përmirësimit 
të konkurrencës. Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të 
Drejtat e Përafërta, Agjencia për Pronësi Industriale, 
Dogana e Kosovës dhe Innovation Center Kosova 
organizuan diskutim të hapur për të drejtat e 
pronësisë intelektuale në Kosovë. Diskutimi në ICK 
ishte mjaft interaktiv dhe i fokusuar në sistemin e 
pronësisë intelektuale në promovimin e kreativitetit.
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Panairi i Përgjithshëm 
Ndërkombëtar “Prishtina 
2018”

Në vazhdën e aktiviteteve promovuese, 
institucionet e zbatimit të ligjit, ZDA-ja, 
API-ja dhe DK-ja morën pjesë në Panairin e 
Përgjithshëm Ndërkombëtar “Prishtina 2018”, 
organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës. 
Gjatë kësaj vizite u informuan bizneset 
mbi të drejtat e pronësisë intelektuale dhe 
u inkurajuan të aplikojnë për mbrojtjen e 
produkteve të tyre me pronësi intelektuale.

Më 26 Prill 2018 është shënuar Dita Botërore 
e Pronësisë Intelektuale, me moton “Gratë 
në Inovacion”, ku me këtë rast Kosova i 
është bashkuar shumë shteteve anëtare 
të Organizatës Botërore të Pronësisë 
Intelektuale, të cilat e shënojnë këtë ditë. 

Në shënimin e kësaj dite, organizuar nga 
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat 
e Përafërta, Agjencia për Pronësi Industriale 
dhe Dogana e Kosovës, morën pjesë ministri 
i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, 
ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Bajram 
Hasani, përfaqësues të Zyrës së BE-së, krijues, 

përfaqësues të komunitetit të bizneseve, dhe 
të institucioneve të pronësisë intelektuale 
etj. Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale 
festohet çdo vit më 26 Prill. Kjo ditë u 
krijua nga Organizata Botërore e Pronësisë 
Intelektuale në vitin 2000 me qëllim për të 
rritur ndërgjegjësimin se si patentat, të drejtat 
e autorit, markat dhe dizajnet industriale 
ndikojnë në jetën e përditshme dhe për të 
festuar kreativitetin dhe kontributin e krijuar 
nga krijuesit dhe novatorët në zhvillimin e 
shoqërisë anembanë globit.

Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale, 
26 Prill 2018
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Promovimi, vetëdijesimi dhe edukimi i 
publikut për të drejtat pronësore intelektuale 
dhe veçanërisht për të drejtën e autorit janë 
ndër objektivat kryesore të Zyrës për të 
Drejtat e Autorit. Zyra për të Drejtat e Autorit 
dhe të Drejtat e Përafërta, gjatë mbajtjes 
së konferencës ka bërë edhe promovimin e 
botimit të numrit të katërt të revistës “Autori”, 
publikimi i së cilës është bërë pikërisht më 
datë 26 prill 2018.  Revista “Autori” është 
revistë e profilizuar për fushën e pronësisë 
intelektuale, e cila përmban artikuj nga 
fusha e të drejtës pronësore intelektuale, 
përkatësisht nga e drejta e autorit dhe të 
drejtat e përafërta si dhe të drejtat pronësore 
intelektuale. 

Botimi i numrit të katërt 
i revistës “Autori” 
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Me qëllim të promovimit të të drejtave të 
autorit dhe informimit të palëve të interesit, 
Zyra për të Drejtat e Autorit ka organizuar 
punëtorinë njëditore me temën “Menaxhimi 
Kolektiv i të Drejtave të Autorit”, ku është 
folur për të drejtat e autorit dhe rëndësinë e 

tyre, për shoqatat kolektive dhe menaxhimin 
kolektiv. Në trajnim morën pjesë përfaqësues 
nga Dogana e Kosovës, Inspektorati i Tregut, 
Policia e Kosovës, Këshilli i Pavarur i Medieve, 
shoqatat e menaxhimit kolektiv dhe avokatë.

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat 
e Përafërta organizoi konferencën rajonale 
“Të Drejtat e Autorit në Kohën Digjitale”, 
me qëllim të shkëmbimit të përvojave në 
fushën e të drejtës së autorit, në të cilën 
morën pjesë ekspertë e avokatë në fushën 
e pronësisë intelektuale: Andrea Toth, nga 
Zyra për Pronësi Intelektuale në Hungari, 
Sofjan Jaupaj, nga Zyra për të Drejtat e 
Autorit në Shqipëri, Borut Bernik Bogataj, 
avokat për çështjet e pronësisë intelektuale 
në Slloveni, Marc John Randaza, avokat për 
çështjet e pronësisë intelektuale në SHBA. 
Në konferencë u trajtuan edhe tema rreth 
zhvillimeve të fundit në fushën e të drejtës 
së autorit, ndikimit të teknologjisë në të 
drejtën e autorit, ballafaqimi me shkeljet e të 
drejtave të autorit në hapësirat kibernetike, 
krijimi i një mjedisi për mbrojtje më të mirë 
të së drejtës së autorit e shumë tema të 

tjera. Në konferencë morën pjesë rreth 150 
pjesëmarrës nga institucionet e zbatimit 
të ligjit në fushën e të drejtës së autorit, 
prokurorë, gjyqtarë, avokatë, artistë e 
studentë.

Seminari njëditor “Menaxhimi Kolektiv 
i të Drejtave të Autorit”

“Konferenca Rajonale “Të Drejtat 
e Autorit në Kohen Digjitale”
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ZDA-ja ka vazhduar me këshillim ligjor të 
bartësve të të drejtave, të cilët janë informuar 
për të drejtat e tyre dhe mjetet juridike. Faqja 
e internetit e zyrës http://www.autori-ks.
com, vazhdimisht përditësohet me shumë 
informacion bazë në lidhje me lëndën e të 

drejtës së autorit, gjithashtu ka një seksion të 
pyetjeve dhe është në dispozicion në gjuhën 
serbe dhe angleze. Zyra vazhdoi të promovojë 
aktivitetin e saj në faqen e saj në Facebook, e 
cila deri më tani ka 3 mijë ndjekës dhe mijëra 
ndërveprime javore.

Këshillimi dhe informimi 
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Kosova ka filluar të shkëlqejë në futboll. 
Futbollistët, si heronjtë më të ri të Kosovës, 
po ecin gjurmëve të xhudistëve të z. Kuka, për 
të arritur majat. Dhe ecja përpara simbolizon 
“çkapjen” nga fundi i tabelës, fërfëllimën e një 
gjendjeje të panatyrshme, gjendjeje amullie 
dhe fillimin e lëvizjes. Kur je i “kapur” në fundin 
e një kënete, sa më shumë që “shpurdh”, 
ndodh që balta e murosur me vite, të përpijë 
edhe më shumë brenda.

Por a mund të arsyetohet qetësia e plotë në 
fund të kënetës, në fund të tabelës!

Për mendimin tim jo!

Mosdëshira për t’i ikur fundit të mbanë 
në fund! Mosaktiviteti të atrofon muskujt 
dhe në momentin kur hapet mundësia për 
t’i ikur fundit të mungon forca për të arrirë 
sipërfaqen, si pasojë. Në fushën e të drejtave 
të autorit, që nga viti 2012, përpiqemi të 
shkëputemi nga fundi i tabelës në rajon. 
Aktivitet kemi bërë, ujin e kemi trazuar, por 
ende nuk jemi shkëputur nga fundi! Kosova 
mbetet i vetmi vend i rajonit ku të drejtat e 
autorit shfrytëzohen dhe nuk kompensohen. 
Dhe për çudi, për këtë nuk ka pasoja!

Dhe për çudi nuk ka as fajtorë!

A do të jetë viti 2019 viti kur, sikurse futbolli, 
edhe të drejtat e autorit do të fillojnë të 
lëvizin lart dhe të ikin nga fundi i tabelës?

Kjo është një pyetje që secili autorë në 
Kosovë ka të drejtë ta bëjë! Kjo është një 
pyetje që secili krijues ndërkombëtar, vepra e 
të cilit shfaqet në Kosovë, ka të drejtë ta bëjë.

Janë shumë faktorë që ndikojnë për të qenë 
në këtë fund të tabelës:

-  Operatorët kabllorë në Kosovë si dhe 
ata online, asnjëherë nuk janë skuqur që 
shfrytëzojnë veprat artistike të punuara 
nga autorë vendorë dhe të huaj dhe nuk i 
kompensojnë këta autorë për shfrytëzimin 
e veprës së tyre, për çka i obligon edhe ligji! 
Procesi i negocimit me këta operatorë – 
shfrytëzues ka qenë shumë i pakëndshëm, 
edhe pse kompensimin e autorëve ua 
obligon edhe ligji! Besoj fuqimisht se 
zvarritja e vendimit për kompensim nuk 
do t’i falë këta operatorë dhe ligjërisht 
obligohen të bëjnë kompensimin e 
autorëve që nga viti 2012, kur shoqatat u 
funksionalizuan, pasi Ligji mbi të Drejtat e 
Autorit hyri në fuqi. Andaj s’ka kuptim kjo 
shtyrje e pafund.

-  Prapë sipas ligjit këta operatorë, nëse nuk 
përmbushin kriteret e parapara me ligj, 
nuk guxojnë të licencohen nga Komisioni 
i Pavarur i Medieve. Pra atyre do të 
duhej revokuar licenca dhe të mos kenë 
mundësi veprimi derisa të përmbushin 
obligimin ligjor që kanë për përmbushjen 
e kritereve ligjore. Këta operatorë kanë 

Blerim Gjoci
Kryetar Bordi në VAPIK

Fundi i tabelës
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shumë avokatë që paguhen për të lexuar 
dhe respektuar ligjin. Këta avokatë 
vazhdojnë të mbrojnë klientët e tyre që 
në mënyrë të paskrupullt shkelin ligjin, 
ndërsa mekanizmat shtetërorë që duhet 
implementuar ligjin heshtin. Hesht KPM-
ja që duhet të revokojë licencën, sepse 
ligji thotë se këta operatorë nuk mund të 
veprojnë pa një marrëveshje me shoqatat 
vendore për të drejtën e autorit. Dhe 
VAPIK-u ka trumbetuar këtë shkelje edhe 
në zyrat e KPM-së, fatkeqësisht pa ndonjë 
sukses!

Dhe kur po përmendim KPM-në, nuk duam të 
themi se KPM-ja është instrumenti i vetëm 
që do ta lëvizte Kosovën nga fundi i tabelës 
në rajon, por një pjesë të fajit e kemi të gjithë.

Mosdashuria ndaj Kosovës dhe ndjenja e 
vetëmohimit, besoj fuqimisht që janë një nga 
faktorët kryesorë për këtë fund të tabelës.

Futbollistët dhe xhudistët e Kosovës po japin 
gjithçka që mund të japë një njeri për punën 
që bën. Po japin maksimumin andaj edhe kanë 
ikur nga fundi i tabelës. Ndërsa në fushën e të 
drejtave të autorit dhe atyre të përafërta, në 
disa nga kompanitë me kapitalin më të madh 
në vend, siç duket nuk ka atdhedashuri. Disa 
prej tyre madje nuk kanë pronarë vendorë, 
por avokatët e tyre që zhvatin konsumatorin 
deri në centin e fundit, është e çuditshme se 
si nuk e duan Kosovën aspak. Pa fije turpi dhe 
pa fije atdhedashurie vazhdojnë të mbrojnë 
shkeljen e ligjit.

Në institucionet që e kanë për detyrë të 
sigurojnë dhe implementojnë ligjin, mungon 
guximi dhe atdhedashuria gjithashtu. 
Vendimet që mund të jenë jo fort të 
popullarizuara nuk merren dhe zvarriten. Të 
paktën deri më tani!

Dhe lind pyetja, viti 2019 a do të jetë viti kur 
lëvizim nga ky fund i tabelës, falë guximit të 
rigjetur të institucioneve të këtij vendi?

A do të kenë guxim institucionet të vendosin 
tarifën obligative për shfrytëzuesit e të 
drejtave të autorit brenda territorit të Kosovës 
dhe a do të kenë guxim implementuesit të 
dënojnë shkelësit?

VAPIK-u (Shoqata e Autorëve, Producentëve 
dhe Interpretueseve të Kosovës) që nga maji 
i vitit 2018 ka dorëzuar raportin përfundimtar 
dhe kërkesën për përcaktimin e tarifave, pas 

dështimit të pikës së fundit të paraparë me 
ligj – ndërmjetësimit, dhe është në pritje të 
një vendimi që duhet të përpilohet në Zyrën 
për të Drejtat e Autorit në MKRS dhe të 
aprovohet nga Qeveria e Kosovës. Vendim që 
po zgjat!

Vetëm një vendim na ndanë nga largimi nga 
fundi i kënetës. Vetëm një guxim për të shtyrë 
procesin na heq nga fundi i tabelës dhe besoj 
se edhe vendimi edhe procesi që pason do të 
jetë shumë i lehtë!

Do të jetë shumë i lehtë sepse është i 
natyrshëm. Do të jetë shumë i lehtë sepse 
na nxjerr nga kaosi. Do të jetë shumë i lehtë 
sepse Kosova ka njerëz të mirë megjithatë.

Njerëz që ia duan të mirën këtij vendi dhe nuk 
duan ta lënë në fund të tabelës.

Njerëz që kanë guxim që në momente 
vendimtare të japin drejtim dhe të marrin 
vendim.

Besoj fuqishëm se ky është fundi i fundit të 
tabelës!



REVISTË E PROFILIZUAR PËR FUSHËN E PRONSISË INTELEKTUALE

26

Rrahim Rama, 
Kryeshef i Agjencisë për Administrimin e 
Pasurisë së Sekuestruar apo Konfiksuar në 
Ministrinë e Drejtësisë

Administrimi i pasurisë së 
sekuestruar dhe të konfiskuar, 
produktet që mbrohen me pronësi 
intelektuale 
Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë së 
fituar në mënyrë të kundërligjshme paraqet 
një sfidë mjaft të madhe në luftën kundër 
krimit të organizuar, dhe lufta kundër kësaj 
dukurie është çështje praktike dhe jo vetëm 
teorike, e cila përcakton gatishmërinë e 
institucioneve ekzekutive në Kosovë për ta 
luftuar krimin e organizuar.

Luftimi i krimit të organizuar dhe konfiskimi i 
pasurisë së fituar nga vepra penale garanton 
qytetarët se pasuria e fituar në mënyrë të 
kundërligjshme nuk do të përdoret në të 
ardhmen nga kryerësit e veprave penale, për 
të avancuar krimin e organizuar apo për të 
zhvilluar këtë veprimtari kriminale.

Republika e Kosovës, duke synuar që të 
krijojë një kornizë ligjore në hap me të gjitha 
vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, ka 
ndërmarrë veprime duke hartuar legjislacionin 
e duhur për luftimin e krimit të organizuar 
dhe korrupsionit me theks të veçantë krijimin 
e Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së 
Sekuestruar dhe të Konfiskuar, mekanizëm 
ky i cili shërben në kuadër të Ministrisë së 

Drejtësisë, me detyrat dhe kompetencat 
e përcaktuara me ligj dhe aktet e tjera 
normative përcjellëse.

Agjencia për Administrimin e Pasurisë së 
Sekuestruar dhe të Konfiskuar ka për obligim 
të ruajë dhe ta administrojë pasurinë e 
sekuestruar dhe të konfiskuar të përdorur 
në veprën penale apo të fituar nga ajo, 
duke përfshirë edhe pasurinë e terrorizmit, 
me përjashtim të pasurisë së konfiskuar 
për realizimin e mbledhjeve të detyrimeve 
tatimore.

Agjencia ndërmerr veprime të nevojshme 
për ruajtjen adekuate dhe sigurimin e 
vlerës së pasurisë së sekuestruar dhe 
të konfiskuar. Ruajtja e vlerës mund të 
sigurohet me mbajtjen apo shitjen e pasurisë 
së sekuestruar dhe të konfiskuar nga ana e 
Agjencisë, në mënyrë që të zëvendësohet me 
një kundërvlerë monetare.

Por, Agjencia për Administrim të Pasurisë 
së Sekuestruar ose të Konfiskuar nuk 
administron me pasuritë të cilat bien në 
njërën nga këto kategori:
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•  Substancat narkotike, substancat 
psikotropike, analoge apo veglat, pajisjet 
apo materialet narkotike; 

•  Armët, municionet apo materialet plasëse; 

•  Prodhimet alkoolike, të duhanit dhe 
prodhimet e tjera për të cilat nuk ekziston 
deklarata doganore ose nëse janë falsifikuar;

•  Pasuria tjetër, e cila nuk mund të shitet për 
shkak të sigurisë shëndetësore, veterinare, 
apo të sigurisë publike.

Vlen të theksohet se Agjencia për Administrimin 
e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar që 
nga fillimi ka qenë pjesë e Task Forcës Kundër 
Piraterisë, ku ka dhënë kontribut në fushën 
ligjore dhe organizative të kësaj Task Force, si 
me rregulloren e punës po ashtu edhe në planin 
e punës dhe aktivitetet e tjera që ndërlidhen 
me fushëveprimin e Agjencisë si institucion. 

Po ashtu, nëse pasuritë e fituara vijnë si 
rezultat i veprës penale ne administrojmë me 
këtë pasuri por gjithnjë  konform vendimit 
gjyqësor.

Andaj, lirisht mund të themi se Agjencia për 
Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar 
dhe të Konfiskuar krahas administrimit me 
pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara në 
mënyrë indirekte luan një rol të rëndësishëm 
edhe në ruajtje të atyre pasurive që mbrohen 
me pronësi intelektuale, duke administruar 
pasuritë që kanë ndihmuar të kryhet vepra 
penale, si rastet p.sh. objekti apo mjeti me 
të cilin është kryer falsifikimi apo imitimi 
i markave si Adidas, Nike, falsifikimi i 
markave të cigareve, falsifikimi i produkteve 
farmaceutike, falsifikimi apo shtypja e 
paautorizuar e librave etj. Kështu pasuritë 
apo mjetet që kanë ndihmuar kryerjen e kësaj 
vepre penale janë dhënë në shfrytëzim apo 
janë shitur, duke kaluar si e hyrë në buxhetin 
e Republikës së Kosovës.
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Pronësia intelektuale është e ndarë në dy 
kategori, dhe atë: në të drejtën e pronësisë 
industriale dhe të drejtën e autorit. Pronësia 
industriale: përfshinë patentat, markat tregtare, 
dizajnin industrial dhe treguesit gjeografik. 
E drejta e autorit, mbron veprat letrare dhe 
artistike si novelat, poemat, filmin, veprat 
muzikore, veprat artistike si vizatimet, pikturat, 
fotografitë, skulpturat dhe dizajnin industrial e 
grafik.

Në këtë punim do të diskutohet vetëm për 
të drejtën e autorit, konkretisht për veprën 
e autorit dhe kushtet e mbrojtjes së saj. E 
drejta e autorit, është degë e së drejtës që 
merret me të drejtat intelektuale të krijuesve1. 
Njohja e të drejtave të autorit, bëhet për arsye 
kulturore dhe shoqërore. Të drejtat e autorit, si 
të drejta ekskluzive, ekzistojnë për një periudhë 
të caktuar kohore, me kalimin e kësaj kohe të 
përcaktuar2, veprat e autorit bëhen pjesë e 
domenit publik dhe mund të përdorën lirshëm. 
Në këtë aspekt, është me rëndësi të potencohet 
fakti se zhvillimi i një shteti varet nga kreativiteti 
i qytetarëve të tij3,kjo paraqet një nga shumë 
arsyet se pse është e rëndësishme e drejta e 
autorit për vendin tonë. Drejta e Autorit i jep të 
drejta ekskluzive autorit të veprës së mbrojtur, 
përjashtimisht duke marrë parasysh kufizimet 
e parapara ligjore. Çdo here, kur një person i 
caktuar, përveç autorit të veprës së mbrojtur, 
dëshiron të përdor veprën e mbrojtur të autorit, 
është i obliguar të kërkoj leje nga autori për 
përdorimin e veprës. Legjislacioni vendor dhe 
ndërkombëtar i fushës mbron veprat e autorit, 

1  Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale, Pronësia Intelektuale: Politikat, Legjislacioni dhe Përdorimi, Kapitulli 2: Fush-
at e Mbrojtjes së Pronësisë Intelektuale

2  Shih Ligji për të drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Ligji Nr. 04/L-065, 30 Nëntor 2011, në fuqi nga Dhjetori 2011, 
neni 61, Afati I Kohëzgjatjes.

3  Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale, Pronësia Intelektuale: Politikat, Legjislacioni dhe Përdorimi, Kapitulli 2: Fush-
at e Mbrojtjes së Pronësisë Intelektuale

për këtë arsye një ndër çështjet me rëndësi, në 
të drejtën e autorit, është se çfarë është vepra 
e autorit, dhe cilat janë kushtet e mbrojtjes së 
saj.

Veprat e autorit 
dhe kushtet
e mbrojtjes
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Në bazë të Konventës së Bernës, një ndër 
konventat kryesore ndërkombëtare për të 
drejtën e autorit, vepër e autorit, konsiderohet 
vepra letrare dhe artistike, që përfshin çdo 
prodhim të domenit shkencor, letrar dhe 
artistik, në çfarëdo forme të shprehjes.4 
Ky përkufizim, i lejon hapësirë manovruese 
shteteve anëtare te Konventës, lidhur me 
përcaktimin se cilat janë  veprat e mbrojtura, 
dhe kushtet të cilat duhet një vepër ti plotësoj 
për të gëzuar mbrojtje. Në bazë të legjislacionit 
tonë, veprat e autorit janë krijimet intelektuale 

4 Konventa e Bernës për Mbrojtjen e Veprave Letrare e Artistike, Neni 2.

5  Ligji për të drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Ligji Nr. 04/L-065, 30, Nëntor 2011, në fuqi nga Dhjetori 2011, Neni 
8 Veprat e Mbrojtura.

6  Ligji për të drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Ligji Nr. 04/L-065, 30 Nëntor, 2011, në fuqi nga Dhjetori 2011, Neni 
12 Krijimet pa mbrojtje; Konventa e Bernës për Mbrojtjen e Veprave Letrare e Artistike, Neni 2, paragrafi 1; TRIPS- Mar-
rëveshja mbi Aspektet Tregtare Të Pronësisë Intelektuale Neni 9, paragrafi 2; Traktati mbi të Drejtën e Autorit i Organizatës 
Ndërkombëtare të Pronësisë Intelektuale, Neni 2.

7  Fjala e regjistruar, në këtë punim përdorët për të treguar regjistrimin e veprës në CD, DVD apo mjetë tjetër të ruajtjes së 
veprave muzikore.

8 Në Britaninë e Madhe, veprat e autorit duhet të jenë të fiksuar në formë materiale për të gëzuar mbrojtje juridike.

9 Konventa e Bernës për Mbrojtjen e Veprave Letrare e Artistike, Neni 2, paragrafi 2

origjinale në lëmin e letërsisë, të shkencës 
dhe artit dhe që janë të shprehura në çfarë do 
mënyre.5 Nga ky përkufizim, dhe përkufizimi i 
veprës së autorit sipas konventës së Bernës, 
vihen në pah dy kushtet kryesore që një vepër 
duhet të i plotësoj, për të gëzuar mbrojtje. 
Kushti i parë për të gëzuar mbrojtje një vepër, 
është që ajo të jetë e shprehur. Veprat janë 
të mbrojtura vetëm atëherë kur janë të 
shprehura, ndërsa idetë janë të përjashtuara 
nga mbrojtja.6Shumë shpesh në jetën e 
përditshme, persona të caktuar që kanë një 
ide të caktuar, mendojnë se e njëjta mund të 
mbrohet, përgjigjja është se idetë nuk janë 
vepra të autorit, dhe për këtë arsye përdorimi i 
tyre mund të bëhet pa pagesë dhe pa kufizim. 
Në këtë kontekst, një emision televiziv, është 
i mbrojtur atëherë kur është i shprehur dhe i 
organizuar në një format të caktuar, ndërsa 
ideja e organizimit të emisionit të njëjtë është 
e pambrojtur. Një shembull tjetër, nëse një 
piktor, ka një ide për të pikturuar një vepër të 
caktuar, ideja e tij, nuk gëzon mbrojtje juridike, 
deri sa ajo të jetë e shprehur, respektivisht 
vepra të jetë e pikturuar.

Në bazë të legjislacionit tonë, vepra mund të 
jetë e shprehur në çfarë do forme. Në këtë 
aspekt, si shembull, vepra muzikore mund të 
gëzoj mbrojtje juridike edhe nëse nuk është 
e regjistruar7 apo e ruajtur. Për dallim, në 
disa vende që një vepër, të gëzoj mbrojtje, e 
njëjta duhet të jetë e shprehur në një formë 
të caktuar, respektivisht duhet që vepra 
të jetë e shprehur në formë të fiksuar apo 
të jetë e regjistruar. 8Sa i përket formës së 
shprehjes, dhe legjislacionit ndërkombëtar, 
duhet përmendur se Konventa e Bernës, 
këtë çështje e ka lënë të vendoset nga shtet 
anëtare të saj.9
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Kushti i dytë për të gëzuar mbrojtje një 
vepër, ajo duhet të jetë krijim intelektual 
origjinal, origjinaliteti i veprës është element 
me rëndësi, që është ngushtë i ndërlidhur me 
formën e shprehjes së veprës. Origjinaliteti 
i veprës, shprehet me veprën si krijim 
intelektual, dhe është nocion subjektiv si 
shprehje individuale e autorit, që është e 
ndërlidhur me personalitetin e autorit. Në 
këtë aspekt, duhet përmendur se sa i përket 
origjinalitetit të veprave, Konventa e Bernës, 
nuk jep ndonjë definicion, por tërthorazi e 
përmend çështjen e origjinalitetit në disa 
nene të saj.10

Në Bashkimin Evropian, origjinaliteti, si kusht 
për mbrojtjen e një vepre të caktuar është 
inkorporuar në direktivat Evropiane.11Me 
direktivën për mbrojtjen e Softuerëve 
Kompjuterik, kusht i vetëm për mbrojtje 
është, që programi kompjuterik të jetë 
origjinal, të jetë krijim intelektual i autorit.12

Lidhur me origjinalitetin e një vepre, në 
Bashkimin Evropian, është me rëndësi të 
përmendët edhe një vendim i Gjykatës 
Evropiane të Drejtësisë, ku thuhet se 
e drejta e autorit vepron në një lëndë 
e cila është origjinale, në kuptimin që 
është krijim intelektual i vetë autorit.1313 
Elementi i origjinalitetit, është i shprehur në 
legjislacionin tonë, sipas së cilit kërkohet 
që vepra e autorit të jetë krijim intelektual 
origjinal.14

Mirë po, lidhur me origjinalitetin dhe për 
të elementet tjera të veprës së autorit, 
nuk kemi ndonjë vendim të gjykatave 
vendore lidhur me këtë çështje. Gjykatat 
e vendeve tjera kanë konstatuar se vepra 
është origjinale vetëm atëherë kur shpreh 
përpjekjen intelektuale të krijuesit të saj, që 
i jep veprës karakter individual.15 Në vendin 

10  Konventa e Bernës për Mbrojtjen e Veprave Letrare e Artistike, Neni 2, paragrafi 3 “Përkthimet...duhet të mbrohen si vepra 
origjinale’, Neni 14bis’ Vepra Kinematografike duhet të mbrohet si një vepër origjinale”

11  Direktiva Evropiane mbi Mbrojtjen Ligjore të Programeve Kompjuterike, neni 1, paragrafi 3; Direktiva Evropiane mbi 
Kohëzgjatjen e të Drejtave, neni 6; Direktiva Evropiane mbi Bazat e të Dhënave, neni 3.

12 Direktiva mbi Mbrojtjen Ligjore të Programeve Kompjuterike, neni 1, paragrafi 3

13 ECJ C-5/08 Infopaq vs DDF

14  Ligji për të drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Ligji Nr. 04/L-065, 30, Nëntor 2012, në fuqi nga Dhjetori 2012, Neni 
8 Veprat e Mbrojtura.

15  Gjykata Belge, Belgium Court of Cassation, Në rastin 1/ 908, të datës 27.04.1989.

16  Ligji për të drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Ligji Nr. 04/L-065, 30, Nëntor 2012, në fuqi nga Dhjetori 2012, Neni 
8 Veprat e Mbrojtura. 17 Po aty, Neni

tonë në kuadër të veprave të mbrojtura, 
hynë, veprat gojore, veprat e shkruar, veprat 
muzikore, veprat teatrore, veprat filmike 
dhe veprat tjera të përmendura në mënyrë 
taksative,16 të cilat plotësojnë kushtet për 
mbrojtje të përmendura më lartë. Gjithashtu, 
veprat e pambaruara të autorit, pjesët 
përbërëse të veprës, si dhe titulli i veprës së 
autorit, gëzojnë mbrojtje nëse janë krijime 
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intelektuale origjinale.17 Përpos veprave të 
autorit, të cilat, me legjislacionin tonë, janë 
të njohura si krijime intelektuale origjinale, 
janë të mbrojtura edhe veprat e prejardhura, 
të derivuara nga veprat ekzistuese, si 
përkthimet, përshtatjet, aranzhmanet, 
orkestrimet muzikore dhe përpunimet tjera, 
për të cilat ligjvënësi ka paraparë se janë të 
mbrojtura më kusht se kanë plotësuar kushtet 
e mbrojtjes. Është mirë të përmendet fakti 
që disa vepra edhe pse i plotësojnë kushtet 
e parapara me lartë për të qenë vepra të 
autorit, dhe të gëzojnë mbrojtje juridike, të 
njëjtat, janë të përjashtuara nga mbrojtja, 
dhe janë të njohura si krijime pa mbrojtje. 
Në kuadër të krijimeve pa mbrojtje hynë 
ligjet, materialet zyrtare, përkthimet zyrtare, 
parashtresat dhe aktet tjera në procedurat 
administrative gjyqësore, materialet zyrtare 

17 Po aty, Neni 9.

18 18 Po aty, Neni 12.

të botuara për informim të publikut, dhe 
krijimet tjera të përmendura në ligj.18

Nga ajo që u elaborua më lartë, mund të 
konkludohet se eksitojnë dy kushte që të 
duhet të përmbushen më qëllim që një vepër të 
gëzoj mbrojtje, vepra duhet të jetë e shprehur 
dhe të jetë origjinale. Përkatësisht, mbrojtja 
nuk mund të jetë subjekt i formaliteteve 
tjera, si është rasti me të drejtat pronësore 
industriale. Veprat e autorit, fitojnë mbrojtjen 
juridike nga momenti i krijimit, dhe nuk ka 
nevojë për ndonjë njohje apo regjistrim nga 
ndonjë organ i caktuar administrativ.

“Veprat e autorit dhe kushtet e mbrojtjes” 
Artikulli i botuar në Revistën “Autori”, në 

Prill 2013 Autori, Valon Kashtanjeva LL.M 
Drejtor i Zyrës për të Drejtat e Autorit 

dhe të Drejtat e Përafërta Kandidat për 
doktoraturë në të Drejtën Civile – me fokus 

në Pronësinë Intelektuale
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Ioannis Kikkis 
PhD Universiteti i Nantes
Ekspert ndërkombëtar i të drejtave të autorit

Perspektivat e të drejtës së 
huazimit  publik në Kosovë

Themelimi i Sistemit të Mbrojtjes së të 
Drejtave të Autorit në Kosovë u krijua me 
hartimin e Ligjit për të Drejtat e Autorit 
dhe të Drejtat e Përafërta, miratuar në vitin 
2006. Ky Ligj nuk është zbatuar deri në vitin 
2011 derisa hyri në fuqi një ligj i ri mbi të 
Drejtën e Autorit, i cili parashikon të drejtën 
e huazimit publik për autorët në nenin 37.  
Ligji parasheh, siç lejohet me nenin 6 të 
Direktivës, të drejtën ekskluzive për të gjitha 
veprat, përveç programeve kompjuterike dhe 
bazave të të dhënave. E drejta e huazimit nuk 
zbatohet për ndërtesat dhe veprat e arteve 
të aplikuara në përputhje me dispozitat e 
Direktivës. Huazimi i veprave nga bibliotekat 
vetëm në mjediset e tyre është gjithashtu i 
përjashtuar në mënyrë eksplicite.

Së fundi, bibliotekat shkollore në të gjitha 
nivelet janë të përjashtuara nga pagesat e 
të drejtës së huazimit publik siç parashihet 
në par. 2 të nenit 37. Administrimi i të drejtës 
së kompensimit për autorët i është besuar 
organizatave të menaxhimit kolektiv në baza 
vullnetare sipas nenit 160.

E drejta e huazimit publik është e drejtë për 
të kontrolluar huadhënien dhe ka teknika të 
ndryshme ligjore për të arritur këtë qëllim. 
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Ekziston një përkufizim i të drejtës së huazimit 
publik në nenin 2.1, b të Direktivës 2006/105 
/ EC të BE-së, të 12 shtatorit 2006, si vënia 
në dispozicion për përdorim, për një periudhë 
të kufizuar kohore dhe jo për përfitim të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë ekonomik ose 
komercial, kur bëhet përmes objekteve që 
janë të qasshme për publikun.

E drejta e huazimit publik nuk është pjesë e 
Konventës së Bernës për mbrojtjen e të drejtës 
së autorit. Ajo është njohur pas një lufte të 
vazhdueshme që daton që nga shekulli i 19-
të. Në atë kohë, shoqatat e autorëve kërkuan 
kompensim për uljen e shitjeve të librave 
për shkak të veprimtarisë së bibliotekave 
komerciale, të cilët u huazonin libra klientëve 
të tyre kundrejt një abonimi apo pagese.  Kur 
e drejta e huadhënies publike u prezantua 
për herë të parë në Gjermani në vitin 1972, 
bibliotekat komerciale u zëvendësuan 
pothuajse nga bibliotekat publike që 
propozonin huazimin falas. Kjo sigurisht 
shkakton disa vështirësi, sepse nuk ka bazë 
për llogaritjen e kompensimit për huazim 
falas.

Aktualisht 35 vende në të gjithë botën kanë 
sisteme DHP. 30 prej tyre janë në zonën 
evropiane. Vendi i parë që krijoi një sistem 
DHP ishte Danimarka në vitin 1946, e ndjekur 
nga Norvegjia në vitin 1947 dhe Suedia në 
vitin 1954. Sistemi DHP më i fundit që u krijua 
ishte në Greqi në 2017. Skemat e huazimit 
publik janë fitimprurëse për autorët dhe në 
disa raste të jashtëzakonshme për botuesit. 
Vendet nuk ndajnë të njëjtën qasje, por në 
përgjithësi pagesat e DHP-së financohen 
drejtpërdrejt nga buxheti i shtetit. Në 
pak raste financimi vjen nga buxhetet 
e bibliotekave, për shembull në Holandë. 
Kështu, pagesat DHP nuk kanë efekt të 
kundërt në buxhetet e bibliotekave dhe 
qasjen e lirë të përdoruesve në bibliotekat 
publike. Edhe në rastet kur bibliotekat 
individuale kontribuojnë në financim, DHP-ja 
konsiderohet si një pagesë legjitime, sepse 
ajo u jep autorëve kompensim të drejtë për 
përdorimin e veprave pa pagesë nga publiku.

Huazimi i E-librave po rritet me shpejtësi. 
3 vende në të gjithë botën - Kanadaja, 
Danimarka dhe Britania e Madhe prezantuan 
pagesat për huazimin e E-librave. Pas një 
vendimi të rëndësishëm nga Gjykata e 
Drejtësisë e Bashkimit Evropian në vitin 
2016, huazimi elektronik konsiderohet të 
jetë i mbuluar nga Direktiva e të Dhënave të 
Huazimit.

Është e rëndësishme të kuptohet se e drejta 
e huazimit publik është e drejtë reale e 
autorëve dhe jo ndonjë lloj favorizimi për 
autorët. Është një kompensim i drejtë për 
dëmet që rezultojnë nga reduktimi i shitjeve 
për shkak të përdorimit pa pagesë të veprave 
në bibliotekat publike.

Edhe në rastet kur përfitimet më të mëdha 
sigurohen nga skemat e të drejtës së huazimit 
publik një kontribut i tillë është i rëndësishëm 
për diversitetin gjuhësor dhe kulturor, duke 
siguruar mbështetje jetike për autorët që 
shkruajnë në gjuhët e pakicave, nuk duhet të 
harrojmë kurrë se autorët duke krijuar veprat 
e tyre tashmë kanë kontribuar për çdo politikë 
arsimore, kulturore ose sociale dhe ata nuk 
duhet të bëhen sponsorë të këtyre politikave. 
Qasja e lirë në bibliotekat publike duhet të 
financohet nga qeveritë në të njëjtën mënyrë 
si arsimi ose sigurimi social.
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DHP-ja mbështet edukimin e publikut dhe 
lexueshmërinë. Kjo bën një ndryshim të 
vërtetë për jetën e autorëve, veçanërisht për 
ata autorë që nuk janë ndër bestsellerët, siç 
janë përkthyesit, ilustruesit e librave, autorët 
e librave për fëmijë, për të cilët fitimet 
që burojnë nga e drejta e huazimit publik 
përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave. Ka 
edhe shumë mundësi spin-off që rrjedhin nga 
DHP-ja për autorët. Autorët, librat e të cilëve 
janë jashtë shtypit, mund t›i ndihmojë që t›i 
bindin botuesit t›i shtypin përsëri librat. Të 
hyrat vjetore nga DHP-ja janë gjithashtu një 
përforcues moral i madh për të gjithë autorët.

Ekzistojnë përfitime të pamohueshme për 
prezantimin e një skeme operative të huazimit 
publik në Kosovë. Ka dy elemente kryesore 
për një skemë të suksesshme, përfshirja 
e autorëve, pasi fushata mbetet një rrugë 
thelbësore për t’u ndjekur dhe krijimi i një 
modeli që i përshtatet më së miri rrethanave 
kombëtare të Kosovës, duke përfituar nga 
praktikat më të mira ndërkombëtare.

Ekzistojnë bazat themelore të nënvizuara 
nga Komiteti Drejtues Ndërkombëtar i DHP-
së në kapitullin e tyre të praktikave më të 
mira të DHP-së. Shmangni përjashtime të 
mëdha dhe përfshini bibliotekat publike 
në llogaritjen e pagesave për autorët për 
huazimin e veprave të tyre. Kjo është në 
përputhje me shumë vendime të rëndësishme 
nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë në 
lidhje me disa vende që kanë kërkuar të 
përjashtojnë bibliotekat publike nga DHP-ja. 
Të gjitha bibliotekat publike, duke përfshirë 
bibliotekat shkollore dhe universitare, duhet 
të merren në konsideratë për llogaritjen e 
pagesave DHP.

Financimi është thelbësor që të mos ndikojë 
në buxhetet e bibliotekave, buxheti i të cilave 
është ndoshta shumë i ulët por financimi 
duhet të vijë nga qeveria qendrore. Niveli i 
financimit të DHP-së duhet të krijohet në bazë 
të negociatave me mbajtësit e të drejtave 
dhe duhet të sigurojë të ardhura adekuate të 
paktën për autorët. Kështu, është gjithashtu 
e rëndësishme të përcaktohet se cilat lloje 
të veprave të autorëve do të jenë subjekt i 
kompensimit. Huazimi i librave të shtypur 
është themelor për të gjitha sistemet DHP, 
por mund të përfshihen edhe lloje të tjera të 
veprës.

Aktet nënligjore duhet gjithashtu të 
identifikojnë kategoritë e ndryshme të 
autorëve që kualifikohen për kompensim- si 
shkrimtarë, ilustrues, përkthyes, fotografë, 
artistë të tjerë vizualë etj. dhe sasinë e 
kompensimit të DHP-së e cila do t’ju takojë.

Nëse pagesa bazohet në huazim sesa (e jo) 
në llogaritjen e numrit të rafteve, ekziston 
një rast për t’u rekomanduar si praktikë e 
mirë një sistem që do të ofrojë kompensim 
për autorët, veprat e të cilëve nuk janë 
të huazuara, por që mbahen në seksione 
referente për on-the-spot siç ndodh në 
sistemin DHP në Suedi. Por çfarëdo qoftë 
mënyra e llogaritjes, pagesat duhet në një 
farë mënyre të reflektojnë madhësinë e 
sektorit të bibliotekës dhe nivelin e përdorimit 
nga publiku. Në përcaktimin e asaj që 
nënkuptohet me shpërblim adekuat ose të 
barabartë, Komiteti mbështet përdorimin 
e formulës që rrjedh nga hulumtimet dhe 
rekomandimet e bëra nga Koordinatori në 
Forumin e IFRRO DHP-së së nëntorit 2016. 
Kjo merr parasysh disa variable si Produkti 
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Kombëtar Bruto, madhësia e bibliotekës 
dhe sektorët e botimit, financimi qeveritar 
i bibliotekave, etj. duke ofruar një figurë të 
synuar për financimin e DHP-së së shteteve 
individuale dhe mund të merret në faqen 
internacionale të internetit të DHP-së (PLR  
International): www.plrinternational.Com. 

Së fundi, Qeveria duhet të marrë në 
konsideratë zbatimin e një pagese maksimale 
për të siguruar që autorët / botuesit më të 
popullarizuar nuk marrin pjesën më të madhe 
të fondit DHP. Kjo është praktikë e zakonshme 
në shumicën e sistemeve DHP. Në mënyrë që 
të administrohen pagesat e DHP-së dhe të 
lëvizin shpejt dhe me efikasitet për të krijuar 
sistemin, duhet të krijohet një Shoqatë të 
Menaxhimit Kolektiv të autorëve të veprave 
vizuale -SHMK. SHMK-ja e përzgjedhur 
mund të mbledhë çfarëdo të dhënash që 
kërkohet nga bibliotekat për të mbështetur 
llogaritjet e pagesave DHP, për të menaxhuar 
regjistrimin e autorëve që aplikojnë për DHP 
dhe për të administruar pagesat.

Për një vend të ri si Kosova do të ishte 
e dobishme për të mbështetur gjuhën 
kombëtare që nuk flitet gjerësisht në botë, 
edukimin publik dhe lexueshmërinë, duke 
siguruar disa të ardhura për autorët të cilët 
zakonisht hasin në sfida për të krijuar veprat 
e tyre dhe janë të dënuar nga pasiguritë 
financiare. 
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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 

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

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

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

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

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

Të drejtat ekonomike 

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

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

E drejta e shpërndarjes nënkupton të drejtën 
ekskluzive të autorit për të lejuar ose ndaluar 
vënien në qarkullim të veprës origjinale apo 
kopjet e veprës së tij përmes shitjes apo 
ndonjë forme tjetër të bartjes së pronësisë, 

si për shembull shitjen e një libri, pikture apo 
skulpture. Kjo e drejtë shuhet me shitjen e 
parë ose bartjen në formë tjetër të pronësisë 
për origjinalin apo kopjen e veprës.

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

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

E drejta e huazimit publik është e drejtë e 
autorit për kompensim të arsyeshëm kur 

origjinali ose ekzemplari i veprës së tij vihet në 
dispozicion përmes institucionit publik, për t’u 
përdorur për kohë të caktuar dhe pa përfitim 
të drejtpërdrejtë apo të tërthortë pasuror. 

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

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

E drejta e ekzekutimit muzikor publik është 
e drejta e komunikimit të veprës muzikore 
përmes ekzekutimit të drejtpërdrejtë para 
publikut. E drejta e shfaqjes publike është 
e drejta e komunikimit të veprave skenike 
drejtpërdrejt para publikut. 

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

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

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

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

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

komponenten morale dhe 
pasurore të së drejtës së 
autorit 

E drejta e autorit i njeh krijuesit të veprës së 
autorit disa të drejta të caktuara. Ndryshe, 
të drejtat e tilla të autorit hynë në grupin e 
të drejtave subjektive civile (që i karakterizon 
pushteti-autorizimi i titullarit që të njëjtat ti 
shfrytëzoj dhe disponoj), e që karakteristikë e 
përbashkët e të cilave është qarkullueshmëria 
(bartja) e të drejtave subjektive civile. 
Në këtë kuptim, bartja-qarkullueshmëria 
është karakteristikë edhe e të drejtave të 
autorit, të cilat burojnë nga vepra e autorit. 
Megjithatë, në të drejtën e autorit duhet të 
bëhet dallimi ndërmjet komponentit moral 
dhe komponentit pasurorë të të drejtave në 
veprën e autorit. Komponenti moral përbëhet 
nga të 

Sefadin Blakaj, 
M.A, Fakulteti Juridik

KONTRATAT NË 
TË DREJTËN 
E AUTORIT

Në të drejtën, mbrojtje të veçantë juridike 
gëzojnë edhe “të mirat”, gjegjësisht 

“vlerat” të cilat janë produkt i mendjes, 
shpirtit, ose intelektit njerëzor. Ndryshe, 
këto produkte  në të drejtën njihen edhe si 
produkte të intelektit njerëzorë, ndërsa e 
drejta e cila njehë dhe garanton këto produkte 
të intelektit dhe të jetës artistike të njeriut 
quhet “e drejta e pronësisë intelektuale”. E 
drejta e autorit, si një nga institutet kryesore 
të së drejtës së pronësisë intelektuale, në 
veçanti i rregullon aspektet e përcaktimit 
të kuptimit të veprës së autorit, njohjes dhe 
garantimit të të drejtave morale (personale) 
të autorit, si dhe mundësisë së eksploatimit 
ekonomik të veprës së autorit. Në vijim, 
në këtë punim, do të adresohen vetëm 
disa aspekte të mundësisë së bartjes dhe 
eksploatimit ekonomik të veprës së autorit, 
përmes kontratave të së drejtës së autorit. 
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drejta morale-personale të autorit, të cilat i 
njihen vetëm autorit dhe të cilat nuk mund të 
jenë subjekt i bartjes ose qarkullueshmërisë 
juridike, gjegjësisht të njëjtat janë të lidhura 
me personalitetin e autorit dhe rrjedhimisht 
nuk mund të jenë lëndë e kontratave të 
autorit (si psh. e drejta e shënimit si autor i 
veprës dhe e njohjes së autorësisë, e drejta 
e respektimit të pacenueshmërisë së veprës 
së autorit, e drejta e pendimit-ndryshimit 
të veprës së autorit, e të ngjashme). Si dhe 
komponenti pasurorë i veprës së autorit, 
i cili përbëhet nga e drejta e autorit që ta 
shfrytëzoj dhe eksploatoj ekonomikisht 
veprën e autorit, e që të njëjtat mund të jenë 
subjekt i qarkullueshmërisë juridike dhe atë 
qoftë për të gjallë të autorit (bartja përmes 
kontratave të autorit), ose pas vdekjes së 
autorit (bartja në trashëgimtarët e autorit 
çoftë sipas Ligjit për trashëgiminë, ose me 
testament). Në vijim le të trajtojmë bartjen 
e të drejtave të autorit (të shfrytëzimit të 
veprës së autorit) gjatë jetës së autorit dhe 
atë me kontratën e autorit. 

II.  E drejta kontraktore                                        
e autorit

Një nga interesat kryesore të autorit, e 
gjithashtu edhe një e drejtë esenciale e 
autorit, është shfrytëzimi (ose eksploatimi) 
ekonomik i veprës së autorit dhe atë për të 
gjallë të autorit. Kjo nënkupton mundësinë që 
autori veprën e tij ta eksploatoj ekonomikisht 
personalisht (e që nuk është rasti më 

i shpeshtë pasi që autorit shpeshherë 
i mungojnë kapacitetet ekonomike të 
shfrytëzimit më të mirë të veprës së autorit), 
ose që shfrytëzimi ekonomik i veprës së 
autorit të bartet në palët e treta (e që ky 
është rasti më i shpeshtë). Sigurisht, këtë 
e mundësojnë kontratat e autorit ose e 
drejta kontraktore e autorit, qëllimi i të cilës 
është që autorit ti ofroj mbrojtje juridike në 
marrëdhëniet juridike të cilat themelohen në 
mes të autorit dhe palëve të treta, e që kanë 
për qëllim shfrytëzimin ekonomik të veprës 
së autorit.

Burimi primar juridik nacional i të drejtës 
kontraktore të autorit është Ligji për të 
drejtat e autorit dhe të drejtave të tjera të 
përafërta, Ligji Nr.04/L-065, i adoptuar me 
11 nëntor, 2011, posaçërisht nenet e të njëjtit, 
duke filluar nga Neni 75, e deri të Neni 106 i 
të njëjtit (në vijim ky Ligj i referuar edhe si: 
Ligji për të drejtën e autorit). Burim sekondar 
nacional i të drejtës kontraktore të autorit 
janë dispozitat e Ligjit mbi marrëdhëniet 
e detyrimeve, Ligji nr. 04/L-077, adoptuar 
me 10 maj 2012, gjegjësisht dispozitat e 
të njëjtit të cilat rregullojnë aspektet e të 
drejtës kontraktore në përgjithësi (shih 
në këtë kuptim një përcaktim të tillë nga 
Paragrafi 75.3 i Ligjit për të drejtën e autorit). 
Në vijim të kësaj, le të fokusohemi vetëm në 
aspektet e të drejtës Kontraktore të autorit 
dhe kontratat e autorit ne veçanti.  
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III.  Elementet esenciale                                
të kontratave të autorit

Para se gjithash, me kontratën për 
shfrytëzimin e veprës së autorit (ose në 
vijim edhe si kontrata e autorit), palët në 
këto kontrata duhet të saktësojnë veprën 
e autorit, të saktësojnë se në çka konsiston 
shfrytëzimi ekonomik i veprës së autorit, si 
dhe përcaktimin e kompensimit - honorarit 
për autorin. Tutje, me kontratë mund të bëhet 
përcaktimi i territorit të shfrytëzimit të veprës 
së autorit dhe kohëzgjatja e shfrytëzimit. Le 
të vejmë theksin në vijim në këto elemente të 
kontratës së autorit.   

1.  Lënda e bartjes me kontratat 
    e autorit

Lëndë e bartjes me kontratat e autorit, 
gjegjësisht lëndë e kontratave të autorit 
mund të jenë vetëm të drejtat pasurore të 
autorit (eksploatimi ekonomik i veprës së 
autorit). Bartja e të drejtave pasurore të 
autorit në persona të tretë, për të gjallë të 
autorit, kryesisht mundësohet me kontratat 
e autorit. Në kuptim të Ligjit për të drejtën 
e autorit, bartja e të drejtave pasurore 
të autorit mund të kufizohet në lidhje me 
caktimin e përmbajtjes së bartjes, kufizimin 
që vepra e autorit të shfrytëzohet vetëm në 
territorin e caktuar, të shfrytëzohet vetëm 
për afatin e caktuar (Neni 76.1 i Ligjit për të 
drejtën e autorit. Në vijim nenet e cituara 
të këtij Ligji citohen vetëm individualisht si 
“Nene”, dhe nënkuptojnë nenet e këtij Ligji). 
Nëse palët me kontratë nuk përcaktojnë 
territorin e shfrytëzimit të veprës së autorit, 
do të konsiderohet se shfrytëzimi duhet 
të bëhet në tërë territorin e Republikës së 
Kosovës (Neni 77.2).

Në kuptim të vëllimit të bartjes së të drejtave 
pasurore të autorit, bartja e të drejtave 
pasurore të autorit në persona të tretë mund 
të jetë ekskluziv dhe jo-ekskluziv (Neni 76.2). 
Të kalimi ekskluziv i të drejtave pasurore të 
autorit, personi i tretë (kontraktuesi i autorit), 
fiton të gjitha të drejtat në eksploatimin 
ekonomik të veprës së autorit, duke 

përjashtuar për këtë qëllim çfarëdo ndërhyrje 
nga personat e tretë, përfshirë edhe autorin. Te 
kalimi jo-ekskluziv, ashtu si është përcaktuar 
me kontratën e autorit, autori ruan të drejtën 
që edhe vet personalisht, ose një person 
tjetër i tretë, ta shfrytëzoj veprën e autorit 
(Nenet 76.3 dhe 76.4). Shfrytëzimi ekskluziv 
i veprës së autorit duhet të kontraktohet 
shprehimisht. Nëse palët shprehimisht nuk e 
kanë paraparë nëse shfrytëzimi i veprës së 
autorit është ekskluziv, atëherë konsiderohet 
se palët kanë kontraktuar shfrytëzimin jo-
ekskluziv të veprës së autorit (Neni 77.1).

Si të kalimi ekskluziv, ashtu edhe të kalimi jo-
ekskluziv, mundësia e bartjes së mëpastajme 
të shfrytëzimit të veprës së autorit (nën 
kontraktimi) në persona të tretë duhet 
posaçërisht të kontraktohet. Nëse një gjë 
e tillë nuk është parapa me kontratë, nën 
kontraktimi i të drejtave pasurore të autorit 
nuk mund të bëhet pa lejen e autorit (Neni 
78.1). Përjashtimisht, ky kufizim nuk është 
i aplikueshëm nëse në rast të shitjes apo 
likuidimit të personit juridik, kur ky i fundit 
është titullar i shfrytëzimit të së drejtës së 
autorit (Neni 78.2).

2. Shpërblimi për autorin

Si kundërvlerë për bartjen e shfrytëzimit 
ekonomik të veprës së autorit në 
kontraktuesin e autorit, autorit i takon një 
shpërblim adekuat, e që ndryshe quhet 
edhe honorari i autorit. Shpërblimi i autorit 
caktohet me kontratë, e që është rezultat i 
marrëveshjes së palëve në Kontratë, e që 
mund të jetë i kontraktuar si një shumë e 
tërësishme (paushall), ose që shuma e tillë 
mund të caktohet nga palët varësisht nga 
kriteret që marrin për bazë, si: varësisht nga 
masa e shfrytëzimit të veprës së autorit, ose 
varësisht nga efektet-përfitimet ekonomike 
nga shfrytëzimi i veprës, ose në varësi me 
madhësinë ose cilësinë e veprës, ose edhe 
kritere tjera relevante që mund të themelohen 
ndërmjet palëve me kontratë (84.1).

Kryesisht, palët caktojnë shpërblimin për 
autorin me kontratë për shumën përkatëse, 
ose që shuma e shpërblimit mund të 
caktohet edhe pas momentit të lidhjes së 



Botimi V - Prill 2019

41

kontratës, sipas kritereve të treguara më 
lartë, ose edhe sipas kritereve tjera të cilat 
palët i kanë saktësuar më kontratë. Të 
kontraktimi paushall i shpërblimit të autorit,  
autorit i takon  drejta që të kërkoj ndryshimin 
e shpërblimit, nëse autori argumenton se 
shpërblimi paushall i kontraktuar është 
në disproporcion me fitimet e realizuara 
nga shfrytëzimi i veprës së autorit. Këtë të 
drejtë autori mund ta realizoj në afatin prej 
dy viteve (afati subjektiv) dhe në afatin prej 
dhjetë viteve (afati objektiv). Nga kjo e drejtë 
autori nuk mund paraprakisht (me kontratë) 
të heqë dorë me kontratë (Neni 85).

IV.  Disa karakteristika tjera       
te kontratave të autorit

Ligji për të drejtën e autorit kërkon që kontrata 
e autorit të përmbaj para se gjithash informata 
për identifikimin e palëve, identifikimin e 
veprës së autorit, identifikimin e të drejtave 
(përcaktimin e vëllimit të shfrytëzimit të 
veprës së autorit) që barten në palën tjetër 
kontraktuese, saktësimin e kompensimit 
për autorin si dhe saktësimin e mënyrës 
së pagesës, kufizimet rreth përmbajtjes së 
shfrytëzimit, shtrirjes territorialeve, ose afatit 
të shfrytëzimit të veprës së autorit (Neni 
75.2). Në kuptim të kësaj dispozite, si dhe 
të dispozitave tjera të Ligjit për të drejtën e 
autorit, duket se elementet e përmbajtjes 
së kontratës së autorit të saktësuara në 
Paragrafin 75.2, kanë karakter dispozitiv dhe 
këshillues për palët. Kontrata për veprën e 
autorit do të jetë e plotfuqishme edhe nëse 
ndonjë nga këto elemente të përmbajtjes së 
kontratës së autorit, të sipërpërmendura, nuk 
përfshihet në tekstin e kontratës së autorit. 
Të paktën, palët kontraktuese duhet të 
saktësojnë elementet esenciale të kontratës 
së autorit, të cilat u adresuan edhe më sipër, 
në këtë punim.

Ligji për të drejtën e autorit kërkon formë 
të shkruar për kontratën e autorit (Neni 83). 
Në këtë kuptim, sipas kësaj kërkese ligjore, 
palët kontraktuese duhet të ekzekutojnë 
marrëveshjen e tyre për shfrytëzimin e 
verës së autorit në formë të një dokumenti 
të shkruar. Megjithatë, edhe përkundër 
kësaj kërkese ligjore, një kontratë e autorit 
do të jetë e plotfuqishme edhe nëse palët 
kontraktuese marrëveshjen e tyre nuk e kanë 
ekzekutuar në formë të një dokumenti të 
shkruar (mungesa e formës). Ligjvënësi ka 
bërë kujdes që të mbrohet interesi i autorit 
në rast të lidhjes jo-formale të kontratës së 
autorit. Në një rast të tillë të mungesës së 
formës, të gjitha çështjet e diskutueshme 
dhe të cilat kanë nevojë që të interpretohen, 
do të interpretohen në interesin e autorit 
(Ligji mbron interesin e autorit në rast të 
mungesës së formës së kontratës së autorit 
- Neni 83.2). 

Shkruar nga:
Sefadin Blakaj,

 M.A, Fakulteti Juridik
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Gent Berisha
Zyrtar për Marka Tregtare
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Agjencia për Pronësi Industriale

Rëndësia e pronësisë 
intelektuale në zhvillimin 
e ndërmarrjeve të vogla 
dhe të mesme
Pronësia intelektuale i referohet krijimeve, 
shpikjeve, veprave letrare dhe artistike, dizajneve 
dhe simboleve, emrave dhe imazheve të 
përdorura në tregti. Pronësia intelektuale është e 
mbrojtur me ligj dhe ndahet në dy degë: të drejtat 
e pronësisë industriale dhe të drejtat e autorit.

Të drejtat e pronësisë industriale përfshijnë: 
markat tregtare, patentat, dizajnet industriale, 
emërtimet e origjinës dhe treguesit gjeografikë.

Pronësia intelektuale qe një kohë të gjatë është 
faktor me rëndësi në zhvillimin ekonomik.

Duke pasur parasysh që ndërmarrjet e vogla dhe 
të mesme përbëjnë rreth 90% të pjesëmarrjes 
së tregut global, është e rëndësisë së veçantë 
që pronësia intelektuale të shihet si element i 
pandashëm në ekonomi (Sukarmijan & Sapong, 
2014). 

Tradicionalisht, pasuria fizike ka qenë 
përcaktuese për vlerën e një biznesi dhe 
përcaktuese për pozitën e një ndërmarrjeje në 
treg, por këta skenarë kanë ndryshuar si rezultat 
i revolucionit të teknologjisë së informacionit, 
kapitalit njerëzor, objekteve të pronës si: markat, 
dizajnet dhe pasuritë e tjera jomateriale.

Shfrytëzimi strategjik i pronësisë intelektuale 
mund të rrisë ndjeshëm konkurrencën në 

ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pronarët e 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme duhet të 
sigurohen që janë të gatshëm të përballen me 
sfidat dhe të marrin masa për të shfrytëzuar 
pronësinë intelektuale dhe ta mbrojnë kudo që 
të jetë e mundur. Ashtu si asetet fizike, asetet 
e pronësisë intelektuale duhet të sigurohen, 
vlerësohen dhe mirëmbahen (Sukarmijan & 
Sapong, 2014).

Rëndësia e pronësisë intelektuale është e madhe 
dhe përdoret kudo në ekonomi, duke mbështetur 
inovacionin dhe kreativitetin në treg.

Aplikimi për mbrojtje të pronës intelektuale 
është hap i rëndësishëm për kompaninë drejt  
parandalimit të shkeljeve të mundshme dhe 
po ashtu kthimit të ideve në aset të biznesit 
me një vlerë për tregun. Pronësia intelektuale 
i mundëson kompanisë që të përfitojë nga 
kapaciteti dhe kreativiteti i tyre (Yoon, 2015). 

Pronësia intelektuale mund të gjenerojë të 
ardhura për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 
përmes licencimit, shitjes ose komercializimit të 
produkteve dhe shërbimeve. Po ashtu të drejtat 
e pronësisë intelektuale mund të rrisin vlerën e 
ndërmarrjes në sytë e investitorëve të huaj dhe 
institucioneve financiare (Heitner, 2017). 
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Është e rëndësisë së veçantë që një shpikje të 
patentohet sepse në rastin e kundërt ajo shpikje 
mund të humbasë kundrejt konkurrentëve të 
mëdhenj që janë në një pozicion më të mirë për të 
komercializuar produktin ose shërbimin me një 
çmim më të volitshëm, duke e lënë krijuesin pa 
ndonjë përfitim financiar ose shpërblim. Mbrojtja 
e pronësisë intelektuale u jep investitorëve, 
klientëve dhe palëve të tjera një ndjenjë besimi 
në angazhimin dhe pasionin jo vetëm drejt 
suksesit, por gjithashtu drejt liderizmit të tregut 
(Yoon, 2015).

Ekziston ndërlidhje mes pronësisë intelektuale 
dhe zhvillimit të produktit, përmes zhvillimit të 
biznesit dhe strategjive: nga zhvillimi i produktit 
në dizajn, nga ofrimi i shërbimit në marketing dhe 
nga rritja e burimeve financiare për të eksportuar 
ose zgjeruar biznesin e saj përmes licencimit ose 
franshizës. 

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme duhet të 
kenë të njohur pronësinë intelektuale për dy 
arsye: është shumë e rëndësishme të mbrohet 
një shpikje dhe të mos kopjohet, po ashtu është 
shumë e rëndësishme që ndërmarrjet e vogla dhe 
të mesme të njohin pronën intelektuale dhe të 
shmangin aktivitetet e paligjshme (Team, 2015).

Tani, duke e ditur që pronësia intelektuale 
ndihmon në nxitjen e inovacionit, ndihmon në 
kthim monetar, në krijimin e dukshmërisë së 
markës dhe në sigurimin e rritjes organizative, 
Bashkimi Evropian po përpiqet të krijojë 
ndërgjegjësim në lidhje me pronën intelektuale 
përmes trajnimeve mbi pronësinë intelektuale, 
informatave teknologjike, sigurimit të ndihmës 
financiare për shpikjet etj.

Teknologjia e re si TM CLUD dhe NPER 
ka avancuar lehtësimin e menaxhimit të 
pronësisë intelektuale, duke kontrolluar dosjet, 
dokumentacionet, afatet dhe duke ndihmuar të 
përcjellë në kohë objektet e pronës intelektuale 
për validitetin e tyre (Yoon, 2015).

Kundrejt anës pozitive në shfrytëzimin e pronës, 
ekzistojnë disa pengesa te ndërmarrjet e vogla 
dhe të mesme të cilat ndikojnë në mbrojtjen e 
pronësisë intelektuale.

Informacioni i pamjaftueshëm mbi rëndësinë e 
pronësisë intelektuale në biznes, kostot e larta 
që lidhen me marrjen dhe zbatimin e të drejtave 
të pronësisë intelektuale, perceptimet se sistemi 
i pronësisë intelektuale është i fshehtë, shumë i 
rëndë dhe konsumon kohë janë ndër arsyet pse 
shumë ndërmarrje janë të vonuara në mbrojtjen 
e pronësisë intelektuale. Po ashtu faktori kohë 
dhe kostoja e regjistrimit shihen si pengesa 
(Sukarmijan & Sapong, 2014). 

Bazuar në numrin e madh të aplikimeve në 
Agjencinë për Pronësi Industriale ekziston 
nevoja për të aktualizuar bashkëpunimin 
ndërmjet Agjencisë për Pronësi Industriale, 
institucioneve mbështetëse të ndërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme, shoqatave të ndryshme 
të biznesit, Qeverisë, dhe institucioneve të 
tjera relevante me qëllim të informimit të duhur 
lidhur me rëndësinë e pronësisë intelektuale. 
Institucioni përkatës po ashtu mund të merret 
me promovimin e pronësisë intelektuale duke 
realizuar një kampanjë vetëdijesuese.

Mund të ketë po ashtu forma të reja të lehtësimit 
lidhur me aplikimin dhe regjistrimin e pronës 
industriale. 
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TASK FORCA KUNDËR 
PIRATERISË DHE 
FALSIFIKIMIT SEKTORI 
PËR HETIME TË KRIMEVE 
KIBERNETIKE

Fadil Abdyli
Shef – Sektori për Hetime të Krimeve Kibernetike 
Policia e Kosovës

Duke bërë një analizë të vogël mund të 
nxjerrim një përfundim se hapësira 

kibernetike është shndërruar në një “univers” 
në vete. Referuar në ueb-faqen https://www.
internetworldstats.com, interneti në nivel 
botëror ka depërtuar mbi 56%, respektivisht 
mbi 56% e popullatës botërore përdor 
internetin. Kur jemi te depërtimi i internetit, në 
Kosovë mbi 80% e popullatës përdor internetin, 
ku përdorues janë pothuajse të gjitha shtresat 
e shoqërisë. 

Sipas një ueb-faqeje tjetër interneti1, e cila 
merret me statistika të ndryshme në internet, 
ekzistojnë miliona aplikacione të ndara në disa 
kategori siç janë: lojëra, të cilat kanë përqindjen 
më të madhe, pastaj biznes, edukim, mënyrë e 
jetesës, argëtim, shërbime komunale, udhëtime, 
libra, shëndet dhe fitnes, ushqim dhe pije etj. 

Çdo ditë e më shumë vërehet se njerëzit në 
përgjithësi aktivitetet e tyre i kanë orientuar 
kah interneti si mundësi e mirë për të bërë 
biznes por edhe për promovim të punës dhe 
krijimtarisë së tyre.  

1  https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/

2  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185 

Fatkeqësisht, hapësira kibernetike është një 
terren i përshtatshëm edhe për keqbërësit 
të cilët për kryerjen e veprave të ndryshme 
penale përdorin mjete dhe programe 
kompjuterike të sofistikuara. Qëllimi apo 
motivi kryesor i keqbërësve është përfitimi 
material, por ka edhe qëllime të tjera siç 
janë hakmarrja, urrejtja, sabotimi, spiunazhi, 
qëllime ekstremiste etj.  

Pas ballafaqimit me këtë fenomen, ligjvënësit 
kanë nxjerrë ligje dhe dokumente relevante 
për parandalimin dhe luftimin e veprimeve 
kriminale që kryhen përmes internetit. 

Ndër dokumentet kryesore vlen të përmendet 
Konventa e Krimit Kibernetik2 ose siç njihet 
edhe Konventa e Budapestit (2001), ku kjo 
Konventë është traktati i parë ndërkombëtar, 
i cili kishte synim adresimin e internetit dhe 
krimeve kompjuterike duke harmonizuar 
ligjet kombëtare, përmirësimin e teknikave 
hetuese si dhe rritjen e bashkëpunimit mes 
shteteve.
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Është e rëndësishme të theksohet se 
kjo Konventë, përveç tjerash, parasheh 
rregullimin e legjislacionit edhe për të drejtën 
e autorit, dhe besoj një gjë e tillë veç është e 
rregulluar mjaft mirë në Kosovë. 

Në mars 2019 Parlamenti Evropian ka 
aprovuar rregulla të reja për të drejtën e 
autorit në internet3. Ndër pikat kryesore të 
këtyre rregullave janë:

•  Krijuesit dhe botuesit e lajmeve do të jenë 
të autorizuar të negociojnë me gjigantët e 
internetit falë rregullave të reja të të drejtës 
së autorit të cilat gjithashtu përmbajnë 
masa mbrojtëse për lirinë e shprehjes;

• Liria e shprehjes në internet;

•  Të drejta më të forta negociuese për 
autorët dhe interpretuesit etj. 

Kjo nënkupton se e drejta e autorit në nivel 
global është duke u trajtuar në mënyrë 
të drejtë dhe është duke iu dhënë vendi i 
merituar. Rrjedhimisht, edhe në vendin tonë 
e drejta e autorit është duke u trajtuar drejt 
si në aspektin legjislativ gjithashtu edhe në 
atë praktik.    

Referuar krejt kësaj që u cek më lart, 
arsyeshëm mund të parashtrohen disa pyetje 
bazë, si p.sh: 

-  si të gjendet përdoruesi i internetit, 
respektivisht autori apo performuesi në 
këtë “univers” të internetit?

- sa duhet të dijë ai për sigurinë në internet?

-  cilat janë të drejtat, obligimet dhe 
përgjegjësitë e tij ose kush duhet të bëj dhe 
çfarë në mënyrë që të kemi përdorim të 
sigurt të internetit?

Meqenëse është një fushë mjaft komplekse, 
nuk është e mundur të ofrohen edhe përgjigje 
të ngurta. Ajo çka është e rëndësishme të 
theksohet është se përdoruesit e internetit, 
respektivisht autorët apo performuesit 
çdo herë duhet të jenë vigjilentë dhe të 
kujdesshëm kur krijojnë dhe promovojnë 
punën e tyre në internet, duhet të njoftohen 
me legjislacionin dhe të respektojnë rregullat 
për mbrojtjen e punës së tyre. Kjo e ndihmon 
shumë trajtimin e çështjes kur shkelet e 
drejta e autorit, si në aspektin civil ashtu 
edhe atë penal. 

Krejt në fund, institucionet relevante të 
vendit kanë treguar se janë mjaft serioze për 
mbrojtjen e të drejtës së autorit. Themelimi 
i Task Forcës si dhe punimi i Strategjisë për 
Forcimin e Sistemit të së Drejtës së Autorit 
2019-2023 e dëshmojnë një gjë të tillë.

3  http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/copyright/20190321IPR32110/european-parliament-
approves-new-copyright-rules-for-the-internet 
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FLORENTINA GRUBI-VULA- 
Avokate, SDP KOSOVË

Të drejtat pronësore 
intelektuale 
dhe sporti
Pronësia intelektuale përbën një ndërlidhje 
shumë të rëndësishme me të gjitha llojet e 
sporteve. Pothuajse çdo ditë secili nga ne në 
mënyrë direkte apo indirekte përballemi me 
këto të drejta, andaj edhe sporti nuk përbën 
një përjashtim. Zhvillimet e fundit kanë bërë 
që sporti të ketë një ndikim të vlefshëm në 
ekonominë botërore, duke e zhvendosur 
rëndësinë e sportit përtej argëtimit të 
përditshëm. 

Për të kuptuar më mirë ndërlidhjen dhe 
përputhshmërinë e të drejtave të pronësisë 
intelektuale mund të fillojmë diskutimet që 
nga markat tregtare. 

Në ditët e sotme, sponsporizimet janë 
faktorë determinues për veprimtarinë e 
klubeve sportive, ku secili ekip sportiv ka të 
paktën një sponsor zyrtar të një brendi të 
caktuar me të cilin bashkëpunon dhe nga 
i cili gëzon përkrahje të vazhdueshme. Në 
këtë pikë, mund të themi që futbolli është 
padyshim një ndër sportet më fitimprurëse 

1  Rasti nr. T-554/14 Lionel Andrés Messi Cuccittini v EUIPO.

dhe mbizotëruese në fushën e aseteve të 
pronësisë intelektuale. Po ashtu markat 
tregtare në sport vijnë në shprehje edhe 
tek rastet gjyqësore në të cilat përfshihen 
futbollistë të mirënjohur si p.sh. Lionel Messi1 
, i cili ka fituar rastin në Gjykatën Evropiane 
që të regjistrojë markën figurative me emrin 
e tij MESSI, lidhur me veshjet dhe pajisjet 
sportive. 

Më tutje, bashkëpunimet thellohen edhe 
në rastet kur sportistët e njohur paraqiten 
edhe si fytyra reklamuese të markave të 
mirënjohura kudo nëpër botë. Andaj, si rezultat 
i këtyre marrëveshjeve, bashkëpunimet 
sportive gjenerojnë të ardhura dhe fitime 
marramendëse në nivel global. Duke qenë 
se ngjarjet sportive përcillen nga miliona 
njerëz kudo në botë, targetimi i tillë ka 
efekt të pakontrolluar në komercializimin e 
produkteve. Ngjarjet sportive konsiderohen 
si mënyrë shumë efikase e marketingut ku  
kompanitë e ndryshme shpenzojnë shuma 
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të mëdha për të promovuar brendet e tyre, 
duke pasur parasysh që këto ngjarje sportive 
përcillen nga numër i madh njerëzish. 
Vlen të përmendim që kompanitë kanë 
shpenzuar shuma të paimagjinueshme për 
reklama vetëm disa-sekondëshe tek Lojërat 
Olimpike2 si dhe tek Super Bowl3 në SHBA. 

Të drejtat e autorit po ashtu zënë një vend 
të rëndësishëm te sportet e ndryshme, ku 
në veçanti mund të përmendim të drejtat 
e transmetimit të ngjarjeve sportive, pasi 
që përmes tyre rregullohen marrëdhëniet 
ndërmjet medieve dhe organizatave sportive.  
Një nga zhvillimet e fundit me rëndësi të lartë 
për të drejtat e autorit është edhe adoptimi 
i propozimit të Direktivës për të Drejtat e 
Autorit për Tregun e Vetëm Digjital nga 
Parlamenti Evropian4, i cili tani mbetet të 
aprovohet nga Shtetet Anëtare të BE-së, të 
cilat kanë afat dy vite që të adaptojnë këtë 
direktivë me ligjet kombëtare. 

2  https://www.statista.com/statistics/274449/marketing-revenue-of-olympic-games-from-domestic-sponsorships/

3  https://www.statista.com/statistics/217134/total-advertisement-revenue-of-super-bowls/

4  Propozimi i Direktivës http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Arsyet themelore pse kjo direktivë ka 
ngjallur debate të shumta kontroverse 
janë shkaqet se është konsideruar që kjo 
Direktivë, veçanërisht neni 11,  i njohur si 
“taksa e linkut”, tenton të lejojë që kompanitë 
e mëdha të ndërlidhin postimet/storiet e 
tyre te platformat online në shkëmbim të 
një licence të paguar, pra të paguajnë për 
përdorimin e tyre. Andaj, mbetet të shihet 
se a do të kërkohet pagesa e një licence nga 
kompanitë për secilën përmbajtje online, 
qoftë edhe vetëm përshkrimi i një linku. 
Teorikisht, qëllimi i një neni të tillë është që 
përfitimet nga shpërndarjet e përmbajtjeve 
të ndryshme online të ndahen në mënyrë më 
të drejtë ndërmjet krijuesve dhe kompanive 
teknologjike. 

Po ashtu, edhe neni 13 që përfshin “filtrimin 
e ngarkimeve”, është cilësuar si ndryshim 
fundamental pasi që vë përgjegjësinë te 
platformat online që të sigurohen që postimet 
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e bëra të mos shkelin të drejtat e autorit 
duke klasifikuar materialet e publikuara. 
Ndryshime të tilla mund të kenë ndikim 
të madh te fansat e sportit pasi që secili 
ngarkim foto/video nga ana e tyre mund të 
“preket” nga filtrat kufizues të ngarkimeve 
dhe si të tillë mund të mos lejohen publikimet 
online duke u cilësuar si shkelje e të drejtave 
autoriale. 

Avokuesit e këtyre të drejtave ndryshimet 
e tilla i kanë cilësuar si balancë ndërmjet 
gjigantëve amerikanë të teknologjisë 
dhe krijuesve evropianë, duke iu dhënë 
autorëve hapësirë kontrolluese në mënyrën 
se si platformat e Internetit i shpërndajnë 
përmbajtjet e tyre. Në anën tjetër, kritikët 
e mëdhenj thonë se këto janë mënyra të 
kufizimeve të përmbajtjes online duke 
ndikuar në inovacion dhe në lirinë e shprehjes. 

Sot, teknologjia është pjesë e përditshme 
e jetës sonë dhe inovacioni theksohet 
masovikisht te të drejtat pronësore 
intelektuale, veçanërisht patentat. Edhe 
te fusha e sportit patentat luajnë një rol të 
rëndësishëm, duke bërë që pajisjet sportive 
të jenë sa më të sigurta, inovative dhe 
funksionale dhe në këtë mënyrë ndihmojnë 
sportistët për performancë të shkëlqyer. 
Një ndër shembujt më të thjeshtë dhe më 
të vjetër të një patente në sport mund 
të përmenden këpucët sportive, ku pjesa 
e poshtme te shputa zakonisht është e 
mbrojtur nga patenta përkatëse. Patentat 
më të shpeshta mund të hasen te pajisjet e 
atletëve, skiatorëve, sportet në akull, sportet 
ujore, golfi, gjimnastika, artet marciale etj. 
Kompanitë që prodhojnë artikuj sportivë 
janë vazhdimisht në luftë ligjore mes vete 
për shkeljen e patentave të ndryshme dhe 
në këtë fushë padyshim vlen të përmendet 
një nga rastet më interesante ndërmjet 
kompanisë Nike kundrejt kompanisë 
konkurrente Puma5, e cila akuzohet për disa 
shkelje të patentave lidhur me teknologjinë e 
mbathjeve sportive. 

Përmbledhja e të gjitha këtyre të drejtave 
pronësore intelektuale bashkëvepron me 
dizajnet përkatëse, andaj edhe dizajnet 
industriale në fushën e sportit kanë ndikim 

5  Rasti 1:18-cv-10876 NIKE, INC. vs. PUMA NORTH AMERICA, INC. 

shumë efikas pasi që të gjitha idetë, 
materialet, krijimet, prodhimet, paraqitjet e 
produkteve specifike sportive janë po ashtu 
të mbuluara nga pronësia intelektuale, pra 
në mënyrë specifike nga dizajnet industriale. 
Dizajnet përfshijnë, ndër të tjera, këpucët 
sportive, çantat, veshjet si ndërresa sportive, 
veshje për atlete, bikini, gjimnastikë, tenis, 
të cilat mund të përbëhen nga materiale të 
veçanta si për shembull GORETEX material 
për mbrojtjen kundër ujit, pastaj materiali X 
Static, i cili përmban fibra argjendi që largon 
nxehtësinë dhe lagështinë. Në tregun garues 
të sotëm, dizajni i bën produktet sportive më 
tërheqëse për konsumatorët duke i shtuar 
kështu menjëherë vlerën komerciale në treg. 

Si përmbledhje e gjithë këtyre, mund të 
themi që ndërlidhja e të drejtave pronësore 
intelektuale me sportin përbën një zinxhir 
të artë në zhvillimin ekonomik botëror pasi 
që industria sportive ndikon drejtpërdrejt 
në ekonominë globale duke krijuar shumë 
vende pune, duke investuar në infrastrukturë 
publike dhe mobilizim të resurseve të 
ndryshme, ku të gjithë këta komponentë 
janë të gjeneruar me ndikim nga të drejtat 
pronësore intelektuale. 
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Mbrojtja juridike e të 
drejtave të autorit dhe 
të drejtave të përafërta 
në Kosovë
Pronësia intelektuale, përkatësisht e drejta 
e autorit gjithnjë e më tepër po tregohet 
si faktor ndikues në ekonominë e tregut 
dhe zhvillimin ekonomik të vendit, prandaj 
respektimi dhe zbatimi i drejtës së autorit 
është tejet me rëndësi. Përveç zhvillimit 
ekonomik zbatimi i drejtës së autorit 
ndikon po ashtu në stimulimin e krijimtarisë 
kulturore dhe kreative. 

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

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

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

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

Është mirë të përmendet fakti që ky ligj, 
parasheh shpejtimin e procedurës gjyqësore 
lidhur me shkeljen e të drejtave të autorit 
dhe të drejtave të përafërta. Gjykata është e 
obliguar të caktoj seancën e parë dëgjimore 
jo më vonë se brenda tre (3) muajve që nga 
dita e pranimit të kërkesëpadisë. 

Në kuadër të mbrojtjes gjyqësore, titullari i 
së drejtës në rast të shkeljes së të drejtave 
mund kërkojë mbrojtjen e të drejtave, përmes 
këtyre mjeteve juridike:

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Masat paraprake

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

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

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

1.3.  Masat e përkohshme Këto masa mund 
të urdhërohen nga gjykata, atëherë kur 
bartësi i së drejtës me kërkesën e tij, 
10 paraqet prova të bazuar se i është 

shkelur e drejta e tij, apo ekziston rreziku 
i pashmangshëm nga shkelja. Në bazë 
të nenit 185, paragrafi 1, pika 1, gjykata 
mund ti ndërmerr masat e përkohshme 
të cilat përfshijnë ndalesën e shkeljeve 
të pritura apo ndalesën e vazhdimit të 
kryerjes së shkeljes.

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

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

1.4 . Sigurimi i provave

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

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

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

2.  Ligji për Masat Doganore për Mbrojtjen e 
Pronësisë Intelektuale 

Dogana e Kosovës në kuadër të misionit të 
saj ka për detyrë që të mbroj të drejtat e 
autorit me qëllim të mbrojtjes së ekonomisë 
legale nga konkurrenca e pandershme.

Dogana e Kosovës bazuar në ligjin për 
Masat Doganore për Mbrojtjen e Pronësisë 
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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 11 Prill 2018 se refuzohet 
kërkesa për veprim, Dogana duhet të jap 
arsyet me shkrim për të.

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

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

lejohen të hyjnë në territorin Doganor të 
Republikës së Kosovës;

të lirohen për qarkullim të lirë; 

të largohen nga territori Doganor i Republikës 
së Kosovës; 

të eksportohen;

të ri-eksportohen; 

të vendosen nën procedurë pezulluese;

ose të vendosen në zonë të lirë ose depo të 
lire.

3.  Masat mbrojtëse që bartësi i së drejtës 
mund ti ndërmerr në bazë të ligjit për 
Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut: 

Inspektorati i Tregut në Republikën e Kosovës 
është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit 
të legjislacionit, në fushën e mbrojtjes së 
konsumatorëve, sigurinë e produkteve në 
treg po ashtu dhe për mbrojtjen e të drejtave 
të autorit dhe të drejtave të ngjashme në 
treg .

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

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

4. Kodi Penal

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

Bartësit e të drejtave atëherë kur kanë 
prova të bazuar se të drejtat e tyre janë 
shkelur, kanë të drejtë të i drejtohen policisë 
dhe prokurorive kompetente, për kërkimin e 
ndjekjes penale ndaj shkelësve të të drejtave 
të njohura me ligjin për të drejtat e autorit 
dhe të drejtat e përafërta.

4.1. Cenim i të drejtave të autorit sipas nenit 
290 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
konsiderohen veprimet: 

1.  Kushdo që nën emrin e tij apo të dikujt 
tjetër, shfaq apo në ndonjë mënyrë tjetër 
i kumton publikut punën e mbrojtur me të 
drejtat e autorit ose paraqitjen e tjetrit, në 
tërësi apo pjesërisht, dënohet me gjobë 
dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre 
(3) vjet. 

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

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

4.  Kushdo që paraqet ose në ndonjë formë 
tjetër ia kumton publikut në mënyrë të 
papërshtatshme punën e mbrojtur me të 
drejtën e autorit ose paraqitjen e tjetrit, 

që është paragjykuese për nderin dhe 
autoritetin e autorit ose performuesit, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në 
një (1) vit. 

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

4.2. Shmangia e masave teknologjike 

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

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

Për këto vepra parashihet dënimi me burgim 
prej tre( 3) muajsh deri në tri (3) vite, e në 
rrethana të caktuara ku kryesi ka pas qëllim 
përfitimit ekonomik në vlerë mbi 50.000 
euro dënimi është paraparë prej gjashtë (6) 
muajsh deri në tetë (8) vite burgim. Kodi 
gjithashtu parasheh edhe konfiskimin e 
gjërave të përfituara nga kryerja e veprave 
penale nga neni 291.
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