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Shpesh janë detajet ato që bëjnë dif-
erencën në çdo gjë. Kur secili nga ne 
bëjmë përpjekjet tona atëherë krijo-
jmë diçka të madhe për shoqërinë. 
Dhe edhe numri i parë i revistës për 
të drejtën e autorit është një punë 
e vogël, por jo e një individi. Është 
një botim i përbashkët i të gjithë 
atyre që kanë punuar e punojnë për 
ta mbrojtur krijimtarinë origjinale 
në Kosovë, dhe të secilit krijues, të 
secilës fushë kudo në botë. Është 
një rrëfim i thjeshtë për një punë të 
madhe që është bërë në këtë fushë 
në Kosovë për të krijuar gjithë in-
frastrukturën e nevojshme ligjore 
dhe institucionale për të mbrojtur 
të drejtën e autorit.
Dhe në të vërtetë ne kemi krijuar një 
bazë shumë të mirë ligjore dhe kemi 
ngritur institucionet që do të mbro-
jnë këtë. Puna që është bërë në këtë 
drejtim është vlerësuar lartë edhe nga 
vet Studimi i Fizibilitetit për Kosovën 
nga Bashkimi Evropian.
Ligji për të Drejtat e Autorit dhe 
të Drejtat e Përafërta është punuar 
shumë kujdesshëm dhe i standard-
izuar me ligjet e Bashkimit Evro-
pian dhe praktikat më të mira për 
mbrojtjen e së drejtës autoriale. 
Përveç kësaj, shkelja e së drejtës au-
toriale është pjesë e Kodit Penal të 
Kosovës, si vepër penale.
Ne kemi nxjerrë rregulloren për li-
cencim të shoqatave kolektive për 
mbrojtjen e së drejtës së autorit, e 
fill pas kësaj janë formuar dy shoqa-
tat e para, APIK që mbron të drejtat 
në fushën e muzikës dhe VAPIK në 
fushën e video prodhimeve. Ato 
tashmë po funksionalizohen dhe 
vërtetë e vlerësojmë vullnetin e tyre 
për të punuar.
Kosova tashmë ka emëruar ndërm-
jetësit për fushën e së drejtës së au-
torit të cilët kanë pasuar miratimin 

e rregullores për ndërmjetësim.
E një prej çështjeve më të rëndë-
sishme është miratimi i Strategjisë 
Kundër Piraterisë dhe Falsifikim-
it dhe themelimi i Task Forcës 
Kundër Piraterisë dhe Falsifikimit. 
Ky trup pritet të marrë angazhimet 
e para shumë shpejtë e të cilat shko-
jnë në funksion të mbrojtjes së kri-
jimtarisë origjinale dhe vënien e 
sistemit të respektimit të ligjit dhe 
së drejtës. Ne do të jemi përherë 
mbështetës të Task Forcës.
Padyshim se mbrojtja e së drejtës 
autoriale dhe luftimi i piraterisë 
është një sfidë botërore. Teknolog-
jia është zhvilluar dukshëm dhe 
kjo ka hapur shumë fronte që kjo e 
drejtë të keqpërdorët. Por ne duhet 
të shtojmë angazhimet tona dhe të 
japim maksimumin tonë.
Kosova e mbron autorin dhe ajo 
çfarë të gjithë duhet të bëjmë është 
se në secilin rrethanë që shohim 
një shkelje duhet t’iu drejtohemi 
gjykatave. Me ligj lëndët e kësaj fus-
he kanë përparësi.
Ne tashmë kemi dy shoqata që 
mbrojnë të drejtat në dy fusha, por 
ne kemi nevojë për trupa tjerë që 
mbrojnë të drejtën në fusha tjera. 
Unë kam bërë thirrje disa herë tek 
komuniteti i shkrimtarëve dhe pub-
licistëve që të marrin iniciativë për 
të themeluar shoqatat që në bash-
këpunim me të gjitha institucionet 
tona do të mbrojnë krijimtarinë në 
këto dy sfera.
 
Ne padyshim se jemi vonuar në 
funksionalizim e mbrojtjes të së 
drejtës së autorit por ne kemi 
punuar dhe ecur shumë në këto dy 
vitet e fundit dhe madje jemi një 
model i punës së madhe. Kjo frymë 
duhet të na përcjellë edhe në javët 
dhe muajt e ardhshëm.

memli Krasniqi
Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
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Zyra për të Drejtat e autorit 
dhe të Drejtat e Përafërta
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, 
është organ administrativ i themeluar me  rregulloren 
e Qeverisë së Kosovës Nr. 01/2010, në Qershor të vi-
tit 2010. Zyra vepron në kuadër të Ministrisë së Kul-
turës, Rinisë dhe Sportit, dhe veprimtarinë e saj e 
ushtron, në bazë të ligjit.1
Kompetencat e Zyrës janë të parapara me ligj,2 res-
pektivisht veprimtaria themelore e zyrës është dhënia 
e lejes për shoqatat për administrim kolektiv të të 

1  Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, në fuqi nga 
dhjetori i vitit 2012, i cili është i harmonizuar me legjislacionin e Bash-
kimit Evropian të fushës, respektivisht me rregulloret dhe direktivat e 
BE-së, si dhe me legjislacionin ndërkombëtarë të së dretës së autorit dhe 
të drejtave të përafërta.  
2  Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, në fuqi nga 
dhjetori i vitit 2012, neni 171. 

drejtave; mbikëqyrja e veprimtarisë dhe aktiviteteve 
të shoqatave për administrim të të drejtave; marrja e 
lejes së dhënë të shoqatës për administrim të të dre-
jtave; promovimi dhe ndërmarrja e aktiviteteve për 
dhënien e informatave të duhura autorëve, bartësve 
të të drejtave dhe opinionit të gjerë lidhur me të dre-
jtat e autorit dhe të drejtat e përafërta; përcjellja e leg-
jislacionit ndërkombëtarë dhe dhënien e rekoman-
dimëve përkitazi me fushën e të drejtave të autorit 
dhe të drejtave të përafërta. 
Është me rëndësi të potencohet fakti se Zyra, nuk ka 
kompetenca ekzekutive në kontekst të zbatimit të të 
drejtave të autorit, respektivisht për të gjitha preten-
dimet lidhur me shkeljet e të drejtave të autorit dhe 
të drejtave të përafërta, autorët dhe mbajtësit e të 
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drejtave duhet të ju drejtohen organeve kompetente, 
gjykatave, prokurorive kompetente dhe inspektoratit 
të tregut. 
Zbatimi i Ligjit - Fillimisht aktivitet e Zyrës, janë 
bazuar në nxjerrjen e akteve nën-ligjore, me anë të 
të cilave janë rregulluar çështje të caktuara. Zyra ka 
miratuar Rregulloren për dhënien dhe marrjen e lejes 
për shoqatat e administrimit kolektiv të të drejtave, 
dhe Rregulloren për ndërmjetësimin e kontesteve për 
çështjet nga e  drejta e autorit dhe të drejtat e përafër-
ta. 
Rregullorja për dhënien e lejeve për Shoqatat për ad-
ministrim Kolektiv të të Drejtave- Me këte rregullore, 
janë përcaktuar procedurat për dhënien e lejes për 
administrim kolektiv të të drejtave;  kushtet të cilat 
një shoqatë e themeluar duhet të i plotësoj për apli-
kim; procedurat e monitorimit të shoqatave nga ana 
e zyrës; dhe në rast të shkeljeve nga ana e shoqatave 
është paraparë edhe marrja e lejes për administrim 
kolektiv të të drejtave. 
Licencimi i Shoqatave për Administrimin Kolek-
tiv të të Drejtave - Zyra, në Korrik të vitit 2012, ka 

lëshuar lejen për administrim kolektiv të drejtave,3 
dy shoqatave të para në Republikën e Kosovës.  Sho-
qatës për administrimin e të drejtave në fushën e 
muzikës, e cila përfaqëson Autoret, Prodhuesit dhe 
Interpretuesit e Kosovës, e njohur me shkurtesën 
APIK. Dhe shoqatës për administrimin e të drejtave 
në fushën e veprave audio – vizuale, e cila përfaqëson 
Autorët, Prodhuesit dhe Interpretuesit e Kosovës, e 
njohur me shkurtesën VAPIK. 
Dy shoqatat e licencuara, janë në funksionalizim e 
sipër, me qëllim të ushtrimit të veprimtarisë së tyre. 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka përkrahur 
shoqatat e licencuara duke mbështetur pjesëmarrjen 
e tyre në dy vizita studimore jashtë vendit, respektiv-
isht në Bruksel dhe në Slloveni.
Zyra ushtron mbikëqyrje administrative të punës së 

3  Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, parasheh dy 
forma të administrimit të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta.  
Admministrimi idnividual i të drejtave, neni 158 i Ligjit, sipas së cilit të 
drejtat administrohen nga vetë individi apo nëpërmjet përfaqësuesit të 
tijë në bazë të autoritzimit përkatës. Administrim kolektiv i te drejtave, 
bëhet nga shoqatat për administrim kolektiv, të licencuara nga Ministria 
e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 
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shoqatave, me qëllim të sigurohet që shoqata ushtron 
funksionet e veta në pajtim me ligjin. Në këtë kon-
tekst Zyra mund të kërkoj nga shoqata çfarëdo lloj 
të informatash ose dokumentesh lidhur me shoqatën, 
veprimtarinë e saj, apo në lidhje me një autorë të cak-
tuar ose përdorues, dhe mund të inspektoj librat apo 
çfarëdo dokumenti lidhur me shoqatën. 
Rregullorja për Ndërmjetësimin e Kontesteve në Fus-
hën e të Drejtës së Autorit – Procesi i ndërmjetësim-
it, ofron zgjidhje alternative të kontesteve të caktuara. 
Procesi i përcaktimit të tarifave të përgjithshme për 
shfrytëzimin e të drejtave të autorit, kalon në disa 
faza, njëra nga fazat e mundshme të zhvillimit 
të këtij procesi është edhe ajo e ndërmjetësim-
it. Nëse njëra fazë nuk është e suksesshme 
vazhdohet me fazën tjetër. 

Faza e parë është ajo e negociatave 
ndërmjet shoqatave për adminis-
trim kolektiv të të drejtave dhe për-
faqësuesve të shfrytëzuesve. Faza 
e dytë, në rast se me negociata, 
nuk arrihet marrëveshje për tar-
ifat, atëherë ligji ka paraparë si 
fazë obligative ndërmjetësimin 
ndërmjet palëve të lartpërmen-
dura. Me qëllim të zbatimit të 
ligjit, Zyra, ka hartuar Rreg-
ulloren për ndërmjetësim, e cila 
është miratuar nga Qeveria e 
Republikës së Kosovës. Kjo rreg-
ullore, përcakton procedurën e 
ndërmjetësimit në mes të shoqat-
ave kolektive dhe përfaqësuesve të 
përdoruesve, lidhur me arritjen e 
marrëveshjeve gjithëpërfshirëse për 
tarifat e përgjithshme, për përdorim-
in e veprave të autorit. Për më tepër, 
përcakton nivelin, llojin e edukimit, dhe 
kushtet tjera që një ndërmjetësues duhet 
t’i plotësoj për të hyrë në listën e ndërmjetë-
suesve. Faza e tretë dhe përfundimtare, fillon 
në rast se procesi i ndërmjetësimit nuk rezulton 
me arritje të marrëveshjes lidhur me tarifat e përg-
jithshme, dhe  atëherë tarifat i miraton Qeveria e Re-
publikës së Kosovës. 

Trajnimi i ndërmjetësve dhe ndërmjetësimi në ar-
ritjen e marrëveshjeve gjithëpërfshirëse për tarifat 
e përgjithshme - Me qëllim të fuqizimit të sistemit 
të së drejtës së autorit, dhe të krijimit të mekanizmit 
të ndërmjetësimit për përcaktimin e tarifave të përg-
jithshme, Zyra, bazuar në ligj dhe në rregulloren për 
ndërmjetësim ka bërë thirrje për aplikim të gjithë 
ndërmjetësve të licencuar nga Ministria e Drejtësisë 

dhe të cilët kanë plotësuar kushtet e parapara me 
Rregulloren për ndërmjetësim në të drejtën e autorit. 
Pas vlerësimit të dokumentacionit relevant të pranuar 
nga aplikuesit dhe përfundimit të intervistave, komi-
sioni ka përzgjedhur 
shtatë ndërm-
j e t ë s . 
Zy r a , 

ka organizuar një trajnim të avancuar për shtatë 
ndërmjetësit e përzgjedhur, të mbajtur nga avokati i 
njohur kroat z. Mladen Vukmir, i cili është ndërm-
jetësi i vetëm në rajon i njohur nga Organizata 
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Ndërkombëtare e Pronësisë Intelektuale. Ndërm-
jetësit e trajnuar, janë emëruar nga Qeveria e Repub-
likës së Kosovës, në mbledhjen e saj të mbajtur më 
05.04.2013,  dhe janë të gatshëm të ndërmjetësojnë, 
nëse kjo është e nevojshme, konkretisht nëse nuk ar-
rihet marrëveshje në fazën e negociatave. 
Kampanja për informim dhe vetëdijesim – Në 
kuadër të veprimtarisë së vetë Zyra, ka për obligim 
që të informoj publikun lidhur me të drejtat e au-
torit dhe të drejtat e përafërta, me këtë qëllim, 

është realizuar kampanja zyrtare, e cila është ha-
pur më 23 Prill 2012, nga Ministri i Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit, Z. Memli Krasniqi, me 
moton “Kosova Mbron Autorin”. Kjo 

kampanjë është realizuar me aktivitete 
të ndryshme, respektivisht përmes 

shpërndarjes së broshurave me py-
etje dhe përgjigjeje për të drejtën e 

autorit dhe të drejtat e përafërta, 
reklama audio-vizuale të real-
izuar në televizionin kombëtarë 
RTK, në portalet e lajmeve në 
internet dhe audio reklama 
në radiot kombëtare. Për më 
tepër, në kuadër të kampan-
jës janë realizuar edhe shumë 
takime me artistë dhe mbajtës 
të tjerë të të drejtave si dhe një 
ligjëratë me të rinj. 
Në kuadër të kampanjës vetëdijë-
suese, është mbajtur konferenca 
dy ditore me 5 dhe 6 Qershor 2012, 
me temën “Menaxhimi Kolektiv i 

së Drejtës së Autorit dhe Pirateria”. 
Folësit kryesor në konferencë kanë 

qenë ekspertë të fushës, nga Sllove-
nia, Hungaria dhe Brukseli. Në konfer-

encë ka marr pjesë një numër të madh 
pjesëmarrësish nga komuniteti krijues  i 

vendit. 
Bashkëpunimi Ndërinstitucional – Zyra 

është në marrëdhënie të shkëlqyeshme të 
bashkëpunimit me institucionet vendore, të 

cilat kanë kompetenca në fushën e të drejtës së 
autorit. Në këtë aspekt, duhet përmendur bash-
këpunimi me Doganën e Kosovës, Inspektoratin e 
Tregut, Zyrën për Pronësi Industriale, dhe  Policinë 
e Kosovës. Me qëllim të forcimit të bashkëpunimit 
dhe me rekomandim të Komisionit Evropian, janë 
nënshkruar memorandume bashkëpunimi me insti-
tucionet e përmendura me lartë.  
Bashkëpunimi Ndërkombëtarë – Zyra që nga momen-
ti i themelimit ka vënë marrëdhënie bashkëpunimi me 
zyrat si motra nga rajoni dhe me gjerë. Është mirë të 
përmendet bashkëpunimi i shkëlqyer me Zyrën Shqip-

tare për të Drejtën e Autorit, me të cilën janë shkëmbyer 
vizita të ndërsjella. 
Në këtë kontekst, Zyra, ka bashkëpunuar edhe me Zyrën 
e të drejtës së autorit të Danimarkës, ku në Qershor 
2012, është zhvilluar një vizitë studimore në Danimarkë 
dhe janë realizuar një varg takimesh me përfaqësues 
të Zyrës Daneze, dhe të shoqatave për administrimin 
kolektiv të të drejtave në Danimarkë. 
Në Qershor 2012, në Konferencën e Organizuar nga 
Zyra, ka marrë pjesë edhe kryesuesi i njësisë së bash-
këpunimit ndërkombëtar për të drejtën e autorit në 
kuadër të Zyrës Hungareze të Pronësisë Intelektuale, 
me të cilën zyre kemi marrëdhënie shumë të mira bash-
këpunimi. 
Në kuadër të bashkëpunimit, janë krijuar raporte të 
shkëlqyeshme me Zyrën Sllovene të Pronësisë Intelek-
tuale, në Gusht 2013, është zhvilluar një vizitë studimore 
në Slloveni, ku është  realizuar një takim me Drejtorin 
e Zyrës, dhe përfaqësuesit e shoqatave për administrim 
kolektiv të të drejtave.
Një delegacion nga Zyra për të drejtat e autorit, në Nën-
tor 2012, ka marrë pjesë në një konferencë ndërkom-
bëtare për të drejtat e përformuesve. Në Janar 2013, 
përfaqësuesi nga Zyra, ka marrë pjesë në seminarin e or-
ganizuar për të drejtën e autorit në Shkup, ku pjesëmar-
rës kanë qenë përfaqësues të zyrave rajonale të të drejtës 
së autorit dhe përfaqësues të shoqatave për administrim 
kolektiv të të drejtave. 
Drejtori i zyrës, me ftesën e Odës Ekonomike Ameri-
kane në Kroaci, ka marrë pjesë në Konferecën ndër-
kombëtare të pronësisë intelektuale. Në këtë konferencë, 
kanë marrë pjesë përfaqësues të zyrave të pronësisë in-
telektuale nga rajoni, Turqia dhe vende tjera te BE-së, si 
dhe përfaqësues të kompanive të ndryshme. 
Zyra dhe Komisioni Evropian – Raportet e Zyrës me 
përfaqësuesit e Komisionit Evropian në Kosovë janë të 
shkëlqyeshme, dhe zhvillohen përmes takimeve të rregull-
ta. Gjithashtu, duhet përmendur Studimin e Fizibiliteti për 
vitin 2012, ku vlerësohet lartë puna dhe aktivitet e Zyrës. 
Ku vlen të përmendët, vlerësimi pozitiv i Komisionit Ev-
ropian lidhur me hartimin e Strategjisë Kundër Piraterisë, 
ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe krijimin e raporteve 
të bashkëpunimit me zyrat si motra.  
Komisioni Evropian, ka financuar projektin “Fuqizimi 
i Sistemit Pronësisë Intelektuale në Kosovë”, ka filluar 
më 5 Shkurt, 2013. Zyra për të drejtat e autorit, është 
një nga përfituesit. Projekti është i përbërë nga katër llo-
je të aktiviteteve për të drejtën e autorit dhe të drejtat 
e përafërta në Kosovë. Këto aktivitete do të zhvillohen 
me qëllim: Të përafrimit të më tejmë të legjislacionit 
për të drejtën e autorit me legjislacionin Evropian; të 
ngritjes së kapaciteteve ekzistuese në Zyrën e të Dre-
jtave të Autorit; të  ngritjes së kapaciteteve për or-
ganet e zbatimit të ligjit; dhe të ngritjes së vetëdijesi-
mit për të drejtat e autorit.
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Strategjia dhe task Forca 
Kundër Piraterisë
Në Republikën e Kosovës, të drejtat e autorit janë të  drejta 
të garantuara me Kushtetutë, me Ligjin mbi të Drejtat e Au-
torit dhe të Drejtat e Përafërta, dhe nga 1 Janari 2013, janë 
të sanksionuara me Kodin Penal. Në këtë aspekt mund të 
thuhet se është krijuar infrastruktura ligjore e nevojshme 
për mbrojtjen e të drejtave të autorit. Sidoqoftë, zbatimi i 
të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta ne Kosove 
sfidohet nga shkalla e lartë e piraterisë. 
Pirateria, përfshinë riprodhimin dhe shpërndarjen e 
kopjeve të mbrojtura me të drejtën e autorit, apo ko-
munikimin dhe vënien në dispozicion të materialit të 
mbrojtur pa autorizim paraprak nga titullari i së drejtës, 
kur autorizimi i tillë është i nevojshëm në bazë të ligjit.1 
Respektivisht, pirateria, është dukuri që ka të bëjë më 
shkeljet e të drejtave, nga veprat e ndryshme; si veprat 
muzikore, letrare, filmike, programeve kompjuterike, 
video lojërave, bazës së të dhënave etj. 
Çështja e luftimit të piraterisë është sfidë jo vetëm e Re-
publikës së Kosovës, por edhe e vendeve tjera të zhvillu-
ara. Duhet potencuar fakti, se të drejtat e autorit janë të 
drejta civilo-juridike, të cilat duhet të mbrohen nga ana 
e titullarëve të tyre, konkretisht nga mbajtësit e të dre-
jtave. Por, kur kemi të bëjmë me dukurinë e piratërisë, 
e cila në shkallë vendi është e lartë, dhe e organizuar, 
atëherë është obligim i institucional që të ndërmerren 
masa të organizuara shtetërore, si forma më efikase të 
luftimit të kësaj dukurie negative. 
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, respektivisht 
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, 
në fillim të vitit 2012, kishte ndërmarrë iniciativën për 
krijimin e një Strategjie Kombëtare Kundër Piraterisë. 
Për këtë arsye, ishte formuar Grupi Punues, i cili hartoi 
këtë strategji, të cilën e miratoi Qeveria e Republikës së 
Kosovës më 04 Tetor, 2012.
Politika e propozuar në kuadër të strategjisë ka paraparë 
hapat të cilët duhen të ndërmerren me qellim të luftimit 
të suksesshëm të piraterisë dhe falsifikimit. Strategjia e 
hartuar, përmban në radhë të parë nocionet themelore 
lidhur me piraterinë dhe format e paraqitjes së saj; 
obligimet dhe rolet e institucioneve në luftën kundër 
piraterisë; objektivat dhe aktivitetet; dhe qasjen e reko-
manduar për Qeverinë e Kosovës. 
Strategjia kombëtare kundër piraterisë dhe falsifikimit, 
me qëllim të realizimit të suksesshëm të luftës kundër 
piraterisë, ka këto objektiva: 
1. Ulja e nivelit të piraterisë dhe falsifikimit;

1  UNESCO , “Çka është pirateria”. Më 20.04.2013, http://portal.un-
esco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=39397&URL_DO=DO_TOP-
IC&URL_SECTION=201.html

2. Rritja e produktivitetit në industrinë kreative;
3. Identifikimi i problemeve dhe shkaqeve që ndikojnë 
në rritjen e piraterisë dhe falsifikimit;
4. Luftimi i ekonomisë joformale dhe krijimi i para-
kushteve për investime të huaja;
5. Bashkëpunimi ndërinstitucional në nivelin kombëtar 
dhe ndërkombëtar; dhe
6. Arritja e standardeve evropiane
Për përmbushjen e objektivave të strategjisë është para-
parë ndërmarrja e aktiviteteve konkrete për secilën ob-
jektivë, të gjitha këto sipas planit të veprimit, i cili në 
detaje ka të përcaktuara aktivitet që do të realizohen. 
Respektivisht është paraparë që gjatë periudhës 2012-
2016, të realizohet: 
• Themelimi i Task Forcës; 
• Plotësimi dhe zbatimi i legjislacionit aktual, fuqizimi i 
institucioneve përgjegjëse; 
• Sensibilizimi i opinionit me të drejtat e autorit, orga-
nizimi i fushatave senzibilizuese,        s e m i n -
areve, konferenca, kampanja edukative dhe vetëdijë-
suese lidhur me  rëndësinë e të drejtës së autorit dhe 
pasojat penale dhe civile në rast të shkeljes së  
të drejtave të autorit; 
• Vënia në funksion e mjeteve juridike dhe koordin-
imi ndër-institucional  për pengimin e             
veprimtarisë pirate, mbrojtjen e veprave origjinale dhe 
ndëshkimin e kryesve
• Sekuestrimi dhe konfiskimi i materialeve pirate dhe të 
falsifikuara;
Pamundësimi i funksionimit të Web faqeve me përm-
bajtje pirate,
Bazuar në Strategjinë kundër piraterisë, Qeveria e Re-
publikës së Kosovës, në mbledhjen e saj të mbajtur më  
30 Janar 2013 themeloi “Task Forcën” për luftimin e Pi-
raterisë dhe Falsifikimit në fushën e të drejtës së autorit. 
Task Forca, do të zbatoj strategjinë kundër piraterisë 
dhe falsifikimit dhe planin e veprimit të saj, përmes 
veprimeve të koordinuara në mes të institucioneve 
pjesëmarrëse kompetente.
Task Forca kundër falsifikimit dhe piraterisë ka këtë 
përbërje:
1.  Drejtori i Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat 
e Përafërta, Kryesues - Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit-Kryesues;
2.  Kryeinspektori i Inspektoratit të Tregut - Ministria e 
Tregtisë dhe Industrisë-Zëvendëskryesues;
3.  Drejtori i Zyrës për Pronësi Industriale - Ministria e 
Tregtisë dhe Industrisë;
4.  Drejtori i Drejtorisë për Zbatimin e Ligjit- Dogana 
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e Kosovës;
5.  Drejtori i Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekono-
mike - Policia e Kosovës;   
6.  Njësia për Hetimin e Krimeve Kibernetike – Policia 
e Kosovës
7.  Kryeshefi i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë 
së Sekuestruar ose Konfiskuar –Ministria e Drejtësisë
Konform vendimit për themelim, gjithashtu në mbled-
hjet e Task Forcës mund të ftohen institucione dhe orga-
nizata tjera të pavarura:
1.   Kryeshefi Ekzekutiv i Komisionit të Pavarur për Media;
2.   Kryesusesi i Bordit të Drejtorëve të Autoritetit Rreg-
ullativ të Komunikimeve Postare dhe Elektronike dhe
3.   Institucione dhe organizata tjera të pavarura
Në vendimin e Qeverisë së Kosovës të datës 30 Janar 
2013, Nr. 16/114, është përcaktuar misioni i Task Forcës, 
i cili është: 
Zbatimi i Strategjisë kundër falsifikimit dhe piraterisë 
2012-2016 dhe planit të Veprimit;
Koordinimi i veprimeve të institucioneve në luftën 
kundër falsifikimit dhe   piraterisë me qëllim të ndër-
marrjes së veprimeve konkrete nga ana e  institucioneve 
dhe organeve kompetente që janë pjesë e Task Forcës 
dhe institucioneve tjera që ndërlidhen me luftën kundër 
falsifikimit dhe  piraterisë në fushën e të drejtës së au-
torit;
Sensibilizimi   i institucioneve të zbatimit të ligjit, dhe 
publikut në luftën kundër falsifikimit dhe piratërisë në 
fushën e të drejtës së autorit;
Propozimi i legjislacionit që ndërlidhet me zbatimin e 
strategjisë kundër falsifikimit dhe piratërisë në fushën e 
të drejtës së autorit;
Task Forca ka mbajtur mbledhjen konstituive të saj me 
datën 13 Shkurt 2013, ku anëtarët e saj kane diskutuar mo-
dalitet e përmbushjes së misionit të paraparë me vendimin 
e Qeverisë së Kosovës. Në funksion të zbatimit të vendimit 
është miratuar Rregullorja e Brendshme e Punës, me anë 
të të cilës përcaktohet mënyra e marrjes së vendimeve në 
Task Forcë, dhe realizimi i veprimeve të saj. 
Task Forca ka vendosur që veprimet e saja të realizohen 
në dy faza të ndara: 
Faza e parë: 
Kjo fazë fillon me rastin e ditës ndërkombëtare të 
pronësisë intelektuale me 26 Prill 2013, qëllimi i saj 
është vetëdijesimi i publikut lidhur të drejtën e autorit, 
rëndësinë e saj për shoqërinë dhe të përgatitë të gjitha 
subjektet, lidhur me pasojat të cilat ato do të ballafaqo-
hen në rast se veprimtaria e tyre konstituon në shkelje të 
së drejtës e autorit dhe të drejtave të përafërta. 
Në këtë fazë, të gjitha subjektet do të kanë mundësinë 
të pajisen me autorizime dhe kontrata nga mbajtësit e 
të drejtave,për prodhimin, shpërndarjen apo shitjen e 
produkteve që mbrohen me të drejtën e autorit.  Në këtë 
mënyrë do të luftohet ekonomia joformale e cila dëm-
ton industrinë kreative ashtu sikurse edhe buxhetin e 

Kosovës.
Gjatë kësaj faze do të realizohen trajnime dhe vizita stu-
dimore për pjesëtarët e policisë, inspektorët e inspek-
toratit të tregut  dhe zbatuesit tjerë të ligjit lidhur me 
mënyrat më efikase për luftimin e piraterisë.
Faza e dytë:
Në këtë fazë veprimet e Task Forcës, do të realizohen 
kryesisht në terren, dhe përfshinë marrjen e masave ad-
ministrative e penale nga ana e organeve kompetente, 
ndaj personave që dyshohet se me veprimet e tyre kanë 
bërë shkeljen e të drejtës së autorit dhe të drejtave të 
përafërta, respektivisht kryerjes se veprës se piraterisë. 
Task Forca është duke bërë planin e veprimit, për ve-
primet e saja në terren, duke marrë parasysh të gjitha 
specifikat e këtij intervenimi te organizuar shtetëror 
kundër kryesve të veprës së piraterisë. 
Me qëllim të hetimit dhe parandalimit të piraterisë në tërë 
territorin e Republikës së Kosovës, do të organizohen aksi-
one të koordinuara nga institucionet kompetente. Dhe në 
rastet kur dyshohet se ekzistojnë materiale pirate, të njëjtat 
do të sekuestrohen ose konfiskohen, gjithashtu edhe mjetet 
të cilat janë përdorur për prodhimin e tyre do të sekues-
trohen ose konfiskohen. Në këtë drejtim është planifikuar 
edhe luftimi i piraterisë në internet. 
Kryesit e veprës së piraterisë do të përballen edhe me 
pasoja penale, bazuar në Kodit Penal, nga 1 Janari 
2013, shkeljet e të drejtave të autorit dhe të drejtave 
të përafërta konstituojnë vepër penale. Konkretisht 
neni 296, bënë mbrojtjen e mbajtësve të të drejtave të 
autorit dhe të drejtave të përafërta, përkatësisht sank-
sionon cenimin e pjesës pasurore dhe morale të së 
drejtës së autorit. Ky nen, parasheh sanksione penale 
me gjobë dhe burgim nga tre muaj deri në tetë vjet. 
Për më tepër parasheh edhe konfiskimin e sendeve 
dhe pajisjeve për prodhimin e tyre. Por edhe shman-
gia e masave teknologjike për mbrojtjen e materialeve 
që mbrohen me të drejtën e autorit, është e sanksio-
nuar me nenin 297. 
Mund të konkludohet se zbatimi i Strategjisë Kundër Pi-
raterisë dhe Falsifikimit, dhe Plani i Veprimit të saj, si dhe 
realizimi i misionit të Task Forcës Kundër Piraterisë, do të 
ndikoj pozitivisht, së pari në përmbushjen e prioriteteve 
qeveritare dhe arritjen e standardëve evropiane, si dhe 
përmbushjen e sfidave të gjetura në raportin e progresit të 
Komisionit Evropian lidhur me zbatimin e të drejtës së au-
torit. Së dyti, do të ndikoj pozitivisht në, ngritjen e cilësisë 
dhe sasisë së krijimeve kreative, duke ndihmuar komunite-
tin krijues në ngritje të të ardhurave për kreacionet e tyre, 
dhe në këtë mënyrë duke ndikuar në rritjen e të hyrave për 
Administratën Tatimore të Kosovës. 
Dhe në fund, kjo Strategji dhe Task Forcë, do të ndikoj 
pozitivisht në përmirësimin e imazhit të Republikës së 
Kosovës, si një vend dhe treg, ku respektohen të drejtat 
e pronësisë intelektuale, përkatësisht të drejtat e autorit 
dhe të drejtat e ndërlidhura me të. 
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Zbatimi i Drejtës së autorit 
dhe të Drejtave të Përafërta
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 kri-
jimtarisë kulturore dhe kreative .Andaj ne po punojmë 
drejtë zhvillimit të kësaj fushe çdo ditë e më shumë .
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta 
është krijuar si rezultat i nevojës për monitorimin dhe 
mbikëqyrjen e respektimit të drejtës së autorit  në Repub-
likën e Kosovës.     Kjo zyrë 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 nënlig-
jore në fuqi. Zyra luan rolin e saj në procesin e zhvillimit të 
sistemit të mbrojtjes  së drejtave të autorit dhe të drejtave të 
përafërta,përmes  licencimit të shoqatave për administrim 
kolektiv, ngritjes së vetëdijes , ofrimit të informatave aftë-
suese dhe edukuese lidhur me zbatimin e drejtës së autorit. 
Duhet theksuar që po ashtu rol mjaft të fuqishëm në këtë 
proces kanë edhe institucionet tjera të cilat janë të lidhura 
ngushtë me fushën e pronësisë intelektuale.
Zbatimi i drejtës së autorit dhe të drejtave të përafër-
ta  në Kosovë është duke ecur drejtë zhvillimit të më-
tutjeshëm , pavarësisht problemeve të mëdha që hasim 
në këtë fushë. 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 përshtat-
shëm ku bartësit e të drejtave me anë të mekanizmave 
ligjor lirshëm mund të mbrojnë të drejtat e tyre.
Në kuadër të legjislacionit janë paraparë masa për mbro-
jtjen e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta, 
në këtë kontekst duhet përmendur Ligjin për të Dre-
jtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Ligji për Ma-
sat Doganore  për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë 
Intelektuale, Kodi Penal i Republikës së Kosovës dhe 
Ligji mbi Inspektoratin e Tregut.
Duhet bërë të ditur dhe të qartë për opinionin që në 
bazë të Ligjit në fjalë, mbrojtja e të drejtave të autorit dhe 
të drejtave të përafërta nuk përfshihet në kompetencat 
e zyrës , bartësit e të drejtave të autorit bartin përgjeg-
jësinë për mbrojtjen e të drejtave të tyre .
Më poshtë do të bëjmë një sqarim të masave të mbrojtjes 
që bartësit mund ti realizojnë konform legjislacionit  në 
fuqi të cekur më lartë .
1.Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e 
Përafërta 
Me  ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafër-

ta  janë parashikuar masat administrative , mbrojtja ju-
ridiko-civile , të cilat zbatohen konform me rregullat e 
procedurës administrative dhe gjyqësore.
Kapitulli XI, përkatësisht nën kreu B i Ligjit për të Dre-
jtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta parasheh dis-
pozitat për mbrojtjen gjyqësore në rast të shkeljes së të 
drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta. Në bazë të 
nenit 177 personit të cilit i është shkelur e drejta mund 
të kërkoj mbrojtjen dhe gjithashtu kompensimin në 
bazë të rregullave .
Titullari i së drejtës në rast të shkeljes së të drejtave 
mund të veproj :
Kërkespadia 
Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta , 
përkatësisht kreu B qartëson në mënyrë precize mbro-
jtjen 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 lid-
hur 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 drejtave1.
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 ardhmen2. 
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 materialet dhe mjetet që janë përdorur për kri-
jimin e mallrave që  shkelin të drejtat e autorit.3 
Në rast se bartësit të së drejtës i është shkaktuar dëm 
material pra fitim i humbur 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 humbur4.
Përveç  dëmit material, bartësit të së drejtës mund të i 
shkaktohet edhe dëmi jo material i cili nënkupton shkel-
jen e të drejtave morale ,  për të cilin po ashtu bartësi I së 

1  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 181, 
Mbrojtja Gjyqësore,
2  Po aty,Neni 181, p.1.2
3  Po aty,Neni 181,p.1.3
4  Po aty, Neni 181 p.1.4



11

drejtës ka drejtë të kërkoj kompensim5.
Masat paraprake 
Bartësi i së drejtës duke u bazuar në nenin 184 të Lig-
jit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafër-
ta ka të drejtë të kërkoj nga gjykata që të ndërmerren 
masat paraprake për mbrojtjen e drejtës së tij  të cilat 
përfshijnë :
Bartësi i së drejtës mund të paraqesë provat me anë të 
së cilave dëshmon se është bërë shkelja e të drejtave ek-
skluzive të tij  po ashtu mund të dëshmoj  që zhdëm-
timi mund 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 paditurit6. 
Si masë paraprake që mund të ndërmerret nga gjykata 
është  sekruestimi  i dokumenteve bankare financiare 
apo dokumentet komerciale të shkelësit .                  
Masat e përkohshme 
Bartësi i së drejtës  kur konsideron që është e pash-
mangshme shkelja e së drejtës së tij dhe ia dëshmon këtë 
gjykatës atëherë gjykata duke u bazuar në kërkesën e pa-
ditësit  urdhëron për vënien  e masave të përkohshme. 
Në bazë të nenit 185 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 heq-
jen  nga qarkullimi të mallrave të dyshuar për shkeljen 
e një të drejte  dhe heqja nga qarkullimi i materialeve që  
përdoren për krijimin e mallrave të dyshimta që shkelin 

5  Po aty Neni 181 p.1.5
6  Po aty Neni 184 p.1.1

të drejtën e autorit7 . 
1.4 Sigurimi i provave
Në Ligjin për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e 
Përafërta, neni 186,  i jep të drejtë bartësit të së drejtës 
që të kërkoj nga gjykata të bëj sigurimin e  provave . 
Gjykata e bën sigurimin e provave atëherë kur  konsid-
erohet  se ekziston rreziku  i mundshëm që provat që 
shkeljen e të drejtës të shkatërrohen  ose më vonë të jetë 
e pamundur të sigurohen .
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 dësh-
mitarëve , emërimin dhe ekzaminimin e ekspertëve8 . 
Atëherë kur vërtetohet që kërkesa e bartësit e së drejtës 
ka qenë e pabazuar  pala e paditur ka të drejtë të kërkoj  
që të kthej sendet e sekruestruara , të kërkoj kompensim 
për çfarëdo lëndimi të shkaktuar nga  ato masa .
2. Në bazë të Ligjit për Masat Doganore për Mbrojt-
jen e Pronësisë Intelektuale bartësi i së drejtës mund 
të kërkoj mbrojtjen e drejtave të tij :

Dogana e Kosovës në kuadër të misionit të saj ka për de-
tyrë që të mbroj të drejtat e autorit me qëllim të mbrojtjes 
së ekonomisë legale nga konkurrenca e pandershme .
Dogana e Kosovës bazuar në ligjin 03-L/170/2010 dhe 
udhëzimin Administrativ 07/2010, ka për detyrë, mbro-
jtjen 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 pronë-
sisë 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 dogana9.
Mënyra  e parashtrimit dhe procedimit të kërkesës  është  
e  dhënë qartë në nenin 4  ku thuhet që  kërkesa për ve-
prim  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 . Të 
dhënat themelore që duhet të përmbaj kërkesa janë të 
cekura në paragrafin 2 të nenit 4  ku thuhet që kërkesa 
në veçanti duhet të  përmbajë :
-përshkrimin teknik të detajuar dhe të saktë të mallrave 
çdo të dhënë të veçantë që bartësi I së drejtës ka lidhur 
me llojin e shkeljes 
-emrin dhe mbiemrin dhe detajet e kontaktit të personit 
kontaktues të caktuar nga bartësi I së drejtës
Parashtruesi i kërkesës duhet të dëshmoj që mban të 
drejtat për mallrat në fjalë .
Me pranimin e kërkesës për veprim , Dogana do të 

7  Po aty, Neni 185
8  Po aty, Neni 186
9  Ligji për Masat Doganore për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale, Neni 4
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shqyrtoj kërkesën e parashtruar nga ana e bartësit të së 
drejtës dhe do të njoftoj parashtruesin e kërkesë në afat 
prej 30 ditësh. Në rast se  refuzohet  kërkesa për veprim 
,Dogana duhet të jap arsyet me shkrim për të.
Sipas neni 8 nëse zyra doganore konsideron se mallrat 
janë të dyshimta për shkelje të së drejtës së pronësisë 
intelektuale do të anuloj lirimin e mallrave ose do të 
ndaloj ato nën mbikëqyrjen doganore.
Me kërkesën e bartësit të së drejtës, Dogana do t’ju jap 
mundësinë të inspektojnë mallrat lirimi I të cilave është 
pezulluar apo ndaluar . 
Mallrat të cilat shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale  
nuk do të10 :
- 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
Ndërsa sipas nenit 16 të këtij ligji mallrat nën mbikëqyr-
je Doganore duhet të shkatërrohen në  mënyrë që të 
parandalohet dëmtimi i bartësit të së drejtës, pa asnjë 
lloj kompensimi dhe shpenzimi për Doganën.
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 pro-
dukteve në treg po ashtu dhe për mbrojtjen  e të drejtave 
të autorit  dhe të drejtave të ngjashme në treg . 
Inspektorët monitorojnë zbatimin e ligjit  dhe janë 
përgjegjës për marrjen e masave administrative në rast 
mospërmbushje të detyrimeve ligjore  nga subjektet  
përdorues .
Sipas  të ligjit për inspektoratin dhe mbikëqyrjen e tregut  
kompetencë e inspektoratit përveç të tjerash njihet edhe 
mbrojtja e të drejtave të autorit11 . 
Bartësi i së drejtës së autorit ka të drejtë të kërkoj nga 
inspektorati I tregut , inspektimin e tregut dhe në rast 
se dyshon që drejta e tij është shkelur ai mund të kërkoj 
nga inspektorati  konfiskimin dhe largimin nga tregu  
mallrave të cilat shkelin të drejtën e autorit . 
Atëherë kur vërtetohet që mallrat janë pirate dhe qën-
drimi i tyre në treg dëmton ekonominë legale, inspek-
torati ka të drejtë të bëj asgjësimin e tyre .
4. Kodi Penal  
Kodi penal i Republikës së Kosovës i parasheh si vepra 
penale cenimin  e të drejtave të autorit. Në kodin pe-
nal  përcaktohen veprimet të cilat njihen si shkelje e së 
drejtës së autorit dhe përcakton llojet e dënimeve dhe 

10  Po aty, Neni 15,
11  Ligji për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut Neni 9 p.1.10

kohëzgjatjen e tyre në rast se kryhet shkelja e së drejtës 
së autorit. 
4.1 Cenim i të drejtave të autorit sipas nenit 296 kon-
siderohen veprimet si më poshtë:
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 bur-
gim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet12.
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) vit13.
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) vit14.
Kushdo që paraqet ose në ndonjë formë tjetër ia kumton 
publikut në mënyrë të papërshtatshme punën e mbro-
jtur 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) vit15.
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) vjet16.
Për më tepër, Kodi Penal i Kosovës parashikon edhe 
shmangien e masave teknologjike si vepër penale .
4.2 Shmangia e masave teknologjike
Kushdo që kryen vepër të shmangies së ndonjë prej ma-
save 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 dëno-
het me burgim deri në tre (3) vjet17.
Sendet dhe pajisjet për prodhimin e tyre nga paragrafi 1. 
i këtij neni konfiskohen18.
 Për këto vepra penale ky kod parasheh dënimin me 
burgim prej tre muajsh deri në tri vite, e në rrethana 
të caktuara ku kryesi ka pas qëllim përfitimit ekonomik 
në vlerë mbi 50.000 euro dënimi është paraparë prej 
gjashtë muajsh deri në tetë vite burgim .
Ligji gjithashtu parasheh edhe konfiskimin e gjërave të 
përfituara nga kryerja e veprave penale nga neni 296.

Zyra për të Drejtat e Autorit 
dhe të Drejtat e përafërta 

12  Kodi Penal I Republikës së Kosovës , Neni 296 p.1
13  Po aty, Neni 296 p.1.2
14  Po aty,Neni 296, p.1.3
15  Po aty, Neni 296,p.1.4
16  Po aty, Neni 296, p.1.5
17  Po aty, Neni 297,
18  Po aty, Neni 297,
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Veprat e autorit dhe 
kushtet e mbrojtjes

Valon Kashtanjeva 
drejtor i zyrës për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta

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, mar-
kat tregtare, dizajnin industrial dhe treguesit gjeografik. 
E drejta e autorit, mbron veprat letrare dhe artistike si 
novelat, poemat, filmin, veprat muzikore, veprat artis-
tike si vizatimet, pikturat, fotografitë, skulpturat dhe 
dizajnin industrial e grafik. Në këtë punim do të dis-
kutohet 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 krijuesve.1 Njohja e të drejtave të 
autorit, bëhet për arsye kulturore dhe shoqërore. Të dre-
jtat e autorit, si të drejta ekskluzive, ekzistojnë për një 
periudhë të caktuar kohore, me kalimin e kësaj kohe të 
përcaktuar,2 veprat e autorit bëhen pjesë e domenit pub-
lik 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 tij,3 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 ve-
prës së mbrojtur, prijashtimisht duke marrë parasysh 
kufizimet e parapara ligjore. Çdo here, kur një person 
i caktuar, përveç autorit të veprës së mbrojtur, dëshiron 
1  Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale, Pronësia Intelek-
tuale: Politikat, Legjislacioni dhe Përdorimi, Kapitulli 2: Fushat 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 2012, në fuqi nga Dhjetori 2012, neni 61, 
Afati I Kohëzgjatjes. 
3  Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale, Pronësia Intelek-
tuale: Politikat, Legjislacioni dhe Përdorimi, Kapitulli 2: Fushat e 
Mbrojtjes së Pronësisë Intelektuale.

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, 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.
Në bazë të Konventës së Bernës, një ndër konventat krye-
sore ndërkombëtare për të drejtën e autorit, vepër e au-
torit, 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 hapë-
sirë 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 kri-
jimet intelektuale 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 për-
jashtuara nga mbrojtja.6Shumë shpesh në jetën e për-
ditshme, 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 për-
dorimi 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 for-
mat 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 

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 2012, në fuqi nga Dhjetori 2012, Neni 8 Veprat 
e Mbrojtura. 
6  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 12 Kri-
jimet pa mbrojtje; Konventa e Bernës për Mbrojtjen e Veprave Letra-
re e Artistike, Neni 2, paragrafi 1; TRIPS- Marrëveshja mbi Aspektet 
Tregtare Të Pronësisë Intelektuale Neni 9, paragrafi 2; Traktati mbi 
të Drejtën e Autorit i Organizatës Ndërkombëtare të Pronësisë In-
telektuale, Neni 2. 
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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 
e regjistruar.8 Sa i përket formës së shprehjes, dhe leg-
jislacionit ndërkombëtar, duhet përmendur se Konven-
ta e Bernës, këtë çështje e ka lënë të vendoset nga shtet 
anëtare të saj.9

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 no-
cion 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 tërt-
horazi 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.13 
Elementi i origjinalitetit, është i shprehur në legjisla-
cionin tonë, sipas së cilit kërkohet që vepra e autorit 
të jetë krijim intelektual origjinal.14Mirë po,  lidhur 
me origjinalitetin dhe për të elementet tjera të ve-
prës së autorit, nuk kemi ndonjë vendim të gjykatave 
vendore lidhur me këtë çështje. Gjykatat e vendeve 
7  Fjala e regjistruar, në këtë punim përdorët për të treguar regjis-
trimin 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.
10 Konventa e Bernës për Mbrojtjen e Veprave Letrare e Artistike, 
Neni 2, paragrafi 3 “Përkthimet...duhet të mbrohen si vepra origjina-
le’, Neni 14bis’ Vepra Kinematografike duhet të mbrohet si një vepër 
origjinale” 
11  Direktiva Evropiane mbi Mbrojtjen Ligjore të Programeve Komp-
juterike, 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.

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 tonë në kuadër të veprave të mbrojtura, 
hynë, veprat gojore, veprat e shkruar, veprat muziko-
re, veprat teatrore, veprat filmike dhe veprat tjera të 
përmendura në mënyrë taksative,16të cilat plotëso-
jnë kushtet për mbrojtje të përmendura më lartë. 
Gjithashtu, veprat e pambaruara të autorit, pjesët për-
bërëse të veprës, si dhe titulli i veprës së autorit, gëzojnë 
mbrojtje nëse janë krijime 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, aranzh-
manet, 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 prijashtuara 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 ad-
ministrative gjyqësore, materialet zyrtare 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 au-
torit, fitojnë mbrojtjen juridike nga momenti i krijimit, 
dhe nuk ka nevojë për  ndonjë njohje apo regjistrim nga 
ndonjë organ i caktuar administrativ.

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 9.
18  Po aty, Neni 12. 
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KONtratat Në të DrEjtëN E aUtOrIt
Sefadin Blakaj, M.A, Fakulteti Juridik

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 in-
stitutet kryesore të së drejtës së pronësisë intelektuale, në 
veçanti i rregullon aspektet e përcaktimit të kuptimit të ve-
prës 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.        

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-qa-
rkullueshmëria 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 pasur-
orë të të drejtave në veprën e autorit. Komponenti mor-
al përbëhet nga të drejta morale-personale të autorit, të 
cilat i njihen vetëm autorit dhe të cilat nuk mund të jenë 
subjekt i bartjes ose qarkullueshmërisë juridike, gjegjë-
sisht 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 pa-
cenueshmërisë së veprës së autorit, e drejta e pendim-
it-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 au-
torit), ose pas vdekjes së autorit (bartja në trashëgim-
tarët 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 ve-
prën 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 ekono-
mik i veprës së autorit të bartet në palët e treta (e që ky 
është rasti më i shpeshtë). Sigurisht, këtë e mundëso-
jnë kontratat e autorit ose e drejta kontraktore e autorit, 
qëllimi i të cilës është që autorit ti ofroj mbrojtje juri-
dike 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 dre-
jtave 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 kontrak-
tore 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.  

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 
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e kontratave të autorit mund të jenë vetëm të drejtat pa-
surore të autorit (eksploatimi ekonomik i veprës së au-
torit). 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 indi-
vidualisht si “Nene”, dhe nënkuptojnë nenet e këtij Lig-
ji). 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 Repub-
likës 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 perso-
na 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-ek-
skluziv, 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 shpre-
himisht 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-eksklu-
ziv, mundësia e bartjes së mëpastajme të shfrytëzim-
it 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 likui-
dimit 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 ve-
prës së autorit në kontraktuesin e autorit, autorit i takon një 
shpërblim adekuat, e që ndryshe quhet edhe honorari i au-
torit. 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 efek-
tet-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 kon-
tratë për shumën përkatëse, ose që shuma e shpërblimit 
mund të caktohet edhe pas momentit të lidhjes së kon-
tratës, 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 ta-
kon  drejta që të kërkoj ndryshimin e shpërblimit, nëse au-
tori 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 kon-
tratë (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 kup-
tim 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 dis-
pozitiv 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 mar-
rëveshjen 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).
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të drejtat morale në Ligjin për të 
Drejtat e autorit dhe të Drejtat e 
Përafërta 
Ligji i Kosovës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e 
Përafërta i datës 30 Nëntor 2011 përmban dispozitat për të 
drejtat morale në nën-kapitullin D (nenet 17-20). Fakti se 
të drejtat morale njihen si të drejta thelbësore ekskluzive të 
autorit, e vendos sistemin e të drejtave të autorit në Kosovë 
në familjen  kontinentale të së drejtës së autorit. 

Nenet 17-20 vërtetojnë disa të drejta ekskluzive të au-
torit. Ato përfshijnë, së pari, të drejtën e  publikimit 
(neni 17) e cila është e drejta për të vendosur nëse vepra 
duhet  të publikohet në publik apo thjeshtë të mbahet 
e fshehur në sferën private, si dhe e drejta për të ven-
dosur për rrethanat e publikimit (siç janë koha, vendi 
dhe mënyra e publikimit). “E drejta e publikimit” (apo e 
“drejta e nxjerrjes së të fshehtës”) është një e drejtë mo-
rale e cila nuk kërkohet nga asnjë traktat ndërkombëtar, 
por ajo parashikohet në ligjet për të drejtat e autorit të 
vendeve të caktuara.  

Së dyti, të drejtat morale përfshijnë të ashtuquajturën 
të drejtën e atësisë apo autorësisë, të drejtën për të pre-
tenduar që emri i autorit të përmendet në çdo kopje të 
veprës së tij apo kur vepra shfrytëzohet në formë të pa-
prekshme, emri i tij të jetë i lidhur me shfrytëzimin e 
saj. Neni 18 i ligjit të Kosovës për të drejtat e autorit nuk 
përshkruan një mënyrë specifike me të cilën përmen-
det emri. Kjo dispozitë duhet interpretuar duke marrë 
parasysh nenin 6 të Konventës së Bernës e cila parasheh 
të drejtën për tu përmendur autori  si princip dhe e cila 
nuk lejon që kjo të mohohet duke u arsyetuar se nuk 
është praktikuar akoma apo s’ka qene traditë në një ter-
ritor te caktuar. Prandaj, për shembull, edhe nëse emrat 
e fotografëve nuk janë përmendur kur fotografitë e tyre 
janë botuar në revista në të kaluarën, 
ky nuk 

është një argument i cili mohon pretendimin e tyre 
për t’u përmendur në kontekstin e veprës. Disa legjis-
lacione, në mënyrë që ta luftojnë traditën e tillë kanë 
futur dispozita të veçanta për fotografët, siç është neni 
38 paragrafi 4 i Ligjit grek për të drejtat e autorit ne vi-
jim“Çdo akt i botimit te një fotografie shoqërohet me 
shënimin e emrit të fotografit. Kjo zbatohet edhe kur 
arkiva e një gazete, botimi periodik apo ndonjë tjetër 
media masive është transferuar.”
Aspekti i dytë i të drejtës së autorësisë është e drejta e 
autorit që të zgjedh një pseudonim në vend të emrit të 
tij të vërtetë apo e drejta për të mbetur anonim (neni 18 
paragrafi 2 i Ligjit kosovar për të drejtat e autorit). 
Një nga të drejtat ekskluzive më të rëndësishme është 
e drejta e integritetit e vërtetuar në nenin 19 të ligjit 
kosovar për të drejtat e autorit me kërkesat minimale 
të nenit 6 të Konventës së Bernës. Prandaj, autori mund 
të kundërshtoj çdo ekstraktim apo modifikim të veprës 
së tij e cila është 
e dëmshme për 
nderin apo rep-
utacionin e tij.  
Megjithatë, kjo 
zgjidhje edhe 
pse është shumë 
e zakonshme 
ndërkombëtar-
isht thjeshtë 
z ë v e n d ë s o n 
vlerësimin sub-
jektiv të autorit 
për shkeljen e  
integritetit 
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nga vlerësimi subjektiv i gjykatësit.1

Neni 20 i ligjit kosovar për të drejtat e autorit përmban 
të drejtën që në mënyrë të njëanshme të tërhiqet au-
torizimi për shfrytëzimin e veprës nga bartësi relevant 
i shfrytëzimit të drejtave; megjithatë nëse kjo bëhet, 
duhet të sigurohet që bartësi i të drejtave të mos vuaj 
asnjë paragjykim. “E drejta e tërheqjes apo pendimit” 
nuk kërkohet nga traktatet ndërkombëtare por parashi-
het në disa ligje për të drejtat e autorit të vendeve të cak-
tuara. Zakonisht autori ka interes në tërheqjen e veprës 
së tij kur ai e ndërron bindjen e tij dhe nuk dëshiron që 
të shoh veprat  e tij të vjetra të ribotohen ne kohën kur 
ai nuk pajtohet me veprat e tij të mëparshme. Kjo refero-
het në ligj me termin “arsyet serioze morale”. Në para-
grafin 4 të nenit 20 përshkruhet e drejta e përparësisë  
për bartësin e mëparshëm të së drejtës në rast se autori 
vendos që përsëri të bëj kalimin e të drejtave për veprën 
e tij. Kjo është një zgjidhje për arsye të normave të dre-
jtësisë pasi që tërheqja e veprës është një përjashtim i 
dukshëm për  fuqizimin e kontratave të detyrueshme. 
Megjithatë, është e vështirë të kuptohet kufizimi prej 10 
vjetësh nga ushtrimi i të drejtës së pendimit nga auto-
ri. Përfundimisht, e drejta e pendimit sipas paragrafit 
5 nuk zbatohet për programet kompjuterike, bazat e të 
dhënave dhe veprat audio-vizuale. Kjo nuk është befa-
suese duke marrë parasysh se është e vështirë që të ar-
syetohet ndryshimi i bindjes apo arsyet serioze morale 
në rastin e programeve kompjuterike apo bazave të të 
dhënave dhe investimet e nevojshme për prodhimin e 
veprave audio-vizuale.2

Mund të gjenden mjaftë të dhëna për statusin ligjor 
të së drejtës morale: A mund të transferohet? Sa është 
kohëzgjatja? A mund të bartet te trashëgimtarët e au-
torit? Pasi që të drejtat morale janë në thelb të lidhura 
me autorin, nuk mund të hiqet dorë nga ato dhe janë 
të patjetërsueshme; me fjalë të tjera, ato nuk mund të 
kalohen, transferohen apo të kontraktohen tutje. Në të 
vërtetë, neni 65 i ligjit për të drejtat e autorit parashikon 
mos-heqjen dorë nga e drejta. Neni 66 i ligjit për të dre-
jtat e autorit përshkruan që të drejtat morale kalohen te 
trashëgimtarët e autorit. 
Megjithatë, në botën e sotme ky parim nuk është aq i 
ashpër.3 Në legjislacionin belg ka disa zgjidhje që para-
shikojnë fleksibilitet në mënyrë që të bëhet i mundur 
eksploatimi ekonomik i veprës me mundësinë për heqje 

1  Shumë më e preferuar është zgjidhja e ligjit grek për të drejtën e 
autorit e cila ndalon çdo shtrembërim, gjymtim apo modifikim tjetër të 
veprës së tij dhe çdo fyerje të autorit në sajë të rrethanave të prezantimit 
të veprës në publik. 
2  Krahasuar me nenin 4, paragrafin 1 të ligjit grek për të drejtat e au-
torit që e kufizon fushëveprimin e të drejtës së pendimit vetëm për veprat 
letrare apo shkencore.
3  IoannisKikkis, Le droit moral de l’auteur en tantquecontre-poids-
dans la societe de l’information, RevistaRomana de DreptulPropri-
etatiiIntellectuale, n. 3, September 2012, ISSN 1584-7241, p. 33-43. 

dorë por me kusht që heqja dorë nuk e dëmton nderin 
apo famën e autorit apo edhe një fjali që mund ta gjejmë 
në nenin 16 të Ligjit grek për të drejtat e autorit në vi-
jim: Pëlqimi i autorit për ushtrimin e të drejtës morale. 
Dhënia e pëlqimit nga autori për një veprim apo mosve-
prim që përndryshe do të përbënte shkelje të drejtës së 
tij morale konsiderohet të jetë një formë e ushtrimit të 
së drejtës morale të tij, dhe do të jetë detyrues mbi të. 

Neni 64 i ligjit për të drejtat e autorit përshkruan se të 
drejtat morale të atësisë dhe integritetit nuk kanë limit 
kohor, për dallim nga të drejtat ekonomike që zgjasin 
deri 70 vjet pas vdekjes së autorit. Pas vdekjes së au-
torit, trashëgimtarët ushtrojnë të drejtat morale në pa-
jtueshmëri me të drejtën civile.  Duhet pasur parasysh 
se vendosja e një afati për mbrojtjen e të drejtave morale 
është një çështje e legjislacionit kombëtar. Megjithatë, 
ka një dispozitë në Konventën e Bernës e cila vendos 
disa standarde: Neni 6 i Konventës së Bernës thotë si 
në vijim: “Të drejtat e dhëna autorit sipas paragrafit të 
mëparshëm, pas vdekjes së tij, do të mbahen së paku 
deri në mbarim të afatit të të drejtave ekonomike, dhe 
do të jenë të ushtrueshme nga personat apo institucionet 
e autorizuara nga legjislacioni vendor ku është kërkuar 
mbrojtja. “Megjithatë, ato vende, legjislacioni i të cilave, 
në momentin e ratifikimit apo pranimit të tyre në këtë 
Akt, nuk parasheh mbrojtjen pas vdekjes së autorit të të 
gjitha të drejtave të parashikuara në paragrafin e mëpar-
shëm mund të parashohin që disa të drejta, pas vdekjes 
së tij, mund të pushojnë të mbahen.” 

Kjo është saktësisht çfarë Ligji për të drejtat e autorit 
parasheh për të drejtën e publikimit dhe të tërheqjes 
apo pendimit. Ato pushojnë së ekzistuari pas vdekjes 
së autorit.. Ndryshimi i afatit të mbrojtjes vetëm për të 
drejtat ekskluzive të drejtave morale të autorit është e 
vështirë të arsyetohet duke marrë parasysh natyrën uni-
ke të së drejtës morale dhe karakteristikat e përbashkëta 
të secilës së drejtë ekskluzive. Është  e vërtetë se ka lidhje 
të ngushtë në mes të drejtës së publikimit dhe tërheqjes  
me  autorin, por ne nuk duhet harruar se vepra vazhdon 
të jetoj edhe pas vdekjes së autorit, edhe pse ajo gjithnjë 
mbart shenjën e personalitetit të tij/saj.  Afati kohor i 
pakufizuar i mbrojtjes për të gjitha të drejtat ekskluzive 
të së drejtës morale të autorit ka vlerë simbolike, duke 
e vënë autorin në qendër të mbrojtjes dhe të rralla janë 
rastet që të drejtat morale do të kundërshtoheshin fuq-
ishëm pas afatit të mbrojtjes së të drejtave ekonomike.4   

4  A.-H. Lucas-Agnes Lucas-Schloetter, Traite de la proprietelit-
teraire et artistique, 4th edition, LITEC, 2012, n. 562.  
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Si të veprohet kur dyshohet se 
është shkelur e drejta e autorit?

Luljeta Plakolli-Kasumi 

Pronësia intelektuale shpesh 
shpjegohet si një lloj pronësie e 
padukshme dhe e paprekshme, 
por që megjithatë ekziston dhe 
ka vlerë.  Vetë fjala ‘intelek-
tuale’ tregon se është pronë 
mbi krijimtarinë e mendjes së 
njeriut, dhe për këtë arsye dal-
lon nga prona fizike që mbro-

het me të drejtën sendore. Pronë fizike mund të jetë një 
libër që kemi, dhe kopja e librit që kemi blerë konsid-
erohet pronë e jona. Mirëpo, ajo çka përmbanë një libër 
është krijimtari letrare e cila i takon autorit të saj: per-
sonit i cili e ka shkruar atë. Kjo krijimtari mbrohet me 
të drejtat e autorit që janë pjesë e pronësisë intelektuale. 

Të drejtat e autorit mbrojnë formën në të cilën një autor 
apo krijues e shprehë një ide ose një fakt.  Vetë idetë 
dhe/ose faktet nuk mbrohen me të drejta të autorit. Në 
mënyrë që një vepër të mund të mbrohet me të drejta të 
autorit, ajo vepër duhet të jetë “origjinale”, që nënkupton 
se vepra tillë nuk duhet të jetë risi, por duhet të tregojë 
se autori i saj ka qenë kreativ në krijimin e asaj vepre. 
Kriteri i origjinalitetit mvaret nga vendi në vend, dhe 
çdo shtet aplikon pragë të ndryshëm të origjinalitetit. 
Përderisa Anglia konsiderohet si një shtet me një prag 
relativisht të ulët të kreativitetit, Gjermania njihet si një 

vend me një pragë shumë më strikt të origjinalitetit1, 
prandaj për autor është e këshillueshme që gjithmonë të 
familjarizohen me legjislacionin e vendit ku mendojnë 
ta eksploatojnë veprën e tyre. 

Një vepër origjinale e autorit gëzon mbrojtje të autorit 
nga momenti i krijimit të saj. Konventa e Bernit për 
Mbrojtjen e Veprare Letrare dhe Artistike (Konventa 
e Bernit) e vitit 1989 ka hequr çdo lloj formaliteti për 
mbrojtje të veprave të autorit. Para hyrjes në fuqi të kësaj 
Konvente, që një vepër e autorit të mund të mbrohej 
me ligj, duhej që së pari të regjistrohej. Edhe pas hyrjes 
në fuqi të kësaj Konvente, shumë shtete në legjislacio-
net e tyre vendore kërkojnë që një vepër të regjistrohet 
në mënyrë që autori i veprës apo bartësi i së drejtës të 
mund t’i realizojë të drejtat e veta në gjyq. Pavarësisht 
kësaj, një krijues i një vepre do të njihet si autor i asaj ve-
pre në momentin e krijimit. Ligji i Kosovës për të Drejta 
të Autorit nuk përmbanë asnjë kërkesë për regjistrim. 

Me rastin e krijimit të një vepre, ligji ia njehë një numër 
të të drejtave ekskluzive autorit të saj siç janë e drejta 
për ta riprodhuar veprën, e drejta për ta shpërndarë ve-
prën, e drejta për ta bërë veprën publike dhe kështu me 
rradhë. Asnjë person i tretë nuk mund ta shfrytëzojë, 
riprodhojë ose ta bëjë publike veprën pa lejen paraprake 
të autorit, në të kundërtën do të konsiderohet si shkelje 
e të drejtës së autorit. 

Ekzistojnë disa lloje të shkeljeve të të drejtave të autorit, 
dhe plagjiarizmi është forma më e shpeshtë e saj. Plag-
jiarizëm konsiderohet kur dikush merrë punën intelek-
tuale të dikujt tjetër për ta paraqitur si të vetën. Forma 
tjetër është pirateria, e cila paraqetë një shkelje të të dre-
jtave të autorit në shkallë komerciale e cila nuk i bënë 
dëme vetëm autorit, por tërë industrisë e cila mvaret nga 
ajo vepër. Zhvillimet teknologjike e kanë bërë sot shumë 
të lehtë ‘vjedhjen’ e pronës intelektuale.  

Shtrohet pyetja se si të veprojmë nëse bëhemi viktimë e 
një shkelje të tillë?  Shumë njerëz mendojnë se me rastin 
e shkeljës së të drejtës së autorit, janë institucionet ato që 
duhen kujdesur për autorët, kur në fakt janë vetë autorët 
ose bartësit e të drejtës së autorit ata që duhet të ndër-
marrin masa kundër këtyre shkelësit. Janë disa mundësi 
të cilat i ofron ligji në fuqi, dhe gjëja e parë që duhet bërë 
është familjarizimi me atë ligj në mënyrë që të kupto-
hen të drejtat, dhe cilat të drejta janë shkelur. Meqenëse 
nuk kërkohet regjistrimi si formalitet për mbrojtje të një 
vepre të autorit, është e këshillueshme që me rastin e 
krijimit të një vepre gjithmonë të vendoset simboli © 
që përdoret për të treguar se ajo vepër i takojnë dikujt. 

Në rast të dyshimit së shkeljës të së drejtës së autorit, 
autori si krijues i veprës, ose bartësi i së drejtës si person 
të cilit autori ia ka kaluar të drejtat ekonomike përkitazi 
me atë vepër, ka barrën për ta provuar se 1) e drejta e 
autorit i takon atij/asaj, 2) vepra paraqet një shprehje 
origjinale të autorit, dhe 3) se vepra e tillë është kopjuar, 
shpërndarë, riprodhuar, ose bërë publike pa autorizimin 
e autorit ose bartësitë të së drejtës. 

Natyrisht se këto duhet provuar në gjykatë, dhe legjisla-
cioni në fuqi në Kosovë, i lejon një autori që t’i përdorë 
mjetet juridike (civile, penale dhe administrative) për t’i 
realizuar të drejtat e veta të autorit. Megjithëatë, para se 
të shkohet në gjykatë, ekziston gjithmonë mundësia që 
një shkelje e tillë të ndërpritet duke e dërguar tek shkelë-
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si një Letër Ndërprerjeje dhe Abstenimi, ku autori i tre-
gon shkelësit se ai/ajo është në dijeni për shkeljen dhe 
kërkon nga shkelësi që ta ndërpresë çfarëdo aktiviteti që 
cenon të drejtën e autorit dhe kërkon nga autori pagimin 
e dëmshpërblimit. Duke qenë se dënimet për shkelje të 
të drejtave të autorit që shqiptohen nga gjykatat në ven-
det me sisteme të zhvilluara të së drejtës së autorit janë 
maramendëse, këto letra zakonisht tregojnë efekt sepse 
autori ia tërheqë vërejtjen shkelësit për pasojat që do t’i 
has nëse ai vendosë t’i drejtohet gjykatës. 

Nëse shkelësi i pretenduar i përgjigjet letrës pozitivisht, 
atëherë hapet mundësia që autori dhe shkelësi të ulen 
në tavolinë dhe ta negociojnë në zgjidhje. Zakonisht, në 
këto raste autori i ofron licencë shkelësit, ku ky i fundit 
detyrohet që t’i paguajë autorit për shfrytëzim të veprës 
së tij, ose t’ia paguajë një kompenzim për shfrytëzimin 

që e ka bërë dhe ta ndërpresë shfrytëzimin e veprës në 
të ardhmën. Këshillohet, që çfarëdo marrëveshje që ar-
rihet të evidentohet në shkrim, dhe të nënshkruhet nga 
të dyja palët. 
Nëse shkelësi i pretenduar i përgjigjet letrës negativisht, 
atëherë autori ose bartësi i së drejtës mund të ngrisë 
padi civile, ose të bëjë kallzim penal dhe të kërkojë nga 
gjykata që të shqiptojë masë të përkohshme, kompen-
simin për të gjitha dëmet e shkaktuara nga shkelja, dhe 
pagesën e shpenzimeve procedurale.

* Kandidate për titull të Doktoraturës; Magjistër i Pronë-
sisë Intelektuale/Industriale, Universiteti i Pittsburgh-ut, 
Fakulteti Juridik, Pittsburgh/ShBA (2006); Asistente në 
Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës (Katedra Civile).                                                                                                                               

Miradie Birinxhiku – Vllahiu
Menaxhere  KDSHF ‘Genci’

Krimet mund të jenë të llojeve, përmasave dhe peshave 
të ndryshme. Ato mund të prekin një kategori të caktu-
ar njerëzish, por gjithashtu mund të godasin rëndë edhe 
artin,  artdashësit dhe ata që e bëjnë artin. Krimi mbi 
artin dhe ndaj tij është i rëndë dhe është i paimagjinue-
shëm madje është krim që mbyt njeriun brenda vetes. 
Ndoshta nuk e kam përfunduar mirë definicionin e 
krimit ndaj artit por as që e kisha ndërmend ta bëjë. 
Nuk ka definicion që mund ta përkufizojë atë dhe ta 
saktësojë se cili është dëmi që mund ta shkaktojë ky 
krim, megjithëse pasojat janë të mëdha dhe gjurmët e 
pashlyeshme. 
Një prej këtyre gjurmëve që e kanë bërë Kosovën të 
jetë në “trend” me botën është “pirateria filmike” një 
prej krimeve të pronësisë intelektuale kudo në botë dhe 
pengesave të zhvillimit të kinematografisë. 
Me një kinema në gjithë territorin e vendit, me më 
pak se 220 ulëse dhe me një zhvillim dhe kapërcim të 

ngadalshëm dhe të sigurt prej teknologjisë analoge në 
atë digjitale, Kosova ka pak çka të tregojë për zhvillimin 
e kinematografisë, të shfaqjes dhe distribuimit të filmit.
Megjithatë, ajo ka shumëçka për të dëshmuar se penge-
sa kryesore për ndërtimin dhe zgjerimin e rrjetit të 
kinemave është pikërisht “pirateria filmike” rrjeti më i 
zhvilluar sot për sot në vend që e ka ndryshuar pamjen 
edhe të kinemave dhe qëndrimin e shikuesve ndaj tyre. 
Në Kosovë një DVD me filmin më të ri mund te bli-
het  me vetëm 1 euro. Që në përkthim të lirë i bie - tri 
bukë. As më pak as më shumë se dy camcakëza Orbit, 
ose edhe më keq një qese me fara të kungullit “sportit 
më të preferuar në Kosovë”. 
Një film që ju preferoni ta shikoni, mundësisht të jetë 
titulli më i ri, me një cilësi jo fort të mirë, me përkthim 
të bastarduar në shqip dhe me një kopertinë të saj të ko-
pjuar keq, mund ta gjeni lehtë si një mall të lirë në treg. 
Një varg dyqanesh të specializuara për shitjen e filmave 
në DVD do t’ju ofrojnë, vetëm në Prishtinë, titujt më të 
ri të filmave, edhe të atyre që mund të mos jenë shfaqur 
në asnjë kinema jo vetëm në rajon por mbase as edhe në 
Evropë. Kjo formë e përvetësimit të tregut edhe përpara 
shfaqjes në sallat e kinemasë i ka dhënë një dimension 
tjetër që e ka dëmtuar mbarëvajtjen e punës së kinemave 
dhe të distribuimit të filmit. 
Pirateria në Kosovë ka marrë përmasa të gjëra që prej 
vitesh dhe ajo vazhdon ta pengojë punën e kinemasë së 
vetme në Kosovë, duke ndikuar në uljen e nivelit të shi-
kueshmërisë në sallën e kinemasë , pavarësisht numrit 
dhe llojllojshmërisë se filmave me te rinj qe sjell ajo.
Pirateria nuk është fenomen vetëm i Kosovës por ajo ka 

Kinematë - mbijetesa dhe pirateria
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ndikim të fuqishëm pikërisht në Kosovë, si një vend që 
ka kaluar një periudhë të vështirë dhe ku ka pasur më 
shumë mundësi për të prodhuar dhe shpërndarë si dhe 
për të ndikuar në treg. 
Problemet në shoqëritë e pasluftës dhe posaçërisht ato 
në tranzicion janë të mëdha dhe ndërlidhen me jetesën 
dhe me problemet e përditshme të qytetarëve. Ato janë 
çështje të mbijetesës dhe filmi e kinematografia në 
përgjithësi edhe mund të duken “të pavlefshme” apo 
të “parëndësishme” për jetën e tyre. Prandaj tregu më 
i mirë për piraterinë filmike, ka qenë për një periudhë 
Kosova dhe shoqëria e saj. Në mungesë të ligjeve dhe në 
veçanti në mungesë të zbatimit të tyre të drejtë, filmat e 
cilësisë së dobët por të prodhimit të fundit, kanë zënë 
vend në treg duke e prishur funksionimin e kinemasë së 
vetme në Kosovë dhe duke pamundësuar hapjen e kine-
mave në qytete të tjera të vendit. 
Ligji për të drejtat e autorit dhe ligjet e tjera përcjellëse 
që e trajtojnë “piraterinë” si krim dhe shpërdorim të 
së drejtës elementare, janë themelet për parandalimin 
e çfarëdo manipulimi me qytetarin dhe të bastardim-
it të vlerave kinematografike. Sallat e kinemasë për një 
kohë të gjatë janë dukur të zbrazëta për faktin se “shi-
jimi i filmit në pëlhurën e bardhë dhe përmes shiritit” 
ka qenë pamundësuar nga fakti se filmat janë prodhuar 

e shfaqur në mënyrë ilegale. Pamundësia e funksionimit 
të kinemave rrjedhimisht kërkon zgjidhje, dhe kërkon 
trajtim të drejtë. Për të mbrojtur autorin, për të mbro-
jtur të drejtën dhe për të mbrojtur edhe vetë shikuesin 
– artdashësit.  

Megjithëkëtë  Kinema ABC ka provuar dhe ka dëshmuar 
ta ndryshojë këtë trend të keq të prodhimit piraterik  të 
filmit,  ta ndryshojë këtë botëkuptim dhe ta vë në pah 
çështjen e vlerave kulturore dhe atë të kinematografisë. 
Si një dritare e botës në Kosovë - Kinema ABC për më 
shumë se një dekadë  është një urë lidhëse me kine-
matografinë botërore dhe përafruese e vlerave të huaja 
evropiane e botërore  me ato vendore. Një vend ku kin-
eastë , artdashës dhe të gjithë qytetarët e Kosovës kanë 
pasur një kënd të tyre ku mund të shijojnë këto vlera. 
Pavarësisht nga lufta me piraterinë  dhe vështirsitë  kohë 
pas kohe, Kinema ABC ka ofruar shikuesin e saj duke u 
përpjekur qe te plotësoje nevojat dhe kërkesat e tij dhe 
t’i jap atë që e do, e meriton dhe ka dëshirë ta ketë. 
Lufta për treg po bëhet e pabarabartë. Në mungesë të 
zbatimit rigoroz të ligjit dhe në mungesë edhe të ligjeve 
bazike, kundër vlerat dhe “pirateria filmike” kanë zënë 
vendin e tyre. E vështirë për ta pranuar dhe edhe më e 
vështirë për ta luftuar. 
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VaPIK po fuqizohet
Drejtori i shoqatës kolektive VAPIK, Blerim Gjoci, ka 
thënë që fillimi i themelimit të shoqatës ka qenë sf-
idues, pasi që  menaxhimi kolektiv i të drejtave të au-
torit është parë me skepticizëm nga komuniteti artis-
tik. Por, sipas Gjocit, çdo gjë ka shkuar mirë dhe numri i 
të anëtarësuarve është i kënaqshëm edhe pse ka nga 
artistët që ende janë skeptikë për menaxhimin kolektiv 
të drejtave të autorit.

1 .Cili është qëllimi i themelimit të shoqatave kolek-
tive për menaxhimin e të drejtës së autorit ?
Pas shkatërrimit të Jugosllavisë, pjesët e ndara të sajë di-
kush, me herët dhe dikush më vonë përqafuan sistemin 
Evropian të te drejtave të autorit. Në Kosovë një gjë e 
tillë fatkeqësisht u zhvillua me një hap me të ngadaltë, 
që rezultoi edhe me një funksionalizim të vonshëm 
të kësaj praktike Evropiane. Në Evropë, pra edhe në 
vendin tonë, autorët, interpretuesit dhe producentët, 
mblidhen në shoqata të specializuara për mbrojtjen dhe 
menaxhimin të drejtave të tyre dhe te ardhurave nga 
këto të drejta. Po të ishte që secili autorë, interpretues 
apo producent, të ndiqte të drejtat dhe të menaxhonte 
ato personalisht, atëherë shpenzimet që krijohen nga 
një gjë e tillë do të tejkalonin të ardhurat që gjenerohen. 
Për këtë ka lindur nevoja e krijimit të shoqatave të tilla 
çdo kund nëpër botë të cilat bëjnë menaxhimin kolektiv 
të këtyre të drejtave.

2. Në cilat probleme hasin shoqatat kolektive  duke 
marrë parasysh realitetin në vendin tonë si dhe mung-
esën e theksuar të informacionit në lidhje me fushën e 
së drejtës së autorit ?
Problemet kryesore janë mungesa e kuptueshmërisë nga 
ana e shfrytëzuesve të veprave autoriale, në lidhje me 
detyrimet që këta shfrytëzues kanë ndaj atyre veprave. 
Pra shumica e shfrytëzuesve nga veprat artistike nuk e 
kanë të qartë se për këto vepra duhet të paguhen të dre-
jtat autoriale, pra të drejtat e patjetërsueshme. Ndaj këtij 
problemi nuk janë imun as rishfaqesit e këtyre veprave 
si operatoret kabllovik, të cilët përpiqen të bëjnë gjithë 
çfarë është në fuqinë e tyre për ti ikur këtij obligimi. 
Normalisht edhe mungesa e informacionit luan rol 
kyç në efikasitetin e shoqatave të te drejtave të autorit, 
shpresojmë se në javët në vijim edhe informacioni do të 
jetë me i qasshëm edhe për shfrytëzuesin e fundit.

3. Pasi që jeni ndër shoqatat e para kolektive të kri-
juara në Republikën e Kosovës cilat ishin vështirësitë  
nëpër të cilat keni kaluar dhe çfarë konsideroni si 
sfidë në të ardhmen ?
Një nga vështirësitë kryesore ka qenë  për të bindur 

edhe komunitetin artistik, interpretuesit dhe produ-
centët e Kosovës se formimi i shoqatave kolektive dhe 
menaxhimi kolektiv i të drejtave të autorit, nga ana e 
tyre është e mundur. Komuniteti artistik vazhdon të 
jetë skeptik në faktin se nëse shfrytëzuesit do të pagua-
jnë dhe nëse organet shtetërore do të imponojnë një 
zgjidhje nëse këta shfrytëzues përfundimisht refuzo-
jnë të kryejnë obligimet e tyre ligjore. Ky skepticizëm 
ka vështirësuar edhe komunikimin dhe anëtarësimin 
e shumë anëtareve të shoqatës, sepse nuk besojnë në 
ndonjë përfundim pozitiv.

4. Cila është struktura organizative brenda shoqatës 
tuaj dhe cilat janë funksionet e këtyre organeve ?
Shoqata VAPIK, ka dy borde, të cilat janë formuar në 
harmoni të plotë me shoqatat si motra të rajonit dhe 
BE-së. Pra kemi bordin mbikëqyrës dhe bordin ekze-
kutiv. Bordi ekzekutiv ka zgjedhur drejtorin e shoqatës 
i cili zgjedh asistentet e tij. Bordet përbëhen nga për-
faqësues të Autoreve, Producentëve dhe Interpretuesve 
vendore. 

InteRVIStë Me BleRIM GjocIn, DRejtoR I ShoqAtëS VAPIK
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Bordi mbikëqyrës ka një qëllim të vetëm, mbikëqyrjen e 
punës së shoqatës dhe distribuimit  të te ardhurave nga 
e drejta e autorit. Bordi mbikëqyrës i drejtohet bordit 
ekzekutiv për çfarëdo parregullsie që hasë dhe kërkon 
veprim nga ekzekutivi. Bordi ekzekutiv është i detyru-
ar që tu përgjigjet kërkesave dhe dyshimeve të bordit 
mbikëqyrës. Bordi ekzekutiv është organi më i lartë i 
shoqatës dhe është përgjegjësi e bordit ekzekutiv për të 
rregulluar mënyrën se si udhëhiqet shoqata dhe për të 
aprovuar dhe propozuar rregulla efikase të cilat futen në 
rregulloren e shoqatës. Drejtori i shoqatës me stafin e tij 
është përgjegjës për funksionimin çdo ditore të shoqatës 
dhe zbaton vendimet e bordit ekzekutiv.

5. Pasi që shumë kush nga opinioni nuk ka shumë 
informata për veprimtarinë që e zhvillon shoqata, 
mund të na tregoni se cilat janë të drejtat dhe detyri-
met e shoqatës ?
Shoqata mbron dhe menaxhon të drejtat e autorit dhe të 
drejtat e përafërta si dhe distribuon në bazë të rregullave 
të distribuimit  (një metodë shumë e avancuar e ndikuar 
nga shumë komponent të cilat janë të trajtuara edhe në 
këtë intervistë), rregulla këto të harmonizuara me sho-
qatat simotra në BE, pra shoqata distribuon të ardhu-
rat nga këto të drejta. Bartësit e të drejtave plotësojnë 
formularët  të cilët mund të merren në VAPIK, Rruga 
Qamil Hoxha 2/2 në Prishtinë, ose ti shkarkojnë for-
mularët nga www.vapik.org. Formularët plotësohen dhe 
pastaj të printuar dorëzohen në zyrat e VAPIK-ut, prej 
nga ata procesohen përmes softwerit dhe ruhen në data 
bazën e VAPIK-ut.

6. Si bëhet mbledhja dhe shpërndarja e të ardhurave 
që vijnë si rezultat i administrimit të drejtave të tit-
ullarëve?
Rregullat e distribuimit, është një shemë komplekse 
kompjuterike që bën analizën e një vepre, së pari çfarë 
është ajo- film, dokumentare apo video spot, kohëzgjat-
jen e sajë, terminin në të cilin është shfaqur dhe rish-
faqur; të gjitha këto analizohen nga softveri kompjuter-
ik dhe pastaj përpjesëtohen me të ardhurat që paguhen 
për shoqatën dhe bëhet distribuimi i tyre, nëse mundem 
ta thjeshtësoj në këtë mënyrë. Mbledhja e këtyre infor-
matave bëhet po ashtu me anën e një softueri të avan-
cuar i cili monitoron të gjitha kanalet në Kosovë dhe 
nga programi që shfaqet krijon lista të cilat përmbajnë 
të gjitha të dhënat që i cekëm më lartë, pra kohëzgjatjen, 
terminin, llojin e veprës etj.

7. A jeni të kënaqur me numrin e anëtarëve në shoqa-
tën që drejtoni ?Kush mund të bëhet anëtar në sho-
qatën tuaj ?
Ne kemi pasur një kërkesë që nga fillimi i krijimit të 
shoqatës. Kemi kërkuar që të anëtarësohen vetëm ata 
titullarë që duan të jenë aktiv në proceset që kalon 

shoqata, pra të i përgjigjen thirrjeve për takime dhe 
kërkesave për të dhënë mendimin e tyre në lidhje me 
materialet që do tu dërgohen për tu studiuar. Kemi 
kërkuar që të gjithë të regjistrojnë veprat e tyre por 
jo doemos edhe të anëtarësohen si anëtarë nëse nuk 
kanë kohë të jenë aktiv në veprimtarinë e shoqatës. 
Deri më tani kemi mjaft anëtare dhe jemi të kënaqur 
se sa janë aktiv në proceset qe determinojnë punën 
e shoqatës. Por të gjithë bartësit e të drejtave e kanë 
mundësinë, në momentin që regjistrojnë veprën e 
tyre te bëhen dhe anëtarë.

8. Cilat janë marrëdhëniet në mes  bartësve të  dre-
jtave dhe shfrytëzuesve të  drejtave, a ka bashkëpun-
im në mes këtyre palëve ?
Jemi në fillim të punës së shoqatës dhe ende nuk kemi 
një marrëveshje me shfrytëzuesit e të drejtave, dhe be-
sojmë se shumë shpejte jemi në gjendje të krijojmë mar-
rëdhënie të shëndosha profesionale me shfrytëzuesit, 
kur të kuptohemi në mënyrë të ndërsjellë për detyrimet 
reciproke ligjore.

9. Tanimë ju vetëm se keni filluar negociatat për tar-
ifat e përgjithshme me shfrytëzuesit e të drejtave , në 
cilën fazë është ky proces, a mund të arrihet një mar-
rëveshje ?
Momentalisht nuk kemi ndonjë marrëveshje apo përg-
jigje të kënaqshme. Pakëz jemi të befasuar me reagimin 
e shfrytëzuesve, sidomos për faktin që vazhdojnë të 
besojnë se edhe pas krijimit të shoqatave dhe ligjit mbi 
të drejtat e autorit, do të mund të vazhdojnë tu ikin 
obligimeve ndaj shoqatës dhe do të mund të vazhdo-
jnë shfrytëzimin e punës së dikujt tjetër pa paguar 
për të. Ajo që na befason edhe më shumë është ideja 
e shfrytëzuesve se mund të vazhdojnë të shkelin ligjin 
për të drejtat e autorit, pasi ky ligj qartazi definon këto 
të drejta. Ne ju kemi qasur këtyre shfrytëzuesve sido-
mos dy operatoreve të mëdhenj kabllovik me kërkesën 
tonë dhe me idenë për tarifën që ne e mendojmë të jetë 
reale. Përgjigjet nuk kanë qenë në frymën e dëshirës për 
të arrirë marrëveshje. Më shumë kanë qenë përgjigjie 
refuzuese për bashkëpunim. Ne besojmë se shteti ynë 
megjithatë do të insistoj ne implementimin e ligjit mbi 
të drejtat e autorit nëse këto bisedime shpallen të pasuk-
sesshme.

10 .Na tregoni rreth procesit të mbledhjes së të  
dhënave në VAPIK ?
Mbledhja e të dhënave do të bëhet përmes një softueri 
shumë të avancuar i cili do të formësoj data bazën e VA-
PIK-ut me të dhëna të sakta për përfituesit në lidhje me 
shfrytëzimin e veprave të tyre. Në zyret e VAPIK-ut do 
të jetë data baza mbi përfituesit, ndërsa një zyre tjetër e 
specializuar për monitorim do ta ketë data bazën me të 
dhënat e detajuara të transmetimeve.
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11. Cili është roli i VAPIK-ut në luftën kundër pi-
raterisë ?
VAPIK përfaqëson edhe përfituesit jo vendore, të cilët 
më shumë se ata vendore dëmtohen nga pirateria. An-
daj është detyrim i VAPIK-ut që te bëjë presion në or-
ganet përkatëse shtetërore për të vepruar në lidhjen me 
sanksionimin dhe parandalimin e piraterisë. Pra VAPIK 
do të përdorë mjetin e presionit publik dhe medial sa 
herë që ndien që nuk është duke u bërë mjaft në rrafshin 
e të drejtave të autorit e sidomos piraterisë.

13. Mund të na tregoni çfarë programe keni për ta in-
formuar opinionin për shërbimet që i bëni ju si sho-
qatë?
Momentalisht për shkaqe mungese të buxhetit jemi të 
detyruar që të propagojmë me anë të metodave klasike, 
të takimeve rrjeteve sociale, deklaratave për shtyp, 
paraqitjeve në TV në formë informative, etj. Besojmë 
se me arritjen e buxhetit të parë ne do të fillojmë të për-
dorim edhe metoda tjera të informimit me qëllim sen-
sibilizimi.

14. Duke ditur që veprimtaria e shoqatave kolektive 
mbikëqyret nga Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të 
Drejtat e Përafërta , cilat janë raportet tuaja në çfarë 
niveli është bashkëpunimi juaj?
Kjo është pjesa më e bukur e rrëfimit për të drejtat e 
autorit. Besoj se dy shoqatat për të drejta të autorit janë 

më shumë fat të kenë marrëdhënie shumë të shëndosha 
dhe produktive me zyrën e të drejtave të autorit dhe me 
Ministrinë në Përgjithësi. Mendoj se si rezultat i këtyre 
marrëdhënieve del edhe një punë e suksesshme e deri-
tashme e shoqatave.

15. Ju si kryesues ku e shihni VAPIK-un  në të ardhmen?
E shoh shumë të stabilizuar dhe funksional më shumë 
pak probleme. Mendoj se themelet që janë vënë në VA-
PIK janë tepër të shëndosha dhe lënë shumë pak hapë-
sirë për dështime. Të them kemi pasur një fat në fat-
keqësi, do të thotë ishim të fundit në rajon që filluam 
me punë, që është fatkeqësi, por kishim fatin të mëso-
jmë nga gabimet e të tjerëve dhe të mos i përsërisim 
ato, sepse kishim shembuj valit. Ishim me fat se gjetëm 
ndihmë të madhe tek koleget Slloven dhe Kroat, por 
po ashtu nga shoqatat simotra te BE-së. Të gjitha para-
kushtet për të qenë të suksesshëm i kemi dhe besojmë se 
edhe me ndihmën e zyrës për të Drejtat e autorit pranë 
Ministrisë së Kulturës, do të kemi një proces shumë të 
shëndoshë dhe të suksesshëm.
                                                                                                                                  

Intervistoi: Zjarrta Osmani
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Boshnjaku: Sfidë e radhës, 
negocimi me shfrytëzuesit

25

Drejtori i shoqatës për administrim kolektiv, APIK, Flo-
rent Boshnjaku ka thënë se kjo shoqatë e cila është e li-
censuar nga Zyra për të Drejtat e Autorit në Ministrinë e 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, e ka për obligim admin-
istrimin kolektiv të së drejtës së autorit. Sipas Boshnja-
kut, i tërë ky proces do të jetë në favor të autorëve, por 
sipas tij nuk ka qenë edhe e lehtë që të arrihet deri në 
këtë pikë ku është sot e drejta e autorit. 

1 .Cili është qëllimi i themelimit të APIKUT si shoqa-
të kolektive për menaxhimin e të drejtës së autorit ?
Qëllimi kryesor i APIK-ut është vetëdijësimi i të gjithë 
shfrytëzuesve të veprave autoriale muzikore në Repub-
likën e Kosovës, që t’i paguajnë detyrimet e tyre ndaj au-
torëve ,interpretëve dhe producentëve, puna e të cilëve 
shfrytëzohet në vendin tonë. Po ashtu në mënyrë kolek-
tive pastaj të bëhet menaxhimi i këtyre të drejtave.

2. Pasi që jeni ndër shoqatat e para kolektive të kri-
juara në Republikën e Kosovës, cilat ishin vështirësitë 
nëpër të cilat keni kaluar dhe çfarë konsideroni si 
sfidë në të ardhmen?
Vështërsitë nëpër të cilat ka kaluar APIK-u kanë qenë 
të ndryshme, fillimisht problemi ishte mbledhja e 
anëtarëve, besimi në shoqatë si dhe konsolidimi i brend-
shëm apo inicimi i grupit themelues. Problem tjetër janë 
edhe fondet gjë qe për momentin  ne nuk posedojmë 

dhe kemi vështërsi të mëdha për funksionim normal. 
Deri në këtë moment çdo gjë është bërë në mënyrë vull-
netare dhe me fonde vetanake. Sfida e parë është krijimi 
i zyrës si dhe infrastruktura fillestare për zhvillimin e 
aktiviteteve. 

3. Cila është struktura organizative brenda shoqatës tuaj ?
APIK ka një strukturë e cila përbëhet nga: kuvendi, 
këshilli drejtues, drejtori  dhe këshilli mbikëqyrës. 

4. Pasi që shumë kush nga opinioni nuk ka shumë 
informata për veprimtarinë që e zhvillon shoqata 
APIK, a mund të na tregoni se cilat janë të drejtat dhe 
detyrimet e shoqatës ?
Shoqata edhe sipas licencës të cilën e ka nga Ministria 
e Kulturës, ka një obligim, administrimin kolektiv të së 
drejtës së autorit, që nënkupton që e drejta autoriale të 
menaxhohet në mënyre kolektive, që përfitimitet të cilat 
vijnë nga shfrytëzuesit e veprës autoriale muzikore, të 
ndahen te kategoritë përkatëse (autorë, interpret, pro-
ducent).

5. Si bëhet mbledhja dhe shpërndarja e të ardhurave që vi-
jnë si rezultat i administrimit të drejtave të titullarëve ?
Fillimisht është faza e parë e negocimit të tarifave me 
shfrytëzuesit, dhe në momentin që arrihet marrëvesh-
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ja, atëherë ai shfrytëzues e ka për obligim pagesën për 
veprën e shfrytëzuar sipas asaj kontrate, pastaj APIK-u  
është i obliguar që një herë në vit të bëjë shprëndarjen 
e atyre të ardhurave  të gjithë anëtarëve të cilët i kanë 
regjistruar veprat e tyre në shoqatë. Gjithashtu APIK-u 
ka për obligim të shprëndajë edhe pjesën për katalogun 
Internacional i cili shfrytëzohet në vendin tonë.

6. Kush  mund të anëtarësohet në APIK  dhe sa jeni të 
kënaqur me numrin e anëtarëve që keni ?
Në APIK mund të anëtarësohen të gjithë pa asnjë për-
jashtim duke përfshirë këtu edhe shtetas të huaj, por ve-
pra mund të regjistrohet vetëm në një vend, pra nuk ka 
mundësi që veprën e njëjtë ta regjistrojë edhe në ndonjë 
vend apo shoqatë tjetër. Deri më tani ne numërojmë 
rreth 500 anëtarë në shoqatën tonë, ku kryesisht kemi 
emra të ndryshëm sa i përket prodhimit dhe Interpreti-
mit të muzikës në vendin tonë.

7. Cilat janë marrëdhëniet në mes bartësve të te dre-
jtave dhe shfrytëzuesve të te drejtave, a ka bashkëpun-
im në mes këtyre palëve ?
Fillimisht qasja është konstruktive dhe shpresoj qe të 
mbetet e tillë.

8. Tanimë, ju vetëm se keni filluar negociatat për tar-
ifat e përgjithshme me shfrytëzuesit e të drejtave , në 
cilën fazë është ky proces. A mund të arrihet një mar-
rëveshje?
Nuk është e lehtë që të arrihet një marrëveshje shumë e 
shpejtë, edhe pse qasja është mjaft konstruktive deri në 
këtë moment, por ky është një proces i cili shpresoj do 
të rezultojë me një marrëveshje e cila është e arsyeshme 
për të dyja palët. Këtu duhet kuptuar që fjala është për 
një të drejtë të pakontestueshme nga ne, dhe shpresoj që 
kjo e drejtë e cila është e rregulluar edhe me ligj të kup-
tohet dhe respektohet si e tillë nga të gjithë shfrytëzuesit.

9. Na tregoni rreth procesit të mbledhjes së të dhënave 
në APIK?
Fillimisht ne i kemi të gjitha informatat  sa i përket 

anëtarëve, mirëpo me krijimin e zyrës ne jemi në bisedë 
edhe me kompaninë kryesore në Slloveni e cila është 
e specializuar në këtë punë. Ajo kompani së bashku 
edhe me dy kompani vendase  do ta bëjnë monitorim-
in, regjistrimin, pjesën ligjore të APIK-ut, inspektimin, 
shpërndarjen e faturave, mbledhjen e tyre etj.

10. Cili është roli i APIK-ut në luftën kundër piraterisë?
APIK-u ka krijuar kontaktet e para me Policinë dhe Do-
ganat e Kosovës, dhe shpresojmë në një bashkëpunim 
të ngushtë sa i përket të te dhënave nga të dyja palët. 
Po ashtu me funksionimin e ligjit me siguri që edhe kjo 
dukuri do të amortizohet në masë mjaft të madhe.

11. Mund të na tregoni çfarë programe keni për infor-
muar opinionin për shërbimet që i bëni ju si shoqatë?
Për momentin nuk kemi sepse jemi në mungesë të fon-
deve për një gjë të tillë, por shpresojmë se shumë shpejt 
do të bëjmë diçka edhe në këtë drejtim. 

12. Duke ditur që veprimtaria e shoqatave kolektive 
mbikëqyret nga Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të 
Drejtat e Përafërta , cilat janë raportet tuaja në çfarë 
niveli është bashkëpunimi juaj ?
Deri më tani kemi pasur një bashkëpunim të mrekul-
lueshëm me Zyrën për të Drejtat e Autorit dhe një 
ndihmë të madhe me informata dhe përgatitje të sho-
qatës. Shpresoj që ky bashkëpunim të vazhdojë edhe në 
të ardhmen. 

13. Ku e shihni APIK-un në të ardhmen ?
APIKU është në proces të zhvillimit te një rruge apo 
infrastrukture shumë të madhe dhe të nevojshme për 
vendin tonë. Unë shpresoj dhe uroj që kjo rrugë të jetë 
sa me e drejtë dhe me më pak probleme. Por ajo çka 
është shumë e rëndësishme është së ky proces ka filluar 
mbarë dhe shpresoj që të vazhdojë mbarë.

Intervistoi: Donjeta Bytyçi
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1. A mund të përshkruani shkurtë zhvillimin e 
sistemit të së drejtës së autorit në Slloveni? 
Siç ka ndodhur me të gjitha shtetet e tjera të ish-Ju-
gosllavisë në vitet e 90-ta, edhe Sllovenia është përbal-
lur me ri-themelimin e një sistemi të zbatimit kolektiv. 
Sot, afërsisht njëzet vjet pas themelimit të organizatave 
kolektive për autorët e muzikës (SAZAS) dhe të letërsisë 
(ZAMP), janë themeluar edhe tri të tjera: SAZOR (për 
riprodhim) , IPF (për të drejtat e performuesve dhe te 
producentëve të fonogrameve fqinjë), dhe AIPA ( për 
bartësit e të drejtave të veprave audio-vizuale). 

2. Për çfarë qëllimi duhet pasur shoqatat kolektive 
dhe cili është roli i tyre thelbësor?
Qëllimi i zbatimit kolektiv (në krahasim me atë individ-
ual) është që të bërit biznes për shfrytëzuesin të jetë sa 
më e thjeshtë dhe me sa më pak administrim që është e 

mundur. Kjo i lejon atij që të përkujdeset për obligimet 
e tij në një vend me një kontratë. Për më tepër, zbatimi 
i të drejtës përmes një organizate kolektive është modeli 
i vetëm efektiv për bartësit e të drejtave, pasi që është e 
pamundur që secili individ të përcjell një shfrytëzim aq 
masiv që e kemi sot. Veprat e mbrojtura shfrytëzohen në 
një shkallë masive të paparashikueshme, dhe një indiv-
id thjeshtë nuk mund ta mbaj ritmin vetëm. Prandaj ai 
ka nevojë për një shërbim të mirë, efektiv dhe të besue-
shëm që mund t’ ia ofroj vetëm një organizatë kolektive.  

3.Cilat janë pengesat dhe sfidat më të mëdha me të 
cilat përballet shoqata juaj? 
Sa për ilustrim, ne kemi gjysmë milion abonentë të IP-
së dhe kabllor, dhe në vlerësojmë se në Slloveni, ku ka 2 
milion banor, rreth 4000 vepra audio-vizuale shfrytëzo-
hen në baza ditore në sistemet kabllore. Ne kemi të reg-
jistruar 100 transmetues të radios dhe 80 transmetues 
televiziv. Muzika, për shembull shfrytëzohet në mbi 
10.000 restorante, bare, dyqane, e të tjera. Dhe gjithë kjo 
në të vërtetë ndryshon nga dita në ditë pasi që teknolog-
jia e re mundëson metoda të reja dhe të ndryshme të 
përdorimit. Natyrisht nuk do të ketë mungesë të sfidave, 
dhe sfida kryesore e të gjitha organizatave kolektive 
është si të mbledh pagesat nga shfrytëzuesit me kosto 
minimale dhe ti shpërndaj ato mes bartësve të së dre-
jtave sa më shpejtë që është e mundur. 
Pengesa kryesore në këtë fushë – jo vetëm në Slloveni 
por në gjithë botën – është që të sigurohet që legjis-
lacioni të jetë në hap me zhvillimin e hovshëm të te-
knologjisë. 

4. Si është i organizuar sistemi i distribuimit dhe si 
funksion? 
Ne parim ka dy lloje të distribuimit që përdoren në 
praktikë: me minuta dhe sipas pikave. Në sistemin 
me minuta, shuma e caktuar e të hollave të grumbul-
luara kreditohet ne veprat e shfrytëzuara.  Në fund, ju 
mblidhni gjithë minutat dhe i transferoni të hollat e des-
tinuara për distribuim, së bashku me këtë total, kështu 
që ju merrni le të themi vlerën e një minute të një kënge 
të interpretuar.  
Sistemi përmes pikave është më i ndërlikuar. Secilës vepër 
te shfrytëzuar i caktohet një numër i caktuar pikësh, pastaj 
të gjitha pikat  për secilën vepër mblidhen së bashku dhe 
pagesat e mbledhura jepen së bashku me shumën totale të 
pikëve dhe ju fitoni vlerën për secilën pikë. Pastaj përgatitet 

modeli slloven 
për shoqatat kolektive
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një pasqyre financiare, përmes të cilës, secila vepër merr të 
hollat sipas totalit të pikëve të saj. 
`5. Çfarë duhet bërë në mënyrë që të kemi shoqata 
të suksesshme të të drejtave të autorit në vendet si 
Kosova, ku sistemi i të drejtës së autorit është duke u 
themeluar që nga fillimi? 
Në fazën fillestare, bashkëpunimi i mirë ne mes të or-
ganizatave dhe agjencive shtetërore është veçanërisht i 
rëndësishëm në mënyrë që të ruhet niveli i besimit dhe 
bashkëpunimit, që unë e admiroj. Shpresoj se kjo mar-
rëdhënie e ndershme në mes të Ministrisë dhe VAPIK-ut 
dhe APIK-ut do të vazhdoj për shumë vite në vazhdim. 
Gjatë disa viteve të ardhshme do të jetë e nevojshme që 
të investohet shumë energji në ngritjen e vetëdijesimit të 
shfrytëzuesve dhe bartësve të të drejtave. Fatkeqësisht, 
zbatimi kolektiv është një punë dhe aktivitet afatgjatë 
që nuk jep rezultate brenda natës. Ne duhet ndërmar-
rë hapa të vogël por të qëndrueshëm, ndërsa strategjia 
për hyrje në treg dhe zbatimi i legjislacionit – dhe këtu 
kam parasysh Shtetin dhe organizatat kolektive – duhet 
konsideruar.  

6. Pse është i nevojshëm menaxhimi kolektiv i të dre-
jtës së autorit dhe të drejtave të përafërta? 
 Është e rëndësishme që të keni një sistem të tillë jo 
vetëm për shkak të  efekteve ekonomike – pasi që 
bartësit e të drejtave meritojnë kompensim të duhur 
kur veprat e tyre shfrytëzohen për qëllime komerciale 
– por gjithashtu për shkak të vetëdijesimit të përgjith-
shëm për të kuptuar domethënien e pronësisë intelek-
tuale.  Sikurse Sllovenia, Kosova nuk është vend i madh, 
dhe ne nuk kemi për shembull plantacione të mëdha 
apo naftë dhe nuk jemi fuqi e madhe industriale. Meg-
jithatë, ne kemi njerëz të cilët dinë si të mendojnë, kanë 
ide dhe janë kreativ. Shteti duhet të krijoj kushtet që do 

t’ju mundësoj atyre që të krijojnë. (dhe të jetojnë nga 
krijimet e tyre) në mjedisin vendor. Ka muzikant dhe 
krijues filmash të shkëlqyer dhe të suksesshëm ndër-
kombëtarisht, dhe do të ishte turp nëse ata vendosin që 
të krijojnë diku tjetër.

7. Cila është pikëpamja juaj për rëndësinë e bash-
këpunimit në të drejtat e autorit, në mes të vendeve 
të Ballkanit? 
Për mendimin tim bashkëpunimi në mes të vendeve në 
rajon është shumë i rëndësishëm, dhe unë kam investu-
ar shumë kohë dhe energji për këtë vitet e fundit. Ne na 
bashkon historia e njëjtë, kemi mentalitet të ngjashëm, 
dhe veprat nga vendet fqinje shfrytëzohen shumë. Kur 
shkoj në Shkup për shembull, unë dëgjoj muzikën sllo-
vene nëpër bare. Nuk e kam përvojën e njëjtë në Paris 
apo Kopenhagë. Për të bërë shkëmbimin e kompensimit 
të mbledhur në mënyrë sa më efikase të mundshme dhe 
që t’u lejohet bartësve të të drejtave që të fitojnë të hollat 
e mbledhura në Slloveni në emër të tyre sa më shpejtë që 
është e mundur, Kosova duhet të ketë një organizatë të 
përshtatshme, dhe para së gjithash, bashkëpunim shem-
bullor në mes të organizatave. 

8. Cili është mesazhi juaj kyç për përgjegjësit e të dre-
jtave të autorit në Kosovë? 
Është një shprehje e vjetër që thotë se Roma nuk është 
ndërtuar për një ditë. Mundësitë e humbura po ashtu nuk 
mund të krijohen për një vit apo dy. Megjithatë, duke e 
themeluar sistemin, ju keni mundësi të shkëlqyer që të mos 
bëni gabime që janë bërë nga dikush tjetër para një dekade 
apo më shumë dhe të themeloni një sistem të fuqishëm të 
pastër dhe efektiv të zbatimit kolektiv që nga fillimi.

Intervistoi: Zjarrta Osmani
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1.Z.Gashi, cila ka qenë shoqata që ka bërë shpërndarjen 
e të mirave material që kanë buruar nga shfrytëzimi I 
veprave tuaja në ish – RSFJ?
Shoqata e cila ka bërë këtë shpërndarje ka qenë shoqata 
me emrin SOKOJ, ku vlen të përmendet se në kuadër të 
saj ka qenë edhe një agjencion me emrin ZAMP. 

2. Në çfarë forme është bërë shpërndarja e tyre ? 
Në këtë kontekst, atë kohë ka ekzistuar ligji, ku në bazë 
të po këtij ligji janë bërë rregulloret, në bazë të së cilave 
është bërë edhe shpërndarja e tyre. 

3. Si është bërë përpunimi i të dhënave në Sokoj ?
Përpunimi i të dhënave është bërë në këtë mënyrë: së 
pari të dhënat janë dërguar nga shfrytëzuesit e veprave 
deri në ZAMP, dhe kur janë dërguar atje janë për-
punuar në qendrën llogaritëse (kompjuter) që e ka pa-
sur ZAMP-i.

4. Shoqata e lartcekur ka bërë vetëm menaxhim kolektiv 
apo edhe mbrojtje juridike ne konteste eventuale? 
Nuk më kujtohet mirë, sepse në Kosovë nuk ka pasur 
ndonjë rast gjyqësor rreth të drejtës së autorit, sa më ku-
jtohet mua. 

5. Sa anëtarë ka pasur gjithsej në Sokoj , dhe sa prej tyre 
kanë qenë atë kohë nga Krahina e Kosovës ?
Sokoj ka qenë lidhje e organizatave,  e Shoqata e Kom-
pozitoreve të Kosovës si organizatë ka qenë anëtare e 
SOKOJ-it. Në stafin teknik të ZAMP-it nuk ka pasur 
nga Kosova, por kontratat me ZAMP-in për të drejtën 
e autorit, i kanë pasur pothuaj të gjithë krijuesit e muz-
ikës në Kosovë. Këtë nuk mund ta them me saktësi të 
plotë sepse secili krijues, individualisht ka mundur të 
bëjë kontratë me ZAMP-in, pa qenë anëtar i Shoqatës së 
Kompozitoreve të Kosovës. 

6. Deri kur janë paguar autorët shqiptarë ? 
Sa më kujtohet mua, unë jam paguar diku deri në vitin 
1994. 

7. Me pagesat e mbledhura, a mund të thuhet se një au-
tor i ka mbuluar shpenzimet jetësore ?
Tash vetëm mund të them se nga ato pagesa nuk është se 
ke mundur të rrish duarkryq, nëse mund të them ashtu, 
mirëpo konsiderohet se ka qenë një ndihmesë e madhe.  

8. Ju keni qenë pjesë e komisioneve edhe për hartimin 
e rregulloreve . A mund të na tregoni diçka me tepër 
rreth kësaj ?

Kur janë bërë 
ligjet apo rreg-
ulloret, ato 
janë shpërnda 
nëpër shoqata 
e republika dhe 
kështu kanë 
ardhur edhe 
në shoqatën e 
kompozitoreve 
të Kosovës sepse 
shoqata jonë ka 
qenë plotësisht 
e barabartë me 
shoqatat e tjera 
simotra të re-
publikave të 
tjera. Pra në cilësinë e anëtarit të kryesisë kam dhënë 
edhe unë vërejtjet e mia në rregulloren apo ligj. 

9. Përvoja e juaj me Sokoj-in mund të ndikojë në vital-
izmin e APIK-ut apo është sistem tjetër që nuk ka ng-
jashmëri me të ?
Në të vërtetë është bukur i ngjashëm, vetëm se APIKU 
menaxhon edhe të drejtat e përafërta (pra prodhuesit 
dhe interpretët). Por lirisht mund të them se kjo përvojë 
ndihmon. 

10. Cilat janë marrëdhëniet e Sokoj-it me WIPO-n?
Nuk dua të japë informata në të cilat mund edhe të ga-
bojë, këtë me të vërtetë nuk e di. 

11. A keni menduar të ngritni padi në gjykata ndërkom-
bëtare ndaj Shoqatave suksesive të Sokoj-it?
Kjo ndoshta nuk mund të bëhet ndaj të gjitha shoqa-
tave suksesive por ndaj asaj të Serbisë, gjithsesi. Kjo 
ish dashur të bëhet në mënyrë kolektive sepse që nga 
viti 1994, ZAMP-i nuk ka paguar asgjë edhe pse ka pa-
sur të hyra nga shfrytëzuesit e veprave tona në mbarë 
botën dhe kjo ndodhë edhe sot. Të hyrat i ka në bazë 
të kontratave të ZAMP-it Jugosllav me shtetet e tjera, 
e ZAMP-i i Serbisë vlen si trashëgimtar i të drejtave të 
ZAMP-it jugosllav. Kjo do të ndërpritet në momentin 
kur APIK-u të nënshkruaj kontratat e reja me shtetet 
e tjera, por natyrisht për krijuesit që kanë kontratat me 
APIK-un.  
                                                                                                                   

Intervistoi:  Donjeta Bytyçi

E drejta e autorit dikur
InteRVIStë Me KoMPozItoRIn XheVDet GAShIn
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- Ndikimi në industritë kreative  

Genc Prelvukaj 
këshilltar i ministrit të kulturës, rinisë dhe sportit 

Ngritja e nivelit të zbulimeve teknologjike dhe sofisti-
kimi i atyre ekzistuese veç fushave të rënda industriale 
ka prekur në mënyrë direkte edhe industritë kreative që 
ndërlidhen me të drejtën e autorit. Shfrytëzuesit tradi-
cionalë kanë humbur dukshëm në rëndësi kundrejt 
platformave apo sistemeve që kanë ardhur paralelisht 
me avancimin teknologjik. Të dhënat për ulje të shi-
kueshmërisë në kanale ekskluzive muzikore apo edhe të 
natyrave të tjera janë të padiskutueshme dhe me kalim-
in e kohës pritet të thellohen duke u rrezikuar seriozisht 
edhe ekzistenca e shumë prej tyre. Gishti i tyre tregues 
është drejtuar nga “Youtube” dhe platformat e tjera të 
ngjajshme.
  
Ndonëse shumë prej mediave elektronike e kanë vënë 
në shënjestër korporatën “Google” që ka në pronë siste-
min “Youtube” , konsumatori apo absorbuesi i materi-
alit e gjenializon mundësinë e dhënë për të ardhur deri 
tek ai material më thjeshtë dhe më shpejtë. Njeriut sot i 
duhen vetëm dhjetë sekonda kërkimi për një vepër au-
diovizuele ku pa ekzistencën e “Youtube” do ti duhej një 
kohë e gjatë për ta pasur në posedim. Logjikisht është 
e qartë, askush nuk prêt përballë ekranit televiziv me 
orë të tëra sot në pritje të redaksisë së një kanali si për 
shembull; MTV ta lëshojë materialin e tij/saj të preferu-
ar kur të njejtën mund ta gjejë për disa sekonda kërkimi 
në “Youtube”.

Industria kreative në fushën e muzikës ka filluar të 
adaptohet me ndryshimin e imponuar nga avancimi 
teknologjik dhe ndoshta një MTV gjendet sot e vetme 
përballë miliona kanaleve të sistemit “ Youtube” por 
miq të hallit të njejtë mund ti ngjiten shpejt sidomos 
me mundësinë e re për postim ;  hapësirë pa limit, gjë 
që mundëson vendosjen (upload ) edhe të një filmi të 
tërë. Me kalimin e kohës, nëse industria kreative e filmit 
orientohet në postimin e materialit online atëherë edhe 
kinematë mund të përshëndetën nga shikueshmëria që 
e kanë sot nëpër botë. Ato i kanë mbijetuar sistemit “pay 
per vieë” sepse edhe ai shërbim paguhet , gjë që është e 
kundërta e mundësisë së re në “Youtube” ku materiali 
filmik konsumohet pa ngarkesë financiare. 
  
    Kompanitë që shtrihen në rrafshin e industrisë 
kreative nuk mund të thuhet se janë prekur negativisht 
nga mundësitë e reja të shpërndarjes. Të prekurit janë 
transmetuesit tradicionale që dielli i tyre shihet se ftofet. 
Në fakt për kompanitë prodhuese qëndrojnë qetë sepse 
si njëra apo tjetra mënyrë për ta mbetet përfituese. 

Ndoshta edhe më përfituese mund të jetë forma e re e 
shfaqur sepse mbledhet /inkasohet edhe nga regjionet 
që sot cilësohen të errëta për shkak të piraterisë. Në këtë 
rast një kompani industriale që ka interes, po e marrim 
shembull në albumin e Rita Ora-s, nga një pjesë e ven-
deve ballkanike sot nuk mund të përfitojë asgjë sepse 
nuk ka kopje të rregullta që shitën apo nuk mblidhet nga 
transmetimi në radiotelevizione, por i ka përfitimet nga 
vizitat në “Youtube” që bëhën nga banorët e po këtyre 
vendeve ballkanike. Ose komiku kanadez me origjinë 
hindu Russell Peters, i njohur në Amerikën e veriut për 
“ Stand up Comedy “ mund të mos shkojë kurrë të për-
formojë në Estoni por vizitat e bëra nga Estonia mund 
të jenë dhjetëra herë më profitabile se sa biletat e shitura 
në ndonjë prej mbrëmjeve të tij. 
    
  Vendosja e materialit në “ Youtube” ka ulur edhe shit-
jen e kopjeve fizike të rregullta. Ndoshta kjo është ana e 
keqe e saj, mirëpo në të njejtën kohë ka ulur dukshëm 
nivelin e blerjës së kopjeve të falsifikuara. Realisht sot 
shumë më pak ka tendencë për blerje të kopjeve përde-
risa “Youtube” ofron mundësinë e qasjes dhe konsum-
imit të materialit në çdo vend dhe çdo kohë. Blerja e 
kopjeve sipas shumë njerëzve dhe njohësve të fushës ka 
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kaluar tanimë në çështje koleksioni se sa nevoje. 
Themelimi i “Youtube” dhe kanaleve të ngjajshme 
përveç se mund të jetë e dobishme për kompanitë prod-
huese në industritë të ndryshme kreative ajo është e do-
bishme edhe për personat fizikë që nuk kanë mbështetje 
industriale por që punën kreative e bëjnë si artistë të lirë 
“ freelancers” . Një kanal në “Youtube” mund të hapet 
pa asnjë problem nga secili banor i tokës dhe ka të dre-
jtën e postimit të materialit, normalisht në përputhje me 
kushtet e caktuara nga “ Google” për respektimin e të 
drejtës së autorit. Materiali i postuar mund të gjenerojë 
të ardhura si për kanalin e një artisti të lirë që jeton në 
Butan , Maroko apo Ruanda e deri tek kanalet e kom-
panive të mëdha industriale. Së fundi suksesi dhe pop-
ullariteti i Jugkoreanit “ PSY “ tregon mundësinë që jep 
“ Youtube” për depërtim . Atij jo që i ka dhënë shtytje 
ndonjë kompani industriale por metoda e funksionimit 
të kësaj platforme e ka bërë të mundur “ndezjen” e tij në 
të gjithë botën.
   
 Krijimi i “Youtube” është një zbulim i rëndësishëm edhe 
në sferën e marketingut. Sot kompanitë e mëdha në botë 
kanë zgjeruar treg dhe nuk kufizohen vetëm në një ter-
ritor. Për këtë arsye ky sistem e bën më të lehtë marketi-
ngun për ta. Jo vetëm më të lehtë por edhe më të lirë 
dhe më efikas. Psh; “ General Motors “ duhet të zgjedhe 
sot nësë do të paguaje një reklamë mujore në një kanal 
televiziv me 2-3 here emitim gjatë ditës , apo ti vendosë 
1 miliardë spote te shkurta reklamuese para çdo videoje 
nepër botë me të njejtin çmim. Logjike është që metoda 

e dytë është më e pranueshme për ta. E pikërisht shkaku 
i kësaj metode të re të veprimit gjenerohen mjetet për 
artistë, performues apo të tjerë që në bazë të origjinalite-
tit kanë postuar material në kanalin e tyre personal.  
   
  Respekti që sot gëzon “Youtube” nuk shtrihet vetëm në 
rrafshin e të përfituarit material por edhe në përfitim 
edukativ. Ndërmjet miliona kanaleve ekzistuese ne You-
tube mund të gjendet secili material I nevojshëm shken-
cor apo më gjerë. Demonstrime të shumta shkencore, 
shembuj pune në programe kompjuterike, udhëzime të 
lidhura me shumë sfera profesionale, ligjërata nga per-
sona me influencë, momente të veçanta historiko-poli-
tike, janë vetëm disa prej materialeve edukative të pos-
tuara në “Youtube”. Ndoshta edhe janë të monetizuara, 
që gjenerojnë përfitim, por botës së gjerë i japin edukim 
të nevojshëm dhe mundësi marrje informacioni në 
mënyrën më të lehtë të mundshme.

Gjatë zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, tri debatet presidenciale në mes të Presidentit 
Obama dhe kundër kandidatit republikan Mitt Romney 
janë shfaqur në mënyrë të drejtpërdrejtë në “Youtube” 
politics duke dhënë sinjale të qarta se edhe mënyra e 
transmetimit mund të ndryshojë një ditë tek mediumet 
elektronike. Nesër mund të kemi kanale televizive që 
transmetojnë direkt në sistemin youtube ose në sisteme 
të ngjajshme apo më të avancuara që mund të shfaqën 
në të ardhmen . Qartë momentalisht ndoshta nuk është 
por binarët sot shihen që dërgojnë vagona andej. 



32

KOmISIONI I PaVarUr Për 
mEDIa  DHE E DrEjta E aUtOrIt
Naile Selimaj KRASNIQI  
Shefe Ekzekutive e KPM-së

Autoriteti i Komisionit të Pavarur për 
Media (KPM)

Në fillim të vitit 2005 është miratuar Ligji nr.02/L-15 me 
të cilin është themeluar Komisioni i Pavarur për Media 
si rregullator i transmetimit në Republikën e Kosovës. 
KPM ka filluar punën në pajtim me këtë ligj në gusht 
2006. Ligji për KPM është ndryshuar, tani Ligji Nr. 04/
L-44, dhe ka hyrë në fuqi në muajin prill 2012. 
KPM-ja është organ i pavarur i cili është kompetent për 
rregullimin, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e spektrit të 
frekuencave të transmetimit. KPM-ja rregullon të dre-
jtat, detyrimet si dhe përgjegjësitë e personave fizik dhe 
juridik të cilët ofrojnë shërbimet mediale audio dhe au-
diovizuele.

E drejta e autorit në transmetimet dhe 
ritransmetimet e përmbajtjeve programeve 

Në ligjin për KPM, përkufizohet “Mbrojtja e të drejtës së 
autorit“ si respektim i të drejtës dhe praktikës ndërkom-
bëtare në lidhje me mbrojtjen e të drejtës se autorit duke 
përfshirë, por duke mos u kufizuar në audio dhe video 
materialet argëtuese. 

Respektimi dhe mbrojtja e të drejtës së autorit 
është faktor vendimtar për zhvillimin e konkur-

rencës së rregullt dhe të drejtë në tregun medial.

Detyrimet për drejtën e autorit janë një ndër kushtet 
dhe termet e licencës së KPM-së. Shërbimet mediale au-
dio vizuale, por edhe ofruesit e shërbimeve programore 
(OSHP) dhe operatorët kabllorë, obligohen që të vepro-
jnë në pajtueshmëri me ligjin e aplikueshëm në Kosovë 
për pronësinë intelektuale – ligjin për të drejtën e au-
torit dhe të drejtat e përafërta.  

Me termin e drejta autoriale personalisht u njoha 13 
vite më parë kur fillova të punoj në Departamentin e 
Mediave të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim 
në Evropë. Në atë kohë, kandidatëve të interesuar, u 
shpërndaheshin aplikacionet e para për t’u pajisur me 
autorizime për të operuar si radio dhe televizion. Re-
spektimi i të drejtës së autorit ishte një prej kërkesave 

që duhej përmbushur dhe mbaj mend që shumica e 
kandidatëve përgjigjeshin vetëm me „po“ duke lënë të 
kuptohej që do të respektonin këtë kriter. Disa të tjerë, 
që më vonë edhe u dëshmuan për punën e mirë, sqaro-
nin që do të siguronin të gjitha marrëveshjet valide të 
nevojshme për të drejtën e transmetimit.

Mandej u themelua Komisioneri i Përkohshëm për Me-
dia, paraardhësi ligjor i Komisionit të Pavarur për Me-
dia, I cili licencoi një numër stacionesh radio dhe TV 
përmes disa raundeve të licencimit. Në të gjitha licen-
cat e dhëna e drejta e autorit mbetej një ndër kushtet e 
licencës Deri në krijimin e Komisionit të Pavarur për 
Media nuk kishte akt nënligjor të veçantë për të drejtën 
e autorit në transmetimet e programeve audio vizuale. 
Komisioni i Pavarur për Media, pas themelimit në gusht 
të vitit 2006, filloi të plotësonte zbrazësit ligjore duke 
adaptuar akte nënligjore të ndryshme për rregullimin 
e transmetimit e ndër to u miratua edhe Rregullorja 
CIMC 2009/03 për të drejtën e autorit. 

KPM dhe Ligji për të Drejtat e Autorit dhe 
të Drejtat e Përafërta

Në të njëjtin vit kur u themelua KPM u soll edhe ligji i 
parë, Nr. 2004/45,  për të drejtën e autorit dhe të drejtat 
e përafërta i cili nuk u jetësua ashtu siç do të donim. Roli 
i KPM-së si rregullator i transmetimit për Republikën 
e Kosovës, me kompetencë të plotë që të mbikëqyrte 
dhe të sigurohej për respektimin e të drejtës autoriale 
në transmetimet radio televizive nuk ishte theksuar fare 
në atë ligj1. Kjo nuk pengonte institucionin e KPM-së që 
të përmbushte obligimet e veta në monitorimin e pro-
grameve dhe ndërtimin e rasteve kur gjente shkelje të  
drejtës së autorit (transmetime pa marrëveshjet valide) 
të cilat ndonjëherë edhe kanë përfunduar me masën e 
fundit ligjore të sanksionimit2. 

1  Kjo cështje është ngritur gjithmonë nga ana e përfaqë-
suesve ligjorë të palëve të cilat sanksionoheshin nga KPM 
në rastet e shkeljeve të të drejtës së autorit. Kjo ndodhte kur 
mbaheshin seancat e Bordit për Ankesa në të cilat shqyrto-
heshin vendimet që ishin marrë nga Këshilli I KPM-së (or-
gani vendimmarrës). Në të gjitha rastet janë vërtetuar shkel-
jet. 
2  Sanksionet gjithmonë aplikohen si masë e fundit dhe vetëm 
atëherë kur masat paraprake të ndërmarra nga KPM nuk re-
zultojnë me sjelljen në pajtueshmëri me Ligjin për KPM-në, 
aktet nënligjore respektive dhe kushtet e licencës.
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Mos zbatimi i plotë i këtij ligji për të drejtat e autorit 
dhe të drejtat e përafërta, më saktë mos krijimi i me-
kanizmave të nevojshëm, sikurse zyra për të drejtat e 
pronës intelektuale dhe asociacioni kolektiv, të cilët 
edhe do të lehtësonin punën e mediave në sigurimin e 
të drejtave autoriale për transmetimin e programeve, ka 
lënë KPM-në për një kohë shumë të gjatë “luftëtarin” e 
vetëm për mbrojtjen e të drejtës së autorit në transme-
time dhe ritransmetime. 

Procedimi i rasteve të shkeljes së të drejtës 
së autorit nga rregullatori i transmetimit 

KPM ka shqyrtuar e proceduar numër të madh të ras-
teve për shkelje të obligimit të respektimit të  drejtës së 
autorit në programet televizive përgjatë viteve. Është 
fenomen që për programet në radio asnjëherë nuk është 
ngritur ndonjë rast bazuar në ankesat nga publiku. Kjo 
ndoshta për faktin që televizioni vazhdon të mbetet 
mjeti më i fuqishëm i informimit dhe argëtimit dhe i 
opinion bërjes. 

Duhet potencuar që gjërat kanë qenë më pak të ndërli-
kuara kur në Kosovë transmetimi bëhej kryesisht vetëm 
përmes sistemit klasik të transmetimit (free-to-air). 
Problemet më të shumta ju prezantuan KPM-së, përmes 
ankesave dhe rasteve ex-officio, pas fillimit të operimit të 
operatorëve kabllorë. Natyra e ofrimit të shërbimit ndry-
shonte e po ashtu ndryshonin edhe marrëveshjet që duhej 
të siguroheshin për transmetimin dhe ritransmetimin e 
programeve televizive. Sfidat e kësaj natyre do të jenë edhe 
më të mëdha me prezantimin e platformave të reja në të 
ardhmen të cilat nuk do të mungojnë në shtetin tonë falë 
zhvillimeve të hovshme teknologjike në sferën e veprim-
tarisë audio vizuale. Kishte ndërthurje të kontratave për të 
njëjtin program në të dy format e transmetimit dhe kishte 
raste kur filmat dhe serialet e njëjta për të cilat i siguro-
nin marrëveshjet mediat kosovare transmetoheshin nga 
kanalet televizive të huaja në platformat kabllore në të 
njëjtën kohë. Ka pasur marrëveshje të cilat arriheshin 
për territorin e Kosovës nga kompani e media jo-koso-
vare, edhe për marrëveshje ekskluzive të cilat pastaj I 
vënin në pozicion shumë më të pafavorshëm mediat 
kosovare për sa I përket shikueshmërisë. Kur masat e 
aplikuara nga KPM sidoqoftë nuk rezultonin me rezul-
tatet e pritura, respektivisht me sigurimin e marrëvesh-
jeve valide, patjetër që duhej të aplikohej sanksioni siç 
përcaktohej me ligj. Sanksionet për këto shkelje janë 
aplikuar në formën e gjobës dhe në nivelin brenda asaj që 
e lejonte Ligji për KPM-në. 

Shkelja e të drejtës së autorit vërtetohet kur bëhet trans-
metimi i programit dhe mungon marrëveshja për të 
drejtën e transmetimit. KPM duhet të përcaktojë sank-
sionin në proporcion me dëmin e shkaktuar. Rastet 

më të shumta kanë pasur të bëjnë me transmetimet e 
ndeshjeve sportive dhe filmave. Kishte raste që trans-
metoheshin filma të cilët ende nuk jepeshi n premierë 
nëpër kinematë botërore dhe kjo na sillte tek pyetja se 
si mund të vlerësohet dëmi në proporcion me diçka që 
ende nuk e kishte të definuar koston? Si të përcaktohej 
niveli i gjobës për transmetim pa të drejtën autoriale të 
një filmi i cili ende nuk ishte i disponueshëm të blihej me 
marrëveshje valide. Pastaj, duhej të konsiderohej dhe të 
vlerësohej në masa të përafërta edhe dëmi që i ishte bërë 
konkurrencës –  mediave tjera të cilave ju ishte marrë 
shikueshmëria në mënyrë të paligjshme. Patjetër që 
audienca parapëlqen ekskluzivitetin dhe risinë pa kon-
sideruar rrugën ligjore që shërbimi medial audio vizual 
duhet ta ndjekë para se t’ua ofrojë atyre programin. 

Rregullimi i transmetimit mbetet një sfidë e vazh-
dueshme por edhe punë shumë interesante, e rëndë-
sishme dhe që të tërheq tërë vëmendjen dhe përkush-
timin. Në këtë mision të rëndësishëm të përgjithshëm, 
sfidë e vazhdueshme për KPM-në do të mbesin edhe 
rastet e shkeljes së të drejtës së autorit të cilat duhet tra-
jtuar në baza të njëjta ligjore por me disa parametra të 
veçanta për secilin rast individualisht. Shkelje për trans-
metim pa të drejtë autoriale ka për ndeshje futbolli të 
kampionatit botëror por edhe për ndeshje në nivel lo-
kal. Marrëveshjet valide janë të domosdoshme në të dy 
rastet mirëpo nëse ligjërisht duhet të aplikohet sanksion 
me gjobë atëherë për të njëjtën natyrë të shkeljes duhet 
të konsiderohen faktorë të ndryshëm për secilin rast veç 
e veç. E njëjta vlen edhe për transmetimin e filmave që 
janë prodhuar në vitin 2012 dhe ata para një dekade. Pse 
e themi këtë? Sepse, ka tjetër kosto/çmim për sigurimin 
e të drejtave të transmetimit të kampionatit botëror e 
tjetër për një ndeshje futbolli në nivel lokal dhe dallimet 
janë të dukshme edhe tek filmat. 

KPM përcjell këto raste për të siguruar pajtueshmëri me 
obligimet ligjore për të drejtat e autorit dhe sidomos për 
të mbrojtur të licencuarit të cilët janë të përgjegjshëm në 
punën e tyre dhe i sigurojnë të drejtat me marrëveshje 
valide. Ata (shërbimet mediale audio vizuale dhe op-
eratorët që ofrojnë përmbajtje programore përmes rr-
jeteve të tyre) që respektojnë parimin ligjor të sigurimit 
të  drejtave për lloj-lloj programesh për t’i ofruar audi-
encës diçka më ndryshe, për të siguruar shikueshmëri 
më të madhe dhe rrjedhimisht qasje në më shumë 
reklama duhet të sigurohen që marrëveshjet e tyre janë 
të mbrojtura dhe për këtë mbështeten tek autoritetet 
kompetente që duhet t’ua sigurojnë këtë. Kur dikush në 
mënyrë joligjore ofron të njëjtin program dhe përfiton 
njëjtë apo edhe më shumë atëherë krijohet bazament jo 
i drejtë për veprimtari, prezantojnë standarde të dyfi-
shta të cilat dëmtojnë konkurrencën e drejtë në tregun 
medial. 
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Gjatë analizës së burimit të problemit për mos respektim 
të  drejtës së autorit në transmetim dhe ritransmetim, 
nga ana e të licencuarve KPM-së i është prezantuar edhe 
problemi që ndonjëherë për shkak të konkurrencës jo 
lojale, kostoja për arritjen e marrëveshjeve valide për një 
program/pako programesh të caktuara bëhet e papërb-
allueshme dhe si rezultat shikuesit privohen nga e drejta 
që të kenë qasje për të parë ngjarje të rëndësishme. Edhe 
pse i kemi identifikuar këto raste si brengë, autoriteti I 
KPM-së fillon dhe përfundon vetëm me mbikëqyrjen 
e respektimit të obligimit ligjor që duhet të sigurohen 
marrëveshje valide për të siguruar të drejtat e autorit 
për programet të cilat të licencuarit I transmetojnë për 
audiencën e tyre. Kostoja e sigurimit të këtyre marrëv-
eshjeve nuk është objekt shqyrtimi nga ana e KPM-së.  

Nga vrojtimet e bëra, KPM ka vërejtur që mediat dhe 
kompanitë e ndryshme të shteteve tjera (edhe fqinjë) 
sigurojnë ndonjëherë më lehtë sesa mediat kosovare të 
drejtat për transmetim në Republikën e Kosovës. Kjo 
ndodh ose drejtpërdrejt prej tyre ose përmes shoqërive 
kolektive të cilat janë të regjistruara sipas juridiksionit të 
atyre shteteve. Penetrimi më I madh I mediave në Ko-
sovë vazhdon të bëhet në rrjetin tokësor përmes shërb-
imeve mediale audio vizuale që shfrytëzojnë frekuen-
cë, që sinjalin e tyre e bartin në sistem të hapur (free to 
air). Shumica e popullatës përcjellin vetëm televizionet 
nacionale dhe lokale/regjionale kosovare. Në rastet kur 
mediat tona nuk arrijnë të sigurojnë të drejtat për tran-
smetimin e disa programeve që janë me interes për pu-
blikun dhe për këtë nuk mund të bëjnë transmetimin e 
tyre (sepse dikush tj etër ka siguruar të drejta ekskluzive 
për territorin e Kosovës) një pjesë e madhe e audiencës/
popullatës kosovare privohet nga e drejta për të pasur 
qasje në këto programe e ngjarje të rëndësishme. KPM 
këtë problem është duke e trajtuar me rastin e ndryshi-
mit të Rregullores për të Drejtën e Autorit për të identi-
fikuar ato programe dhe për të parandaluar ekskluzivi-
tetin tek vetëm një entitet. 

Çfarë na duhet për të siguruar respektim 
të plotë të  drejtës së autorit 

fusha e të drejtave të autorit është një det i 
madh në të cilin mund të lundrojnë anije të 

shumta, të notojnë të gjithë dhe të kënaqen 
gjithnjë, nëse paraprakisht kanë marrë të gjitha 

masat e nevojshme për të qenë aty sipas rregul-
lave të duhura dhe të sigurta. 

Në Republikën e Kosovës, është ndryshuar edhe Ligji 
për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Li-
gji Nr. 04/L-065, dhe Ministria e Kulturës ka filluar të 
ndërmarrë veprime për t’u siguruar që ligji po zbatohet. 
Ligji përfshin të drejtat e autorit në të gjitha lëmitë pran-

daj ka edhe rrugë të gjatë 
për të parë rezultatet e 
pritura. KPM mbu-
lon vetëm njërën 
prej tyre. 

Gjatë ndry-
shimit të këtij 
ligji, Ministria 
i ka ofruar ba-
shkëpunim edhe 
KPM-së duke i 
dhënë mundësinë që 
të jap përvojën 
e vet për çështjet 
e transmetimit 
dhe ritransmeti-
mit të përmbajtjeve programore në shërbimet media-
le audio vizuale dhe operatorët e rrjeteve që ofrojnë 
përmbajtje programore me qëllim që me zbatimin e 
ligjit të ri kjo pjesë të fuqizohet më shumë. KPM ka 
mirëpritur këtë bashkëpunim sepse për të siguruar 
konkurrencë të shëndoshë për një treg të mirëfilltë me-
dial duhet të funksionojë një sistem në tërësi në të cilin 
KPM është vetëm një ndër faktorët kyç që do t’i kontri-
buojë respektimit të  drejtave të autorit. 

Mbrojtja e interesave të mediave dhe kompanive koso-
vare që ofrojnë përmbajtje programore duhet të shihet 
me shumë vëmendje dhe në këtë drejtim duhet të si-
gurohen kushtet që ato të kenë adresë të saktë dhe të 
besueshme për të kërkuar të drejtat për transmetim dhe 
ritransmetim. Kur them këtë, e mendoj që të funksio-
nalizohet Zyra për të Drejtat e Autorit si edhe Shoqëritë 
kolektive të cilat do kenë efekt shumë të madh për më 
shumë progres. Për çfarëdo veprimi, coftë edhe një hap 
sado i vogël që mund të bëhet duhet të mbahet komu-
nikimi dhe informimi me palët me interes. 

Me pak përjashtime, mediat e licencuara kanë dëshmuar 
që punën e tyre duan ta bazojnë në parimet ligjore 
prandaj ne duhet të sigurohemi që ligjet e aplikueshme 
për pronësinë intelektuale jetësohen dhe zbatohen. 
Qenësore është që gjatë zbatueshmërisë së ligjit të mbi-
zotërojë komunikimi dhe bashkëpunimi i shëndoshë 
në mes të atyre për të cilët është bërë ligji në mënyrë 
që secili të ketë mundësinë të përmbush misionin e vet 
për të cilin i është dhënë përgjegjësia. Për respektim 
edhe më të mirë të të drejtave të autorit në transmetime 
dhe ritransmetime, jetësimi i një ure bashkëpunimi në 
trekëndëshin Ministri e Kulturës, Media dhe Komision 
i Pavaur për Media do të jetë shumë i dobishëm. Vetëm 
me ligje të qarta dhe veprime konkrete për zbatimin e 
tyre do të kemi siguruar sundim të ligjit për konkur-
rencë dhe treg të shëndoshë. 

Komisioni  
i Pavarur Për media
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ZYra SHQIPtarE Për të DrEjtëN E aUtOrIt 
Përgjatë viteve të tranzicionit, vendi ynë u përfshi nga 
vala e ndryshimeve të mëdha, duke hapur siparin me 
reformimin e strukturave administrative, por njëkohë-
sisht edhe në vetëdijësimin e shoqërisë shqiptare dhe 
veçanërisht të sferave intelektuale, për përfshirjen në 
një proces të pandërprerë shndërrimesh si në sistemin e 
vendimmarrjes ashtu edhe në atë ekzekutiv.
 
Institucionet e kulturës dhe komunitetet e krijuesve 
u gjendën përballë sfidave të mëdha, në përpjekje për 
t’u njehsuar me modelet që ofronin vendet evropiane. 
Pjesë e këtyre zhvillimeve dhe reformave, padyshim do 
të ishte dhe pronësia intelektuale dhe e drejta e autorit 
në veçanti.

Vetëdija për kompleksitetin e rëndësisë që mbartin të 
drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të, në 
zhvillimet kulturore, sociale, ekonomike e politike të një 
vendi e shoqërie, sot është arritur.

Ajo çfarë mund te themi se kemi arritur këto vite të 
fundit është që tashmë është bërë e qartë që e drejta e 
autorit është një e drejtë morale dhe materiale si gjithë 
të drejtat e tjera, ajo është pronë e cila duhet respektuar, 
paguar dhe nuk preket. Zbatimi i saj, respektimi i pro-
duktit të mendjes të tjetrit, përdorimi i saj i drejtë dhe jo 
në mënyrë pirate, por në bazë të ligjeve, është një treg-
ues i qartë i nivelit të civilizimit të një shoqërie.
Pronësia Intelektuale nuk duhet parë si një qëllim në 
vetvete, por si një instrument për arritjen e politikave 
të caktuara publike, për stimulimin dhe shpërndarjen 
e krijimtarisë. 
Pronësia Intelektuale Kombëtare, si pjesë e qenë-
sishme e kulturës kombëtare, është dhe do të jetë 
në fokusin e Qeverisë Shqiptare dhe të Ministrisë së 
Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për të përm-
bushur misionin dhe objektivin  e saj, atë të vendosjes 
së kulturës në shërbim të mirëqenies, zhvillimit dhe 
integrimit europian të Shqipërisë dhe shqiptarëve.
Ky institucion vinte për të garantuar dhe monitoru-
ar respektimin dhe mbrojtjen e te drejtës së autorit në 
Shqipëri. Situata në Shqipëri paraqitej si një treg total-
isht i pabindur karshi rregullave dhe standarteve euro-
piane në fushën e mbrojtjes së të drejtës së autorit dhe 
pronësisë intelektuale. Operatorët ekonomike më të 
mëdhenj në vend, nuk paguanin detyrimet qe kishin 
karshi të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera fqinje 
me të. Për më tej përdorues të tjerë, madje as e konsid-
eronin veten përdorues të produktit intelektual. 

Është dashur një periudhë e gjatë  tryezash të rrum-
bullakëta me të gjitha grupet e interesit, pjesëmarrje e 

ekspertëve të zyrës nëpër takime, njoftime të herëpash-
ershme me anë të shkresave ku i ftonim për bashkëpun-
im dhe ku u shpjegonim dhe pozicionin e tyre ligjor në 
bazë të ligjit, aksione të vazhdueshme të inspektorëve 
të zyrës të cilët vendosin masa ndëshkimore në raste 
e konstatimeve të shkeljeve të ligjit etj për të pasur një 
panoramë modestisht të përmirësuar sot, por pa dyshim 
më të ndërgjegjësuar. 

Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit, është një insti-
tucion i ri, i ideuar dhe krijuar nga nevoja urgjente për 
respektimin e të drejtës së autorit dhe për luftën ndaj pi-
raterisë së produktit intelektual që ekziston në Shqipëri, 
por dhe si detyrim që rrjedh nga neni 73 i Marrëveshjes 
së Stabilizim Asoocimit, MSA, në të cilën palët konfir-
mojnë rëndësinë që i japin sigurimit të mbrojtjes së për-
shtatshme dhe efikase si dhe imponimin e të drejtave të 
pronësisë intelektuale.

Kjo Zyrë u krijua me Vendim të Këshillit të Ministrave 
Nr. 232, datë 19.04.2006 “Për krijimin dhe funksion-
imin e Zyrës Shqiptare për të Drejtat e Autorit” dhe op-
eron në bazë të ligjit Nr. 9380 datë 28.04.2005 “ Për të 
Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Lidhura me të”.  

Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit”, mbart angazhimin 
Kushtetues të shtetit për zbatimin e të drejtës së autorit në 
Shqipëri në përputhje me nenin 58 të saj dhe njëkohësisht 
kryen rolin e rregullatorit mes marrëdhënieve ndër-insti-
tucionale përgjegjëse për zbatimin e ligjit si dhe mes vetë 
palëve private që janë subjekte të këtij ligji. 

Kjo Zyrë, ka filluar funksionimin e saj të plotë pas datës 
26 Prill të vitit 2007, në Ditën Ndërkombëtare të Pronë-
sisë Intelektuale, kur u bë dhe prezantimi i Zyrës Shqip-
tare për të Drejtën e Autorit në prani të përfaqësuesve të 
grupeve të ndryshme të interesit, si dhe të institucioneve 
shtetërore dhe private të përfshira në procesin e respek-
timit dhe mbrojtjes së të drejtës së autorit në Shqipëri. 
Në momentin e krijimit, ZSHDA është përballur me 
vështirësi të mëdha, pasi buxheti i parashikuar për këtë 
institucion ka qenë minimal.

Objekti i veprimtarisë së kësaj Zyre është mbikëqyrja 
dhe monitorimi i respektimit të të drejtave të autorit 
dhe të drejtave të lidhura me të nga subjektet, persona 
fizikë/juridikë, privatë a publikë, përdorues të pronësisë 
letrare, artistike, shkencore në të gjithë Territorin e Re-
publikës së Shqipërisë.

Gjatë këtyre viteve u krijuan dhe 2 Zyra Rajonale të Drejtës 
së Autorit në Qarkun e Elbasanit dhe të Durrësit. Aktual-
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isht pjesë e stafit të ZSHDA janë gjithsej 15 Punonjës.
Zyra përbëhet nga 4 sektorë ku më i rëndësishmi është 
Sektori  i Regjistrimit, Çertifikimit dhe Inspektimit (sek-
tor i cili kryen monitorimin e tregut në të gjithë RSH); 
Sektori i Gjykimit dhe Administrimit te Ankimeve; Sek-
tori i Monitorimit të Agjensive të Administrimit Kolek-
tiv; Sektori i Marrëdhënieve më Jashtë, Publikun dhe 
Shërbimeve Mbështetëse. 

Disa nga funksionet kryesore te zyrës janë:

Shqyrton dhe regjistron çdo aplikim për regjistrim të së 
drejtës së autorit dhe të drejtave, të lidhura me të, për 
subjektin aplikues, autor apo titullar i të drejtave të au-
torit mbi një vepër.
Depoziton të gjitha aplikimet, regjistrimet dhe ndry-
shimet e të drejtave të autorit, të cilat i mban në bazën e 
të dhënave, që administrohen në Regjistrin e të Drejtave 
të Autorit, një regjistër ky dokumentar dhe elektronik.
Çertifikon çdo marrëveshje apo kontratë, të lidhur dhe/
apo të ndryshuar, ndërmjet palëve, subjekte të ligjit 
nr. 9380, datë 28.04.2005 “Për të drejtën e autorit dhe 
të drejta të tjera të lidhura me të”, ku objekt i kontratës 
janë të drejtat mbi veprën dhe/ose kalimin e të drejtave 
pasurore mbi veprën, në rast përdorimi, shfrytëzimi, 
riprodhimi, shpërndarjeje apo përcjellje në publik. 
Për zbatimin sa më efektiv të ligjit pranë ZSHDA-së, 
regjistrohen dhe çertifikohen të gjitha kontratat për 
kalimin, në formën ekskluzive, të të drejtave pasurore 
mbi një vepër, të çfarë do lloji, duke i pajisur me pullën 
artistike të gjitha kopjet e veprave, të cilat janë rezultat i 
riprodhimit nga një kopje origjinale.
Ofron shërbime të specializuara, kundrejt tarifave të 
miratuara nga Këshilli i Ministrave për çdo subjekt 
të interesuar, bën ekspertizën dhe jep vlerësimin me 
shkrim për çdo rast konflikti ndërmjet palëve, që kanë 
objekt të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura me të.
Përcakton, me kërkesë të autorit, shpërblimin për ka-
limin e të drejtave pasurore mbi veprën, ndërmjet au-
torit dhe/ose titullarit të të drejtave të autorit dhe palës 
tjetër kontraktuese, sipas objektit të kontratës, në rast 
se ky shpërblim nuk është parashikuar shprehimisht në 
kontratën e lidhur ndërmjet palëve.
Shqyrton dhe jep shpjegim përfundimtar, me shkrim, 
për kërkesën e autorit, për veprën që pretendohet se 
është përdorur, shfrytëzuar, ndryshuar, riprodhuar, 
shpërndarë apo përcjellë në publik, në kundërshtim me 
dispozitat e ligjit nr. 9380, datë 28.04.2005 “Për të dre-
jtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”.
Cakton ekspertët e së drejtës së autorit pranë organeve 
gjyqësore, sipas fushave përkatëse, mbështetur në dis-
pozitat e Kodit të Procedurës Civile.
Mbikëqyr veprimtarinë dhe zbatimin e detyrimeve lig-
jore të agjencive të administrimit kolektiv të së drejtës së 
autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me të, dhe nëse 

vëren shkelje të detyrimeve ligjore, vepron në përputhje 
me nenin 116 të LDA-së.
Shqyrton kërkesat e të interesuarve për t’u liçencuar në 
fushën e administrimit kolektiv të së drejtës së autorit, 
bën kontrollin e dokumentacionit të paraqitur, zhvillon 
hetim të plotë administrativ dhe i paraqet Ministrit të 
Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dosjen e ap-
likantit, relacionin dhe mendimin e vet për përmbush-
jen ose jo të kushteve për t’u pajisur me liçencë, në për-
puthje me nenin 108 të LDA-së.
Rregullon dhe çertifikon çdo kontratë të lidhur ndërm-
jet autorit/autorëve apo titullarit/ve të të drejtave të au-
torit dhe agjencisë së administrimit kolektiv të së drejtës 
së autorit dhe të drejtave të lidhura me të.
Vendos pullën artistike të ZSHDA-së dhe depoziton një 
kopje origjinale të mbajtësit fonografik/videogramit ose 
të mjetit të ngjashëm me të për riprodhimin e tyre, si dhe 
ushtron kontroll për respektimin e të drejtave të autorit, e 
prodhuesve apo shpërndarësve të kopjeve të autorizuara të 
fonogrameve, në përputhje me nenin 60 të ligjit.
Bashkëpunon me organet tatimore, doganore, gjyqësore 
dhe me institucionet e tjera publike, si dhe me organi-
zatat private, që përfaqësojnë përdoruesit e ndryshëm 
të pronësisë artistike, kulturore dhe shkencore për ato 
çështje që paraqesin interesat e përbashkët për mënyrën 
e respektimit dhe zbatimit të së drejtës së autorit dhe të 
drejtave të tjera të lidhura me të, në përputhje me dis-
pozitat ligjore në fuqi.

Krahas përpjekjeve që kanë bërë vetë autoritetet në 
Shqipëri për të punuar në përmirësimin e gjendjes sa 
i takon respektimit të së drejtës së autorit, vitet e fundit 
ka pasur dhe një suport nga BE me projekte konkrete. 
Kjo zyrë është mbështetur dhe financuar nga Organizata 
Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO) ne shumë ak-
tivitete dhe seminare dhe ka qenë partneri i saj kryesor 
që nga momenti i krijimit të kësaj zyre. 
Kjo mbështetje e fut Shqipërinë në rrugën e standardeve 
që kanë dhe vendet e tjera anëtare të BE sepse synimi 
është të sigurojmë përafrimin ligjor me standardet e BE-
së dhe me praktikat më të mira përmes transpozimit të 
duhur të ligjeve të BE dhe për të përmirësuar ligjet si 
të dobishme dhe të përshtatshme në fusha specifike në 
përputhje me praktikat më të mira europiane. 
Gjithashtu prioritet objektiv është rritja e ndërgjeg-
jësimit mbi të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura 
përmes përdoruesve të veprave të mbrojtura me të dre-
jtë autori, ose të drejtat e lidhura, mbajtësit e të drejtës, 
përfaqësuesit e tyre dhe komunitetin në përgjithësi.

Me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 760, datë 
1.09.2010 është miratuar Strategjia Kombëtare  e Zbati-
mit të të Drejtave të Pronësisë Intelektuale. 

Ky dokument mbi të gjitha mbart rëndësi, pasi përfshin 
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E drejta e autorit, një tregues i fortë i civilizimit tonë
Mujë Buçpapaj
Drejtor i Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit

E drejta e autorit mbetët një tregues i fortë i civilizim-
it tonë. Jehonat e krijimtarisë dhe risisë kanë ardhur 
në epokën tonë të transformuar në trajta të paimag-
jinueshme më parë, si një formë e reflekseve natyrore të 
përtëritjes, jo vetëm figurative, por edhe lëndore.
Në librat e ndryshimit, thuhet shpesh se krijimtarinë 
intelektuale mund ta çojmë më tutje vetëm përmes sig-
urisë që i japim rikthimit të saj tek autori si një masë 
shpërblimi e merituar dhe e pacenueshme.
Zyrat e të drejtave të autorit në Tiranë dhe Prishtinë 
kanë tashmë përvojat e tyre të trashëguara nga një kul-
turë klasike evropiane e themeluar edhe nga të parët 
tanë, si një përkufizim i qartë perëndimor dhe në har-
moni të plotë me të. Përgjatë historisë tonë kemi parë 
mbijetesën e artit dhe muzës tonë në gjendje si të thuash 
natyrore,  ndërsa tani flasim për një  administrimin civil 
të artit përmes  edukimit dhe shtrëngesave ligjore që re-
alizon edhe zyra juaj edhe zyra jonë.
Këtij sensibilizimi shpresoj t’i shërbejë edhe botimi i 
buletinit tuaj, i cili do të promovojë jo vetëm  aspektin 
legjislativ të  mbrojtjes të të  drejtës se autorit, por edhe 
rregullat e mjedisit kulturor dhe artistik, kundërvënien  
e shoqërisë tonë ndaj  shkelësve   të të  drejtës së au-
torit, piratërisë dhe abuzuesve të tjerë. Ne të gjithë e 

dimë se tregtia e të drejtës së autorit është një market i 
orientuar dhe i kontrolluar, ndërsa tregu është i bazuar 
në parime morale, të cilat shpesh prishen në mënyrë të 
pandershme, pa marrë parasysh vullnetin e krijuesve 
tanë, as interesat e tyre ekonomike. Tregu i Kosovës 
është i ri dhe dinamik ashtu si edhe ai i Shqipërisë, me 
një tendencë zhvillimi dhe konkurrence rajonale dhe 
evropiane. Shpresoj që ecja përpara përmes garantimit 
që u japim  të drejtave të autorit dhe pasurisë intelek-
tuale do të çojë shoqërinë tonë drejt emancipimit dhe 
përgjegjësisë, krijuesit drejt veprave të reja konkurruese 
në rrjet global të pafund kulturash dhe popujsh,  ndërsa 
publikun drejt zgjedhjeve të vërteta. Puna e zyrave tona 
është qartazi të ndalojmë  të tjerët të kryejnë shkelje, duke ud-
hëhequr një proces  i cili  bën që  krejt sistemi i të drejtës së au-
torit të konceptohet si një e ardhur e pashmangshme e indus-
trisë së civilizuar të prodhimit. Ka një rrugë të gjatë për të 
shkuar deri tek ky progres  i vërtetë i mbrojtjes së pasur-
isë intelektuale, e cila shfaqet e dyanshme, shpirtërore 
dhe ekonomike, por përpjekjet tona janë duke shkuar 
në drejtimin e duhur me mbështetjen e plotë të qeve-
rive në Tiranë dhe Prishtinë. Edhe vetë publikimi i këtij 
buletini i shërben qartë kësaj ndërmarrje. Nuk do pyetje 
në rast se nuk funksionon sistemi i të drejtës së autorit,  
zhvillimi i rregullt i kulturës është në dyshim dhe bilës  
i kërcënuar.  I urojme punë të mbarë Zyrës së Mbrojtjes 
të të Drejtës së Autorit të Kosovës.

me detyrime konkrete disa struktura shtetërore me rol 
të posaçëm në procesin e zbatimit të ligjeve për të Dre-
jtën e Autorit dhe të Drejtat e Lidhura me të si dhe për 
atë mbi Pronësinë Industriale.

Objektivi i përgjithshëm i Strategjisë Kombëtare për 
zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale (DPI) 
në Shqipëri synon zhvillimin e një sistemi të pronësisë 
intelektuale, i cili siguron një mbrojtje të përshtatshme 
dhe efikase të të drejtave të pronësisë intelektuale në 
vend. Në zbatim të detyrimeve të strategjisë Zyra ka 
punuar për  krijimin e mekanizmave dhe instrumenteve 
ligjorë në përputhje me legjislacionin ndërkombëtar.

AGJENCITË E ADMINISTRIMIT KOLEKTIV

Në Republikën e Shqipërisë janë krijuar dhe funksionojnë 
4 agjenci të adminstrimit kolektiv të të drejtave të autorit 
dhe të drejtave të lidhura me të, të propozuara nga ZSHDA 
dhe të liçensuara nga Ministri i Kulturës, Turizmit, Rinisë 
dhe Sporteve, detyrimi i të cilave është administrimi i kat-
egorive të ndryshme të të drejtave, mbledhja dhe shpërn-
darja e të ardhurave që vijnë si rezultat i administrimit të të 
drejtave të besuara nga titullarët përkatës. 

ALBAUTOR -Agjenci e Administrimit Kolektiv për 
Muzikën dhe të gjitha të drejtat e regjistrimeve mekani-
ke të pronësisë artistike. 

FMAA - Agjencia e Administrimit Kolektiv për të drejtën 
e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të në fushën e 
kinematografisë dhe të veprave të tjera të audiovizualit 
AKDIE - Agjencia e Administrimit Kolektiv për të dre-
jtën e artistëve interpretë dhe/ose ekzekutues të veprave 
me të gjitha format e përcjelljes së interpretim/ekzekuti-
mit të tyre në publik .
AMP - Agjensia e Administrimit Kolektiv te te Drejtave 
te Producentëve „AMP“
AAK janë persona juridikë që i përkasin të drejtës pri-
vate, të krijuara nga bashkimi me vullnet të lirë të titul-
larëve të së drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të 
lidhura me të dhe ka për objekt kryesor të aktivitetit, 
mbledhjen dhe shpërndarjen e të ardhurave, adminis-
trimi i të cilave u është besuar nga titullarët. 

Agjencitë e administrimit kolektiv krijohen dhe funk-
sionojnë sipas ligjit Nr. 8788 datë 07.05.2001  për OJF-të 
dhe ligjit nr. 9380 datë 28.04.2005 “Për të drejtat e au-
torit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”.
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Dogana e Kosovës mbron të 
drejtat e pronësisë intelektuale

Sadije Topojani 
Udhëheqëse e Sektorit E Drejta e Pronësisë Intelektuale
Dogana e Kosovës

Pronësia Intelektuale, është duke zënë gjithnjë e më 
shumë një rol të veçantë në mesin e shteteve që aspiro-
jnë ngritjen dhe ruajtjen e vlerave intelektuale, dhe 
shumë nga to kanë ndërmarrë veprime në drejtim të 
forcimit të kapaciteteve të tyre institucionale në mbrojt-
jen e pronësisë intelektuale.
Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale (DPI), janë një numër i 
të drejtave të veçanta të cilat u jepen personave të caktuar, 
për një periudhë të kufizuar kohore për veprat e tyre men-
dore, siç janë; shpikjet, veprat letrare dhe artistike, simbo-
let, imazhet dhe dizajnet e përdorura në afarizëm.

Pronësia Intelektuale 
ndahet në dy kategori:

1. Pronësia Industriale, 
2. E Drejta e Autorit, 

Në Republikën e Kosovës Pronësia Intelektuale, është 
një koncept pothuajse i ri, por çdo ditë e më shumë, të 
gjithë elementet që e përbëjnë atë, po bëhen të dëgjuara 
dhe jo vetëm në ambientet teknike, por ato po shoqëro-
hen prej legjislacionit mbështetës, si dhe organeve për-
katëse të cilat i administrojnë ato. Institucionet e Repub-
likës së Kosovës, që gjykojnë, njohin, promovojnë dhe 
mbrojnë të drejtat e pronësisë intelektuale, po thuaj se 
janë plotësuar me kuadrin ligjor, si dhe po krijohen me-
kanizmat për luftimin e falsifikimit dhe piraterisë dhe 
duke bërë kështu të ndihmojnë përmirësimin e imazhit 
të Republikës së Kosovës dhe mbrojtjen e konkurrencës 

së ndershme.
 Zbatimi efikas i të drejtave të pronësisë intelektuale, 
është një element shumë i rëndësishëm për progres-
in social/ekonomik dhe garantimin e një mjedisi për 
konkurrencë të drejtë në tregun e vendit. Gjithashtu, 
kontribuon në krijimin e kushteve optimale për tërheq-
jen e investimeve të huaja në Kosovë si dhe është një gur 
themel në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.

Roli Doganës në mbrojtjen e të drejtës 
së pronësisë intelektuale:

Dogana e Kosovës në kuadër të misionit fiskal, ekono-
mik dhe mbrojtjes, përmes instrumenteve ligjore ka 
për detyrë edhe mbrojtjen e të drejtave të pronësisë in-
telektuale, me qëllim të mbrojtjes së biznesit legal nga 
konkurrenca e pandershme.

Zhvillimi dinamik i tregtisë dhe ekonomisë në vend, 
nënshkrimi i marrëveshjeve të shumta multilaterale dhe 
bilaterale, shkëmbimi i informatave me vendet në rajon, 
ofrimi i lehtësirave tregtare dhe doganore, kanë krijuar 
parakushtet për integrimin dhe aderimin e vendit tonë 
në institucionet relevante ndërkombëtare. E gjithë kjo 
në të njëjtën kohë paraqet sfidë për Doganën e Kosovës, 
ku si detyra bazë janë edhe:

-mbrojtja e ambientit të biznesit të cilët janë mbajtës 
dhe/ose përdorues të një të drejtë të pronësisë intelek-
tuale nga konkurrenca e pandershme
- mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit publik nga 
mallra të falsifikuara/piratë për pasojat që    shkaktojnë;
- kufizimet e mundshme të humbjeve të ardhurave në 
buxhetin e shtetit tonë, që vijnë si pasojë e mallrave që 
cenojnë një të drejtë të pronësisë intelektuale.

Bazuar në rolin e doganës në mbrojtje e pronës Intelek-
tuale, më datë 01 shkurt te vitit 2009 pranë Doganave të 
Kosovës është krijuar Sektori i të Drejtave të Pronësisë 
Intelektuale (DPI-së), ku fillimisht ka pasur statusin e 
Njësitit në kuadër të Inteligjencës, por që nga 01.01.2011 
ky njësit është avancuar në Sektor, në kuadër të Depar-
tamentit Operativo-Hetimor/Dogana e Kosovës.

Bazuar në ligjin 03/L-170/2010 dhe Udhëzimin Admin-
istrativë 07/2010, Sektori i DPI-së ka për detyrë, mbro-
jtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale për mallrat që 
hyjnë në/ose dalin nga territori i Kosovës, me kërkesë 
të bartësve të së drejtës/përfaqësuesve ose “ex officio”, si 
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dhe administrimin e kërkesave për veprim në kuadër të 
mbrojtjes së pronësisë intelektuale.
Dogana luan një rol shumë të rëndësishëm në identi-
fikimin dhe ndaljen në kufi të mallrave që dyshohet se 
shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale.
Andaj, Dogana e Kosovës ka një detyrim ligjor që të kon-
trollojë në hyrje/dalje të gjitha mallrat, mjetet e transportit 
dhe pasagjerët. Aktualisht, bazuar në ligjin për masat do-
ganore për mbrojtje të drejtës së pronësisë intelektuale, në 
rastet kur dyshohet se cenohet e drejta e pronësisë intelek-
tuale,  autoritetet doganore kanë të drejtë të:
reagojnë nëpërmjet kërkesës për veprim të bartësit të të 
drejtave;

reagojnë edhe ex officio;
ndërmarrin ndalimin e mallrave;
zbatojnë masa të përkohshme në rastet kur zotëruesi i 
të drejtës mund të vërtetojë shkeljen e të drejtave të PI-së;
shkatërrojë mallrat pirate dhe të falsifikuara;

Me qëllim të organizimit të punës  dhe menaxhimit të 
mirëfilltë, është hartuar plani i veprimit të sektorit të DPI-
së për vitin 2011/2012, i cili bazohet  në KSO (Korniza 
Strategjike Organizative) e DK-së 2011-2013, ku sektori i 
DPI-së do të kontribuojë në mënyrë të plotë në të gjitha 
objektivat e përcaktuara në KSO të Doganës së Kosovës.

Procedurat Standarde të Operimit (PSO), përshkruan 
proceset e zakonshme, operacionale dhe administrative 

të kryera nga Sektori i së Drejtave të Pronësisë Intelek-
tuale të Doganës së Kosovës. Po ashtu ofron udhëzime 
në lidhje me detyrat dhe objektivat e Sektorit të DPI-së, 
frekuencat e procesit, tregues të ekzekutimit, përgjeg-
jësi dhe rishikim të afateve. Qëllimi i këtij dokumenti 
është për të standardizuar dhe unifikuar procedurat e 
zakonshme, operacionale dhe administrative të apli-
kuara, për të përmbushur objektivat dhe detyrat që janë 
përgjegjësitë dhe detyrat e sektorit të DPI-së Dogana e 
Kosovës. 

Sektori i DPI-së në fushën e kompetencave që gëzon, 
ka dhënë kontributin e vet në njoftimin/vetëdijesimin e 
stafit doganor në lidhje me masat doganore për mbro-
jtje të DPI-së, si dhe vetëdijesimin e komunitetit të bi-
znesit dhe publikut. E gjithë kjo, është arritur  përmes 
trajnimeve të realizuara për stafin doganor, organizimi 
i workshop-ve me komunitetin e biznesit, publikimi i 
rasteve të mallrave të shkatërruara/njoftimi i publikut 
përmes mediave, shpërndarja e broshurave, hartimit të 
Doracakut mbi masat Doganore për mbrojtje të Pronë-
sisë Intelektuale, krijimi i modulit në publik folder/
Outlook për publikimin e markave tregtare që gëzojnë 
mbrojtje nga Dogana, krijimi i modulit të DPI-së në ueb 
faqen zyrtare etj. 

Megjithatë, Dogana e Kosovës do të vazhdoj edhe me tej 
me ngritjen dhe fuqizimin e kapaciteteve,  si dhe do të 
forcoj bashkëpunimin me institucionet relevante.

E drejta e autorit dhe industritë kreative
Luljeta Plakolli-Kasumi 

Në vazhdën e reformave ekonomike nëpër të cilat po 
kalon Kosova, gjithmonë flitet për sektorë si minierat 
dhe energjia, bujqësia dhe blegtoria, vreshtaria, tekstili, 
ndërtimtaria dhe sektorë të ngjashëm të cilat njihen si 
ekonomi tradicionale. Përmes reformave të këtilla, duke 
rimëkëmbur dhe shfrytëzuar kapacitetet ekzistuese, 
synohet zhvillimi ekonomik i vendit. Megjithatë, në 
takimet e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik 
të Qeverisë së Kosovës ku ftohen edhe përfaqësues të 
institucioneve qendrore, asociacione të biznesit dhe 
përfaqësues ndërkombëtar që përkrahin Qeverinë e 
Kosovës në reformat ekonomike , asnjëherë nuk dëgjo-
het të flitet për industritë kreative. 
Industritë kreative janë karakteristikë e epokës së in
formacionit, dhe janë pjesë e rëndësishme e ekonomisë 
globale. Çdo ditë e më shumë, qeveritë në mbarë botën 
janë duke e njohur rolin të cilin industritë kreative e 
luajnë në krijimin e vendeve të punës dhe mirëqenies 

ekonomike të vendeve të tyre. 
Sipas literaturës, termi ‘industri kreative’ përfshinë një 
varg të aktiviteteve ekonomike të cilat kanë të bëjnë me 
eksploatimin e njohurisë dhe informacionit . Si të tilla 
ato përbëjnë këto sektor: arkitekturën, shtëpitë botuese, 
radiot dhe televizionet, dizajnin, muzikën, shërbimet 
softuerike dhe kompjuterike, lojërat kompjuterike, diza-
jnuesit e modës, artet performuese etj. Meqenëse këto 
industri kreative vijnë si rezultat i veprimtarisë intelek-
tuale, ekzistimi i industrive kreative nuk mund të para-
mendohet pa ekzistimin e të drejtave të autorit. Madje, 
industritë kreative janë pikërisht ato fusha ku e drejta e 
autorit gjene aplikim të drejtpërdrejtë.

Sipas Ligjit mbi të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e 
Përafërta të Kosovës, e drejta e autorit është e drejtë e 
posaçme e cila i takon autorit si subjekt i pronës intelek-
tuale mbi veprën e vet. E drejta e autorit përmban: 1) 
autorizimet ekskluzive personale për të mbrojtur pa-
cenueshmërinë e veprës së autorit dhe personalitetin 
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e autorit, të njohura si të drejta morale; 2)autorizimet 
ekskluzive ekonomike për të mbrojtur interesat ekono-
mike të autorit, të njohura si të drejta ekonomike të au-
torit; dhe 3) autorizimet e tjera të autorit të njohura si të 
drejta të tjera .  

Të drejtat e autorit, me fjalë të tjera,mbrojnë krijimet 
origjinale që vijnë si rezultat i punës intelektuale të 
autorit duke i dhënë mundësi atij që ta eksploatoj 
(shfrytëzojë, publikoj, shpërndajë etj.) veprën e vet dhe 
të përfitojë ekonomikisht nga ajo vepër, duke e paran-
daluar çdo shfrytëzim të paautorizuar të asaj vepre nga 
të tjerët. 

Ky është një monopol i kufizuar që i jepet autorit të ve-
prës origjinale, në mënyrë që të krijohen stimulime për 
krijime të veprave të tjera. Përveç se mbron autorin, të 
drejtat e autorit mundësojnë edhe shpërndarjen, qa-
rkullimin, dhe shfrytëzimin e veprave të autorit, duke 
krijuar kështu një balancim në mes të interesave të au-
torit dhe përfitimeve të publikut.

Veprat e autorit janë pikërisht ato që përbëjnë objek-
tin e transaksioneve komerciale te industrive kreative, 
dhe me anë të ligjit për të drejtat e autorit përcaktohen 
kushtet nën të cilat këto vepra mund të eksploatohen 
ekonomikisht . Për këtë arsye, të Drejtat e Autorit janë 
parë si kontribues të drejtë për drejtë dhe si burim i fuq-
ishëm i rritjes ekonomike në vende të ndryshme. 

Sipas Udhërrëfyesit të Organizatës Botërore për Pronë-
si Intelektuale (WIPO) mbi anketimin e kontributit 
ekonomik të industrive të bazuara në të drejta të autorit 
(ku bëjnë pjesë industritë kreative),  kontributi i indus-
trive kreative në ekonominë e një vendi duhet të ma-
tet në bazë të përqindjes së bruto prodhimit të brend-
shëm, shkallës së punësimit në industri kreative dhe 
përqindjes së këtyre industrive ne tregtinë e jashtme. 
Sipas studimeve të WIPO mbi ndikimin e industrive 
kreative në ekonomitë e vendeve, bazuar në indikatorët 
e lartë përmendur, vendet të cilat kanë pas një zhvillim 
të hovshëm ekonomik, një pjesë të madhe të këtij zhvil-
limi ia kanë atribuar industrive kreative . 

Për fat të keq, po të merren parasysh këta indikator tek 
ne në Kosovë, rezultatet nuk do të jenë të kënaqshme 
për dy arsye kryesore. E para është se vetë fusha e të 
drejtës së autorit është një fushë relativisht e re, e cila 
është në zhvillim e sipër, dhe ende nuk ekziston një niv-
el i kënaqshëm i vetëdijesimit as instituticional dhe as 
publik në lidhje me rëndësinë e saj. Arsyeja e dytë është 
se si pasojë e mungesës së këtij vetëdijesimi, industritë 
kreative nuk shihen si pjesë përbërëse e ekonomisë së 
vendit dhe nuk stimulohen aq sa duhet nga Qeveria. 
Ashtu siç është parë nga shumë studime të WIPO, in-

dustritë kreative në shumë vende luajnë një rol shumë 
më të rëndësishëm se sa disa industri tradicionale. 
Kosova është një vend me një kulturë të pasur, me gjithë 
atë, nuk ka arrit akoma që këtë kulturë ta plasojë jashtë 
vendit aq sa duhet. Përderisa sukseset individuale në 
industri kreative nuk po mungojnë, ato ende nuk janë 
bërë prioritet për ligjvënësit, dhe kjo fushë ende nuk ka 
marrë rëndësinë e merituar në agjendën e qeverisë. 

Suksese të këtilla janë prezente shumë shpesh në fushën 
e filmit dhe muzikës, dhe në sektorin e zhvilluesve të 
programeve softuerike. Një shembull është edhe suksesi 
i fundit i një grupi të dizajnerëve dhe programerëve nga 
Kosova, të njohur me emrin Xiiik, të cilët kanë arritur 
të bëhen pjesë e garës më të madhe botërore në botë të 
bizneseve fillestare-Global Startup Battle. 

Grupi Xiiik nga Kosova në këtë garë ka konkurruar me 
një lojë tre-dimensionale për paisje mobile që quhet 
Ali Pasha i Gucisë, kapitulli i tetë i kryeveprës së Gjergj 
Fishtës “Lahuta e Malësisë”, dhe përmes kësaj ky grup jo 
vetëm që ka mundësinë ta fillojë një biznes mjaft prof-
itabil për vete, por edhe të krijojë mundësi punësimi, 
dhe njëheritë ta bëjë të njohur kulturën tonë në përmasa 
ndërkombëtare. Ky shembull është treguesi më i mirë se 
si industritë kreative mund të kontribuojnë në zhvilli-
met ekonomike, sociale dhe kulturore të një vendi. 

Roli i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit përmes 
Zyrës për të Drejta të Autorit është i pazëvendësueshëm 
në zhvillimin e mëtejmë të legjislacionit në fushën e të 
drejtave të autorit që do të ofronte mbrojtje për krijuesit, 
por do të krijonte edhe kushte që publiku të përfitojë 
nga krijimtaria dhe dobitë që sjellë ajo. Përmes kampan-
jave të vazhdueshme publike, kjo Zyre mund të ndikojë 
dukshëm në krijimin e një perceptimi të ri të publikut 
në lidhje me të drejtat e autorit, dhe po ashtu të ndikojë 
që industritë kreative të njihen si pjesë e rëndësishme e 
zhvillimit ekonomik nga ana e Qeverisë. 

Edhe pse Kosova ende nuk është anëtare e Organizatës 
Botërore për Pronësi Intelektuale, do të ishte e këshil-
lueshme që edhe Kosova ta bënte një hulumtim në bazë 
të kritereve të përcaktuara nga kjo organizatë, e cila do 
të shërbente si pikënisje për zhvillimin e kësaj industrie.
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arsyet për themelimin e Zyrës 
Kosovare për Pronësi Intelektuale

Veli Hoti  
ll. m. në të drejtat pronësore 
intelektuale dhe menaxhimi i njohurive

Të drejtat e pronësisë in-
telektuale në Kosovë, ashtu 
sikurse në vendet tjera janë 
të ndara në: të Drejtat e 
Pronësisë Industriale dhe 
të Drejtat e Autorit dhe të 
Drejtat e Përafërta. Sipas 

legjislacionit në fuqi1 institucioni përgjegjës për ad-
ministrimin dhe menaxhimin e të drejtave që rrjedhin 
nga pronësia industriale si: Patentat, Markat Tregtare, 
Dizajni Industrial, Treguesit Gjeografik, Emërtimet e 
Origjinës – është Zyra për Pronësi Industriale2 [këtej 
e tutje “ZPI“], në varësi të Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë (MTI). Ndërsa në bazë të Ligjit mbi të Dre-
jtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta3 përgjegjëse për 
këto të drejta është Zyra për të Drejtat e Autorit [këtu 
e tutje “ZDA“], në kuadër të Ministrisë së Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit (MKRS). 

Kjo mënyrë e ndarjes së të drejtave pronësore është e 
arsyeshme pasi dhe roli i tyre karshi zhvillimit ekono-
mik është i ndryshëm. Sidoqoftë, ndarja e tillë e in-
stitucioneve në ZPI/MTI dhe ZDA/MKRS për të ad-
ministruar dhe menaxhuar këto të drejta nuk mund 
të arsyetohet sa duhet dhe nuk përkon me praktikat e 
mira. Kjo ngaqë ekzistojnë forma tjera të organizimit 
të institucionit(eve) për të siguruar zbatueshmëri dhe 
mbrojtje më efikase të  drejtave pronësore intelektuale 
në vend. Prandaj, ky artikull do të fokusohet në këtë 
çështje. 
Në përgjithësi vendet komuniste në mënyrë që të nd-
ikojnë dhe kontrollojnë mediat, ashtu sikurse të “dirig-
jojnë” zhvillimin kulturorë në vend, kanë ndarë ZDA-
në nga ZPI.4 Histori të njëjte kanë trashëguar të gjitha 
1  Ligji 2011/04-L-029 mbi Patenta neni 4, 5 
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/Ligji%20
per%20patenta.pdf 
2  Në bazë të Rregullores Nr. 29/2012 për Organizimin e Brendshëm 
dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Tregtisë dhe In-
dustrisë, të miratuar nga Kryeministri i Kosovës më datë 07.12.2012, 
Zyrës për Pronësi Industriale i janë dhënë më shumë kompetenca dhe 
tani është ngritur në nivel Agjensioni. 
3  Ligji Nr. 04/L-065 mbi të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta 
http://www.mkrs-ks.org/repository/docs/Ligji_nr._04-L-065_per_te_
Drejtat_e_Autorit_dhe_te_Drejtat_e_Peraferta.pdf 
4  Përjashtimisht në Amerikë dhe në disa vende të botës ku për shkak të zhvil-
limit të madh teknologjik dhe avancimit të të drejtave të autorit ndarja në dy 
zyra ka qenë e domosdoshme për zbatueshmëri të legjislacionit në këtë fushë.

Republikat që kanë dalë nga ish Federata Jugosllave. Në 
kuadër të Federatës Jugosllave ZDA ka qenë e ndarë nga 
ajo e Administratës Federale për Inovacione (1948)5. 
Megjithatë, për shkak se politikat strategjike të vendeve 
të rajonit janë pro anëtarësimit në Bashkimin Europian 
dhe meqenëse legjislacionit i BE-së kërkon që korniza 
institucionale duhet të jetë sa më efikase në implemen-
timin e legjislacionit të Pronësisë Intelektuale shumica 
e vendeve të rajonit kanë reformuar këto zyre konform 
praktikave të vendeve të BE-së.

Zyra Kroate e Pronësisë Intelektuale, Zyra Serbe e 
Pronësisë Intelektuale, Zyra Sllovene e Pronësisë In-
telektuale, Zyra për Pronësi Intelektuale e Malit të Zi 
dhe Enti Shtetërorë për Pronësi Industriale i Republikës 
së Maqedonisë6, kanë qenë nën një ombrellë në kuadër 
të Federatës Jugosllave. Me shpërbërjen e Federatës, 
vendet e lartpërmendura fillimisht kishin organizuar 
zyrat e tyre të ndara. Në disa vende ZPI ka qenë pjesë e 
Ministrisë për Zhvillim Ekonomik; dhe/apo Ministrisë 
së Tregtisë, Industrisë; dhe ZDA gjithnjë pjesë e Minis-
trisë së Kulturës.

Nga të gjitha Zyrat e Pronësisë Intelektuale në rajon, 
Zyra Kroate për Pronësie Intelektuale7 është më e avan-
cuara. Po të shikohet struktura organizative e saj8 mund 
të vërehet se, përveç sektorit të patentave, markave treg-
tare, dizajnit industrial, ekziston sektori për promovim/
përkrahje të biznesit. Gjithsesi, ZDA përfshihet në këtë 
zyrë. Kosova, sidoqoftë, me kapacitetin e limituar të 
stafit në fushën e Pronësisë Intelektual, nuk mund të of-
ron shërbime të kënaqshme për administrimin e këtyre 
të drejtave. Prandaj, në këtë fazë më sfiduese është 
themelimi i Zyrës për Pronësi Intelektuale me sektorët 
që do të paraqiten më poshtë. Ndërsa në faza të tjera 
më afatgjate do të propozohet themelimi i sektorit për 
“Këshillim të Komunitetit të Biznesit”.
Komisioni Europian, në anën tjetër, në kuadër të rapor-
tit të fizibilitetit9 konstaton se duhet pasur më tepër 
5  Fillimisht ishte quajtur Administrata për Mbrojtjen e Pronësisë In-
dustriale (1920), pastaj Administrata Federale për Inovacione (1948); 
Zyra Federale e Patentave (1953); Zyra Federale e Pronësisë Intelektuale 
(1994), ndërsa me shpërbërjen e tërësishme të Federatës tani që nga viti 
2003 në Serbi njihet si Zyra për Pronësi Intelektuale.
6  Enti Shtetëror për Pronësi Industriale i Republikës së Maqedonisë 
është organ i pavarur i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
punëve në lidhje me regjistrimin dhe mbrojtjen e të drejtave të Pronësisë 
Industriale http://www.ippo.gov.mk/IPPOWEBNew.nsf/Home_al.xsp 
7 Drzavni Zavod za Intelektualno Vlasnistvo http://www.dziv.hr/en/ 
8   Organizational Structure of the Croatian State Intellectual Property Of-
fice  http://www.dziv.hr/files/File/o-zavodu/Organizacija_DZIV.pdf 
9  http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/pack-
age/ks_analytical_2012_en.pdf 
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bashkëpunim të ndërsjellë mes zyrave.10 Për më tepër në 
raportet e viteve të kaluara është vërejtur bashkëpunimi 
jo i mirë dhe jo efektive mes ZPI-së dhe ZDA-së. Si re-
zultat, për vitin 2012, Komisioni Europiane rekomandoi 
që, jo vetëm ZPI dhe ZDA, por të gjitha Institucionet 
përgjegjëse për zbatimin e të Drejtave të Pronësisë In-
telektuale11 në Kosovë të nënshkruajnë Memorandume 
Mirëkuptimi12 në mënyrë që të forcojnë bashkëpunimin 
ndërinstitucional.  

Momentalisht ZPI e Kosovës përbëhet nga Drejtori, disa 
Ekzaminues të Markave Tregtare, Patentave, Dizajnit 
Industrial, dhe Zyrtarë të tjerë. Ndërsa sipas rregullores 
për sistemimin e stafit nuk është bërë ndonjë e sek-
torëve, si: Sektori të Patentave, Markave Tregtare, etj.13 
10  “Commission Communication on a Feasibility Study for a Stabil-
isation and Association Agreement between the European Union and 
Kosovo.  http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/
package/ks_feasibility_2012_en.pdf 
11  Dogana e Kosovës, Policia e Kosovës, Inspektorati i Tregut, Gjykatat.
12  Mendoj që këto “Memorandume Mirëkuptimi” janë të panevojshme 
duke e ditur që të gjitha institucionet përgjegjëse për zbatimin e të dre-
jtave pronësore intelektuale kanë të rregulluar fushën e veprimtarisë së 
tyre dhe janë të detyruara me ligje në fuqi që të bashkëpunojnë dhe të 
sigurojnë mbrojtje sa më efikase të këtyre të drejtave. 
13  Me Rregulloren nr 29/2012 për Organizimin e Brendshëm dhe Siste-
matizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë 
janë bërë disa përmirësime. Tani ZPI është ngritur në nivelin e “Agjen-
sionit” dhe përbëhet nga Kryeshefi i Agjensionit, Drejtori i Drejtoria-
tit, si dhe Udhëheqësit e Sektorëve si: Patentave, Markave Tregtare dhe 

Në anën tjetër, Zyra e të Drejtave të Autorit përbëhet 
nga Drejtori dhe disa Zyrtarë.

Struktura organizative e ZPI-së dhe mënyra e ndarjes 
së të drejtave të pronësisë intelektuale në Kosovë është 
e ngjashme me organizimin dhe funksionimin e Dre-
jtorisë Shqiptare të Patentave dhe Markave Tregtare14 
dhe Entit Maqedonas për Pronësi Industriale. Natyrisht 
që Kosova nuk duhet të krahasohet me vendet të cilat 
kanë vlerësime jo dhe aq pozitive nga Komisioni Euro-
pian. Prandaj, duhet studiuar dhe marr praktikat më të 
mira të rajonit, të cilat gjithsesi përshtaten me kushtet 
në të cilat gjendet Kosova.  Duke pasur parasysh këto që 
u përmendën më lartë, rekomandohet që në të ardhmen 
të kemi një Institucion të veçantë në të cilin do të bënin 
pjesë edhe ZPI dhe ZDA. Për shkak të specifikave që ka 
Kosova, Zyra për Pronësie Intelektuale e Kosovës do të 
duhej të dukej si vijon:

Përveç, Krye-shefit, Drejtorëve të Drejtoratit dhe sek-
torëve përkatës është e rekomandueshme që të krijohet 
“Departamenti Ligjore dhe për Marrëdhënie Ndërkom-
bëtare”. Ky departament përveç përgjegjësive në lidh-
je me çështje ligjore brenda ZPI-së dhe ZDA-së do të 
Dizajnit Industrial, dhe çështjeve Juridike dhe Administrative. 
14  Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave është insti-
tucioni përgjegjës për regjistrimin e objekteve të Pronësisë Industriale në 
Shqipëri http://www.alpto.gov.al/home.asp?l=al 
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ishte përgjegjës për hartimin e listës së marrëveshjeve, 
traktateve dhe konventave ndërkombëtare, në fushën e 
Pronësisë Intelektuale, që Kosova duhet të nënshkruaj. 
Në të njëjtën kohë do të përgatiste një listë të të gjitha 
organizatave ndërkombëtare dhe rajonale, në fushën e 
Pronësisë Intelektuale, që Kosova duhet të anëtarësohet. 
Ky departament do të luante një rol të rëndësishëm edhe 
në negociatat për marrëveshje të tregtisë së lirë që Koso-
va ka filluar të nënshkruajë tashmë.

Një shërbim specifik që të gjitha zyrat e rajonit e kanë 
janë qendrat e informimit15. Në Kosovë, ZPI dhe ZDA 
nuk kanë ndonjë qendër të tillë apo numër telefoni ku 
bizneset mund të informohen 24 orë. Prandaj është e 
nevojshme zhvillimi i mekanizmave për ofrimin e shër-
bimeve të informacionit në lidhje me të drejtat PI në 
Kosovë. 

Sidoqoftë artistët, shpikësit,  dhe komuniteti i biznesit 
duhet të jenë të informuar se në Kosovë infrastruktura 
ligjore që mbulon të drejtat e pronësisë intelektuale (të 
drejtat e pronësisë industriale dhe të drejtat e autorit) 
është e rregulluar.16 Dhe fakti që këto dy zyre, ZPI dhe 
15  Croation Customer Services: http://www.dziv.hr/en/sipo-informa-
tion-services/ ; Slovenian Customer Service http://www.uil-sipo.si/sipo/ 
16  Ligji për Patenta nr. L – 029 - është miratuar në Kuvend me 
29.07.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës 
së Kosovës nr.DL-016-2011, Datë 09.08.2011. 
 http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20
patenta.pdf 
Ligji për Marka Tregtare nr. L – 026 – është miratuar në Kuvend me 
29.07.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës 
së Kosovës nr.DL-017-2011, Datë 09.08.2011.
 http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20
markat%20tregtare.pdf 
Ligji për Dizajnin Industrial nr. L – 028 - është miratuar në Kuvend me 
29.07.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës 
së Kosovës nr.DL-013-2011, Datë 09.08.2011.
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20
dizajnin%20industrial.pdf 
Ligjit mbi Treguesit Gjeografik dhe Emërtimet e Origjinës është në pro-
cedurë të miratimit në Kuvendin e Kosovës.
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/04-L-187.pdf 

ZDA, nuk janë aktualisht një zyrë e vetme nuk do të 
thotë që të drejtat e tyre nuk janë të garantuara dhe të 
mbrojtura me ligj. Përveç dispozitave me të cilat mbro-
hen dhe sigurohen të drejtat e pronësisë intelektuale, 
ligjet në fuqi përmbajnë dispozitat ndëshkuese për 
shkelësit e këtyre të drejtave. Për më tepër, Kodi Penal17 
i Kosovës ka përfshirë si vepra penale shkeljet e të dre-
jtave të pronësisë intelektuale. Ndërsa për cenuesit e të 
drejtave që rrjedhin nga të drejtat e patentave, markave 
tregtare, dizajnit industrial, të drejtat e autorit dhe të 
drejtat e përafërta parasheh dhe dënimet me burgim.
Si përfundim, duhet të jemi të vetëdijshëm që, asnjëra 
nga zyrat e rajonit nuk është themeluar menjëherë që 
në fillim si një zyrë e vetme për pronësi intelektuale. Kjo 
për arsyet që janë përmendur më lartë. Prandaj, nuk 
pritet që ky plan të realizohet brenda një periudhe të 
shkurtër. Rekomandohet qe reformimi i këtyre zyrave 
të jetë pjesë e planit afatgjatë të Qeverisë së Republikës 
së Kosovës. Përgatitjet për administrimin dhe menax-
himin e të drejtave pronësore intelektuale nga një zyre e 
vetme, Zyra e Pronësisë Intelektuale, duhen filluar tani. 
Shembulli më i miri për këtë është Zyra Kroate e Pronë-
sisë Intelektuale. Në këtë mënyrë do të ishim në hap të 
njëjtë zhvillimi me vendet e rajonit dhe ato perëndimore 
sa i përket kësaj fushe të rëndësishme për komunitetin e 
biznesit, shpikësit; e autorët. 

Zyra e Pronësisë Intelektuale duhet të jetë institucioni 
kryesor në Kosovë që administron dhe menaxhon të 
Drejtat e Pronësisë Intelektuale. Për më tepër, misioni i 
saj duhet të jetë promovimi i inovacionit dhe kreativite-
tit. Në këtë mënyrë kjo zyrë do të kontribuojë pozitivisht 
në konkurrencën e ekonomisë kombëtare, jetën sociale, 
dhe zhvillimet kulturore në Republikën e Kosovës.

17   Kodi Penal i Kosovës në fuqi nga 1 Janar 2013 
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/Kodi%20penal.
pdf 



44

roli i policisë në mbrojtjen 
e së drejtës së autorit
Drejtori i Drejtorisë për Krime ekonomike në Policinë 
Kosovës, emin Beqiri ka dhënë disa detaje rreth asaj 
se si do të mund të mbrohen të drejtat e autorit dhe 
se cilat masa do të përdorën në këtë kontekst. Ai ka 
thënë se me Kodin Penal të Republikës së Kosovës 
parashihet që për shkeljet e të drejtës së autorit dhe të 
drejtave  të përafërta, shkelësi të dënohen me dënime 
me gjobë, dhe dënime me burgim nga 3 muaj deri në 
8 vjet.

1. Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar Strate-
gjinë Kundër Piraterisë dhe Falsifikimit, me qëllim të 
luftimit të piraterisë, dhe me anë të së cilës do të lufto-
het ekonomia jo- formale. Si e shihini ju ndërlidhjen 
ndërmjet ekonomisë jo-formale dhe piratërisë? 
Po ne jemi në dijeni për këtë hap të madh të Ministrisë 
së Kulturës, konkretisht Zyrës për të Drejtat e Autorit. 
Hartimi i një strategjie të tillë ka besojmë që do ta ç’rrën-
josë piraterinë dhe falsifikimin. Ndërsa sa i përket ekon-
omisë jo formale dhe piraterisë, këto të dyja ndërlidhen 
ne: krijimin e një pabarazie të madhe në ekonominë e 
tregut, humbje të buxhetit, mungesë te informacioneve 
për biznese,  pasiguri dhe konkurrencë jo legale.

2. Cili është roli apo mandati i Policisë së Kosovës, 
konkretisht i drejtorisë për krime ekonomike  për 
mbrojtjen e të drejtave të autorit?
Duke pas parasysh hyrjen në fuqi të Kodit të ri Penal të 
Republikës së Kosovës, nga 1 Janari 2013, ku shkelja e të 
drejtës së autorit konstituon vepër penale, mandati i Poli-
cisë së Kosovës është që të parandaloj dhe hetojë të gjitha 
veprat penale të parapara  me Kodin  Penal, duke përfshirë 
edhe  Neni 296, “ Cenimi të drejtave të autorit”,e cila është 
vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare.

3. Si mendoni se duhet të zhvillohen hetimet lidhur 
me zbatimin e të drejtës së autorit? 
Me kodin penal të Republikës së Kosovës parashihet 
që për shkeljet e të drejtës së autorit dhe të drejtave të 
përafërta, shkelësi të dënohen me dënime me gjobë, dhe 
dënime me burgim nga 3 muaj deri në 8 vjet. Në këtë 
kontekst, hetimet lidhur me veprat penale zhvillohen 
konform Kodit të Procedurës Penale 04/L-123.

4. Cila është porosia juaj për shkelësit e të drejtave të 
autorit dhe të drejtave të përafërta? 
“Mos bini ndesh me ligjin”

5. Si qëndron bashkëpunimi i juaj me aktorët kryesor 
të fushës se të drejtës se autorit dhe në çfarë niveli zh-
villohet ky bashkëpunim?
Mendoj se bashkëpunimi është i mirë dhe duhet të 
vazhdoj edhe në të ardhmen, gjë qe edhe është e do-
mosdoshme.

6. Cilat janë disa nga veprimet që drejtoria e juaj i ka 
ndërmarrë apo do të ndërmarr në funksion të mbro-
jtjes së të drejtave të autorit, respektivisht luftimit të 
piraterisë?
Masat që do marrim do jenë në përputhje me ligjet e ap-
likueshme në Kosovë ( Kodin Penal, Kodin e Procedurës 
Penale dhe Ligjin për Kompetencat për Konfiskimin e 
Pasurisë së Përfituar me Vepër Penale). Pra gjithçka që 
ka të bëjë më këto nene e do ti përdorim në mbrojtje të  
drejtave të autorit, respektivisht në luftimin e piraterisë. 

7. A ka drejtoria e juaj ndonjë sektor të specializuar 
për të luftuar piraterinë dhe si mendoni se do të kon-
tribuoni në zbatimin e planit të veprimit të Strateg-
jisë Kundër Piraterisë dhe Falsifikimit?
Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Kor-
rupsion si dhe Njësiti për Hetimin e Krimeve Kiber-
netike,  janë njësi të specializuara  për parandalim dhe 
hetim të veprave penale që bien në domenin e Krimeve 
Ekonomike;  Korrupsionit dhe  Financave. Vepra penale  
“Cenimi i të  drejtave të  autorit” dhe “Cenim i të dre-
jtave të patentës” hyjnë në kapitullin XXII të veprave pe-
nale  kundër ekonomisë, vepra penale  që hetohen nga 
sektori i për hetimin e krimeve ekonomike. Në kuadër 
të sektorit për hetimin e krimeve ekonomike kemi njësi 
të specializuara që merren me hetimin e veprave penale 
të  falsifikimit dhe veprave tjera penale  kundër ekono-
misë. Po ashtu hetuesit e njësive e janë të trajnuar për të 
zhvilluar hetime konform kodit penal dhe kodit të pro-
cedurës penale.

8. Sa  është i rëndësishëm bashkëpunimi ndërkom-
bëtar për luftimin e piraterisë?
Bashkëpunimi ndërkombëtar është më së i rëndë-
sishëm, zhvillimi i hovshëm i mjeteve te telekomuni-
kimit mundëson që veprat e tilla te kryhen  nga vende 
te ndryshme prej personave te ndryshëm përmes inter-
netit. Pa bashkëpunim dhe koordinim ndërkombëtare 
është vështirë të luftohet kjo dukuri.
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9. A keni ju bashkëpunim me vendet e rajonit, në këtë 
drejtim?
Policia e Kosovës, ka bashkëpunim te mirë me vendet e ra-
jonit  dhe me gjerë , por për hetimin e rasteve të tilla deri 
me tani nuk kemi pasur ndonjë aksion te përbashkët..

10. Sa mund të jeni efektiv në luftën kundër pirater-
isë, kur ka dyshime se në prodhimin dhe shpërndar-
jen e materialeve pirate, që shkelin të drejtën e autorit 
janë të përfshira numër i madh i subjekteve në tërë 
territorin e Republikës së Kosovës? 
Efektiviteti kundër piraterisë nuk varet vetëm nga Policia 
e Kosovës, ai në rend të parë duhet të iniciohet nga ata që 
u është shkelur e drejta, pastaj vijnë mekanizmat tjerë që 
duhet marrë me këtë dukuri (dogana, inspektoret e tregut, 
administrata tatimore, prokuroria  dhe gjyqësori).

Intervistoi: Donjeta Bytyçi
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mENaXHImI KOLEKtIV I të DrEjtaVE të aUtOrIt
Florin LATA 
jurist në JUDEX, ka 
përfunduar studimet 
master në të drejtën e 
pronësisë intelektuale 
në universitetin 
LUMIERE LYON2, në 
Francë

Ishte shekulli i XVIII që 
shënon lindjen e të drejtës së autorit. Në atë kohë, për-
dorimi i veprave që mund të riprodhoheshin lehtësisht, 
sidomos veprat letrare, nuk paraqisnin problem për au-
torët. Mjaftonte që të gjenin një editor, t’ia bartnin të 
drejtat me anë të kontratës, të verifikonin shitjet kohë 
pas kohe dhe të merrnin kompensimet. Mirëpo, prob-
leme paraqisnin veprat të cilat mund të interpretohesh-
in, pra të shfaqeshin në publik, e veçanërisht, veprat 
muzikore dhe ato teatrale, sepse ato mund të interpreto-
hen në vende të ndryshme, në distanca shumë të largëta 
dhe në kohë të njëjtë. Prandaj, menaxhimi i të drejtave 
në mënyrë individuale nga ana e vet autorit ishte gati i 
pamundur. Për këto arsye, është paraqitur nevoja e me-
naxhimit kolektiv të këtyre të drejtave.
Menaxhimi kolektiv i të drejtave të autorit ka filluar në 
Francë, në vitin 1776, ku shkrimtari dhe filozofi Beau-
marchais themelon Zyrën e legjislacionit dramatik, e 
cila më vonë do të quhet Shoqëria e autorëve dhe kom-
pozitorëve dramatik. 
Edhe në fushën e letërsisë, disa vite më vonë, përkatë-
sisht në vitin 1837, shkrimtarët Honore de Balzak, 
Viktor Hygo, Aleksander Dumas dhe shkrimtarë tjerë 

francezë, themelojnë Shoqërinë e Njerëzve të Letrave.
Këto dy ngjarje i paraprinë edhe krijimit të një shoqërie 
për menaxhim në fushën e muzikës. Në vitin 1847, dy 
kompozitorë francez, Paul Henrion dhe Victor Parizot, 
si dhe shkrimtari Ernest Bourget, ngrenë padi kundër 
Kafe- koncertit “Ambassadeur des Champs-Elysëes” në 
Paris. Të gjithë klientët duhej të paguanin hyrjen dhe 
ushqimin në “Ambassadeur”, por askujt nuk i shkonte ne 
mendje të paguante autorët e veprave që luante orkestra. 

Ata vendosin të shkojnë dhe të mos e paguajnë faturën e 
ushqimit përderisa ata të mos paguheshin për muzikën 
e tyre. Gjykata vendosi ne favor të tyre, dhe urdhëroi 
pronarin e restorantit të paguaj një shumë të konsider-
ueshme për autorët. Kështu në vitin 1851, themelohet 
edhe SACEM, Shoqëria e autorëve, kompozitorëve dhe 
Editorëve të muzikës. Kjo shoqëri do të ketë  për vite 
me rradh një rol shumë të rëndësishëm edhe për vendet 
tjera, ku kjo shoqëri do të merrej si model për si motrat 
në Itali (1882), në Spanjë (1901), në Gjermani (1903). 
Pothuajse në të gjitha vendet e botës, autorët filluan të 
grupohen në shoqëri të menaxhimit kolektiv, kështu  në 
vitin 1926, krijohet Konfederata ndërkombëtare e sho-
qërive të autorëve dhe kompozitorëve, që sot numëron 
232 shoqëri anëtare nga 121 shtete të ndryshme. Në 
vitin 1990, shoqëritë kryesore të Bashkimit Europian, të 
Norvegjisë dhe Zvicrës, krijojnë grupimin europian të 
shoqërive të autorëve dhe kompozitorëve, e cila sot ka 
34 shoqata anëtare. 

Me zhvillimin e teknologjisë në kohët moderne, au-
torëve ju është bërë edhe më e vështirë menaxhimi i të 
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drejtave, sepse e njëjta vepër mund të shfaqet me mijëra 
herë në ditë përmes mjeteve të ndryshme, si televizion-
eve, radiove, internetit etj, brenda dhe jashtë vendit. 
Imagjinoni një kompozitor, muzika e të cilit dëgjohet në 
të gjithë botën, se si do të mund të kontaktonte me të 
gjitha radiot, televizionet, apo diskotekat, baret e resto-
rantet për të menaxhuar të drejtat e tij. Mirëpo, edhe 
për një radio ose televizion, i cili shfrytëzon mijëra ve-
pra brenda vitit, do të ishte e pamundur të kontaktonte 
secilin bartës të së drejtës për të kërkuar autorizimin për 
shfrytëzim.

Edhe në procesin e negocimit me shfrytëzuesit, autori si 
i vetëm do të ishte në një pozitë të pafavorshme. Bash-
kimi i autorëve në një shoqëri, do t’i vendoste ata në një 
pozitë shumë më të mirë , ku ata do të mund të arrinin 
përfitime më të mira financiare, por edhe të impononin 
kushtet e tyre për shfrytëzimin e veprave. 
Edhe në luftën kundër piraterisë, shoqëritë e menax-
himit kolektiv janë më të fuqishme dhe mbrojnë intere-
sat e autorëve. Ato bëjnë studime, analiza dhe raporte të 
cilat i shërbejnë institucioneve për të hartuar politikat e 
duhura në fushën e të drejtës së autorit. Prandaj ato shi-
hen si partnere të institucioneve si në nivele shtetërore 
ashtu edhe në ato ndërkombëtare.

Menaxhimi kolektiv ka edhe të metat e veta. Autori, 
kur i bashkohet një shoqërie, e humb lirinë që të ven-
dos se kush do ta shfrytëzon veprën e tij. Shfrytëzuesit 
kontaktojnë direkt shoqërinë kolektive, e cila jep autor-
izimin pa e pyetur autorin. Gjithashtu, autori nuk mund 
të caktoi tarifat për shfrytëzuesit e veprës se vet, sepse 
kjo bëhet nga shoqëria. Mirëpo, duhet të kemi parasysh 

se shoqëritë e menaxhimit kolektiv janë shoqëri të au-
torëve për autorët, dhe praktika ka dëshmuar se kur ato 
janë të organizuara mirë mund të kenë shumë suksese.
Për shkak të specifikave që ka industria muzikore, 
shoqëritë e menaxhimit kolektiv në fushën e muzikës 
janë më të mëdhatë dhe më të fuqishmet. Por, edhe 
autorët e fushave tjera kanë shoqëritë e tyre në vendet 
e ndryshme. Nëse e marrim shembull Francën e cila 
konsiderohet djep i shoqërive kolektive, pos autorëve 
të muzikës, shoqëri  të tyre kanë edhe autorët e arteve 
grafike dhe plastike, arteve vizuale, autorët e multimedi-
al, shkrimtarët, producentët e fonogrameve etj.

Por, si mund të definohet menaxhimi kolektiv? As kon-
ventat ndërkombëtare e as ligji për të drejtat e autorit 
dhe të drejtat e përafërta i Kosovës nuk e definon. Defi-
nicioni  jepet për shoqatat kolektive, ku neni 1, 4° i di-
rektivës nr 93/83/CEE të Bashkimit Europian i definon 
si organizata që menaxhojnë apo administrojnë të dre-
jtat e autorit apo të drejtat e përafërta. Një definicion të 
ngjashëm e gjejmë edhe në nenin 4 pika 1.2,Konsidero-
jmë se ky definicion është mjaft restriktiv prandaj, na 
mbetet të japim një definicion më të përgjithshëm. Me-
naxhimi kolektiv i të drejtave  bëhet nga shoqëritë e me-
naxhimit kolektiv, që veprimtari primare apo të vetme 
kane menaxhimin e të drejtave të autorit apo të drejtave 
të përafërta të anëtarëve të saj për llogari të këtyre të 
fundit. Shoqëritë kolektive negociojnë, caktojnë kushtet 
dhe japin autorizime për shfrytëzim të veprave, mbled-
hin kompensimet nga përdoruesit dhe i shpërndajnë ato 
tek bartësit e së drejtës, si dhe kontrollojnë respektimin 
e marrëveshjeve kontraktore me shfrytëzuesit.
Vazhdon në numrin e ardhshëm!
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