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Vlora Dumoshi
Ministre e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
E drejta e autorit dhe të drejtat që lidhen me kushtet për kompensimin e krijuesve, autorëve,
të, janë jetike për krijimtarinë njerëzore, duke producentëve e medieve.
u dhënë në këtë mënyrë nxitje krijuesve në
formën e njohjes dhe të drejtave ekonomike.
MKRS - respektivisht Zyra për të drejtën e
autorit është duke zbatuar Strategjinë për
Sot, më shumë se kurrë vëmendja e njerëzimit Forcimin e Sistemit të Drejtave të Autorit 2019është drejtuar tek krijuesit e novatorët që me 2023, zbatimi i së cilës do të ndikojë fuqishëm
shpikjet e tyre të mund të gjejnë kurën për këtë në vetëdijesimin dhe edukimin e shoqërisë
pandemi botërore.
për rëndësinë e të drejtës së autorit dhe në
zbatimin e këtyre të drejtave në vendin tonë.
Pronësia intelektuale është thelbësore edhe në
këto ditë pandemie prandaj vendit tonë i duhet Jemi duke punuar ngushtë me Shoqatat
një sistem plotësisht funksional i pronësisë Kolektive për Menaxhimin e të drejtës së Autorit,
intelektuale, ku autorëve e novatorëve u që sa më parë, përformuesit dhe producentët
mbrohen të drejtat e tyre dhe ku ata mbështeten të fillojnë të marrin kompensimet e tyre nga
për të krijuar e shpikur.
menaxhimi kolektiv. Kam kërkuar nga Zyra për
të Drejtat e Autorit, që të vazhdojë punën e mirë
Veprat e autorëve dhe novatorëve, krijimet e me Taskë Forcën kundër Piraterisë në marrjen
imagjinatës dhe mendjes së ndritur njerëzore e masave kundër piraterisë. Të gjitha veprimet
si libri, filmi, televizioni, radiot e interneti e ndërmarra janë garanci që e drejta e autorit
kanë lehtësuar jetën tonë. E drejta e autorit është duke u avancuar në vendin tonë.
dhe të drejtat e përafërta nxisin krijimtarinë e
imagjinatës dhe mendjes së njeriut, prandaj Vazhdojmë punën së bashku, që autorët e
me gjithë kapacitetin tim si ministre mbetem e krijuesit të gëzojnë mbrojtje dhe përftime
përkushtuar në krijimin e një sistemi funksional ekonomike për veprat e tyre. Uroj që ky numër
për të drejtën e autorit.
i revistës “Autori” të arrijë në duart e atyre që
e kanë punë të përditshme kreativitetin dhe
Kosova ka vazhduar të marrë hapa në fushën e inovacionin dhe të shërbejë për të promovuar
pronësisë intelektuale, për të drejtën e autorit, të drejtën e autorit dhe përforcuar zbatimin e
ka vazhduar me krijimin e politikave të reja dhe saj në praktikë, për një të ardhme të ndritshme
me implementimin e tyre.
për të gjithë krijuesit e novatorët në vendin
tonë.
Këtë vit me propozimin tim është marrë
vendimi historik nga Qeveria e Republikës së Mbështetja institucionale do të jetë gjithmonë
Kosovës për të miratuar tarifat e përgjithshme në linjë me mbrojtjen e sistemit të vlerave dhe
për shfrytëzimin e lëndës së mbrojtur me të për ofrimin e respektimit të plotë të të drejtave
drejtën e autorit nga operatorët kabllorë, hap ky të krijuesve e novatorëve të shumtë, në vendin
shumë i rëndësishëm në rrugën e konsolidimit tonë.
të drejtës së autorit në vendin tonë, që krijon
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STRATEGJIA KOMBËTARE
PËR FORCIMIN E SISTEMIT
TË SË DREJTËS SË AUTORIT
2019-2023
Krijimi i një sistemi funksional i të drejtave të
autorit dhe të drejtave të përafërta është obligim
ligjor dhe moral i institucioneve të vendit tonë
karshi krijuesve, inovatorëve, investitorëve dhe
vetë ekonomisë në përgjithësi. Shumë vende
në zhvillim, përfshirë edhe Kosovën, kanë
industri me zhvillim të hovshëm dhe në rritje
në sferën e kulturës dhe kreativitetit, përfshirë
muzikën, artet pamore, video-lojërat dhe
filmat, industri kjo e cila mbrohet me të drejtën
e autorit dhe të drejtat e përafërta. Studimet e
Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale
kanë treguar se kultura dhe industritë kreative
japin një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin
ekonomik të vendeve. Sidoqoftë, pa mbrojtjen
e të drejtave të autorit dhe të drejtave të
përafërta, mbajtësit e të drejtave të autorit nuk
do të gëzonin përfitime ekonomike. Prandaj,
mbrojtja e të drejtës së autorit ka qëllim të
dyfishtë, ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës
kombëtare, si dhe sigurimin e përfitimeve
ekonomike për autorët dhe mbajtësit e tjerë të
të drejtave të autorit.
Kosova mbetet vend ku të drejtat e autorit
ende nuk zbatohen në shkallën e kërkuar
me ligj dhe me standarde evropiane dhe
ndërkombëtare. Institucionet dhe vendi

kanë nevojë të vazhdojnë të marrin masa në
forcimin e sistemit të mbrojtjes së të drejtave
të autorit dhe krijimit të mekanizmave për
kompensimin e krijuesve, performuesve dhe
të gjithë atyre që gëzojnë të drejta. Piratëria
vazhdon të jetë prezent në vendin tonë, dukuri
kjo që i referohet praktikës së paligjshme të
riprodhimit të një vepre që mbrohet nga e
drejta e autorit, pa pëlqimin e mbajtësit të së
drejtës ose personit të autorizuar dhe mund të
çojë në humbjen e përfitimeve ekonomike dhe
kulturore. Për këtë arsye vendi ka nevojë të
miratojë Strategjinë Kombëtare për Forcimin
e Sistemit të së Drejtës së Autorit, e cila
përbëhet nga një sërë masash, të formuluara
dhe të implementuara nga Qeveria dhe akterët
e tjerë. Këto masa janë të dizajnuara për të
lehtësuar mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe
për të inkurajuar kreativitetin, novacionin dhe
për ndikuar në rritjen e zhvillimit ekonomik të
vendit.
Qëllimi i kësaj Strategjie kombëtare është
ofrimi i një plani sipas të cilit të gjitha palët e
interesit punojnë së bashku për të promovuar,
mbrojtur dhe zhvilluar sistemin e të drejtës së
autorit, e cila do të nxisë krijimtarinë dhe do të
zhvillojë ekonominë e vendit.
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Misioni i Strategjisë Kombëtare për Forcimin
e Sistemit të së Drejtës së Autorit 2019 2023 është zhvillimi i një sistemi Kombëtar
për të Drejtën e Autorit që do ta inkurajonte

krijimtarinë duke rezultuar në zhvillim
ekonomik, social dhe kulturor të Kosovës.
Për të arritur këtë mision, Strategjia ka pesë
objektiva kryesore:

◊ Avancimi i kornizës legjislative;
◊ Rritja e kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse për sistemin kombëtar të të drejtave të
autorit;
◊ Promovimi, edukimi dhe rritja e respektit për të drejtën e autorit;
◊ Përmirësimi i bashkëpunimit mes palëve të interesit; dhe
◊ Ulja e shkeljeve në fushën e të drejtës së autorit.

Për të arritur përmbushjen e objektivave të veprime të vazhdueshme të cilat kanë të bëjnë
Strategjisë është paraparë që në pesë vitet e me:
periudhës së kësaj Strategjie të ndërmerren
◊ Avancimin e kornizës legjislative, nxjerrjen e ligjeve dhe akteve nënligjore të reja, me qëllim
të adresimit të çështjeve si dhe harmonizimin e plotë me legjislacionin e BE-së;
◊ Trajnimin dhe edukimin e vazhdueshëm të zyrtarëve në fushën e së drejtës së autorit;
◊ Forcimin e bashkëpunimit mes institucioneve përgjegjëse, pra atyre anëtare të TaskForcës dhe të Këshillit Kombëtar të Pronësisë Intelektuale;
◊ Organizimin e aktiviteteve të ndryshme si: konferenca për medie, seminare, fushata
vetëdijesuese përfshirë atë online, me qëllim të ngritjes së vetëdijes dhe nxitjes së
krijimtarisë kreative;
◊ Uljen e nivelit të piratërisë dhe përmirësimin e zbatimit të të drejtave të autorit në vend.
Këto veprime do të ndërmerren me qëllim të mirë të këtyre të drejtave, duke ndikuar kështu
përforcimit të sistemit të drejtave të autorit, drejtpërdrejtë në uljen e nivelit të piraterisë në
përkatësisht për të arritur një zbatim më të vend.
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MBËSHTETJA E BE-SË
PËR KOSOVËN PËRMES
SISTEMIT TË FORTË TË
PRONËS INTELEKTUALE (PI)
Në biznes, të drejtat e pronësisë intelektuale
nuk janë shqetësimet më të njohura,
krahasuar me çështjet e menaxhimit të
biznesit të përditshëm, siç janë menaxhimi
financiar, kontabiliteti ose menaxhimi i
burimeve njerëzore etj. Kjo qasje nuk ndryshon
në industritë krijuese ose ato prodhuese
/ tradicionale. Subjektet ekonomike në
përgjithësi nuk i marrin parasysh të drejtat
e pronësisë intelektuale, përveç nëse

nuk paraqitet ndonjë çështje ligjore ose
administrative ose nëse nuk prezantojnë
krijime artistike ose produkte inovative / të
reja me potencial të lartë të tregut.
Kur përdoret si duhet, prona industriale mund
të veprojë si një pasuri thelbësore e biznesit
dhe burim i informatave për biznesin, përmes
të cilëve kompanitë mund të analizojnë;
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◊ teknologjinë dhe trendet e tregut,
◊ investimet më të fundit nga ndërmarrjet / institucionet udhëheqëse të sektorit,
◊ strategjinë më të fundit në zhvillimin e produktit / procesit,
◊ të përcaktojë ekspertizën e mëtejshme të nevojshme përmes procesit të inovacionit,
◊ të shmang shkeljet e të drejtave të mbrojtura dhe
◊ të përcaktojë strategjinë për të mbrojtur risitë e zhvilluara nga kompania.

Gjithashtu, krijuesit, dizajnerët ose artistët
e dinë që, krijimet e tyre artistike mbrohen
automatikisht me të drejtën e autorit, pas
krijimit. Të drejtat e tilla të krijuesve u lejojnë
atyre të rrisin vlerën e punëve të tyre dhe të
veprojnë kundër kopjimit dhe konkurrencës së
pandershme.

Mbështetja e BE-së për të Drejtat e Pronës
Intelektuale në Kosovë është një projekt i
financuar nga BE-ja i filluar në qershor 2019
e që do të përfundojë në tetor 2022; projekti
synon të ndihmojë Kosovën në përmbushjen
e detyrimeve të MSA-së në forcimin e
kapaciteteve ligjore, administrative dhe
strukturore të institucioneve të Kosovës,
Meqenëse është një element i rëndësishëm i përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e të
menaxhimit strategjik, PI duhet të integrohet Drejtave të Pronës Intelektuale.
në jetën afariste të artistëve dhe të gjitha
subjekteve ekonomike të cilët kërkojnë mënyra Projekti synon të mbështesë çdo institucion
për të tejkaluar konkurrencën, e cila, ndër vite, në Kosovë që ka përgjegjësi për të Drejtat
po bëhet më e ashpër.
e Pronës Intelektuale, si për politikëbërje
ashtu edhe për zbatim. Përfituesit kryesorë
Ndërtimi i një sistemi të fortë të pronës të projektit janë Agjencia e Pronës Industriale
intelektuale në Kosovë është thelbësor për të Kosovës, Zyra e të Drejtave të Autorit
mbështetjen e biznesit, përfshirë industritë dhe të Drejtave të ndërlidhura, Divizioni për
krijuese dhe tradicionale. Sigurisht, një Mbrojtjen e të Drejtave të Pronës Intelektuale
sistem i tillë kërkon një infrastrukturë të të Doganave të Kosovës, Inspektorati i Tregut,
fortë institucionale të mbështetur nga një Policia e Kosovës, Komisioni i Pavarur për
sfond bashkëkohor legjislativ që adreson Media, gjyqtarë dhe prokurorë etj.
problemet aktuale me të cilat përballen
industritë. Institucionet kryesore të sistemit Gjatë aktiviteteve, projekti gjithashtu do të
të duhur intelektual janë agjencitë e pronësisë mbështesë Këshillin Shtetëror të Pronës
intelektuale, të mbështetura nga organet Intelektuale dhe Task Forcën kundër Piraterisë
e zbatimit të ligjit siç janë policia, doganat, dhe Falsifikimit, organe këto më të rëndësishme
inspektorët dhe gjyqtarët dhe prokurorët. koordinuese ndërinstitucionale, përgjegjëse
Së bashku me këtë, është e rëndësishme për të Drejtat e Pronës Intelektuale në Kosovë.
që të gjithë akterët të komunikojnë dhe të
bashkëpunojnë mirë ndërmjet tyre.
Projekti përbëhet nga tre komponente, ku secili
shënjestron një çështje specifike që synon të
shtjellohet.
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Komponenti 1 ka për qëllim të arrijë
harmonizim të plotë të legjislacionit për të
drejtat pronësore intelektuale (DPI) të Kosovës
me acquis dhe zhvillimin e politikave në
fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale.
Zhvillimi legjislativ përfshin të gjitha të drejtat
e pronësisë intelektuale, siç janë të drejtat e
autorit dhe të drejtat e ndërlidhura, patentat,
markat tregtare, dizajni industrial, sekretet
tregtare, topografia e gjysmëpërçuesve,
indikacionet gjeografike.
Nën zhvillimin e politikave, projekti do të
mbështesë institucionet politikëbërëse në
fushën e DPI-së me ekspertizë të nivelit të
lartë.
Aktivitetet që do të kryhen në kuadër të kësaj
komponente mbështesin subjektet kryesore
të Pi-së dhe të zbatimit të ligjit në Kosovë,
me synim fuqizimin e sfondit ligjor të pronës
intelektuale dhe përafrimin me acquis e fundit
të BE-së. Një sfond i tillë i përmirësuar ligjor do
të jetë në gjendje të shtjellojë shqetësimet e
fundit të ndërmarrjeve inovative dhe artistëve /

krijuesve dhe t'i mundësojë Kosovës të sigurojë
mbrojtje dhe zbatim të duhur dhe efektiv të
të drejtave të pronës intelektuale, industriale
dhe tregtare. Kjo çështje është e rëndësishme
për biznesin dhe industritë krijuese, pasi
konkurrenca me të cilën përballen nuk është
e kufizuar vetëm në rrethanat e Kosovës,
por gjithashtu ata kanë nevojë t’i shtjellojnë
shqetësimet e menaxhimit të pronës
intelektuale edhe në nivelin e BE-së.
Në lidhje me këtë komponent, projekti ka
angazhuar ekspertë ndërkombëtarë për të
hartuar ndryshime në legjislacionin parësor të
lartcekur, në mënyrë që Kosova të përmbushë
detyrimet e MSA-së, duke harmonizuar
legjislacionin e saj kombëtar me legjislacionin
e BE-së. Ekspertët, së bashku me grupet
e punës, të themeluar nga institucionet
përkatëse tashmë po punojnë në përgatitjen
e koncept dokumenteve, siç kërkohet nga
rregullorja e qeverisë në mënyrë që të hapin
rrugën që legjislacioni i ri, i azhurnuar i
pronësisë intelektuale të kalojë në fazën e
miratimit.
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Komponenti 2 synon të fuqizojë autoritetet
administrative dhe zbatuese në ushtrimin e
detyrave dhe përgjegjësive të tyre profesionale
në mënyrë efikase dhe efektive, duke siguruar
zbatimin e plotë të kornizës ligjore të DPIsë. Ngritja e kapaciteteve është me rëndësi
qenësore për funksionalitetin e plotë të
sistemit të DPI-së dhe për ta bërë atë të
qëndrueshëm. Projekti tashmë ka mbështetur
disa institucione në ngritjen e kapaciteteve;
për shembull, mbështetja ligjore i është dhënë
Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave
të ndërlidhura dhe Komisionit të themeluar në
2019 për të përcaktuar tarifat e përgjithshme
për ritransmetimin kabllor të punëve audiovizuele. Për më tepër, Projekti ndihmoi Doganat
e Kosovës në azhurnimin e Doracakut për
trajtimin e rasteve të DPI-së, në përputhje me
legjislacionin e ri. Një aktivitet tjetër, i filluar
në vitin e parë të Projektit është mbështetje
Akademisë së Drejtësisë, me fuqizimin e
programit të e-mësimit për pronën intelektuale,
të cilit mund t’i qasen të gjithë gjyqtarët dhe
prokurorët në Kosovë së bashku me stafin
administrativ të gjykatave. Projekti gjithashtu
mbështeti Agjencinë e Pronësisë Industriale në
organizimin e një vizite studimore në Holandë,
për "Search Matters 2020" të organizuar nga
Zyra Evropiane e Patentave, por për shkak të
Covid-19, takimi në fund u anulua.
Komponenta 3 (Ndërgjegjësimi), ka për qëllim
të krijojë njohuri më të mira dhe atmosferë
më të favorshme për respektimin më të
madh të pronës intelektuale dhe përdorimin
efikas të tyre për biznesin, duke promovuar
kështu kreativitetin dhe inovacionin për rritjen
ekonomike. Ky aktivitet është i lidhur ngushtë
me objektivat kryesore të politikës qeveritare,
ashtu siç parashihen në Programin Kombëtar
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për Zbatimin e Marrëveshjes për StabilizimAsociim (PKZMSA) 2019 - 2023, përkitazi me
përmirësimin e kushteve të tregut në vend,
rritjen e besueshmërisë së Kosovës në mesin
investitorëve të huaj, krijimin e sigurisë ligjore
për të drejtat pronësore dhe në përgjithësi
përafrimin e perceptimeve të përgjithshme të
shoqërisë për PI me perceptimin e BE-së, në
përgjithësi.
Të drejtat pronësore intelektuale lindin nga katër
fusha të ndryshme - fusha letrare, shkencore,
artistike dhe industriale. Qytetarët dhe bizneset
duhet të njoftohen se prona intelektuale ka
vlera të prekshme ekonomike. Përmirësimi i
njohurive dhe ndërgjegjësimit të qytetarëve
rreth pronës intelektuale rrisë vlerësimin dhe
respektin për pronën intelektuale në Kosovë.
Funksionimi i duhur i sistemit të pronësisë
intelektuale kërkon ndërtimin e respektit në
mesin e bizneseve dhe publikut për pronën
intelektuale të krijuar nga artistë, ndërmarrje,
dizajnerë, ndërmarrje të vogla dhe të mesme,
shpikës, sipërmarrës etj.
Në kuadër të këtij komponenti, Projekti
filloi studime të rëndësishme të sfondit për
politikë bërësit dhe institucionet kryesore
të PI-së në Kosovë. Projekti ka iniciuar një
analizë ekonomike mbi kontributin e pronës
intelektuale në ekonominë e Kosovës. Studimi
synon të sigurojë të dhëna të rëndësishme
dhe sugjerime për politika për të përmirësuar
sistemin e pronësisë intelektuale në Kosovë
dhe të mbështesë institucionet kryesore të
PI-së në ndarjen më të mirë të të resurseve
për nevojat e biznesit dhe të shoqërisë në
përgjithësi. Studimi konsiderohet si një
instrument sensibilizues, si dhe dëshmi që
mund të mbështesë vendimmarrjen.
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Projekti gjithashtu ka iniciuar një strategji të
ndërgjegjësimit mbi pronën intelektuale dhe një
plan veprimi. Plani synon ndërtimin e lidhjeve
të forta me të gjithë rrjetin e inovacionit dhe
industrive krijuese në Kosovë dhe zhvillimin e
lidhjeve me industrinë përmes organizatave
ombrellë. Përveç këtyre aktiviteteve, do të
mbahet edhe një seminar me të gjithë akterët
e zbatimit të DPI, së bashku me mbajtësit e
të drejtave, komunitetin e biznesit, avokatët e
patentave dhe markave tregtare, shkollat dhe
universitetet, dhe publikun për t’u siguruar që
strategjia të jetë gjithëpërfshirëse.
Për të kuptuar nivelin e njohurisë dhe
perceptimin rreth të Drejtave të Pronës
Intelektuale në Kosovë, projekti gjithashtu
filloi një aktivitet, përmes të cilit po hartohet
dhe më vonë edhe do të zbatohet një studim,
në mënyrë që të përcaktohet niveli i njohurive
dhe perceptimit të të Drejtave të Pronës
Intelektuale në Kosovë në mesin e qytetarëve
dhe bizneseve.
Aktivitetet e planifikuara tashmë janë
duke u zhvilluar dhe po bëhet një punë e
jashtëzakonshme në secilin komponent. Gjatë

gjithë projektit, do të angazhohen ekspertë
të shumtë ndërkombëtarë dhe kombëtarë
për aktivitetet e planifikuara në kuadër të
komponenteve të mësipërme në mënyrë
që projekti të përmbushë qëllimin për t'i
mundësuar Kosovës për të forcuar dhe rritur
efikasitetin e mbrojtjes së të Drejtave të
Pronës Intelektuale.
Përkundër faktit se situata globale e
pandemisë preku shumë nga përfituesit,
ndikoi në kushtet e punës të ekspertëve
kombëtarë dhe ndërkombëtarë, rezultuan
në kufizime të udhëtimit për / nga Kosova,
Projekti ka mundur të vazhdojë zbatimin.
Edhe pse një dukuri e tillë pandemike kufizoi
dukshëm fazën më dinamike të zbatimit të
Projektit (duke prekur pothuajse dy nga tre
komponente), Projekti sërish u dëshmua i
dobishëm edhe në një mjedis kaq kompleks.
Duke ofruar mbështetje për aktivitetet që
ndërlidhen me të gjitha komponentet, Ekipi
i Projektit mbetet plotësisht i përkushtuar
të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë me të
gjithë përfituesit dhe të koordinojë veprimet e
tij me prioritet e formuluara nga komunikimi
ndërmjet BE-së dhe Kosovës.

Arife Yilmaz Topal
Udhëheqësi i ekipit - Ekspert i lartë në lëminë e Pronës Industriale
Projekti i të drejtave pronësore intelektuale në Kosovë
Projekt i financuar nga Bashkimi Evropian
Adresa: Johan V. Hahn, nn
10000, Prishtinë, Kosovë, email: yilmaz@ibf.be | Tel: 038 726 688
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KËRKESA PËR VEPRIM
DOGANOR PËR MBROJTJEN
E TË DREJTAVE TË
PRONËSISË INTELEKTUALE

Sadije Topojani
Udhëheqëse e Sektorit të DPI-së,
Dogana e Kosovës
Dogana e Kosovës (DK) ka një rol kyç në zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale. Zbatimi
i të drejtave të pronësisë intelektuale (DPI-së) mund të realizohet vetëm kur një aplikacion për
veprim doganor i është dhënë personit që bart të drejtën e DPI-së. Aplikacion për veprim doganor
duhet të plotësohet në përputhje me Ligjin Nr. 06/L-015 dhe në Udhëzimin Administrativ Nr.
53/2018. Personat të cilët kanë të drejtë të paraqesin një aplikacion për veprim doganor janë:
»

bartësit e të drejtave;

»

organet e menaxhimit të të drejtave kolektive të PI-së;

»

në lidhje me indikatorët gjeografik; grupet e prodhuesve ose përfaqësuesve të këtyre
grupeve dhe entitetet afariste që kanë të drejtë të përdorin një indikator gjeografik
apo emërtimet e origjinës;

»

personat ose subjektet që janë të autorizuar nga bartësi i vendimit për të iniciuar
procedurat në mënyrë që të përcaktohet nëse një e drejtë e PI është shkelur apo jo.
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Aplikacioni për veprim doganor, duhet të bëhet
duke shfrytëzuar formën standarde si në
Aneksin 1 të Udhëzimit Administrativ nr.0532018. Fushat e shënjuara me shenjën e yllit (*)
janë fusha mandatorë që duhet të plotësohen.

Kur në një rubrikë të aplikacionit, janë një ose
më shumë fusha të shënjuar me një shenjë të
plusit (+) të paktën një nga ato fusha duhet të
plotësohet.

Aplikuesi që kërkon veprim doganor duhet të siguroj informatat e mëposhtme:
◊ emrin, adresën dhe detajet e kontaktit së bashku me statusin e tij;
◊ e drejta ose të drejtat e PI-së që duhet të mbrohen;
◊ dëshmi që vërteton se është bartësi i vendimit ose është i autorizuar për të vepruar në
interes të bartësit të së drejtës;
◊ një përshkrim të detajuar të mallrave për t’i mundësuar Doganës që të njohin mallrat;
◊ të dhëna specifike teknike mbi mallrat autentike, për shembull shenjat, barkodet dhe
imazhet sipas nevojës;
◊ emrin dhe detajet e kontaktit të ekspertëve të tij ligjor dhe teknik;
◊ marrëveshjen që të dhënat e siguruara mund të përpunohen nga Dogana e Kosovës;
◊ nëse ai dëshiron që të kërkoj përdorimin e procedurës “ngarkesat e vogla” dhe pajtohet që
të bart shpenzimet e shkatërrimit të mallrave nën atë procedurë.
Informatat shtesë, aplikuesi duhet po ashtu ti përfshijë në kuadër të aplikacionit për veprim
doganor:
◊ Informatat specifike në lidhje me llojin ose mënyrën e shkeljes së DPI-së;
◊ Vendin, nga ku mallrat janë dërguar dhe vendi i tyre i destinacionit për Kosovë;
◊ Detajet që identifikojnë ngarkesën ose paketat; për shembull, përshkrimet, shenjat dhe
numrat, numri i kontejnerit, detajet e manifestit;
◊ Data e arritjes ose nisjes së mallrave;
◊ Mjetet e transportit dhe identiteti i transportuesit, operatorit të logjistikes dhe/ose agjenti
doganor i përfshirë;
◊ Identiteti (përfshirë adresën dhe kodin postal) të importuesit ose eksportuesit;
◊ Vendet e prodhimit dhe rrugët që përdoren;
◊ Ndryshimet teknike, nëse dihen, në mes të mallrave autentike dhe atyre të dyshimta për
shkelje.
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Pas përmbushjes së kushteve të sipër cekura,
aplikacioni për veprim doganor dorëzohen në
Doganën e Kosovës/Sektorin për të Drejtat e
Pronësisë Intelektuale të Doganës së Kosovës.
Aplikuesi nuk ngarkohet me pagesë për një
aplikacion të ri, ose kërkesa për zgjatje të afatit
të kërkesës për veprim doganor, të dorëzuar
sipas Ligjit Nr. 06/L-015. Megjithatë, me
aprovimin e aplikacionit për veprim doganor,
Doganë e Kosovës rezervon të drejtën që të
kaloj tek bartësi i vendimit çdo shpenzim që
shkaktohet nga ata, nga momenti i ndalimit
përfshirë trajtimin, magazinimin e mallrave
të dyshuara se janë fallce apo pirate dhe
shkatërrimin e tyre.

të njoftoj Doganën e Kosovës në lidhje me
ndryshimet në të drejtat e PI-së të përfshira
në vendim, dështon të inicioj procedura sipas
Nenit 23 të Ligjit Nr. 06/L-015 dhe keqpërdor
informatat e dhëna nga Dogana e Kosovës në
lidhje me deklaruesin.

Bazuar në kërkesat e komunitetit të biznesit,
Dogana ka luajtur rol të madhe në ngritjen dhe
forcimin e bashkëpunimit me këtë komunitet,
kjo vërehet përmes aplikimeve ne Doganën e
Kosovës, ku nga viti ne vit është shtuar numri
i kërkesave për aplikim për veprim Doganor, e
që gjatë vitit 2019 gjithsej janë regjistruar 139
kërkesa për veprim doganor për; gjashtëqind e
dyzet (640) marka tregtare, dyzet (40) vepra
Periudha e vlefshmërisë e aplikacionit për të autorit dhe një (1) dizajn industrial.
veprim doganor nuk duhet të kaloj një vit por
mund të ripërtërihet pas kërkesës së bartësit Duke u thirrur si më lartë, Dogana e Kosovës
të së drejtës. Dogana e Kosovës, njofton gjatë periudhës Janar-Tetor të vitit 2020 ka
aplikuesin për aprovimin apo refuzimin e ndërmarrë veprime sipas kërkesës për veprim
aplikacionit brenda tridhjetë (30) ditëve të doganor në 190 raste për mallrat 329056 dhe
punës pas pranimit të aplikacionit. Kërkesa vlerë prej 1,758,383.00 EUR.
për zgjatje e afatit të aplikacionit për veprim
doganor gjatës së cilës Dogana e Kosovës Mallrat që shkelin të drejtën e pronësisë
duhet të veprojnë do të bëhet duke përdorur intelektuale (DPI), në të shumtën e rasteve
formën në Aneksin 2 të këtij manuali. Për të paraqesin rrezik për shëndetin e qytetarëve,
siguruar vazhdimin e përfshirjes, ri-përtëritja siç janë; produktet ushqimore, medikamentet,
duhet të pranohet së paku 30 ditë të punës produktet kozmetike etj dhe zbatimi efikas
para se të skadoj aplikacioni dhe në çdo rast i DPI-së ndikon pozitivisht ne mbrojtjen e
duhet të pranohet para datës së skadimit.
shëndetit dhe sigurinë publike. Pra, mbrojtja
dhe respektimi i te drejtave te pronësisë
Aprovimi i kërkesës për veprim doganor e intelektuale janë te lidhura ngushtë edhe me
obligon bartësin e vendimit që të njoftoj tregun e lirë, duke mbrojtur akterët ekonomik
Doganën e Kosovës për çdo ndryshim të te cilët janë bartës të një të drejte, nga
informatave. Kështu që, në rastet kur një konkurrenca e pandershme dhe mbrojtjen e
e drejtë e pronësisë intelektuale pushon konsumatorit nga mallrat e falsifikuara dhe
së pasuri efekt, bartësi i vendimit duhet të pirate. Kategoria më e lartë e mallrave të
informoj autoritetin e doganor në mënyrë që ndalura nga Dogana nën dyshimin se shkelet
aplikacioni për veprim doganor të ndryshohet e drejta e pronësisë intelektuale ishin: pijet
ose revokohet. Dogana e Kosovës mund të joalkoolike me 55.08%, telefona dhe aksesorë
revokoj dhe suspendoj vendimin për dhënien e të tyre 14.19%, vata higjenike me 13.84%,
APV-ve nëse bartësi i vendimit dështon që të tekstili me 4.89%, atletet me 2.65% etj.
kthej mostrat e mallrave të ndaluara, dështon
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Garfikoni i mëposhtëm pasqyron sasinë e mallrave të ndalura sipas kategorisë gjatë periudhës
Janar-Tetor 2020.
Total
60.00 %

55.08 %
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Dogana e Kosovës në fushën e kompetencave
që gëzon është e përkushtuar në luftimin e
falsifikimit dhe piraterisë. Andaj, si rezultat
I veprimeve doganore janë zbuluar një sasi e
konsiderueshme e tiketave të kontrabanduara
të cilat vendosen në produktin final pa

autorizimin e bartësit të së drejtës. Si më
poshtë mund të gjeni disa nga fotot e tiketave
dhe mallrave të markave tregtare të njohura,
të cilat janë konfiskuar dhe asgjësuar si
rezultat e shkeljes së të drejtave të pronësisë
intelektuale.
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Si më poshtë mund të shihni fotot e mallit të në fjalë janë konstatuar fallce nga bartësi I
ndaluar nga Dogana e Kosovës nën dyshimin së drejtës dhe i janë nështruar procesit të
se shkelet e marka tregtare Red Bull. Mallrat asgjësimit.
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Rasti I mëposhtëm është zbuluar nga Dogana, mashtrim gjatë ekzaminimit të mallit, ku është
ku nga fotot e mallit shihet qartë se shkelsit zbuluar një sasi e konsiderueshme e mallit me
e pronësisë inetelktuale kanë fshehur markën markën tregtare “Apple” dhe “Samsung”.
tregtare. Dogana e Kosovës ka zbuluar këtë
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INTELIGJENCA ARTIFICIALE
DHE E DREJTA E AUTORIT OSE E KUNDËRTA
Si hyrje: Lidhja midis të drejtës së
autorit dhe teknologjisë
E drejta e autorit është tradicionalisht e
lidhur me teknologjinë, pasi teknologjia
lejon komunikimin masiv të punëve
tek publiku, d.m.th shfrytëzimin e tyre;
lindja e saj është e lidhur me shpikjen e
shtyshkronjës nga Gutenbergu. Sa herë
që shfaqet një mjet i ri shfrytëzimi, Ligji
për të Drejtat e Autorit përballet me sfida
të papara: për shembull, shfrytëzimi i
veprave përmes radios dhe televizionit
ka shpënë në njohjen e të drejtave të
reja ekonomike dhe kategorive të reja të
mbajtësve të të drejtave të autorit. Në
mënyrë të ngjashme, interneti prishi
ekuilibrat e arritura duke hapur rrugë për
ndërmjetësuesit e internetit në zinxhirin e
shfrytëzimit të veprave, me të cilët autorët
duhet të kontraktojnë në mënyrë që t’i
komunikojnë veprat e tyre publikut (edhe
pse në këtë rast, ndërmjetësit e internetit
nuk investojnë në krijimin e veprave të reja,
duke u angazhuar vetëm për të rritur fitimet
e tyre duke përdorur punimet pa iu paguar
mbajtësve të të drejtave). BE u përpoq të
kapërcejë disa nga pasojat e shkaktuara
nga interneti duke miratuar një Direktivë
të diskutueshme 2019/790 (mbi të drejtat
e autorit dhe të drejtat e ndërlidhura në
Tregun e Vetëm Digjital dhe duke ndryshuar
Direktivat 96/9/EC dhe 2001/29/EC, më
poshtë Direktiva DSM), rezultati i së cilës
nuk është as i dukshëm dhe as i pranuar.

Nëse shfrytëzimi përmes internetit duket
se është në orbitën e normalizimit, tani
jemi para një sfide të paparë, një sfidë
që ka fuqinë të shtrembërojë parimet e
të Drejtave të Autorit, për të ndryshuar
thelbin e krijimit: Inteligjenca Artificiale
(AI). Po krijohen piktura, po kompozohen
këngë, po gjenerohen tinguj të rinj, po
shkruhen poezi dhe romane nga sistemet
AI; Natyra e të drejtës së autorit si e drejtë e
përqendruar te njeriu është e luhatur nëse
jo e çaluar. AI nuk ndikon në përhapjen
si të tillë të punimeve, duke vendosur
çështjen jo vetëm në lidhje me zbatimin
e të drejtës së kopjimit, por-kryesishtnë lidhje me nocionet e autorësisë dhe
veprës/origjinalitetit. Thënia e Picasso-s
"kompjuterët janë të padobishëm, ata
vetëm mund të japin përgjigje" është e
vjetruar; makineritë gjenerojnë vepra (por
a krijojnë ato?), duke garuar me autorë;
algoritmet po marrin rolin udhëheqës
edhe në art. Për më tepër, makinat së
shpejti do të jenë në gjendje të zhvillojnë
automatikisht neuronet e tyre, duke
zgjeruar fuqitë e tyre. Distopia Orwelliane
apo jo, mbetet për t’u parë; për momentin
njerëzit janë duke kontrolluar makineritë,
makineritë janë mjetet në duart e njeriut
(por a është kjo ekuivalente me furçën në
dorën e piktorëve?).
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Epo, kjo është një mënyrë për të vendosur
gjërat: Kërcënimet e AI ndaj parimeve të të
Drejtave të Autorit. Po e anasjellta? A munden
rregullat e së drejtës së autorit të përmbysin
zhvillimin e sistemeve të AI, duke çuar në
neurone të atrofizuara dhe algoritme me aftësi
të kufizuara? Materiali i mbrojtur nga Ligji për
të Drejtat e Autorit (qofshin revista apo punë të
arteve figurative), është "ushqimi" i makinës;
është duke futur në sistem material të mbrojtur
(potencialisht të mbrojtur të paktën) ose duke e
bërë sistemin të aftë për të hyrë në materialin e
mbrojtur që sistemi AI do të ndërtojë neuronet
e tij dhe do të bëhet vendimtar. Sidoqoftë,
futja ose hyrja e tillë e materialit të mbrojtur
nuk lejohet pa autorizimin e mbajtësve të së
drejtës; nga ana tjetër, nëse presim që sistemi
të kërkojë leje sa herë që duhet të ketë qasje në
materialin e mbrojtur, AI efektive dhe algoritme
vendimtare nuk do të ndodhin kurrë. David dhe
Goliath, përplasje gjigantësh, apo Big Bang?

Çfarë është AI dhe si
funksionon.
Sistemi AI është çdo përbërës, softuer dhe/ose
harduer i bazuar në AI; zakonisht sistemet e AI
janë ngulitur si përbërës të sistemeve më të
mëdha. Pas Komisionit të BE-së: “Inteligjenca
artificiale (AI) i referohet sistemeve që shfaqin
sjellje inteligjente duke analizuar mjedisin e
tyre dhe duke ndërmarrë veprime - me një farë
shkalle të autonomisë - për të arritur qëllimet
specifike. Sistemet e bazuara në AI mund
të jenë thjesht të bazuara në softuer, duke
vepruar në botën virtuale (p.sh. asistentët e
zërit, softueri i analizës së imazheve, motorët
e kërkimit, sistemet e njohjes së fjalës dhe
fytyrës) ose AI mund të ngulitet në pajisje
harduerike (p.sh. robotë të përparuar, makina
autonome, dronë ose aplikacione të Internetit
të Gjërave AI është një koleksion teknologjish
që kombinojnë të dhëna, algoritme dhe fuqi
informatike ”(Letra e Bardhë e Komisionit të
BE-së për Inteligjencën Artificiale Një Qasje
Evropiane ndaj përsosmërisë dhe besimit).
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Sistemet e AI janë bërë racionale (dhe
inteligjente) duke perceptuar mjedisin, duke
mbledhur dhe interpretuar të dhëna, duke
arsyetuar mbi atë që perceptohet ose duke
përpunuar informacionin e marrë nga këto të
dhëna, duke vendosur se cili është veprimi më
i mirë, dhe pastaj duke vepruar në përputhje
me rrethanat. Për të arritur një vendim të
tillë autonom, një sistem AI duhet të përdorë
algoritmet e të Mësuarit Makinerik që do të
lejojë sistemin të krijojë modele trajnimi. Të
Mësuarit Makinerik është një fushë e AI që synon
t’i bëjë kompjuterët të mësojnë nga të dhënat,
në vend që të shkruajnë kodin burimor që e
drejton kompjuterin drejt veprimeve specifike.
Kjo teknikë lejon sistemet e AI të mësojnë si të
zgjidhin probleme që nuk mund të specifikohen
saktësisht, ose zgjidhja e të cilave nuk mund të
përshkruhet nga rregullat e arsyetimit simbolik
sepse nuk mbështetet në arsyetimin e arsyes
së shëndoshë (për shembull aftësitë/detyrat
e perceptimit, si gjuha ose imazhi i cili janë
shumë të vështira për sistemet e AI, të cilat
janë të lehta për njerëzit), dhe në përgjithësi,
në të gjitha ato detyra që është e vështirë të
përcaktohen dhe nuk mund të përshkruhen
në mënyrë gjithëpërfshirëse nga rregullat
simbolike të sjelljes. Në mënyrë që të trajnohet
sistemi (të mundësohet të identifikojë
informacionin nga burime të ndryshme dhe
arsyen për atë që perceptohet), grupe të
strukturuara të të dhënave (korpuset) duhet
të futen në sistem, duke formuar korpusin e
shembujve të trajnimit për makinerinë. Është
përmes këtyre të dhënave të strukturuara
që sistemi do të përpunojë të dhëna të pa
strukturuara për t'i bërë ato të strukturuara
e kështu me radhë. Pasi sistemi të trajnohet,
algoritmet që përdorin modele të trajnuara
si memorie të sistemit do të mësojnë nga të
dhënat e marra, do të përmirësojnë arsyetimin
e sistemit dhe do të marrin vendime.
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Çështje të së drejtës së
autorit

realitet, të gjitha parimet themelore të Ligjit
për të Drejtën e Autorit bazohen në faktin se
vetëm njerëzit mund të krijojnë dhe mund të
jenë autorë të veprave të tyre. Për shembull,
një vepër mbrohet kur është origjinale dhe
Duke e (tej) thjeshtuar procesin dhe duke i origjinaliteti është i lidhur me personalitetin e
dhënë theks teknikave të të Mësuarit Makinerik, autorit; e njëjta gjë me të drejtat morale, ato
të cilat mund ta bëjnë sistemin të funksionojë janë të lidhura me personalitetin e autorit;
në mënyrë autonome, vlen të thuhet se sistemet përveç kësaj, kohëzgjatja e të Drejtave të Autorit
AI do të jenë me siguri softuer i mbrojtur nga bazohet në llogaritjet e jetës njerëzore (70 vjet
e Drejta e Autorit. Sigurisht, pyetja sfiduese nga vdekja e autorit) dhe jo bazuar në jetën e
këtu nuk është nëse sistemet e AI mund të një makine, e cila mund të jetë e përjetshme.
mbrohen nga e Drejta e Autorit, por nëse dhe
si AI kërcënon parimet e të Drejtave të Autorit Sidoqoftë, në disa raste, si softueri, bazat e
dhe, anasjelltas, nëse dhe si e Drejta e Autorit e të dhënave, dhe filmat, legjislacionet kanë
kërcënon zhvillimin e AI sistemeve. Brenda këtij pranuar disa devijime, duke pranuar atributin
konteksti, do të shqyrtojmë çështjet e të drejtës e të drejtave ekonomike për personat juridikë.
së autorit në fazën e prodhimit dhe çështjet e Ligji i BE-së për të Drejtat e Autorit nuk është
të drejtës së autorit në fazën e inputit.
harmonizuar plotësisht në këtë nivel dhe
legjislacionet kombëtare paraqesin ndryshime
(të rëndësishme në disa raste). Në një mënyrë
shumë të përgjithshme, mund të thuhet se
edhe në këto raste, të drejtat ekonomike
konsiderohen si primare (sipas Ligjit) ose
sekondare (supozimet) që u atribuohen
personave juridikë, por këta persona juridikë
nuk mund të konsiderohen si "autorë" të
veprave. Qëllimi i ligjvënësit nuk është të njohë
të drejtat për qeniet jo-njerëzore, duke devijuar
nga justifikimet ligjore-filozofike të BE-së për të
A mund të konsiderohet një sistem AI si autor Drejtën e Autorit, por të lehtësojë shfrytëzimin
i një vepre? A mund të krijojnë qeniet jo- e veprave nga personat juridikë të cilët kanë
njerëzore? A duhet t'i lëmë të pambrojtura investuar në krijimin e tyre dhe të cilët do të
krijimet e sistemeve AI dhe t'i konsiderojmë përballen me vështirësi serioze në shfrytëzimin
ato të bien nën domenin publik? A duhet t'i e tyre, nëse të drejtat nuk u atribuohen atyre.
atribuojmë një të drejtë sui generis (apo edhe Autorësia dhe pronësia nuk janë sinonime.
të drejtë fqinje) sistemeve të AI? Këto janë
pyetjet në lidhje me punimet e gjeneruara nga Pyetja tjetër që lind në lidhje me autorësinë e AI
sistemet e AI; larg nga të qenit të reja, ato ka të bëjë me njëjësi apo shumësi të autorëve.
janë paraqitur në të kaluarën, kur kompjuterët Veprat e gjeneruara nga një sistem AI janë
rezultat i një kombinimi të materialit ekzistues,
filluan të përdoren në mënyrë masive.
dhe më saktësisht grupeve të të dhënave të
Ligji për të drejtat e autorit është i qartë: futura në ose të qasura ose të përdorura nga
vetëm personat fizikë mund të konsiderohen sistemi AI; në këtë kuptim, është e dyshimtë
si autorë. Ligji i BE-së për të Drejtat e Autorit nëse vepra e gjeneruar nga sistemi AI mund
është i orientuar kah njeriu. Ligji Ndërkombëtar të konsiderohet si një krijim intelektual i një
për të Drejtën e Autorit gjithashtu: Konventa e autori ose nëse është një autor i përbashkët.
Bernës parashikon sipas nenit 2.6 që "mbrojtja Më shumë sesa kjo, vepra e re duhet të shihet
do të funksionojë për të mirën e autorit". Në si një vepër derivate dhe mbase një adaptim

E drejta e autorit në
fazën e prodhimit. Ose,
si mundet AI të shtypë
të Drejtën e Autorit?
Autorësia dhe Pronësia
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i veprës para-ekzistuese. Përdorime të tilla
presupozojnë autorizimin nga mbajtësi i së
drejtës së veprës para-ekzistuese (veçanërisht
nëse mund të perceptohen pjesë të veprës
paraprake), si për të drejtat e tij ekonomike dhe
ashtu edhe ato morale.
Një çështje tjetër, dhe mbase më e rëndësishme,
nuk është se kush është autori ose nëse
qeniet njerëzore ose jo-njerëzore mund të
krijojnë, por kush është përgjegjës në rast se
sistemi AI shkel të drejtat e autorit. Refuzimi
i autorësisë ndaj sistemeve të AI, nuk do të
thotë që përgjegjësia gjithashtu përjashtohet;
shtrohet pyetja se kush është përgjegjës, a
është sistemi apo njerëzit që e krijojnë apo e
përdorin atë? Në vitin 2017, Parlamenti i BEsë miratoi një rezolutë që rekomandon krijimin
e një kategorie të tretë të personalitetit,
përveç asaj natyrore dhe juridike, të quajtur
personalitet elektronik (e-personalitet), në
mënyrë që të zbatojë rregullat e përgjegjësisë
civile sa herë që një sistem AI shkakton
dëm (Ligji Civil mbi Robotikën, rezoluta e
Parlamentit Evropian e 16 Shkurt 2017 me
rekomandime për Komisionin për Rregullat e
Ligjit Civil mbi Robotikën (2018/C 252/25)).
Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian
kundërshtoi çdo formë të statusit ligjor për
robotët ose sistemet e AI, duke shpjeguar se
kjo do të sillte një rrezik të papranueshëm të
rrezikut moral; ligji i përgjegjësisë bazohet në
një funksion parandalues, korrigjues të sjelljes,
i cili mund të zhduket sapo prodhuesi të mos
mbajë më rrezikun e përgjegjësisë pasi që
kjo transferohet në sistemin AI (Inteligjenca
Artificiale - Pasojat e inteligjencës artificiale në
tregun (digjital) e vetëm, prodhimin, konsumin,
punësimin dhe shoqërinë, Raportuesi: Catelijne
MULLER). Me fjalë të tjera, ai që bën makinerinë
është gjithashtu përgjegjës për të. Kësaj duhet
t’i shtohen Udhëzimet e Etikës për Inteligjencën
Artificiale të Besueshme të prezantuara në vitin
2019 nga Grupi i Nivelit të Lartë të Ekspertëve
për AI; duke ndjekur Udhëzimet, arritja e parë
kryesore për AI etike, është 'agjencia njerëzore
dhe mbikëqyrja'. Sipas udhëzimeve, sistemi AI
duhet të fuqizojë qeniet njerëzore. Nga kjo mund
të konkludohet se pasi që - në këtë moment
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të paktën - sistemi i AI është ose duhet të
kontrollohet nga njerëzit, çdo përgjegjësi, çdo
e drejtë që t'i atribuohet, duhet t'u referohet
vetëm njerëzve.
Bazuar në pozicionin e BE-së dhe duke supozuar
se nuk ka shkelje të të Drejtave të Autorit në
rrjedhën e punës së sistemit të AI, dallimi i
bërë nga Grupi i Nivelit të Lartë të Ekspertëve
mbi mekanizmat e qeverisjes, d.m.th. qasja
njeriu-në-lak (HITL), njeriu-mbi-lak (HOTL),
ose njeriu-në-komandë (HIC), mund të provojë
të jetë një mjet shumë i dobishëm për të na
ndihmuar të përcaktojmë nëse ekziston vërtet
një autor njerëzor (bazuar në ndërhyrjen e
zhvilluesit, ose përdoruesit, apo edhe autori
i veprave para-ekzistuese) ose të cilit mund
t'i atribuohen të drejtat e pronësisë gjatë
krijimit. Kështu, për sa kohë që njerëzit janë
duke kontrolluar makineritë, niveli i ndërhyrjes
njerëzore mund të japë përgjigje se kush është/
janë autori (ët).

Origjinaliteti
Parimi i parë që mëson kur studion për herë
të parë Ligjin për të Drejtën e Autorit është
se Ligji për të Drejtën e Autorit mbron vetëm
krijimet origjinale. Përkufizimi i nocionit të
origjinalitetit në nivel të BE-së u provua të
ishte një përpjekje e vështirë. Janë lëshuar disa
vendime nga EUCJ për këtë, në lidhje me llojet e
ndryshme të punimeve (lloji i veprës që luan ose
ka luajtur një rol të rëndësishëm kur vendoset
nëse plotësohen kriteret e origjinalitetit);
pas vendimeve, vepra konsiderohet të jetë
origjinale kur është krijim intelektual i vetë
autorit (Rasti C-5/08 Infopaq International A/S
v Danske Dagblades Forening, ku EUCJ vendosi
që njëmbëdhjetë fjalë mund të përmbushin
kriteret
e
origjinalitetit,
Bezpečnostní
softwarová asociace v. Ministerstvo kultury,
SAS Institute v World Programming, dy të fundit
në lidhje me programet kompjuterike), ndërsa
'krijimi intelektual' është individualiteti i autorit
dhe duhet të ketë një element të krijimtarisë së
tij personale (Rasti C-145/10 Eva-Maria Painer
v Standard Verlags GmbH and Others, në lidhje
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me fotografitë). Nga ana tjetër, kur ka mungesë
të zgjedhjeve të lira dhe kreative, nuk zbatohet
mbrojtja e së drejtës së autorit (C - 604/10
Football Dataco v. Yahoo!, C-429/08 Football
League Premier League v. QC Leisure).
Qasja e BE-së është në përputhje me bazën
filozofike të së Drejtës së Autorit. Duke marrë
parasysh që nocioni i origjinalitetit është bërë
nocion i BE-së, ai duhet të interpretohet në
të njëjtën mënyrë nga Shtetet Anëtare, duket
mjaft e vështirë të konkludohet se një sistem
AI mund të gjenerojë një vepër origjinale për
arsyen vijuese: nuk mund të vazhdojë në një
krijim intelektual që pasqyron individualitetin
e tij dhe ka një element të personalitetit të tij.
Për më tepër, vendimi i sistemeve AI bazohet
në një kombinim të lëndës së parë me të cilën
është trajnuar, material i cili është zgjedhur
nga zhvilluesi; në të njëjtën kohë, sistemi AI
nuk është në gjendje të bëjë zgjedhje të lira
dhe krijuese, gjë që e bën kriterin e krijimtarisë
personale të pamundur.
Me fjalë të tjera, sistemi AI është i privuar nga
elementi më i rëndësishëm njerëzor: i mungon
personaliteti i tij. Kështu, origjinaliteti, siç
interpretohet deri më sot, nuk mund të gjendet
në veprat e gjeneruara nga sistemet e AI.
Duke marrë parasysh atë që u tha më sipër,
kur sistemet e AI fillojnë të gjenerojnë vepra
masive, do të preket e Drejta e Autorit; a do të
ndryshohen parimet e tij ose jo, kjo do të varet
nga mënyra se si do të funksionojnë sistemet
e AI, niveli i ndërhyrjes njerëzore dhe roli i tyre
në krijim.

E drejta e autorit në
fazën e inputit. Ose, si
mundet e Drejta e Autorit
të shtypë AI?
E drejtë e riprodhimit

Pas acquis të BE-së, të gjithë Shtetet Anëtare
të mbajtësve të së drejtës kanë të drejtën
ekskluzive të autorizojnë ose ndalojnë
riprodhimin e drejtpërdrejtë ose indirekt, të
përkohshëm ose të përhershëm me çdo mjet
dhe në çdo formë, tërësisht ose pjesërisht
(Direktiva 2001/29, neni 2). Kështu, të gjitha
riprodhimet e përhershme ose të përkohshme
janë të ndaluara.
Duke pasur parasysh se kjo qasje minimale
teknike mund të çojë në trajtimin e të gjitha
llojeve të riprodhimeve të përkohshme ashtu
si riprodhimet e përhershme, madje edhe
ato të nevojshme për transmetimin e veprës,
dhe format e përmbysura të shfrytëzimit të
tilla si shfrytëzimi në internet, BE ka filluar
një përjashtim të detyrueshëm në lidhje me
riprodhimet e përkohshme: “aktet e përkohshme
të riprodhimit, të cilat janë kalimtare ose të
rastësishme [dhe] një pjesë integrale dhe
thelbësore e një procesi teknologjik dhe qëllimi
i vetëm i të cilave është të mundësojnë: (a) një
transmetim në një rrjet midis palëve të treta
nga një ndërmjetës, ose (b) një përdorim të
ligjshëm të një vepre ose një teme tjetër që do
të bëhet, dhe që nuk kanë ndonjë rëndësi të
pavarur ekonomike, do të përjashtohen nga e
drejta e riprodhimit " (Direktiva 2001/29, neni
5(1)). Kushtet e vendosura nga përjashtimi (i
cili duhet të plotësohet në mënyrë kumulative)
janë interpretuar nga EUCJ (C-5/08, Infopaq I
dhe C-302/10 Infopaq II). Përjashtimi duhet të
interpretohet në mënyrë kufizuese (si të gjitha
përjashtimet, pas aquis të BE-së).
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Siç është analizuar më lart, sistemet e AI bëhen
racionale përmes një procesi të trajnimin,
duke e ushqyer sistemin me material trajnimi;
gjatë këtij procesi, grupe të të dhënave të
strukturuara, të cilat mund të jenë materiale të
mbrojtura nga e drejta e autorit (për shembull
bazat e të dhënave, doracakë shkencorë,
revista, artikuj, në përgjithësi veprat tekstuale,
audio, vizuale dhe audiovizuele, romane, libra,
poezi, muzikë, filma, reklama, piktura, fotografi
etj.), futen, d.m.th. riprodhohen, në sistem;
nëse një riprodhim i tillë nuk është i autorizuar
nga mbajtësi i së drejtës, është shkelje. Përveç
kësaj, riprodhimet e punimeve mund të bëhen
kur sistemi AI gjeneron një rezultat. Në të
dy rastet (proceset e trajnimit ose procesi i
vendimmarrjes), riprodhimet mund të jenë të
përhershme ose të përkohshme.

është shumë e dyshimtë nëse një riprodhim
i tillë mund të konsiderohet si përdorim i
ligjshëm (pasi nuk është një veprim i lejuar
nga mbajtësi i të drejtës). Së fundmi, duket
shumë e pasigurt se do të përmbushet kushti
i rëndësisë së pavarur ekonomike të akteve të
riprodhimeve nga sistemi: ndërtimi i një sistemi
AI që çon në fitime ose përfitime që nuk ishin
parashikuar nga autori ose mbajtësi i të drejtës
i cili ka krijuar ose prodhuar korpuset. Prandaj
është mjaft e pasigurt që mund të zbatohet
përjashtimi i riprodhimit të përkohshëm;
megjithëse duhet të shqyrtohet/konkludohet
me baza rast pas rasti. Nëse nuk plotësohen
kriteret e përjashtimit të përkohshëm, atëherë
riprodhimet e tilla përbëjnë shkelje.

Përjashtimi i nxjerrjes të
tekstit dhe të dhënave

Riprodhimet e përhershme mund të ndodhin
gjatë fazës së trajnimit të sistemit, kur të
dhënat e strukturuara (korpuset) kopjohen dhe
ruhen në sistem përgjithmonë. Riprodhime të Analiza e automatizuar llogaritëse e
tilla të përhershme, kur bëhen pa autorizim, informacionit në formë digjitale, të tilla si teksti,
përbëjnë shkelje.
tinguj, imazhe ose të dhëna, zakonisht njihet si
nxjerrja e tekstit dhe të dhënave (TDM - text and
Riprodhimet e përkohshme bëhen gjatë data mining); ajo lejon përpunimin e sasive të
fazës së kapjes së të dhënave, kur sistemi mëdha të informacionit me qëllim për të fituar
po arsyeton se çfarë perceptohet ose kur njohuri të reja dhe për të zbuluar trende të reja
përpunon informacionin për të vazhduar me të mundshme (Direktiva 2019/790 recital 8).
vendimin e tij dhe për të vepruar në përputhje
‘TDM' do të thotë çdo teknikë e automatizuar
me rrethanat. Është shumë e dyshimtë nëse
analitike që synon të analizojë tekstin dhe të
përjashtimi i riprodhimit të përkohshëm është
dhënat në formë digjitale, në mënyrë që të
i zbatueshëm në këtë rast. Së pari, nuk është
gjenerojë informacion që përfshin - por nuk
e sigurt që riprodhimi do të jetë i përkohshëm,
kufizohet në - modelet, trendet dhe ndërlidhjet
kalimtar ose i rastësishëm, d.m.th. do të zgjasë
për një kohë të kufizuar dhe më hollësisht (Direktiva 2019/790, neni 2). Me procesin TDM,
vetëm për kohën e nevojshme për përfundimin algoritmi do të arrijë të studiojë/ekzaminojë
e duhur të procesit teknologjik, sepse nuk jemi informacionin e marrë, ta vlerësojë atë dhe
të sigurt që riprodhimet do të shkatërrohen të marrë një vendim bazuar në gjërat që ka
automatikisht në fund të procesit. Që një mësuar. Problemi me TDM është se mund të
sistem AI të vazhdojë të rritet dhe të zhvillojë kërkojë të kryejë veprime të mbrojtura nga e
modelet e tij të trajnimit, është e rëndësishme drejta e autorit dhe më saktësisht riprodhimin e
që dhënat e qasura përkohësisht të ruhen veprave (kopjimi i sasive të mëdha të materialit),
për përdorim në të ardhmen. Përveç kësaj, ka nxjerrjen e përmbajtjeve nga një bazë e të
shumë gjasë që sistemi të përdorë këtë material dhënave, të cilat ndodhin gjatë përpunimit
për të prodhuar një material të ri (adaptim) (normalizimit) të të dhënave. Ky kopjim dhe
i cili përsëri tejkalon kufijtë e përdorimit të nxjerrje e sasive të mëdha të materialit dhe
përkohshëm. Për më tepër, duke supozuar që rikombinimi i tyre është i domosdoshëm, pasi
riprodhimet e përkohshme janë pjesë integrale kështu sistemi i AI do të identifikojë modelet.
dhe thelbësore e një procesi teknologjik,
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Duke marrë në konsideratë që TDM mund
të përfitojë nga komuniteti i kërkimit dhe të
mbështesë inovacionin, BE identifikoi nevojën
për të shpërndarë çdo pasiguri ligjore për sa i
përket shkallës në të cilën organizatat kërkimore
mund të kryejnë TDM duke futur përjashtimin
e TDM-së. Përjashtimi i TDM-së zbatohet në
lidhje me të drejtën e riprodhimit (dhe jo në
lidhje me shpërndarjen ose komunikimin me të
drejtat publike ose të drejtat e adaptimit).

nenit 3 DSM). Por në këtë rast, mbajtësit e të
drejtave kanë të drejtë të ndalojnë përdorimin
e tillë duke e shprehur atë në një mënyrë
të përshtatshme (për shembull kushtet e
përdorimit të një ditari në internet). Kështu,
neni 4 efektiviteti nuk është i garantuar, si neni
3.

Për të përmbledhur, TDM nuk përjashtohet
gjithmonë nga të drejtat e mbajtësve të së
drejtës. Kjo varet nga natyra e përdoruesit
Më konkretisht, neni 3 i Direktivës DSM paraqet (organizatë kërkimore ose jo) ose statusi i
një përjashtim të detyrueshëm për vendet përdoruesit (sektori publik ose privat), qëllimi i
anëtare: riprodhimet dhe nxjerrjet e bëra nga përdorimit (hulumtim apo jo) ose nëse mbajtësi
organizata kërkimore dhe institucione të i së drejtës shprehimisht ka përjashtuar
trashëgimisë kulturore lejohen në mënyrë që përdorime të tilla.
të kryejnë, për qëllime të kërkimit shkencor,
nxjerrjen e teksteve dhe të dhënave të veprave Duke marrë parasysh atë që u tha më sipër,
ose lëndëve tjera në të cilat ata kanë qasje të Ligji për të Drejtat e Autorit, si i qëndrueshëm,
ligjshme. Kështu, nga ky përjashtim përfitojnë mund të ndikojë negativisht në evolucionin e
vetëm organizatat kërkimore dhe institucionet sistemeve të AI-së.
e trashëgimisë kulturore (nocione të
përcaktuara sipas nenit 2 të direktivës së DSMsë). Natyrisht, përjashtimi ka zbatueshmëri të
kufizuar, pasi sektori privat nuk përfiton prej
tij. Përveç kësaj, TDM mund të zhvillohet vetëm Ligji për të Drejtat e Autorit siç është vendosur
në lidhje me veprat ose lëndë tjetër në të cilën dhe interpretuar deri më sot nga EUCJ nuk
përfituesit kanë qasje të ligjshme (qasje e hapur përfshin krijimet e gjeneruara nga sistemet e
ose marrëdhënie kontraktuale), ndërsa TDM AI-së. A do të thotë kjo se sistemet e AI-së do
lejohet vetëm për qëllime kërkimore. Sidoqoftë, të ose duhet të ndalojnë së gjeneruari vepra
për të mbrojtur efektivitetin e këtij përjashtimi ose që punime të tilla të bien jashtë fushës së
(edhe në zbatueshmërinë e tij të kufizuar), të Drejtave të Autorit? Për momentin nuk ka
ligjvënësi shprehet shprehimisht se mbajtësit asnjë përgjigje konkrete për këto pyetje. Ajo që
e të drejtave të përmbajtjes së riprodhuar ose kemi mësuar nga zhvillimet teknologjike të së
të nxjerrë (për shembull botuesit) nuk mund të kaluarës është se e Drejta e Autorit nuk mbetet
kurrë e paprekur dhe neutrale nga përparime
ndalojnë me kontratë përjashtimin.
të tilla revolucionare teknologjike. Parimet e të
Brenda frymës së promovimit të inovacionit drejtës së autorit do të preken kur sistemet e AIdhe konkurrueshmërisë së saj (dhe nën presion së fillojnë të krijojnë vepra në mënyrë masive.
nga bizneset e mëdha të fushës teknologjike), Në realitet, duhet të shohim se si sistemet e AIBE prezantoi nenin 4 (direktiva DSM) që tregon së do të gjenerojnë veprat: a do të ketë nevojë
se cilat riprodhimet dhe nxjerrjet e veprave të për ndërhyrje njerëzore, deri në cilën pikë, a
arritshme lejohen ligjërisht për qëllimet e TDM- kopjon sistemi AI një stil apo një vepër, a është
së. Në këtë rast, nga përjashtimi përfitojnë të sistemi plotësisht i pavarur apo jo? Kontrolli i
gjithë, jo vetëm organizatat kërkimore ose realitetit detyron të thotë që sistemet e AI-së,
institucionet kulturore; në të njëjtën kohë në kur ato do të bëhen të pavarura, ka shumë gjasë
këtë rast ligjvënësi nuk është i interesuar në të ndikojnë në parimet e të Drejtave të Autorit.
qëllimin e përdorimit pasi përjashtimi nuk është Në çdo rast, përdorimi i veprave nga sistemet e
i kufizuar në qëllime kërkimore (siç ishte rasti i AI-së kërkon shpërblimin e autorit.

Disa mendime

29

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR FORCIMIN E SISTEMIT TË SË DREJTËS SË AUTORIT 2019-2023

30

Botimi VI - Dhjetor 2020

Nga ana tjetër, Ligji për të Drejtat e Autorit është
në gjendje të ngadalësojë ose edhe të ndalojë
zhvillimin e metodave të Mësimit Makinerik që
mund të çojë në algoritme efektive vendimtare,
sisteme të forta dhe të pavarura të AI-së. Të
drejtat ekonomike të autorit siç parashikohen
nga Ligji i BE-së dhe interpretuar nga EUCJ,
nuk krijojnë një mjedis të sigurt dhe të qartë
për studiuesit e AI-së. Përkundrazi, studiuesit
duhet të shqyrtojnë çdo herë nëse të dhënat e
përdorura dhe funksionimi teknik i algoritmit
përmbushin kushtet e përcaktuara nga Ligji për
të Drejtat e Autorit (dhe natyrisht udhëzimet
etike të BE-së).
Për të përfunduar nga ku kemi filluar, e
Drejta e Autorit është e lidhur drejtpërdrejt
me teknologjinë. E drejta e autorit nuk duhet
të bllokojë zhvillimin e sistemeve të AI-së,
dhe sistemet e AI-së nuk duhet të shkelin të
Drejtën e Autorit dhe as të privojnë autorët nga
shpërblimi për përdorimin e veprave të tyre ose
kundërshtimin e përdorimeve të tilla. E vërteta
është se është e pamundur të parashikohet se
si teknologjia e AI-së do të evoluojë ose si do të
përdoret; nga ana tjetër, nëse ligjvënësi pret të
shohë si zhvillohet dhe përdoret AI, do të jetë
tepër vonë për të rregulluar AI-në sepse AI do të
jetë i instaluar në jetën tonë të përditshme dhe
natyrisht në treg. Ne po përballemi me dilemën
Collingridge.
AI do të ndikojë në të gjitha fushat e Ligjit, jo
vetëm në të Drejtën e Autorit; madje mund të
ndikojë në vetë procesin e hartimit të ligjit.
Pyetja është se si do ta bëjmë AI-në të ligjshëm,
etik dhe të besueshëm, se si mund ta përdorim
AI-në në favor të autorëve dhe kulturës, duke
promovuar diversitetin.

Galatea Kapellakou, PhD, Pedagog në Universitetin e Patras
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ROLI I KPM-SË NË
MBROJTJEN E TË DREJTËS
SË AUTORIT DHE SFIDAT
NË KËTË FUSHË
Hyrje
Për shkak të natyrës specifike të punëve audiovizive krahasuar me kategoritë e tjera
të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit, ligjvënësi ka siguruar një kapitull të
veçantë në Ligjin e të Drejtave të Autorit për të rregulluar në mënyrë më të detajuar
çështjet që lidhen me to.
Veprat audiovizive zakonisht krijohen përmes pjesëmarrjes së një grupi të madh
njerëzish (bashkautorë), gjë që mund të çojë në probleme kontraktuale në lidhje me të
drejtat e këtyre veprave. Ligjet që merren me rregullimin e kësaj fushe, në përgjithësi
duhet të fokusohen në krijimin e një sistemi të definuar mirë për caktimin kontraktual
duke u bazuar në:
◊ faktin që një vepër audiovizive krijohet përmes bashkëpunimit midis krijuesve
dhe prodhuesve; dhe
◊ supozimin se prodhuesi i një vepre audiovizive fiton të drejta ekskluzive për të
përdorur një vepër të tillë në përputhje me një marrëveshje për krijimin e një
vepre audiovizive ose përdorimin e një vepre ekzistuese.
Në të njëjtën kohë, bashkëautorëve u jepen të drejta specifike. Sidoqoftë, rregullorja
nuk është pa të meta dhe mund të shkaktojë probleme të shumta praktike gjatë
trajtimit të rasteve, e deri në vendimmarrje.
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Një çështje tjetër, që kërkon vëmendje
shtesë, është fakti se ka disa organizata të
autorizuara të menaxhimit kolektiv në rajon
e më gjerë. Duke pasur parasysh dualitetin e
shfrytëzimit të veprave audiovizive (d.m.th.,
një tarifë i paguhet prodhuesit dhe pjesa
tjetër bashkëautorëve dhe interpretuesve),
përdoruesit e veprave audiovizive duhet të
paguajnë për përdorimin e atyre veprave disa
herë. Në të njëjtën kohë, bashkëautorët dhe
interpretuesit nuk duhet të jenë anëtarë të një
organizate të veçantë të menaxhimit kolektiv,
pra, këto detaje duhet të sqarohen mirë edhe
në vendin tonë.

Çështjet që kanë të bëjnë me të drejtën
autoriale janë të komplikuara prandaj secila
situatë është rast unik dhe rast në vete.
Si rezultat, gjetja e personave që kanë të
drejtë për pagesë shtesë dhe identifikimi i
organizatës përkatëse të menaxhimit kolektiv
është një problematikë tjetër në vendin tonë,
kur dihet se dy shoqatat kolektive APIK dhe
VAPIK, akoma nuk duket të jenë të konsoliduara
mirë.

Roli i KPM-së në mbikëqyrjen e respektimit të
së Drejtës së Autorit
Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) është
organ i pavarur, i përcaktuar me nenin 141
të Kushtetutës së Republikës së Kosovë
dhe i themeluar me Ligjin Nr. 04/L-044 për
Komisionin e Pavarur të Mediave, në bazë të
të cilit KPM rregullon të drejtat, detyrimet si
dhe përgjegjësitë e personave fizik dhe juridik,
të cilët ofrojnë shërbime mediale audio dhe
audiovizuale.
Në kuadër të përgjegjësive mjaft të
rëndësishme të cilën KPM e ka adresuar përmes
akteve nënligjore, pa dyshim se është obligimi
i respektimit të të drejtave të transmetimit
nga ana e ofruesve të shërbimeve mediale.
Mandati i KPM-së për rregullimin e të drejtës
së transmetimit dhe ritransmetimit deri në
hyrjen në fuqi të Ligjit Nr. 04/L-065 për të
Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
është adresuar përmes akteve nënligjore
të KPM-së (Rregullores për Mbrojtjen e të
Drejtës së Autorit dhe Kushteve dhe Termeve
të Përgjithshme të Licencës), fakt ky i cili në të
kaluarën është kontestuar nga palët e interesit
për faktin se, sipas tyre, kompetencat për
mbrojtjen e të drejtës së transmetimit i takon
sistemit gjyqësor.
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Me hyrjen në fuqi të Ligjit për të Drejtat e
Autorit Nr. 04/L-065, konkretisht nenit 30,
është plotësuar mandati ligjor i KPM-së për
mbrojtjen e të drejtave të transmetimit dhe
ritransmetimit dhe se KPM procedon me të
gjitha ankesat që kanë të bëjnë me cenimin e
të drejtës së autorit nga ofruesit e shërbimeve
mediale. Në bazë të nenit 30 vlefshmëria e
marrëveshjes për të drejtën e transmetimit
është kushtëzuar me regjistrimin e tyre në
shoqatat për menaxhimin kolektiv të drejtave,
regjistrim ky i cili nuk ka ndodh deri më tani
për shkak të procedurave të negocimit dhe
ndërmjetësimit të parapara me Ligjin për të
Drejtat e Autorit Nr. 04/L-065.
Ppërkundër faktit së ende nuk është arritur
marrëveshja për tarifat, KPM në mënyrë
të vazhdueshme mbikëqyrë ligjshmërinë e
respektimit të drejtave të transmetimit nga
ana e të licencuarve përmes monitorimit dhe
sanksionimit. Në bazë të rregullativës në fuqi,
të licencuarit janë të obliguar të deponojnë
marrëveshje valide në KPM përmes të cilave
e dëshmojnë të drejtën e transmetimit
të kanalit ose ngjarjeve të caktuara. Pas
dorëzimit të marrëveshjeve nga ana e të
licencuarve, bëhet vlerësimi i marrëveshjeve
lidhur me validetin e tyre si dhe përmbajtjen e
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obligimeve shtesë brenda tyre. Në rast se një
kanal ose përmbajtje programore është duke
u transmetuar pa marrëveshje valide, apo në
kundërshtim me obligimet e përcaktuara mes
palëve, atëherë KPM inicion procedurën ligjore

ndaj të licencuarit, duke ndërmarrë masat
ligjore të parapara me ligj dhe duke kërkuar
që menjëherë të ndërpritet transmetimi pa të
drejta të autorit.

Sfidat gjatë mbrojtjes
së të drejtave autoriale
në fushën audiovizive
Në Kosovë është evidente se, në mungesë të
funksionalizimit të shoqatave kolektive për
manxhimin e të drejtave (APIK dhe VAPIK),
të licencuarit vazhdojnë të deponojnë në
KPM marrëveshje mbi baza individuale pa
i regjistruar paraprakisht në shoqatat për
menaxhimin kolektiv. KPM, me qëllim të
ruajtjes së tregut medial në Kosovë, çështjen e
regjistrimit të marrëveshjeve për transmetim
e ka adresuar me Rregulloren KPM 2013/02
për të Drejtën e Autorit, ku është paraparë
mundësia që deri të funksionalizohen shoqatat
për menaxhimin kolektiv të të drejtave, të
pranohen edhe marrëveshjet individuale të
lidhura në mes palëve.
Për shkak të interesit vital të kësaj çështjeje,
KPM në mënyrë të vazhdueshme ka mbështetur
iniciativën për të zbatuar Ligjin për të Drejtën
e Autorit, duke e mundësuar organizimin e
takimeve dhe kontakteve, përfshirë edhe
kontributin intelektual, në mes të akterëve
kryesorë si Zyra për të Drejtën e Autorit,
Shoqatat APIK dhe VAPIK si dhe mediat.
Zvarritja e arritjes së marrëveshjeve lidhur
me tarifat, ka ndikuar direkt edhe në
mosregjistrimin e marrëveshjeve për të drejtat
e transmetimit, fakt ky i cili paraqet problem
të vazhdueshëm në drejtim të respektimit të
të drejtave të transmetimit.
Bazuar në përmbledhjen e lartpërmendur, si
sfida të KPM-së në adresimin e çështjeve që
kanë të bëjnë me të drejtën e transmetimit
vazhdojnë të mbesin:
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a. Mos-regjistrimi i marrëveshjeve për të drejtat e transmetimit në Shoqatat për Menaxhimin
Kolektiv të të Drejtave (Shoqatat ende nuk kanë arritur marrëveshjen finale lidhur me
tarifat për të drejtën e Autorit me përdoruesit e këtyre të drejtave);
b. Verifikimi burimor i të drejtave të autorit, në rastet kur kemi më shumë se një pretendim
për një përmbajtje të njëjtë ose kanal televiziv.
Funksionimi
sipas
mandateve
dhe
përgjegjësive të përcaktuara ligjore i
shoqatave për menaxhimin kolektiv do ta
lehtësonte procedurën e verifikimit lidhur me
ligjshmërinë e të drejtave të transmetimit në
përgjithësi. Zgjidhja e këtyre dy çështjeve të
larpërmendura, do ta ndihmonte në masë të
madhe punën e KPM-së, por edhe të palëve
të përfshira në marrëdhënie kontraktuale për
të realizuar interesat komerciale në mënyrë të
rregullt, duke krijuar kështu ambient të sigurtë
në zhvillimin e kësaj fushe. Prandaj, interes i
veçantë në fushën e mbrojtjes së të drejtave
autoriale, për KPM-në vazhdon të mbetet
funksionalizimi i shoqatave për menaxhim
kolektiv të të drejtave autoriale, duke qenë
kështu në shërbim të plotë të palëve dhe të
procesit të vlerësimit të marrëveshjeve mbi
të drejtat e autorit në fushën e shërbimeve
mediale audiovizuale.

Vështirësi serioze në mbrojtjen e të drejtës
së autorit, lidhur me përmbajtjet audiovizive,
do të jenë mbrojtja e tyre gjatë shpërndarjes
së materialeve në mediat online, siç njihen
edhe si “Mediat e Reja”. Prandaj, në vendin
tonë ka nevojë të ndërmirren fillimisht masat
vetëdijësuese se ofruesit e shpërndarjes
programore, në të gjitha rrethanat (përveç në
rastet kur e drejta autoriale i përket domenit
publik), duhet të sigurojnë leje nga pronari apo
mbajtësi i të drejtës së autorit për të prodhuar,
riprodhuar, shpërndarë ose për të kryer punën e
tyre - pavarësisht nëse përfitimet i atribuohen
siç duhet krijuesit të veprës.

Luan LATIFI
Kryeshef Ekzekutiv
Komisioni i Pavarur i Mediave
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Republika e Kosovës
Republika Kosova –Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Drejtësisë - Ministraskvo Pravde - Ministryof Justice
Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar
AgencijazaUpravljaneZoplenjenom i
KonfiskovanomImovinom/AgencyforAdministrationofSequestrated andConfiscatedAssets

ADMINISTRIMI I PASURISË
SË SEKUESTRUAR DHE TË
KONFISKUAR DHE ROLI I
SAJ NË PRODUKTET QË
MBROHEN ME PRONËSI
INTELEKTUALE
Disa nga temat që radhiten si agjendë e
politikave për luftimin e krimit të organizuar
dhe korrupsionit është konfiskimi i pasurisë
së fituar në mënyrë të kundërligjshme që
thekson njërën ndër sfidat më të rëndësishme,
sepse konfiskimi si koncept në vete është një
veprimtari praktike me anë të së cilës dëshmon
gatishmërinë e institucioneve përgjegjëse për
të luftuar krimin e organizuar dhe njëkohësisht
për të siguruar qytetarët se pasuritë e fituara
në mënyrë të paligjshme nuk do të përdoren
në të ardhmen nga kryerësit e veprave penale,
për të avancuar krimin e organizuar apo për
të zhvilluar këtë veprimtari kriminale edhe më
tutje.

Republika e Kosovës në kuadër të angazhimeve
të saj për përmbushjen e aktiviteteve si dhe
duke synuar një kornizë ligjore në hap me
të gjitha vendet e zhvilluara të Bashkimit
Evropian ka ndërmarrë veprime duke hartuar
legjislacionin e duhur për luftimin e krimit
të organizuar dhe korrupsionit me theks të
veçantë krijimin e Agjencisë për Administrimin
e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar,
mekanizëm ky i cili shërben në kuadër të
Ministrisë së Drejtësisë, me detyrat dhe
kompetencat e përcaktuara me ligj dhe aktet
tjera normative përcjellëse.
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Agjencia për Administrimin e Pasurisë së
Sekuestruar dhe të Konfiskuar ka për obligim
ta ruajë dhe ta administrojë pasurinë e
sekuestruar dhe të konfiskuar të përdorur
në veprën penale apo të fituar nga ajo,
duke përfshirë edhe pasurinë e terrorizmit,
me përjashtim të pasurisë së konfiskuar
për realizimin e mbledhjeve të detyrimeve
tatimore.
Agjencia ndërmerr veprime të nevojshme për
ruajtjen adekuate dhe sigurimin e vlerës së
pasurisë së sekuestruar dhe të konfiskuar.
Ruajtja e vlerës mund të sigurohet me mbajtjen
apo shitjen e pasurisë së sekuestruar dhe të
konfiskuar nga ana e Agjencisë, në mënyrë që
të zëvendësohet me një kundërvlerë monetare.
Vlen të theksohet se Agjencia për Administrimin
e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar
që nga fillimi ka qenë pjesë e Task Forcës
Kundër Piratërisë, ku ka dhënë kontribut në
fushën ligjore dhe organizative të kësaj Task
Force, si me rregulloren e punës po ashtu
edhe në planin e punës dhe aktivitetet e tjera
që ndërlidhen me fushëveprimin e Agjencisë si
institucion.

i Republikës së Kosovës, krahas administrimit
me pasuritë të cilat janë përgjegjësi e saj, në
mënyre indirekte luan një rol të rëndësishëm
dhe në ruajtje të atyre pasurive që mbrohen
me pronësi intelektuale.
Vlen të përmenden rastet si ai i makinave
të qepjes (9 copë), me të cilin rast është
kryer vepra penale mashtrim i blerësve si
dhe prodhimi dhe përdorimi i shenjave të
etiketimit, masave dhe peshave të rreme.
Me këto makina është kryer falsifikimi apo
imitimi i markave të njohura botërore si Nike,
Adidas, Reebok, Puma, me ç’rast aktiviteti që
ka cenuar të drejtën autoriale është ndaluar
dhe makinat e tilla që kanë ndihmuar këtë
aktivitet janë përcjellë në Agjencinë tonë për
administrim të mëtutjeshëm. Pastaj rasti i
një përfaqësuesi të një kompanie në Kosovë,
rrjet i supermarketeve, ka kryer veprën penale
mashtrim i konsumatorëve- falsifikim, duke
ripaketuar çajin me një markë apo logo tjetër
që është mbrojtur në regjistrin e markave
tregtare. Aktiviteti i tillë është ndaluar dhe
malli që është përdorur në këtë vepër penale
është përcjellë për administrim tek Agjencia
për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara
dhe të Konfiskuara.

Po ashtu, nëse pasuritë e fituara vijnë si
rezultat i veprës penale ne administrojmë me Pra, roli i Agjencisë në mbrojtjen e të drejtës
këtë pasuri por gjithnjë në përputhshmëri me autoriale është që përmes administrimit të
pasurive që janë produkte apo mjete të kryerjes
vendimin gjyqësor.
së veprave penale kundër të drejtave autoriale
Andaj, lirisht mund të themi se Agjencia për ndihmon efikasitetin e organeve të zbatimit të
Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të ligjit në ndjekjen dhe gjykimin e kryerësve të
Konfiskuar, si institucion shumë i rëndësishëm këtyre veprave.
Prishtinë, 12.10.2020
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E DREJTA E AUTORIT
DHE BIBLIOTEKA
E drejta e autorit përfshin një numër
çështjesh ligjore me të cilat mund të përballen
bibliotekarët dhe personeli që punojnë në
bibliotekë dhe shërbime të informacionit.
Ky shkrim përpiqet t’u japë një vëmendje
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të veçantë pasigurive apo tejkalimit të tyre
në rastin e bibliotekave në kontekstin tonë,
me përqendrim, në mënyrë të veçantë, te
Biblioteka Kombëtare e Kosovës.
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Biblioteka Kombëtare e Kosovës, e cila ka
një rol udhëheqës në mesin e bibliotekave të
Kosovës, përveç se përballet me një numër
sfidash të përgjithshme, përballet edhe me
sfidën e detyrës së saj për mbrojtjen e të drejtës
së autorit. Kjo bibliotekë është përgjegjëse për
ruajtjen, promovimin dhe ofrimin e qasjes në të
dhënat kulturore dhe intelektuale të shtetit të
Kosovës. Meqë zhvillon dhe ruan një koleksion
të qasshëm, gjithëpërfshirës, shumëformatësh të materialeve të botuara në Kosovë
dhe për Kosovën, koleksioni i saj i përshtatet
punës dhe nevojave të studiuesve, studentëve,
hulumtuesve të pavarur dhe publikut të gjerë.
Duke marrë parasysh se kush janë përdoruesit
e koleksioneve të kësaj biblioteke, dhe se sa
shumë përdorues janë (kjo bibliotekë vijon të
ketë numrin më të madh të përdoruesve nga
të gjitha bibliotekat dhe arkivat e Kosovës),
ajo mban përgjegjësi themelore për mbrojtjen
e të drejtave të autorit. Një hulumtim me 100
përdorues të atypëratyshëm të bibliotekës në
vitin 2018, zbuloi se 68% e tyre ishin studentë,
8% pensionistë dhe 24% studiues. Librat
janë materialet e përdorura më së shumti me
55%, pastaj gazetat dhe revistat, dhe në fund
revistat akademike me 15%.
Në koleksionin e kësaj biblioteke mbizotëron
një pjesë e botimeve shqip dhe gjuhëve të tjera
të ish-Jugosllavisë të botuara gjatë viteve
1944 - 1990, ku e drejta e autorit u zhvillua si
një instrument i kontrollit politik dhe botimet e
kësaj kohe nuk shoqërohen me një njoftim për
të drejtën e autorit ose një simbol të së drejtës
së autorit (©). Pra, a ekzistonte akti kryesor në
të cilin, në lidhje me krijimin letrar dhe artistik,
shkencor, kjo mund të bëhet vetëm nga autori
ose me autorizimin e tij?! Për më tepër, do të
duhej sqaruar për botimet që nuk mbartin një
njoftim të duhur për mbrojtjen e të drejtës së
autorit se, në rast se cenohet një vepër e tillë
(më rastin e një pretendimi që një i pandehur
nuk e kishte kuptuar se puna ishte e mbrojtur),
- a do të jetë vepër e mbrojtur me Ligjin e
mbrojtjes së të drejtës së autorit?!

Më pas, me rënien e komunizmit dhe fillimin
e sistemit demokratik, biblioteka do të
pasurohet me botime të ndërmarrjeve botuese
publike e private që spikatin në botimet e tyre
simbolin e të drejtës së autorit dhe emrin e
tij në një vepër (siç është ©, emri i autorit/
autorëve, i bartësit të të Drejtave të Autorit si
botuesit, shtypshkronjës së bashku me vitin e
krijimit të veprës), që tregon se të drejtat e saj
i janë të rezervuara autorit/autorëve, botuesit,
ilustruesit ose përkthyesit.
Më këtë rast, edhe botimi që shoqërohet me
një njoftim për të drejtën e autorit ose një
simbol të së drejtës së autorit, edhe botimi
pa të, do të duhej të jenë objekt i mbrojtjes
së të drejtës së autorit. Pra, nuk do të thotë
domosdoshmërisht se, nëse një botim nuk ka
njoftim për të drejtën e autorit, kemi të drejtë
ta përdorim apo fotokopjojmë në çfarëdo
mënyre.
Duke qenë se Biblioteka Kombëtare e Kosovës
mbledh të gjitha veprat e botuara në Kosovë –
pesë ekzemplarë – me Ligjin për Ekzemplarin e
detyrueshëm, duhet të vihen në mbrojtje edhe
të drejtat ekonomike (të drejtat pasurore të
autorit dhe të drejtat në kompensim të veçantë)
por, edhe të drejtat intelektuale e morale të
autorit (që puna e tyre të mos trajtohet në
mënyrë nënçmuese, por të vlerësohet). Për
këtë, kjo bibliotekë duhet t’u referohet një
sërë dokumentesh ligjore, duke përfshirë nga
ligji bazë që është Ligji për të Drejtat e Autorit
dhe të Drejtat e Përafërta, Ligji për Bibliotekat,
Rregullorja për Përdorimin e Koleksioneve të
Bibliotekës. Edhe pse Biblioteka Kombëtare e
Kosovës u referohet këtyre dokumenteve, ato
nuk saktësojnë gjithë ndërlikueshmërinë e
punës së bibliotekës në raport me mbrojtjen e
të drejtës së autorit. Duhen aspekte ligjore të
veçanta për bibliotekën, duke përfshirë edhe
Rregulloren për Përdorimin e Koleksioneve më
të Drejtë Autoriale, si dhe manualet që japin
udhëzime specifike të politikave të të drejtës
autoriale për përdorimin e koleksioneve.
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E Drejta e Autorit mbulon veprat letrare dhe
artistike, por siç dihet, nuk kufizohet vetëm
në to - por është përtej zhanrit e formatit, dhe
se afati i mbrojtjes së veprave nën të drejtat e
autorit mbulon jetën e autorit dhe shtatëdhjetë
(70) vjet pas vdekjes së tij. Ky fakt, dhe fakti
tjetër se ekzemplarët e çdo vepre i dorëzohen
Bibliotekës Kombëtare dhe është në zotërim
të saj, e bën të preken ose të ruhen thelbësisht
interesat e autorit, në kuptimin e mbrojtjes së
të drejtës së tij, në një institucion që mbledh
dhe ruan gjithë materialin e shtypur dhe jo të
shtypur dhe vihet në dispozicion prej tij, për t’u
përdorur për kohë të caktuar dhe pa përfitim
të drejtpërdrejtë apo të tërthortë pasuror.
Është e domosdoshme dhe po ashtu e
ngutshme të plotësohet infrastruktura e
dokumenteve ligjore mbi të drejtat e autorit,
sepse Republika e Kosovës tashmë e ka
Ligjin për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e
Përafërta (Prill 2007), i cili është ndryshuar
dhe plotësuar më pas (Nëntor 2011, Korrik
2019), por nuk ka disa ligje të tjera relevante
dhe dokumente mbështetëse të Ligjit për
mbrojtjen e të drejtave të Autorit që përfshin
më këtë rast funksionin themelor të punës
së bibliotekave, arkivave publike, muzeve dhe
institucioneve arsimore dhe shkencore.
Sado që ky ligj përcakton se çfarë lloj punimesh
mund të kenë të drejta autoriale në Republikën
e Kosovës, sado që ky ligj përcakton edhe të
drejtat e përdorimit, riprodhimit, shpërndarjes,
interpretimit, prezantimit dhe transmetimit, si
dhe kufizimet për përdorim pa leje të autorit,
të ndonjë vepre të mbrojtur përmes këtij ligji,
kuptimi i plotë i këtij ligji dhe të gjitha ligjeve
mbi të drejtën e autorit, bashkë me disa ligje të
tjera relevante, paraqesin funksionin themelor
të punës së një biblioteke, më këtë rast edhe të
Bibliotekës Kombëtare të Kosovës.
Në kohën kur do të kemi në plotni një
infrastrukturë të tillë ligjore, bibliotekarët
e kësaj biblioteke do të mund të jenë të
vetëdijshëm për dispozitat e këtij ligji dhe
do të ashpërsojnë masat për të parandaluar
shkeljen e tij; për t’u ndier më të sigurt që e
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drejta e autorit respektohet në bibliotekë,
duke përfshirë aplikimin e të gjitha masave në
dispozicion.
Pra, bibliotekarët dhe bibliotekat luajnë një rol
të rëndësishëm, thuajse themelor, në mbrojtje
të të drejtave të autorit – pasi ata janë
kujdestarë të materialeve të mbrojtura nga një
normativë ligjore. Porse, në rastin tonë, kur nuk
kemi të veçantë ligjin i cili lidh bibliotekat me të
drejtën e autorit, dilemat që mund t’i ketë një
bibliotekar që punon në një bibliotekë publike
në Kosovë priren të lëkunden drejt secilës
prej dy ekstremeve: drejt një interpretimi,
pa qenë e definuar qartë se kur mbron apo
cenon të drejtat e autorit, më ketë rast edhe
të përdoruesit (lexuesit) për të ofruar shërbim
ose penguar këtë shërbim në një material të
kërkuar; ose drejt një shpërfilljeje të plotë se
po i shkel apo mbron të drejtat e autorit –
duke e bërë këtë edhe nga padituria, më rastin
kur do të lejonte kopjimin apo shpërndarjen
pa kriter të një vepre të autorit pa lejen e
autorit. Prandaj, në rastet e tilla të përcjella
me pasiguri e padituni, të dyja palët ndjekin
minimumin e nevojshëm. Kemi këtu parasysh
se ligji për të drejtat e autorit hartohet për të
kufizuar (natyrisht se krijohen edhe dispozita
për përjashtime) hyrjen në informacion, qasje
në koleksionet e bibliotekës, me synimin për
të siguruar të drejtat ekskluzive të autorëve
për krijimet e tyre intelektuale. Përveç të
tjerash, në Kosovë janë të nevojshme të
organizohen periodikisht trajnime, seminare,
konferenca, me pjesëmarrës nga bibliotekat
publike, bibliotekat universitare, sidomos me
bibliotekarë të shërbimeve me përdorues –
shërbime të huazimit, për të ndërgjegjësuar
rolin e bibliotekarëve në mbrojtjen e të drejtave
të autorit, gjithherë duke u fokusuar edhe në
disa nga aspektet elementare të këtij ligji si
ai që qartëson se cilat kategori të materialeve
bibliotekare cilësohen për mbrojtje të së
drejtës së kopjimit dhe si duhet vepruar më
këtë rast, sepse kemi shkelje të së drejtës
së kopjimit të materialeve në të cilat e drejta
e autorit ekziston dhe se nuk mund të bëhet
pa autorizimin e pronarit të së drejtës së
kopjimit. Gjithherë po flasim që të ndihmohet
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bibliotekari në tejkalimin e pasigurive, për aq
sa mund të qartësojë Ligji për të Drejtat e
Autorit dhe të Drejtat e Përafërta i Kosovës,
deri kur do ta kemi ligjin që saktëson politikat
e bibliotekave në raport me të drejtën e autorit.
Për të qartësuar këtë problem që kanë
bibliotekat, një nismë e tillë është ndërmarrë
nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës në kuadër
të Javës së bibliotekës në Kosovë, në edicionin
e 15-të të kësaj veprimtarie. Tema e Javës
ishte “E Drejta e Autorit dhe biblioteka”, që
është përcjellë me sesione ligjëratash të tipit
të mbyllur dhe publike, të cilat u organizuan
në bibliotekat publike të Prishtinës, Pejës,
Prizrenit, Ferizajt, si dhe në degë të fakulteteve
në këto qytete. Për t’iu dhënë përgjigje këtyre
problemeve të ndjeshme që kanë bibliotekat,
ishte i ftuar Kyle K. Courtney – Këshilltar
për të Drejtat e Autorit në Universitetin e
Harvardit, i cili mbajti një sërë ligjëratash
për pronësinë intelektuale dhe të drejtën e
autorit, integritetin akademik, mbrojtjen e
autorësisë nga plagjiatura, por edhe për rolin
e bibliotekave në mbrojtjen e të Drejtave të
Pronës Intelektuale dhe të Drejtës së Autorit.
Dhe, sa i përket materialeve bibliotekare që
cilësohen për mbrojtje të së drejtës së përdorimit
për shkaqe arsimore dhe bibliotekare apo edhe
të kopjimit a ritransmetimit (te përcaktimi se
çfarë lloj punimesh/veprash mund të kenë
të drejtë autoriale në Republikën e Kosovës)
bibliotekat publike të Kosovës, veçojmë
Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, kryesisht
janë të përbëra nga veprat letrare, përfshirë
romane, poezi, drama, artikuj periodikë
të gazetave dhe revistave, disertacione,
dorëshkrime, disqe kompakte / disqe video
dhe digjitale, regjistrime të kasetave etj.,
ndërsa fare pak ka vepra artistike të pikturave,
vizatimeve, fotografive etj.

Nëse funksioni kryesor i të drejtës së kopjimit
apo ritransmetimit sipas ligjit është mbrojtja
nga përvetësimi i fryteve të punës së një
personi, atëherë në kontekstin tonë, bartës
të kësaj të drejte më së shumti janë autorët,
botuesit, pronarët e gazetave dhe revistave,
kompozitorët e muzikës, fotografët etj.
Përmes Ligjit për të Drejtën e Autorit, edhe pse
ky ligj nxjerr të drejtat që u përkasin autorëve në
krijimet e tyre letrare, shkencore dhe artistike,
në mënyrë të veçantë raportin e botuesit
më autorin e dorëshkrimit, për Bibliotekën
Kombëtare të Kosovës ka shumë pak qartësi
ose udhëzime për të drejtën e qasjes së
përdoruesve në koleksionin e dorëshkrimeve –
si të dorëshkrimeve të pabotuara, por edhe të
materialeve dorëshkrimore të botuara.
Duhet të kujtojmë këtu se Biblioteka
Kombëtare e Kosovës posedon një koleksion
të dorëshkrimeve të pabotuara të autorëve (që
janë bërë pjesë e koleksionit të kësaj biblioteke
prej kur bibliotekat e këtyre autorëve janë
dhuruar nga familjarët e tyre) si: Mehmet Gjevori,
Hasan Nahi, Fehmi Agani, Hasan Mekuli, Esad
Mekuli etj. Për këto koleksione, të padefinuara
me ligjet tona, Biblioteka Kombëtare e Kosovës
duhet të jetë e vëmendshme e tejet strikte
për qasje apo përdorim për hulumtim ose
studim. Kështu, personeli i bibliotekës, kur do
ta kemi ligjin që përcakton marrëveshjen, do të
mund t’i referohej atij se si mund ta përdornin
studiuesit materialin dorëshkrimor, sepse
studiuesit duhet së pari të marrin lejen me
shkrim të mbajtësit(ve) përkatës të së drejtës
së autorit.
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Meqë bibliotekat shpesh janë të vetmet
entitete që ofrojnë qasje në shumicën
dërrmuese të veprave të mbrojtura nga e drejta
e autorit, dhe shpesh janë të vetmet entitete
që ruajnë materiale të domenit publik, do të
duhej që bibliotekarët të sigurojnë ndihmë
për përdoruesit e bibliotekës, duke zbatuar
me rigorozitet ligjet e të drejtës së kopjimit në
bibliotekë.

Sa i përket materialeve bibliotekare që cilësohen
për mbrojtje të së drejtës së përdorimit
për shkaqe arsimore dhe bibliotekare apo
edhe të kopjimit a ritransmetimit, Biblioteka
Kombëtare e Kosovës, i referohet Deklaratës
së IFLA-s mbi edukimin mbi të drejtat e autorit
dhe shkrim-leximin mbi të drejtat e autorit dhe
rekomandimeve të dala nga kjo deklaratë për
mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe të drejtave
të përafërta, si për fotokopjimin e materialeve
Biblioteka Kombëtare e Kosovës në një ashtu edhe për skanimin e tyre.
rast tjetër, më rastin e një revizioni të
Kopjes arkivore, kur po paraqitej nevoja për Duke arritur deri këtu, mund të themi se na
të fotokopjuar disa nga botimet shqip të duhet të kemi dispozita ligjore të specifikuara
Kosovës, i është referuar Nenit 44, pikës 3, që lidhin bibliotekat me të drejtën e autorit
të Ligjit për të Drejtën e Autorit, sipas të cilit në fushën e zbatueshmërisë, por edhe që u
bibliotekat publike, arkivat publike, muzetë përgjigjen zhvillimeve në bibliotekari, botim
dhe institucionet arsimore apo shkencore, dhe teknologji, për të përmbushur nevojat
mund të riprodhojnë lirshëm veprën përmes dhe rrethanat që ndryshojnë. Ndërgjegjësimi i
çfarëdo bartësi lëndor, nëse riprodhimin e ligjvënësve dhe i përgjegjësve të bibliotekave
bëjnë nga ekzemplari që zotërojnë dhe pa në Kosovë për të shpejtuar hartimin e ligjeve
interes komercial të drejtpërdrejtë apo të që përcaktojnë qartë funksionin themelor të
tërthortë. Pra, fjala ishte për nevojën që kishte punës së bibliotekës në raport me mbrojtjen
kjo bibliotekë të fotokopjojë qindra tituj – e të drejtës së autorit formëson shërbimet e
botime shqip (fotokopje në vëllim të plotë të sakta që do të ofrojë një bibliotekë në raport
librit – jo pjesë të saj), për të ruajtur të vetmen me këtë të drejtë, në mënyrë që bibliotekat të
kopje origjinale – si kopje arkivore, dhe për ta mos luftojnë me pasigurinë e gjuhës së saktë
vënë në shërbim të përdoruesve ekzemplarin e ligjore.
fotokopjuar, – më këtë rast 3 ekzemplarë për
përdorim. Nëse, në rastin tonë, do të kishim
ndonjë kontratë të veçantë me ndonjërin nga
autorët, do të na duhej të silleshim konform
kontratës dhe jo nenit dhe pikës përkatëse të
ligjit.
Fazli GAJRAKU
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Besart Kunushevci
Themelues i Platformës Akademia
(www.akademia.al)
Themelues i Crossplag™
(www.crossplag.com)

PLAGJIATURA,
SHKELJE ETIKE, LIGJORE,
APO PROFESIONALE?
Plagjiatura, origjina dhe definicioni
Termi plagjiaturë është përdorur shpeshherë
në diskutime publike si në Kosovë ashtu edhe
në Shqipëri, por ajo që vlen të theksohet është
se veçanërisht viteve të fundit diskutimi rreth
plagjiaturës është intensifikuar. Diskutimi
rreth plagjiaturës dhe akteve të plagjiaturës
është bërë pjesë e shoqërisë që nga fillimet
e krijimit artistik, letrar dhe shkencor1.
Etimologjia e fjalës “Plagjiaturë” e ka origjinën
që në shekullin e parë kur poeti romak Marcus
Valerius Martialis denoncon poetin Fidentinus
që ka “kidnapuar” vargjet e tij. Poeti në atë

kohë përdor fjalën “Plagiarius” që nënkupton
“kidnapues” për të ilustruar aktin e “vjedhjes”
dhe “kopjimit” të vargjeve të tij nga poeti
Fidentinus2. Ndërsa sot, është jashtëzakonisht
vështirë që të përcaktohet termi plagjiaturë
duke përfshirë të gjitha situatat e mundshme.
Përkufizimi më i pranueshëm për plagjiaturën
në literaturën ekzistuese është: “procesi ose
praktika e përdorimit të fjalëve dhe ideve të
dikujt tjetër dhe pretendimi se janë autentike
tuajat”3.

1 Bailey, J. (2011). The World’s First “Plagiarism” Case. Retrieved from https://www.plagiarismtoday.com/2011/10/04/theworld%E2%80%99s-first-plagiarism-case/
2 Biagioli, M. (2014). Plagiarism, Kinship and Slavery. Theory, Culture & Society, 31(2-3), 65-91. doi:
10.1177/0263276413516372
3 PLAGIARISM | meaning in the Cambridge English Dictionary. (2020). Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plagiarism
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Plagjiatura dhe
Interneti

Plagjiatura si
shkelje etike

Kur flasim për plagjiaturë është e
pashmangshme të mos flasim për ndërlidhjen
mes rritjes së përdorimit të internetit dhe
plagjiaturës në nivel global. Konkretisht,
Rebeca Hoëard4 në vitin 2007 thotë se është
një besim pothuajse universal që interneti
është duke shkaktuar rritje të plagjiaturës.
Për të mbështetur këtë argument mund të
shohim statistikat botërore rreth përdorimit
të internetit, ku në muajin dhjetor të vitit 1995
në internet kanë qenë 16 milion përdorues,
ndërsa sot janë mbi 4.8 miliard përdorues5.
Secili prej nesh që jemi përdorues të internetit,
së bashku, krijojmë mbi 2.5 milion terrabytes
në ditë. Nëse e shohim nga aspekti akademik
dhe shkencor, nga viti 2008 deri në vitin 2014
janë publikuar rreth 1.3 milion artikuj shkencor6
dhe rreth 2.2 milion libra në vit7. Bazuar në
këto të dhëna është pothuajse e pamundur
për njeriun që të bëjë identifikimin e rasteve
me plagjiaturë pa ndihmën e teknologjisë; gjë
që ka ndikuar të zhvillohen më shumë se 15
kompani serioze në gjithë botën të cilat qëllim
kanë identifikimin e plagjiaturës në shkrime8.

Para se të diskutojmë rreth plagjiaturës
si shkelje ligjore dhe shkelje e normave
profesionale, për mua është shumë më e
rëndësishme që plagjiatura fillimisht të
kuptohet dhe trajtohet si shkelje etike në këtë
shkrim. Trajtimi i plagjiaturës si shkelje etike
dhe penalizimi i saj nga kjo prizmë sjellë më
shumë vlerë dhe rrit rëndësinë e parandalimit
të plagjiaturës për shoqërinë tonë.

Trajtimi i plagjiaturës si shkelje etike
nënkupton ballafaqim ndaj këtij akti negativ
fillimisht me veten tonë dhe vlerat që ne
përfaqësojmë. Rrjedhimisht, nëse marrim
skenarin hipotetik ku ne si hulumtues/e apo
shkrimtar/e huazojmë fragmente, ide dhe
vepra të dikujt tjetër dhe i prezantojmë ato
si punë autentike , kjo shpërfaq disrespektin
tonë ndaj punës, kohës dhe vlerës që autori/ja
origjinale përfaqëson. Në aspektin individual,
kjo nënkupton se ne nuk kemi respekt as për
punën, kohën dhe vlerat që ne përfaqësojmë.
Gjithsesi, vlen të theksohet se në kohën në të
cilën jetojmë plagjiatura shpesh vjen si rezultat
i konkurrencës, rritja e nivelit të kompleksitetit
Në anën tjetër, shumë kush mund të shtrojë për të prodhuar njohuri të reja dhe vështirësia
pyetjen se pse plagjiatura konsiderohet si akt e identifikimit të këtyre shkeljeve, të cilat
apo dukuri negative? Për të zbërthyer aspektin ndikojnë drejtpërdrejtë që individë të ndryshëm
e trajtimit të plagjiaturës si akt negativ është të bëjnë plagjiaturë. Ndërsa në anën tjetër, sot
tejet me rëndësi që të kuptojmë se plagjiatura njerëzimi e ka për detyrë dhe obligim që të
trajtohet në tri forma të shkeljes; shkelje punojë, krijojë dhe zhvillojë njohuri të reja për
etike, shkelje ligjore dhe shkelje e rregullave kohën në të cilën jetojmë. Kjo ka ndikuar që
profesionale.
shumë vende në botë (përfshirë Kosovën) të
trajtojnë komponenë të plagjiaturës edhe nga
aspekti ligjor.

4 Hoëard, R. (2007). Understanding “Internet plagiarism”. Computers And Composition, 24(1), 3-15. doi: 10.1016/j.compcom.2006.12.005
5 World Internet Users Statistics and 2020 World Population Stats. (2020). Retrieved from https://www.internetworldstats.
com/stats.htm
6 Facts and figures: publications. (2020). Retrieved from https://en.unesco.org/node/252282
7 Book Statistics - Worldometer. Retrieved from https://www.worldometers.info/books/
8 Softwaretest 2020 « Plagiats Portal. (2020). Retrieved from https://plagiat.htw-berlin.de/software/softwaretest-2020/
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Plagjiatura si shkelje ligjore
Diskutimi rreth përcaktimit të plagjiaturës
si shkelje ligjore është gjithandej nëpër
botë, sidomos nga ekspertët ligjorë mbi të
drejtat e autorit dhe të drejtave të përafërta.
Deri më tani integrimi i termit plagjiaturë në
legjislacion nuk ka qenë i qartë dhe efektiv
pasi shumë hulumtues dhe ekspertë ligjorë
kanë argumentuar se jo çdo plagjiaturë përbën
shkelje të të drejtave të autorit dhe jo çdo shkelje
e të drejtave të autorit përbën plagjiaturë. Për
të ilustruar këtë, imagjinoni një student apo
hulumtues i cili huazon disa paragrafe nga një
publikim i cili nuk gëzon mbrojtje autoriale apo
intelektuale dhe i njejti student apo hulumtues

i prezanton ato paragrafe si punë origjinale
të tij/saj pa i cituar fare. Ky rast përbën
plagjiaturë, por nuk konsiderohet shkelje e të
drejtave të autorit. Ndërsa, në një situatë kur
një autor i cili riprodhon tërësisht apo pjesë
të një vepre (duke e cituar atë) e cila gëzon të
drejtat specifike autoriale dhe e publikon atë
pa autorizim, nuk përbën plagjiaturë, por është
shkelje e të drejtave autoriale.
Në këtë frymë, të marrim të analizojmë
legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës
për të parë se cilat janë pjesët e ligjit të cilat
përfshijnë komponente të plagjiaturës.

KODI NR. 06/L-074 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS9
KAPITULLI XXV VEPRAT PENALE KUNDËR EKONOMISË
Neni 290
Cenimi i të drejtave të autorit
1. Kushdo që nën emrin e tij apo të dikujt tjetër, shfaq apo në ndonjë mënyrë tjetër i kumton
publikut punën e mbrojtur me të drejtat e autorit ose paraqitjen e tjetrit, në tërësi apo
pjesërisht,dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.
LIGJI Nr. 04/L-065 PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA10
NËNKREU B
VEPRAT E AUTORIT DHE KUSHTET E MBROJTJES
Neni 8
Veprat e mbrojtura
1. Vepra të autorit janë krijimet intelektuale origjinale në lëmin e letërsisë, të shkencës dhe
artit, që janë të shprehura në çfarëdo mënyre, nëse me këtë ligj nuk parashihet ndryshe.
Praktikisht këto janë 2 prej neneve më të rëndësishme brenda legjislacionit në Republikën e
Kosovës të cilat përfshijnë raste të plagjiaturës të cilat janë të dënueshme me ligj. Nga kjo mund
të kuptojmë një fakt tejet me rëndësi, se pothuajse të gjitha shkrimet apo publikimet që ndodhin
sot gëzojnë të drejtën ligjore për mbrojtje në momentin që ato publikohen. Gjithsesi, rastet kur
plagjiatura përbën shkelje ligjore ekziston baza ligjore penale që të ngritet aktakuzë dhe të
dënohet nga gjykata, si dhe baza ligjore civile që të individi qe ka kryer plagjiaturë të paditet nga
autori duke kërkuar realizimin e të drejtën subjektive dhe kompensimin e dëmit. Deri më sot,
nuk mund të gjejmë asnjë rast ku gjykatat të kenë vendosur dënime penale apo detyrime për
kompensim për personat që kanë kryer plagjiaturë.

9 Kuvendi i Republikës së Kosovës. KODI NR. 06/L-074 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS (2018). Kosovë.
10 Kuvendi i Republikës së Kosovës. LIGJI Nr. 04/L-065 PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA (2011).
Prishtinë.
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Plagjiatura si shkelje e
rregullave profesionale
Në anën tjetër përpos trajtimit të plagjiaturës
si shkelje etike dhe trajtimi i plagjiaturës nga
aspekti ligjor është me rëndësi të diskutohet
edhe në aspektin e reputacionit individual dhe
profesional. Në mes ekstremit ku çdo gjë varet
nga etika dhe morali i individit dhe legjislacionit
që përcakton saktë çfarë nënkupton shkelje,
ekziston një mes i cili rregullon aspektet tejet
të rëndësishme në jetën tonë, atë akademik
dhe profesional. Sot, secili universitet publik
ka të miratuar “Statutin e Universitetit” nga
Kuvendi i Republikës. Statuti i Universitetit

si akt normativ ka për qëllim të kodifikojë
rregullat për funksionimin e brendshëm të
Universitetit duke mos cenuar autonominë
e tij. Rrjedhimisht, në statutet ekzistuese të
universiteteve publike përfshihet plagjiatura
dhe shkelja e së drejtës së autorit si shkelje
të cilat penalizojnë individët që i përkasin atij
Universiteti qoftë si i/e punësuar, student
apo bartës i titullit akademik. Saktësisht në
Statutin e Universitetit të Prishtinës plagjiatura
përmendet në këto raste:

STATUTI I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”11
STUDIMET E DOKTORATËS
Neni 130
1. Titulli akademik Doktor shkence mund të revokohet në rast të dëshmisë se:
1.1 Disertacioni nuk ka qenë punim i vetë kandidatit;
1.2 Disertacioni nuk ka qenë si rezultat i arritjes personale të kandidatit;
1.3 Disertacioni është i bazuar në pjesët relevante të rezultateve të mëparshme të
botuara shkencore nga individët apo nga institucionet tjera;
1.4 Është plagjiat apo shkelje e të drejtës së autorit;
1.5 Është praktikë tjetër joetike
TITUJT AKADEMIKË
Neni 134
1. Senati me arsye dhe me argumente të forta dhe me rekomandim të rektorit, mund t’ia
heqë titullin bartësit.
2. Arsyeja dhe argumenti i fortë përmban:
2.1 Falsifikimin apo mashtrimin gjatë vlerësimit ose provimit;
2.2 Plagjiaturën apo shkeljen e të drejtës së autorit në përgatitjen e diplomës apo të
punimit tjetër me shkrim;
2.3 Praktikë tjetër joetike.
Bazuar në Statutin e cituar më lart mund të vërehet se brenda një fjalie ku përmendet plagjiatura,
Statuti i referohet edhe shkeljeve të së drejtave të autorit gjë që nuk lë hapësirë mes shkeljes
etike dhe ligjore, por e përcakton atë në formë të saktë dhe të prerë.

11 Kuvendi i Republikës së Kosovës. STATUTI I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA” (2012).

48

Botimi VI - Dhjetor 2020

LICENSE

Përfundimet
Ballafaqimi i njerëzimit me dukurinë e
plagjiaturës është i lashtë sa ka vjet njeriu;
duke filluar nga rastet e para të dokumentuara
qysh në shekullin e I-rë nga poeti Martial e
deri sot kur kemi rastin më të fundit skandaloz
të novelistes Cristian Serruya në librin e saj
“Royal Affair”12. Teknologjia dhe interneti kanë
luajtur rol të rëndësishëm në rritjet e rasteve të
plagjiaturës dhe në të njëjtën kohë përdorimi i
teknologjisë për parandalimin e plagjiaturës
ende nuk ka gjetur rrugën drejtë përdorimit
të përgjithshëm. Ndërsa nëse e shohim se si
trajtohet plagjiatura në aspektin etik, ligjor
dhe normativ mund të arrijmë në përfundim

që është jashtëzakonisht e rëndësishme që
të punohet në drejtimin e rritjes së vetëdijes
kolektive mbi aspektin negativ të plagjiaturës
për shoqërinë tonë. Gjithashtu, është tejet
e rëndësishme që integriteti akademik dhe
profesional të respektohen duke filluar nga
nivelet më të larta shoqërore. Vlen të theksohet
se tema e plagjiaturës në rajon është temë mjaft
e ndjeshme dhe ka nevojë të jashtëzakonshme
që njohës të fushës, ekspertë të arsimit dhe
ligjit, së bashku me ligj-bërësit të punojnë më
shumë drejt krijimit të një mjedisi që lartëson
vlerat etike dhe mbron integritetin e veprave
dhe shkrimeve në nivel nacional.

12 Nora Roberts Sues Brazilian Writer Who She Says Plagiarized Her Work. (2019). Retrieved from https://www.nytimes.
com/2019/04/24/books/nora-roberts-plagiarism.html
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E DREJTA E AUTORIT
DHE KREATIVITETI
Në mesin e librave të shkencës, ndër punime
akademike, jo rrallë është diskutuar në lidhje
me përkufizimin e kreativitetit si nocion dhe
përmbajtje. Përkundër një tërësie komplekse
mendimesh, konkludimi se kreativiteti është
përdorimi i imagjinatës dhe ideve origjinale në
prodhimin e një vepre, mund të jetë definicioni
më korrekt deri më sot. Mbi këtë bazë, si çdo
prirje dhe virtyt tjetër njerëzor edhe aftësia për
krijimin e veprave unike kërkon stimulim, që
nënkupton përkrahjën morale dhe ekonomike.
Mungesa e mbështetjës, nëse jo menjehërë
atëhërë gradualisht, ndikon që përbrenda një
njeriu aftësia kreative të bie në gjumë të thellë
dhe të mos avancojë asgjë drejt realizimit.
Sipas rezultateve shkencore, e drejta e autorit
është një bashkësi rregullash juridike që
ndihmon kreativitetin, sepse përmes zbatimit
të saj, njerëzit krijues gjejnë përkrahjen morale
si dhe mundësinë e përfitimit ekonomik.
Duke përjashtuar ndonjë rast unik ndër
periudha të ndryshme historike, në kohën e
sotme padyshim që kreativiteti qëndron në
varshmëri të mirëqeniës por edhe të kushteve
tjera për punë. Nuk mund të mendohet se
një individ apo grup njerëzish të përdorin
imagjinatën dhe idetë e tyre në raste të
rrethanave të disfavorshme. Me ndonjë
përjashtim të rrallë, veprat do të jenë mjaft të
mangëta dhe nuk mund të pasqyrojnë fuqinë e
vërtetë të krijuesit. Kjo është baza themelore
mbi të cilën shteti, ka krijuar një tërësi normash
juridike, që stimulojnë njerëz në punë kreative.

50

Përmes zbatimit të së drejtës së autorit,
komuniteti krijues, ka mundësi të përfitimit
ekonomik bazuar mbi shfrytëzimin e veprës.
Kjo menjëherë krijon lehtësime finansiare tek
secili individ, pasi që hapet një mundësi jetese
më e mirë, gjithnjë në rast të punës kreative
në kontinuitet. Përmes organizatave për
menaxhim kolektiv, të njohura dhe licensuara
nga shteti, secili mund të gjenerojë të ardhura
dhe kjo përvec ngritjës së mirëqeniës ndikon
edhe në krijimin e përshtypjës së janë moralisht
të vlerësuar dhe përmbushur. Gjithsesi krijohen
edhe mundësi të reja investimi përgjatë
finalizimit të ideve origjinale, rekrutimi i
bashkëpunëtorëve, teknikëve dhe padyshim që
kjo ngrit cilësinë e veprës së realizuar.
Faktor tjetër me rëndësi në lëminë e
kreativitetit është sigurimi i punës dhe mbrojtja
nga keqpërdorimi. Përmbledhja juridike mbi të
drejtën e autorit dhe të drejtat e ndërlidhura
me të, është shumë e saktë në këtë pikë dhe
rri agresivisht në mbrojtje të autorit në rast
të cdo veprimi që shkel të drejtën e tij apo
saj. Në këtë rast, njerëzit që punojnë në sferat
kreative, janë të siguruar që vepra e tyre nuk
do ti nënshtrohet deformimit apo që ndonjë
tjetër, pa të drejtë, mund të përfitojë nga ajo.
Njerëzit kreativë e trajtojnë veprën e tyre me
shumë subjektivizëm dhe siguria që ofron
ligji, në parandalim por edhe në ndëshkim të
keqpërdorimit, është bazament i shëndoshë
për tu ndjerë komod me rastin e punës kreative.
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Meqenëse sipas ligjit të lartëcekur, mbrojtja
dhe e drejta e përfitimit, kalon nga autorët
tek pasardhësit e tyre, pra njeh të drejtën
e trashëgimisë për veprat e krijuara, kjo
përkthehet me automatizëm poashtu si
përkrahje shumë e vlefshme ndaj komunitetit
kreativ. Është e rëndësisë themelore që një
njeri , të jetë i siguruar që nga vepra origjinale
e tij, mund të përfitojnë për vite me radhë
edhe fëmijët apo kushdo tjetër që listohet si
trashëgimtar i të mirave të lëna. Në momentin
që një krijues sheh në veprën e tij një vepër
të mbrojtur nga shteti, të respektuar nga
institucionet dhe si materie përfitimi për aq
ka jetë, por edhe si trashëgimi të vlefshme për
trashëgimtarët e tij, disponimi dhe motivi për
punë kreative është shumëfish më i lartë.

Është e padiskutueshme që zbatimi i ligjit për
të drejtat e autorit është pasqyrë e ekzistencës
së një shteti dhe shoqërie të avancuar. Nuk
mund të mendohet një zhvillim i mëtejmë, një
progres shoqëror por edhe politik nësë nuk
zbatojmë me fanatizëm ligjet që garantojnë
mbarëvajtjën e një jete normale dhe këtu
përfshihen edhe të drejtat e njerëzve kreativë,
të cilët jo rrallë përbëjnë marketingun më
të madh të një bashkësie etnike. Për këto
dhe shumë arsye tjera, simbolikisht e thënë,
e drejta e autorit dhe kreativiteti janë si dy
organe të cilat shkeputur nuk mbijetojnë dot.

Genc Prelvukaj

51

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR FORCIMIN E SISTEMIT TË SË DREJTËS SË AUTORIT 2019-2023

PRAKTIKAT MË TË MIRA PËR
ZGJIDHJEN ALTERNATIVE
TË MOSMARRËVESHJEVE
Transaksionet ndërkombëtare dhe vendase
të së drejtës së autorit mund të ngërthejnë
një mori të pasur të kontratave dhe çështje
të ndërlikuara ligjore, komerciale ose të
menaxhimit. Organizatat për menaxhim
kolektiv (OMK) mund të përfshihen si palë në
një gamë të gjerë të kontesteve së bashku me
hisedarët tjerë, siç janë operatorët kabllorë
ose transmetuesit. Pjesëtarët e OMK-ve
gjithashtu mund të përfshihen në konteste me
njëri-tjetrin, veçanërisht kur ka pretendime
të mbivendosura për shumat e mbledhura.
Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve
(ZAK) mund të jetë shumë efektive në trajtimin
e kontesteve rreth të drejtave të autorit.
Arbitrazhi, për shembull, është zakonisht
shumë më kosto-efektiv sesa procedura
kontestimore për të drejtat e autorit, të cilat
mund të jenë shumë të shtrenjta. Ai gjithashtu
ofron zbulim të konsoliduar dhe një proces
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shumë më efikas. Ndërmjetësimi u lejon palëve
të punojnë në gjetjen e zgjidhjeve kreative me
përfitime të ndërsjellë, të cilat nuk janë të
mundshme përmes procedurave kontestimore
Rregullat për Ndërmjetësimin dhe Zgjidhjen e
Kontesteve gjenden në Direktiva të ndryshme
të BE-së. Sipas Direktivës për transmetues
kabllovik dhe satelitorë 93/98 /EEC, të gjitha
vendet anëtare të BE-së janë të detyruara
të sigurojnë procedurë ndërmjetësimi për
zgjidhjen e kontesteve në lidhje me autorizimin
për ritransmetimin kabllor të transmetimeve
(neni 11).
Ekziston gjithashtu një obligim për procedurat
alternative të zgjidhjes së kontesteve në
Direktivën 2014/26 / BE (neni 34). Dallojmë
llojet vijuese të zgjidhjes së kontesteve:

»

Zgjidhja e kontesteve për anëtarët dhe bartësit e të drejtave:
Shtetet anëtare duhet të sigurojnë që, për anëtarët e tyre dhe për bartësit e të
dhënave, OMK-të të vënë në dispozicion procedura efektive dhe me kohë për trajtimin
e ankesave dhe për zgjidhjen e kontesteve në veçanti në lidhje me autorizimin për
të menaxhuar të drejtat dhe përfundimin ose tërheqjen e të drejtave, kushtet e
anëtarësimit, mbledhjen e shumave që duhet t’u paguhen mbajtësve të të drejtave,
zbritjeve dhe shpërndarjeve (neni 33).

»

Zgjidhja e kontesteve për përdoruesit:
Shtetet Anëtare sigurojnë që kontestet ndërmjet OMK-ve dhe përdoruesve në lidhje
me kushtet ekzistuese dhe të propozuara të licencimit, tarifat dhe çfarëdo refuzimi të
dhënies së licencës mund të paraqiten në gjykatë, dhe sipas rastit, tek ndonjë organ
i pavarur dhe i paanshëm për zgjidhjen e kontesteve (ndërmjetësim ose arbitrazh) )
(neni 35).
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»

Nga ana tjetër, për shkak të specifikave të licencimit shumë-territorial, propozimi
parashikon parashtrimin e kontesteve gjegjëse tek organet alternative të zgjidhjes së
kontesteve (siç është arbitrazhi). Kjo nuk i ndalon palët t’iu drejtohen gjykatave. (neni
34, paragrafi 2).

Së fundmi, neni 21 i Direktivës 2019/790 mbi të
drejtat e autorit dhe të drejtat e ndërlidhura në
Tregun e Vetëm Digjital parasheh një procedurë
alternative të zgjidhjes së kontesteve në lidhje
me detyrimet e përcaktuara në nenet 19 dhe
20.
Neni 19 parasheh dispozitat e transparencës
për palët të cilave iu licencohen veprat, me të
cilat obligohen të ofrojnë informatat të plota
mbi shfrytëzimin e veprave, "të paktën një herë
në vit", përfshirë mënyrat e shfrytëzimit dhe
të gjitha të ardhurat e krijuara dhe pagesat që
duhet të kryhen. Kjo siguron që autorët dhe
interpretuesit të kenë qasje në një nivel më të

madh të informatave lidhur me shfrytëzimin
e punëve dhe shfaqjeve të tyre, që është e
domosdoshme për t’u lejuar mbajtësve të të
drejtave që vazhdimisht të vlerësojnë vlerën e
tyre ekonomike në mënyrë adekuate.
Neni 20 është menduar të funksionojë në lidhje
të ngushtë me nenin 19. Ai u ofron autorëve
dhe interpretuesve një mekanizëm për
ndryshim të kontratës kur 'pagesa e dakorduar
fillimisht rezulton të jetë disproporcionalisht
e ulët krahasuar me suksesin e punës ose
performancës së tyre si dhe të ardhurave të
krijuara.

Pa tent
La w

PATENT

P AT

OF

ENT

FICE

53

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR FORCIMIN E SISTEMIT TË SË DREJTËS SË AUTORIT 2019-2023

54

Botimi VI - Dhjetor 2020

Tribunalet e të Drejtave të Autorit;
Tribunali i Mbretërisë së Bashkuar për të
Drejtat e Autorit si shembull
Tribunali i Mbretërisë së Bashkuar për të Drejtat e
Autorit u krijua fillimisht sipas Ligjit për të Drejtat
e Autorit 1956. Juridiksioni dhe kompetencat e
tij u zgjeruan në mënyrë thelbësore dhe emri
u ndryshua me Ligjin për dizajnet e të drejtave
të autorit dhe patentave të vitit 1988, të
ndryshuar. Kryesisht gjykon mosmarrëveshjet
komerciale të licencimit ndërmjet shoqërive
mbledhëse dhe përdoruesve komercial të
materialit me të drejta të autorit, gjegjësisht,
përcakton kushtet/pagesat sipas skemave
kolektive të licencimit. Ai mbulon edhe skemat
ekzistuese të licencimit por edhe skemat e
reja të propozuara të licencimit. Por duhet të
ekzistojë ose ndonjë skemë ekzistuese ose
ndonjë skemë e propozuar, sepse Tribunali nuk
ka kompetencë të obligojë pronarin e të drejtës
së autorit ose shoqërinë mbledhëse / organin
licencues të propozojë ndonjë skemë ose
licencë. Për më tepër, asnjë pronar i të drejtës
së autorit nuk është i obliguar të anëtarësohet
në ndonjë shoqëri mbledhëse.

Ankimi mund të vijë edhe nga mbajtësit e të
drejtave të rishfaqura, nëse nuk bien dakord
për kompensim të drejtë.
Mbajtësit e të drejtave të rishfaqura mund të
parashtrojnë ankesë në Tribunalin e Nivelit
të Parë ku pretendojnë:
◊ Se ZPI-të si organ autorizues kanë
vepruar në mënyrë jo të duhur
◊ Se ZPI-të si organ autorizues nuk iu janë
përmbajtur detyrimeve sipas rregullores
Tribunali i Mbretërisë së Bashkuar për të
Drejtat e Autorit nuk ka juridiksion mbi shkeljet
e të drejtës së autorit, juridiksion hetimor,
juridiksion për të trajtuar ankesat nga anëtarët
e shoqërive mbledhëse, të cilët kanë vështirësi
me shoqërinë mbledhëse anëtar apo anëtare
së cilës është ai/ajo dhe nuk ka juridiksion për
t'u marrë me kodet e praktikave të Shoqërive
Mbledhëse.

Në vitin 2010, u prezantua Rregullorja e re
e punës, e cila vuri në zbatim procedurën
Edhe pse shumica e lëndëve kanë të bëjnë me (shtegun) e kërkesave të vogla, me vlerë deri
licenca kolektive, Tribunali ka juridiksion mbi në 50,000 £. Rregullat përcaktojnë procesin
disa çështje të tjera, p.sh. licencat e së drejtës, për të shtjelluar kërkesat, dëgjimet, etj. dhe
të drejtat e performancës, të drejtat e bazës së procedurat janë në përputhje me Rregullat
të dhënave, të drejtat e huazimit (për vepra të angleze të procedurës civile.
caktuara) dhe të drejtat e botimit. Ai gjithashtu
ka juridiksion në raport me punët Bonjak:
Tribunalit i ofrohen udhëzime ligjore dhe
historike, lidhur me atë se çfarë duhet të
Ankimi në Tribunalin e të Drejtave të Autorit merret parasysh gjatë shtjellimit të një
rreth vendimeve të Zyrave të pronës reference ndonjë skeme të licencimit. Në thelb,
intelektuale (ZPI) mund të bëhet nga Tribunali duhet të marrë parasysh licenca të
parashtrues të ankesave në skemat e MB, krahasueshme (kur ka të tilla) dhe të sigurojë
në lidhje me:
që nuk kan ndonjë diskriminim i paarsyeshëm
ndërmjet të licencuarve ose të licencuarve
të mundshëm sipas skemës së referuar dhe
◊ refuzimin e dhënies së licencës;
licencave nga skemat tjera të ngjashme.
◊ nivelin e tarifës së licencës;
Tribunali mund të bëjë dallimin midis të
◊ kushtet e licencës.
licencuarve kur ka një bazë të arsyeshme për ta
bërë këtë. Gjatë vlerësimit të tarifës së duhur,
Tribunali duhet të ketë parasysh parimin që
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norma është ajo që negociohet ndërmjet një dhe kushteve të tjera të një licence kolektive.
licensuesi të gatshëm dhe një të licencuari të Çështja kyçe është gjithmonë shuma që
gatshëm.
duhet paguar për licencën. Në Tribunalin e të
Drejtave të Autorit iniciohen një numër i madh
Jo shumë raste i referohen Tribunalit të i çështjeve, por zgjidhen para se të shkojnë
të Drejtave të Autorit. Që nga viti 2010 kur në fazën e seancës dëgjimore. Tribunali i të
u prezantuan Rregullat e reja, Tribunali i Drejtave të Autorit inkurajon negociatat dhe
të Drejtave të Autorit ka marrë vendim në ujditë, dhe rrjedhimisht rastet që dëgjohen
vetëm 7 çështje thelbësore - afërsisht. 1 në kanë prirje të jenë të mëdha - gjegjësisht me
vit. Kjo ndoshta tregon që tregu funksionon vlerë prej disa milionë funte - dhe komplekse
mjaft mirë. Edhepse Tribunali i të Drejtave të pasi vendimi shpesh prek ose një industri
Autorit ka juridiksion mbi një mori çështjesh, të tërë ose një numër të madh të veprave të
të gjitha çështjet që nga viti 2010 kishin të të drejtave të autorit ose të dyja. Procedura
bënin me përcaktimin e kushteve financiare (shtegu) i aplikacioneve të vogla përdoret rrallë

Bordet e Arbitrazhit;
Bordi i Arbitrazhit i të Drejtave të Autorit i
Gjermanisë si shembull
Bordi i Arbitrazhit përbëhet nga Zyra Gjermane
e Patentave dhe Markave Tregtare dhe përfshin
kryetarin ose zëvendësin e tij dhe dy vlerësues.
Anëtarët e Bordit të Arbitrazhit duhet të jenë
të kualifikuar, sipas kushteve të Ligjit Gjyqësor
Gjerman, për të ushtruar funksione gjyqësore.
Ata emërohen nga Ministria Federale e
Drejtësisë dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit
për një periudhë të caktuar kohore, e cila
është së paku një vit; ata mund të riemërohen.
Anëtarët e Bordit të Arbitrazhit nuk obligohen
nga udhëzimet. Presidenti i Zyrës Gjermane
të Patentave dhe Markave Tregtare ushtron
mbikëqyrje administrative të Bordit të
Arbitrazhit.
Çdo palë në një kontest, në të cilën palë
është ndonjë shoqëri mbledhëse, mund të
aplikojë tek Bordi i Arbitrazhit (neni 124) nëse
mosmarrëveshja ka të bëjë me ndonjërën prej
çështjeve vijuese:

Çdo palë në ndonjë kontest në të cilën palë janë
ndonjë organizatë transmetimi dhe ndonjë
operator kabllovik mund gjithashtu të aplikojnë
në Bordin e Arbitrazhit, nëse kontesti ka të bëjë
me detyrimin për të lidhur një kontratë në lidhje
me ritransmetimin kabllor (neni 87 (5), Ligji
për të Drejtat e Autorit).
Bordi i Arbitrazhit njoftohet me kërkesë me
shkrim dhe ia dorëzon kërkesën të paditurit së
bashku me ftesën për të paraqitur komentet me
shkrim brenda një muaji. Procedurat zhvillohen
me shkrim, në përputhje me nën seksionin, dhe
Bordi i Arbitrazhit cakton seancë dëgjimore
nëse njëra nga palët e kërkon këtë dhe palët e
tjera pranojnë një gjë të tillë ose nëse gjykon se
është e dobishme për të sqaruar faktet ose për
të arritur një zgjidhje miqësore.

Dëgjimet para Bordit të Arbitrazhit nuk janë
publike. Nëse parashtruesi i kërkesës nuk
paraqitet në seancë dëgjimore, kërkesa
1. përdorimin e veprave ose kontributeve konsiderohet e tërhequr. Nëse kërkuesi është
të cilat mbrohen sipas Ligjit për të Drejtat e parandaluar, pa fajin e tij, të paraqitet në
Autorit, 2. detyrimin për pagesë për pajisjet seancë, atij i lejohet restitutio in integrum,
dhe mjetet e magazinimit (ruajtjes) në me kërkesë. Bordi i Arbitrazhit vendosë për
përputhje me nenin 54 të Ligjit për të Drejtën kërkesën; kundër vendimit të tyre nuk mund
e Autorit ose operatorëve në përputhje të parashtrohet ankesë. Në aspekte të tjera,
me nenin 54c të Ligjit për të Drejtën e zbatohen dispozitat e Kodit të Procedurës
Autorit, 3. lidhjen ose ndryshimin e ndonjë Civile mutatis mutandis në restitutio in
integrum. Nëse i padituri nuk paraqitet në
marrëveshjeje përfshirëse.
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seancë dëgjimore, Bordi i Arbitrazhit mund të
propozojë një zgjidhje mbi bazën e dosjeve.
Palët që nuk paraqiten pa justifikim bartin
shpenzimet kostot që dalin për shkak të
mosparaqitjes së tyre. Pasojat e mosparaqitjes
së tyre iu komunikohen palëve në thirrjen për
seancë

marrëveshja që i përgjigjet përmbajtjes së
propozimit konsiderohet të jetë arritur nëse
Bordi i Arbitrazhit nuk ka marrë asnjë vërejtje me
shkrim brenda një periudhe prej një muaji pas
dorëzimit të propozimit. Nëse mosmarrëveshja
ka të bëjë me ritransmetimin kabllor, periudha
është tre muaj

Bordi i Arbitrazhit punon drejt arritjes së një
zgjidhjeje miqësore të mosmarrëveshjes
dhe propozon një zgjidhje për palët brenda
një viti pas dorëzimit të kërkesës. Periudha
mund të zgjatet për gjashtë muaj, por në
secilin rast, me pëlqim të palëve. Propozimi i
zgjidhjes konsiderohet se është pranuar dhe

Gjykata e lartë rajonale me juridiksion për vendin
në të cilin gjendet selia e Bordit të Arbitrazhit,
vendosë si gjykatë e shkallës së parë. Ankesa
kundër vendimeve përfundimtare të gjykatës
së lartë rajonale është e mundur për çështjet
e ligjit, në përputhje me dispozitat e Kodit të
Procedurës Civile.

Sistemet e ndërmjetësimit;
Këshilli i ekspertëve të të Drejtëve të
Autorit të Hungarisë si një shembull
Lidhur me çështje specifike që lindin në
mosmarrëveshjet ligjore lidhur me të drejtat e
autorit, gjykatat dhe autoritetet e tjera mund
të konsultohen me Këshillin e Ekspertëve të të
Drejtave të Autorit që funksionon pranë Zyrës
së Pronës Intelektuale duke I kërkuar Këshillit
të jep mendimin e tij profesional. Anëtarët e
Këshillit emërohen për një mandat pesë vjeçar
nga Ministri i drejtësisë në marrëveshje me
Ministrin e kulturës
Me kërkesë, Këshilli i Ekspertëve të të Drejtave
të Autorit mund të jep mendim profesional edhe
në procedurat jashtëgjyqësore për çështje që
lidhen me ushtrimin e së drejtës së përdorimit.
Kur një gjykatë ose një autoritet tjetër kërkon një
mendim profesional nga Këshilli i Ekspertëve të
të Drejtave të Autorit, Këshilli informohet për
zgjidhjen mbi thelbin (meritën) e çështjes duke
dërguar një kopje të saj.
Rregullat e hollësishme të organizimit dhe
funksionimit të Këshillit përmbahen janë dhënë
në 156/1999. (XI. 3.) Korm. dekreti qeveritar.
Këshilli i Ekspertëve për të Drejtat e Autorit ka
maksimum 200 anëtarë të emëruar nga Ministri
i Drejtësisë (aktualisht rreth 180 anëtarë).
Bordi 15 anëtarësh dhe Kryetari (i cili është
anëtar i Bordit) emërohen ndarazi. Ekziston

një kategori e përgjithshme e anëtarëve:
ekspertë me diploma juridike të specializuar në
të drejtat e autorit dhe ekzistojnë edhe listat
e ekspertëve sipas kategorive të ndryshme
të veprave dhe aktiviteteve të lidhura me të
drejtat e autorit (autorë, interpretues, zhvillues
softuerësh, botues, prodhues, etj.)
Këshilli vepron në panele tre ose pesë anëtarësh
ose - në raste më të thjeshta - përmes
ekspertëve individualë. Panelet dhe ekspertët
individualë emërohen nga Presidenti i Këshillit;
kryetari i një paneli dhe një ekspert individual
duhet të kenë diplomë juridike dhe të jenë të
specializuar në fushën e të drejtës së kopjimit.
Kolegjet nuk mbajnë seanca dëgjimore dhe
vendosin në bazë të dokumenteve të vëna në
dispozicion nga policia, prokuroria, gjykatat ose nga ata që kërkojnë mendim të ekspertëve.
Nëse nuk arrihet asnjë marrëveshje ndërmjet
përdoruesve dhe mbajtësve të të drejtave, ose
ndërmjet përdoruesve ose organizatave të
tyre dhe organizatave të menaxhimit kolektiv
mbi normën e pagesës dhe kushtet tjera
të licencimit, ose ndërmjet organizatave të
menaxhimit kolektiv, anëtarëve të organizatave
të tilla, mbajtësve të të drejtave ose përdoruesve
në lidhje me ndonjë kontest tjetër ligjor në
lidhje me menaxhimin kolektiv, çdo palë mund
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t'i drejtohet Bordit të Ndërmjetësimit, të
themeluar në përputhje me nenin 103.
Pikësynimi i procedurës së Bordit të
Ndërmjetësimit është të lehtësojë arritjen e një
marrëveshjeje ndërmjet palëve mbi normën e
pagesës dhe kushtet e tjera të licencimit ose
në lidhje me ndonjë kontest tjetër të shfaqur
në lidhje me menaxhimin kolektiv. Në rastin të
ndonjë procedure të të iniciuar në kontestin
për menaxhimin kolektiv të të drejtave,
Bordi i Ndërmjetësimit informon menjëherë
Ministrin e Drejtësisë, Ministrin e Kulturës dhe
Zyrën. Nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje
ndërmjet palëve, Bordi i Ndërmjetësimit harton
një propozim në lidhje me përmbajtjen e
marrëveshjes të cilin ua komunikon palëve me
shkrim. Palët mund ta pranojnë marrëveshjen
shprehimisht ose në heshtje. Pranim i heshtur
konsiderohet të jetë dhënë nëse palët nuk
parashtrojnë ndonjë kundërshtim në lidhje
me propozimin për marrëveshje në Bordin e
Ndërmjetësimit në afat prej tre muajve nga
data e dorëzimit të saj.
Nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje ndërmjet
përfituesit të përdorimit të lirë dhe mbajtësit
të së drejtës për kushtet mundësimit të
përdorimit falas (neni 95 / A) pavarësisht
mbrojtjes nga shmangia e masave teknologjike
(neni 95), secila nga palët mund t'i drejtohet
Bordi të Ndërmjetësimit. Procedura mund të
iniciohet edhe nga organizatat përfaqësuese
të përfituesit.
Palët mund të pranojnë marrëveshjen e
propozuar nga Bordi i Ndërhyrjes në mënyrë
të qartë ose të heshtur. Pranim i heshtur
konsiderohet të jetë dhënë nëse palët nuk
parashtrojnë ndonjë kundërshtim lidhje
me marrëveshjen e propozuar në Bordin e
Ndërmjetësimit në afat prej 30 ditë nga data
e dorëzimit të saj. Nëse nuk është arritur
ndonjë marrëveshje, përfituesi i përdorimit të

lirë mund të iniciojë procedurën gjyqësor në
gjykatë brenda 15 ditëve nga skadimi i afatit
të parashikuar) dhe mund të kërkojë vendim të
gjykatës që urdhëron mbajtësin e së drejtës të
mundësojë përdorimin falas në përputhje me
kushtet e përcaktuara në kërkesë.
Legjislacioni i Kosovës për të Drejtat e Autorit
ka ndjekur shembullin e tretë dhe ka përcaktuar
kompetenca për shqyrtimin e kërkesave të
ndërmjetësimit në rastin e kontesteve të
përgjithshme për tarifa. Sipas nenit 176 par.
1, Shoqëritë mbledhëse dhe përfaqësuesit e
përdoruesve mund të propozojnë, në bazë të
marrëveshjes së ndërmjetësimit, ndërmjetësim
në kontest në lidhje me përfundimin e një
marrëveshjeje për ritransmetimin kabllor
të transmetimeve; përdorim për dobi të
personave me aftësi të kufizuara; përdorim për
qëllime të mësimdhënies; riprodhim privat ose
të brendshëm; ushtrim të procedurave zyrtare;
dhe regjistrime efemere të bëra nga organizatat
e transmetimit, në mesin e kontesteve tjera.
Shoqëritë mbledhëse - paraqiten si palë në
mosmarrëveshjet për tarifat e përgjithshme
dhe procedura iniciohet me kërkesën e
tyre. Ndërmjetësuesit - kanë një detyrim t'u
përgjigjen kërkesave për ndërmjetësim të
paraqitura nga Shoqëritë Mbledhëse dhe të
zgjidhin raste të tilla sipas ligjeve në fuqi.
Legjislacioni duhet të harmonizohet më tej me
detyrimin për procedura alternative të zgjidhjes
së kontesteve sipas Direktivës 2014/26 / BE
(neni 34) dhe nenit 21 të Direktivës 2019/790
mbi të drejtat e autorit dhe të drejtat e
ndërlidhura në Tregun e Vetëm Digjital. Sistemi
i ndërmjetësimit përdoret edhe nga shoqëritë
mbledhëse dhe përdoruesit, duke qenë mënyra
e vetme për të krijuar zgjidhje kreative me dobi
të ndërsjellë, të cilat nuk janë të mundshme
përmes proceseve gjyqësore.

Ioannis Kikkis
Dr., Universiteti Nanntes
Ekspert ndërkombëtar për të drejtat e autorit
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PRONËSIA INTELEKTUALE
DHE INTELIGJENCA
ARTIFICIALE

Adil Bytyqi
Nëse e shohim vetëm titullin ‘pronësia
intelektuale dhe inteligjenca artificiale’, kjo temë
duket si diçka e pa-eksploruar, apo dikush do të
thoshte që kjo është jo relevante për Kosovë.
Në fakt, është shumë relevante, dhe njejtë sikur
në vende shumë të zhvilluara, edhe në Kosovë
kjo temë do të bëhet e zakonshme në vitet e
ardhshme, duke ditur që zhvillimet teknologjike
më të avancuara depërtojnë shumë shpejt në
Kosovë, si dhe duke marrë parasysh që sektori i
teknologjisë informative është mjaft i zhvilluar
dhe gjithnjë në rritje në vendin tonë. Për këtë
arsye, bizneset, institucionet, profesionistët
dhe zyret e pronësisë intelektuale duhet t’i kenë
parasysh ndryshimet e hovshme teknologjike

që, mes tjerash, përfshijnë inteligjencën
artificiale, të dhënat voluminoze, rrjeti telefonik
5G, printimi 3D etj. Prandaj, meqenëse
inteligjenca artificiale është një temë e re për
Kosovën, rajonin dhe dhe më gjerë, në këtë
artikull do të trajtohet shkurtimisht zhvillimi
i deritanishëm i inteligjencës artificiale,
ndërlidhja me pronësinë intelektuale dhe
ndikimi i inteligjencës artificiale në pronësinë
intelektuale.
Inteligjenca Artificiale (IA) tashmë për shumë
dekada është zhvilluar nëpër botë, ndërsa në
ekonomi të caktuara ka pasur një zhvillim më
të hovshëm si një teknologji mjaft premtuese,
sidomos viteve të fundit me përparimet inovative
në fushën e teknologjisë informative. Duke
marrë parasysh faktin që Pronësia Intelektuale
(PI) mbron dhe nxit zhvillimin e inovacionit
dhe krijimtarisë, është e domosdoshme
që shpikësit, krijuesit, ndërmarrjet dhe
investitorët, si dhe profesionistët që merren
me pronësi intelektuale t’i kenë parasysh disa
aspekte të ndikimit të inteligjencës artificiale
në pronësinë intelektuale.
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1. Kuptimi dhe përmbajtja e
Inteligjencës Artificiale?
Inteligjenca artificiale është shfaqur si një
teknologji që pritet se do të ketë ndikim gjithnjë
e më të madh në të ardhmen, si për ekonominë
ashtu edhe për njerëzimin. Kjo është fushë e
shkencës kompjuterike që përfshinë pajisje
të menqura si kompjuteri, roboti apo ndonjë
pajisje tjetër mekanike, të programuara
në atë mënyrë që të imitojnë inteligjencën
njerëzore, apo të kryejnë veprime të njejta
që kryhen nga njeriu. Pra, duke parë që IA po
zhvillohet shumë shpejt, ajo në të ardhmen
do të ndryshojë mënyrën e jetesës tonë në
punë, shtëpi, komunikacion etj., por gjithashtu
duke avancuar ofrimin e shërbimeve, rritjen e
efikasitetit në prodhim, siguri, shëndetësi dhe
shumë aspekte tjera që ndërlidhen me zhillimin
e shoqërisë dhe të ekonomive në përgjithësi.
Ne tashmë jemi familjarizuar me pajisjet e
inteligjencës artificiale si kompjuteri, telefoni
dhe pajisje tjera teknologjike që përmbajnë
programe dhe aplikacione të ndryshme, që
përveç tjerash përfshijnë edhe lojëra, njohje
të zërit dhe kërkimeve të ndryshme nëpër
internet. Por, në vitet e ardhshme, ne do të
shohim inteligjencën artificiale duke u zgjeruar
më shumë se kurrë në gjithëçka tjetër, duke
filluar nga robotët e deri tek shëndetësia dhe
fushat tjera, siç u cekën më lart.
IA tashmë mund të bëj gjëra, që për njeriun
me njohuri mesatare në këtë fushë, janë
të paimagjinueshme. Dhe ky transformim
i hovshëm teknologjik është arritur me një
ritëm jashtëzakonisht të shpejtë, në më pak
se tri dekada. Transformimi i tillë teknologjik
përfshinë teknika të ndryshme për zhvillimin
e IA-së, ndërsa më e rëndësishmja prej tyre
është të mësuarit e makinës. Kjo është një
lloj inteligjence artificiale që bazohet në
algoritme, që ia mundësojnë makinës të
mësojë kur furnizohet me të dhëna, dhe të
bëjë parashikime apo të marrë vendime pa
ndërhyrjen e njeriut (pa u programuar), duke
u bazuar në ato të dhëna. Prandaj, shumica
e shpikjeve për zgjidhjen e problemeve në
fushën e IA-së, ndërlidhen me të mësuarit e

makinës dhe algoritmet. Por, një teknikë edhe
më e rëndësishme e të mësuarit të makinës
është të mësuarit e thellë. Të mësuarit e thellë
është teknikë që po zhvillohet më së shumti
dhe ka potencial të bëjë revolucion në IA, kur e
shohim se ka një rritje enorme të aplikacioneve
për patentim, që i referohen kësaj teknike.
Pra, të mësuarit e thellë është një formë e të
mësuarit të makinës që përfshinë nivele të
shumta të procesimit të të dhënave sipas të
ashtuquajturave ‘rrjeta nervore’ për kombinim
të algoritmeve (në formën siç funksionon
truri i njeriut). Tashmë kjo është shumë e
rëndësishme në aplikacionet e famshme për
njohje të zërit dhe të përkthimit (të teksteve
dhe të folurit nga një gjuhë tjetër).
Për ta ilustruar këtë periudhë dinamike të
zhvillimeve teknologjike inovative, dy shembujt
e paraqitur në vazhdim domosdoshmërisht
do t’ua zgjojnë lexuesve një lloj imagjinate
kurreshtare për inovacionet e së ardhmes dhe
të tjerëve një lloj nostalgjie për të kaluarën
kur jeta ishte pa teknologji. Kohën e fundit,
ishte shumë viral një artikull i publikuar nga
‘The Guardian’, që ishte mjaft mirë i shkruar
nga një robot GPT-3 që është një lloj programi
gjuhësor që i vetprocedon dhe vetpërpunon
fjalët duke përdorur sinonime, bazuar në të
mësuarit e thellë dhe trajnimet për të shkruar
tekste ngjajshëm me njeriun. Pra, fjala është
për një ese mjaft të gjatë dhe e shkruar njejtë
sikur të shkruhej nga njeriu, ndërsa detyra që
i ishte dhënë robotit ishte që të na bind neve
(njerëzit) që të mos frigohemi nga inteligjenca
artificiale (robotët). Ndërsa për ta shkruar
këtë artikull prej më shumë se 1100 fjalë,
robotit i është kërkuar të shkruaj me gjuhë
të thjeshtë dhe koncize, si dhe ishtë ushqyer
me vetëm disa (më pak se 50) fjalë kyqe nga
njeriu. Natyrisht, një shembull tjetër më i vjetër,
që shumë prej neve e kemi parë në TV dhe
video tjera nëper internet, janë ato ndeshjet e
shahut ndërmjet shahistit të famshëm rus atëherë kampion botëror, Gary Kasparov dhe
kompjuterit të zhvilluar nga IBM në vitet 9061
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ta. Dhe momenti kur Kasparov dorëzohet, ka
qenë një lloj zhgënjimi por edhe entuziazmi tek
njerëzit, sepse inteligjenca artificiale më në
fund dhe për herë të parë kishte triumfuar ndaj
kampionit njeri të shahut.

tonë në Kosovë) duhet të jenë të përgaditura që
t’u përgjigjen këtyre kërkesave dhe fenomeneve
të krijimtarisë artificiale. Këto duhet të
merren parasysh nga politikëbërësit dhe
komuniteti që merret me pronësi intelektuale,
në mënyrë që edhe sistemi i Kosovës të jetë
Tash besoj se është sadopak e qartë se çka lehtë i ndryshueshëm për përshtatjen e bazës
përfshinë inteligjenca artificiale, edhe pse kjo ligjore, sistemeve të inteligjencës artificiale
që është shkruar nuk mjafton për ta kuptuar për administrim të pronësisë intelektuale, por
mirë IA-në dhe çështjet tjera të ngjashme edhe nga komuniteti i biznesit, krijuesve dhe
që ndërlidhen me teknologjinë. Sa i përket prodhuesve që ndërveprojnë me inteligjencë
zhvillimeve teknologjike lidhur me pronësinë artificiale, në mënyrë që të shfrytëzojnë sa
intelektuale, përmes IA-së synohet digjitalizimi më mirë të drejtat e tyre përmes sistemit të
i procedurave për aplikim dhe mbrojtje të pronësisë intelektuale.
pronës intelektuale, përfshirë lehtësime në
klasifikim dhe përkthime tek patentat, kërkime Sidoqoftë, për t’u kthyer prapë në temë, tash do
dhe ekzaminim për markat e mëparshme të trajtohen aspektet e ndikimit të inteligjencës
figurative, dhe procese tjera të administrimit artificiale në mbrojtjen e pronësisë intelektuale,
të pronësisë intelektuale. Prandaj, sistemet e më konkretisht në të drejtën e autorit.
pronësisë intelektuale (përfshirë edhe sistemin

2. E Drejta e Autorit dhe
Inteligjenca Artificiale
E drejta e autorit mbron veprat origjinale që
reflektojnë personalitetin e krijuesve të tyre,
dhe për shumë vepra kohëzgjatja e mbrojtjes
llogaritet duke ju referuar jetës së autorit.
Pra, e drejta e autorit nderlidhet ekskluzivisht
me kreativitetin e njeriut dhe kjo reflektohet
në qëllimin e mbrojtjes dhe kohëzgjatjen.
Por, e drejta e autorit ka pësuar ndryshime
të vazhdueshme nga teknologjia. Mbrojtja

e veprave të prodhuara nga kompjuteri ka
filluar diku në vitet ’80-ta. Pastaj, zhvillimet
teknologjike vazhdimisht kanë ngritur çështje
lidhur me të drejtat autoriale, duke përfshirë
përdorimin e veprave të mbrojtura, përdorimin
e të dhënave të ndryshme nga programet
kompjuterike, pastaj mbrojtja e aplikacioneve,
programeve, si dhe veprave të prodhuara nga
IA.

2.1. Në çfarë mënyre sistemet e IA-së përdorin të dhëna dhe vepra të mbrojtura
me të drejtën e autorit?
E drejta e autorit është e ndërlidhur me IA në
mënyra të ndryshme. Sistemet e të mësuarit të
makinës, mësojnë nga të dhënat që mund të
jenë të mbrojtura me të drejtën e autorit dhe
të drejtat tjera të përafërta. P.sh. një sistem që
prodhon muzikë mund të programohet duke
përdorur vepra të ndryshme muzikore, dhe
secila prej atyre veprave mund të jetë e mbrojtur
nga të drejtat e autorit që mund të shkelen nga
sistemi i tillë. Disa sisteme të IA-së përmes
kombinimeve dhe përdorimit të të dhënave
mund të prodhojnë vepra arti, dhe ato veprat
62

e përdorura që përdoren nga sistemi mund të
jenë të mbrojtura veç e veç. Pastaj, disa të tjera
mund të prodhojnë kopje të veprave ekzistuese,
dhe nëse kjo bëhet pa autorizim, shkelen të
drejtat e autorit apo autorëve. Kodi softuerik në
të cilin sistemi i IA-së shkruhet/programohet,
poashtu mbrohet me të drejtën e autorit të
krijuesit të tij. Prandaj, ofrimi i mbrojtjes për të
gjitha këto, ua mundëson krijuesve të softuerit
të IA-së që të paguhen dhe të kontrollojnë
mënyrën e përdorimit të softuerit nga të tjerët.
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Siç u cek, pra sistemet e të mësuarit të makinës,
mësojnë nga të dhënat e gatshme dhe të
çasshme në internet, duke përfshirë veprat e
mbrojtura si librat, muzikën apo fotografitë.
P.sh. një projekt i quajtur ‘Projekti i Ardhshëm
Rembrandt’ kishte programuar IA-në që të
krijojë një pikturë të stilit të Rembrandtit, dhe
programi kishte përdorur të dhëna nga 346
vepra të Rembrandtit që ta krijojë një pikturë
të tillë. Kështu, çdo vepër e përdorur nga IA
mund të jetë e mbrojtur me të drejtë autoriale.
Kjo nënkupton se nevojitet leja e pronarit të
veprës, nëse nuk ekziston ndonjë përjashtim
tjetër, për përdorimin e veprës së mbrojtur. Kjo
leje mund të jepet duke përdorur licencimin që
përcakton se kush mund ta përdorë atë vepër,
si, dhe pse mund ta përdorë atë. Kështu është
e mundur që të shmanget shkelja e të drejtës
së autorit duke përdorur veprat e licencuara,
apo ato që nuk janë të mbrojtura me të drejta
autoriale, psh. veprat që u ka kaluar mbrojtja
prej 70 vitesh pas vdekjes së autorit etj. Pra,
përveç nëse një vepër është e licencuar, është
pa mbrojtje autoriale apo vepër që mund të
përdoret me përjashtim të veçantë, një vepër e
krijuar nga IA do të shkelë të drejtën e autorit,
nëse kopjon apo përdorë veprat e tilla.
Sidoqoftë, çështja lidhur me veprat e krijuara
nga inteligjenca artificiale, tash për tash, nuk
është temë urgjente akademike dhe nuk është
studiuar ende sa duhet. Kështu, vija ndërmjet
përdorimit të drejtë dhe shkeljes së të drejtës
së autorit edhe për një kohë mund të jetë
goxha e paqartë për veprat e krijuara nga
njeriu dhe ato nga IA, apo kur veprat e njeriut
ripërpunohen nga IA. Një shembull tjetër i
kohëve të fundit, është rasti i një francezi nga
Parisi, koleksionues i pikturave të famshme që
kishte blerë për rreth dhjetëmijë euro pikturën
e njohur Le Comte de Belamy, të ripërpunuar
nga IA përmes algoritmeve matematikore.
Pra, sa më e avancuar dhe më e menqur që
bëhet inteligjenca artificiale, përveq veprave
artistike, ajo do të jetë në gjendje të krijojë gjëra
që, në këtë kohë, nuk mund t’i imagjinojmë
(e mos të flasim për një botë të dominuar
nga inteligjenca artificiale, siç paraqitet në
filma të ndryshëm të prodhuar nga hollivudi

amerikan). Prandaj, politikëbërësit duhet ta
kenë parasysh që legjislacioni duhet të jetë
i rregulluar që t’i adresojë ato çështje. Për
më tepër, politikëbërësit dhe shërbyesit civil
kanë për detyrë që të përshtasin ligjet dhe të
parashikojnë se ku do të shkojë teknologjia e
së nesërmes në mënyrë që t’i bëjnë/ndryshojnë
politikat dhe ligjet që kjo fushë të jetë e mbuluar
dhe të drejtat autoriale të mund të mbrohen.
Megjithëse, legjislacioni kurrë nuk mund t’i
mbulojë të gjitha fushat dhe detajet për shkak
se rastet janë të ndryshme, prandaj ekzistojnë
juristët për t’i mbuluar dështimet ligjore.
Pra, çështja nëse e drejta e autorit mund
të konsiderohet për veprat që krijohen nga
inteligjenca artificiale ende është relative, por
është pak më e qartë nëse ato mund të jepen për
qeniet tjera, përveç njerëzve. Lidhur me këtë,
në Gjykatën e Apelit të Shteteve të Bashkuara
të Amerikës – Çarku i Nëntë, së fundi është
trajtuar një rast që ka qarkulluar shumë nëpër
faqet e komunitetit të pronësisë intelektuale,
me kafshët (majmuni ‘NARUTO’). Konkluzioni
i kësaj Gjykate ishte se majmuni nuk mund
të jetë pronar i të drejtës së autorit për fotot
(selfie) të cilat i kishte shkrepur vetë. Ngjarja
kishte ndodhur në një ishull të Indonezisë,
ku një fotograf i kafshëve të egra, kishte lënë
fotoaparatin e tij vet në natyrë duke qëndruar
në distancë, dhe majmuni Naruto kishte marrë
fotoaparatin dhe ka filluar të shkrepë fotografi
magjepsëse të tij dhe të ambientit përreth.
Pas publikimit të fotove nga fotografi britanik,
ato kishin bërë shumë bujë nëpër internet,
e rrjedhimisht kanë sjellë edhe përfitime
financiare për fotografin dhe publikuesit e tij.
Por, Shoqata për Trajtimin Etik të Kafshëve e
kishte paditur fotografin dhe publikuesit, për
shkelje të të drejtave autoriale. Ata, poashtu
pretendonin se mjetet nga publikimi i fotove
duhet të përdoren për mbrojtjen e kafshëve.
Gjykata amerikane vendosi të hedhë poshtë
padinë duke thënë se majmuni Naruto nuk
mund të jetë pronar për të drejtën autoriale
të fotove. Pra, nëse e drejta e autorit nuk i
takon majmunit Naruto, atëherë mund të
konsiderohet se ato fotografi janë publike.
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Megjithatë, mbetet ende e paqartë nëse edhe
veprat e krijuara nga inteligjenca artificiale
janë të mbrojtura nga e drejta e autorit. Nëse
bazohemi në vendimin e gjykatës amerikane
për rastin e majmunit Naruto, përgjigjja është
e thjeshtë që të gjitha ato vepra që nuk janë
krijuar nga njeriu, janë vepra publike (pa autor).
Por, pastaj kishim rastin e pikturës Le Comte de
Belamy, dhe shtrohet pyetja nëse dikush mund
të bëj kopje të saj sa të dojë, pa u frikësuar që
do të paditet për shkeljen e të drejtës së autorit.
Kështu, shumë nga zyret për të drejtën e autorit
të shteteve të ndryshme (psh. në Angli) i japin
të drejtë autoriale personit që e programon
kompjuterin për krijimin e veprave të tilla, e
rrjedhimisht edhe për rastin e kafshëve (sikur
majmuni Naruto) edhe pse nuk është trajtuar
në gjykatën angleze apo të BE-së, në bazë të
rasteve të ngjashme të mëhershme, e drejta
e autorit do t’i takonte pronarit të kafshës,
pronarit të pronës së paluajtshme ku gjendet
kafsha, kopshtit zoologjik, ose personit që
ndërmerr veprime që të realizohet vepra e
tillë nga kafsha në rastet kur kafsha është në
natyrë (pa pronar). Ndërsa, në zyre të tjera
(p.sh.në Amerikë) programuesit e tillë nuk e
kanë të drejtën autoriale, pra Zyra e Shteteve

të Bashkuara nuk i regjistron kërkesat nëse
vëren se ato vepra nuk janë krijuar nga njerëzit.
Prandaj, nëse në të ardhmen zyret që kanë
çasje të tillë ndryshojnë çasje që autorësinë
ta trajtojnë sikur Zyra Angleze, në mënyrë që
veprat e krijuara nga IA të mos mbesin pa autor,
atëherë edhe të drejtat e autorit në raste të
ngjashme me majmunin Naruto do t’i takonin
pronarit të kafshës, rezervatit ku ndodhet
kafsha, ose personit që ndërmerr veprime për
atë foto (fotografit në rastin Naruto). Pastaj,
çështje tjetër e diskutueshme është se çka
ndodhë me veprat artificiale sikur në rastin
e pikturës Le Comte de Belamy, nëse do të
trajtohen njejtë me veprat e njeriut nga zyret
për të drejtat e autorit, për shkak se veprat e
krijuara nga IA do të jenë shumë të njejta me
veprat e krijuara nga njeriu, dhe zyret për të
drejtat e autorit nuk kanë kapacitete të vërejnë
dallimet mes tyre. Prandaj, edhe në Kosovë
duhet të shohim mundësitë nëse veprat e
prodhuara nga makina apo proceset mekanike
që veprojnë pa ndërhyrje apo kontribut kreativ
nga një autor që është qenie njerëzore, duhet
të mbrohen, apo duhet të përjashtohen nga
mbrojtja autoriale në të ardhmen.

Tetor, 2020
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Ilir Rogova1

“KUFIZIMI I MBROJTJES SË
PROGRAMEVE KOMPJUTERIKE
VETËM ME TË DREJTËN E
AUTORIT – PËRPARËSI APO
MANGËSI?”
Në vend të abstraktit
Pronësia intelektuale, krahasuar me lëmenjtë e
tjerë, është një sferë “relativisht” e re e së drejtës.
Kjo fushë përcakton të drejtat dhe njëkohësisht
iu ofron mbrojtje juridike autorëve dhe shpikësve
për veprat, përkatësisht shpikjet e tyre. Për shkak
të kreativitetit të pakufizuar njerëzor, është
shfaqur edhe nevoja e kategorizimit të pronës
intelektuale, bie fjala në të Drejtën e Autorit, të
Drejtën e Patentave e kështu me rradhë.2 Prona
intelektuale, sidomos në Europë, është trajtuar
si e drejtë morale, me të cilën bartësi i saj është
mjaftuar me njohjen e gjërë për veprën e tij.
Mirëpo kohëve të fundit, prona intelektuale
konsiderohet aset fitimprurës. Për këtë arsye,
bizneset derdhin investime milionëshe që të
prodhojnë teknologji, e cila iu garanton kthimin
e investimit. Në mënyrë që teknologjia e tyre të
mos përvetësohet nga palët e treta, nevojitet
mbrojtje juridike solide.
Në shtetin e Kosovës, çështja e mbrojtjes juridike të programeve kompjuterike, mundësohet
vetëm përmes të Drejtës së Autorit. Ky punim do të trajtoj disa nga aspektet abstrakte të së
Drejtës së Autorit dhe Patentimit, pra në lidhje me programet kompjuterike, si dhe do analizoj
përparësitë dhe mangësitë e këtij “realiteti juridik”. Për këtë, do të bëhet një analizë krahasimore
në mes të Kosovës dhe ShBA-ve.
1 Studimet Bachelor i ka kryer në Universitetin e Prishtinës Fakulteti Juridik. Nivelin Master të studimeve e ka përfunduar
pranë Universitetit të Syrakuzës në shtetin e Nju Jorkut, me koncentrim në të Drejtën e Pronësisë Intelektuale. Aktualisht
ushtron profesionin e avokatit. E falenderoj Zyrën për të Drejtën e Autorit për mundësinë e dhënë që të shkruaj këtë punim.
2 Dizajni Industrial, Varitetet Bimore, Markat Tregtare, Qarqet e Integruara dhe Sekretet Tregtare.
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Mbi “veprën” dhe “shpikjen”
Gjatë fundit të shekullit të kaluar dhe tani
përgjatë këtij, jemi duke përjetuar zhvillim të
hovshëm të teknologjisë informative. Shtetet e
kanë normuar në mënyrë të ndryshme çështjen
e mbrojtjes së pronës intelektuale në lidhje me
programet kompjuterike. Disa, siç është rasti
i ShBA-ve, e lejojnë mundësinë që programet
kompjuterike të mbrohen përmes “Patentimit”;
“Dizajnit Industrial”; si dhe në çdo kohë përmes
“të Drejtës së Autorit”. Kosova në anën tjetër,
krijuesve të programeve kompjuterike iu ka
ofruar mbrojtje vetëm me “të Drejtë të Autorit”.3
Ligjvënësi kosovar, me anë të Ligjit për të
Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta,
në mënyrë shprehimore ka parapërcaktuar se
vepër e mbrojtur e autorit konsiderohet, në mes
të tjerave, edhe programet kompjuterike.4 Pra,
sa i përket mbrojtjes juridike të programeve
kompjuterike në Kosovë, kemi vetëm “autorë”
që shkruajnë “vepra”, kurse tek rasti i ShBA-ve,
të njëjtit mund të trajtohen edhe si “shpikës”
dhe “dizajnues”. Ajo çka pranohet ndër të gjithë
autorët është se eziston një vijë ndarëse, që
përjashton mbrojtjen e përbashkët me patentë
dhe me të Drejtë të Autorit; pra, mbrojtja
juridike jepet ose me njëren, ose me tjetrën
fushë, por jo me të dyjat.5
Dallimi esencial i “veprës” nga “shpikja”,
përpos që konsiston në lëndën e krijimitarisë,
qëndron në faktin se “vepra” mbron shprehjet
e përdorura nga autori (“atë çka vepra thotë”),
kurse “shpikja” mbron funksionin (“atë çka
shpikja kryen”).6 Një tjetër dallim është se e
drejta bazë që i jepet autorit për “veprën e
tij” është e drejta e ndalimit të riprodhimit të
veprës, kurse, shpikësit për “shpikjen” e tij, i

jepet e drejta e përjashtimit të të gjithëve nga
shpikja. Nga vetë kuptimi i fjalës “riprodhim
i veprës”, nënkuptohet se mbrojtja juridike
kufizohet në vetë veprën, - në atë që vepra
thotë, - por nuk shtrihet edhe në idenë prapa
veprës, aspektin funksional të veprës, sistemin
e funksionimit, procedurat, e kështu me
rradhë.7 Si shembull, një person nuk mund
ta kopjojë “veprën” përmes përvetësimit të
shprehjeve në atë “vepër”, por i njëjti mund ta
krijoj një “vepër” bazuar në idenë e njëjtë. Ose,
një program kompjuterik që kryen një funksion
të caktuar, konsiderohet “vepër”, por kjo nuk
i ndalon personat e tretë që ta zhvillojnë një
“vepër” tjetër që kryen funksionin e njëjtë,
kuptohet pa e përvetësuar përmbajtjen e njëjtë
të gjuhës programuese/kodit të programimit.8
Po çka nëse një krijues dëshiron të mbroj një
“vepër” – program kompjuterik - që ab intra
ka aspekte funksionale, e që për krijuesin e
saj është shumë më e rëndësishme ndalimi
i personave të tretë që ta përvetësojnë
“funksionalitetin e veprës”, se sa atë që
“vepra e thotë”. Në praktikë mund të hasim
disa programe kompjuterike aq të avansuara,
saqë trajtimi i saj si “vepër” mund të jetë
dekurajuese për krijuesin e saj, për faktin se iu
lejon personave të tretë pa kopjojnë idenë apo
funksionin pa rezikuar përgjegjësinë juridike. Si
shembull, bie fjala për tekonologjinë “1-Click”
të gjigandit të teknologjisë “Amazon”.9 Me
këtë shpikje u mundësua metoda e blerjeve
online të produkteve të listuara në ueb-faqen
e kompanisë “Amazon”. Esenca e kësaj shpikje
ishte shikimi i produktit, vendosja në shportë e
të njëjtit dhe kryerja e pagesës – të gjitha këto

3 Programet për kompjuterë janë të përjashtuara në mënyrë shprehimore nga lënda e patentueshme sipas Ligjit nr. 04/L-029
për Patenta. Njëjtë, programet janë të përjashtuara nga mbrojtja sipas Ligjit për Dizajnin Industrial. Këto norma ligjore janë
hartuar në përputhje me Direktivën e Bashkimit Europian 2009/24/EC.
4 Shih Nenin 8 par.2, nën-par. 2.2. të Ligjit nr. 04/L-065 Për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
5 Pamela Samuelson, Staking The Boundaries of Software Copyrights in The Shadow of Patents, 71 Florida Law Review, 243,
245 (2020).
6 Shubha Ghosh, Do The Games Never End?, 71 Florida Law Review, 76, 76 (2020).
7 Shih Nenin 12 par.1, nën-par.1. të Ligjit nr. 04/L-065 Për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
8 Ka edhe shumë dallime të tjera të cilat ndoshta do të trajtohen në një punim tjetër. Tani për tani, do të fokusohemi në çështjen bazë të këtij punimi.
9 Lëndë e mbrojtur me patentë “US 5,960,411”, tanimë i skaduar.
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online. Për realizimin e kësaj metode, krijuesit
të saj i është nevojitur hartimi i një programi
të komplikuar, e që i njëjti implementohet pra
përmes kompjuterit. Përpos blerjeve online
në këtë faqe, bartësi i së drejtës, iu kishte
licencuar të drejtat edhe dy kompanive të tjera
dhe atë: “Apple” dhe “Barnes & Nobles”. Fitimet
e gjeneruara nga kjo shpikje, veçse e kanë
tejkaluar shumën prej disa miliarda dollarë, e
që del se i tërë investimi i shpikësit të metodës
“1-click” është kthyer.

Sikur në ShBA të vlente regjimi juridik i Kosovës,
atëherë patenti i lartëcekur do të ishte refuzuar
si absolutisht i pavlefshëm, kurse programet
që ofrojnë “blerje online” do të mund të
mbroheshin me anë të Drejtës së Autorit në
çdo kohë. A do të ishte kjo një incentivë/nxitje e
duhur për krijuesin e veprës që të shpenzoj aq
shumë para për një metodë kompjuterike, nëse
metoda e njëjtë mund të përvetësohet mbi
bazën se “e Drejta e Autorit nuk përfshinë idenë,
metodën procedurën, sistemin, funksionin”?!
Sigurisht që jo.

“Programet kompjuterike në kuadër të së
Drejtës së Autorit”
Programet kompjuterike u shfaqen dikur në
fundvitet e ’50-ta. Kompjuterët e parë ishin të
programuar që të ekzekutojnë një ose shumë
pak funksione e që të njëjtat, ishin në tërësi
të lidhura me atë kompjuter. Megjithatë, me
kalimin e kohës, me zhvillimin e kompjuterit,
u mundësua edhe zhvillimi i programeve të
ndryshme, të cilat nuk qenë të lidhura për një
kompjuter, por të njëjtat funksiononin edhe në
kompjuterët tjerë.10 Nëse në fillet e programeve
kompjuterike, zhvillues të tyre kanë qenë vetëm
kompanitë që kanë prodhuar kompjuterë,

sot kjo gjendje ka ndryshuar dhe çdo person
me aftësi në programim mund ta bëjë këtë.
Meqenëse mundësitë e zhvilimit të programeve
kompjuterike janë të mëdha, atëherë lind edhe
nevoja për mbrojtje juridike të tyre.
Që në fillim, kishte dilema se cila do të ishte
mbrojtja juridike më e mirë për programet
kompjuterike. Për këtë çështje, Kongresi i ShBAve ndërtoi një komision të veçantë, i cili analizoi
në mënyrë të thuktë mbrojtjen e programeve.
Në mes të tjerash, Komisioni raportoi se: “e

10 Raporti nga Dhoma e Përfaqësuesve në Kongresin e ShBA-ve, në lidhje me ndryshimet ligjore për të Drejtën e Autorit [H.R.
Rep. No. 94-1476, 94th Cong., 2d Sess. 57 (1976)] [cit: ROBERT A. GORMAN, ET AL, COPYRIGHT: CASES AND MATERIALS 21516 (9th ed. 2017)].
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Drejta e Autorit ka për qëllim që të ju ofroj të
pronësi autorëve, për shprehjet e tyre. Metodat
e tjera të pronës intelektuale, nuk mund
të përputhen me programet kompjuterike,
sepse ato metoda funksionojnë në mënyra të
ndryshme. Si shembull, për fitimin e Patentës,
krijuesi të tejkaloj procedurat rigoroze në lidhje
me ekzaminimin e bërë nga Zyra e Patentave.”11
Si rezultat, u krijua edhe baza ligjore që mbrojtja
për programet kompjuterike të ofrohet përmes
së Drejtës së Autorit.
Aktualisht, e Drejta e Autorit shërben si
baza më e zakonshme ligjore për mbrojtjen
e programeve kompjuterike. Për të krijuar
një program, autorit të saj i nevojitet të bëjë
zgjedhje dhe përmbledhje të instruksioneve.
Kjo përmbledhje, në kuptim të ligjit, paraqet
“veprën”.
Është me rëndësi të thuhet se për të fituar të
Drejtën e Autorit mbi një “vepër”, e njëjta duhet
të jetë origjinale, e njëjta të krijohet, - mbrojtja
fillon në momentin e krijimit të veprës, - dhe
ai krijim duhet të shprehet. Në Kosovë pra, sa i
përket mbrojtjes së programeve kompjuterike,
nuk nevojitet plotësimi i asnjë “formaliteti”
në procedurë administrative, mjafton që të
plotësohen tre elementet bazike.12

sipas ligjit, por nëse përdoret analogji me
rastet e vendosura nga gjyaktat në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, ndoshta aty mund ta
nxjerrim kuptimin e ndoshta edhe ta përdorim
si argument në rastet pranë gjykatave të
Kosovës. Në rastin më të rëndësishëm mbi
përcaktimin e origjinalitetit, Feist Publications
vs. Rural Telephone Service, Gjykata Supreme
e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte
vendosur se një vepër është origjinale nëse: (i)
është krijuar në mënyrë të pavarur nga autori;
si dhe (ii) e njëjta posedon nivel sado të vogël të
kreativitetit.13 Sa i përket “shprehjes”, e njëjta
duhet të interpretohet në kuptimin e gjërë,
ashtu siç edhe vetë ligjvënësi e ka përcaktuar.
Këtu mjafton që autori ta shprehë veprën e
tij në çfardo mënyre, siç mund të jetë hartimi
i instruksioneve të programit kompjuterik.
Arsyeja se pse veprat duhet të “shprehen”
ka dy argumente mbështetëse, e para është
komunikimi i saj publikut të gjërë, kurse e dyta
është vendosja e kornizave të mbrojtjes së
veprës. Kështu si shembull, një autor nuk mund
të pretendoj se ka krijuar vepër vetëm nëse “e
mendon” atë; një poet nuk mund të pretendoj
se ka krijuar një poezi vetëm nëse e gumëzhit
me zë të ulët, e kështu me rradhë. Prandaj,
shprehja e veprës duhet të bëhët mënyrë që
publiku ta kuptoj atë, siç mund të jetë prodhimi
i një libri, shkrimi i një poezie mbi çfardo
mjeti të prekshëm – rrjet social, fletore, libër,
telefon e kështu me rradhë. Kur plotësohen
dy elementet e lartëshënuara, vepra “krijohet”
dhe si e tillë mbrohet. Nuk ka afat kohor se kur
krijohet vepra, e as nuk ka shkallë të krijimit të
veprës; vepra krijohet në cilindo moment që
plotësohen dy kushtet e para.14

Pra, në aspektin e përgjithshëm një “vepër”
fiton mbrojtje kur plotëson të tre kushtet e
lartëcekura në mënyrë kumulative. Se kur
plotësohen këto kushte, dallon prej rastit në
rast. Sa i përket programeve kompjuterike,
përmbledhja e instruksioneve të cilat më vonë
kryejnë funksione duhet të jetë origjinale, këto
instruksione shprehen me rastin e hartimit
të programit kompjuterik dhe rrjedhimisht, Kësisoj, autorët e programeve kompjuterike,
“vepra” si tërësi, krijohet.
në mënyrë që të gëzojnë mbrojtje juridike,
duhet të bëjnë një zgjedhje dhe përmbledhje të
Që të kuptohen më mirë tre kushtet, duhet instruksioneve, që kjo përmbledhje të ketë një
të analizohen secila veç e veç. Se çka nivel sado të vogël të kreativitetit personal të
konsiderohet “origjinale” nuk kemi përkufizim krijuesit, e që tërë kjo përmbledhje të shprehet

11 Final Report of the National Commission on Neë Technological Uses of Copyrighted Works (1978) [cit: ROBERT A. GORMAN,
ET AL, COPYRIGHT: CASES AND MATERIALS 215-16 (9th ed. 2017)].
12 Shih Nenin 7 dhe 8 par. 1, të Ligjit për të Drejtën e Autorit në Kosovë.
13 Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service, 499 U.S. 340 (1991).
14 Shih Nenin 9 të Ligjit për të Drejtën e Autorit.
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në një mjet të prekshëm – gati në të gjitha
rastet në një kompjuter. Kur plotësohen këto
elemente, autori krijon programin kompjuterik,
vepër të autorit.

Përparësitë e mbrojtjes
së programeve
kompjuterike si vepra
të autorit

Përparësi tjetër është periudha kohore e
zgjatjes së veprës, sipas rregullave për të
Drejtën e Autorit, e që zgjat gjatë tërë jetës së
autorit si dhe 70 vite pas vdekjes së tij, kurse
tek rasti i shpikjeve, mbrojtja zgjat vetëm 20
vite që nga viti i dorëzimit të aplikacionit për
patentim.

Përparësi tjetër e veprave, sipas Konventës së
Bernës, është i ashtuquajturi “trajtimi kombëtar
i veprave të huaja”. Kjo nënkupton se një vepër
e krijuar në një shtet anëtar të Konventës së
Bernës, nuk ka nevojë për plotësimin e asnjë
formaliteti në shtetin tjetër anëtar sepse
mbrojtja njihet edhe në shtetin e huaj me vetë
Siç edhe u shtjellua më sipër, në Kosovë, faktin e krijimit të veprës. Kjo nuk është e njëjta
e vetmja mundësi për mbrojtje juridike të me rastin e shpikjeve, sepse, regjistrimi dhe
programeve është pikërisht e Drejta e Autorit. mbrojtja e shpikjeve duhet bërë në secilin shtet
Kjo i ka disa përparësi dhe atë, shmangia e veç e veç.15
procedurave administrative për gëzimin e
mbrojtjes, niveli i ulët i kreativitetit, përvetësimi Mbi të gjitha, vepra e autorit gëzon mbrojtje
në një masë të ulët nga veprat paraprake, me vetë faktin e krijimit të saj. Kjo është një
kopjimi i ideve, parimeve dhe funksioneve përparësi sidomos në rastin e kompanive që
të programeve ekiztuese. Kjo mund të jetë zhvillojnë programe kompjuterike, ngase iu jep
e dobishme për shoqërinë e Kosovës sepse mundësi licencimin apo bartjen e të drejtave
përdoruesit e tyre mund të kenë më tepër tek palët e treta të interesuara, në procedurë
mundësi të bëjnë zgjedhje të produkteve/ të shpejtë, pa pasur nevojë të pritet për asnjë
shërbimeve. Në të njëjtën kohë, publiku do të formalitet procedural-administrativ.
mund të ketë më shumë qasje në informacion.
Kjo poashtu iu shërben autorëve me njohuri
bazike mbi programim, të provojnë krijimin
e veprave të reja, duke iu shmangur kështu
procedurave administrative të regjistrimit të
shpikjeve. Niveli i kreativitetit në rastin e fitimit
të patentës kërkohet të arrij shkallën e risisë
absolute, që shpaloset për herë të parë, kurse
tek e Drejta e Autorit, kreativiteti mund të jetë
minimal; pra për aq sa nuk kopjohen në masë
shprehjet e veprave ekzistuese. Tek shpikja,
kërkohet detyrimisht një hap shpikës, kurse Disa nga mangësitë e mbrojtjes së programeve
tek e Drejta e Autorit, programi kompjuterik kompjuterike si “vepra” mund të jenë
mund të kryej funksione të zakonshme e të përvetësimi i funksioneve që kryen programi,
mirënjohura për të gjithë, pa pasur nevojë për zbërthimi veprës dhe shfrytëzimi i lirshëm.
ekzaminim të hapit shpikës.
U tha përgjatë gjithë këtij punimi se shpikja
mbron funksionin, gjë që nuk është e njëjtë për
veprën. Disa programe kompjuterike, siç ishte

Mangësitë e mbrojtjes
së programeve
kompjuterike si vepra
te autorit

15 Kosova ende nuk është pjesë e Konventës së Bernës.
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teknologjia “1-click” e kompanisë Amazon,
kryejnë funksione komplekese. Në cilësi të
veprës, kushdo do të mund të përvetësonte
idenë dhe funksionalitetin e shërbimeve të
atilla online, - pra shit-blerjen e sofistikuar,
- por, si shpikje, e njëjta gëzoi mbrojtje për
gjithsejt njëzetë vite. Krijuesit që i bartin
të drejtat mbi shpikje, kanë monopol më
të “fuqishëm” mbi krijimtarinë e tyre, sesa
autorët mbi “veprat” e tyre. Për bartësin e të
drejtës mbi programet kompjuterike siç ishtë
“1-click”, është shumë më e rëndësishme
të mbrohet funksionaliteti sesa përdorimi i
instruksioneve (“shprehjeve”).16 Disavantazhi
primar i krijuesve është pikërisht ky, pavarësisht
nivelit të kreativitetit, risisë, hapit shpikës, në
Kosovë programi kompjuterik mbrohet vetëm
si “vepër”. Të qenurit vepër, nënkupton se
mbrojtja shtrihet vetëm në instruksione, e jo
edhe në idenë, funksionin, procedurën, apo
sistemin e saj. Rrjedhimisht, autori i veprës në
momentin e krijimit të një programi sado të
sofistikuar, nuk mund ti përjashtoj të tretët nga
përvetësimi i ideve, sistemeve apo funksioneve
të veprës së tij.
Së dyti, programet kompjuterike si vepra,
lejohet të zbërthehen nga poseduesi i licencës
apo edhe personi i tretë që e disponon një kopje
të programit kompjuterik. Ndonëse zbërthimi
nuk mund të përdoret për ta krijuar programin
e ri me qëllimin e shprëndarjes në treg,
prapëseprap kjo iu jep të drejtë personave që ta
zbërthejnë programin. Esenca e problemit në
këtë rast është se me zbërthimin e programit,
personi i tretë mund të vie deri tek studimi i
idesë, funksionit apo sistemit të programit,
e që më pas mund ti ndryshoj instruksionet
minimalisht për ta krijuar veprën e tij. Në
anën tjetër, shpikjet janë të shpalosura dhe
të qasshme për publikun, por, është e ndaluar
zbërthimi i saj, e nëse bëhet kjo, paraqet shkelje
të patentës.17

paraprake nga bartësi i së drejtës. Kjo e drejtë
nuk lejohet tek rasti i shpikjeve. Shfrytëzimi i
lirshëm vie në shprehje kryesisht tek përdorimi
personal, pa qëllime të shprëndarjes/shitjes së
veprës. Njëjtë sikur tek e drejta e zbërthimit,
shfrytëzimi i lirshëm iu mundëson personave
të tretë që ta studiojnë veprën asisoj, që t’ia
përvetësojnë aspektet që nuk gëzojnë mbrojtje.

Përfundimi

Prona intelektuale është aset fitimprurës,
prandaj edhe shteti duhet ti kushtoj vëmendje
dhe të gjejë mundësi që ti nxitë krijuesit me
anë të ofrimit të mbrojtjes adekuate juridike.
Së fundmi, shfrytëzimi i lirshëm (Fair Use) Sipas vlerësimit tim, përjashtimi i programeve
nënkupton se personi i tretë mund ta shfrytëzoj kompjuterike nga lënda e patentueshme shkon
të drejtën e autorit pa pasur nevojë për licencë në disavantazh të shtytjes së krijimtarisë. Shteti
16 Shprehje në këtë kuptim mund të jetë dizajni i web-faqes, renditja e tabelave, renditja e produkteve, etj.
17 Për zbërthimin e veprës, shih Nenin 123 të Ligjit për të Drejtën e Autorit.
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Dallimi i “veprës” prej “shpikjes” qëndron në atë
se “vepra” mbron vetëm shprehjet e përdorura
në atë vepër, kurse “shpikja” mbron funksionin,
atë që shpikja kryen. Pikërisht këtu lind edhe
problemi për disa krijues të programeve
kompjuterike, të sofistikuara, të cilat janë risi
absolute në kuptim të kryerjes së funksioneve.
Në ShBA ekziston mundësia e mbrojtjes së
programeve kompjuterike me anë të Patentës,
kurse në Kosovë lejohet mbrojtja vetëm me anë
të së Drejtës së Autorit. Në kuadër të Bashkimit
Evropian, patentimi i programeve kompjuterike
Nënvendosja e programeve kompjuterike per se nuk lejohet, por, nëse një program është
në fushat e pronësisë intelektuale është e shpikur si pjesë e një makine/aparati të ri, mund
thjeshtë. Në shumicën dërmuese të rasteve, të konsiderohet “shpikje” dhe të fitoj patentën
mbrojtja bëhet përmes së Drejtës së Autorit, si pjesë përbërëse e asaj makine, duke pasur
por, ka raste që bëhet edhe përmes Patentës parasysh faktin se makina/aparati plotëson të
apo Dizajnit Industrial.
gjitha kushtet për tu konsideruar “shpikje”.
duhet të ndërtoj një ekuilibër në mes të “interesit
të përgjithshëm” dhe “nxitjes/incentivës së
krijuesve”. Edhe pse e Drejta e Autorit ofron një
mbrojtje për programet kompjuterike, e njëjta
më shumë ka përparësi për shoqërinë e gjërë,
sepse shoqëria mund të ketë qasje më të lehtë
vepra. Në anën tjetër, Patentimi i programeve, i
jep monopol të shfrytëzimit shpikësit të saj dhe
rrjedhimisht një incentivë për të shpikur sërish,
e që ky monopol ndoshta shkon në “dëm” të
interesit të përgjithshëm shoqëror.

Me vetë faktin që programi ndërtohet në bazë
të instruksioneve të hartuara paraprakisht,
të njëjtat paraqesin shprehje, e si të tilla,
përmbushin figurën e “veprës”.
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Florentina Grubi-Vula,
Avokate SDP KOSOVË

PËRDORIMI I
“LIRSHËM” I
VEPRAVE TË
AUTORËVE- KUFIZIMET
DHE PËRJASHTIMET

Autori si krijues i veprës intelektuale gëzon të
drejtën e autorësisë në momentin e krijimit
të veprës, mirëpo duke mos u kufizuar këtu,
kushtimisht edhe palët e treta mund të përdorin
veprat e ndryshme të autorëve.

Duhet të theksohet që vëllimi dhe mënyra
e shfrytëzimit kufizohet me synimin të
cilit i shërben, me kusht që të mos jetë në
kundërshtim me shfrytëzimin normal të veprës
dhe të mos shkelen në mënyrë të paarsyeshme
interesat e ligjshme të autorit. Poashtu, kur
Ligji për mbrojtjen e të drejtave të autorit një personi të tretë i mundësohet shfrytëzimi
e definon këtë si drejtë e pandashme e një i veprës, atëherë duhet patjetër të shënohet
vepre, e cila i takon autorit si subjekt i pronës emri i autorit dhe burimi, përveç kur kjo është
intelektuale për veprën e mbrojtur. Këto të drejta objektivisht e pamundur ose kur shprehimisht
përfshijnë në vete autorizimet ekskluzive dhe e përjashton ligji.
ndahen në drejta morale dhe pasurore. Autori
si krijues i veprës gëzon mbrojtje ligjore dhe si Përdorimi i drejtë apo I lirshëm i të drejtave
i tillë ka autorizim që të kontrollojë përdorimin të autorit paraqet një doktrinë shumëvjeqare
e këtyre veprave nga palët e treta. Respektimi të cilën vendet e ndryshme nëpër botë e kanë
i mundësive dhe kufizimeve të përdorimit të adoptuar brenda interesave nacionale. Kjo
këtyre veprave përbën një kufi të paracaktuar i doktrinë shërben si mbrojtje ndaj shkeljeve
cili jo rallë tejkalohet.
të drejtave të autorit. Përdorimi i drejtë (fair
use), definohet si përdorimi i veprës që gëzon
Kufizimet e së drejtës së autorit kanë një rëndësi të drejtë autoriale për qëllime të kufizuara
të veçantë pasi që caktojnë limitet ligjore të dhe transformuese, duke iu referuar kritikës,
përdorimit të veprave të autorit. Kufizimet e komentimit apo parodive, pa marrë leje
të drejtës së autorit nënkuptojnë se një vepër nga autori i veprës. Pra, një përdorim i tillë
mund të shfrytëzohet pa leje të autorit dhe pa konsiderohet si mbrojtje ndaj shkeljes së
pagesë të kompenzimit përkatës, e njohur si drejtës autoriale.
“shfrytëzim i lirshëm”; si dhe pa leje të autorit,
por me pagesë të kompensimit përkatës.
Ekzistojnë disa faktorë në bazë të cilëve
përcaktohet përdorimi i drejtë, ku ndër të tjera
Kufizimet e të drejtës së autorit listohen në vlerësohet qëllimi i përdorimit të veprës së
mënyrë shprehimore në dispozitat ligjore, ku mbrojtur nga e drejta e autorit, duke përfshirë
ndër të tjera përmenden edhe mësimdhënia, nëse ajo është përdorur për arsye komerciale
riprodhimi privat/vetanak, inçizimet kalimtare, ose jofitimprurëse. Pra qëllimi i përdorimit
përdorimi në dobi të personave me aftësi të përbën një element shumë të rëndësishëm se
kufizuara; ceremonitë dhe festimet.
a do të mund të cilësohet ky përdorim i drejtë,
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apo shkelje e drejtave autoriale. Tutje, natyra
e veprës së mbrojtur nga e drejta e autorit e
bën një përdorim të dallueshëm dhe ku secila
vepër e mbrojtur trajtohet ndaras dhe përmban
kufizime të ndryshme.

Trajtimi i kësaj kategorie mbetet në diskrecion
të shteteve ku si shembull mund të merret
Franca e njohur për legjislacion strikt në të
drejtën e autorit dhe përkrahje të madhe të
drejtave morale të autorëve. Pastaj Britania e
Madhe tashmë shtet jo anëtar i BE-së poashtu
Në mënyrë që përdorimi i lejuar i veprës të bie e cilëson parodinë si kategori ku gjykata duhet
brenda kufizimeve të lejuara të përdorimit, ta gjejë veprën e kopjuar me humor ose satirë
duhet të vlerësohet edhe madhësia e pjesës në mënyrë që ajo të konsiderohet një parodi;
që është marrë nga vepra e mbrojtur nga e një element i cili është kuptueshëm shumë
drejta e autorit dhe e saj lidhja me veprën e re, subjektiv dhe e vendos parodistin në mëshirën
pra a kemi të bëjmë me një kopje faktike apo e sensit të humorit të gjykatës.
përdorim të pjesshëm të lejuar.
Sipas Gjykatës së Drejtësisë së BE-së, në
Në momentin kur vepra fillon të përdoret nga rastin e famshëm Deckmyn (C-201/13),
palët e treta, si faktor përcaktues tek kufizimet bazuar në praktikën gjyqësore të vendosur, e
e përdorimit është edhe efekti që ka vepra e cila shpjegoi se si të përcaktojë koncepte të
shkelur në vlerën e origjinalit. Përdorimi i veprës ndryshme sipas ligjit të BE-së, gjykata vendosi
asnjëherë nuk duhet të zbehë apo dëmtojë të shqyrtojë "kuptimin e zakonshëm në gjuhën
reputacionin e veprës dhe autorit.
e përditshme" të termit parodi, duke marrë
gjithashtu parasysh kontekstin në që ndodh
Një doktrinë e tillë gjen zbatim të gjërë në dhe qëllimet e rregullave pjesë e të cilave është
SHBA, përderisa Evropa mbetet gjithmonë më ajo. Si rezultat, Gjykata gjeti se ekzistojnë dy
rigoroze në këtë drejtim duke paraqitur dallime karakteristika thelbësore të parodisë:
nga shteti në shtet e cila dhe ka prezentuar
kufizime strikte në fushën e drejtës së autorit. ‘Së pari, të evokojë një vepër ekzistuese ndërsa
është dukshëm e ndryshme nga ajo, dhe, së
Si kategori shumë e rëndësishme e kufizimit dyti, të përbëjë një shprehje humori ose talljeje’.
të përdorimit të veprave autoriale është edhe
parodia. Me parodi nënkuptojmë përdorimin Direktiva e re për Drejtat e Autorit për një Treg
e drejtë të një vepre autoriale në një formë të Vetëm Digjital (2019/790) ka sjellë kufizime
komike dhe kriticizëm letrar, në atë mënyrë që strikte ku nga përdoruesit e veprave autoriale
një vepër e imiton tjetrën.
kërkohet autorizim i veçantë i përdorimit ose
përndryshe kompanitë mund të parandalojnë
Edhe Ligji për të drejtën e Autorit në Kosovë e disponueshmërinë
e
përdorimeve
të
njeh një kategori të tillë, ku lejohet përpunimi i paautorizuara të veprave të tyre. Dispozitat e
veprës për parodi apo karikaturë, nëse kjo nuk tilla i vënë përdoruesit pranë një zgjedhje midis
krijon apo nuk mund të krijojë huti në lidhje me një detyre të pamundur (licensimi fjalë për fjalë
burimin. Edhe vendet evropiane tek kufizimet çdo gjë) dhe detyrimin e përdorimit të filterave
dhe përjashtimet e përdorimit të veprave një që vetëm kompanitë më të financuara në
autoriale, e përmendin parodinë si një kufizim Internet mund të arrijnë.
i lejuar i veprave autoriale.
Dispozitat e tilla janë cilësuar si ndëshkuese
Ndryshimet e fundit ligjore në fushën e drejtës së nga vendet e BE-së duke thënë që Interneti
autorit në Bashkimin Evropian kanë shkaktuar po transformohet nga një platformë për
turbullira të shumta dhe janë cilësuar si rënie shprëndarje dhe inovacion, tek një platform
ndesh me të drejtat dhe liritë e njeriut pasi që vëzhguese ndaj përdoruesve të tij pra një betejë
janë prezentuar kontrolle strikte të përdorimit mes algoritmeve.
të veprave autoriale, duke përfshirë këtu edhe
parodinë, e njohur si koncept autonom në BE.
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Si një ndër rastet më të famshme të parodisë
kanë qenë reklamat e kafesë për kompaninë
Nespresso ku vendet e ndryshme e kanë
përdorur reklamën si parodi. Në Britani të
Madhe, është komentuar shumë edhe
videoja për fushatë politike nga kryeministri
britanik Boris Jonson, ku përfshihen skenat
nga filmi “Love, Actually”. Një përdorim i tillë
është cilësuar si tejkalim i autorizimeve të
përdorimeve të drejta, pra është përjashtuar
nga kategoria e parodisë pasi që ka ngjallur
diskutime të shumta me karakter politik.
Poashtu, revista franceze Charlie Hebdo është
komentuar shumë për përdorimet kontraverse
të veprave të autorëve të ndryshëm.
Një formë shumë prezente e parodisë edhe në
Kosovë e kudo nëpër botë mund të cilësohet
edhe përdorimi i fotografive/videove të
ndryshme, të ashtuquajtura “meme”. Këto
fotografi/video të modifkuara, e portretizojnë
një person apo situatë në një gjendje të caktuar
përmes humorit. Tek ky lloj i veprës, janë dy
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faktorë kryesor të përfshirë: krijuesi, pra autori
i cili e ka shkrepur i pari, si dhe autori derivativ,
personi i cili e ndryshon fotografinë/videon apo
tekstin nga origjinali për të krijuar një trend të
ri, pra një “meme” të re. Pra, në kontekstin e
parodisë, tek fotografitë, autori derivativ përdor
një pjesë të fotos origjinale për të komentuar
prapë të njëjtën në kontekst humoristik. Duke
qenë se veprat e autorëve shprëndahen në
rrjetet sociale me shpëjtësi marramendëse,
mënyra më e mirë për të shmangur shkeljen e
të drejtave të autorit është të kërkohet leje për
përdorim nga autori i veprës.
Gjykatat përdorin testimin shumë faktorësh
për të përcaktuar nëse dikush mund të thirret
tek përdorimet e lejuara, pra në mbrojtjen e
parodisë. Fakti që një individ etiketon punën
e tyre si një parodi, nuk do të thotë që kjo
nuk përbën shkelje ligjore dhe aq më pak që
gjykatat nuk e njohin automatikisht mbrojtjen
e përdorimit të lirshëm.
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RËNDËSIA E MARKAVE
TREGTARE NË EKSPORTIN E
PRODUKTEVE KOSOVARE
Kosova ballafaqohet një bilanc negativ tregtare,
ku importet janë shumëfish më të mëdha sesa
eksportet. Mirëpo, disa kompani kosovare
kanë filluar që produktet dhe shërbimet e tyre
t’i plasojnë në tregje edhe jashtë Kosovës,
sidomos në shtetet ku mërgata shqiptare është
më prezente si p.sh Zvicër dhe Gjermani. Gjatë
vizitave që mërgimtarët i bëjnë në Kosovë, ata
njihen me produktet e kompanive kosovare dhe
markave të tyre, çka lehtëson edhe mundësinë
e gjetjes së tregjeve jashtë Kosovës. Një fakt
tjetër me rëndësi është edhe marketingu
që bëhet në mediat kosovare, të cilat janë të
qasshme edhe nga mërgimtarët, çka e eviton
nevojën e shpenzimeve të mëdha financiare në
marketing në shtetet ku synohet eksporti.

Në këtë artikull do të trajtojmë vetëm aspektin
e markës tregtare, por duhet të shqyrtohet
edhe mundësia e shkeljes së ndonjë të drejte
të fituar nga patentat, dizajni industrial apo e
drejta e autorit.
Në aspektin ligjor, është e rekomandueshme që
para fillimit të eksportit, prodhuesi kosovar të
bëj regjistrimin e markës së tij në shtetin ku do
të eksportohet malli. Por, regjistrimi i një marke
tregtare në një shtet tjetër jo gjithmonë është
proces i thjeshtë.

Para se të bëhet aplikimi për markë tregtare,
fillimisht duhet të bëhet një analizë e markave
tregtare ekzistuese apo siç njihet në gjuhën
angleze “Search report”. Ky kërkim bëhet nga
Përpos kushteve të shumta dhe standarteve që profesionistë të fushës së markave tregtare
duhet të ketë një produkt për eksport, një rol dhe ka për qëllim që të eviton procedurat e
të rëndësishëm ka edhe analizimi i rrethanave aplikimit për regjistrimin e ndonjë marke e cila
nëse produkti kosovar shkel ndonjë të drejtë nga nuk i plotëson kushtet për regjistrim në shtetin e
pronësia intelektuale në shtetin eksportues. caktuar. Përmes këtij raporti, përcaktohet edhe
risku ligjor nga kundërshtimet e pronarëve
të markave të regjistruara më parë por edhe
mundësia që marka të mos regjistrohet edhe
nga vet Zyra për Regjistrim të Markave të
shtetit përkatës. Është e rekomandueshme që
një raport i tillë të përpilohet edhe në rast se
fillon ndonjë eksport dhe nuk ka kohë për të
regjistruar markën tregtare.
Ku duhet të regjistrohet marka tregtare?
Tek e drejta e markave tregtare, vlen parimi
i territorialitetit, pra marka tregtare gëzon
mbrojtje vetëm në shtetin ku është e regjistruar.
Prandaj, regjistrimi i markës duhet të realizohet
në shtetin ku do të realizohet eksporti. Nëse
eksporti do të bëhet në ndonjërin nga shtetet
75

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR FORCIMIN E SISTEMIT TË SË DREJTËS SË AUTORIT 2019-2023

e Bashkimit Evropian, rekomandohet që të
aplikohet për regjistrimin e markës komunitare
evropiane. Procedurat e regjistrimit i zhvillon
Zyra për Pronësi Intelektuale e Bashkimit
Evropian ( EUIPO European Union Intellectual
Property Office)1. Kjo do të evitonte shpenzimet
për regjistrimin e markës në secilin nga shtetet
anëtare të BE-së.
Neni 9 i Rregullores së BE-së 2017/1001 për
markat e Bashkimit Evropian i përcakton të
drejtat që fitohen me regjistrimin e një marke
tregtare evropiane.2
Procedurat e regjistrimit të një marke tregtare
kanë një kosto financiare e cila duhet të merret
parasysh në rastin e përpilimit të një strategjia
të mbrojtjes së markës tregtare, por mos
regjistrimi i markës do të thotë mungesë e
mbrojtjes. Po ashtu, duhet të theksohet edhe
fakti se tek markat tregtare vlen parimi “i pari
për nga koha, i pari për nga e drejta”. Pra, nëse
veçse ekziston një markë tregtare e regjistruar
e njejtë apo e ngjashme me markën që synohet
të mbrohet për produkte apo shërbime të njëjta
apo të ngjashme, atëherë marka e re nuk do të
regjistrohet. Mund të ndodh shumë shpesh që
prodhuesi kosovar të ketë të regjistruar markën
e tij në Kosovë por të njëjtën të mos mund
ta regjistron në shtetet tjera pasi që ndonjë
kompani tjetër e ka regjistruar paraprakisht.
Kjo nënkupton se nuk do t’i lejohet as eksporti.
Në rast se marka tregtare nuk mund të
regjistrohet në shtetin eksportues, nuk
rekomandohet që të eksportohet malli me atë
markë, pasi që prodhuesi kosovar mund të
përballet me procedura gjyqësore për shkelje të
markës tregtare, ku në rastin më të lehtë do të
shkatërrohej malli. Në rastet e tilla, prodhuesi
vendor duhet të krijon një markë të re e cila do
i plotësonte kushtet ligjore për regjistrim në
shtetin eksportues dhe vetëm pas regjistrimit
të markës të fillonte eksportin. Prodhuesit
kosovar të cilët veçse kanë eksportuar në
një treg të caktuar pa e regjistruar markën
tregtare dhe nuk kanë pasur asnjë problem,
nuk duhet që të neglizhojnë situatën ligjore,
1 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
2 http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj
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pasi që mund të ndodh që pronari i një markë
të mëhershme në shtetin eksportues të mos
ketë marr njohuri për eksportin për shkak të
sasisë së vogël apo të mos ketë pasur interes
në një moment të caktuar për të vepruar, por
kur eksporti të rritet, pa mëdyshje që do të
rritet edhe rëndësia e mbrojtjes së markës. Po
ashtu, shumë kompani kërkojnë edhe veprime
doganore, përmes së cilave me lehtësi mund ta
kuptojnë nëse ndonjë produkt që shkel markën
e tyre tenton të tregtohet në shtetin e tyre.
Bashkimi Evropian ka nxjerr Rregulloren Nr.
608/2013 e datës 12 Qershor 2013, lidhur
me masat doganore për të drejtat e pronësisë
intelektuale ku rregullohen procedurat e
veprimit të Doganave në rast se ndonjë mall
që dyshohet se shkel ndonjë markë tregtare
të regjistruar tenton të hyn në BE. Pra, në
rast të eksportit të produkteve kosovare
duhet të bëhet shumë kujdes që të verifikohet
paraprakisht nëse ka ndonjë rrezik ligjor që
marka e vendosur në produktin kosovar cenon
ndonjë markë të shtetit eksportues.

Aspektet kontraktuale
me distributorët
Është e kuptueshme që secili prodhues do të
dëshironte që të kishte sa më shumë eksporte,
por kjo duhet të bëhet me kujdes dhe këshillim
të saktë ligjor edhe nga aspekti i markave
tregtare. Duhet të sqarohet me kontratë me
distributorin se marka tregtare mbetet pronë
e pronarit të saj dhe se distributorit i lejohet
vetëm përdorimi i saj e jo edhe pronësia në atë
shtet. Në disa raste, kanë qenë distributorët
e autorizuar të prodhuesve kosovar të cilët
pa marr pëlqimin e këtyre të fundit kishin
regjistruar markat tregtare në shtetet ku
operojnë dhe tentojnë që të përfitojnë nga
situatat e tilla. Është me rëndësi që prej fillimit
të bashkëpunimit mes prodhuesit kosovar dhe
distributorit me kontratë të sqarohen të drejtat
dhe detyrimet e secilës palë kontraktuese,
sepse edhe sikur një distributor të bënte
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regjistrimin e markës tregtare të prodhuesit, ai
regjistrim do të konsiderohet me keqbesim dhe
do të anulohet mirëpo një procedurë e tillë merr
edhe kohë por ka edhe kosto financiare mjaft të
madhe. Në rast se fillohet bashkëpunimi para
se të ketë vendim për regjistrim të markës
tregtare, atëherë, rekomandohet që në kontratë
të parashihet se kush do të zhvillon procedurat
për regjistrimin e markave, pasi që edhe nëse
palët pajtohen që procedura të ndihmohet nga
distributori, prapë pronësia e markës duhet t’i
mbetet prodhuesit kosovar.

Eksporti i produkteve kosovare në tregje të reja
nuk do të jetë proces i lehtë, duke përfshirë
edhe aspektet e mësipërme që ndërlidhen me
markat tregtare, por kjo nuk duhet t’i dekurajon
prodhuesit e mirëfilltë të cilët e kanë produktin
cilësor dhe kanë mbështetjen e duhur ligjore
për të synuar tregje më të mëdha.
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