
REAGIM NDAJ “PISHMAN FERMANIT” PER TE DREJTEN E AUTORIT   
 
Me 19 Tetor 2020, Qeveria e Kosoves ne mbledhjen e saj te rregullt, unanimisht aprovoi Tarifat 
e pergjithshme per te Drejten e Autorit dhe te Drejtat e Peraferta! 
 
Me 30 Tetor 2020, Qeveria e Kosoves, pas nje takimi privat mes Kryeministrit dhe 
perfaqesuesve te operatoreve kabllor, merr nje vendim qe eshte ne kundershtim me vendimin 
e me hershem unanim te saj dhe shtyen implementimin e ketyre tarifave per daten 1 Prill, 
2021. 
 
Ky vendim u mor pa pjesmarrjen dhe pa u konsultuar me Shoqaten per Menaxhimin Kolektiv te 
te Drejtave te Autorit, si pala tjeter ne kete marreveshje; dhe pa prezencen e Zyres per te 
Drejten e Autorit, si pala neutrale - perfaqesuese e Qeverise dhe propozuese e Tarifes! 
 
Po cila eshte baza ligjore e ketij vendimi dhe kush vazhdon te demtohet nga ky vendim? 
 
Sipas Ligjit nr. 04/L-065 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Neni 161, pika 4. 
“Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, në tekstin e mëtejmë Zyra, do t’i 
lëshojë leje shoqatave për administrim kolektiv të të drejtave, të cilat i përmbushin kriteret 
profesionale dhe ligjore të përcaktuara nga Zyra”. Shih per kete, me daten 11 Korrik 2012, 
Zyra per te Drejten e Autorit – sipas Nenit 163 Pika 2, licencon shoqaten Joqeveritare, 
Joprofitabile – VAPIK, pas shume trajnimeve nderkombetare, me Lejen Nr. 002 – 11712020, per 
te menaxhuar dhe shperndare te ardhurat qe dalin nga e Drejta e Autorit dhe te Drejtat e 
Peraferta. 
Sipas po te njetit Ligj Neni 162, Pika 43 alinea 1. “Në kuadër të veprimtarisë dhe të 
autorizimeve, shoqata për administrim kolektiv të të drejtave, kujdeset për administrimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta, të bartësve vendorë dhe të 
huaj të të drejtave në Kosovë, si dhe bartësve vendorë të këtyre të drejtave jashtë Kosovës”. 
 
Qe nga Licencimi, VAPIK ka kontaktuar operatoret kabllor si ritransmetues (ilegal sipas ligjit) te 
pronesise intelektuale per te arritur nje marreveshje qe do te kompensonte pronen intelektuale 
te shfrytezuar pa kompensim, dhe per te permbushur detyrimin ligjor sic parashihet ne Ligjin 
nr. 04/L-065 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta Neni 167, pika 2 dhe 3, qe 
sqarojne detyrimet e negociimit per Tarifen. 
Sipas po te njejtit Nen - 167, te te njetit Ligj ne piken 4 sqarohet deshtimi eventual i arritjes se 
marreveshjes. Pika 4 “Nëse nuk arrihet marrëveshja gjatë negociatave të parapara në 
paragrafin 3. të këtij neni, palët e përfshira në negociata janë të obliguara të propozojnë 
ndërmjetësuesin”. 
VAPIK ka bere perpjekje te vazhdueshme te perafroje dallimet qe kishte me operatoret 
kabllore. Kerkesa e VAPIK per Tarifen prej 1.3 EU per abonues, bazohet ne studimin e GDP-se se 



Kosoves ne raport me rajonin, bazohet ne cmimin e sherbimeve qe ofrojne Operatoret Kabllore 
te Kosoves ne raport me ata Rajonal, Llojin e Licences qe posedon VAPIK dhe Shoqatat simotra 
rajonale. Tarifa e propozuar nga VAPIK bazohet edhe ne Ekspertet Nderkombetar qe VAPIK 
kishte angazhuar qe te studjojne kushtet dhe Tarifen Optimale te pershtatshme per kushtet e 
Kosoves. Licenca e VAPIK eshte e ashtuquajtur – One Stop Shop, qe do te thote VAPIK mbulon 
te gjith spektrin e te drejtave te Autorit dhe ato te Peraferta ne fushen Audiovizuele!  
Licence te ngjashme ka vetem Shoqata simoter ne Maqedonine e Veriut! 
 
Ndersa normalisht eshte ne interesin e Opertaoreve Kabllore qe kjo pune te mos kete sukses 
kurre! Nese ne fund, vendoset te respektohet Ligji ne Kosove, atehere normalisht te paguajn sa 
me pak qe te jete e mundur!  
 
Por ne fakt secilen dite qe operatoret kabllore ne Kosove operojne pa nje marreveshje me 
Shoqaten per Menaxhimin Kolektiv, perveq qe shkelin Ligjin per te Drejten e Autorit, Kablloret 
shkelin edhe ligjin per KPM dhe rregulloren e KPM-se per licencim. Per kete shkelje Operatoret 
Kabllor nuk u sanksionuan nga Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), ku sipas rregullores se 
KPM-se bazuar ne ligjin per KPM, Pika 2.1 Detyrimet per te Drejten e Autorit; ne Piken 2.1.1 
thuhet: “Të licencuarit i kërkohet të veprojë në pajtueshmëri me Ligjin Nr. 2004/45 për të 
Drejtën e Autorit dhe të Drejtat Tjera të Përafërta si dhe ligjet tjera të zbatueshme në 
Republikën e Kosovës për pronësinë intelektuale, dhe në veçanti të sigurojë leje të vlefshme 
për të drejtën e autorit dhe leje për përdorimin veç e veç dhe në tërësi të të gjithë programeve 
komerciale që i bartë në listën e tij programore. Këtu përfshihet riprodhimi, ritransmetimi dhe 
ritransmetimi i njëkohshëm i sinjaleve të huaja dhe të importuara, qoftë nga emetues 
tokësorë të largët ashtu edhe nga sinjale dhe programe që transmetohen nga sateliti”.  
 Pika 2.1.3 thote: “I licencuari nuk do të ri-transmetojë asnjë program pa marrëveshje valide 
mbi të drejtën autoriale. Bartja e kanaleve të programeve pa të drejtën autoriale përbën 
shkelje të rëndë të Kushteve dhe Termeve të Licencës dhe shkeljet e tilla rezultojnë me 
revokim të Licencës”.  
 
Te licencuarit e KPM-se, Operatoret Kabllor, nuk kishin asnjehere marreveshje Valide per te 
drejten e Autorit dhe vazhdojne te operojne me Licence ILEGALE, sipas ligjeve ne fuqi! 
 
- Procesi i ndermjetesimit, sipas Pikes 4, Neni 167 deshtoi me 7 Nentor 2017, sikur qe kishte 
deshtuar ai i Negociimit, madje Operatoret Kabllor refuzuan kete pike te parapare me ligj ne 
teresi, edhe pse Ligji e konsideron si obligim! Edhe kesaj radhe VAPIK priste ne tavolinen e 
bisedimeve, kot! 
 
Si bartese e ketij procesi, ZDA detyrohet te veproj sipas ligjit, gjegjesisht Pikes 5 te Nenit 167: 
“Në rast se ndërmjetësimi i paraparë në paragrafin 4. të këtij neni nuk rezulton me arritje të 
marrëveshjes, tarifat e përgjithshme sipas këtij neni i nënshtrohen miratimit nga Qeveria e 
Republikës së Kosovës”. 
 
Ne fund te vitit 2017 dhe fillim te vitit 2018, ZDA vendos te krijoj nje Komision Qeveritar 
nderministror te paanshem i cili do te hartonte Tarifat zyrtare dhe do te dergonte keto tarifa 



per miratim tek Qeveria sic parasheh Neni 167 Pika 5, me larte. Ky Komision madje kishte 
angazhuar nje ekspert te huaj per te bere edhe njehere studimin e GDP-se ne KS dhe Rajon, per 
te krahasuar Tarifat ne Rajon dhe ne baze te ketij studimi per te propozuar Tarifa te paanshme 
qe do te Obligonin te dyja palet! 
As Operatoret Kabllor dhe as ne ne VAPIK nuk beme ndonje ankese formale ndaj ketij 
vendimi/komisioni, qe do te thote u pajtuam me vendimet qe do te merrte ky Komision, 
gjegjesisht ZDA, por megjithate patem shansen qe para ketij komisioni te prezantojme dhe 
arsyetojme qendrimet tona.  
Pas nje pune te gjate, ky komision vendos te dergoj tek Qeveria Tarifat per aprovim, sic 
parashihet me Ligj! Dhe edhepse ky Komision kishte ulur tarifat e propozuara nga VAPIK gati 
70%, dhe nuk ishin marre parasysh sugjerimet e ekspertit te huaj qe kishte sugjeruar tarifa me 
te larta - qe baza me e ulet per abonues per numrin me te vogel te kanaleve te jet 0.5EU dhe 
tarifat te shkojne ne ngritje varesisht nga tufa e kanaleve; ne ne VAPIK nuk u ankuam ne 
vendimin e 19 Tetorit, por e pershendetem ate si vendim Historik, pasi kishim vene besimin 
tone tek paanshmeria e institucioneve tona.  
E mira me e madhe  e vendimit te 19 Tetorit ishte se:  
- Kosova nuk do te jete me i vetmi vend ne kete Planet, i qeverisur nga nje demokraci, qe 
shfrytezon Pronen Intelektuale pa Kompensuar Pronaret edhepse ata mbrohen me Ligj! 
 
Por, u njohtuat ne fillim te ketij reagimi se cfar ndodhi me kete vendim te dates 19 Tetor, vetem 
10 dite me vone!  
Mund ta lexoni Ligjin fund e krye dhe nuk gjeni asnje nen, apo pike te ndonje Neni qe e 
arsyeton kete vendim te Qeverise ne cfaredo menyre! Madje as Qeveria, as Zyra e Kryeminstrit, 
as Zyra e MKRS-se, as ZDA nuk kan dhene ndonje shpjegim per te arsyetuar vendimin e ri!  
Por as daten e quditshme 1 Prill!! 
 
Dhe kush jane te demtuarit me te medhenje ne kete “shtyerje” te afatit: 
 

- Te gjitha Shtepite Mediatike ne Kosove qe krijojne programe autoriale; 
- Te gjitha Televizionet e Kosoves (RTK, RTV21, KTV, TVKlan, RTV Dukagjini, T7, ETJ) qe 

krijojne programe Autoriale, filma, seriale, dokumentar, etj; 
- Te gjithe Regjisoret e Kosoves dhe te huaj; 
- Te gjithe Skenaristet e Kosoves dhe te huaj; 
- Te gjithe Drejtoret e Fotografise te Kosoves dhe te huaj; 
- Te gjithe Producentet e Kosoves dhe te huaj; 
- Te gjithe Aktoret e Kosoves dhe te huaj; 
- Te gjithe Autoret tjere te Kosoves dhe te huaj; 
- Te gjithe Kompozitoret e veprave audiovizuele te Kosoves dhe te huaj; 
- Te gjithe Interpretuesit/Kengetaret ne videospote muzikore te Kosoves dhe te huaj; 
- Te gjithe Aranzhuesit e veprave Audiovizuele ne Kosoves dhe te huaj; 
- Te gjithe Tekstshkruesit e Kengeve ne Kosove dhe te huajt; 
- ETJ. 

 



Ne kete kohe pandemie, kur krijuesit jane shtyre ne varferi te skajshme, ndersa operatoret 
kabllor kan shenuar rritje te abonuesve, sepse edhe ato familje qe nuk kishin TV Kabllor ne 
shtepi para pandemise, u detyruan te abonohen me centet e fundit, per te perballuar mbylljen  
e madhe! Nuk e dijme asnje rast kur operatoret kabllore vendosen qe tu japin nje apo dy muaj 
pa pagese abonuesve te tyre, si solidarizim me varferine apo kushtet ne pandemi! Dhe kur 
krijuesit kane me se shumti nevoje per te ardhurat nga puna/prona e tyre – jo per lemoshe, 
Qeveria merr vendim tua prolongoj vuajtjet! 
 
Mos te harrojme Neni 46 i Kushtetutes se Kosoves e klasifikon pronen intelektuale si prone 
private, ashtu sic e kualifikon edhe WIPO (World Intellectual Property Organization - prane UN) 
dhe Parlamenti Evropian!  
Pika 5 e Nenit 46 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves thot: “Prona intelektuale mbrohet 
me ligj”. 
 
Me kete rast ne menyre publike kerkojme nga Qeveria e Kosoves: 
 

- Qe te Zhvleftesoj vendimin per shtyerjen e mbledhjes se Tarifave per 1 Prill 2021! 
- Qe te marre parasysh propozimet e eksperteve nderkombetar dhe te Aprovoj Tarifa te 

dinjitetshme, te pakten si ato ne Maqedoni te Veriut 0.70 cent per Abonues! 
- Qe Tarifat mujore te Aprovuara te jene te vlefshme retroaktivisht, qe nga data kur 

Operatoret Kabllore  jane kontaktuar nga Shoqata per Menaxhim Kolektiv - viti 2013! 
- Qe te mos vazhdoj me shkeljen e Kushtetutes se Kosoves, gjegjesisht Nenit 46 mbi 

respektimin dhe trajtimin e Prones Intelektuale! 
- Qe te respektoj Ligjin mbi te Drejten e Autorit dhe te Drejtat e Peraferta! 
- Qe te kerkoj nga KPM zbatimin e ligjit dhe rregulloreve te KPM-se per Licencim te 

Opratoreve Kabllor! 
 
Nga Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) kerkojme: 
 

- Qe te respektoj Ligjin mbi te Drejten e Autorit dhe te Drejtat e Peraferta! 
- Qe te Respektoj Ligjin mbi KPM dhe Rregulloren: Kushtet dhe Termet e Përgjithshme të 

Licencës së KPM-së për Distribuimin Kabllor të Programeve Radio Televizive në Kosovë, 
gjegjesisht Nenin 2.1, pikat 2.1.1 dhe 2.1.3 te cituara me larte! 

- Qe te revokoj Licencen per Operatoret Kabllore qe nuk kane dokumentacion te plote, 
gjegjesisht qe nuk prezantojne Marreveshje per te Drejten e Autorit! 

 
 
Me respekt, 
Bordi i VAPIK, 1 Nentor 2020. 
Blerim Gjoci – Kryetar Bordi 
 
 


