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Hyrje 

 

E drejta e pronësisë intelektuale formon njërën nga fushat më të rëndësishme drejt zhvillimit dhe inovacionit në 

sfondin e ekonomive botërore. Në përgjithësi, kjo fushë është më e re në anën legjislative të Kosovës. Fokus në 

lidhje me pronësinë intelektuale ka dhënë edhe Marrëveshja e Stabilizim Asociimit dhe legjislacioni për t’u 

harmonizuar, duke shërbyer kështu si shtylla edhe më të forta për ndalimin e piraterisë së mallrave dhe 

dimensioneve tjera të pronësisë intelektuale. Synimet e përgjithshme të forcimit të legjislacionit në lidhje me 

pronësinë intelektuale janë mbrojtja e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta, mbrojtja e mallrave në 

kuadër të kompetencave të doganës dhe zbatimi i suksesshëm i legjislacionit së harmonizuar me politika të 

Bashkimit Evropian.  

Një ndër dispozitat kyçe të Marrëveshjes është harmonizimi i legjislacioni Kosovar me atë të BE-së për qëllim të 

sigurisë së të drejtës së pronësisë intelektuale. Në dokument janë të identifikuara fushat e ndryshme përkatëse 

të pronësisë intelektuale dhe korniza legjislative e tyre në Kosovë e përafruar pjesërisht me atë të Acquis. 

Dokumenti ka për qëllim të informojë për pasqyrën e pronësisë intelektuale dhe legjislacionit të saj brenda BE-së, 

dhe përfshirjen e kornizës legjislative e institucionale të Kosovës, bashkë me progresin e zbatimit të objektivave 

lidhur me këto fusha. 

Përgjatë këtij dokumenti do të elaborohet më gjerësisht mbi atë se çka nënkuptohet me të drejtën e pronësisë 

intelektuale (DPI), pse është e rëndësishme dhe pse duhet të mbrohet, llojet kryesore të DPI, legjislacioni kosovar 

dhe praktikat implementuese, si dhe mekanizmat e DPI në nivel të Bashkimit Evropian dhe në nivel ndërkombëtar. 
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1. Çka është e drejta e pronësisë intelektuale dhe pse është e rëndësishme? 

Sipas Oxford Dictionary, pronësi intelektuale konsiderohet çdo punë apo zbulim nga kreativiteti i individit, e cila 

mund të jetë dorëshkrim apo dizajn, dhe për të cilën individi ka të drejtë dhe mund të përdor patentë, të drejtë 

të autorit, apo shenjë dalluese.  

Në kontekst të bizneseve, e drejta e pronësisë intelektuale lidhet ngushtë me inovacionin, zhvillimin e 

vazhdueshëm të biznesit dhe në bashkëpunimin mes bizneseve dhe subjekteve tjera. Duke promovuar rëndësinë 

e pronësisë intelektuale dhe duke u munduar vazhdimisht të krijohen mekanizma të fuqizimit të saj ligjor, pronësia 

intelektuale është edhe një element të cilës i kushtojnë shumë rëndësi edhe investitorët e huaj. Markat tregtare, 

si shembulli më i shpeshtë i pronësisë intelektuale, kanë rëndësi të madhe për biznesin ku me zhvillimin e 

mëtejshëm të biznesit, vlera e markave dhe imazhi pozitiv i biznesit rriten me të njëjtin ritëm. 

Pronësia intelektuale mban rëndësi të madhe për faktorë si: 

 Mbrojtja e biznesit dhe luftimi i ekonomisë joformale—për shkak të falsifikimit të produkteve dhe 

elementeve të pronësisë intelektuale, bizneset humbin një shumë të madhe të potencialit të plotë të 

përfitimit. Sipas statistikave të tregut të Bashkimit Evropian, vetëm bizneset në industrinë e veshjeve 

humbasin rreth 43.3 miliard dollar të shitjeve si pasojë e falsifikimit. Si rrjedhojë nga ky proces humbet edhe 

potenciali për krijimin e 518,281 vendeve të punës, ndërsa ndikimi negativ në Bruto Produkt Vendor është 

8.1 miliard dollar meqenëse falsifikuesit e mallrave shmangin procedurat ligjore dhe pagesën e tatimeve. 

Për më tepër, veprimtaria e falsifikimit të mallrave kontribuon në krim të organizuar ku rrjetet kriminale janë 

të përfshira në shkallë të madhe.1 

 Inovacioni i hapur—përsosja e fushave të hulumtimit/zhvillimit i atribuohet mbrojtjes së pronësisë 

intelektuale, gjegjësisht mundësisë së regjistrimit të patentave dhe ideve të reja në pajisje teknologjike. 

‘Inovacion i hapur’ i referohet bashkëpunimit të kompanive dhe ndërmarrjeve në zhvillim të ideve inovative. 

Disa nga avantazhet e identifikuara të inovacionit të hapur janë ndarja e rrezikut, reduktimi i kostos, qasja 

preferenciale në tregje, etj. Rëndësia e pronësisë intelektuale në këtë drejtim vihet në pah për shkak se u 

lejon kompanive të hedhin në treg idetë e tyre, pa rrezikun e përvetësimit nga ndonjë palë tjetër. Kështu, 

pronësia intelektuale në kontekst të inovacionit të hapur konsiderohet si mundësi e bashkëpunimit, 

përkundër perceptimit për të shërbyer si pengesë ndaj konkurrencës prej kompanive të sektorit.2   

 Mbrojtja e konsumatorit— Kompanitë dhe bizneset me natyra  të ndryshme të produkteve kanë gjithnjë në 

konsideratë shëndetin dhe mirëqenien e konsumatorit. Organet institucionale e ligjore që korrespondojnë 

me zbatimin e ligjshëm të pronësisë intelektuale, mes tjerash si një ndër prioritetet e veprimtarisë së tyre 

kanë monitorimin për cilësi të mirëfillte të mallrave në mbrojtjen e shëndetit dhe mirëqenies së 

konsumatorëve. Produktet e falsifikuara të cilave u mungon cilësia dhe nuk zbatojnë standardet e duhura 

mund të përbëjnë kërcënim në aspektin e sigurisë dhe shëndetit, duke ditur që një pjesë e madhe e mallrave 

të falsifikuara janë lodra apo produkte mjekësore.3 

 Mbrojtja e punësimit- Si rrjedhojë e inovacionit dhe kreativitetit, veprimtaritë biznesore gjithnjë rrisin 

prospektin për krijimin e vendeve të reja të punës. Gjithashtu,  nxitet edhe nevoja për krijimin e kuadrove të 

reja të fuqisë punëtore. Në të kundërtën, menaxhimi jo adekuat i pronësisë intelektuale i dekurajon bizneset 

nga investimi në ide të reja inovative, dhe si rrjedhojë cenohet potenciali për krijimin e vendeve të reja të 

punës. Humbja e vendeve të punës është një ndër dëmet e falsifikimit të mallrave, ku vlerësohet se më 

shumë se 786,000 vende të ndryshme të punës në 9 sektorë të ndryshëm brenda BE-së kanë humbur si 

rezultat i shkeljeve dhe falsifikimit.4  

                                                           
1 Komisioni Evropian. Pse ka rendësi pronësia intelektuale: Ndikimi i shkeljeve. 
2 European IPR Helpdesk.  Menaxhimi i Pronësisë Intelektuale në Inovacionin e Hapur, Tetor 2015.  
3 Id. 
4 Id. 
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1.1. Çka përfshin e drejta e pronësisë intelektuale: llojet e PI 
 

Markat tregtare 

Nisur nga fakti që kompani të ndryshme mund të prodhojnë produkte të natyrës së njëjtë apo konkurruese, 

markat tregtare u mundësojnë publikut të dallojnë prodhimet e kompanive përkatëse prej njëra tjetrës. Llojet e 

markave tregtare mund të jenë fjalët, logot, simbolet, dizajni i paketimit, ose çdo gjë tjetër e identifikueshme nga 

konsumatorët që shërben të tregojë një burim të caktuar, gjësend, apo shërbim.5 

Qëllim kryesor i markës tregtare është t’u mundësojë publikut të dallojnë gjësendet apo shërbimet e një 

kompanie. Rëndësi tejet të madhe prej markave tregtare, gjithashtu, ka mbrojtja e pronarit prej fitimit të ndonjë 

subjekti apo konkurrenti imitues, ku në bazë të mbrojtjes me ligj, pronarit nuk i kërcënohet fitimi nga shërbimi i 

ofruar apo gjësendi i shitur.6 

Patentat 

Patentat mbrojnë inovacionin e autorit lidhur me ndonjë ide të produktit apo procesi që nuk ka qenë në treg më 

përpara. Patenta mund të regjistrohet duke dhënë informatat teknike lidhur me inovacionin në autoritetet 

përkatëse, varësisht nga rregulloret e shtetit përkatës. Mbrojtja e patentës zakonisht zgjat deri 20 vjet pas 

regjistrimit të idesë, me efekt ndaj shfrytëzimit të paligjshëm të inovacionit nga palët veçmas autorit, duke ndaluar 

kështu shitjen dhe përdorimin e inovacionit pa lejen e autorit. Regjistrimi i patentës në autoritetet përkatëse 

mundëson gjithashtu siguri në shprehjen e idesë tek investitorët potencial.7 

Sekretet tregtare 

Sekretet tregtare konsiderohen të gjitha informacionet konfidenciale për ndonjë përparësi krahasuese të 

ndërmarrjes. Informacione konfidenciale mund të konsiderohen edhe njohuritë që posedohen nga kuadrot e 

biznesit. Një veçanti e sekreteve tregtare është se nuk kanë nevojë të sigurohen sipas procedurave administrative 

siç zakonisht mbrohen llojet e tjera të PI. Relevancë të madhe në mbrojtjen e sekreteve tregtare kanë 

Marrëveshjet e Moszbulimit—marrëveshje ligjore mes palëve që shkëmbejnë informacione për mbajtjen 

konfidenciale të informacionit sipas kushteve përkatëse. Pra, sekretet tregtare mbrohen duke vendosur 

Marrëveshjet e moszbulimit me partnerë të ndryshëm, dhe duke përfshirë ato në pikat e marrëveshjeve të 

licencave, marrëveshjeve të partneriteteve, kontratave, etj.8 

Dizajni industrial 

Pjesa estetike e produkteve në treg konsiderohet si termi ligjor për dizajn industrial, e cila përfshin ambalazhet 

dhe paketimet e mallrave industriale. Dizajni industrial i autorit është i mbrojtur prej shitjes dhe importit të ndonjë 

kopjeje të [dizajnit] apo çdo lloj përshtatje të dizajnit që është e kopjuar. Prej momentit të regjistrimit, dizajni 

industrial është i mbrojtur, ku varësisht prej shtetit, mund të jetë i regjistruar në kuadër të se drejtës së autorit.9 

Treguesit gjeografik  

Treguesit gjeografik janë shenja që e identifikojnë një produkt në bazë të prejardhjes gjeografike, ku 

karakteristikat e produktit janë plotësisht të lidhura me origjinën gjeografike të produktit. Treguesit gjeografik 

mbrojnë përdorimin e produktit identifikues nga palët që nuk e kanë produktin autentik në standardet e 

mundësuara nga vendi i origjinës. Mirëpo, për sa kohë pala përdor produktin konform standardeve të 

mundësuara, ai/ajo nuk e shkel të drejtën e treguesve gjeografik. Treguesit gjeografik janë relevant kryesisht në 

ushqime dhe produkte bujqësore.10 

                                                           
5 Asociacioni Ndërkombëtar i Markave Tregtare. Bazat e markave tregtare: Udhëzues për Biznes, 2012.  
6 Id. 
7 Organizata Botërorë për Pronësi Intelektuale. Rreth PI: Patentat. 
8 Id. 
9 Organizata Botërore për Pronësi Intelektuale. Rreth PI: Dizajnët Industrialë. 
10 Organizata Botërore për Pronësi Intelektuale. Rreth PI: Treguesit Gjeografik. 



Pronësia Intelektuale në Kosovë dhe Bashkim Evropian 
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë 

 
 

 
8 

E drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta  

E drejta e autorit është termi ligjor i cili i referohet të gjitha punëve apo krijimeve artistike apo letrare që i përkasin 

autorit.11 E drejta e autorit u mundëson autorëve origjinal të veprave apo punimeve të kontrollojnë përdorimin e 

mëtejshëm të veprave të tyre. Kështu, në bazë të saj, krijuesit janë të mbrojtur prej piraterisë apo përdorimit të 

veprave të tyre pa leje nga palët e tjera. Për të përdorur të drejtën e autorit për zhvillim optimal të biznesit, vlen 

të jemi te informuar në lidhje me çfarë mbulon kjo e drejtë, dhe se cilat krijime nuk janë pjesë e mbrojtjes ligjore 

që e mundëson ajo.12 

Modelet shërbimeve   

E drejta e modeleve të shërbimeve i garantohet inovacioneve dhe zbulimeve tjera, ku për shkak të tipareve të 

ngjashme me patentat, konsiderohet edhe si ‘patentë e vogël’. Por, ku qëndron aktualisht dallimi mes patentës 

dhe modeleve të shërbimeve? Së pari, kërkesat për regjistrim të patentave janë më të rrepta sesa ato për modele 

të shërbimeve pasi që për t’u kualifikuar një zbulim si patentë, duhet të ketë edhe faktorin e krijimit të ri e të mos 

të jetë lehtësisht i imagjinueshëm nga publiku i gjerë. Gjithashtu, kohëzgjatja e mbrojtjes së modeleve të 

shërbimeve është më e shkurtër se ajo për patenta (7-10 vite pa ripërtëritje) dhe pagesa për regjistrim të 

modeleve të shërbimeve është në përgjithësi më e ulët se ajo për patenta. Rregulloret për modele të shërbimeve 

mund të dallojnë varësisht prej shtetit.13 

Emrat e domeneve 

Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale i cilëson emrat e domeneve si mënyra të gjetjes së adresave të 

Internetit. Regjistrimi i emrit të domenit mund të behët vetëm në regjistra që janë të akredituar nga Korporata e 

Internetit për Emra dhe Numra të Caktuar (ang. ICANN).  Ato mund të jenë primare, sekondare, apo terciare. 

Ndryshe nga llojet tipike të PI, regjistrimi i emrit të domenit automatikisht siguron mbrojtje të nivelit 

ndërkombëtar.14 

Bazat e të dhënave  

Sipas Udhërrëfyesit Evropian të Pronësisë Intelektuale, bazat e të dhënave janë përmbledhje e informatave në 

mënyrë elektronike. Bazat e të dhënave mbrohen në dy mënyra: nën të drejtën e autorit dhe nëpërmjet mbrojtjes 

sui generis. Ato mbrohen ndër të drejtën e autorit nëse janë ‘krijime intelektuale origjinale’, në nivel kombëtar. 

Nën të drejtën e autorit, realisht mbrohet struktura e bazës dhe jo përmbajtja e saj (edhe pse pjesë të përmbajtjes 

së bazës së të dhënave mund të kenë të drejtë të autorit në vete si p.sh. fotot). Nëpërmjet mbrojtjes sui generis, 

mbrohet përmbajtja e bazës së të dhënave, të cilat nuk janë të kualifikuara si krijime intelektuale origjinale. Pra, 

baza e të dhënave duhet të ketë siguri dhe verifikim të përmbajtjes. Shembuj të këtyre lloj bazave të dhënave janë 

përpilimet e legjislacionit.15 

 

2. E drejta e pronësisë intelektuale në Kosovë 

Situata aktuale në Kosovë e adreson pronësinë intelektuale, para së gjithash në bazë të legjislacionit primar dhe 

sekondar. Vlen të përmendet se krahas legjislacionit, Kosova ka pasur të aprovuar edhe Strategjinë për Pronësinë 

Intelektuale 2010-2014. Legjislacioni Kosovar mban llojet e pronësisë intelektuale si : e drejta e autorit dhe të 

drejtat e përafërta, patentat, markat tregtare, dizajni industrial dhe treguesit gjeografik, të cilat gjegjësisht janë 

llojet më tipike të pronësisë intelektuale. Në zhvillimet e viteve të fundit, fokus i madh i është dhënë mbrojtjes 

                                                           
11 Organizata Botërore për Pronësi Intelektuale. Pyetje të Shpeshta: Bazat e të Drejtës së Autorit. 
12 Id.  
13 Bashkimi Evropian. Udhërrëfyesi Juaj për PI në Evropë, 2017: IPR Helpdesk. 
14 Id. 
15 Id. 
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doganore kundër piraterisë së mallrave si dhe zhvillimit të shoqërisë informative drejt një teknologjie më të 

avancuar.16 

Në anën tjetër, Kosova ende nuk është anëtare e organizatave botërore për pronësi intelektuale si p.sh. 

Organizata Botërore e Tregtisë, Organizata Botërore për Pronësi Intelektuale, etj. Lidhur me anëtarësimin dhe 

aderimin e Kosovës nëpër këto organizata, është cilësuar se Kosova ka ende hapësirë për progres sa i përket 

zbatimit të pronësisë intelektuale, si dhe formimit të ligjeve sipas një strukture Evropiane. Objektiva kyçe janë 

përmbushja e kritereve për pranim sipas Organizatës Botërore për Pronësi Intelektuale dhe nënshkrimi i Kosovës 

ndaj Aspektit Lidhur me Tregti të Drejtës së Pronësisë Intelektuale (ang. TRIPS).17 

 

2.1. Legjislacioni dhe situata aktuale 
a) Markat tregtare 

Baza ligjore për markat tregtare në Kosovë përbëhet nga Ligji nr. 04/L – 026 për Marka Tregtare.  

Ky ligj shpreh dispozitat që korrespondojnë me përkatësinë e markave tregtare dhe aplikimin e ndershëm të tyre 

në produkte. Ligji identifikon dokumentet e duhura për regjistrim të markës tregtare dhe rregullon procedurat që 

duhet të ndërmerren sipas akteve nënligjore. Në ligj janë të përfshira edhe masat e në rast të shkeljes së rregullave 

për markat tregtare. Ligji përputhet me Direktivën nr. 2008/95/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 22 

tetor 2008 Për përafrim të ligjeve të Shteteve Anëtare lidhur me Markat Tregtare (Version i kodifikuar), (OJ L 299, 

8.11.2008 p. 25-33); Direktivën 2004/48/ EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, Prill 2004 Mbi Zbatimin e të 

Drejtave te Pronësisë Intelektuale (O.J. L 157, p.45, 30.4.2004; O.J. L 195, p.16, 2.6.2004).18 

b) E drejta e autorit 

Legjislacioni për të drejtën e autorit në Kosovë përbëhet nga Ligji nr. 05/L-047 për Ndryshimin dhe Plotësimin e 

Ligjit nr.04/L-065 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta. Ligji shpreh dispozitat lidhur me punët që 

cilësohen si e drejtë autoriale dhe të drejta të përafërta, disa prej të cilave përfshijnë punimet kompjuterike, 

veprat jetime, dokumentet informuese, incizimet kalimtare, etj. Ligji përputhet plotësisht me Direktivat e 

Bashkimit Evropian në vijim:  

 Direktivën e Komisionit Nr. 98/83/EEC e datës 27 shtator 1993 për lehtësimin e transmetimit ndërkufitar 

të programeve audio-vizuale, përkatësisht transmetimit me satelit dhe ritransmetimit kabllorë (OJ L 248, 

06/10/1993); 

 Direktivën e Komisionit Nr. 2001/29/EC të datës 22 maj 2001 mbi harmonizimin e aspekteve të caktuara 

të së drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta në shoqërinë e informacionit (OJ L 167, 22/06/2001); 

 Direktivën e Komisionit Nr. 2001/84/CE të datës 27 shtator 2001 mbi të drejtën e rishitjes, respektivisht 

përfitimin e autorit të një vepre origjinale të artit (OJ L 272, 13/10/2001); 

 Direktivën e Komisionit Nr.  96/9/EC të datës 11 mars 1996 mbi mbrojtjen ligjore të bazave të të dhënave 

(OJ L 077, 27/03/1996); 

 Direktivën e Komisionit Nr.  2006/115/EC të datës 12 dhjetor 2006 për të drejtat mbi qiradhënien dhe 

huazimin e të drejtave të autorit dhe të drejtave e përafërta në fushën e të drejtave pronësore intelektuale 

(OJ L 376, 27/12/2006); 

 Direktivën e Komisionit Nr. 2004/48/EC e datës 29 prill 2004, mbi zbatimin e të drejtave pronësore 

intelektuale (OJ L 195, 02/06/2004); 

                                                           
16  Qeveria e Republikës së Kosovës. Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA), Mars 
2016.  
17 Shkreli, B. Dokument politikash: Masat për përmirësimin e IPR strukturës në Kosovë, 2011 : Shoqata për Teknologji të 
Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës. 
18 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji nr. 04/L – 026  për Marka Tregtare, Gusht 2015: Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës.  
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 Direktivën e Komisionit Nr. 2009/24/EC (versioni i kodifikuar) e datës 23 prill 2009 e cila ka harmonizuar 

legjislacionin Evropian në lidhje me mbrojtjen e programeve kompjuterike (OJ L 111, 05/05/2009); 

 Direktivën e Komisionit Nr.  2011/77/EU të datës 27 shtator 2011 mbi kohëzgjatjen e mbrojtjes së të 

drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta, (OJ L 265, 11/10/2011, p. 1 – 5); 

 Direktivën e Komisionit Nr.  2012/28/EU e datës 25 tetor 2012 mbi përdorimin e lejueshëm të veprave 

jetime (OJ L 299, 27/10/2012).19 

 

c) Dizajni industrial 

Baza ligjore e dizajnit industrial në Kosovë përbëhet nga Ligji nr. 04/L – 028 për Dizajnin Industrial. Ligji përmbledh 

dispozitat të cilat vargojnë prej kufizimeve të drejtave të dizajnuesit të paketimit, përgjegjësitë morale të tij/saj, 

deri te normat për licencim dhe regjistrim. Pjesë e ligjit krahas dispozitave të regjistrimit dhe atyre të dizajnit 

komunitar janë edhe çështjet civilo-juridike që duhet zbatuar në kuadër të së drejtës për dizajn industrial. Ligji 

përputhet me Direktivën 98/71/KE të Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 13 tetor 1998 mbi mbrojtjen 

ligjore të dizajneve dhe Direktivën 2004/48/KE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 29 prill 2004 mbi 

zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale.20 

d) Patentat  

Baza ligjore për patenta në Kosovë përfshin Ligjin nr. 05/L-039 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit 04/L – 029 

për Patenta. Ligji fillimisht identifikon Agjencinë për Pronësi Intelektuale si organ kompetent për regjistrim të 

patentës dhe i liston përgjegjësitë e saj në këtë fushë. Dispozitat lidhur me mbrojtjen e patentave në përgjithësi 

shprehen sipas natyrës së idesë apo produktit për patentë. Dispozitat ndëshkuese për shkelje të rregullave për 

patenta dhe marrja e dëshmive janë gjithashtu të përfshira në ligj. Ligji përputhet me: 

 Direktivën numër 98/44/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, e datës 6 korrik 1998 mbi mbrojtjen 

ligjore të shpikjeve bioteknologjike OJ L213 f13, 1998/07/30; 

 Direktivën numër 2004/48/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, prill 2004 mbi zbatimin e të drejtave 

të pronësisë intelektuale (OJ L 157, f.45,2004/04/30 OJ L 195, F.16,2004/02/06); 

 Rregulloren (EC) Nr. 469/2009 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, e datës 6 maj 2009 në lidhje me 

certifikatën e mbrojtjes shtesë për produktet medicinale (O.J L. 152, f.1, 2009/06/16) 

 Rregulloren (EC) Nr.1610/96 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, e datës 23 korrik 1996 lidhur me 

krijimin e një certifikate të mbrojtjes shtesë për produktet për mbrojtjen e bimëve (O.J. L 

198,f.30,1996/08/08); 

 Rregulloren (EC) Nr. 816/2006 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 17 maj 2006 për licencimin 

e detyrueshëm të patentave lidhur me prodhimin e produkteve farmaceutike për eksport në vend me 

probleme të shëndetit publik (O.J.L 157,f.1,2006/06/09).21 

e) Treguesit Gjeografik dhe për Emërtimet e Origjinës  

Ligji nr. 05/L-051 për Treguesit Gjeografik dhe për Emërtimet e Origjinës përbën bazën ligjore për treguesit 

gjeografik në Kosovë. Ky ligj përcakton dispozitat lidhur me origjinën e produktit dhe emërtimin përkatës në bazë 

të origjinës. Ligji cilëson Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë si institucionin kompetent për dispozitat lidhur me 

emërtimet e origjinës dhe treguesve gjeografikë dhe Agjencinë për Pronësi Intelektuale si organin për regjistrimin 

e treguesve gjeografik. Disa nga pjesët e përfshira në ligj janë shqyrtimi i vendimeve të marra nga Agjencia, 

çështjet për mbrojtje të treguesve dhe emërtimeve dhe dispozitat për procedurën e dhënies së mbrojtjes. Ligji 

                                                           
19 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji nr. Ligji nr. 05/L-045 për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit nr.04/L-065 për të Drejtat 
e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Nëntor 2016: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
20 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji nr. 04/L – 028 për Dizajnin Industrial, Dhjetor 2015: Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës.  
21 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji nr. nr. 05/L-039 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit 04/L – 029 për Patenta, Gusht 
2015: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
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përputhet me Rregulloren (BE) Nr. 1151/2012 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit e datës 21 nëntor 2012 mbi 

skemat e cilësisë për produktet bujqësore dhe produkteve ushqimore (OJ L 343, 2012/12/14) f. 1-29 dhe Direktivën 

Nr. 2004/48/BE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të BE-së të prillit 2004 mbi zbatimin e të drejtave të pronësisë 

intelektuale (OJ L 157, p.45, 2004/04/30, OJ L 195, f.16, 2004/06/02).22 

 

2.2. Korniza institucionale e pronësisë intelektuale në Kosovë 
Institucionet kyçe me kompetenca të zbatimit të legjislacionit për pronësinë intelektuale në Kosovë janë: 

 Agjencia e Pronësisë Intelektuale– si organ në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, institucionit 

kyç për mbrojtjen e pronësinë intelektuale. Agjencia harton legjislacionin dhe  ndërmerr ekzaminimin e 

aplikacioneve, përpilon dhe mirëmban regjistrat, dhe përpilon Buletinet Zyrtare me të dhëna për 

aplikimin e pronësisë intelektuale. Agjencia për më tepër është organ përfaqësues i Kosovës në ngjarje 

botërore për pronësi intelektuale.  

 Zyra për të Drejta të Autorit dhe të Drejta të Përafërta- si organ administrativ në kuadër të Ministrisë së 

Kulturës, Rinisë dhe Sportit, veprimtaria e së cilës përfshin leje të shoqatave për të drejta, marrje të 

lejeve të dhëna në rast se shoqatat nuk përmbushin kriteret ligjore, mbikëqyrje të veprimtarisë për 

administrimin e të drejtave, promovim të aktiviteteve lidhur me dhënien e informatave të autorit, etj.  

 Dogana e Kosovës- si institucioni publik themelor që funksionon drejt qëllimit të mbrojtjes së ekonomisë 

dhe sigurisë kundër aktiviteteve joligjore. Në kontekst të pronësisë intelektuale, Dogana kontribuon 

përmes kontrollit të importit dhe eksportit me qëllim të mbrojtjes së ekonomisë, gjegjësisht markave 

tregtare. 

 Task Forca kundër Piraterisë Intelektuale- Si iniciativë e Strategjisë për Pronësi Intelektuale, Task Forca u 

krijua në kuadër të Zyrës për të Drejta të Autorit dhe të Drejta të Përafërta. Veprimtaria kryesore e saj 

është zbatimi i strategjisë kundër piraterisë intelektuale duke avokuar koordinim mes institucioneve 

përgjegjëse. Sugjerimet për legjislacion janë gjithashtu pjesë e kontributeve të veprimtarisë së Task 

Forcës. 

 Inspektoriati i Tregut- si organ në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë me veprimtari që 

përfshijnë mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit me qëllim të mbrojtjes së konsumatorit dhe sigurinë e 

produkteve e cilësisë së tyre. 

 Policia e Kosovës- si organ që mbron të drejtën e pronësisë intelektuale në bazë të sektorëve si Sektori i 

Hetimeve dhe Krimeve Ekonomike (DHKEK) dhe Sektori për Krime Kibernetike. Qëllimet kryesore të 

sektorëve janë parandalimi i piraterisë dhe mosrespektimit të drejtës së autorit.  

  

                                                           
22 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji nr. 05/L-051 për Treguesit Gjeografik dhe për Emërtimet e Origjinës, Janar 2016: 
Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.  
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2.3. DPI në Kosovë në kontekst të MSA dhe Raportit te Progresit 
Hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit me nenet 77 dhe 78 parasheh harmonizimin e masave 

legjislative dhe zbatuese lidhur me pronësinë intelektuale në Kosovë. Disa nga dispozitat e përgjithshme në kuadër 

të Marrëveshjes që Kosova duhet të ndërmerr në lidhje me mbrojtjen e të drejtës intelektuale janë formimi i një 

sistemi të mbrojtjes së pronësisë intelektuale me standarde të BE-së, zbatimi i politikave që i hapin rrugën Kosovës 

të bashkëpunojë me shtete nënshkruese të marrëveshjeve lidhur me pronësi intelektuale dhe hartimi i një 

legjislacioni konform me parimin e trajtimit kombëtar (National Treatment Principle). 23  

 

Në fokus: Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën mbi pronësinë intelektuale 

Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën, 2018 thotë se “kapacitetet e departamentit të doganës për mbrojtje 

të pronësisë intelektuale nuk janë të mjaftueshme”.24 [Komisioni] cilëson se Kosova ka pasur pjesërisht progres 

në fushën e pronësisë intelektuale, mirëpo institucionet kompetente kanë ende sfida që duhet tejkaluar, disa prej 

të cilave janë stafi i duhur, trajnimet dhe fondet e nevojshme. Siç sugjerohet në raport, këto institucione duhet 

veçanërisht të kenë koordinim të përbashkët në mekanizma dhe zhvillime drejt mbrojtjes së pronësisë 

intelektuale. Aspekte si e drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta kanë pasur, në përgjithësi, progres në pirateri 

digjitale dhe skema private, mirëpo duhet të ketë më shumë specifika sa i përket normave dhe pagesave për 

përdorim të këtyre të drejtave mes palëve të përfshira.25 

 

Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA, si dokument ombrellë për ecurinë e masave për zbatim, përfshin të 

Drejtën e Pronësisë Intelektuale sipas kapitullit 7 të Acquis. Për periudhën kohore 2018-2022 objektivat 

afatmesme që parashihen nga PKZMSA janë:  

 ngritja e kapaciteteve të stafit në institucionet e pronësisë intelektuale dhe institucioneve zbatuese të 

drejtave pronësore intelektuale; 

 Edukimi dhe vetëdijesimi për rëndësinë e Pronësisë Intelektuale (edukimi digjital duke filluar me moshat 

e reja – nxënësit e shkollave fillore dhe biznese); 

 Hartimi i Strategjisë së re kundër Falsfikimit dhe Piraterisë 2018 – 2021; 

 Miratimi i Ligjit për Aktivitetet e Inovacionit; 

 Përmirësimi i Legjislacionit në fushën e krimeve kibernetike.  

 Anëtarësimi në Organizatat Ndërkombëtare dhe Rajonale në fushën e Pronësisë Intelektuale (WIPO). 

 Zvogëlimi i aplikimeve të pazgjidhura në Agjencinë për Pronësi Industriale 

 Përditësimi i legjislacionit sipas ndryshimit te Acquis së BE.26 

Programi përmban pjesën narrative të objektivave drejt zbatimit të kërkesave të MSA-së lidhur me pronësinë 

intelektuale, ashtu siç edhe përfshin pjesën e masave afatshkurtra e cila ndahet në masa legjislative (që përbëhen 

nga ligjet dhe aktet nënligjore që duhen miratuar me qëllim të harmonizimit) dhe masa zbatuese sipas treguesve 

specifikë për çdo institucion përkatës.  

 

 

 

 

                                                           
23 Qeveria e Republikës së Kosovës. Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA), Mars 
2016. 
24 Komisioni Evropian. Raporti për Kosovën 2018, Prill 2018. 
25 Id. 
26 Qeveria e Republikës së Kosovës. Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA), Mars 
2016. 
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Progresi i miratimit të ligjeve dhe akteve nënligjore që përbëjnë pjesën e masave legjislative në PKZMSA deri më 

tani vijon sipas tabelës së mëposhtme:  

3.8. Kapitulli 7 i acquis: E drejta e pronësisë intelektuale 

Nr. Dispozitat e MSA-
së 

Aktet kombëtare për t’u harmonizuar Afati 
kohor 

Niveli i 
Harmonizimit 

Miratimi 

3.8.1. Të zbatohet neni 
77 dhe 78 i MSA -
së 

Rregullorja për Kompenzime të Veçanta 
(rregullimi skemave rregullimi skemave 
private të kompenzimit) (akt nënligjor i 
ri) 

K2 2018 P Pa 
miratuar 

3.8.2 Të zbatohet neni 
77 dhe 78 i MSA -
së 

Rregullorja Nr. 05/2013 për 
ndërmjetësim në fushën e të drejtës së 
autorit, e miratuar (Plotësim -ndryshim) 

K2 2018 P Pa 
miratuar 

3.8.3 Të zbatohet neni 
77 dhe 78 i MSA -
së 

Të miratohet mandati i Këshillit 
Shtetëror për Pronësi Industriale 

K2 2018 N/A Miratuar 

Tabela 2.3.1 Masat afatmesme mbi pronësinë intelektuale në PKZMSA 2018-2022 

 

Sa i përket masave zbatuese, parashihen ‘reforma institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale’ në bazë 

të treguesve për institucionet përkatëse të pronësisë intelektuale. Dy institucionet kyçe për bartjen e këtyre 

masave janë Ministria e Industrisë dhe Tregtisë dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Kryesisht, afati kohor 

për përmbushje parashihet të jetë tremujori i katërt i vitit 2018. Sipas masave të listuara në Program progresi i 

deri më tanishëm është: 

 Lidhur me objektivin mbi trajtimin e aplikimeve të pazgjidhura në Agjencinë për Pronësi Industriale, 

[trajtimi] është pothuajse në përfundim. 

 Lidhur me objektivin mbi trajnimin e gjyqtarëve për të drejtat e autorit dhe të drejtat të pronësisë 

industriale, nuk ka pasur ende trajnime të zhvilluara. Trajnimet priten të mbahen gjatë vitit 2019. 

 Lidhur me objektivin mbi ngritjen e kapaciteteve administrative të Agjencisë së Pronësisë Intelektuale 

(API), sipas të cilës është rekrutimi i 6 zyrtarëve në Agjenci, janë rekrutuar zyrtarë me kontrata për 

shërbime të veçanta. 

 

3. Pronësia intelektuale në Bashkimin Evropian dhe nivel ndërkombëtar  
E drejta e pronësisë intelektuale në Bashkim Evropian përfshin format themelore dhe ato të reja të llojeve të PI. 

Regjistrimi i pronësisë intelektuale mund të jetë i nivelit kombëtar, Evropian, apo Ndërkombëtar, varësisht se në 

çfarë niveli pronari i punës dëshiron ta mbrojë pronën. Sipas niveleve, kemi tri ndarje: 

 Rruga Kombëtare—që përfshin Zyrat Kombëtare të shteteve për pronësi intelektuale. 

 Rruga Evropiane—që përfshin Zyrën Evropiane për Patenta dhe Zyrën për Harmonizimin e Tregut të 

Brendshëm.  

 Rruga Ndërkombëtare—që përfshin Organizatën Botërore për Pronësi Intelektuale.27 

Për të rishikuar format që pronësia intelektuale merr brenda BE-së, tabela në vijim sipas Udhërrëfyesit Evropian 

për Pronësi Intelektuale radhit shkurtimisht edhe qëllimin e llojit përkatës, mbrojtjen e garantuar në nivelin 

përkatës në BE dhe atë global, si dhe kohëzgjatjen e regjistrimit: 

 

 

                                                           
27 Bashkimi Evropian. Fakt-fletë: Mbrojtja dhe zbatimi i PI, Shtator 2014: IPR Helpdesk. 
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3.0.1 Tabelë krahasuese e kërkesave për të drejta përkatëse të pronësisë intelektuale28 

Brenda Bashkimit Evropian fokus tejet i madh i jepet mbrojtjes së kreativitetit të ideve që domosdoshmërisht i 

ndihmon biznesit apo organizatës, dhe rrjedhimisht, inkurajimit për kreativitet të vazhdueshëm. Falë sigurisë së 

shtuar dhe mbrojtjes së pronësisë intelektuale ndaj këtyre ideve, pronarët kanë mbështetje për kontribut të 

mëtejshëm në zhvillime kreative. Kështu, mbrojtja e pronësisë intelektuale cilësohet si e domosdoshme për 

inovacion—i cili konsiderohet si aset i paprekshëm për zhvillim. Rëndësi të madhe brenda BE-së i jepet PI edhe 

për shkak të faktorëve të tjerë si punësimi dhe zhvillimi i konkurrencës.29 

                                                           
28 Bashkimi Evropian. Udhërrëfyesi Juaj për PI në Evropë, 2017: IPR Helpdesk. 
29 Komisioni Evropian. Pronësia intelektuale, 2018. 

 
E drejta e pronësisë 

intelektuale 

 
Qëllimi 

 
Mbrojtja e garantuar në 

BE dhe globalisht 

 
Kohëzgjatja e regjistrimit 

Marka Tregtare 
Shenjë për dallim të 

produkteve 

Nivel kombëtar, të BE, 
si dhe ndërkombëtar 

(WIPO) 

E ripërtërirë çdo 10 vite 
pa limit 

Dizajni Industrial 
Pjesë estetike e 

produkteve 
Nivel kombëtar, të BE, 
si dhe ndërkombëtar 

E ripërtërirë për 25 vite 
çdo 5 vite (ose 3 vite e 
pa-ripërtërirëshme kur 

dizajni është i 
paregjistruar) 

Patentat 
 

Shpikje/Inovacione 
Nivel kombëtar, të BE, 
si dhe ndërkombëtar 

 
20 vite 

Modelet e shërbimeve 
 

Shpikje/Inovacione 

Vetëm në nivel 
kombëtar në disa 

vende të BE 

 
7-10 vite 

Sekretet tregtare 
 

Informacione private 
biznesore 

Mbrojtja i nënshtrohet 
disa kushteve, mirëpo 
nuk ka procedurë që 

duhet ndjekur për 
regjistrim 

 
Pa limit 

E drejta autoriale 

 
a) Punime artistike, 

letrare 
 

b) Të drejtat fqinje: 
mediat 

Mbrojtja i nënshtrohet 
disa kushteve, mirëpo 
nuk ka procedurë që 

duhet ndjekur për 
regjistrim të drejtës 

Gjatë gjithë jetës së 
autorit dhe 50 vite të 

mëtejshme (ose 70 në 
BE). 

Të drejtat e përafërta: të 
paktën 20 vite nga fundi i 
vitit në të cilin është bërë 

p.sh. performanca. 

Emrat e domeneve 
 

Adresat e internetit 

Ndërkombëtare (me 
kusht të akreditimit nga 

regjistrat përkatës) 

Të ripërtërira në mënyrë 
të papërcaktuar për 
maksimum 10 vite. 

Treguesit Gjeografikë 
Produkte të origjinave 

përkatëse gjeografike e 
tradicionale 

Ndërkombëtare Pa limit 

Bazat e të dhënave 

 
Punë të pavarura, të 

dhëna dhe informacione 
tjera të përfshira në 
mënyrë sistematike 

Automatike ose (në 
rast sui generis) 

Evropiane. 

(Bazat e të dhënave me 
të drejtë të autorit në 

BE): gjatë gjithë jetës së 
autorit dhe 70 vite të 

mëtejshme. 
 
 



Pronësia Intelektuale në Kosovë dhe Bashkim Evropian 
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë 

 
 

 
15 

Komisioni Evropian në përgjithësi synon të mbrojë pronësinë intelektuale më anë të:  

 Luftimit të grupeve apo rrjeteve kriminalistike që përfitojnë nga shkelja e pronësisë intelektuale përmes 

rrugëve të paligjshme; 

 Monitorimit efektiv të legjislacionit në fushat përkatëse të pronësisë intelektuale në nivel të BE-së. 

 Informimin e avantazheve që NVM-të kanë falë pronësisë intelektuale; 

 Kampanjave dhe avokimeve me partnerë tregtare rreth rëndësisë së pronësisë intelektuale në lidhje me 

zhvillim ekonomik.30 

Në kontekst të pronësisë intelektuale për ndërmarrësi dhe ide biznesore, Bashkimi Evropian ka identifikuar edhe 

procesin që duhet vijuar për siguri të idesë dhe suksesit të biznesit potencial. Duke filluar nga vetë ideja, procesi i 

sigurimit të pronësisë intelektuale vijon si më tej: 

 

 
Figura 3.0.2. Procesi i sigurimit të pronësisë intelektuale sipas IPR Helpdesk31 

 

 

  

                                                           
30 Id. 
31Bashkimi Evropian. Fakt-fletë: Mbrojtja dhe zbatimi i PI, Shtator 2014: IPR Helpdesk.    

Idea e re

•Duhet hulumtuar
se a ekziston kjo 
ide në treg. 

Zhvillimi

•Licencimi për 
informim.

•Partneriteti.

•Marrëveshjet e 
Mos-Zbulimit

Faza e hyrjes në 
para-treg

•sigurimi i 
sekreteve tregtare.

•marrja e të drejtës 
për mbrojtje të PI.

Faza e hyrjes 
në treg

•jashtë-licencimi

•mbrojtja e të 
drejtave të PI

•zbatimi i të 
drejtave të PI
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3.1. Masat kundër shkeljes së IP në BE  
Shkelja e pronësisë intelektuale në Bashkim Evropian mund të adresohet në një numër të mekanizmave që janë 

krijuar përkitazi me qëllim të mbrojtjes së DPI. Fillimisht, është me rëndësi që të dihen të drejtat dhe të njihen 

aktet që konsiderohen si shkelje. Duhet marrë parasysh se ka disa qëllime të përdorimit të pronësisë intelektuale 

të cilat janë të liruara nga detyrimet ligjore si p.sh.: qëllimet arsimore, private, të mëparshme, informative, etj. 

për përdorimin e punës përkatëse. 32 

Mekanizmat pasuese mund të jenë në nivel ligjor, si p.sh. rastet gjyqësore apo mekanizmat alternative për zgjidhjen 

e kontesteve (ADR)—arbitrazhi apo ndërmjetësimi, të cilat përdoren në raste që nuk kanë të bëjnë me krim.33 

Mekanizmat jo-ligjore kundër shkeljeve të PI janë letrat e kërkesës, të cilat i dërgohen personit që supozohet të 

ketë shkelur të drejtën e pronësisë intelektuale dhe i njoftojnë atë me mundësinë e veprimeve ligjore që mund 

të ndërmerren në rast të adresimit jo të duhur të kërkesës për ndalim të shkeljes. Mekanizma të tjerë jo-ligjor 

janë edhe aplikimet në dogana të cilat mund të dërgohen për të ndaluar mallra me shkelje në kufijtë e BE-së.34 

 

3.1.1 Raste studimi: Paditë e Pronësisë Intelektuale në Gjykatën e Drejtësisë së Bashkimit Evropian 

1) Rasti C-310/17 “Levola Hengelo BV v Smilde Foods BV”, BE:C:2018:899 

Një kompani Holandeze ka ngritur në nivel kombëtar se një kompani konkurrente po u shkelte pronën 

intelektuale, duke kopjuar shijen e një produkti ushqimor. Kështu, kompania Holandeze ka adresuar në Gjykatën 

e Drejtësisë së Bashkimit Evropian qartësimin se sa mund të konsiderohet shija e produktit si ‘punë’ apo pronë e 

pronarit. Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian kishte vendosur se shija e ushqimit nuk mund të jetë subjekt 

i të drejtës së autorit ndër cilësinë e ‘punës’. Edhe pse si ‘punë’ konsiderohet çdo krijim intelektual i autorit, puna 

duhet të shprehet në mënyrë objektive. Në rastin e shijes së produktit, ky kusht nuk përmbushet pasi që shija 

cilësohet në baza subjektive dhe ndjesi përkatëse të individit (të cilat varen nga shumë faktor si preferencat, 

shprehitë, mjedisin ku konsumohet produkti në fjalë, etj.). Si rezultat, shija nuk është subjekt i Nenit 2(1) të 

Konventës së Bernit dhe Direktivës së Shoqërisë së Informimit (D2001/29/EC).35 

 

2) Rasti C-161/17 “Land Nordrhein-Westfalen v Dirk Renckhoff”, BE:C:2018:634 

 

Në Gjykatën e Drejtësisë së Bashkimit Evropian është ngritur rasti i një fotografi që ka paditur një shkollë fillore 

për ekspozim të fotografive të tij autentike. Një nxënës i shkollës, ka shkarkuar dhe ka cituar fotografitë në fjalë 

nga një faqe elektronike e udhëtimeve, të cilës pronari i kishte dhënë leje për përdorim. Projekti i studentit, më 

pas, është ekspozuar në faqen e internetit të shkollës, ku kanë figuruar edhe fotot. Kështu, pronari (fotografi) ka 

paditur shkollën pasi që ky akt është cilësuar si ‘shpërndarje në publik.’ 

Gjykata e Drejtësisë në Bashkimin Evropian ka cilësuar se ri-përdorimi i fotografive në ndonjë platformë krahas 

asaj që është e autorizuar nga pronari i fotografive mund të konsiderohet si shkelje e të drejtës së autorit, pasi 

që ky ri-përdorim e bën më të vështirë të kontrollohet përdorimi i mëtejshëm i pronës intelektuale. Pra, për 

shkak se fotot janë shkarkuar dhe janë përdorur për një faqe tjetër të internetit, ato janë shpërndarë në publik 

të ri, dhe kjo prek Nenin 3(1) mbi Direktivën e Shoqërisë së Informimit (D 2001/29/EC).36 

                                                           
32 Id.   
33 Id. 
34 Id. 
35 Bashkimi Evropian. Çështje-ligji Evropian i kohëve të fundit mbi shkeljet dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale, 
Dhjetor 2018: Zyra e Bashkimit Evropian për Pronësi Intelektuale. 
36 Id. 
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4. Hapat e radhës dhe rekomandimet 
Zhvillimet në fushën e pronësisë intelektuale kanë marrë fokus më të madh me Marrëveshjen e Stabilizim 

Asociimit. Premtues është edhe fakti që nuk ka mungesë të institucioneve përkatëse për të adresuar pronësinë 

intelektuale. Megjithatë, zhvillime të mëtejshme mund të ketë edhe në çështje si në vijim: 

 Rëndësia dhe trajtimi i pronësisë intelektuale si aset i paprekshëm duhet të shtohet si në sektorin publik, 

ashtu edhe brenda kompanive private. Institucionet publike duhet të bashkëpunojnë me kompani 

private me qëllim të edukimit dhe informimit të tyre për çdo zhvillim që ndodh në sfond të pronësisë 

intelektuale globalisht. Duke marrë parasysh se fusha e pronësisë intelektuale në Kosovë është relativisht 

fushë që ka marrë fokus më të madh gjatë dekadës së fundit, ekzistojnë edhe raste të mungesës së 

njohurive themelore sa i përket të drejtave të pronësisë intelektuale që i takojnë publikut, zgjerimi i së 

cilave do mund të inkurajonte individët në mbrojtje të punës intelektuale dhe ndjekjen e vazhdueshme 

të ideve të reja.  

 Bizneset dhe kompanitë duhet të investojnë në trajnime të vazhdueshme të stafit lidhur me pronësinë 

intelektuale. Realisht, pronësia intelektuale në suaza të kompanive duhet të konsiderohet në nivel me 

asetet e tjera kyçe, pasi që ajo mbron kreativitetin e fuqisë punëtore në kompani nga palë të tjera 

konkurruese. Pra, promovimi i pronësisë intelektuale dhe mënyrave për të mbrojtur inovacionin dhe 

kreativitetin brenda kompanisë nxit vëmendje më të madhe sa i përket aplikimit të DPI në vend të punës. 

 Në zhvillimin e përgjithshëm të masave për pronësi intelektuale rëndësi mban edhe krijimi i një strategjie 

të re për DPI. Një strategji e re për DPI parashihet edhe si një nga masat legjislative që duhet të 

ndërmerren në Programin për Zbatim të MSA-së (PKZMSA). Strategjia ekzistuese ka bërë punë mjaft të 

mirë në një përfshirje të përgjithshme të imazhit të pronësisë intelektuale, mirëpo llojet dhe trendët e 

reja që çdo dite e më shumë po e plotësojnë nocionin e pronësisë intelektuale (si në kontekst të sektorit 

publik ashtu edhe privat), paraqesin nevojë për mekanizma shtetërore të azhurnuara.  

 Institucione përkatëse për pronësi intelektuale duhet të trajtojnë në mënyrë të vëmendshme rastet e 

ngritura për shkelje të pronësisë intelektuale. Gjithashtu, duhet të vendosen dispozita për kompensim 

të duhur në rast të shkeljeve të pronësisë intelektuale. Adresimi i vëmendshëm i shkeljeve dhe rasteve 

që veçse janë ngritur tek autoritetet, inkurajojnë popullatën që të trajtojnë shkeljet e PI si diçka serioze 

dhe inkurajojnë në investim dhe mbledhje të ideve inovative, pa pasur mos-siguri për abuzim të 

mundshëm të punës dhe neglizhencës institucionale. Trajtimi i aplikimeve të pazgjidhura në Agjencinë 

për Pronësi Industriale përbën një nga masat zbatuese të Programi për Zbatimin e MSA-së,  por që ende 

nuk ka përfunduar.   

 Trajnimi dhe aftësimi i personelit të doganave për pronësi intelektuale është pa dyshim një ndër 

parakushtet më me rëndësi të mbrojtjes së përfitimeve që sjell DPI. Mallrat pirate paraqesin dëm të 

mëdha për ekonominë, kështu që monitorimi efikas në kapacitete të doganës është kyç.  Raporti i 

Progresit të Komisionit Evropian ka shprehur se doganës i mungojnë kapacitetet e duhura për pronësi 

intelektuale, dhe se duhet të ketë mekanizma më të mira të koordinimit mes institucioneve të PI. 

 Kapacitetet zbatuese në fushën e sigurisë kibernetike duhet të rriten edhe më tej. Siguria kibernetike 

paraqet fushë më komplekse edhe në aspekt ndërkombëtar, ndërsa në Kosova është ende fushë e re në 

kontekst të pronësisë intelektuale. Ka ende nevojë për ngritje të kapaciteteve zbatuese që përfshijnë 

strategji më efikase dhe njohuri të personelit, të cilat pa dyshim që duhet të shtohen në mënyrë 

sistematike. 

 Duhet të punohet në mënyrë më intensive në trajtimin e gjyqtarëve për të trajtuar kontestet që hynë në 

fushëveprim të DPI. Një hap i tillë veçse parashihet përmes në Programin e Zbatimit të MSA, dhe 

rrjedhimisht duhet të jetë prioritet i institucioneve. Në shumë raste, kontestet në fushën e DPI janë 

shumë të komplikuara, duke shtuar nevojën e ndërtimit të ekspertizës në këto tema.  

 Masat zbatuese të legjislacionit për pronësi intelektuale në Programit e Zbatimit të MSA-së duhet të 

përmbushen edhe më tej. Përderisa Programi parasheh edhe përditësimin e legjislacionit për pronësi 

intelektuale, ka hapësirë edhe për zbatimin e masave në kuadër të Programit. 
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Shtojca A: Përmbledhje e rezultateve të Pulsit të Sektorit Privat 

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka kryer studimin mbi Pulsin e Sektorit Privat mbi MSA-në në mënyrë që të 

analizohet gjendja e të bërit biznes pas nënshkrimit të marrëveshjes prej perspektivës së bizneseve në Kosovë. 

Në kuadër të këtij studimi janë anketuar 500 biznese në 7 rajone të Kosovës: Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Prizren, 

Mitrovicë, Gjakovë dhe Pejë. Si pjesë e anketës ka qenë edhe analiza e gjendjes së pronësisë intelektuale në 

Kosovë, gjegjësisht efektshmëria e legjislacionit dhe zbatimit të tij brenda kësaj fushe. Disa nga të gjeturat vijojnë 

si më poshtë. 

 

 

Sipas analizës së studimit, rreth 23% e bizneseve të anketuara besojnë se Kosova ka legjislacion të mirë në fushën 

e pronësisë intelektuale. Megjithatë, një pjesë e konsiderueshme e bizneseve nuk besojnë se legjislacioni në 

fushën e pronësisë është në nivel të duhur, ku rreth 42% e tyre kanë pasur përgjigje negative. Përgjigje të 

ngjashme ka pasur edhe për sa i përket zbatimit të legjislacionit në fushën e pronësisë intelektuale: 

 

Vlerësimi i legjislacionit mbi pronësinë intelektuale është ndarë edhe sipas sektorëve të prodhimit, tregtisë dhe 

shërbimeve. Në përgjithësi, sektorët kanë shprehur opinion të ngjashëm lidhur me legjislacionin, siç vërehet edhe 

në të gjeturat në figurën e mësipërme. 
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