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Parathënie 

 

Qëllimi i këtij doracaku është që të ndihmoj oficerët doganor dhe operatorët tjerë 

ekonomik në kuptimin dhe zbatimin e procedurave sipas ligjit për masat doganore të të drejtës së 

pronësisë intelektuale dhe për të promovuar një kuptim më të mirë të funksionalizimit të 

procedurës së aplikimit. Gjithashtu, ky doracak do të garantoj një përqasje të mirë dhe 

harmonizim të procedurave mbi aplikimin/kërkesat për veprim nga Dogana, për mbrojtje të 

pronësisë intelektuale, për një trajtim të barabartë të bartësve të së drejtës në Republikën e 

Kosovës.  

Pra, këto udhëzime japin një interpretim të përafërt të procedurës së aplikimit të mbrojtjes 

së pronësisë intelektuale nga autoritetet Doganore, që zbatojnë masat doganore për luftimin e 

falsifikimit dhe piraterinë. 

Ky doracak nuk është akt ligjor dhe nuk ka karakter detyrues, por vetëm jep udhëzime 

dhe informata standarde mbi aplikimin e masave doganore për mallrat që shkelin të drejtën e 

pronësisë intelektuale dhe udhëzime mbi procedurën e aplikimit/kërkesës për veprim. 

Ky doracak do të pësoj ndryshime çdo here kur na paraqiten zhvillime të reja në 

legjislacion dhe në sistemin e aplikimeve të mbrojtjes së të drejtës së pronësisë intelektuale. 
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HYRJA 

E drejta e pronësisë intelektuale çdo ditë e më shumë po zë vendin e vet të merituar në 

vendin tonë. Shume institucione dhe organizata janë angazhuar ne hartimin e legjislacionit 

adekuat dhe zbatimin sa me te mirë të tij.  

Zbatimi efikas i të drejtave të pronësisë intelektuale është një element shumë i 

rëndësishëm për progresin social e ekonomik dhe garantimin e një mjedisi për konkurrencë të 

drejtë në tregun e vendit. Zbatimi i së drejtës së pronësisë intelektuale kontribuon në krijimin e 

kushteve optimale për tërheqjen e investimeve të huaja në Kosovë si dhe shërben si gur themel 

në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. 

 

Po ashtu, mallrat që shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale (DPI) , në të shumtën e 

rasteve paraqesin rrezik për shëndetin e qytetarëve, siç janë produktet ushqimore, medikamentet, 

produktet kozmetike etj. Zbatimi efikas i DPI-së ndikon pozitivisht ne mbrojtjen e shëndetit dhe 

sigurisë publike. 

Qeveria e Kosovës ka hartuar strategjinë për pronësinë intelektuale 2010-2014, ku ndër të 

tjera, edhe Doganës së Kosovës i është dhënë një rol shumë i rëndësishëm. Dogana e Kosovës në 

kuadër të misionit fiskal, ekonomik dhe mbrojtës ka për detyrë edhe  mbrojtjen e të drejtave të 

pronësisë intelektuale. Doganat e Kosovës zbatojnë masat kufitare të përcaktuara në Ligjin NR. 

2009/03-L-170 për Masat Doganore të Mbrojtjes së të Drejtave të Pronësisë Intelektuale dhe 

veprojnë në import, eksport, transit, magazinim doganor, përpunimit të brendshëm te produkteve, 

mbikëqyrje doganore, importit të përkohshëm të vendosur në zonë të lirë doganore. 

 

Një pjesë e madhe e mallrave të falsifikuar që qarkullojnë ne tregun e vendit tonë janë 

produkte te importuara, që kanë si origjinë vendet aziatike, prandaj, roli i Doganës në 

parandalimin e importit të këtyre mallrave është shumë me rëndësi. 

 

Ky doracak ka për qëllim të njoftoj oficerët doganor dhe subjekte tjera të interesit me 

terminologjinë e së drejtës së pronësisë intelektuale si dhe me legjislacionin ne fuqi ne Kosovë, 

me theks te veçantë ligjin Nr. 03/L-170 për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të 

pronësisë intelektuale dhe udhëzimin administrativ 07/2011. 

 

 

 

 

1. Definimi i  pronësisë intelektuale 

 



 

 

 

6 

Pronësia intelektuale i referohet krijimtarisë  intelektuale, risive teknike, krijimeve letrare 

dhe artistike por edhe simboleve, emrave, fotografive, dizajnëve etj. Ajo ndahet ne dy degë, në të 

drejtën e pronësisë industriale (ku hynë patentat, markat tregtare, dizajni industrial etj) dhe të 

drejtën e autorit. Për objektet e Pronësisë industriale, e drejta fitohet me regjistrim ne 

institucionin kompetent, ndërsa për të drejtën e autorit e drejta fitohet me krijimin e veprës, pa 

ndonjë formalitet administrativ. 

 

1.1 Patenta  

 

Definohet si ide e një shpikësi, që mundëson zgjidhjen e një problemi specifik në një fushë të 

teknologjisë. Shpikje mund të jetë një produkt ose proces ose mund të ketë të bëjë me një 

produkt dhe një proces.  

Për t’u patentuar një shpikje, nga çdo fushë teknike, ajo duhet t’i plotësoj tri kushte :  

- të jetë risi,  

- të ketë shkallë risie dhe  

- të jetë e zbatueshme në industri.  

Shpikja pra duhet të jetë e re, e panjohur si e tillë për publikun ne botë dhe të mos buron në 

mënyrë evidente  nga njohuritë e mëparshme teknike për profesionistin e fushës përkatëse. 

 

1.2 Markat tregtare 

 

          Një shenjë që është në gjendje të bëj dallimin në mes të mallrave apo shërbimeve të 

prodhuara nga një ndërmarrëje që është ndryshe nga të tjerat, me fjalë të ndryshme, shkronja, 

numra, vizatime, forma, logo, etiketa, mund të konsiderohet si markë tregtare.  

 

1.3 Dizajni Industrial 

 

Me dizajn nënkuptojmë formën e jashtme të produktit në tërësi apo të një pjesë të 

produktit I cili rrjedhë nga karakteristikat e produktit, veçanërisht nga forma, trajta, ngjyra, teksti 

dhe materiali i vet produktit. 

 

Për regjistrimin e Patentave, Markave tregtare, Dizajnit industrial kompetente është Zyra 

e Pronësisë Industrial ne Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. 

 

 

1.4 E drejta e autorit 

 

            Punimet letrare dhe artistike si novelat, dramat, filmat, punimet muzikore, pikturat, 

vizatimet, fotografitë dhe skulpturat, dhe dizajnët arkitekturale.   
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             Të drejtat e lidhura me të drejtën e autorit përfshijnë edhe ato të drejta të performancave 

të artistëve, producentëve të incizimeve fonografike dhe transmetuesve në radio e televizion. 

 

1.5 Varieteti i bimëve 

 

Në Kosovë varieteti i bimëve mbrohet me ligjin 02/L-98 (emri i ligjit), ku sipas ligjit në 

fuqi seleksionuesi i bimëve nënkupton personin fizikë apo juridik i cili e ka seleksionuar, krijuar, 

zbuluar ose krijuar varietetin vetë apo në bashkëpunim me dikë tjetër. 

1.6 Mallrat e falsifikuara  

Sipas dispozitave zbatuese te ligjit ne fuqi mallrat e falsifikuara përkufizohen si :  

 

 Mallrat përfshire edhe ambalazhimet e tyre  

 Secila shenje tjetër identifikuese, përfshirë edhe logon, etiketën, 

 Etiketën vetë-ngjitëse, fletë-palosjen, fletë-ilustruese ose ndonjë dokument garancie, qe 

mban shenja te tilla, edhe nëse paraqiten veçmas, 

 Paketimi qe përmban marke tregtare te një malli te falsifikuar edhe ne qofte se paraqiten 

veçmas. 

 

Nëse, pa lejen e bartësit te se drejtës, mbajnë një marke tregtare, identike me atë te regjistruar 

për te njëjtat lloje mallrash ose qe ne thelb është e padallueshme nga kjo marke, duke cenuar te 

drejtat e bartësit te kësaj marke tregtare, sipas legjislacionit ne fuqi identifikohet si falsifikim i 

mallrave. 

 

1.7 Mallrat pirate  

Mallrat pirate përkufizohen ne mallrat e prodhuara ose qe përmbajnë kopje, çfarëdo 

modeli apo forme, e cila është ne mënyrë specifike e dizajnuar apo e përshtatur për prodhimin e 

mallrave qe e shkelin te drejtën e pronësisë  intelektuale, po ashtu do te trajtohen si mallra qe 

shkelin te drejtën e pronësisë intelektuale  te prodhuara pa pëlqimin e bartësit te se drejtës se 

autorit, dhe te te drejtave te tjera te lidhura me te, bartësit te se drejtës se dizajnit, pavarësisht 

nëse janë regjistruar ose jo sipas legjislacionit kombëtar, ose te një personi te autorizuar nga 

bartësi i se drejtës ne vendin e prodhimit, nëse nga prodhimi i këtyre kopjeve cenohet e drejta ne 

fjale. 

2. Rreziku  

Rreziku, nënkupton mundësinë që të ndodhë një ngjarje në lidhje me hyrje- dalje, transitin 

dhe përdorimin përfundimtar të mallrave që qarkullojnë ndërmjet Kosovës dhe një vendi tjetër, si 

dhe praninë e mallrave që nuk kane status Kosovar, e që: 

 Pengon zbatimin e drejtë të dispozitave ligjore te Kosovës 
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 Komprometon interesat financiare të Kosovës ose 

 Paraqet kërcënim për sigurinë dhe mbrojtjen e Kosovës, për shëndetin publik, për 

mjedisin apo për konsumatorët. 

Karakteristika themelore të praktikave më të mira në Kosovë dhe në BE përfshijnë, 

zhvillimin e kontrollit doganor përmes “ menaxhimit të rrezikut”.   

 

Dogana e Kosovës përdor kornizën standarde për procesin e menaxhimit të rrezikut, e cila 

menaxhohet nga Sektori i analizës së rrezikut. Sistemi është dizajnuar të pranoj, analizoj dhe 

shpërndaj informatat e rëndësishme lidhur me rrezikun.    

2.1 Menaxhimi i rrezikut 

 Menaxhimi i rrezikut, nënkupton identifikimin sistematik të rrezikut dhe zbatimin e të 

gjitha masave për të kufizuar ekspozimin ndaj rrezikut.  

 Kjo përfshinë aktivitetet siç janë: mbledhja e të dhënave dhe informatave, analizimi dhe 

vlerësimi i rrezikut, përcaktimi dhe marrja e veprimeve dhe mbikëqyrja e rregullt, si dhe 

rishqyrtimi i procesit bazuar në burime dhe strategji ndërkombëtare. 

3. Ligji-Masat doganore për mbrojtjen e  të drejtave të pronësisë 

intelektuale 

Ligji për masat doganore për mbrojtjen e pronësisë intelektuale Nr. 03/L-170 është i bazuar në  

rregulloren e BE-së  Nr 2003/1383 dhe ka hyre ne fuqi prej muajit shkurt te vitit 2010.  

3.1 Qëllimi i ligjit   

Ky ligj ka për qellim rregullimin e procedurave për mallrat e dyshimta për shkelje të DPI-

së  të cilat janë deklaruar për qarkullim të lirë, eksport ose ri-eksport, ose që janë gjetur gjatë 

kontrollit të mallrave duke hyre ose duke dalë nga territori i Doganave të Republikës së Kosovës, 

të vendosura nën procedurën e transitit, procedurat e magazinimit Doganor, procedurave të 

përpunimit te brendshëm, përpunimi nën mbikëqyrjen Doganore, importit të përkohshëm, të 

vendosur në zonë të lirë, në depo të lirë doganore në pajtim me dispozitat e Kodit Doganor dhe të 

Akcizave. 

 

Nga praktika e deritanishme e sektorit të DPI, është vërejtur se mallrat që më së shpeshti 

shkelin DPI-në ne Kosovë, janë mallrat e importuara dhe ato ne procedurë të transitit.  

 

4. Veprimet e Doganës sipas detyrës zyrtare për mallrat që 

cenojnë të drejtën e pronësisë intelektuale  

 

Në rastet kur bartësi i së drejtës nuk ka parashtruar kërkesën për veprim, Dogana mund të 

anulojë lirimin e mallrave që dyshohen se shkelin DPI-në.  
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Dogana njofton bartësin e së drejtës për ndalimin e mallit, i cili në afat prej tri ditëve të punës pas 

marrjes së njoftimin duhet të parashtrojë kërkesën për veprim, në të kundërtën, Dogana liron 

mallrat me kusht që procedurat doganore të jenë plotësuar. Dogana duhet të njofton edhe 

deklaruesin ose pronarin e mallrave për masat që do të ndërmerren. Kjo procedurë i mundëson 

bartësit të së drejtës, i cili mund të mos ishte i informuar se të drejtat e tij shkelen, të parashtroj 

kërkesë për veprim pasi që mallrat e dyshuara janë ndalur. 

 

Dogana mund të kërkoje nga bartësi i se drejtës, informacione të nevojshme për te 

konfirmuar dyshimet rreth mallrave që shkelin të drejtën e pronësisë së tij. 

  

 4.1 Kërkesa për veprim 

Bazuar në nenin 4 të ligjit 03-L/170/2010, Masat Doganore për Mbrojtje të Pronësisë 

Intelektuale dhe Udhëzimit Administrativ 07/2010, për zbatimin e Ligjit 03-L/170/2010, 

përcaktohen  procedurat e parashtrimit të kërkesës për veprim se, kush mund të parashtroj një 

kërkesë për veprim nga Dogana, taksat lidhur me procedimin e kërkesës për veprim, cilat 

informata duhet të përmbaj kërkesa për veprim. Kërkesa për masat doganore parashtrohet pranë 

autoriteteve Doganore, konkretisht Sektorit për të Drejtat e Pronësisë intelektuale, për të 

ndërmarr veprimet doganore për mallrat që cenojnë një të drejtë të pronësisë intelektuale. 

4.2 Kërkesën për veprim mund të parashtroj: 

Bartësi i; 

a) markës tregtare, të regjistruar pranë zyrës për pronësi industriale (ZPI), sipas dispozitave 

të ligjit mbi markat trgtare 

b) patentës, të regjistraur pranë zyrës për pronësi industriale (ZPI), sipas dispozitave të ligjit 

mbi patentat 

c) dizajnit industrial, të regjistruar pranë zyrës për pronësi industriale (ZPI), sipas 

dispozitave të ligjit mbi dizajnin industrial 

d) dretës së autorit, apo një të drejte të lidhur me të, sipas dispozitave të ligjit mbi të drejat e 

autorit 

e) varietetit të bimëve, sipas dispozitave të ligjit mbi varietetin e bimëve 

ose, çdo person i autorizuar nga bartësi I të drejtës së pronësisë intelektuale apo përfaqësues I tij. 

4.3 Parashtrimi i kërkesës për veprim 

Bartësi I së drejtës mund të kërkoj me shkrim tek Dogana, konkretisht tek sektori për të 

Drejtat e Pronësisë Intelektuale (DPI), për ndërmarrjen e veprimeve për mallrat të cilat cenojnë 

të drejtat e pronësisë intelektuale. 
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Kërkesa për veprim duhet të përpilohet konform dispozitës së nenit 4 të ligjit 03-L/170 dhe 

nenit 3 të Udhëzimit Administrativ 07/2011 dhe sipas këtyre dispozitave kërkohen këto 

informata për plotësimin e kërkesës për veprim: 

 Përshkrimin teknik të detajuar dhe të saktë të mallrave; 

 fjalet; 

 shkronjat; 

 fotografit; 

 vizatimet; 

 kombinimet e ngjyrave; 

 format tredimensionale; 

 format e mallit dhe paketimet e tyre; 

 kombininimet e simboleve te lartpennendura; 

 etiketa; 

 broshura; 

 afishe; 

 udhezime per perdorim. 

 Çdo të dhënë të veçantë që bartësi i së drejtës ka lidhur me llojin e shkeljes;  

 

 Bartësi i së drejtës po ashtu mundet të përcjell çdo të dhënë që ai mund të ketë në lidhje 

me:  

 

 vlerën doganore të mallrave origjinale në Republikën e Kosovës;  

 lokacionin e mallrave ose destinacionin e paraparë të tyre;  

 detajet që identifikojnë ngarkesën (dërgesën);  

 arritjen e planifikuar ose datën e nisjes së mallrave;  

 detajet e mjeteve të përdorura për transport;  

 detajet e identitetit të importuesit, eksportuesit ose të bartësit të mallrave;  

 vendi i prodhimit dhe rrugët qe përdoren për transport;  

 ndryshimet teknike, nëse dihen, në mes të mallrave origjinale dhe mallrave që dyshohen 

se shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale. 

 të dhënat e personit kontaktues, i autorizuar apo përfaqësues nga bartësi i së drejtës. 

 emrin dhe mbiemrin; 

 funksionin; 

 adresen; 

 qyteti; 

 kodi postal; 

 shteti; 

 nr. i ID-se; 

 nr.i telefonit; 

 faksi; 

 e-mail adresa; 

 adresa e internetit. 
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4.4 Dorëzimi I kërkesës për veprim dhe shkarkimi i formularit për aplikim: 

Kërkesa për veprim e kompletuar me gjitha informatat, dorëzohet pranë Doganës së 

Kosovës, konkretisht sektorit të të Drejtave të Pronësisë Intelektual. Kërkesa plotësohet sipas 

modelit të rekomanduar në këtë doracak dhe mund të plotësohet në mënyrë elektronike, 

mekanike, i cili nuk duhet të përmbajë korigjime, plotësime të fjalëve. 

Formularin për aplikim mund të shkarkoni nga web faqja zyrtare; www.dogana-ks.org.  

5. Mënyra e vendosjes për aplikim nga Sektori i DPI-së   

 

Sektori i DPI-së shqyrton kërkesën për veprim dhe brenda 30 ditëve të punës e njofton 

aplikuesin për vendimin e saj. Nëse kerkesa për veprim aprovohet, vlefshmëria e saj është 1 vit, 

ku brenda kësaj periudhe autoritetet Doganore do të duhet të veprojnë. Me kërkesën e bartësit të 

së drejtës afati I kërkesës për veprim përveç periudhës 1 vjeqare është me  mundësi vazhdimi.  

Me plotësimin e kushteve për aprovimin e kërkesës për veprim, Dogana inkason taksen prej 100 

euro dhe per vazhdimin e afatit te Kerkeses për Veprim, inkasohet taksa prej 50 euro. 

 

  Nese kerkesa refuzohet, sjellet aktvendim mbi refuzimin me argumentet e arsyeshme dhe 

udhëzimet mbi mjetin juridik, i cili i bashkangjitet aplikimit. 

 

Vendimin mbi aprovimin dhe vazhdimin e afatit të kërkesës për veprim, sektori I DPI-së 

e përcjell në gjitha Degët Doganore për veprim. 

5.1 Njoftimi i Doganës nga bartësi i së drejtës 

Bartësi i së drejtës duhet të njoftoj menjëhere Doganën në rastet kur: 

        a) skadon vlefshmëria e së drejtës së tij dhe atë në afat prej 5 ditëve të punës njfoton 

doganën. 

        b)skadon vlefshmëria e kërkesës për veprim dhe atë 15 ditëve të punës, para skadimit 

njofton Doganën dhe mund të kërkoj zgjatje të periudhës. 

6. Deklarata e përgjegjësisë: 

Kërkesa për veprim duhet të parashtrohet së bashku me deklaratën e përgjegjësisë nga 

parashtruesi i kërkesës dhe dëshminë që parashtruesi i kërkesës mban të drejtat për mallrat në 

fjalë (shih anexin III). 

 

7. Kushtet për veprim nga Dogana  

 

Kur gjatë kontrollit, oficerët doganore hasin ne mallrat që dyshohet se shkelin të drejtën e 

pronësisë intelektuale, do të anulojnë lirimin e mallrave ose ndalojnë ato nën mbikëqyrje 

doganore dhe menjëherë informojnë sektorin e DPI-së. 

http://www.dogana-ks.org/
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Dogana do të njoftoj bartësin e së drejtës, deklaruesin, pronarin e mallrave për veprimet e 

saj. Dogana mund t’ua tu komunikoj atyre sasinë reale dhe natyrën aktuale ose të supozuar të 

mallrave,lirimi i të cilave është pezulluar ose të cilat janë ndaluar. 

 

Për të mundësuar përcaktimin e shkeljes së një të drejte të pronësisë intelektuale dhe duke 

respektuar ligjin për të dhënat personale, sekretit komercial dhe industrial, Dogana, me kërkesën 

e bartësit të së drejtës, mund ta informoj atë për emrat dhe adresat e marrësit dhe dërguesit, 

deklaruesit ose pronarit të mallrave, origjina dhe prejardhja e mallrave të dyshuara për shkelje të 

së drejtës së pronësisë intelektuale. 

 

Bartësi i së drejtës duhet t’i shfrytëzoj këto informacione vetëm për qëllimet e parapara 

me këtë ligj e të mos i përdorë ato për asnjë qëllim tjetër, në të kundërtën, Dogana mund të 

anuloj vendimin për të pranuar kërkesën për periudhën e mbetur dhe të shqiptoj dënimet e 

parapara në nenin 19 të po këtij ligji. 

 

Dogana mund të marr mostra dhe me kërkesën e bartësit të së drejtës, mund t’i lejohet 

inspektimi i tyre, mirëpo Dogana  mund edhe t’i dërgojë bartësit të së drejtës mostrat me qëllim 

analize dhe për të thjeshtëzuar procedurën e mëtejme.  

8. Procedura e thjeshtëzuar dhe procedura e rregullt 

Në rastet  kur Dogana ndalon mallra që dyshohen se shkelin një të drejtë të pronësisë 

intelektuale, neni 9 i ligjit parasheh procedurën e thjeshtëzuar. Kjo procedurë mundëson 

shkatërrimin e mallit pa pasur nevojë për vendim gjyqësor, por vetëm me marrëveshje me shkrim 

të palëve. 

 

Për të filluar procedurën e thjeshtëzuar, duhet që brenda afatit prej tetë (8) ditëve të punës 

ose për mallrat që prishën shpejtë brenda tre (3) ditëve prej ditës së njoftimit nga Dogana, që 

bartësi i së drejtës të njoftoj Doganën me shkrim se mallrat e dyshuara shkelin një të drejtë të 

pronësisë intelektuale dhe njëkohësisht dërgon edhe marrëveshjen me shkrim të deklaruesit ose 

pronarit për të hequr dorë prej atyre mallrave, me qëllim shkatërrimi. 

 

Nëse deklaruesi ose pronari i mallrave nuk e kundërshton marrëveshjen në mënyrë 

specifike, në bazë të ligjit konsiderohet se ata kanë pranuar marrëveshjen për shkatërrim, të  

gjitha shpenzimet e shkatërrimit janë përgjegjësi e bartësit të së drejtës. 

 

Përveç procedurës së thjeshtëzuar, ligji, përkatësisht neni 12, parasheh procedurën e 

rregullt. Bartësi i së drejtës, brenda 10 (dhjetë) ditëve të punës informon Doganën, se është 

iniciuar procedura për përcaktimin e shkeljes së të drejtës së pronësisë intelektuale me 

parashtrimin e kërkesës për caktimin e masave të përkohshme, ose se është ngritur padia ne 

gjykatën kompetente. Periudha e ndaljes se mallrave apo te pezulluara nga Dogana zgjatet deri 

në vendimin e gjykatës. 
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Nëse brenda 10 (dhjetë) ditëve të punës, bartësi i së drejtës, nuk ka filluar asnjërën nga 

procedurat e parapara me ligj( procedurën e thjeshtëzuar apo procedurën e rregullt), Dogana do 

të lirojë mallrat me kusht që të gjitha procedurat doganore të jenë plotësuar. 

 

9. Procedura e shkatërrimit të mallrave 

 

Mallrat për të cilat vërtetohet se shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale nuk lejohet të: 

 

a) hyjnë ne territorin Doganor të Kosovës; 

b) lirohen në qarkullim të lirë; 

c) eksportohen; 

d) ri-eksportohen; 

e) vendosen nën procedurën pezulluese; 

f) vendosen në zonë të lirë ose depo të lirë. 

 

Mallrat e ndalura nga Dogana, për të cilat është vërtetuar se shkelin të drejtën e pronësisë 

intelektuale, pas përfundimit të procedurës së thjeshtëzuar apo të rregullt (me vendim të gjykatës 

kompetente) duhet të shkatërrohen ose të sistemohen në kanale jo komerciale. 

 

10. Përjashtimet e parapara me ligj 

 

Ligji ne mënyrë formale parasheh tri përjashtime: 

 Importet paralele 

 Mallrat që nuk janë prodhuar nën kushtet e përcaktuara nga bartësi i së drejtës 

 Mallrat që janë pjesë e bagazhit personal të udhëtarit ose dërgesat të natyrës jo 

komerciale  

 

Importet paralele- në rastet kur mallrat janë prodhuar me miratimin e bartësit të së drejtës 

dhe futen në tregun e Kosovës nga më shumë se një distributorë të paautorizuar, dogana nuk do 

të ndaloj këto mallrave, sepse ato konsiderohen si mallra origjinale.   

 

Mallrat që nuk janë prodhuar nën kushtet e përcaktuara nga bartësi i së drejtës-Për mallrat 

që janë prodhuar me defekte apo nuk janë prodhuar ashtu siç është paraparë nga bartësi i së 

drejtës nga ana e prodhuesit të autorizuar, nuk mund të ndërmerren masa. 

 

Mallrat që janë pjesë e bagazhit personal të udhëtarit ose dërgesat e natyrës jo komerciale -  

Për sasi të vogla mallrash që nuk kanë karakter komercial dhe për të cilat nuk dyshohet se janë 

pjesë e ndonjë trafiku, dispozitat e ligjit nuk do të aplikohen. 
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11. SHPJEGIMET E KUTIVE KRYESORE QE DUHET TE 

PLOTESOHEN NGA APLIKUESI 

4.1 Rubrika 3-Aplikuesi mund te jete vet bartesi i se drejtes, personi i autorizuar per te 

perdorur   te drejten e pronesise intelektuale ose perfaqesues i percaktuar, 

4.2 Rubrika 4-Statusi i aplikuesit (shëno saktë rubrikën për statusin e aplikuesit, si bartës I 

së drejtës, I autorizuari, apo përfaqësues). 

4.3 Rubrika 5-Lloji i se drejtes (shëno saktë mbi të drejtën tuaj të pronësisë intelektuale) 

4.4 Rubrika 6-Specifiko detajet e kontaktit per personin kontaktues të aplikuesit që merret 

me qështje administrative ( personi ne fjale duhet te jete i kontaktueshem). 

 

4.5 Rubrika 7- Specifiko detajet e kontaktit per personin kontaktues te aplikuesit qe merret 

me qeshtje teknike ( personi në fjalë duhet të jetë I kontaktueshëm). 

 

4.6 Rubrika 8, 9, 10 dhe 11 - informata të sakta për mallrat origjinale dhe çdo informat tjetër 

që bartësi I së drejtës mund ta ketë në lidhje me mashtrimet dhe modelet e mallrave që 

shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale (dokurnentet, fotot, etj). 

            Informatat duhet te jepen në detaje, për ti mundësuar Doganes që më lehtë të  identifikoj 

             ngarkesat e dyshimta. 

 

4.7 Rubrika 12- personi fizik ose juridik i cili e ploteson rubriken 3 te kerkeses per veprirn 

duhet, ne te gjitha-rastet, te jete ai i cili e merr pergjegjesine per te gjitha situatat e 

pershkruara ne Nenin 5 te Ligjit Nr. 035-170 Per Masat Doganore per Mbrojtjen e se 

Drejtes se Pronesise Intelektuale. 

 

4.8 Rubrika 13- duke e nenshkruar kete rubrike, bartesi i se drejtes konfirmon se ai i pranon 

kushtet dhe përgjegjësit sipas, Ligjit Nr. 03lL-170 Per Masat Doganore per Mbrojtjen e 

se Drejtes se Pronesise lntelektuale. 
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ANEKS I:  

1. Aplikacioni për veprim 
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 ANEKSI II:  

2. Deklarata e përgjegjësisë 

 

 

 

 


