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HYRJE
Pronësia Intelektuale sot është një ndër çështjet e rëndësishme të zhvillimeve të së drejtës, të
drejtave të njeriut, të tregtisë, të administratës publike dhe të kriminalitetit. Mbrojtja e të
drejtave të Pronësisë Intelektuale nuk përbën më vetëm një çështje të një vendi, por është pjesë
përbërëse dhe e pandarë e zhvillimeve rajonale e ndërkombëtare.
Anëtarësimi në Bashkimin Evropian është prioritet i Qeverisë së Republikës së Shqipërisë prej dy
dekadash. Vendi paraqiti aplikimin e tij për anëtarësim në vitin 2009 dhe iu dha statusi i vendit
kandidat në vitin 2014. Shqipëria është një hap më pranë Bashkimit Evropian, një tjetër gur
kilometrik i rëndësishëm në rrugën drejt BE-së. Dhënia e statusit të vendit kandidat është një
rrjedhojë logjike e përpjekjeve të Shqipërisë për reforma. Në të njëjtën kohë duhet parë si një
nxitje për të vazhduar me reformat ekzistuese dhe ndërmarrjen e reformave të reja, të nevojshme
për ta përgatitur Shqipërinë për nisjen më pas të negociatave të anëtarësimit4. Hapja e negociatave
në kuadër të marrjes të Statusit të vendit kandidat për anëtarësim në BE shtron para vendit një sërë
detyrimesh dhe angazhimesh. Qeveria ka miratuar me VKM nr. 330, datë 28 maj 2014, “Për
miratimin e udhëzimit për pesë përparësitë e rekomanduara nga Komisioni Evropian, 2013”
udhëzuesin për përmbushjen e 5 prioriteteve, konkretisht:
- reforma e administratës publike;
- pavarësia, efikasiteti dhe llogaridhënia e institucioneve të gjyqësorit;
- lufta kundër korrupsionit;
- lufta kundër krimit të organizuar;
- mbrojtja e të drejtave të njeriut.
Në këtë udhëzim të drejtat e PI përfshihen në prioritetin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
Duke pasur statusin e vendit kandidat për anëtarësim në BE në vitin 2014, objektivi kryesor i
Shqipërisë për momentin është që të fillojë bisedimet e pranimit me BE-në për të arritur
anëtarësimin. Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) e nënshkruar me BE-në në vitin 2006,
përcakton drejtimin strategjik për vendin dhe objektivat e politikës së saj afatshkurtër dhe
afatmesme.
Në 01 shtator të vitit 2010, u miratua me VKM nr. 760, Strategjia Kombëtare për Zbatimin e të
Drejtave të Pronësisë Intelektuale 2010-2015. Pas përfundimit të Strategjisë Kombëtare të PI
(2010-2015), disa aktivitete të përfshira në objektivat e saj mbetën të parealizuara. Gjithashtu,
mjedisi ku zbatohen të drejtat e Pronësisë Intelektuale duhej zhvilluar më tej; kjo bëri që DPPM
nëpërmjet MZHETTS të iniciojë hartimin e një Strategjie të re për Pronësinë Intelektuale 20162020.
Kjo Strategji është dokument ndërsektorial, i cili konkretizon një nga përpjekjet e Qeverisë së
Republikës së Shqipërisë për vendosjen e dialogut gjithëpërfshirës ndërmjet aktorëve të ndryshëm,
për të krijuar kushte të përshtatshme për respektimin dhe mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale.
Implementimi i Strategjisë 2016-2020 do të përbëjë një element thelbësor në progresin e
mëtejshëm social ekonomik, në rritjen e konkurrencës së ndershme, krijimin e besueshmërisë në
treg, dhe integrimin evropian. Dokumenti është hartuar mbi bazën e detyrave të parashikuara dhe
të parealizuara në Strategjinë e mëparshme 2010-2015, zbatimin e detyrave të lëna nga Raportet e
Progresit të BE-së, përmbushjen e detyrimeve të parashikuara në Nenin 73 të MSA-së dhe
Kapitullin 7 “Pronësia Intelektuale”, si dhe mbi bazën e një analize të detajuar të nevojave dhe
problemeve të identifikuara në praktikë nga institucionet e përfshira në sistem gjatë kësaj periudhe.

4

Fjalimi i Stefan Fule “Statusi i vendit kandidat në BE për Shqipërinë (24/06/2014)”
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Ajo në mënyrë specifike synon nxitjen e ekonomisë shqiptare drejt një ekonomie inovative të
bazuar në dije. Pjesë përbërëse e kësaj strategjie janë sigurimi i të drejtave të Pronësisë
Intelektuale, mirëfunksionimi i sistemit gjyqësor, si dhe modernizimi i institucioneve të përfshira
në sistem. Strategjia sugjeron që sistemi i PI duhet të inkurajojë transferimin e teknologjisë përmes
tregut të transferimit të teknologjisë, në veçanti me shitjen dhe blerjen e teknologjisë së mbrojtur
me patentë. Ajo gjithashtu i jep prioritet fushatave të ndërgjegjësimit në publik mbi rëndësinë e PI.
Disa nga objektivat e parashikuara në këtë strategji janë pjesë e dokumentit Strategjia Kombëtare
për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020. Duke qenë se Pronësia Intelektuale është një fushë shumë e
gjerë dhe përfshin institucione që i takojnë sektorëve të ndryshëm, ajo nuk mund të ishte pjesë e
SKZHI (2015-2020), prandaj u vendos hartimi i një Strategjie të veçantë që i takon kësaj fushe.
Misioni i kësaj strategjie është stimulimi i rritjes ekonomike dhe zhvillimit kulturor dhe shkencor
në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet forcimit të ndikimit të sistemit të PI në zhvillimin ekonomik
të vendit. Kjo strategji nuk përqendrohet në zbatimin e të drejtave të Pronësisë Intelektuale, si një
qëllim në vetvete. Fokusi i saj është përmirësimi i funksionimit të sistemit të Pronësisë Intelektuale
me qëllim, nxitjen dhe mbështetjen e inovacionit nëpërmjet nxitjes së punës kërkimore, në veçanti
nga kompanitë shqiptare, universitetet vendase dhe individët, për të asistuar ekonominë shqiptare
dhe qytetarët në rrugën drejt zhvillimit ekonomik dhe drejt standardeve më të larta. Në mënyrë
specifike ajo do të mund të shërbejë si një mjet i politikës për të inkurajuar investimet në kërkim
dhe zhvillim, si dhe garanton suksesin në treg.
Kjo Strategji synon rritjen e ndërgjegjësimit, si dhe forcimin e sistemit të regjistrimit,
administrimit dhe mbrojtjes së të drejtave që rrjedhin nga Pronësia Intelektuale, si të drejta që
ushtrojnë një ndikim të fuqishëm në zhvillimin dhe mirëfunksionimin e ekonomisë. Ajo gjithashtu
synon të vendosë një numër objektivash në lidhje me R & D (kërkim dhe zhvillim) dhe forcimin e
kërkimit shkencor në sektorin privat dhe publik në vend. Shpërndarja e subvencioneve qeveritare
për R & D apo krijimi i fondeve publike për institutet kërkimore shkencore janë politika që
synojnë të japin drejtpërdrejt kontribut në risi duke ofruar stimuj për të investuar në punë
kërkimore.
Ky dokument është hartuar me kontributin e ekspertëve të grupit ndërinstitucional të punës të
ngritur me urdhrin e Kryeministrit nr. 112, datë 26.08.2015 “Për ngritjen e grupit ndërinstitucional
të punës për bashkërendimin, hartimin dhe ndjekjen e zbatimit të dokumentit strategjik për
Pronësinë Intelektuale 2016-2020” me asistencë të ekspertëve të Organizatës Botërore për
Pronësinë Intelektuale dhe të Komisionit Evropian në Shqipëri.
Dokumenti gjatë hartimit dhe në përfundim të tij është konsultuar dhe me grupet e interesit dhe në
hartimin e tij kanë dhënë kontribut mbi 10 institucione.
Raporti i përgatitur nga ekspertët e delegacionit të OBPI-s u hartua mbështetur në analizën e bazës
së të dhënave të DPPM, në intervistat e organizuara me institucionet e përfshira në sistem si dhe
me grupet e interesit. Në takime morën pjesë 30 institucione dhe grupe interesi, të cilët u
përfaqësuan nga 43 përfaqësues.
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ROLET DHE PËRGJEGJËSITË E INSTITUCIONEVE
1.1 PRONËSIA INDUSTRIALE - DPPM
Kuadri ligjor i Republikës së Shqipërisë ofron një mbrojtje të pronësisë industriale gjerësisht të
përafruar me Acquis Communautaire, duke përmbushur një prej angazhimeve të nenit 73 të
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit dhe Kapitullit 7 “E drejta e pronësisë intelektuale”, e PKIE.
Ligji nr. 9947, datë 07/07/2008 “Për pronësinë industriale” ndryshuar me ligjin nr.10/2013, datë
14.02.2013, dhe ligjin nr. 55/ 2014 datë 29/05/2014 solli përmirësime për sa i përket përafrimit me
direktivat e BE, ngritjes së Inspektoratit të Mbikëqyrjes së Tregut, duke bërë rregullimet e
nevojshme për implementimin e marrëveshjeve në fushën e patentave, si dhe duke saktësuar dhe
reflektuar problemet dhe gabimet e identifikuara gjatë zbatimit të ligjit në praktikë.
Në vijim u ndryshuan aktet nënligjore përkatëse për patentat dhe modelet e përdorimit, ndryshime
në tarifat e regjistrimit të patentave, markat tregtare dhe të shërbimit, treguesit gjeografikë dhe
disenjot industriale. Gjatë vitit 2015 u miratuan 6 akte nënligjore në zbatim të ligjit nr. 9947, datë
07/07/2008 “Për Pronësinë Industriale” të ndryshuar me ligjin 55/2014 datë 29/05/2014, “Për disa
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për pronësinë industriale”, të
ndryshuar”. Ndryshimet e akteve nënligjore përmirësuan shërbimet, procedurat e regjistrimit dhe
përcaktuan lehtësime për aplikimet për patenta kombëtare.
Ligji nr. 66, datë 26. 06. 2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8488, datë 13.5.1999,
“Për Mbrojtjen e Topografisë së Produkteve Gjysmëpërçues” e përafroi atë plotësisht me
legjislacionin e BE-së.
Ligji nr. 9947 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, edhe pse konsiderohet si i përafruar me
acquis communautaire, nuk përmbush disa nga rekomandimet e raportit të misionit vlerësues për
fushën e të drejtave të PI të Komisionit Evropian të nëntorit 20136, i cili shprehet mbi një sërë
çështjesh të rëndësishme të ngritura nga mbajtësit e të drejtave, të tilla si hartimi i kritereve për
markat e mirënjohura, hartimi i kritereve për ekspertët e PI-së në gjykata, përmirësimi i cilësisë së
ekzaminimit, aplikimet online si dhe forcimi i kapaciteteve administrative të drejtorisë.
Për këtë arsye DPPM-ja ka ndërmarrë iniciativën e hartimit të një projektligj për ndryshime të ligjit
aktual të pronësisë industriale dhe ka si qëllim përmbushjen e detyrave të lëna në raportet e
Komisionit Evropian, përmbushjen e angazhimeve dhe synimeve të Qeverisë Shqiptare të cilat
kanë të bëjnë me shkurtimin e afateve dhe rritjen e cilësisë së shërbimit, rregullime dhe saktësime
të problemeve të hasura nga zbatimi i ligjit aktual në praktikë, si dhe përshtatjen me eksperiencat
dhe praktikat e zyrave homologe ndërkombëtare. Konkretisht, objektivat që synohen të arrihen
nëpërmjet këtij projektligji janë:
 Lehtësimi i procedurave të ekzaminimit, si dhe krijimi i një mjedisi ligjor për përmirësimin
e shërbimeve elektronike dhe të komunikimit. Krijimi i mundësisë së aplikimit online në
funksion të lehtësimit të procedurave.
 Krijimi i bazës ligjore për sigurimin e objekteve të PI-së, si dhe për përdorimin e tyre si
kolateral, me qëllim që objektet e PI-së të marrin në treg vlerën që u takon.
 Rregullimi i disa procedurave dhe kompetencave të DPPM, bazuar në praktikën e
kombëtare dhe atë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit në fushën e PI-së.
 Përcaktimi ligjor i kritereve për markat e mirënjohura.
 Krijimi i bazës ligjore për licencimin e ekspertëve të PI nga DPPM për nevojat e proceseve
gjyqësore dhe të hetimit.
6

http://www.integrimi.gov.al/al/dokumenta/dokumente-strategjike/rekomandimet-e-nenkomiteteve-2014&page=1
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Krijimi i bazës ligjore për krijimin e dhomës së shqyrtimit të kërkesave për pavlefshmëri dhe
shfuqizim, si një strukturë e re brenda DPPM-së.
Përcaktimi i kompetencave ex officio të Zyrës për çregjistrim ose fshirjen nga regjistri të
objekteve të PI-së të regjistruara në DPPM.
Rikompozimi i Bordit të Apelit, dhe ndryshimi i kompetencave.
Rishikimi i kritereve për licencimin e përfaqësuesve të autorizuar.
Ndryshimi i emërtimit dhe strukturës administrative të DPPM-së nga një institucion publik
buxhetor në një Agjenci Autonome në bazë të neneve 10 e 20 të Ligjit nr. 90/2012, “Për
organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore,” me qëllim forcimin e
kapaciteteve administrative dhe financiare, si element kryesor i realizimit të misionit të saj.

Shqipëria është anëtare e shumë marrëveshjeve ndërkombëtare të fushës së Pronësisë Industriale.
Në vitin 2013, ajo ratifikoi Marrëveshjen e Londrës për Zbatimin e Nenit 65 të Konventës për
Patentat Evropiane. Ratifikimi i saj thjeshtoi procedurat e mbrojtjes së patentave Evropiane në
Shqipëri.
Megjithatë, edhe pse Shqipëria është anëtare e shumë marrëveshjeve ndërkombëtare të fushës së
Pronësisë Industriale, ajo ende nuk ka ratifikuar Marrëveshjen e Vjenës për klasifikimin
ndërkombëtar të elementëve figurativë të markave, Marrëveshjen e Lokarnos për klasifikimin
ndërkombëtar të disenjove industriale, si dhe Marrëveshjen e Lisbonës dhe Aktin e Gjenevës për
Marrëveshjen e Lisbonës në lidhje me treguesit gjeografikë dhe emërtimet e origjinës (Akti i
Gjenevës për Marrëveshjen e Lisbonës, hyn në fuqi në 20 maj 2016) për mbrojtjen ndërkombëtare
të treguesve gjeografikë dhe emërtimeve të origjinës.
Në përputhje me detyrimet e TRIPS, janë përmirësuar dispozitat e Kodit Penal për shkeljet e të
drejtave të pronësisë industriale me ndryshimet ligjore të Kodit Penal të vitit 2012 (Ligji nr.
144/02.05.2012). Si rrjedhojë e këtyre ndryshimeve kanë hyrë në fuqi dy nene të veçanta (149/a
dhe 149/b) të cilat i hapën rrugën Policisë së Shtetit (Drejtorisë për Krimin Ekonomik e Financiar)
në kryerjen e veprimeve procedurale kryesisht, në goditjen e aktivitetit kriminal të shkeljes së të
drejtave të pronësisë industriale.
DPPM përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Evropiane për Patentat dhe Organizatën Botërore për
Pronësinë Intelektuale dhe ka nisur procedurat për anëtarësimin në Zyrën e Pronësisë Intelektuale
të Bashkimit Evropian.
Në vitin 2015, DPPM nënshkroi dy marrëveshje bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare dhe
dy aneks marrëveshje me institucionet vendase, konkretisht:
•

Marrëveshje e bashkëpunimit me ZPIBE, nënshkruar më 27 Korrik 2015. ZPIBE është
agjencia e vetme e Bashkimit Evropian, përgjegjëse për regjistrimin e markave dhe disenjove
industriale të vlefshme në 28 vendet e Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje vjen në vijim të
plotësimit të kushteve për anëtarësimin në Shqipërisë në BE, pas marrjes së statusit kandidat
në Qershor 2014, dhe shpreh edhe njëherë gatishmërinë e të dy institucioneve për të forcuar
bashkëpunimin ndërmjet tyre, i cili mund të drejtojë në krijimin e një partneriteti strategjik në
tregun Evropian për sa i përket mbrojtjes së markave tregtare dhe të shërbimit dhe disenjove
industriale. Bashkëpunimi me këtë zyrë në harmonizimin e procedurave të regjistrimit me atë
të BE, do të bëjë të mundur forcimin e kapaciteteve të zyrës, duke arritur të njëjtin standard
me zyrat homologe anëtarë të BE me qëllim përmirësimin e sistemit të regjistrimit dhe
mbrojtjes së markave dhe disenjove industriale në Republikën e Shqipërisë.

•

Marrëveshje e bashkëpunimit me Zyrën Evropiane të Patentave. DPPM nënshkroi në 12 Gusht
2015, marrëveshjen për Planin e Bashkëpunimit dypalësh me ZEP. Plani afatmesëm përfshin
periudhën 2015-2018, dhe është në kuadër të bashkëpunimit me ZEP, anëtare e së cilës
Shqipëria është që prej muajit Maj 2010. Aktivitetet e parashikuara në këtë plan do të ndikojnë
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në forcimin e kapaciteteve administrative të zyrës në rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit për
Patentat e Shpikjeve në Shqipëri si dhe do të ndikojnë në forcimin e sistemit të mbrojtjes së
Patentave Evropiane në territorin e Republikës së Shqipërisë.
•

Marrëveshje bashkëpunimi teknik DPPM ka nënshkruar edhe me OBPI dhe ZPI për zbatimin
e planeve të përbashkëta më qëllim forcimin e sistemit, rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit dhe
modernizimin e zyrës.

•

Me qëllim forcimin e bashkëpunimit më zyra homologe në rajon dhe më gjerë DPPM ka
nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me zyrën e Kosovës, Turqisë, Serbisë dhe Ish
Republikës Jugosllave të Maqedonisë.

•

Në Qershor dhe Korrik 2015 u nënshkruan aneks marrëveshje me QKR-në dhe Drejtorinë e
Përgjithshme të Doganave për hartimin e një kalendari të përbashkët për trajnime ku u
përfshinë dhe degët në rrethe të QKR-ve dhe pikave doganore. DPPM mori një sërë masash
kryesisht në organizimin e takimeve të shumta me biznese si dhe mori pjesë në panaire në të
gjithë vendin. Në vijim të marrëveshjes së bashkëpunimit me Qendrën Kombëtare të
Regjistrimit, DPPM gjatë vitit 2015 ka vijuar me trajnimin e stafit të QKR-së në rrethe me
qëllim që ata të informojnë bizneset për regjistrimin e pronës së tyre industriale, si edhe ka
nisur trajnimin e stafit të doganës në pikat kufitare. Sesione informuese janë organizuar edhe
në Universitetin Politeknik të Tiranës, Universitetin e Tiranës dhe Universitetin Fan Noli në
Korçë. Në 22 Prill 2015 në Tiranë, u organizua një konferencë kombëtare ku morën pjesë
përfaqësues nga institucione vendase, Delegacion i KE në Shqipëri, Ambasada e SHBA-ve në
Shqipëri, biznese vendase, universitete etj.

Në funksion të nxitjes së regjistrimit të shpikjeve vendase, në VKM 883, datë 13.05.2009,"Për
Miratimin e Tarifave për Regjistrimin e Objekteve të Pronësisë Industriale" , i ndryshuar, të
miratuar në shkurt të këtij viti, u vendos që për personat me aftësi të kufizuara, pensionistët dhe
studentët tarifa e aplikimit dhe e regjistrimit të një patente të bëhej 100 lek. Si pasojë gjatë 10
muajve në vazhdim për herë të parë gjatë funksionimit të kësaj zyre, u aplikuan 2 patenta nga
studentë dhe një patentë nga një pensionist.
Në Konventën e Parisit për Mbrojtjen e Pronësisë Industriale Neni 1(3) thuhet:
“Pronësia Industriale duhet kuptuar në sensin e gjerë dhe duhet zbatuar jo vetëm në industri dhe
tregti, por dhe në bujqësi, në industrinë nxjerrëse dhe në të gjithë artikujt e prodhuar në mënyrë
artizanale apo produktet natyrore”.
Objektet e Pronësisë Industriale që regjistrohen pranë DPPM janë si vijon:
a) Patentat e shpikjeve dhe modelet e përdorimit
Ka tre mënyra për regjistrimin e patentave në Shqipëri:
‐ Aplikime për patenta që paraqiten drejtpërdrejt në DPPM si një aplikim kombëtar;
‐ Aplikime për patenta nëpërmjet marrëveshjes bashkëpunimit për patentat PCT;
‐ Patenta të lëshuara nga ZEP dhe që kërkojnë mbrojtje në Shqipëri.
Pothuajse të gjitha patentat, të cilat janë të vlefshme në Shqipëri janë patenta të grantuara në ZEP
dhe janë në fuqi në Shqipëri në bazë të marrëveshjes me ZEP ose në bazë të KEP. Kompanitë
vendase, universitetet dhe shpikësit nuk janë aktivë në përdorimin e patentave për shpikje për tre
arsye:
a) Kompanitë vendase dhe universitetet nuk kanë aplikime apo patenta për shpikje të
regjistruara në DPPM,
b) risk i ulët për imitimin e shpikjeve,
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c) nivel i ulët i njohurive në lidhje me sistemin.7
Rreth 97.5% e të gjitha patentave të regjistruara në DPPM janë patenta të lëshuara nga ZEP dhe
janë shtrirë ose janë bërë të vlefshme në Shqipëri. Kjo do të thotë se gati të gjitha patentat në fuqi
në Shqipëri janë dhënë nga ZEP dhe janë pjesë e një familjeje të madhe patentash të cilat janë
mbrojtur edhe në vende të tjera anëtare të KEP.
Nga viti 1997 deri në vitin 2015, janë paraqitur vetëm 68 aplikime për patenta drejtpërdrejt në
DPPM nga aplikantë shqiptarë, që përbën 1.16% të aplikimeve në total. Kjo tregon përdorimin
jashtëzakonisht të ulët të patentave kombëtare, dhe gjithashtu justifikon faktin e mungesës së
ekzaminimit në substancë të patentave nga DPPM pasi pjesa më e madhe e tyre vjen e ekzaminuar
nga ZEP.
Në listën me 20 të parët, e mbajtësve të të drejtës për patentë në Shqipëri gjatë periudhës 19972015 janë kompani shumëkombëshe të huaja farmaceutike dhe kimike. Këto kompani zotërojnë
gati 40% të totalit të patentave të regjistruara në Republikën e Shqipërisë. Është e paqartë se në
çfarë shkalle shpikjet e patentuara përdoren në vendin tonë.
Aplikimet nga Universitetet dhe institucionet kërkimore përbëjnë pak më shumë se 2% të e
aplikimeve për patenta në DPPM. Numri i ulët i aplikimeve për patenta nga universitetet ka mbetur
konstant me kalimin e kohës. Universitetet dhe institutet kërkimore të cilat aplikojnë për mbrojtjen
e patentave në Shqipëri janë të vendosura kryesisht në vendet e BE dhe SHBA dhe këto aplikime
përqendrohen kryesisht në aplikime për patenta farmaceutike dhe kimike. Nuk ka asnjë aplikim për
patentë të paraqitur nga një universitet apo institute kërkimore shqiptare.
Ashtu si dhe universitetet edhe shpikësit individuale shqiptare nuk luajnë asnjë rol në sistemin e
patentave shqiptare.
Shumica e kompanive të huaja, të cilat i kanë të mbrojtura patentat e tyre në Shqipëri, nuk i kanë të
regjistruara markat e tyre në DPPM. Nisur nga ky fakt mund të themi se shpikjet e patentuara nuk
përdoren në Shqipëri.
Shumica e patentave mbahen në fuqi për të gjithë afatin ligjor të parashikuar nga ligji (20 vite).
Kjo për faktin se shumica e patentave të mbrojtura farmaceutike janë pronë e kompanive të mëdha
shumëkombëshe farmaceutike dhe rritja e tarifave të rinovimit të patentave pothuajse është e
papërfillshme për këto kompani.
Për sa i takon aplikimeve për modele përdorimi janë vetëm tre aplikime të tilla në DPPM deri në
fund të vitit 2015.8
Kompanitë vendase, universitetet, dhe shpikësit individuale pothuajse nuk janë prezent në sistemin
e mbrojtjes së patentave për shpikje. Arsyet për këtë situatë janë si më poshtë:
‐ kompanitë dhe universitetet shqiptare nuk gjenerojnë shpikje të patentueshme;
‐ patentat shqiptare kanë nivel të ulët përdorimi nga kompanitë, universitetet dhe shpikësit
për shkak të rrezikut të ulët të perceptuar të imitimit, si dhe mungesës së një tregu aktiv për
teknologjitë ku shpikjet e patentuara mund të liçencohen apo të shiten;
‐ niveli i ulët i ndërgjegjësimit në universitete dhe kompani për sistemin e mbrojtjes së
patentave për shpikje.
Në vitin 2015 në DPPM janë depozituar 539 aplikime për patenta në krahasim me 423 aplikime të
depozituara gjatë vitit 2014, pra kemi një rritje prej 22.8 % të numrit të aplikimeve për patenta.
Nga këto 2 aplikime për patenta vijnë nga Traktati i Bashkëpunimit në fushën e patentave, 17
aplikime për patenta janë aplikime kombëtare me aplikantë nënshtetas Shqiptarë, dhe 520 aplikime
për patenta, janë patenta të lëshuara nga Zyra Evropiane e Patentave të cilat kërkojnë mbrojtje në
Shqipëri. Tabela dhe grafiku i mëposhtëm tregon numrin e aplikimeve për patenta në pesë vitet e
fundit.
7
8

Raporti i ekspertëve të OBPI.
Baza e të dhënave DPPM
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Total

Aplikime për
patenta
kombëtare
2
5
5
4
12
17
45

EP
338
342
342
340
409
520
2291

PCT
1
6
4
4
2
2
19

Total
341
353
351
348
423
539
2355
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Aplikime për patenta kombëtare
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Patenta të regjistruara nga DPPM në periudhën 2010-2015
Viti
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totali

Numri i patentave të dhëna
340
439
352
414
392
478
2415

Vlen për t’u përmendur së gjatë këtij viti është rritur ndjeshëm numri i aplikimeve për patenta
kombëtare nga 12 në 17, e përkthyer në 41.7% më shumë. Nga këto 2 aplikime janë studentë dhe
një nga pensionist.
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b) Markat tregtare dhe të Shërbimit
Ka dy mënyra për regjistrimin e markave në Shqipëri:
‐ Aplikimet për marka që paraqiten drejtpërdrejt në DPPM-së si një aplikim kombëtar.
‐ Aplikime ndërkombëtare për marka nëpërmjet sistemit të Madridit.
Në vitin 2015, ka pasur 937 aplikime për marka. Pjesa e markave tregtare të aplikuara nga
aplikantë shqiptarë direkt në DPPM është rritur dukshëm.
Tabela dhe grafiku i mëposhtëm tregon numrin e kërkesave nga aplikantë shqiptare, numrin e
kërkesave nga aplikantë të huaj dhe numrin e kërkesave për regjistrim nga Marrëveshja dhe
Protokolli i Madridit në 5 vitet e fundit.
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Edhe pse një pjesë e madhe e aplikimeve për marka vjen nga BE dhe SHBA ka edhe një numër të
madh aplikimesh për marka nga vendet e tjera të rajonit, mbi të gjitha nga Ish Republika
Jugosllave e Maqedonisë dhe Serbia.
Megjithatë, në listën me 20 të parët e mbajtësve të të drejtës për markë në Shqipëri për periudhën
1995-2015 është vetëm një kompani Maqedonase. Shumica e kompanive të tjera në këtë listë janë
kompani shumëkombëshe të njohura në Amerikë dhe Evropë. Vetëm një kompani në listën e 20
mbajtësve të më shumë patentave është gjithashtu në mesin e listës së 20 mbajtësve të më shumë
markave.
Aplikimet për marka janë më pak të përqendruara se aplikimet për patenta. Kështu kompanitë e top
listës me 20 mbajtësit e të drejtës për markë kanë vetëm 17% të aplikimeve për marka në total nga
40% që zotërojnë kompanitë e top listës me 20 mbajtësve të të drejtës për patentë.
Ka një mungesë të dukshme të aplikimeve për markë nga universitetet në Republikën e Shqipërisë.
Përjashtime bëjnë Universiteti i Biznesit të Tiranës dhe Universiteti Ismail Qemali në Vlorë. Kjo
tregon mungesën e strategjive mes universiteteve shqiptare.
Markat tregtare përdoren gjerësisht në të gjithë aktivitetet ekonomike. Pjesa më e madhe e
markave janë për produkte farmaceutike/kozmetikë dhe produkte bujqësore dhe ushqim/pije.
Vetëm rreth 20% e markave tregtare mbulojnë shërbime, e cila qëndron në kontrast me faktin se
pjesa më e madhe e PBB-së është gjeneruar nga shërbimet dhe jo nga mallrat. Këtë krahasim e
tregon edhe grafiku i mëposhtëm.
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Shumë pak kompani të cilat kanë pronare të patentave në Shqipëri janë mbajtëse të së drejtave për
markat e regjistruara. Ky fakt hedh dyshime mbi pjesën e patentave të shpikjeve (kryesisht
farmaceutike) që në fakt tregtohen në Shqipëri.9
Ka një tendencë nga kompanitë të regjistrojnë si markë vetëm emrin e tyre tregtar dhe jo emrat e
produkteve të veçanta që shiten në treg.10
c) Disenjot industriale
Ka dy mënyra për regjistrimin e disenjove industriale në Shqipëri:
‐ Aplikimet për disenjo industriale që paraqiten drejtpërdrejt në DPPM si një aplikim
kombëtar.
‐ Aplikime ndërkombëtare për disenjo industriale nëpërmjet Marrëveshjes së Hagës.
Në vitin 2014 janë depozituar 14 disenjo nga 5 aplikantë, ndërsa në vitin 2015 janë aplikuar vetëm
5 aplikime për disenjo nga të cilat 3 janë nga aplikantë shqiptare. 11 Gjatë këtyre viteve kanë
aplikuar 28 kompani dhe 2 individë me një total prej 71 depozitimesh. Ka nivel të ulët të njohurive
në lidhje rëndësinë e regjistrimit dhe mbrojtjes së disenjove.12
Para vitit 2010, të gjitha aplikimet për disenjo janë aplikuar nga jo-rezidentë. Nga viti 2010, pjesa
më e madhe e aplikimeve për disenjo janë aplikuar nga subjektet shqiptare.
Top kompanitë pronare të disenjove ofrojë një gamë shumë të larmishme të produkteve në treg.
Nuk ka universitete apo institute kërkimore që kanë aplikuar për regjistrim disenjosh industriale në
DPPM.
Shpesh kompanitë që kanë të regjistruara marka kanë aplikime edhe për disenjo industriale duke
krijuar mbivendosje të mundshme të të drejtave në përdorimin e njëkohshëm të tyre.
Në të kaluarën, të gjitha depozitimet janë paraqitur nga subjektet e huaja. Megjithatë, që nga viti
2010 shumica e aplikimeve vijnë nga aplikantë shqiptarë.13
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ç) Treguesit gjeografikë, markat certifikuese dhe markat kolektive.
Ka një mënyrë për regjistrimin e treguesve gjeografikë në Shqipëri:
‐ Aplikime për tregues gjeografikë që paraqiten drejtpërdrejt në DPPM si aplikim kombëtar.
Mbrojtja e treguesve gjeografikë fillon me regjistrimin pranë DPPM-së, me efekt nga data e
depozitimit të aplikimit. E drejta për të përdorur treguesin gjeografik të regjistruar mund të
rinovohet pa kufizim çdo 5 vjet me kërkesë të mbajtësit të së drejtës. Aplikimi bëhet vetëm për një
tregues gjeografik dhe për një lloj produkti. Gjatë gjithë viteve janë paraqitur 11 kërkesa për
regjistrim të treguesit gjeografik, nga të cilat 2 janë aplikuar në vitin 2015. Tregues gjeografikë të
regjistruar janë vetëm 5 nga të cilat 4 janë me aplikantë shqiptarë.14 Ka nivel të ulët të njohurive në
lidhje rëndësinë e regjistrimit dhe mbrojtjes së Treguesve Gjeografikë.
Nr. i aplikimeve
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Vërejmë që numri i treguesve gjeografikë është i papërfillshëm dhe identifikimi dhe regjistrimi i
tyre është emergjent.
d) Topografia e produkteve gjysmë përçues
DPPM jep të drejtën dhe mbrojtjen e Topografisë. DPPM jep vendime sipas procedurës
administrative për dhënien e së drejtës dhe mbrojtjen e Topografisë. Një topografi mbrohet nëse
është origjinale. Në DPPM nuk ka asnjë aplikim për regjistrim të topografisë së produkteve gjysmë
përçues.
Numrin më të madh të aplikimeve për regjistrimin e objekteve të PI-së në DPPM e zënë aplikimet
për mbrojtjen e patentave Evropiane, dhe aplikimet për regjistrimin e markave. Numri i aplikimeve
për patenta kombëtare, modele përdorimi, tregues gjeografikë dhe disenjo industriale është i ulët
në krahasim me objektet e tjera të pronësisë industriale dhe nuk ka aplikime për topografi të
produkteve gjysmë përçues.
Aktualisht DPPM është një institucion publik buxhetor me mjete financiare, logjistike dhe
administrative shumë të kufizuara. Kjo formë organizimi e bën DPPM-në jofleksibël në realizimin
e misionit të saj, si dhe në përmbushjen e kërkesave të tregut për arritjen e standardeve
ndërkombëtare në shërbimet që ofron. DPPM gjeneron të ardhura nga regjistrimi i objekteve të PIsë. Këto të ardhura derdhen 100% në buxhetin e shtetit, nga të cilat një pjesë shumë e vogël
përdoret për mbajtjen e sistemit të PI-së në vend. Vlera tjetër e siguruar nga DPPM përdoret në
fusha të tjera, duke lënë të paplotësuara nevojat në këtë fushë. Ky problem është kapur dhe trajtuar
edhe në raportet dhe vlerësimet e Komisionit Evropian për Shqipërinë, si dhe nga ekspertët e
OBPI-s të cilët në raportin e tyre shprehen se: “Një nga kufizimet e tanishme institucionale është
mungesa e autonomisë institucionale të DPPM-së. Përfshirja e Zyrës Shqiptare të të Drejtave të
Autorit në strukturën e DPPM-së mund të jenë të dobishme“.15
Legjislacioni ynë njeh disa forma të organizimit të institucioneve. Në këtë kontekst për
institucionet, që plotësojnë tre kriteret ligjore që parashikohen në pikën 2 të nenit 10 të ligjit nr.
90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, mund të organizohen si
agjenci autonome. DPPM i plotëson kriteret për kthimin e saj në agjenci autonome sipas këtij ligji.
Arsyetimi i ndryshimit të strukturës administrative të DPPM-së vjen nga fakti se përmbushja e
detyrave të DPPM-së dhe detyrat e ekspertëve të saj, nuk kërkojnë mbikëqyrje të vazhdueshme dhe
të drejtpërdrejtë politike. Ndryshimi i statusit të DPPM-së do të krijonte kushte të favorshme për
15
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forcimin e ekspertëve të DPPM-së dhe infrastrukturës së saj, duke e pajisur DPPM me mjetet më
moderne teknike, e cilat janë të nevojshme që ajo të kryejë misionin e vet.
Ndryshimi i formës së organizimit të DPPM do të ndikonte konkretisht në:
- fleksibilitet në marrjen e vendimeve për përmbushjen e detyrave të saj;
- mjete logjistike dhe administrative në përputhje me kërkesat e kohës;
- investimin e të ardhurave që krijohen nga PI në po këtë fushë.
Për shkak se teknologjia përparon dhe organizatat ndërkombëtare janë dinamike për t‘u përshtatur
këtyre teknologjive në sistemet e tyre, atëherë kërkohet që edhe DPPM-ja të jetë në të njëjtin ritëm
me qëllim plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshjet ndërkombëtare. Kjo patjetër
kërkon investime në infrastrukturë dhe trajnime të specialistëve në DPPM-së dhe institucioneve të
tjera të përfshira. Ekspertët e fushës së PI-së janë aktorët themelorë për mbarëvajtjen dhe fuqizimin
e sistemit të PI-së. DPPM duhet të jetë më fleksibël për shtimin e numrit të shërbimeve që ofron si
dhe në përmirësimin e cilësisë së tyre.
Si rezultat i rritjes së numrit të aplikimeve, gjatë vitit 2015 të ardhurat e arkëtuara nga aktiviteti
kryesor i DPPM-së ishin 81.108.236 lekë duke shënuar rritje me rreth 13.753.576 lekë në krahasim
me vitin 2014 dhe 17.463.945 lekë në krahasim me vitin 2013.
Të ardhurat nga sistemi i markave për regjistrimin ndërkombëtar të markave të administruara nga
DPPM për vitin 2015 janë 529.538,03 Franga Zvicerane (aplikimet bëhen në OBPI me seli në
Gjenevë të Zvicrës, dhe administrohen nga DPPM). Të ardhurat që gjenerohen nga DPPM i
kalojnë tre deri në katër herë shpenzimet e saj.
Duke rritur cilësinë e ekzaminimit si dhe nivelin e ndërgjegjësimit të publikut në lidhje me të
drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga regjistrimi i objekteve të PI-së, DPPM do të ndikojë ndjeshëm
në përmirësimin e klimës konkurruese, si dhe do të shërbejë si një shtysë për krijimin e një klime
inovative në vend. Njëkohësisht do të luajë një rol të rëndësishëm në luftën kundër konkurrencës
së padrejtë dhe praktikave të gabuara dhe të deformuara në treg që lidhen me PI.
Që nga viti 2006, DPPM-ja përdor sistemin e bazës së të dhënave për pronësinë industriale SAPI
(Industrial Property Automated System), të instaluar nga OBPI. Zbatimi i SAPI ka përshpejtuar
përpunimin e aplikimeve dhe ka përmirësuar saktësinë e të dhënave në lidhje me subjektet e
pronësisë industriale. Ai mundëson gjithashtu një qarkullim elektronik të të dhënave në mbështetje
të botimit të Buletinit në version elektronik në faqen e internetit të DPPM-së. Mundësia e aplikimit
online për përmirësimin e shërbimeve elektronike dhe të komunikimit është një sfidë e punës së
DPPM. Ofrimi i mundësisë për të aplikuar online do të rriste cilësinë dhe shpejtësisë e shërbimeve
të ofruara nga DPPM, si dhe do të ulte e kostot e aplikimit.
Për rritjen e cilësisë dhe shpejtësisë së shërbimeve, DPPM ka ndërmarrë masa si më poshtë
- Ka nisur ekzaminimi i markave ndërkombëtare që vijnë nga sistemi i Madridit. Aktualisht, për
mungesë stafi, pjesa më e madhe e këtyre aplikimeve regjistroheshin automatikisht duke mos
u ekzaminuar dhe, në shumë raste, kanë krijuar probleme dhe konfuzion në treg. Në vitin
2015, DPPM filloi të ekzaminojë këto marka dhe ka marrë angazhim që në vitin 2016 të bëhet
ekzaminim më i plotë për to.
- Hartimi i një udhërrëfyesi për ekzaminimin e markave tregtare dhe të shërbimit (aktualisht nuk
ka një udhërrëfyes të tillë, por hartimi i tij dhe vënia në praktikë do të standardizonte procesin
e ekzaminimit të markave).
- Shkurtimi i afateve të ekzaminimit, nëpërmjet publikimit më të shpeshtë të buletinit të
markave (aktualisht publikohen 6 buletine dhe parashikohet të jenë minimalisht 12, duke
shkurtuar 1-2 muaj kohëzgjatjen e ekzaminimit) dhe ekzaminimit më të shpejtë të aplikimeve
pas depozitimit të tyre (aktualisht ekzaminohen në muajin e tretë pas aplikimit, parashikohet të
ekzaminohet menjëherë).
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-

Ka përfunduar skanimi i arkivës së patentave dhe ka nisur skanimi i arkivës së markave
tregtare, disenjove industriale dhe treguesve gjeografikë.
Ka nisur saktësimi në sistemin SAPI i të dhënave bibliografike të markave dhe është
parashikuar që të përfundojnë në fund të vitit 2016.
Shtimi i numrit të publikimeve të buletineve të markave.

Qëllimi këtyre masave është krijimi i mjedisi nxitës dhe lehtësues për regjistrimin dhe zbatimin e
të drejtave të PI në Shqipëri duke shkurtuar në maksimum procedurat dhe rritur cilësinë e
shërbimeve që DPPM ofron.
Masat e marra dhe aktivitetet e shumta të organizuara nga DPPM në funksion të nxitjes dhe
ndërgjegjësimit për rëndësinë e regjistrimit të objekteve të PI-së, u konkretizuan me një rritje të
aplikimeve shqiptare me 19% në krahasim me vitin 2014, duke shënuar rekord në numrin e
aplikimeve në vite. DPPM ka marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Politeknik të Tiranës në
të cilën është hapur edhe një qendër informacioni dhe ku DPPM organizon shpesh aktivitete
informuese dhe trajnuese me qëllim informimin dhe nxitjen e studentëve në punë kërkimore. Në
funksion të nxitjes së regjistrimit të shpikjeve vendase u vendos që për personat me aftësi të
kufizuara, pensionistët dhe studentët tarifa e aplikimit dhe e regjistrimit të një patente të bëhej 100
lek. Si pasojë, gjatë 10 muajve në vazhdim për herë të parë gjatë funksionimit të kësaj zyre, u
aplikuan 2 patenta nga studentë dhe një patentë nga një pensionist. DPPM do të vazhdojë punën
informuese në universitete si dhe në arsimin parauniversitar si dhe fushatat ndërgjegjësuese më
bizneset.
Sfidë për të ardhmen mbetet
-

-

Miratimi i ndryshimeve të ligjit të pronësisë industriale, ka si qëllim përmbushjen e detyrave të
lëna në zbatim të rekomandimeve të raportit të vlerësimit të Komisionit Evropian të nëntorit
201316, (hartimi i kritereve për markat e mirënjohura dhe hartimi i kritereve për ekspertët e PIsë në Gjykata, shkurtimi i afateve dhe rritja e cilësisë së shërbimit, si dhe saktësime të
problemeve të hasura nga zbatimi i ligjit aktual në praktikë dhe përshtatja me eksperiencat dhe
praktikat e zyrave homologe ndërkombëtare).
Krijimi i një Akademie për PI-në brenda strukturës së saj, e cila do të bëjë trajnimin e
vazhdueshëm të të gjithë aktorëve në sistem, si dhe do të hartojë tekste informuese në këtë
fushë.
Forcimi i kapaciteteve administrative
Rritja e ndërgjegjësimit në publik për regjistrimin dhe respektimin e të drejtave të objekteve të
PI, trajnimin e palëve të përfshira në sistem, etj.

1.2 E DREJTA E AUTORIT DHE TË DREJTAT E LIDHURA ME TO
MINISTRIA E KULTURËS/DDA
Ligji i ri për të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura me to është miratuar nga Parlamenti
shqiptar më datë 31 mars 2016, pas një pune gati 2-vjeçare të grupit të punës të ngritur nga
Ministria e Kulturës dhe e konsultuar me grupe të ndryshme interesi dhe institucionet përkatëse
shtetërore, që janë pjesë e zbatimit të legjislacionit për të drejtën e autorit në Republikën e
Shqipërisë.
Ky ligj i ri për të drejtën e autorit së pari, sjell harmonizim, në shkallën më të lartë të mundshme në
juridiksionin shqiptar, të legjislacionit për të drejtën e autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me
të, me direktivat e Bashkimit Evropian në këtë fushë, me qëllim garantimin dhe mbrojtjen e
16
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respektimit të të drejtave të autorit në të njëjtin nivel, nga pikëpamja juridike, me ato të vendeve të
Bashkimit Evropian, detyrim që buron drejtpërsëdrejti nga neni 73 i Marrëveshjes së StabilizimAsociimit.
Ky ligj synon, gjithashtu, një fuqizim, intensifikim dhe diversifikim të masave shtrënguese,
kontrolluese dhe monitoruese, si dhe vendosjen e filtrave, kjo është shumë e rëndësishme, për
masa më efektive për importuesit, eksportuesit, prodhuesit, përdoruesit apo shfrytëzuesit e veprave
kulturore, artistike dhe shkencore. Ligji i ri, në një mënyrë shumë të ristrukturuar, rrit dhe forcon
sistemin garantues të procedurës, duke përforcuar standardin evropian për kategorinë vulnerabël,
sepse të tillë vazhdojmë ta konsiderojnë krijuesin dhe i tillë është, sipas të cilit autori që ankohet
për shkelje të së drejtës nuk e ka barrën e provës.
Ligji i ri siguron gjithashtu, një mbulim më të gjerë të rasteve që përfshijnë kundravajtje
administrative apo penale, si dhe rrit sanksionet shtrënguese. Krahas këtij ligjit të ri për të drejtën e
autorit, janë bërë edhe të gjitha sugjerimet, ndryshimet dhe propozimet e Ministrisë së Kulturës në
Kodin e Procedurës Penale dhe në Kodin Penal, që lidhen drejtpërsëdrejti me figurat e kësaj fushe.
Objekt i këtij ligji janë:
a) mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës
letrare, artistike dhe shkencore;
b) mbrojtja e të drejtave të lidhura me të drejtat e autorit,në vazhdim të drejtat e lidhura, të tilla
si: të drejtat e interpretuesve/ekzekutuesve në lidhje me interpretimet/ekzekutimet e tyre;
prodhuesve të regjistrimeve fonografike të tyre; prodhuesve të fiksimeve(regjistrimeve) të para
të filmave të tyre; organizatave transmetuese për transmetimet e tyre; botuesve në lidhje me
botimet e tyre; prodhuesve të bazës së të dhënave në lidhje me bazën e të dhënave të tyre;
c) mbrojtja e të drejtave të parashikuara në dispozitat e veçanta për programet kompjuterike dhe
veprat audiovizuale të përcaktuara në këtë ligj;
ç) administrimi individual dhe kolektiv i të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura me to;
d) mbrojtja “suigeneris” e të drejtave të krijuesve të bazës së të dhënave;
dh) mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura me to në rastet e cenimit të këtyre të
drejtave;
e) mbrojtja e çdo të drejte tjetër të parashikuar për veprat e së drejtës së autorit dhe ato të lidhura
me të në këtë ligj.
Qëllimi i këtij ligji është garantimi i mbrojtjes së të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të
lidhura me to.
Ligji mbron, mbështet dhe garanton një kategori vulnerabël, që është ajo e krijuesve, e autorëve që,
për hir të së vërtetës, asnjëherë nuk kanë përfituar mbrojtjen e merituar dhe njohjen me të drejta të
plota të së drejtës së tyre në fushën e pronësisë intelektuale, artistike dhe shkencore. Po qartësojmë
në mënyrë të përkufizuar dukshëm për të gjithë aktorët që, në fakt, tagrat e së drejtës së autorit,
ndryshe nga sa mund të mendohet në perceptimin kolektiv, i ka vetë autori dhe këto i lindin atij që
në momentin e krijimit apo të publikimit të krijimit.
Kjo do të thotë se këtë të drejtë autorit nuk ia jep ligji, ai ia njeh, ia mbron dhe ia garanton dhe kjo
është filozofia e këtij ligji, e cila na mundëson që ta përkufizojmë qëllimin e ligjit, që është
garantimi i një niveli më të mirë mbrojtjeje për autorët, artistët dhe titullarët e të drejtave të
autorit në përgjithësi.
Ky ligj garanton, gjithashtu, një ambient të përshtatshëm për respektimin e këtyre të drejtave, duke
siguruar, në mënyrë të plotë, balancën midis të drejtave private të titullarëve të të drejtave dhe
interesit publik për informim, sikundër edhe krijimin e një klime të përshtatshme për biznesin.
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Veprat letrare, artistike, publike dhe të tjera vepra për mbrojtjen e autorit jepen automatikisht.
Megjithatë, ekziston mundësia për të regjistruar material të kopjuar në zyrën shqiptare të drejtave
të autorit. Ekziston edhe një kërkesë ekskluzive regjistrimi për ri-caktimin e të drejtave ekonomike
të mbrojtura nga të drejtat e autorit. Të drejtat ekonomike të punimeve të mbrojtura nga të drejtat e
autorit mbrohen gjatë jetës së autorit plus 70 vjet.17
Mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me të në Shqipëri ushtrohet në
përputhje me Instrumentet kombëtarë dhe ndërkombëtarë të mëposhtëm:
1) Kushtetuta (neni 58)
2) Konventat/ Marrëveshjet/ Traktatet ndërkombëtare ku aderon RSH-ja;
3) Ligji Nr. 35/2016“Për të drejtën e autorit dhe te drejtat e tjera te lidhura me të”.
Aktet ligjore dhe nënligjore, të cilat do të miratohen brenda 6 muajve nga hyrja ne fuqi e këtij ligji,
si mw poshtw:
4) Procedurat e regjistrimit, organizimi, klasifikimi dhe tarifat e regjistrimit përcaktohen me
vendim të Këshillit të Ministrave;
5) Lista e pajisjeve, si dhe tarifat përkatëse përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave;
6) Procedura dhe mënyra e shpërblimit të drejtë për huadhënien publike, në kuptim të këtij neni,
përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrive;
7) Mënyra e funksionimit, shpërblimit dhe e organizimit miratohen me vendim të Këshillit të
Ministrave;
8) Tarifat e shërbimeve që kryhen nga DDA-ja dhe ministria përgjegjëse për të drejtat e autorit
miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave;
9) Mënyra e hartimit dhe miratimit të kodeve të standardeve e të konformitetit, si dhe e
publikimit të tyre përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave;
10) Organizimi dhe funksionimi i Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut përcaktohen me
vendim të Këshillit të Ministrave, në përputhje me ligjin për inspektimin;
Ligji i ri konsideron se u jep zgjidhje këtyre prioriteteve:
‐

Në radhë të parë, zbaton skemat e reja të shpërblimit të së drejtës së autorit, duke shtrirë edhe
situatat, duke e zgjeruar fushën e veprimit dhe duke ju dhënë kështu më shumë mundësi
përdoruesve, agjencisë dhe autorëve që të gjejnë përgjigje të drejtpërdrejtë edhe për situata, të
cilat janë të reja, të krijuara me teknologjitë e reja, në të gjitha fushat e përcjelljes së veprave
krijuese.

‐

Gjithashtu, ky ligj merr përsipër zhvillimet teknologjike dhe shumëllojshmëritë e formave të
shfrytëzimit të veprave letrare, artistike apo shkencore në epokën digjitale dhe garanton
mekanizmat rregullatorë për të mos lejuar cenimin e titullarëve të së drejtës.

‐

Garanton dhe ofron sigurinë juridike që ka çdo artist, çdo autor apo çdo titullar tjetër i të
drejtave të lidhura me to, të cilat do të përdoren në territorin e Republikës, të shpërblehet për
veprën e tij. Aplikon sistemin vullnetar të regjistrimit të së drejtës së autorit, duke garantuar,
në këtë formë, parimin e përgjithshëm të Konventës së Bernës që është mbrojtje pa formalitet,
e cila nuk dilte qartë në ligjin ekzistues, duke ia dhënë këtë plotfuqishmëri vetëm agjencive.

‐

Përmirësimi i zbatimit të së drejtës së autorit është evident në secilin nga nenet dhe kapitujt,
për të cilët mund të diskutojmë më pas me më teknikalitet.

‐

Gjithashtu, specifikohet statusi dhe detyra e Drejtorisë për të Drejtat e Autorit, që është një
çlirim shumë i madh për vetë punonjësit, të cilët tashmë e dinë se cila është referenca e tyre
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ligjore, kur shkojnë në përballje apo në komunikim me të tre aktorët që përmenda pak më
sipër.
‐

Përcaktimi i detyrave dhe procedurave administrative ligjore për institucionet shtetërore janë,
gjithashtu, një tjetër risi, një përcaktim më i qartë i këtij ligji. Janë një seri instancash
administrative dhe ligjore që përfshihen në zinxhirin institucional të zbatimit të legjislacionit
për të drejtat e autorit. Duhet thënë se ky aspekt ka qenë shumë i zbehtë, shumë i vakët dhe
shumë evaziv, duke lënë gropa për interpretim, për keqinterpretim, pse jo, edhe për abuzim,
duke e vështirësuar punën në terren të Zyrës Shqiptare të të Drejtave të Autorit apo të
Ministrisë së Kulturës ndër vite, me këtë ligj të ri ky problem merr zgjidhje.

‐

Gjithashtu, ligji i ri qartëson fushën e veprimit në këtë kuptim dhe rolet e qarta të instancave
publike, kryesisht të asaj që në ligj e quajmë Drejtoria e të Drejtave të Autorit (DDA), e cila
është një transformim i asaj që ishte Zyra Shqiptare e të Drejtave të Autorit, që do të ketë
detyra të përcaktuara qartë.

DDA do të jetë një drejtori e dedikuar politikash dhe me një gamë të gjerë kompetencash në rritje
të profesionalizmit, bashkëpunimit më efikas në dhënien e mendimit të specializuar dhe shumë më
eficente në bashkëpunimin e saj me inspektoratin dhe publikun në rastet e cënimit të të drejtave.
Kompetenca të reja për mbikëqyrjen e agjencive dhe bashkëpunim me aktorët e tjerë dhe organeve
tatimore. Kompetenca hierarkike brenda Ministrisë së Kulturës dhe e orientuar shumë qartë drejt
ndërgjegjësimit publik të të drejtave pasurore të krijuesve dhe fushatave të edukimit dhe
aktiviteteve të arsimimit publik. Kurrikula e re në 13 gjimnaze do të implementohet në zbatim të
ligjit të ri në njohjen e gjeneratës së re me potencialet e reja në një ekonomi digjitale. DDA me një
konceptim te ri më eficent dhe me rezultativ për zbatimin e këtij ligji.
Nga ana tjetër, ky ligj sjell një instancë të re, që futet për herë të parë, Këshilli Kombëtar i të
Drejtave të Autorit(KKDA), organ i ri i specializuarpër vendosjen e tarifave tëshpërblimit.
KKDA do të jetë organ me vendimmarrje që certifikon metodologjinë e tarifave, të cilat do të jenë
të kolauduara përçdopërdorues dhe të botuara një kanalet e komunikimit publik. Tarifat do të
jenëtransparente, konkurruesepër subjektet, jo arbitrare, çka do të ndikojë nëmënyrë
tëdrejtpërdrejtë në formalizimin e tregut. KKDA garanton konkurrencëtë lirë dhekundër abuzimit
disa vjeçar. Tarifat do të jenë të shkallëzuara, me procedurë të qartëtëpërcaktuar nëkëtë ligj,
gjithëpërfshirëse dhe konturon edhe subjektet përdorues në shoqata përfaqësuesish tëpërdoruesve,
sipas nivelit dhe shkalles sëpërdorimit dhe qëllimit dhe shfrytëzimit të produkteve intelektuale.
Ligji i ri i jep fund kontestimit te tarifave nga palët dhe ndihmon artistet tëpërfitojnë më shumë.
Kjo do të realizohet edhe me bashkëpunimin e shtuar të organeve të tjera shtetërore që kanë rol
shtrëngues ndaj informalitetit.
Është pikërisht detyrë e këtij Këshilli që të zhbllokojë situatën dhe të bëjë të mundur komunikimin
midis tre aktorëve në fushë, që janë: krijuesi, si autor, që ka edhe të drejtën, Agjencia e
Administrimit Kolektiv, që është hallka ndërmjetëse e krijuar për të mbrojtur dhe për të
përfaqësuar të drejtat e krijuesit dhe përdoruesit, i cili, në fakt, është ai që nxjerr përfitimin, por ka
edhe detyrimin për të bërë shpërblimin e kësaj të drejte.
KKDA-ja dhe DDA-ja (Këshilli Kombëtar i të Drejtës së Autorit dhe Drejtoria e të Drejtave të
Autorit), e përforcojnë rolin ndërhyrës në funksion të mbrojtjes së të drejtës së autorit, por edhe në
mbrojtje të përdoruesve, gjithashtu. Është shumë e rëndësishme që të shmanget një klimë tashmë e
acaruar, që ekziston herë pas here midis të tre aktorëve, të cilët duhet të jenë bashkë dhe ky ligj e
krijon këtë terren juridik, por krijon edhe mekanizmat për instancat publike që të jetë një
marrëdhënie komunikimi midis të tre aktorëve dhe jo marrëdhënie konfliktuale.
Krahas përpjekjeve që kanë bërë vetë autoritetet në Shqipëri për të punuar në përmirësimin e
gjendjes sa i takon respektimit të së drejtës së autorit, vitet e fundit ka pasur mbështetje të veçantë
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nga BE dhe OBPI me projekte konkrete, e cila ka konsistuar në vizita studimore në zyrat homologe
respektive të vendeve te zhvilluara të BE por dhe me workshope dhe seminare mbi të drejtën e
autorit, duke trajnuar kështu dhe autoritetet e tjera shtetërore të cilat kanë detyrimet e tyre në
përmbushje të misionit të strategjisë kombëtare.
Kjo mbështetje e fut Shqipërinë në rrugën e standardeve që kanë dhe vendet e tjera anëtare të BE,
sepse synimi është të sigurojmë përafrimin ligjor me standardet e BE-së dhe me praktikat më të
mira përmes transpozimit të duhur të direktivave të BE dhe për të përmirësuar ligjet si të dobishme
dhe të përshtatshme në fusha specifike në përputhje me praktikat më të mira evropiane.
Në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Zbatimin
e të Drejtave të PI-së, ZSHDA do të vijojë detyrat e saj funksionale që i njeh ligji deri në ngritjen e
strukturave te tjera të përcaktuara në ligjin e ri për të drejtën e autorit. Për sa më lart ZSHDA ka
pasur këtë bashkëpunim si më poshtë:
Është nënshkruar Memorandumi i Përbashkët me Autoritetin e Konkurrencës dhe Zyrës Shqiptare
për të Drejtën e Autorit si dhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.
Më datë 19 Nëntor 2015 midis Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit dhe Zyrës Rumune për të
Drejtën e Autorit u nënshkrua memorandumi i Bashkëpunimit për të forcuar bashkëpunimin në të
ardhmen në fushën respektive të të drejtës së autorit dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta
si dhe me 16 nëntor 2016 u nënshkrua Memorandumi i bashkëpunimit midis ZSHDA, DPPM dhe
Zyrës Serbe të Pronësisë Intelektuale.
ZSHDA ka nënshkruar memorandume bashkëpunimi me Universitetin Luarasi (3 qershor 2015),
me Rektoratin e Universitetit të Tiranës (15 qershor 2015), dhe Universitetin "Marin Barleti" (16
korrik 2015).
ZSHDA ka vijuar të bëjë rolin e saj promotor të ndërgjegjësimit dhe të informimit të kategorive të
ndryshme të subjekteve/përdorues të produktit artistik dhe jo vetëm, por dhe me të gjitha
institucionet shtetërore të cilat janë pjesë e zbatimit të legjislacionit në fuqi. Vëmendje të veçantë i
kushtohet monitorimit të tregut të PI si dhe ndërgjegjësimit të subjekteve për detyrimet që u
burojnë nga Ligji në fuqi.
Një nga funksionet themelore të ZSHDA ka qenë inspektimi i tregut në raste shkeljesh si dhe
monitoron te gjitha agjencitë e administrimit kolektiv në RSH. Me miratimin e Ligjit te Ri për
Drejtën e Autorit, pjesa e trupës inspektuese do t`i bashkohet ISHMT dhe ky funksion i ZSHDA
nuk do të kryhet më nga stafi ekzistues.
Në lidhje me shërbimet e ndërgjegjësimit në ZSHDA, ky institucion është përpjekur në mënyrë
maksimale për të bërë ndërgjegjësimin dhe informimin e publikut dhe të komunitetit në tërësi në
lidhje me konceptet e të drejtës së autorit dhe të drejtat e lidhura, dhe jo vetëm në kuadër të
strategjisë, por kjo është dhe një nga detyrat kryesore te ZSHDA-së. Është raportuar në mënyrë
kronologjike për fushatat dhe tryezat e përbashkëta që janë zhvilluar sa i takon fushës.Këtë
funksion do të vijojë ta kryejë dhe DDA.
Një pjesë shumë të rëndësishme të cilën ZSHDA e klasifikon dhe si proces ndërgjegjësimi dhe
informimi është monitorimi dhe inspektimi i Tregut të Pronësisë artistike, pjesë e cila është kryer
nga inspektorët e ZSHDA.
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Sipas Kodit të Procedurës Penale të RSH (Neni 59), ai që është dëmtuar nga veprat penale të
parashikuara nga nenet 148 dhe 149 të Kodit Penal, ka të drejtë të paraqesë kërkesë në gjykatë dhe
të marrë pjesë në gjykim si palë për të vërtetuar akuzën dhe për të kërkuar shpërblimin e dëmit.
Ligji i ri siguron, gjithashtu, një mbulim më të gjerë të rasteve që përfshijnë kundërvajtje
administrative apo penale, si dhe rrit sanksionet shtrënguese. Ministria e Kulturës ka bërë edhe të
gjitha sugjerimet, ndryshimet dhe propozimet e saj në Kodin e Procedurës Penale dhe në Kodin
Penal, që lidhen drejtpërsëdrejti me figurat e kësaj fushe, në zbatim të Strategjisë Kombëtarë të
Pronësisë Intelektuale 2010-2015, por të Strategjisë së Re për zbatimin e të drejtave të PI (20162020) , Planit Kombëtar për Integrimin Europian si dhe Kapitullit 7 “Të Drejtat e Pronëisë
Intelektuale”
Qeveria shqiptare ka një sërë detyrimesh të tjera ligjore për të përmbushur në mënyrë që t’i
bashkohet BE-së : Dokumenti i Partneritetit Evropian; Marrëveshja e Asociim –Stabilizimit. Këto
detyrime kanë çuar dhe vazhdojnë të çojnë drejt një numri të konsiderueshëm ndryshimesh të
ligjeve që administrojnë PI në RSH.
Prioritet objektiv mbetet rritja e ndërgjegjësimit mbi të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me
to përmes përdoruesve të veprave të mbrojtura me të drejtë autori, ose të drejtat e lidhura, mbajtësit
e të drejtës, përfaqësuesit e tyre dhe komunitetit në përgjithësi.
Ndërgjegjësimi i shoqërisë shqiptare vijon të mbetet në vëmendjen dhe prioritetin e Ministrisë së
Kulturës dhe të DDA-së, me qëllim informimin dhe edukimin e gjeneratave që rriten.
Për shumë njerëz, lidhja që ekziston midis pronësisë intelektuale dhe krijimtarisë nuk është aspak e
qartë. Fjala krijimtari në vetvete nënkupton një botë artistësh, krijuesish muzikore apo te çdo lloj
zhanri tjetër si dhe poetë e artistë.
Mbrojtja e produkteve intelektuale është një sistem i mirë-organizuar, i cili i sjell dobi të madhe
çdo shoqërie të çdo vendi, si dhe sjell dobi dhe përfitime në zhvillimet ekonomike, sociale e
kulturore te tij.
Respektimi i produktit të mendjes së tjetrit, përdorimi i drejtë i tij dhe jo në mënyrë pirate, por në
bazë të ligjeve të cilat veprojnë në një vend të caktuar, është një tregues i qartë i nivelit të
civilizimit të një shoqërie.
Misioni i çdo qeverie të çdo vendi të botës është që kultura dhe prodhimtaria intelektuale
vendase të zhvillohet, përhapet, promovohet e stimulohet, nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të
politikave efikase në funksion të respektimit të mbrojtjes së produktit intelektual.
Në vitin 2000, shtetet anëtare të WIPO-së caktuan 26 prill - ditën në të cilën Konventa e WIPO
hyri në fuqi në vitin 1970 - si Ditën Botërore të pronësisë Intelektuale me qëllim rritjen e të
kuptuarit të përgjithshëm të pronësisë intelektuale.
Që atëherë, Dita Botërore e IP ka ofruar një mundësi unike çdo vit për t'u bashkuar me të tjerët
rreth globit për të marrë në konsideratë se si IP kontribuon në lulëzimin e muzikës dhe arteve dhe
udhëheq drejt risive teknologjike që ndihmon ti japim formë botës tonë.
Kudo që ne hedhim sytë, ne shohim imazhe të pronësisë intelektuale në veprim. Çdo gjë e jetës
sonë të përditshme është e lidhur në mënyrë parësore apo sekondare më të drejtat e pronësisë
intelektuale.
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Vetëdija e shoqërisë dhe e institucioneve të shtetit për kompleksitetin e rëndësisë që mbartin të
drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të, në zhvillimet kulturore, sociale, ekonomike e
politike të një vendi e shoqërie, mund të thuhet se sot është në rrugë të mbarë në Shqipëri.
Pronësia Intelektuale shqiptare, si pjesë e qenësishme e kulturës dhe e trashëgimisë sonë
kombëtare, është dhe do të jetë në fokusin e Qeverisë Shqiptare dhe të Ministrive përkatëse për të
përmbushur misionin dhe objektivin e saj, atë të vendosjes së kulturës, në shërbim të mirëqenies,
zhvillimit dhe integrimit evropian të Shqipërisë dhe shqiptarëve.
Shumë shtete të Bashkimit Evropian kanë një platformë ku shpjegohet rëndësia jetësore e së
drejtës së autorit në ekonominë e një shteti. Qeveri të shumë vendeve të zhvilluara sigurojnë në
shkolla paketa të caktuara dhe materiale informative që ato i përdorin për të mësuar nxënës dhe të
rinj rreth të drejtës së autorit dhe të mirat dhe përfitimet që burojnë nga kjo e drejtë. Duhet lobuar
fuqishëm, që e drejta e autorit të futet në kurrikul, si një lëndë më vete, që në klasat e para të
shkollimit. Kjo mbetet një sfidë për Institucionet përgjegjëse.
Edukimi i brezave për kultivimin e shëndetshëm të kësaj kulture do të sjellë vetëm rezultate
pozitive në vitet që do të vijnë për shoqërinë shqiptare.
Për vetë specifikën që ka kjo fushë, mbart sigurisht dhe vështirësitë e veta si në të kuptuar e
perceptuar nga pjesa më e madhe e opinionit publik, por ZSHDA në qëllimet e saj prioritare ka
pasur ndërgjegjësimin dhe kultivimin e kulturës tek brezat që rriten me koncepte të të drejtës së
autorit dhe të drejtave të lidhura. Një brez i mirë-edukuar me çështjet e pronësisë intelektuale është
një mundësi e mirë për të ulur nivelet e piraterisë dhe të kundravajtjeve në një vend të caktuar.
Këto janë praktika botërore në vende te zhvilluara që janë treguar mjaft produktive.
Për dy vite me radhë, 2014-2015 ZSHDA ka organizuar dy konkurse kombëtare me sistemin e
arsimit para-universitar dhe arsimit universitar, në fushën e të drejtës se autorit. Këto konkurse
kombëtare ku janë përfshirë 12 Drejtoritë Rajonale Arsimore dhe Universitetet publike dhe
private,në shkallë vendi janë organizuar në kuadër të Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale me
temën “Të Mbrojmë dhe të respektojmë të Drejtat e Autorit në RSH”. Pritshmëritë nga këto
konkurse kanë qenë maksimale dhe numri i pjesëmarrësve ka qenë i konsiderueshëm. Aktivitete të
këtyre përmasave lënë impaktin e tyre në shoqëri, duke përfshirë një numër të madh nxënësish dhe
studentësh por dhe stafet akademike.
Në kudër të ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale – 26 prill 2016, Ministria e Kultures dhe Zyra
Shqiptare për të Drejtën e Autorit ne bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e Përgjithshme të
Patentave dhe Markave dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
organizuan Konferencën Kombëtare me sloganin “Reforma në sistemin e Pronësisë Intelektuale
– Sfidë, angazhim për Integrimin Evropian si dhe zhvillimin ekonomik të vendit.
Pjesë e kësaj konference ishin përfaqësues të institucioneve të larta shtetërore të cilat janë pjesë e
zbatimit të të drejtave të pronësisë intelektuale në Republikën e Shqipërisë, përfaqësues të Trupit
Diplomatik në Tiranë, sipërmarrja e lirë, autorë, krijues, grupe të caktuara interesi, Institucione të
Arsimit të lartë.
Po në kuadër të kësaj dite MK dhe ZSHDA organizuan ngritjen e një stendë në një nga rrugët
kryesore të Tiranës, me materiale të ndryshme promocionale, broshura, fletëpalosje të ndryshme
me përmbajtje të thjeshtë për sa i takon të drejtës së autorit. Pjesë e kësaj stende ishin dhe
përfaqësues të DPPM.
Një spot televiz u realizua, me mbështetjen e AAK-ve, nga autorët më të shquar të vendit të
fushave të ndryshme të artit, me qëllim sensibilizimin e shoqërisë. Njoftime në shtyp, intervista të
ndryshme u pasqyruan ne editoriale të ndryshme.
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Postera me sloganin e aktivitetit u vendosën në rrugët kryesore të Tiranës. Të gjitha këto aktivitete
u pasqyruan në rrjetet sociale dhe faqet zyrtare të MK dhe të ZSHDA, si dhe u botuan në revistën
javore të Ministrisë së Kulturës.
ZSHDA ka bërë pjesë të planit të saj të punës, edukimin e brezave dhe të shoqërisë në tërësi, si një
mënyrë efikase për të ndërgjegjësuar të rinjtë. ZSHDA ka vijuar për dy vite radhazi dhënien e
leksioneve të hapura në auditorët e Universiteteve të ndryshme, ku pritshmërisë kanë qenë
maksimale si nga ana e studentëve ashtu dhe e stafit akademik. Këto praktika pune do të vijojnë
dhe në harkun kohor të kësaj strategjie 2016-2020, duke i përfshirë të rinjtë në çështjet e edukimit
përmes kulturës dhe artit. Të gjithë e dimë dhe biem dakord se mbrojtja dhe respektimi i të drejtave
të autoritmbron kulturën, trashëgimi, identitetin dhe integritetin e një kombi.
Aktivitete të tilla do të ndërmerren nga Ministria e Kulturës dhe nga DDA sipas një grafiku të
caktuar, me qilim prezantimin e ligjit të ri për të drejtën e autorit tek subjekte të ndryshme
përdoruesish, grupe të ndryshme interesi si dhe institucione të tjera shtetërore. Leksionet në
auditore do të jenë pjesë e planit të punës së përditshme të DDA-së, konkurset nëpër shkolla do të
kthehen në tradita si një mënyrë edukimi për gjithë shoqërinë shqiptare
Vazhdimi në mënyrë konstante i përhapjes së informacionit me synim rritjen e ndërgjegjësimit,
si dhe mbi të gjitha vullnet e përgjegjshmëri nga të gjithë për të zbatuar me përpikmëri ligjin, do
të jenë një garanci më shumë që Shqipëria ta kapërcejë problemin e mbrojtjes së të drejtave të
autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me të, duke arritur në një nivel mbrojtje të njëjtë me atë
të BE-së.
Përveç kësaj, zhvillimi i teknologjisë së informacionit dhe internetit ka ndryshuar mënyrat e
mësimdhënies, ndërkohë që gjithnjë e më shumë materiale bëhen të disponueshme në mjedisin
digjital, me kosto të ulët ose pa kosto fare, dhe shembuj të rinj mësimdhënieje, si të mësuarit
nëpërmjet internetit dhe të mësuarit në distancë, bëhen të mundshme dhe të aksesueshme.
Si vendet e zhvilluara, ashtu edhe ata në zhvillim, vlerësojnë rëndësinë e vazhdueshme për të pasur
një nivel të lartë disponueshmërie dhe aksesueshmërie të njohurive për qëllime arsimore, meqë kjo
ka rëndësi jetësore për mbështetjen dhe zhvillimin social dhe ekonomik të një vendi.

1.3 SISTEMI I ADMINISTRIMIT KOLEKTIV
Agjencia e administrimit kolektiv të të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura, është
organizatë jofitimprurëse (OJF), e cila është krijuar mbi bazën e ligjit “Për OJF-të”, por që merr
funksionet e një agjencie të administrimit kolektiv vetëm pasi Ministri i Kulturës, është shprehur
me Urdhrin e tij për licencimin e saj në bazë të nenit 108, 109 të Ligjit Nr. 9380, datë 28.04.2005
“Për të drejtën e autorit dhe të drejta të tjera të lidhura me të” (LDA).
Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (OBPI) përkufizon administrimin kolektiv si
“ushtrimin e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me të, nga organizatat që
veprojnë në interes dhe në emër të titullarëve të së drejtës”.
Pra, agjencitë janë përfaqësuese të titullarëve të së drejtës për administrimin e të drejtave të
titullarëve kundrejt përdoruesve. Ndaj dhe të drejtat e një agjencie janë ato që burojnë nga tagri
i përfaqësimit që titullarët i japin asaj, bazuar në Konventat/Traktatet ndërkombëtare si dhe
legjislacionin kombëtar të fushës.
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Në Republikën e Shqipërisë operojnë 4 agjenci të administrimit kolektive të të drejtës së autorit
dhe të drejtave të lidhura, një për çdo degë arti, si më poshtë:
1.
2.
3.
4.

Albautor – Agjencia e administrimit kolektiv e te drejtave të autorit;
FMAA – Agjencia për Mbrojtjen e Veprave Audiovizuale;
AKDIE - Agjencia për mbrojtjen e të drejtave të Interpretuesve dhe Ekzekutuesve;
AMP -Agjencia për Mbrojtjen e Producentëve.

Forcimi i sistemit të administrimit kolektiv mbetet një tjetër pikë ku DDA do të bëjë përpjekjet
maksimale për të përmirësuar sistemin, me anë të rritjes së besueshmërisë dhe transparencës së
AAK kundrejt subjekteve përdorues si dhe shpërblimin e drejtë te titullarët e të drejtës.
Të drejtat e autorit mund të administohen në mënyrë individuale për çdo vepër të autorit ose sipas
parashikimeve të ligjit nr. 35/2016 mund të administohen në mënyrë kolektive, nëpërmjet
agjencive të administrimit kolektiv, për një numër veprash të disa autorëve në të njëjtën kohë.
AAK-të, për llogari të mbajtësve të të drejtave dhe në bazë të kompetencave që u janë dhënë dhe
sa parashikohet në ligjin nr 35/2016, kanë këto funksione:
a) t’u japin përdoruesve, në vijim të kërkesave të tyre, kontrata në formën joekskluzive për
përdorimin e veprave ose objekteve të të drejtave të lidhura, në këmbim të një shpërblimi, me
kontratë të shkruar, brenda tagrave të përcaktuar në licencën e agjencisë;
b) të mbledhin shpërblimin për përdorimin e veprave ose objekteve të të drejtave të lidhura;
c) të shpërndajnë, në bazë të rregullave të shpërndarjes, shpërblimin e mbledhur nga përdoruesit
në mënyrë të drejtë dhe të përpjesëtuar me vlerën dhe përdorimin aktual të veprave e të objekteve
të të drejtave të lidhura. Parimet e shpërndarjes së shpërblimit përcaktohen në statutin e agjencisë
dhe do të përjashtohet çdo mundësi arbitrariteti;
ç) të përfaqësojnë mbajtësit e të drejtave, të drejtat e të cilëve ata administrojnë, në procedurat
gjyqësore ose administrative dhe të kryejnë çdo veprim tjetër ligjor të nevojshëm për mbrojtjen dhe
zbatimin e të drejtave të administruara nga ato;
d) të kryejnë çdo veprim tjetër, në përputhje me tagrat e tyre ligjorë dhe të organeve të veta
vendimmarrëse, për kompetencat e marra nga mbajtësit e të drejtave;
dh) të hartojnë metodologji të negociueshme për përcaktimin e nivelit të tarifave që subjektet
përdoruese duhet të paguajnë, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
e) të realizojnë në emër të autorit ose të mbajtësit të së drejtës së autorit dhe të të drejtave të tjera të
lidhura me të ose në bazë të kontratës së reciprocitetit me agjenci të huaja të ngjashme
marrëveshjet e përgjithshme me organizatorët e shfaqjeve, me ofruesit e shërbimit 60 mediatik
audioviziv, me operatorët e rrjetit numerik, që kanë si objekt autorizimin e shfaqjes dhe
shpërndarjes për veprat që administron;
ë) të përfaqësojnë interesat e anëtarëve për shfrytëzimin e të drejtave, jashtë territorit të Republikës
së Shqipërisë, duke nënshkruar kontratat e reciprocitetit me agjenci të huaja të ngjashme;
f) të informojnë, sipas kërkesës, mbajtësit e të drejtave të autorit dhe të të drejtave të tjera të
lidhura me to për mënyrën e shfrytëzimit të të drejtave të tyre, për raportin vjetor financiar dhe atë
të kontrollit të të ardhurave financiare, brenda kohës së parashikuar në statut;
g) të sigurojnë transparencën e veprimtarisë së agjencisë së administrimit kolektiv, në lidhje me
autoritetet publike të kontrollit, sipas ligjit;
gj) për të ardhurat e mbledhura nga përdoruesit dhe që u paguhet në formë shpërblimi mbajtësve të
të drejtave, këto agjenci detyrohen të mbajnë dhe të paguajnë për llogari të administratës tatimore
tatimin në burim, në përputhje me legjislacionin në fuqi për tatimin mbi të ardhurat;
h) për efekt të përcaktimit të saktë të detyrimeve tatimore, kanë detyrimin të vënë në dispozicion të
administratës tatimore, sipas formateve të miratuara, informacionin mbi të ardhurat e mbledhura
nga përdoruesit e veprave të të drejtave të autorit/të lidhura me to, si dhe shpërndarjen e këtyre
shpërblimeve te mbajtësit e të drejtave. Agjencitë e administrimit kolektiv administrojnë të drejtat
e autorëve vetëm në bazë të një kontrate të lidhur me autorin. Kontrata do të përfshijë, në veçanti,
33

autorizimin e autorit për administrimin e të drejtave të tij, llojin e veprave dhe të drejtave për t’u
administruar dhe kohëzgjatjen e kontratës, e cila nuk duhet të kalojë tre vite, e rinovueshme.
Licencimi i një agjencie të administrimit kolektiv akordohet kur subjekti
karakteristika si:

përmbush disa

a) regjistrohet si organizatë jofitimprurëse, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi;
b) ka miratuar statutin e saj, që plotëson kushtet e parashikuara në këtë ligj dhe që duhet të
përfshijë në mënyrë specifike: i) emërtimin e agjencisë së administrimit kolektiv, objektivat
dhe qëllimet, të drejtat e administruara, kategoritë e mbajtësve të të drejtave që agjencia
përfaqëson, kriteret për humbjen ose fitimin e anëtarësisë, të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve,
rregullat e zgjedhjes dhe funksionimit të organeve drejtuese, kapitalin e saj fillestar dhe
burimet e planifikuara ekonomike, rregullat e përcaktuara për realizimin e mbledhjes dhe
shpërndarjes së të ardhurave, mënyrën e mbikëqyrjes së administrimit ekonomiko-financiar të
agjencisë, ngritjen e komisionit të posaçëm, në kuptim të nenit 153, pika 6, të këtij ligji,
mënyrën e përdorimit të kapitalit ose aseteve të tjera, në rast likuidimi të shoqërisë, rregullat
për modalitetet e hartimit të metodologjisë që duhet të negociohet me përdoruesit dhe rregullat
e përfaqësimit në negociata, si dhe çdo dispozitë tjetër që është e detyrueshme sipas
legjislacionit në fuqi; ii) dispozitat statutore të agjencive të administrimit kolektiv duhet të
marrin parasysh parimin e transparencës, parimin e konfliktit të interesit në organet e tyre
drejtuese, si dhe parimin e mosdiskriminimit midis anëtarëve, anëtarëve dhe joanëtarëve, si dhe
midis përdoruesve të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to; iii) asambleja
e përgjithshme e anëtarëve të agjencisë duhet të mblidhet të paktën një herë në vit; vendos për
ndryshimet në statutin e agjencisë për emërimin ose shkarkimin e organeve ekzekutive,
rishikon performancën e tyre të përgjithshme dhe miraton shpërblimin e tyre, si dhe përfitimet
e tjera, të tilla si përfitimet monetare dhe jomonetare, dhënie pensionesh apo titujsh, të drejta
dhe shpërblime të tjera ose të drejtat për pagesa kalimtare; vendos të paktën për politikën e
përgjithshme për shpërndarjen e shpërblimeve ndaj mbajtësve të të drejtave dhe shpenzimeve
të administrimit të të drejtave, si dhe miratimin e çdo blerjeje, shitjeje ose hipoteke të pasurisë
së paluajtshme;
c) ka selinë qendrore në Republikën e Shqipërisë; 58
ç) ka hapësirën dhe logjistikën e përshtatshme dhe mekanizma të mjaftueshëm për mbledhjen,
shpërndarjen dhe pagesën e shpërblimit, shërbimin teknik, ekspertizën profesionale me të
paktën një punonjës jurist dhe një punonjës financier;
d) administrimi kolektiv i të drejtave është aktiviteti i saj i vetëm, përveç rastit kur veprimtaritë e
tjera të saj janë në fushën e artit dhe kulturës;
e) paraqet mekanizma, të cilët garantojnë trajtim të barabartë si për mbajtësit e të drejtave, ashtu
edhe për përdoruesit, kur kushtet objektive të trajtimit janë të njëjta.
Licenca e agjencive të administrimit kolektiv është e vlefshme për 3 vjet , e rinovueshme.
DDA ka kërkuar asistencën ndërkombëtare për të bërë të mundur trajnimin e stafeve të AAK në
Shqipëri në mënyrë që të rrisin ekspertizën për të përballuar sfidat që paraqet sistemi.
Mbivendosja e të drejtave dhe zbatimi është kryesisht i vendosur në duart e Agjencive të
Administrimit kolektiv. Grupet e interesit kanë raportuar se kanë probleme me mbivendosjen e të
drejtave për shkak të kompetencave të mbivendosura të AAK-ve dhe rregullat e paqarta të tarifave
(përmes ligjit të ri do të zgjidhet kjo çështje në pjesën që parashikon tarifa fikse për një periudhë
tre-vjeçare).
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Nga ana tjetër, AAK nxorën shqetësimin mbi aftësinë për të zbatuar të drejtën e autorit, në veçanti
në mjedisin online, përsa i përket mungesës së teknikës së njoftim-bllokimit. Grupet e interesit
gjatë intervistave të tyre me ekspertët e OBPI-s theksuan probleme me AAK-të. Problemet duken
kryesisht në vitet e shkuara në lidhje me mbledhjen dhe shpërndarjen e të ardhurave të mbledhura
nga AAK kundrejt subjekteve përdorues.
Intervistat e zhvilluara me grupet e interesit, gjatë takimit me ekspertët e OBPI që asistuan
Shqipërinë në kuadër të hartimit të strategjisë së re, nxorën se problemet kryesore me sistemin e të
drejtës së autorit në Shqipëri lidhen me zbatimin dhe mbivendosjen e të drejtave të autorit.
Sa i përket mjedisit online, si një shembull i një procedure gjysmë bashkë-rregulluese NTD
(Notice and take down), vlen të përmendet ajo e nënshkrimit te një Memorandumi Mirëkuptimit
për mbrojtjen e të drejtave të autorit në mjedisin digjital.
Marrëveshja mund të nënshkruhet nga subjektet publike dhe private, agjencitë mbikëqyrëse
publike dhe mbrojtja e konsumatorëve, veçanërisht autoriteti rregullator për komunikimet
elektronike (AKEP), përfaqësuesit e titullarëve të të drejtave, shoqatat e reklamuesve dhe agjencitë
e reklamave, shoqatat për mbrojtjen e konsumatorit dhe subjekti përgjegjës për menaxhimin,
regjistrimin dhe mirëmbajtjen e fushave te Top Level Domain (TLD).
Memorandumi përcakton një procedurë për bllokimin e faqeve që mund të shkelin ligjin e te
drejtës se autorit.
Pra një bashkëveprim më i mirë ndërinstitucional është një mënyrë e mirë pune për një zbatim sa
më efektiv të ligjit për të drejtën e autorit. Ministria e Kulturës dhe Drejtoria e të Drejtës së Autorit
nuk mund të punojnë të vetme në luftën kundër piraterisë dhe informalitetit në vend. Ekzistenca e
institucioneve të tjera duhet të jetë me konkrete dhe bashkëpunuese për një ndarje të përgjegjësive
të secilit dhe llogaridhënie për çdo institucion i cili nuk përmbush detyrimet e veta që do i burojnë
nga kjo strategji.
Sa i takon pjesës së administrimit kolektiv duhet të transformohet në mënyrë të tillë që organizatat
private të përmbushin detyrimet dhe struktura e tyre duhet të jetë e tillë që të gjithë grupet e
interesuara të jenë dukshëm të përfaqësuara; në të njëjtën kohë, duhet të merren masa që
administruesit kolektivë të jenë eficentë në kushtet e reja të krijuara; dhe sistemi i zbatimit të
këtyre të drejtave duhet të jetë më kompleks dhe eficent në mënyrë që të garantoje funksionimin e
tyre.
Ministria e Kulturës me ligjin e ri të të drejtës së autorit ka ngritur njëkëshill apo një trupë të
specializuar teknike për të vendosur tarifat e përdorimit në administrimin kolektiv, kjo në përputhje
me modelet e vendeve të BE-së që kanë karakteristika relevante me vendin tonë.
Forcohen rregullat e funksionimit ndaj agjencive që marrin dhe shfrytëzojnë licencën e dhënë nga
Ministria e Kulturës, rregulla këto që konsistojnë në mbrojtjen e të drejtave të anëtarëve artistë të
këtyre agjencive, nëtransparencën e aktivitetit të tyre duke futur këtu në mënyrë të qartë edhe rolin
më aktiv të organeve tatimore dhe financiare, dhe parashikimin e kostove të operimit të tyre nënjë
vit kalendarik, në këtë aspekt vlen tëpërmendet parashikimi i tavanit të shpenzimeve deri në 30%
tëshpërblimeve të shpërndara.
Për efekt të përcaktimit të saktë të detyrimeve tatimore, AAK-te kanë detyrimin të vënë në
dispozicion të administratës tatimore, sipas formateve të miratuara, informacionin mbi të ardhurat
e mbledhura nga përdoruesit e veprave të të drejtave të autorit/të lidhura me to, si dhe shpërndarjen
e këtyre shpërblimeve te mbajtësit e të drejtave detyrim ky i përcaktuar qartazi në ligjin e ri të të
drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me to.
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Këto shpenzime dhe shpërndarje parash me këtë ligj do të duhet të marrin fund duke vendosur
nëqendër përfituesin legjitim që është autori i veprës.
Agjencitë kolektive do të duhen të operojnë me më shumë përgjegjësi, llogaridhënie dhe eficencë
në mënyrë që të sigurojnë jetesën e tyre funksionale. Tashmë ne nuk do të amnistojmë asnjë
operator që vepron në tregun intelektual në dëm të interesave të mbajtësve të të drejtave të autorit
dhe atyre të lidhura me to.
Administrimi kolektiv me këtë ligj ka mundësinë të zhvillohet dhe të krijohen agjenci të reja si
rezultat i krijimit të skemave të reja të përfitimit.
Ekziston një perceptim në mesin e aktorëve të brendshëm që e drejta e autorit kryesisht gjeneron të
ardhura për bartësit e të drejtave të huaj dhe nuk krijon asnjë nxitje pozitive të rëndësishme për
krijimtarinë vendase. Ndërmjet problemeve të ndryshme me sistemin e të drejtave të autorit në
Shqipëri, ka vështirësi nëqartësimin e të drejtave. Ka pasiguri të konsiderueshme rreth mbrojtjes së
të drejtave të autorit dhe zbatimit të këtyre të drejtave në fushën dixhitale, e cila është deri tani
pothuajse e parregulluar.18
Për sa i përket nivelit të efektivitetit, mekanizmat e rinj janë të parashikuar në ligj, për mbledhjen e
të ardhurave nga përdorimi dhe shfrytëzimi i veprave, të cilat garantojnë një sistem rregullator, që
sjell efektivitet dhe nuk shkakton konfuzion në treg, gjë që ka ndodhur shumë shpesh. Gjithashtu,
aplikimi i kompensimit për importimin e pajisjeve të veçanta për riprodhim apo mbajtës të veprave
artistike letrare, do të jetë një tjetër ndihmesë për titullarët e të drejtave në burim të teknologjisë që
përdoret për riprodhim.
Konkretisht, janë disa mekanizma: nga njëra anë, ky ligj krijon disa mekanizma garantues për të
rritur mundësitë e përdoruesve dhe për të qenë të qartë për sa, kujt, dhe kur duhet të paguajë, në
kuadër të zbatimit të këtij ligji. Nga ana tjetër, qartëson të drejtat e mbajtësit të tyre dhe mundësinë
e përfaqësimit nëpërmjet agjencive të administrimit kolektiv apo dhe përfaqësues të tjerë të çdo
lloji. Kjo është një risi shumë e rëndësishme, si vullnet i vetëm i krijuesit dhe jo si imponim
shtetëror.
Duke pasur parasysh se gjatë këtyre viteve procesi i shpërndarjes së shpërblimit ka qenë gati
inekzistent, me anë të këtij ligji parashikohen mjete të qarta. Po të shikojmë të dhënat dhe shifrat e
deklarimeve, që bëjnë vetë agjencitë në fund të vitit, është impresionant fakti se të katërta agjencitë
që veprojnë në terren deklarojnë të ardhurat, deklarojnë shpenzimet e tyre për koston
administrative që shkon deri në 50% të asaj çka kanë mbledhur, edhe 60% dhe 70%, madje ka vite
të tëra kur nuk deklarohen shpërndarjet, që është një anormalitet shumë i madh.
Kjo shpjegon ankesat e panumërta që vijnë nga autorët, të cilët nuk marrin shpërblim nga paratë e
mbledhura. Në këtë kontekst, ky ligj vendos kufij në kuotën me të cilën agjencia mbulon
shpenzimet e saj, por nuk e kontrollon atë. Me këtë projektligj kuota e agjencisë llogaritet mbi
vlerën e shpërndarë dhe jo në atë të mbledhur. Kjo është një nga pikat më revolucionare, e
parashikuar në nenin 151, pika 9, të ligjit të ri, në të cilin bëhet e qartë që postat e administrimit të
agjencive, ndryshe nga deri tani, që e merrnin nga paratë e mbledhura, do të duhet të dalin nga
paratë e shpërndara, pra, nga paratë që shkojnë për shpërblim për artisët, çka do të thotë që është
një mekanizëm që i nxit agjencitë të mbledhin sa më shumë, për të shpërndarë sa më shumë, për të
siguruar koston e tyre administrative.
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Raporti i OBPI, faqe 2.
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Gjithashtu, ky ligj garanton transparencë në metodologjinë e vlerës së shpërblimit të autorit.
Ndërmjetësi, me rregulla të qarta dhe me vendimmarrje efektive, pozicionon autoritetet shtetërore
në role të qarta ndihmuese dhe garantuese të zbatimit të së drejtës.
Pra, ligji shkon edhe përtej, kur autori, si kategori vulnerabël, nuk i ka njohuritë e mjaftueshme për
të kërkuar apo për t’u mbrojtur. Kështu, është ligji që e mbron. Po kështu, format e kontratave të
botimit vijnë më të qarta në këtë ligj dhe krijohet një marrëdhënie e qartë midis autorit dhe
punëdhënësit, për veprat e krijuara gjatë marrëdhënieve të punës.
Në lidhje me zbatimin e parashikimeve të këtij ligji, mendojmë se parashikimet dhe risitë që sjell
ky ligj kanë nevojë për një periudhë transitore, derisa agjencitë e administrimit të të drejtave, por
edhe aktorët e tjerë të fillojnë të aplikojnë me sukses zbatimin e këtij ligji, duke qenë se ai sjell
ndryshime të mëdha.
Ky ligj parashikon, nga ana tjetër edhe lehtësira për subjektet përdoruese, të cilët tashmë do të
paguajnë një tarifë të vetme, sepse është hapur mundësia e krijimit të një one stop shop, i cili
paraprakisht do të negociohet nga palët dhe në rast mosdakordësie nga palët, do të negociohet
përpara Këshillit Kombëtar të të Drejtave të Autorit, si dhe palët të kenë të drejtën e tyre në
zbatimin e ligjit për ndërmjetësim.
Agjencitë e administrimit kolektiv janë një partner shumë i rëndësishëm dhe ky ligj krijon hapësirë
për të krijuar agjenci të tjera në disa fusha të së drejtës së autorit, ku nuk ekzistojnë, siç është, për
shembull, fusha e botimeve. Nuk kemi një agjenci të specializuar për këtë fushë të së drejtës së
autorit, por ky ligj i krijon perspektivat dhe e jep këtë mundësi me mekanizmat e saj të rregullimit,
të funksionit dhe të mirëqeverisjes së këtyre agjencive.
Një sistem efektiv i pronësisë intelektuale duhet të shqërohet me njetet e duhura dhe një sistem
gjyqësor efikas, në kuadrin e të cilit shkeljet mund të jenë të ndjekur penalisht dhe gjykuar. Kjo gjë
mund të arrihet përmes miratimit të standardeve të larta për zbatimin e të drejtave të autorit dhe të
drejtave të lidhura me to në nivel ndërkombëtar së bashku me ngritjen e AA-ve funksionale për
grumbullimin dhe shpërndarjen e shpërblimeve dhe honorarëve për titullarët e të drejtës.
Në vitin 1996, dy traktate te tjera janë miratuar në kuadër të OBPI, me qëllim për të rinovuar dhe
për të plotësuar Konventat e Bernës dhe të Romës dhe në mnëyrë të përshtatshme të përgjigjet në
pyetjet e ngritura nga zhvillimi i teknologjive dhe formave të reja të shpërndarjes së veprave
përmes internetit.
Traktati i të Drejtës së Autorit WIPO (WCT) si dhe Traktati i OBPI per Performancat dhe
Fonogramet (WPPT) – zakonisht te referuara si Traktatet e Internetit, e cila ka hyrë në fuqi në vitin
2002, nuk parashikojnë një zgjatje të vërtetë të fushës së mbrojtjes, por kryesisht për të sqaruar
zbatimin e normave ekzistuese dhe përshtatjen e tyre në mjedisin e ri dixhital.
Për sa i përket ushtrimit dhe zbatimit të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me
to, në mjedisin online, traktatet kanë futur detyrime të reja në fushën e masave teknologjike dhe të
menaxhimit të të drejtave të informacionit (TPMS/ DRMS)
Në mënyrë të vecantë, Palët e konventave do të sigurojnë një mbrojtje të përshtatshme ligjore dhe
mjete efektive juridike kundër shmangies së masave teknologjike që janë përdorur nga autorët,
interpretuesit, dhe prodhuesit e fonogramit në lidhje me ushtrimin e të drejtave.
Pjesa më e madhe e ligjeve kombëtare të Pronësisë Intelektuale në BE, parashikojnë sanksione
penale për shkeljet e IPR përveç mjeteve juridike civile. Përkundër faktit se BE-ja (dhe shtetet
anëtare të saj) janë të detyruara nga TRIPS që nga 1 Janar 1995, nuk kanë harmonizimin e ligjit
dhe procedurave penale brenda BE-së, dhe kështu marrëdhëniet brenda kornizës tregtare të IPRs
dhe standardet për zbatimin penal mbeten të pazgjidhura.
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Përjashtimi, Regjimi, Përgjegjësia e ISP-ve në kuadër të direktivës E-Commerce
Direktiva e E-Commerce19 (ose ECD) parashikon një kuadër teknologjikisht neutral për ofrimin
ndërkufitar të shërbimeve online në BE nëpërmjet një regjimi përgjegjësi të veçantë për lloje të
caktuara të ndërmjetësve online, që kanë për qëllim arritjen e një ekuilibri mes të disa interesave në
fjalë. Domethënë, ajo përcakton përjashtime nga detyrimi për ofruesit e shërbimeve të shoqërisë së
informacionit (ISP), kur ata të shpërndajnë ose të transmetojnë përmbajtje të paligjshme që është
dhënë nga një palë e tretë. ISP-të mund, nën kushte të caktuara, të përfitojnë nga këto përjashtime,
kur ata japin një nga të ashtuquajturit shërbime ndërmjetës të përcaktuara në Nenin 12 deri 14 të
Direktivës.
Për më tepër, Direktiva e E-Commerce inkurajon hartimin e kodeve të sjelljes në nivel të BE-së
dhe marrëveshjeve vullnetare në mesin e industrisë, si dhe të ashtuquajturat " NTD procedurat e
bllokimit në mënyrë që ISP-të mund të veprojë shpejt për të hequr ose çaktivizuar aksesin në
përmbajtje të paligjshme.
Ky përcaktim (referuar edhe si "njoftimit dhe të veprimit") zakonisht përfshin procedurën sipas të
cilit një ndërmjetës merr poshtë ose e pengon qasjen në informata apo aktivitet pas një njoftimi të
shkeljes. Bllokimi mund të bëhet zgjidhja e vetme kur merr-poshtë nuk është e mundur për shkak
se aktiviteti i paligjshëm ose informacioni është i ruajtur në një vend të ndryshëm.
Kjo është kështu për shembull në rastin e zbatimit te Direktivës, i cili parashikon që shtetet anëtare
do të sigurojnë që titullaret e te drejtave janë në gjendje për të zbatuar për një vendim gjyqësor
kundër ISP-ve të cilëve janë duke u përdorur nga një palë e tretë. Të drejtat themelore janë të
rëndësishme kur bëhet fjalë për zbatimin e procedurave të NTD.
Ia vlen të përmendet në këtë aspekt se në BE, një zgjidhje e tille e parashikuar me ligj, duke çuar
në bllokimin e qasjes në internet për shkelësit përsërites ishte refuzuar shprehimisht nga Komisioni
në debatin mbi "Paketës Telekom", 2009 - e Kuadri rregullator i BE-së për komunikimet
elektronike.
Edhe pse një numër i kodeve vullnetare, NTD dhe bllokimin e procedurave ligjore janëtë
zhvilluara në disa shtete anëtare, këto procedura janë ende shumë të fragmentuara në BE, e cila
mund të krijojë paqartësi ligjore për ndërmjetësit. Për më tepër, siç përcaktohet në konsultim
publik të mbajtur nga Komisioni në vitin 2010 për zbatimin e Direktivës për E-Commerce dhe të
ardhmen e e-tregtisë, shumë pyetje mbeten të pavendosur në lidhje me zbatimin e këtyre
procedurave
Në praktikë një numër i ndyshem i procedurave ekziston dhe kjo nuk është e lehtë as për ISP-të
apo për te demtuarit nga përmbajtja e paligjshme sesi duhet përcaktuar,si zbatohet dhe në çfarë
mënyre.
Ekzistenca dhe perdorimi i NTD nuk parandalon përdorimin e mjeteve juridike të zbatimit të
ofruara nga organet publike. Realiteti Evropian është shumë i shpërndarë, dhe përfshin procedurat
administrative, me organet shtetërore, si në Spanjë, ose autoriteteve të pavarura, si në Francë, apo
rregullatorët, si në Itali, dhe në raste të caktuara njësi të veçanta hetimore, si në Mbretërinë e
Bashkuar, dhe proceduravegjyqësore, të cilat janë të parashikuara ne cdo vend te tille.
Pra, një bashkëveprim më i mirë ndërinstitucionale është një mënyrë e mirë pune për një zbatim sa
më efektiv të ligjit për të drejtën e autorit. Ministria e Kulturës dhe DDA nuk mund të punojnë të
vetme në luftën kundër piraterisë dhe informalitetit në vend. Ekzistenca e institucioneve të tjera
duhet të jetë më konkrete dhe bashkëpunuese për një ndarje të përgjegjësive të secilit dhe
llogaridhënie për cdo institucion, i cili nuk përmbush detyrimet e veta që do i burojnë nga kjo
strategji.
Shembuj kombëtare që mund të merren parasysh në variantin final të kësaj strategjie
Për shkak të shumëllojshmëri të traditave ligjore që mbështesin sistemet e ndryshme të zbatimit
kombëtare për shkelje të të drejtave të autorit online, çdo përpjekje për të siguruar një sistem
uniform, nuk do të kishte kuptim. Tashmë në vitin 2012, Komisioni Evropian ka theksuar
ekzistencën e sistemeve të ndryshme ligjore.
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Zbatimi i Direktives kryesisht fokusohet në sistemet gjyqësore, të cilat me siguri mbeten shtylla
kryesore e zbatimit të së drejtës së autorit në nivel të brendshëm, dhe ka ruajtur një nivel minimal
të garancive dhe mjetet Evropë gjerë.
Mbrojtja gjyqësore në fakt sigurohet në të gjitha shtetet anëtare dhe nuk ofron çështje të veçanta
për diskutim, përveç atyre çështjeve shumë komplekse në lidhje me ligjin e zbatueshëm dhe
juridiksionin kompetent në kontekst të përdorimit të paligjshëm në internet.
Përveç gjykatave, disa vende kanë filluar për të eksploruar mënyra të tjera për të siguruar
mbrojtjen e autorit duke përfshirë organet administrative. Kohëzgjatja dhe kostoja e rëndësishme
të procedurave gjyqësore janë ndër arsyet pse nevojat më të menjëhershme për mbrojtjen e të
drejtave të autorit në mjedisin online janë të përkthyera në ngritjen e mënyrave të reja të
ndërhyrjes. Seksionet e mëposhtme përqëndrohen në sistemet që janë shfaqur dhe qe janë
veçanërisht të reja në drejtim të përfshirjes organet administrative në luftën kundër shkeljes
online.Ato identifikojne tiparet kryesore të sistemeve të miratuara në Francë, Itali, Spanjë dhe
Mbretërinë e Bashkuar.
Kombinimet e mjeteve janë shumë të ndryshme: me rregullatorëte pavarur (Itali dhe Mbretërinë e
Bashkuar), përfshirjen e gjyqësorit nën rrethana të caktuara (Francë, Spanjë dhe Mbretërinë e
Bashkuar), veprimet ndaj përdoruesve fundorë (Francë dhe Britania e Madhe), veprimet kundër
faqeve te internetit (Spanjë dhe Itali), përmendet qartë njoftimet dhe procedurat ebllokimit (Spanjë
dhe Itali), dhe lista mund të vazhdojë. Të gjitha këto modele u janë nënshtruar debateve të forta me
shoqërinë civile dhe kane përfshireedhe gjykatat kushtetuese, në rastin e Francës, Italisë dhe
Spanjës, dhe të Gjykatës së Lartë të Drejtësisë në Mbretërinë e Bashkuar.
Franca
Pas një debati të gjatë dhe të nxehtë, ligji i parë "për të inkurajuar shpërndarjen dhe mbrojtjen e
veprave krijuese në internet", i njohur si Hadopi 1, u miratua në qershor të vitit 2009 e kufizuar në
pjesët e tekstit të cilat nuk ishin deklaruar jokushtetuese. Qëllimi ishte për të vendosur masa kundër
shkarkimit të paligjshëm të punimeve te copyright-it, dhe në të njëjtën kohë për të nxitur
shfrytezimin ne perputhje me ligjin.
Ligji gjithashtu krijoi një autoritet të veçantë administrativ për shpërndarjen dhe mbrojtjen e
veprave krijuese në internet, Hadopi i ngarkuar për të monitoruar aktivitetet online e abonentëve
individualë.Në rastin e shkeljeve, Autoriteti mund të dërgojë paralajmërime, me anë të një qasje të
shkallëzuar, në mënyrë që të bindë shkelësve individuale të përmbahen nga aktivitetet e
paligjshme. Pas një vendimitë ri të Këshillit Kushtetues, për mbrojtjen penale të veprave të
mbrojtura letrare dhe artistike në internet" u miratua në tetor 2009 Hadopi 2, dhe la të kuptohet se
pas dy paralajmërimeveper ripërhapjen e shkarkimeve të paligjshme, shkyçja nga Internet mund të
vendoset me vendim të gjykatës. Sistemi u bë operativ në tetor të vitit 2010 dhe që atëherë ka
raportuar për një sasi të konsiderueshme të paralajmërimeve. Pavarësisht shifrave të larta,
diskutimet janë në vazhdim e sipër në Francë per mundesine e ndryshimeve të tjera në ligj. Vlen të
përmendet që në vetvete Hadopi sheh si metat e veprimtarisë së vet:
Nuk ka zgjidhje të vetme për perdorimet e paligjshme dhe shkarkimit të drejtpërdrejtë, por një
grup i disa masave koherente dhe plotësuese që janë të dy efektive dhe në përputhje me liritë
themelore të njeriut. Këto masa kane parasysh kufizimet e mjeteve ekzistuese ligjore dhe të
politikave publike që promovojnë pjesëmarrjen e ndërmjetësve në parandalimin ndaliminpër
shkeljet online. Prandaj, duhet te konsiderohen mundesite qe perfshijne më shumë përgjegjësi për
përmbajtjen dhereferenca ne faqet e internetit, dhe gjithashtu bashkëpunimin e të gjithë
ndërmjetësuesve në perdorimin dhe shkarkimin e veprave ne internet. Me këtë arsyetim, vetërregullimi nën mbikëqyrjen e autoriteteve publike është duke u inkurajuar, në vend se me
zhvillimin e mekanizmave të reja dhe kufizuese.
Në përgjigje konkrete të nevojave që dalin nga këto dy raporte dhe si një follow-up nga një kërkesë
e veçantë e Qeverisë, jane sugjeruar katër mjete specifike:
‐ marrëveshje me reklamues dhe ndërmjetësve online,
‐ informimit publik në faqet e internetit që janë përgjegjëse për shkeljet massive
‐ monitorim i vazhdueshem i vendimeve gjyqesore në lidhje me shkeljet masive.
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Në mars të vitit 2015 qeveria shpalli planin e ri të veprimit. Plani ishte për të adresuar masa për
uljen e financimit të siteve të specializuaraqë cenojne të drejtën e autorit në veprat e shpërndara në
internet; për të monitoruar efektivitetin e të gjitha sanksioneve, duke përfshirë vendosjen
ebllokimeve mbi ndërmjetësit teknike.
Italia
Modeli Italian eshte frymëzuar pjesërisht nga zgjidhja francize. Lufta kundër piraterisë në
internet gjithashtu përfshin një organ administrativ, përkatësisht autoritetin e komunikimit,
AGCOM (AUTORITA per le garanzie nelle comunicazioni), por me një qasje të ndryshme
procedurale.
Në vitin 1997 AGCOM u krijua si rregullator për të gjithë sektorin e komunikimeve dhe në vitin
2000 fitoi kompetenca në lidhje me të drejtën e autorit.
Kur në vitin 2003 Direktiva e E-Commerce është transpozuar në Itali, dhe me dekretine miratimit u
deklarua se Gjykata ose organi administrativ që ka kompetenca të monitorimit mund të kërkojnë,
edhe me anë të procedurave të përshpejtuara, që ofruesit e shërbimeve të ndërpresë ose të
parandalojë shkeljen, në mënyrë që menjëherë të hequr ose çaktivizuar informacionin e
paligjshëm.
Në vitin 2010, kur direktiva u zbatua, AGCOM perfshiu edhe kompetenca të veçanta rregullatore
në këtë fushë.Per të ushtruar kompetencën e tij si rregullator, dhe duke pasur parasysh debatin që
pasoi ligjin franceze për zbatimin e të drejtave të autorit, AGCOM vendosi të nisë një konsultim të
gjerë publik, i cili në fund mori më shumë se tre vjet.
Duke marrë parasysh komentet e dhëna nga palët e interesuara gjatë konsultimeve dhe nga
Komisioni Europian, nga projektiper rregulloren në bazë të Direktivës se “Transparency”, teksti
final u miratua në dhjetor të vitit 2013.
Në mënyrë që të inkurajojë zhvillimin dhe mbrojtjen e veprave dixhitale, Rregullorjapërcakton një
Komitet të veçantë të përbërë nga përfaqësues nga industria, konsumatorët dhe organet publike
kompetente në çështjet e te drejtes se autorit, me qëllim nxitjen e miratimit të kodeve vetërregulluese për procedurat e njoftim bllokimit (Notice and Takedown) dhe inicimin e “procedurave
fillestare".
Rregullorja gjithashtu përcakton një procedurë të ankesës, te kerkuar nga AGCOM për të siguruar
zbatimin e të drejtave të autorit, duke bërë dallimin mes një procedure të zakonshme dhe një
procedurë të përshpejtuar, që zgjat 35 dhe 12 ditë respektivisht. Nga evidentimi i një shkeljeje të
konstatuar në faqet e internetit nga ofruesit në Itali, AGCOM mund të urdhërojë ofruesit italiane
hosting për të hequr përmbajtje të paligjshme nga serverat e tyre. Në rastin e serverave te vendosur
jashtë Italisë, AGCOM mund të urdhërojë ofruesit e kanaleve italiane për të bllokuar qasjen në
faqet e internetit ne rastin e shkeljeve masive. Nërast i mosrespektimit të kesaj kerkese, AGCOM
mund t'e vendose sanksione në para deri në 250.000 euro.Të gjitha vendimet e marra nga AGCOM
janë të publikuara në mënyrë të plotë në një website te caktuar dhe mund të kundërshtohet para
gjykatës.
Si edhe në Francë, Italia ka pasur një debat të fortë rreth legjitimitetit kushtetues të procedurave
administrative të saj të zbatimit. Pas një sfidë të bërë nga shoqatat e konsumatorëve të ndryshme
'kundër Rregullores, më 25 qershor 2014, Gjykata Administrative (TAR) të Romës pezulloi
procedurën dhe e dergoi kete procedure ne Gjykatës Kushtetuese. Më 20 Tetor 2015 Gjykata e
deklaroite papranueshme me kushetuten, për shkak të mungesës së qartësisë.
Spanja
I ashtuquajturi Ley Sinde u miratua në mars 2011 për të siguruar Spanjën me një mjet efektiv
kundër shkeljeve online tecopyright, duke krijuar një komision të veçantë Pronësisë Intelektuale
(Comisión de Propiedad Intelectual) nën Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Intelektuale të
Ministrisë e Kulturës dhe Sportit. Komisioni vepron në dy pjesë, njëra përgjegjëse për
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ndërmjetësim dhe arbitrazh aktiviteteve, ky i fundit i autorizuar për të detyrojë ISP për të bllokuar
qasjen në faqet e internetit per rastet kur nuk kane të drejtat e nevojshme. Rregullorja për
funksionimin e saj u miratua dhe siguron procedura të ngjashme me sisteminitalian. Nëse
Komisioni gjen kërkesat e paraqitura nga mbajtësit e te drejtave të provuara maksimalish me fakte
dhe prova, kundërvajtësit duhet të heqin përmbajtje te tilla të paligjshme brenda 48 orëve, duke i
degjuar ata me pare për justifikimet e tyre. Vendimi përfundimtar i Komisionit duhet të
ratifikohet nga një vendim gjykate në qoftë se vendimi urdheron bllokimin e sitit ne internet.
Ashtu si në Francë dhe Itali, debati për një përplasje të mundshme me të drejtat e mbrojtura me
kushtetutë çoi në një vendim gjyqësor në maj të vitit 2013.Përveç një dispozite të veçantë në lidhje
me prezumimin e shkeljes në rast të largimit spontan të përmbajtjes, e cila ishte shpallur
antikushtetuese, Rregullorja është konsideruar të jetë në përputhje me kushtetutën spanjolle. Pas
akt-gjykimitte Gjykatës dhe duke pasur parasysh nivelin ende të lartë shkeljeve të internetit në
Spanjë, kompetencat e Komisionit të Pronësisë Intelektuale janë zhvilluar më tej në nëntor të vitit
2014, nga i ashtuquajturi Ley Lassalle, e cila ka dhënë për gjoba deri në 600,000 euro. Në mars
2015, Parlamenti miratoi një ligj të paraqitur nga qeveria në tetor 2013 për të reformuar kodin
penal edhe në lidhje me shkeljet e të drejtave të autorit online.Paralelisht me reformën e ligjit të
pronës intelektuale, dispozitat e reja të kodit të ndryshuar Penal futur nocionin e "fitimit të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë" për shkeljet e autorit online.
Anglia
Akti Digital Economy 2010 (DEA) ndryshoi Aktin e 2003dhe futi detyra specifike për
rregullatorin britanik në sektorin e komunikimit, Ofcom, në fushën e mbrojtjes së të drejtave të
autorit.OFCOM ka miratuar një kod me qëllim të rregullimit të detyrimeve fillestare të ISP-ve per
të dërguar njoftime dhe të sigurojë pronarët e autorit per shkeljet e te drejtave te tyre ne
internet.Projekt-Kodi i është nënshtruar një konsultim publik për herë të parë në vitin 2010 dhe më
pas, përsëri, në një versionpakme te rishikuar, në vitin 2012, por ende nuk ka vendim përfundimtar
per kete.DEA u kundërshtua nga dy ISP ne Gjykatën e Lartë të Drejtësisë, duke pretenduar
shkelje të privatësisë dhe telekomit direktivat e BE. Në vendimin e saj të prill 2011, Gjykata e
refuzoi kërkesën për të gjithëobjektin e paraqitur per gjykim, përveç aspekteve që kanë të bëjnë me
ndarjen e shpenzimeve për aktivitetet që do të kryhen nga ISP-te. Pas këtij vendimi, OFCOM ka
nisur një konsultim shtesë publik mbi kodin e veçantë për ndarjen e shpenzimeve të zbatimit të të
drejtave të autorit, por ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar për këtë rast, pasi procedurat
janë fuqi kumbajtesi i te drejtes mund të njoftojë ISP-të në lidhje me adresat e përdorura për
shkelje të drejtave të autorit duke përcjellë për ta një raport provues per keto shkelje.
ISP-të do të njoftojë përdoruesit e tyre në lidhje me marrjen e një raporti te tille deri në tri herë:
letra e parë do të pasohet nga një letër të dytë, në rast të shkeljes të përsëritur në gjashtë muaj, dhe
me një letër të tretë duhet të ndodhë një shkelje e re gjatë muajit në vijim. Në pritje të hyrjes në
fuqi të mekanizmit të reagimit të pershkallëzuar dhe procedurave te zakonshme, procedurat
gjyqësore janë funksionale per zbatim.
Sfidat për të ardhmen.
‐

‐
‐
‐
‐

Zhvillimi marramendës i teknologjive të reja të informacionit në epokën digjitale që
jetojmë, ka sjellë jo vetëm përmirësime të jashtëzakonshme në jetën dhe ekonomitë e
vendeve të ndryshme, ka përmirësuar cilësisht në ofrimin e tejskajshëm të mundësive që
ofron, por nga ana tjetër ka krijuar vështirësi shumë të mëdha në atë çka ne sot jemi të
interesuar që është “Mekanizimi dhe balanca e duhur për respektimin dhe mbrojtjen e të
drejtave të autorit e të drejtat e tjera të lidhura me të”. Kjo është sfida e sotme.
Zbatimi i të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura në Republikën e Shqipërisë;
Trajnimi i mëtejshëm i institucioneve që merren me të drejtën e autorit ne RSH
Edukimi i gjeneratave dhe brezave që rriten, përmes kulturës, me anë të aktiviteteve
promovuese dhe ndërgjegjësuese në fushën e të drejtës së autorit;
Nxitja e krijimtarisë mbetet një sfidë për shoqërinë shqiptare, si një element për ruajtjen
dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore;
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‐

Hartimi i kurrikulave mësimore për ti integruar në tekstet shkollore të arsimit parauniversitar dhe atij të lartë.
Koordinimi efektiv ndër-institucional mbetet sfidë për zbatimin e duhur të të drejtave të
pronësisë intelektuale në Republikën e Shqipërisë.

1.4 INSTITUCIONET MBËSHTETËSE TË PI-SË
1.4.1. DREJTORIA E POLICISË SË SHTETIT (DPSH)
Struktura specifike e Policisë së Shtetit për ndjekjen e veprave penale të Pronësisë Intelektuale
është Drejtoria për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar, pjesë përbërëse e Drejtorisë të
Përgjithshme për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda.
Gjatë periudhës 2010-2015, përfaqësues nga policia e shtetit (Drejtoria për Hetimin e Krimit
Ekonomik dhe Financiar) kanë marrë pjesë aktivisht në konferenca dhe aktivitete të ndryshme
trajnuese organizuar nga OHIM, TAIEX, INTERPOL, EUROPOL, SELEC (Qendra për zbatimin e
ligjit në vendet e Evropës Juglindore), IPLEC (U.S Department of Justice’s/ Intellectual Property
Law Enforcement Coordinator), Pharmaceutical Security Institute etj. Po ashtu në Akademinë e
Sigurisë janë organizuar gjatë tre viteve te fundit trajnime të shkurtra (3-ditore) të specialistëve për
hetimin e krimit ekonomik e financiar të strukturave vendore policore me tematikë nga shkelja e të
drejtave të Pronësisë Intelektuale, trajnime këto të organizuara nga policia e shtetit në
bashkëpunim me DPPM, ZSHDA, Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Drejtorinë për
Parandalimin e Pastrimit të Parave.
Si rezultat i aktiviteteve të mësipërme trajnuese janë trajnuar plotësisht ne fushën e Pronësisë
Intelektuale rreth 50 specialistë.
Pas ndryshimeve ligjore te vitit 2012 në Kodin Penal, një numër i konsiderueshëm subjektesh i
janë drejtuar strukturave për hetimin e krimit ekonomik e financiar në Policinë e Shtetit, duke bërë
kallëzime penale kundër subjekteve të ndryshme që kanë shkelur të drejtat e pronësisë industriale
të mallrave apo artikujve që ata prodhojnë apo tregtojnë, kryesisht për produkte industriale, pije
energjike, produkte ushqimore, duhan dhe cigare, pije alkoolike pjesë këmbimi për automjete,
pajisje mjekësore, shërbime të transmetimeve televizive, etj.
Si rezultat i këtyre kallëzimeve, trajnimit të vazhdueshëm të oficerëve të policisë për hetimin e
krimit ekonomik dhe financiar, dhe veprimeve te tjera të kryera me iniciative nga policia e shtetit,
është bërë e mundur që gjatë viteve 2012-2015 të rritet numri i hetimeve të rasteve të shkeljeve të
të drejtave të Pronësisë Industriale (neni 149/a i Kodit Penal) të ndjekura nga DPSH
Nga policia e shtetit për vitin 2011 është referuar ndjekja penale në prokurori vetëm 1 (një) rast për
“Shkeljen e te drejtave te pronësisë intelektuale”- nenet 149 apo 149/a të Kodit Penal; në vitin
2012 janë referuar 5 raste; në vitin 2013 janë referuar 25 raste; në vitin 2014 janë referuar 91 raste
dhe në vitin 2015 është referuar ndjekja penale për 68 raste.
Gjithashtu gjatë operacioneve të përbashkëta të Policisë së Shtetit janë sekuestruar një sasi e
konsiderueshme mallrash të falsifikuara si dhe mjetet dhe makineritë për prodhimin e tyre; një sasi
e konsiderueshme aparaturash transmetimi televiziv (servera, dekodera, antena parabolike, aparate
transmetimi satelitore dhe tokësore, karta televizive), etj.
Drejtoria për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në Drejtorinë e Policisë së Shtetit do të
vazhdoje të jetë një hallke e rëndësishme në zbatimin e ligjit, për mbrojtjen e të drejtave të
Pronësisë Intelektuale. Përmirësimi i deritanishëm i kuadrit ligjor përkatës dhe Kodit Penal kanë
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mundësuar rritjen e parandalimit dhe goditjes së këtij fenomeni kriminal si dhe rritjen e nivelit të
bashkëpunimit institucional kombëtar dhe ndërkombëtar.
Gjatë viteve 2013, 2014 dhe 2015, Policia e Shtetit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme
të Doganave, Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Zyrën Shqiptare për të Drejtat e Autorit,
AKU-në, INTERPOL-in, EUROPOL-in, SELEC-in kanë ndërmarrë detyrime në fushën e
bashkëpunimit kombëtar dhe ndërkombëtar dhe kanë organizuar dhe përfunduar me sukses disa
operacione të rëndësishme policore “Për goditjen e aktivitetit kriminal të shkeljes së të drejtave të
pronësisë industriale/intelektuale dhe prodhimit e trafikimit të mallrave të falsifikuara/
paligjshme/nën standarde”.
Operacioni “PIRATERIA TELEVIZIVE” zhvilluar nga strukturat policore për hetimin e krimit
ekonomik e financiar dhe mbështetur nga Drejtoritë Rajonale Tatimore në të gjithë vendin gjatë
periudhës Dhjetor 2013 – Maj 2014 si rezultat i të cilit u kontrolluan 65 subjekte “transmetues
televiziv kabllor” dhe u referua ndjekja penale për: “Shkelja e të drejtave të pronësisë industriale”
dhe “Riprodhimi pa të drejtë i veprës së tjetrit”, parashikuar nga nenet 149 dhe 149/a të Kodit
Penal për 49 subjekte dhe 50 persona u proceduan penalisht në gjendje të lirë shoqëruar dhe me një
numër të konsiderueshëm sekuestrimesh si dekoder, karta transmetuese, antena parabolike, pajisje
qendrore transmetuese, amplifikatorë etj.
Operacioni “MERKURI i BARDHE I”, organizuar në periudhën Shtator - Tetor 2013, nga
INTERPOL/Programi për trafikimin e mallrave te jashtëligjshme dhe falsifikuara, me
bashkëpunimin e shtatë vendeve të Ballkanit (Shqipëria, Bosnja & Hercegovina, Bullgaria,
Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia). Në të morën pjesë 120 forca policore, si dhe pati
mbështetje edhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Në gjithë territorin e vendit u kryen 500
kontrolle në punishte, lokale, magazina e ambiente tjera tregtare, si dhe në automjete (furgone,
kamionë dhe trajlera) në pikat e kontrollit krijuar në akset kryesore rrugore. Si rezultat i veprimeve
policore e procedurale u evidentuan dhe referuan në prokuroritë përkatëse 25 raste për veprat
penale të: “Shkelja e të drejtave të pronësisë industriale”, “Riprodhimi pa të drejtë i veprës së
tjetrit”, “Prodhimi i kundraligjshëm i artikujve dhe mallrave industrialë dhe ushqimorë“, “Ruajtja
apo depozitimi i mallrave kontrabandë” dhe “Falsifikimi i vulave, stampave dhe formularëve”,
parashikuar nga nenet 149/a; 148; 149; 288/a, 179 dhe 190 të Kodit Penal, u proceduan penalisht
25 autorë prej të cilëve 2 u arrestuan në flagrancë dhe 23 u proceduan penalisht në gjendje të lirë.
Operacioni “MERKURI i BARDHE II”, organizuar në periudhën Shtator - Tetor 2014, nga
INTERPOL/Programi për trafikimin e mallrave te jashtëligjshme dhe falsifikuara, me
bashkëpunimin e tetë vendeve të Ballkanit (Shqipëria, Bosnja & Hercegovina, Bullgaria, Kroacia,
Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Sllovenia). Ndryshe nga operacioni i parë, përveç Drejtorisë së
Përgjithshme të Doganave, ky operacion pati gjithashtu edhe mbështetjen e Drejtorisë të
Përgjithshme të Tatimeve dhe Zyrës Shqiptare për të Drejtat e Autorit. Në gjithë territorin e vendit
u kryen 411 kontrolle në punishte, lokale, magazina e ambiente tjera tregtare, si dhe në automjete
(furgone, kamionë dhe trajlera) në pikat e kontrollit krijuar në akset kryesore rrugore. Si rezultat i
veprimeve policore e procedurale u arritën këto rezultate:
‐ U proceduan penalisht për veprën penale të Shkeljes së të Drejtave të Pronësisë Industriale
(Neni 149/a te Kodit Penal) gjithsej 36 subjekte;
‐ U proceduan penalisht për vepra të tjera penale si Kontrabandë, Prodhim të Kundraligjshëm,
Falsifikim të Stampave, Vulave apo Formularëve, Fshehje e të ardhurave, etj. (Nenet 174,
178, 190, 288/a si dhe 180 te Kodit Penal) gjithsej 25 subjekte;
‐ U proceduan penalisht në gjendje të lire 54 persona;
‐ U arrestuan në flagrancë 10 persona;
‐ Janë vënë në total 2.100.000 leke te reja gjoba nga Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit
dhe Drejtoritë Rajonale Tatimore;
‐ Janë sekuestruar mallra të ndryshme të falsifikuara si konfeksione, parfume, këpucë, këpucë
sportive, çanta, CD, DVD, Kompjutera, Lap Top, paketime te ndryshme kartoni dhe plastike,
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duhane dhe cigare, kafe, kuzhineta, llamba, shampo, detergjente, barna mjekësore, telefona
celulare, etj., në shkelje të të drejtave të pronësisë industriale të markave të njohura si
Adidas, Puma, Prada, Mango, Lacoste, Dolce&Gabana, Armani, Louis Vuiton, Channel,
SKF, Marlboro, Samsung, Swiss, Rolex etj., në një vlerë të përafërt prej rreth 1,6 milion
Euro.
Operacioni “MERKURI i BARDHE III”, organizuar në periudhën Shtator - Tetor 2015, nga
INTERPOL/Programi për trafikimin e mallrave te jashtëligjshme dhe falsifikuara, me
bashkëpunimin e nëntë vendeve të Ballkanit (Shqipëria, Bosnja & Hercegovina, Bullgaria,
Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Sllovenia dhe Greqia). Ndryshe nga operacioni i parë dhe i
dytë, përveç Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve dhe
Zyrës Shqiptare për të Drejtat e Autorit ky operacion pati gjithashtu edhe mbështetjen e Autoritetit
Kombëtar të Ushqimit. Në gjithë territorin e vendit u kryen 456 kontrolle në punishte, lokale,
magazina e ambiente tjera tregtare, si dhe në automjete (furgone, kamionë dhe trajlera) në pikat e
kontrollit krijuar në akset kryesore rrugore. Si rezultat i veprimeve policore e procedurale u arritën
këto rezultate:
‐ U proceduan penalisht për veprën penale të Shkeljes së të Drejtave të Pronësisë Industriale
(Neni 149/a te Kodit Penal) gjithsej 35 subjekte;
‐ U proceduan penalisht për vepra të tjera penale si Kontrabandë, Prodhim të Kundraligjshëm,
Falsifikim të Stampave, Vulave apo Formularëve, Fshehje e të ardhurave, etj. (Nenet 174,
178, 190, 288/a si dhe 180 te Kodit Penal) gjithsej 25 subjekte;
‐ U proceduan penalisht në gjendje të lire 57 persona;
‐ U arrestuan në flagrancë 5 persona;
‐ Janë sekuestruar mallra të ndryshme të falsifikuara si konfeksione, parfume, këpucë, këpuce
sportive, paketime te ndryshme kartoni dhe plastike, duhane dhe cigare, kafe, pajisje kantine,
makineri paketuese, telefona celulare, pije energjike etj., në shkelje të drejtave të pronësisë
industriale të markave të njohura si Adidas, Nike, Puma, Prada, Lacoste, Dolce&Gabana,
Hugo Boss, Armani, Louis Vuiton, Channel, Guci, Polo, Ili Kafe, Marlboro, Samsung,
Nokia, Iphone, Blackberry, Taraboshi, Sheldia, Grand, B-52, Swiss, Rolex , etj.
Operacioni “OPSON V”, organizuar në periudhën Nëntor 2015 – Shkurt 2016 nën organizimin e
INTERPOL dhe EUROPOL me pjesëmarrjen e 57 vendeve nga e gjithë bota, nga te cilat 27 vende
evropiane, për goditjen e aktivitetit kriminal te prodhimit, trafikimit, importimit/eksportimit të
produkteve ushqimore/pijeve të falsifikuara apo nën standarde. Ky operacion përveç
bashkëpunimit ndërkombëtar, pati gjithashtu një bashkëpunim te suksesshëm kombëtar me
autoritetet doganore dhe ato të AKU-së, e si rezultat i veprimeve policore e procedurale u arritën
këto rezultate:
‐ U kontrolluan në total rreth 200 subjekte tregtare, persona fizike, punishte dhe automjete
transport;
‐ U proceduan penalisht për veprën penale të Shkeljes së të Drejtave të Pronësisë Industriale
(Neni 149/a te Kodit Penal) gjithsej 8 subjekte;
‐ U proceduan penalisht për vepra të tjera penale si kontrabandë, prodhim të kundraligjshëm,
falsifikim të stampave, vulave apo formularëve, fshehje e të ardhurave, etj. (Nenet 172, 174,
179, 180, 190 si dhe 288/a te Kodit Penal) gjithsej 32 subjekte;
‐ U proceduan penalisht në gjendje të lire 19 persona;
‐ U arrestuan në flagrancë 6 persona;
‐ U shpall kërkimi për 1 person;
‐ Janë sekuestruar mallra të ndryshme ushqimore dhe pije të falsifikuara/nën standarde ne
sasitë: 48 828 litra vere; 3 870 litra raki rrushi; 120 litra birre Peja; 934 litra pije alkoolike të
forta si Whiskey, Konjak, Fërnet, Vodka, Uzo, Xhin, etj.; 203 litra pije energjike B 52 dhe B
2; 1990 litra musht rrushi; 2 640 kg kafe kokërr; 83 kg mjaltë; 18 000 kokrra veze; aksesore
voluminoz kantine, etj.
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Gjithashtu Policia e Shtetit ka ndërmarrë iniciativa për ndryshime ligjore të Kodit Penal dhe Kodit
të Procedurës Penale e konkretisht:
‐

U propozua hartimi i një dispozite shtesë në Kodin Penal, për prodhimin dhe tregtimin e
barnave dhe pajisjeve mjekësore të falsifikuara dhe të rrezikshme për jetën dhe shëndetin.
Kjo iniciativë ligjore u realizua me Ligjin nr. 135/2015 dhe në Kodit Penal u shtua një nen i
veçantë dhe konkretisht Neni 284/d : “Prodhimi dhe tregtimi i barnave dhe pajisjeve
mjekësore te falsifikuara ose të rrezikshme për jetën dhe shëndetin”.

‐

Janë propozuar ndryshime për nenet 59 dhe 284 të Kodit të Procedurës Penale dhe
konkretisht të hiqen nga neni 59 i Kodit të Procedurës Penale (i dëmtuari akuzues) nenet 148
(Botimi i veprës së tjetrit në emrin e vet) dhe 149 (Riprodhimi pa të drejtë i veprës së tjetrit)
të Kodit Penal dhe të parashikohen tek neni 284 të Kodit të Procedurës Penale (Ankimi), me
qëllim që veprat penale të Pronësisë Intelektuale (nenet 148 dhe 149 të Kodit Penal) të
ndiqen me ankim, në mënyrë që detyrimin për të hetuar dhe provuar akuzën ta ketë jo i
dëmtuari akuzues, siç është aktualisht, por organi procedues (prokuroria).

‐

Është ndërmarrë iniciativa ligjore për të nënshkruar dhe ratifikuar në Kuvendin e Shqipërisë,
Konventën e Këshillit të Evropës “Për Falsifikimin e Produkteve Mjekësore dhe Krimeve të
Ngjashme që Përbëjnë Kërcënim për Shëndetin Publik” (“MEDICRIME CONVENTION”,
hartuar datë 28.10.2011), konventë kjo e cila me Vendim Nr. 520, datë 16.06.2015, të
Këshillit të Ministrave është miratuar në parim, si dhe më datën 17.12.2015, në Strasburg,
është nënshkruar nga Ambasadori ynë në Këshillin e Evropës.

Sfidat për të ardhmen.
‐
‐
‐
‐
‐

Përmirësimi dhe modernizimi i mëtejshëm i legjislacionit me synim harmonizimin e plotë të
tij me atë evropian.
Ngritja e nivelit profesional të specialistëve për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar.
Rritja e sasisë dhe cilësisë së hetimeve për shkeljet e të drejtave të Pronësisë Intelektuale.
Ngritja në një nivel më të lartë e bashkëpunimit kombëtar dhe ndërkombëtar.
Hartimi i kurrikulës së hetimit të veprave penale të shkeljes së të drejtave të PI.

1.4.2 DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE (DPD)
Administrata Doganore Shqiptare në kuadër të misionit fiskal, ekonomik dhe mbrojtës ka për
detyrë, mbrojtjen e të drejtave të Pronësisë Intelektuale me qëllim:
‐ Mbrojtjen e ambientit të biznesit të cilët janë mbajtës dhe/ose përdorues të një të drejte të
Pronësisë Intelektuale nga konkurrenca e pandershme.
‐ Mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit publik nga mallra të falsifikuara/piratë për pasojat
që shkaktojnë dhe kufizimin e mundshëm të humbjeve të të ardhurave në buxhetin e shtetit
që vinë si pasojë e mallrave që cenojnë një të drejtë të Pronësisë Intelektuale.
Për të mundësuar një mbrojtje së të drejtave të Pronësisë Intelektuale si dhe për të arritur të njëjtin
nivel mbrojtje për çështjen e Pronësisë Intelektuale si në vendet e Bashkimit Evropian, Sistemi
Doganor krijoi në maj të 2010-të Drejtorinë për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale.
Baza ligjore mbi të cilën vepron sistemi doganor është:
‐ Marrëveshja Trips, nenet 51-60
‐ Marrëveshja e Stabilizim dhe Asocimit, neni 42 dhe 73
‐ Kodi Doganor, Neni 82/4
Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor (VKM 1090 datë 28.12.2015)

45

Procesi i mbrojtjes së të të drejtave
d
të Pronësisë Intelektuaale është p
pothuajse plotësisht
p
i
përafruar me Rregullloren (EU)) Nr. 608/22013, nenett 118 - 1200 të VKM 205 13.04.1999 ‘Për
Dispozitatt Zbatuese të Kodit Doganor” të ndryshu
uar me VK
KM nr. 10090, datë 28.12.2015
2
përcaktojnnë në mënyyrë të detaajuar proceedurat dogaanore që duhet
d
të nd
diqen nga autoritetet
doganore nga bllokim
mi i mallraave të dyshu
uara si cenu
uese së të drejtave
d
të P
Pronësisë In
ntelektuale,
kur veprojjnë me iniciativën e veet (ex officiio) dhe/ose bazuar mbi një aplikim
min dogano
or. deri në
procesin e shkatërrimit të tyre duke respektuar norm
mat mjedissore.
Drejtoria për
p Mbrojtjen e Pronëssisë Intelekttuale (DMP
PI) është struukturë përbbërëse e Dep
partamentit
Operativ – Hetimor pranë
p
Drejtoorisë së Përggjithshme tëë Doganavee. Stafi i sajj është i përrbërë nga 1
drejtor dhee 4 specialisstë.
Objekti i punës
p
të DM
MPI është tëë zbatojë leggjislacionin për Mbrojttjen e Pronëësisë Intelek
ktuale sipas
ligjeve dhee akteve nënnligjore në fuqi për terrritorin Dog
ganor Shqipttar, të koorddinojë punëën ndërmjet
Drejtorivee të tjera të Drejtorisë së
s Përgjithshme të Dog
ganave, Insttitucione të treta dhe/ose grupeve
të interesit për çështjjet e Pronëssisë Intelekktuale, të ad
dministrojë me profesiionalizëm kërkesat
k
e/i
interesuarvve të paraqqitura pranëë D.M.P.I-ssë, duke mbajtur
m
në vëmendje
v
rrespektimin
n e afateve
kohore, prrocedurale dhe trajtimin e çështjeeve në mën
nyrë profesiionale. Gjithhashtu, të ushtrojë
u
në
mënyrë të përshtatshm
me dhe efikkase kompettencat e dhëëna nga ligjii dhe hartim
min e materialeve sipas
akteve liggjore dhe nënligjore
n
në fuqi dhhe të përd
ditësojë njohuritë për çështjet e Pronësisë
Intelektualle duke marrrë pjesë ne aktivitete trajnuese
t
dh
he/ose aktiviitete që trajttojnë çështjet e PI.
Ligje të tjeera të cilët ju referohem
mi dhe/ose trajtojnë
t
sisttemin dogannor janë:
‐ Liggji për të drrejtat e Autoorit dhe të drejta
d
të lidh
hura më të;
‐ Liggji për Pronnësinë Indusstriale
Aplikim për
p veprim është instrrumenti i vetëm që vë në lëvizje institucion
i
in doganorr.

Mallra të shkatërruaara bazuarr në një kërrkesë për veprim:
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Nga momenti i funksionimit të Drejtorisë për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale numri i
aplikimeve për mbrojtjen e të drejtave të Pronësisë Intelektuale ka ardhur në rritje, duke ju referuar
statistikave nga 0 në vitin 2010, në 89 kërkesa për vitin 2013, në 95 në vitin 2014 dhe 117 në vitin
2015. Po ashtu edhe numri i shkatërrimeve të mallrave që janë konstatuar si cenuese te IPR-së ka
ardhur duke u rritur.
E shprehur në %:
Nga vitin 2013 në vitin 2014 ka pasur një rritje 86 % të shkatërrimeve të mallrave cenuese;
Nga viti 2014 në vitin 2015 ka pasur një rritje 108% të shkatërrimit të mallrave cenuese;
Nga viti 2013 në vitin 2015 ka pasur një rritje 290 % të shkatërrimeve të mallrave cenuese.
Rezultatet e punës të sistemit doganor në fushën e mbrojtjes së pronësisë intelektuale siç ilustrohet
nga grafikët janë konkrete, të matshëm dhe ajo që është më e rëndësishme kurba e shkatërrimit
është në ngritje nga viti në vit. Këto rezultatet kanë sjellë dhe rritjen e nr. të aplikimeve nga
mbajtësit e së drejtës të cilët kërkojnë mbrojtje nga sistemi doganor. Duhet të pranojmë dhe të jemi
të ndërgjegjshëm që në institucionet ligjzbatues, Drejtoria Përgjithshme e Doganave është në
vendin e parë për parandalimin e fenomenit të cënueshmërinë e mallrave.
Drejtoria për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale duke mos e kufizuar punën e saj vetëm në rolin
ligjzbatues që ka Sistemin Doganor si dhe duke konsideruar shumë të rëndësishëm
ndërgjegjësimin e biznesit (mbajtësve të së drejtave), dhe publikut si konsumator, ka
mundësuar pjesëmarrjen për dy vjet radhazi në panairin e organizuar nga “Klik Ekspo Group
International Trade Fair” duke ekspozuar mallra që shkelin një të drejtë të Pronësisë Intelektuale
dhe që janë sekuestruar nga Autoriteti Doganor.
Gjithashtu, në kuadër të Projektit të Binjakëzimit IPA -2011 janë zhvilluar aktivitete me fëmijët e
Shkollës së Kuqe, Workshop në ambientet e EU Center me gjimnazistë për sensibilizimin në
çështjet e Pronësisë Intelektuale si dhe Workshop me temë “Progresi dhe Sfida në Fushën e
Pronësisë Intelektuale” me pjesëmarrës dhomat e tregtisë, studio ligjore dhe biznese.
Përforcimi i kapacitetit administrativ të DPD dhe Degëve Doganore.
Faktori human mbetet gjithnjë faktori më i rëndësishëm, që mundëson mirëfunksionimin e
sistemit. Për sa më sipër, Drejtoria për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale, në mënyrë që të rrisë
kapacitet administrative të personelit të Administratës Doganore Shqiptare, në lidhje me çështjet
IPR, ka zhvilluar ciklin e trajnimeve në vendin e punës duke asistuar në kontrolle të përbashkëta në
Degëve Doganore kryesore, për të njohur doganierët me rastet dhe trendet e reja në lidhje me
falsifikimin e mallrave dhe për të konstatuar raste të mallrave mallra cënuese të të drejtave të
Pronësisë Intelektuale.
Gjithashtu, DMPI ka organizuar seminare së bashku me disa nga mbajtësit e së drejtës (adidas TM,
Bjorn Borg TM, LVMH brands, Puma TM, Pentlandbrand, Louis VUITTON, Kyocera TM,
APPLE TM, Samsung TM, Stihl TM), ku janë trajnuar oficere doganore, grupet e
Antikontrabandës si dhe disa përfaqësues nga drejtoritë kryesore të DOH-së, për mënyrën e
identifikimin e produkteve të falsifikuara.
Në kuadër të bashkëpunimit ndër –institucional dhe zbatimit të Strategjisë Kombëtare për
Zbatimin e të Drejtave të PI, DMPI ka pasur këto bashkëpunime si më poshtë:
‐ Trajnim i përbashkët me Drejtorinë e Policisë së Shtetit në Qendrën e Formimit Policor, me
temë: “Mjetet, metodat dhe procedurat për hetimin e veprave penale të korrupsionit dhe
krimeve në detyrë”. Metodika e hetimit të krimit ekonomik financiar.
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‐

Është siguruar pjesëmarrja në të gjitha trajnimin e organizuar nga Zyra Shqiptare për të
Drejtën e Autorit (ZSHDA) të ofruara nga Komisioni Evropian me anë të Programit të
Asistencës Teknike TAIEX/KE.

Në korrik të viti 2015 është nënshkruar me Drejtorinë e Patentave dhe Markave një kalendar
trajnimesh për të gjitha degët doganore, në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet
këtyre dy institucioneve.
Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, DMPI ka marrë pjesë në aktivitetet dhe operacionet e
mëposhtme:








DG TAXUD (workshope në kuadër të Programit Dogana 2013);
Trojan Horse V organizuar nga Selec
“White Mercury I-V” – “Mërkuri i Bardhë I-V” nga Interpoli në bashkëpunim me Policinë
e Shtetit;
Iniciativa e Bashkëpunimit të Venecias (workshope dhe vizita studimore);
SELEC (ish SECI) (takime në lidhje me organizimin e operacioneve);
Seminar Rajonal mbi ilaçet e falsifikuara ne Evropën Juglindore në bashkëpunim me
UNODC (Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimet);
ACG (mbledhja e Komitetit Ndërkombëtar), Kongresi i Gjashtë Botëror mbi luftën kundër
falsifikimeve dhe piraterisë.

Sfidat për të ardhmen.
‐

‐
‐
‐
‐

Ndërtimi i një infrastrukture te mirëfillte administrative brenda institucioneve kombëtare te
përfshira ne sigurimin e mbrojtjes se Pronësisë Intelektuale nëpërmjet:
o Përforcimit të kapaciteteve administrative të DPD-së dhe Degëve Doganore.
o Përditësimi i bazës ligjore me akte nënligjore si udhëzime dhe manuale për
doganierët. Miratimi i manualeve dhe udhëzimeve.
o Krijimit të përdoruesve në bazën e të dhënave sipas specifikave të çdo institucioni
për të përftuar informacione të cilat do të shërbejnë për të përmirësuar cilësinë e
punës.
Instalimi i versionit të plotë të software INES + i cili do të shërbejë si bazë të dhënash dhe
në procesimin e kërkesave për veprim doganor në format elektronik.
Rritja e bashkëpunimin në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me aktorët e tjerë të përfshirë
në mbrojtjen e të drejtave të Pronësisë Intelektuale.
Trajnime të stafit të DPD dhe rritja e bashkëpunimit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar
me aktorët e tjerë të përfshirë në mbrojtjen e të drejtave të Pronësisë Intelektuale.
Ndërmarrja e fushatave për ndërgjegjësimin e publikut lidhur me rëndësinë e IPR-së.

1.4.3 INSPEKTORATI SHTETËROR I MBIKËQYRJES SE TREGUT (ISHMT)
Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut është institucion qendror publik, buxhetor, i krijuar
me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 36, datë 20.01.2016 “Për krijimin, organizimin dhe
funksionimin e inspektoratit shtetëror të mbikëqyrjes së tregut. Ai ka si objekt te veprimtarisë se tij
inspektimin dhe monitorimin e tregut te brendshëm dhe konstatimin e rasteve te shkeljeve të të
drejtave e Pronësisë Intelektuale (mallra te falsifikuara dhe pirate), duke siguruar mbrojtjen e
konsumatorit, mbrojtjen e shëndetit publik, ruajtjen e një konkurrence te ndershme ne treg dhe
mbrojtjen e mbajtësve te se drejtës.
Baza ligjore për krijimin e Inspektoratit, e hartuar me mbështetjen e Projektit të Qeverisë
Gjermane të zbatuar në Shqipëri nga GIZ “Mbështetje për zbatimin e legjislacionit shqiptar të
përafruar me legjislacionin e BE-së”, përfshin:
- Mbikëqyrja e Tregut;
- Detyrimet, roli i shtetit,
- Parimet e funksionimit te sistemit te mbikëqyrjes se tregut,
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- Rolet e strukturës administrative për sigurinë e produkteve dhe bashkërendimin e aktiviteteve të
mbikëqyrjes së tregut në MZHETTS, në Doganë dhe në ZSHDA, DPPM etj.
ISHMT ka si mision garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët, të vendosura në treg
dhe në shërbim/ përdorim, nëpërmjet aktiviteteve mbikëqyrëse sipas legjislacionit në fuqi. ISHMT
është gjithashtu përgjegjëse për të monitoruar respektimin e të drejtave të Pronësisë Intelektuale si
dhe të të drejtave të tjera sipas fushës së veprimtarisë institucionale, objekt inspektimi sipas këtij
vendimi.
Inspektorati i tregut pritet të përmirësojë zbatimin e të drejtave të PI në Shqipëri. Trajnime shtesë
dhe në mënyrë të vazhdueshme do të mund të ndihmojnë për të pajisur inspektoratin me
ekspertizën e nevojshme.
Ndërkohë është përgatitur edhe një paketë e plotë e instrumenteve të nevojshëm teknik për bërjen
funksionale te këtij inspektorati përfshirë:
(a) procedurat standarde të veprimtarisë së mbikëqyrjes së tregut, (tashme te miratuara),
(b) formularët e inspektimit në formën e listave të kontrollit për produkte të caktuara,
(c) metodologjinë e vlerësimit të riskut,
(ç) misionin, përshkrimin e punës dhe kërkesat specifike për stafin e inspektoratit,
(d) vlerësimin e kostove të nevojshme për ngritjen e tij.
Inspektorati i Mbikëqyrjes se tregut në fushën e PI do te zbatojë:
-

Ligjin 35/2016, “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”.
Ligjin nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar.

si dhe inspektimin për respektimin e kërkesave të detyrueshme ligjore në fushën e mbrojtjes të
konsumatorëve, mbrojtjes së pronësisë industriale, mbrojtjes së të drejtave të autorit dhe të drejtave
të tjera të lidhura me to.
Mbikëqyrja e tregut për të drejtat e autorit ka qëllim parandalimin, ndalimin e shkeljes së të
drejtave, rritjen e ndërgjegjësimit për mos shkeljen e të drejtave, si dhe ndëshkimin e personave
fizik, juridik, privat apo publik që shkelin këto të drejta.
Të tjera detyra të Inspektoratit:
- Sigurimi i kapaciteteve për të mbledhur dhe ruajtur të dhëna dhe për të kryer analiza të
vlerësimit të riskut për të identifikuar produktet dhe shërbimet.
- Bashkërendimi i programeve dhe praktikave të zbatimit në mbarë territorin shqiptar, për të
siguruar një efikasitetit dhe konsistencë më të madhe operacionale;
- Trajtim i ankesave dhe problemeve te identifikuara, për të siguruar që produktet, shërbimet
dhe praktikat që janë ne përputhje me legjislacionin
- Ekzistenca e një sistemi që mund të zgjidhë problemet në burim dhe në mënyrë të
bashkërenduar, duke adoptuar një qasje që udhëhiqet nga autoritetet publike;
- Ofrimi i trajnimeve të duhura për nëpunësit e mbikëqyrjes së tregut. Ata duhet të jenë në
dijeni të kontekstit ekonomik në të cilin operojnë, të përdorin praktikat më të mira dhe të
ndjekin kurse trajnimi që sigurojnë zhvillimin e vazhdueshëm profesional;
Sfidat për të ardhmen
‐
‐
‐
‐

Hartimi i rregulloreve për funksionimin e Inspektoratit.
Parandalimi dhe ndalimi i shkeljeve të të drejtave të Pronësisë Intelektuale si dhe
mbikëqyrja e tregut në lidhje me origjinën tregtare të produkteve dhe shërbimeve
Trajnime për kualifikim të stafit
Bashkëpunim me institucionet e përfshira në mbrojtjen e të të drejtave të PI.
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1.4.4 SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
Shkolla e Magjistraturës është institucioni qe siguron kualifikimin profesional për gjyqtarët dhe
prokurorët shqiptarë nëpërmjet Programeve të Formimit Profesional, i cili përfshin:
‐ Programin e Formimit Fillestar për kandidatet për gjyqtarë dhe prokurorë;
‐ Programin e Formimit Vazhdues për gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë.
Programi i Formimit Fillestar përmban lëndën “pronësia intelektuale”, e cila përmban 32 orë
mësimore nga të cilat 16 orë janë në lidhje me të drejtën e autorit dhe 16 orë për pronësinë
industriale. Lënda zhvillohet për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë që ndjekin studimet e
trajnimit fillestar.
Programi i Formimit Vazhdues ka një përmbajtje tematike gjithëpërfshirëse diktuar nga vlerësimi i
nevojave të gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë nisur nga problemet e praktikës, proceset e
reformës në drejtësi dhe të përqasjes me acquis communautaire si dhe me standardet
ndërkombëtare, ndryshimet ligjore, problemet ligjore dhe sociale, etj. Hartimi, miratimi dhe
realizimi i Programit të Formimit Vazhdues bëhet sipas procedurave të caktuara në ligj ku një rol
të rëndësishëm ka stafi pedagogji, Departamenti i trajnimit Vazhdues, Këshilli pedagogjik she
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës. Frekuenca e realizimit të një aktiviteti trajnues varet
nga numri i aplikantëve për atë temë. Kjo do të thotë se ka kurse me frekuente për tema të interesit
më të gjerë dhe kurse të zhvilluara me frekuencë më të limituar. Po kështu, ndërtohet edhe niveli i
kurseve. Me këtë duam të themi se ka kurse të nivelit bazik siç janë ato që lidhen me fushat e reja
ose më të avancuar që lidhen me thellimin e njohurive.
Lidhur me pronësinë industriale, nisur nga kërkesat e gjyqtarëve/prokurorëve, Shkolla ka
organizuar mesatarisht një deri në dy trajnime në vit akademik. Kështu për shembull, për
periudhën 2011-2015 janë organizuar 9 aktivitete trajnuese me këtë tematikë. Këto trajnime në disa
raste kanë qenë rrjedhojë e një bashkëpunimi edhe me ekspertë të huaj si në rastin e trajnimit të
zhvilluar në bashkëpunim me ZPIBE. Për sa i përket pjesëmarrësve, Shkolla e Magjistraturës është
kujdesur që për këto tema të bëjë një referim të veçantë duke nxitur aplikimet e
gjyqtarëve/prokurorëve.
Për vitin akademik 2015-2016 është parashikuar të zhvillohet vetëm një trajnim me këtë temë.
Duhet nënvizuar se programi tematik dhe kalendari i aktiviteteve është fleksibël dhe dinamik, kjo
jep mundësinë që numri i tyre, nëse do të ketë interes, të shtohet me miratimin e Këshillit Drejtues.
Në Programin e Formimit Vazhdues për gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë si dhe në Programin e
Formimit Fillestar për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë, Shkolla e Magjistraturës planifikon
të përfshijë tematikat e mëposhtme për periudhën 2016-2020:
 Pronësia Industriale, kuadri ligjor, institucionet e përfshira dhe aktivitetet e tyre, praktika e
gjykatës në lidhje me konfliktet që burojnë nga shkelja e të drejtave të markave, patentave
dhe disenjove industriale, duke përfshirë juridiksionin e ECJ-së.
 Legjislacioni për doganat në lidhje me piraterinë e mallrave dhe produkteve.
 Procedurat administrative për mbrojtjen dhe administrimin e të drejtave të autorëve dhe të
drejtave që burojnë nga pronësia industriale, procedurat e gjykatës.
 Legjislacioni i BE-së në lidhje me pronësinë industriale, vendimet e OHIM-it, Gjykatës
Evropiane të Drejtësisë dhe Gjykatës së Përgjithshme në këtë fushë.
Sfidat për të ardhmen
-

Pasurimi i bibliotekës me materiale shqiptare dhe të huaja për të përballuar kurset e reja
që do të zhvillohen.
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-

-

Zhvillimin dhe thellimin e lidhjeve tona me bibliotekat e shkollave evropiane të
magjistraturës dhe institucioneve të tjera ligjore. Prioritet do të jetë sigurimi i aksesit në
biblioteka dhe bazë të dhënash online e cila do bëje të mundur thellimin e njohurive dhe
realizimin e kërkimeve në fushën e Pronësisë Intelektuale.
Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me GDPT do të sigurojë përkthimin në shqip të
vendimeve më të rëndësishme të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë.
Shtimi i numrit të trajnimeve të gjykatësve (1-2 trajnime në vit) që do të angazhohen në
gjykatën administrative, dhe në mënyrë të veçantë me ata që do të merren në mënyrë
specifike me çështjet e DPI.
Bashkëpunim i Shkollës së Magjistraturës me DPPM dhe ZSHDA, për informacione në
lidhje me çështje të PI.

1.4.5 AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE
Ligji nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i harmonizuar tërësisht me
acquis communautaire dhe standardet evropiane, përcakton Autoritetin e Mediave Audiovizive
(AMA) si autoritetin rregullator në fushën e shërbimeve të transmetimeve audio dhe audiovizive
dhe shërbimeve të tjera mbështetëse në Republikën e Shqipërisë, institucion i cili ka si detyrë
funksionale monitorimin dhe mbrojtjen e një prej degëve të Pronësisë Intelektuale, konkretisht të të
drejtave të transmetimit dhe të drejtave të autorit.
Ligji nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, në nenet 32, pika 6 dhe
neni 33, pika 1/ë, parashikon shprehimisht respektimin e të drejtës së transmetimit, si dhe të drejtës
së autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me të nga ana e ofruesve të shërbimit mediatik.
Roli i AMA-s në mbrojtjen e këtyre të drejtave realizohet nëpërmjet rolit kontrollues që i ka
caktuar ligji si dhe nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet e tjera.
Në rastin e mosrespektimit të kushteve dhe afateve për të cilat i licencuari ose i autorizuari ka
nënshkruar marrëveshje me mbajtësit e të drejtave të veprave të transmetuara prej tij, AMA, mund
të vendosë sanksione administrative që nga sanksionimi me gjobë, ulje të afatit të licencës dhe/ose
autorizimit, apo edhe heqjen e licencës dhe/ose autorizimit, në rast ripërsëritjeje.
Po ashtu, ligji nr. 97/2013, parashikon se mosrespektimi i kërkesave lidhur me detyrimin e çdo
ofruesi të shërbimit mediatik audio ose audioviziv (OSHMA) për të respektuar të drejtat e autorit
sipas legjislacionit në fuqi për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me të, përbën shkak për
sanksionimin me gjobë të subjektit kundërvajtës.
Ndër të tjera, ligji organik i jep të drejtën AMA-s që të heqë licencën/autorizimin në rast se një
OSHMA ndëshkohet më shumë se 3 herë brenda një viti kalendarik, për një nga kundërvajtjet
administrative të parashikuara nga ligji.
Autoriteti i Mediave Audiovizive, është investuar në nxitjen e frymës së partneritetit dhe
bashkëpunimit me transmetuesit audio/audiovizivë, duke kërkuar në mënyrë të vazhdueshme
korrektësinë në marrëdhënie me palët e treta. Në këtë kuptim AMA nuk ka pasur prioritet të
vendosë sanksione në mënyrë represive por të sigurojë komunikim të vazhdueshëm me OSHMAtë, sa i përket mbrojtjes dhe respektimit të së drejtës së transmetimit dhe të drejtës së autorit.
Pikërisht me qëllim rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit dhe shkallës së informimit të publikut në
lidhje me rëndësinë e të drejtave të transmetimit/autorit si pjesë e Pronësisë Intelektuale, AMA
është angazhuar në zhvillimin e takimeve me subjektet që operojnë në fushën e transmetimeve
audio dhe audiovizive.
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Po ashtu, AMA në mënyrë aktive ka luajtur rolin e arbitrit që në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe
konflikteve të ndryshme midis ofruesve të shërbimit mediatik.
Për sa i përket subjekteve të palicencuar/paautorizuar, gjatë vitit 2015, AMA ka ndërmarrë në
mënyrë të vazhdueshme një numër të konsiderueshëm aksionesh për ndalimin e gjendjes së
informalitetit në të cilin disa subjekte ushtronin aktivitet audioviziv.
Nga ana tjetër, AMA ka ndjekur me prioritet të gjitha ankesat për pirateri të depozituara pranë
autoritetit, duke kryer inspektimet në terren apo monitorimet rast pas rasti. Në përfundim të
procedurave administrative, AMA ka vendosur sipas rastit, tërheqjen e vëmendjes ndaj subjekteve
ose sanksionet gjobë.
Si pasojë gjatë vitit 2015 mes subjekteve audiovizivë është vënë re një rritje e ndërgjegjësimit
lidhur me detyrimet që ata kanë në respektimin e të drejtave të transmetimit dhe të drejtave të
autorit, ndërgjegjësim i cili pasqyrohet në dokumentacionin e depozituar prej OSHMA-ve për
kalimin e të drejtave të transmetimit të programeve, si dhe dokumentacionin përkatës për
përmbushjen e detyrimeve kundrejt agjencive të licencuara të administrimit kolektiv të të drejtave
të autorit.
Sfidat për të ardhmen
‐
‐

Forcimi i bashkëpunimit në nivel kombëtar e rajonal në funksion të përmirësimit të punës
në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të Pronësisë Intelektuale në fushën e transmetimeve
audio dhe audiovizive.
Rritja e ndërgjegjësimit të OSHMA-ve në Shqipëri lidhur me të drejtat e Pronësisë
Intelektuale në fushën e transmetimeve audio dhe audiovizive.

1.4.6 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT (MAS)
INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT (IZHA)
Ministria e Arsimit dhe Sportit ka një rol të rëndësishëm në hartimin dhe miratimin e kurrikulave
kombëtare për arsimin parauniversitar si dhe trajnimin dhe kualifikimin e mësuesve në fushën e të
drejtave të PI. Institucioni përgjegjës për hartimin e kurrikulave është Instituti i Zhvillimit të
Arsimit (IZHA).
Instituti i Zhvillimit të Arsimit, IZHA, është institucion i ri, i krijuar si institucion publik, në varësi
të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. Megjithatë IZHA është trashëgimtar i Institutit të Studimeve
Pedagogjike, i themeluar në vitin 1970, i cili ka vijuar ekzistencën e tij përmes emërtimeve të reja
që ka marrë gjatë 20 vitet e fundit si: Instituti i Kurrikulave dhe Standardeve (IKS -2003), Instituti
i Kurrikulave dhe Trajnimit (IKT – 2007) dhe Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZHA -2010)
Në aktin e themelimit misioni dhe objekti i IZHA përcaktohet si më poshtë:
1. IZHA i ofron Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe institucioneve arsimore në vend
ekspertizë dhe këshillim me nivel të lartë profesional, mbështetur në rezultatet e punës
kërkimore-shkencore dhe praktikës arsimore.
2. IZHA ka për objekt të veprimtarisë së saj hartimin e kurrikulës për sistemin arsimor
parauniversitar, zhvillimin e politikave të arsimit parauniversitar, përgatitjen e
dokumenteve të ndryshme në lidhje me politikat kombëtare në fushën e arsimit dhe
kryerjen e punëve kërkimore studimore në fushat e didaktikës dhe përdorimit të
teknologjive moderne në mësimdhënie dhe mësimnxënie.
Sfida për të ardhmen
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Për realizimin e misionit dhe të politikës dhe objektivave së saj, në kuadër të këtij misioni, IZHA
bashkëpunon dhe bashkërendon veprimtarinë e saj me institucione të tjera shtetërore dhe jo
shtetërore.
Aktualisht, IZHA është në krye të një reforme të thellë dhe tërësore të Arsimit Parauniversitar në
disa drejtime themelore:
1. Reforma e kurrikulës së arsimit parauniversitar
2. Reforma e sistemit të trajnimit dhe kualifikimit të mësuesve
3. Reformimi i raporteve të shkollës me komunitetin dhe i rolit të saj në këtë komunitet, me
objektiv kthimin e saj në qendër Komunitare
Kjo reformë është pjesë e Strategjisë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar për periudhën 20142020 dhe, si e tillë, shkrihet në vizionin e përgjithshëm të qeverisë për periudhën në fjalë dhe me
strategjitë e tjera në fushat parësore të veprimtarisë së saj.
1.4.7 MINISTRIA E DREJTËSISË
Roli i kësaj Ministrie në këtë Strategji është të hartojë, ndjekë procedurat për ndryshimet e Kodit
Penal dhe të Kodit të Procedurës Penale, të iniciuara nga institucione të përfshira në fushën e PI, si
dhe trajnimin e gjyqtarëve/prokurorëve në përgjithësi dhe në fushën e PI në veçanti.
Sfidat për të ardhmen
‐
‐

Miratimi i ndryshimeve në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurave Penale.
Trajnimi i Gjyqtarëve në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës.

1.4.8 UNIVERSITETI POLITEKNIK
Qendrat e transferimit të teknologjisë pranë universiteteve apo organizmave shkencore dhe të
zhvillimit shërbejnë si lidhje të dobishme e kërkesës me ofertën për rastet e shpikjeve teknike. Roli
i tyre është të informojë ekonominë mbi mundësitë e bashkëpunimit, në bazë të informacionit të
brendshëm në lidhje me R & D, kapacitetet dhe rezultatet e punës shkencore të institucioneve të
tyre, të marrë pjesë në përzgjedhjen e partnerëve të biznesit dhe zbulimin e burimeve të financimit,
të kontribuojnë në mënyrë aktive për ngritjen dhe ligjshmërinë e këtij bashkëpunimi dhe të
mbikëqyri realizimin e tij.
Qeveria duhet të mbështesë aktivitetet e universiteteve dhe organizatave të shkencore dhe
zhvillimore në ngritjen e qendrave të transferimit të teknologjisë dhe fillimin e punës së tyre.
Të drejtat dhe detyrimet e universiteteve, organizata shkencore dhe të zhvillimit duhet të jenë të
përcaktuara qartë. Kjo është një nga parakushtet e rëndësishme për avancimin e përdorimit të
shpikjeve në ekonomi.
Sfidat për të ardhmen
‐
‐

Ngritja e qendrave të transferimit të teknologjisë pranë Universiteteve.
Hartimi i një model kontrate ligjore për veprimtari shkencore dhe zhvillim ku të
përcaktohen qartë të drejtat dhe detyrimet e të gjithë aktorëve në bashkëpunim (universitet
me organizatat shkencore dhe të zhvillimit me individët).

1.4.9 PROKURORIA
Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Prokuroria
i ushtron funksionet nëpërmjet prokurorëve.
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Në ushtrimin e kompetencave të tyre prokurorët u nënshtrohen Kushtetutës dhe ligjeve. Prokurorët
i ushtrojnë kompetencat e tyre duke respektuar parimet e procedimit të drejtë, të barabartë e të
rregullt ligjor dhe mbrojtjes të së drejtave, të interesave dhe të lirive të ligjshme të njeriut.
Prokuroria organizohet dhe funksionon nën drejtimin e Prokurorit të Përgjithshëm si strukturë e
centralizuar, ku përfshihen zyra e Prokurorit të Përgjithshëm, Këshilli i Prokurorisë dhe prokuroritë
pranë sistemit gjyqësor.
Prokuroria organizon duke bashkëpunuar edhe me institucione shtetërore, si dhe me subjekte të
tjera publike e private nga radhët e shoqërisë civile veprimtari për edukimin e shoqërisë, me synim
njohjen e ligjit dhe parandalimin e kriminalitetit.
Ndryshimet e fundit si dhe ndryshimet që do ti bëhen Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale
të parashikuara në këtë Strategji do të ndihmonin prokurorët për parandalimin e shkeljeve në
fushën e PI.
Nga këto ndryshime rritet efektiviteti i ndjekjes penale pasi ky proces behet (ex officio) për këto
vepra si dhe sigurohet një mbrojtje me e fortë për Pronësinë Intelektuale. Organet e policisë
gjyqësore janë në shërbim të prokurorit për ushtrimin me efikasitet të ndjekjes penale.
Sfidat për të ardhmen
‐
‐

Trajnimi i prokurorëve në bashkëpunim me DPSH, DPPM, ZSHDA, SHKM.
Bashkëpunim me DPPM për informacione në rastet e shkeljes së të drejtave të pronarëve të
objekteve të PI.

1.4.10 DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve mund të konsiderohet si pjesë e procesit të zbatimit të të
drejtave të Pronësisë Intelektuale për sa i përket vjeljes së saktë të taksave. Gjatë procedurës së
vjeljes së taksave Drejtoria (punonjësit e saj) mund të marrin informacion për pastrim parash,
mashtrim dhe/ose mallra të falsifikuar. Prandaj punonjësit e tatimeve duhet të bashkëpunojnë
ngushtë me Doganat dhe Policinë, që është detyra e tyre kryesore në strategjinë për zbatimin e të
drejtave të Pronësisë Intelektuale.
1.4.11 AUTORITETI I KONKURRENCËS
Politika e Konkurrencës
Objektivi i politikës së konkurrencës është promovimi i efiçencës dhe maksimizimi i mirëqenies së
konsumatorëve. Politika e konkurrencës në thelb përbëhet nga dy elemente: (i). zbatimi i një sërë
politikash që nxisin konkurrencën e lirë dhe efektive në treg, e cila ka të bëjë me liberalizimin e
tregut, hapjen ndaj investimeve të huaja dhe liberalizimin ekonomik; etj. si dhe (ii). Respektimi i
dispozitave ligjore në fushën e konkurrencës, veçanërisht në parandalimin e praktikave antikonkurruese , kontrollin e përqendrimeve etj.
Pronësia intelektuale është e lidhur ngushtë dhe zbatohet edhe në respektim të normave në fushën e
konkurrencës. Qasja e Politikës së konkurrencës, sugjeron se krijimi dhe ruajtja e kushteve për
konkurrencë dhe konkurrimit në treg në fushën e DPI, nuk është vetëm obligim si pasojë e kuadrit
ligjor të konkurrencës ose institucioneve zbatuese të këtij ligji, por dhe e kuadrit ligjor në vetë
fushën e Pronësisë Intelektuale. Përcaktimi i ekuilibrit të duhur midis konkurrencës dhe DPI është
një objektiv që të arrihet përmes hartimit të politikave dhe regjimeve ligjore përkatëse në të dy
fushat.
Ligji i Konkurrencës dhe ai i Pronësisë Intelektuale bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Përmendim
përdorimin aktual të një patente të caktuar, dhe rastet kur kjo do të sillte shqetësime në lidhje me
54

përdorimin e vet patent-mbajtësit, si dhe shqetësimeve në lidhje me marrëveshjet e licencimit.
Problematikë për konkurrencën nuk do të ishte pozicioni dominant i bazuar në kontrollin e
patentave apo forma të tjera të Pronësisë Intelektuale, pasi nuk ka asgjë të veçantë në lidhje me
situata të tilla dominimi të Pronësisë Intelektuale IP- ato trajtohet si çdo formë tjetër e dominimit.
Në këtë rast duhet të përqendrohemi tek licencimi. Çështjet e licencimit mund të jenë të lidhura
ngushtë me zbatimin e dispozitave të ligjit të konkurrencës për marrëveshjet e ndaluara apo
përjashtimin nga marrëveshjet e ndaluara dhe duhet të trajtohen në zbatim edhe të akteve
nënligjore lidhur me transferimin e teknologjisë .
Një rast tjetër bashkëveprimi mes ligjit të konkurrencës dhe të DPI ka të bëjë me sjelljen e
aplikantëve për patenta dhe patentë-mbajtësit brenda procesit rregullator të vetë PI-së. Ndërsa
shkelja e dispozitave ligjore në këtë fushë, normalisht do të dënohet nga vetë ligji për PI, një
shkelje e tilla mund të ketë gjithashtu një dimension anti-konkurrues, që lidhet me respektimin e
rregullave të ligjit të konkurrencës, me abuzimin me pozitën dominuese dhe pengimin e
konkurrencës në treg.
Një rast tjetër bashkëveprimi mes ligjit të konkurrencës dhe të DPI ka të bëjë me rregullat lidhur
me kontrollin e përqendrimeve, pasi këto transaksione mund të çojë në një përqendrim të lartë të të
drejtave të PI. Në këtë rast dhënia e autorizimeve me kushte dhe detyrime nga Autoriteti i
Konkurrencës, për të përfituar nga benefitet e një përqendrimi të tillë dhe bashkëpunimi midis dy
agjencive do të ishte i nevojshëm.
Institucionet publike duhet të marrin një rol aktiv në promovimin e konkurrencës efektive në fusha,
ku DPI dhe kuadri ligjor ne fuqi janë përcaktues të rëndësishëm të sjelljes konkurruese.
Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të ndryshme mund të jetë thelbësore për të krijuar dhe
ruajtur një mjedis konkurrues.
Sfidat për të ardhmen
‐
‐

Bashkëpunim i institucioneve të PI me Autoritetin e Konkurrencës. Organizimi i takimeve
dypalëshe apo edhe trajnimeve të përbashkëta lidhur me bashkëveprimin e të drejtës së
konkurrencës me Pronësinë Intelektuale;
Rritja e ndërgjegjësimit të biznesit dhe publikut lidhur me fushat respektive si dhe adresimi
pranë Autoritetit të Konkurrencës të çdo sjellje të mundshme antikonkurruese në fushën e
të drejtave të Pronësisë Intelektuale.

1.4.12 DHOMAT E TREGTISË / UNIONI I DHOMAVE TË TREGTISË/ DHOMA
AMERIKANE E TREGTISË
Dhomat e tregtisë luajnë një rol të rëndësishëm në mbështetje të PI. Dhoma e Tregtisë dhe
Industrisë Tiranë ofron trajnime dhe këshillime për anëtarët e saj për përdorimin e të drejtave të PI,
për rëndësinë e regjistrimit të tyre, veçanërisht për markat tregtare dhe disenjot industriale. Dhoma
Amerikane e Tregtisë përfaqëson kompanitë më të mëdha të huaja dhe fokusi i punës së saj në këtë
fushë është më shumë në promovimin e zbatimit të PI në Shqipëri. Për këtë qëllim, Dhoma
Amerikane e Tregtisë ka një komitet që ndihmon për të promovuar interesat e anëtarëve të saj.
1.4.13 AGJENCIA E KËRKIMIT, TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT
Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI), e krijuar me Vendimin e Këshillit të
Ministrave nr. 903, datë 26.08.2009 "Për krijimin e Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe
Inovacionit", me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.7.2015 "Për arsimin e lartë dhe
kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë" do të
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ristrukturohet në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit nën varësinë e
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Kjo agjenci është institucioni juridik publik përgjegjës për
financimin e kërkimit shkencor në shtatë fusha prioritare:
1. "Shkencat Sociale dhe Albanologjike"
2. "Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit (TIK)"
3. "Bujqësia (Veterinaria, Zooteknika), Ushqimi dhe Bioteknologjitë"
4. "Uji dhe Energjia"
5. "Biodiversiteti dhe Mjedisi"
6. "Shëndeti"
7. "Materialet".
Në këtë kuadër, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit konsiderohet pjesë e
rëndësishme e procesit të zbatimit të të drejtave të pronësisë intelektuale.
Nëpërmjet bashkëpunimit me DPPM-në, do të synohet promovimi dhe rritja e ndërgjegjësimit
pranë Ndërmarrjeve të Vogla e të Mesme dhe universiteteve publike/private të së Drejtës së
Pronësisë Intelektuale duke arritur në gjenerimin e shpikjeve të patentueshme.
AKTI, në bashkëpunim me DPPM-në, do të ofrojë asistencë teknike për të gjithë grupet kërkimore
shkencore që aplikojnë pranë AKTI-t për financimin e një kërkimi shkencor, në lidhje me
patentimin dhe hedhjen në treg të tij.
1.4.14 AVOKATËT DHE PËRFAQËSUESIT E AUTORIZUAR
Një tjetër komponent i rëndësishëm i sektorit privat në mbështetje të infrastrukturës së Pronësisë
Intelektuale në Shqipëri janë avokatët dhe përfaqësuesit e autorizuar.
Ata shërbejnë si një lidhje e rëndësishme mes kompanive, universiteteve, individëve me DPPM, në
veçanti, pasi aplikimi për regjistrimin e të drejtave të PI nga subjektet e huaja duhet të paraqitet
nga një përfaqësues i licencuar nga DPPM.
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KAPITULLI II
VIZIONI, POLITIKAT DHE QËLLIMET STRATEGJIKE
2.1 Vizioni i Qeverisë Shqiptare
Vizioni i Qeverisë Shqiptare, lidhur me Sistemin e Mbrojtjes së të Drejtave të Pronësisë
Intelektuale në këtë Strategji është një sistem më i fortë i Pronësisë Intelektuale në Republikën e
Shqipërisë, i cili siguron një mbrojtje efektive të objekteve të PI, inkurajon krijimtarinë dhe
inovacionin në funksion të stimulimit të rritjes ekonomike dhe zhvillimit kulturor dhe shkencor
në Republikën e Shqipërisë.
Fokusi i saj është përmirësimi i funksionimit të sistemit të Pronësisë Intelektuale me qëllim,
nxitjen dhe mbështetjen e inovacionit nëpërmjet nxitjes së punës kërkimore, në veçanti nga
kompanitë shqiptare, universitetet vendase dhe individët, për të asistuar ekonominë shqiptare dhe
qytetarët në rrugën drejt zhvillimit ekonomik dhe drejt standardeve më të larta. Në mënyrë
specifike ajo do të mund të shërbejë si një mjet i politikës për të inkurajuar investimet në kërkim
dhe zhvillim, si dhe garanton suksesin në treg.
Kjo Strategji synon rritjen e ndërgjegjësimit, si dhe forcimin e sistemit të regjistrimit,
administrimit dhe mbrojtjes së të drejtave që rrjedhin nga Pronësia Intelektuale, si të drejta që
ushtrojnë një ndikim të fuqishëm në zhvillimin dhe mirëfunksionimin e ekonomisë. Ajo gjithashtu
synon të vendosë një numër objektivash në lidhje me R & D (kërkim dhe zhvillim) dhe forcimin e
kërkimit shkencor në sektorin privat dhe publik në vend. Shpërndarja e subvencioneve qeveritare
për R & D apo krijimi i fondeve publike për institutet kërkimore shkencore janë politika që
synojnë të japin drejtpërdrejt kontribut në risi duke ofruar stimuj për të investuar në punë
kërkimore.
Në përputhje me kërkesat dhe detyrimet qe rrjedhin nga procesi i integrimit të Shqipërisë, sistemi i
Pronësisë Intelektuale në Shqipëri duhet të garantojë efektivisht një nivel mbrojtje të të drejtave të
Pronësisë Intelektuale të njëjtë me atë që ekziston në Bashkimin Evropian.
2.2 Politikat
Strategjia përcakton lidhjet ndërmjet politikave kombëtare në fusha të ndryshme për të pasur një
koordinim efektiv për zbatimin e Pronësisë Intelektuale. Forcimi i sistemit të Pronësisë
Intelektuale luan rol shumë të rëndësishëm në një konkurrence të ndershme në treg, mbrojtjen e
konsumatorit, krijimin e besueshmërisë në treg për investime në kërkim dhe zhvillim, e si pasojë
shërben për zhvillimin kulturor, social dhe ekonomik të një vendi.
Kjo strategji do të ndikojë mbi një sërë politikash sektoriale, të tilla si politikat e zhvillimit të
industrisë, politikat e përmirësimit të konkurrueshmërisë në treg, për përmirësimin e klimës se
biznesit dhe politikat për mbrojtjen e konsumatorit.
2.3 Qëllimet strategjike
Qëllimi i Qeverisë Shqiptare në fushën e Pronësisë Intelektuale është të stimulojë zhvillimin
ekonomik, shkencor dhe kulturor në vend, të sigurojë një funksionim të përshtatshëm të tregut të
brendshëm duke vendosur ekuilibrin e duhur ndërmjet të drejtave të pronarëve të objekteve të
Pronësisë Intelektuale dhe interesave të përdoruesve si dhe të forcojë sistemin e regjistrimit dhe
mbrojtjes së PI.
Në të njëjtën linjë, qëllimi i kësaj strategjie është të forcojë Sistemin e Mbrojtjes së Pronësisë
Intelektuale në Republikën e Shqipërisë dhe ta bëjë atë të krahasueshme me vendet e Bashkimit
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Evropian, si një mekanizëm stimulues të zhvillimit ekonomik, social dhe kulturor në Republikën e
Shqipërisë.
Ky qëllim arrihet nëpërmjet:
‐ Ofrimit të një sistemi të besueshëm dhe efikas të mbrojtjes së të drejtave të Pronësisë
Intelektuale;
‐ Nxitjes, zhvillimit dhe shfrytëzimit ekonomik të Pronës Intelektuale.
Prioritetet strategjike vijnë si rezultat i detyrimeve që rrjedhin nga: (1) Dokumenti i Partneritetit
Evropian (EPD); (2) Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA); (3) Raportet e Progresit të KE
për Shqipërinë (4) Marrëveshja TRIPS dhe acquis i BE-së.
Qëllimet strategjike të këtij dokumenti lidhen me katër objektivat e mëposhtme:
I. Përmirësimi i kuadrit ligjor;
II. Zhvillimi dhe forcimi i institucioneve, të përfshira në zbatimin e të drejtave të Pronësisë
Intelektuale;
III. Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit midis institucioneve, si në nivel kombëtar ashtu
edhe në nivel rajonal apo me gjerë, në funksion të përmirësimit të punës në mbrojtje të të
drejtave të Pronësisë Intelektuale;
IV. Rritja e nivelit të ndërgjegjësimit në lidhje me PI në vend.

58

KAPITULLI III
OBJEKTIVAT E POLITIKËS DHE PRODUKTET MADHORE

I. Përmirësimi i kuadrit ligjor.
1.

Përmirësimi i kuadrit ligjor të Pronësisë Industriale dhe të drejtës së autorit.
i. Miratimi i ndryshimeve dhe shtesave në ligjin nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për
Pronësinë Industriale”, i ndryshuar:
 Rregullimi i disa procedurave dhe kompetencave të DPPM-së, bazuar në
praktikën kombëtare dhe atë ndërkombëtare në zbatim të ligjit në fushën e PI-së;
 Përcaktimi i kompetencave ex officio të Zyrës për çregjistrim ose fshirjen nga
regjistri i objekteve të PI-së të regjistruara në DPPM;
 Ndryshimi i organizimit dhe strukturës administrative të DPPM-së nga një
institucion publik buxhetor në një agjenci autonome në bazë të Neneve 10 e 20 të
Ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës
shtetërore”, me qëllim forcimin e kapaciteteve administrative dhe financiare, si
element kryesor i realizimit të misionit të saj;
 Ndryshim i kompetencave të gjykatës administrative lidhur me pretendimet e
ngritura kundër vendimit të Bordit të Apelit. Meqenëse ky i fundit duke është një
organ më i specializuar në fushën e pronësisë industriale, gjykata administrative
shqyrton ligjshmërinë e vendimit të Bordit të Apelit të DPPM-së, dhe në rast se
konstaton shkelje procedurale apo ligjore, e kthen çështjen për rishqyrtim në
Bordin e Apelit, me orientimet përkatëse, të cilat janë detyruese për këtë të fundit
kur e merr për rishqyrtim po atë çështje;
 Përmirësimi i procedurave të regjistrimit të objekteve të PI;
 Krijimi i bazës ligjore për rikompozimin e Bordit të Apelit dhe ndryshimi i
kompetencave;
 Krijimi i bazës ligjore për sigurimin e objekteve të PI-së, si dhe për përdorimin e
tyre si kolateral, me qëllim që objektet e PI-së të marrin në treg vlerën që u
takon;
 Lehtësimi i procedurave të ekzaminimit, si dhe krijimi i një mjedisi ligjor për
përmirësimin e shërbimeve elektronike dhe të komunikimit;
 Krijimi i mundësisë së aplikimit online në funksion të lehtësimit të procedurave;
 Rishikimi i kritereve për licensimin e përfaqësuesve të autorizuar.
 Përcaktimi ligjor i kritereve për markat e mirënjohura dhe hartimi i rregullores
përkatëse.
 Krijimi i bazës ligjore për liçensimin e ekspertëve të PI nga DPPM për nevojat e
proceseve gjyqësore dhe të hetimit.
 Krijimi i bazës ligjore për krijimin e dhomës për pavlefshmëri dhe shfuqizim, si
një strukturë e re brenda DPPM.
ii. Hartimi i rregulloreve në zbatim ndryshimeve të mësipërme të Ligjit nr. 9947, datë
07.07.2008 “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar.
iii. Miratimi ndryshimeve në Ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale
i RSH”, i ndryshuar.
iv. Hartimi i rregulloreve për funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së
Tregut.

2.

Ratifikimi i marrëveshjeve të tjera në fushën e Pronësisë Industriale dhe të të drejtës
së autorit.
i. Nënshkrimi i Marrëveshjes së Lisbonës dhe Aktit të Gjenevës për Marrëveshjen e
Lisbonës në lidhje me treguesit gjeografikë dhe emërtimet e origjinës, për të
përcaktuar procedurat për mbrojtje ndërkombëtare të treguesve gjeografikë dhe
emërtimeve të origjinës.
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ii. Nënshkrimi i Marrëveshjes së Lokarnos për klasifikimin ndërkombëtar për disenjot
industriale.
iii. Nënshkrimi i Marrëveshjes së Vjenës për klasifikimin e elementeve figurative të
markave.
iv. Ratifikimi i Marrëveshjeve për klasifikimet e Vjenës dhe Lokarnos do të
përmirësojnë cilësinë shërbimeve të DPPM-së.
v. Aderimi me ligj në Traktatin e Marakeshit për personat me dëmtime në shikim.
vi. Aderimi me ligj në Traktatin e Pekinit mbi veprat audiovizuale.
3.

Hartimi dhe miratimi i dispozitave në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale,
me qëllim rritjen e masave të dënimit për rastet që përbëjnë shkelje të të drejtave të
PI dhe kërcënim për shëndetin publik.
i.

4.

Përditësimi i bazës ligjore me akte nënligjore si udhëzime dhe manuale për
doganierët.
i.

5.

Ndryshime të Kodit të Procedurës Penale, duke hequr nga neni 59 i Kodit të
Procedurës Penale (i dëmtuari akuzues) nenet 148 (Botimi i veprës së tjetrit në emrin
e vet) dhe 149 (Riprodhimi pa të drejtë i veprës së tjetrit) të Kodit Penal, dhe të
kalojnë tek neni 284 të Kodit të Procedurës Penale (Ankimi), me qëllim që veprat
penale të pronësisë intelektuale (nenet 148 dhe 149 të Kodit Penal) të ndiqen me
ankim, në mënyrë që detyrimin për të hetuar dhe provuar akuzën ta ketë jo i dëmtuari
akuzues, siç është aktualisht, por organi procedues (prokuroria).

Hartimi dhe miratimi i manualeve dhe udhëzimeve.

Ngritja dhe funksionimi i sistemit anti-plagjiaturë
i.

Hartimi dhe miratimi i projekt vendimit për ngritjen e sistemit anti-plagjiaturë të
doktoratave në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe AKTI-n.

II. Zhvillimi dhe forcimi i institucioneve, të përfshira në zbatimin e të drejtave të
Pronësisë Intelektuale.
6.

Forcimi i kapaciteteve administrative.
i. Shtimi i stafit të DPPM me mbi 30 punonjës.
ii. Krijimi i këshillit mbikëqyrës të DPPM.
iii. Rikompozimi i përbërjes së Bordit të Apelit të DPPM, si dhe rishikim i
kompetencave të tij.
iv. Krijimi i dhomës për shfuqizim dhe pavlefshmëri si pjesë e DPPM.
v. Trajnim i vazhdueshëm i stafit të DDA, DPPM ofruar nga ekspertiza e huaj mbi
zhvillimet e fundit në fushën e të drejtës së autorit, kurse dhe trajnime të mbështetur
nga BE, OBPI, ZEP, ZPIBE me qëllim rritjen e profesionalizimit të punonjësve të
përfshirë në sistemin e PI.
vi. Marrja pjesë në konferenca, trajnime dhe workshop-e ndërkombëtare.
vii. Organizimi i trajnimeve disa ditore në Akademinë e sigurisë me specialistët e hetimit
të krimeve ekonomike dhe financiare në bashkëpunim me DPPM, DPD, DDA,
Prokurorinë dhe AKU.
viii. Përmirësimi i strukturës organizative dhe funksionale të Institucioneve të përfshira në
sistem, lehtësimit të procedurave, mënyrat e rekrutimit dhe trajnimit të stafit.
ix. Krijimi i një Akademie për PI-në brenda strukturës së DPPM, e cila do të bëjë
trajnimin e vazhdueshëm të të gjithë aktorëve në sistem, si dhe do të hartojë tekste
informuese në këtë fushë.
60

7.

Ndërtimi i një infrastrukture të mirëfilltë administrative brenda institucioneve
kombëtare të përfshira në sigurimin e mbrojtjes së Pronësisë Intelektuale.
i.

Forcimi i kapaciteteve administrative të DPD dhe Degëve Doganore, nëpërmjet
trajnimeve të vazhdueshme për të përditësuar me zhvillimet më të reja legjislative dhe
për të përvetësuar më mirë procedurat ekzistuese doganore, që lidhen me zbatimin e
të drejtave të Pronësisë Intelektuale.
ii. Krijimi i përdoruesve në bazën e të dhënave të DPD sipas specifikave të çdo të
institucioni për të përftuar informacione të cilat do të shërbejnë për të përmirësuar
cilësinë e punës

8.

Rritja e nivelit të cilësisë së shërbimeve të DPPM.
i. Shkurtimi i afateve të ekzaminimit;
ii. Rritja e numrit të publikimeve të buletinit të PI;
iii. Hartimi i udhërrëfyesve për ekzaminimin e markave dhe patentave.

9.

Rritja e numrit të hetimeve për shkeljet e të drejtave të Pronësisë Intelektuale për
Policinë e Shtetit.
i.

Rritja me 5% në vit e evidentimit të veprave penale në shkeljen e të drejtave të PI.

10. Përmirësimi i sistemit të menaxhimit dhe përpunimit të informacionit për të drejtat
e Pronësisë Intelektuale në DPD
i.

Instalimi i versionit të plotë të software INES +, i cili do të shërbejë si bazë të
dhënash dhe në procesimin e kërkesave për veprim doganor në format elektronik.

11. Komunikimi elektronik ndërmjet institucioneve të përfshira në sistem.
i.

Modernizimi i sistemeve TIK me qëllim përmirësimin e komunikimit ndërmjet
institucioneve të përfshira në sistemin e regjistrimit dhe zbatimit të të drejtave të PI.
ii. Përditësimi në kohë reale i të dhënave.
iii. Trajnimi i stafit të institucioneve në përdorimin e këtyre sistemeve
Ky komunikim do të realizohet nëpërmjet platformës së ndërveprimit të AKSHI-t. (Sipas termave
të përcaktuara në Kornizën Kombëtare të ndërveprimit për Republikën e Shqipërisë.)
12. Mbikëqyrja dhe monitorimi i AAK nga institucionet përgjegjëse.
i.

Nxitja e krijimit të agjencive të administrimit kolektiv të të drejtave të autorit dhe të
drejtave të lidhura dhe për degë të artit të cilat nuk janë të mbuluara, p.sh. fotografia
etj.
ii. Krijimi i një sporteli unik “one stop shop” për pagesat e të drejtave të autorit dhe të
drejtave të lidhura.
iii. Monitorimi në mënyrë periodike i veprimtarisë së Agjencive të Administrimit
Kolektiv të të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura me to.
13. Zhvillimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i bibliotekës së Shkollës së Magjistraturës
i.

Pasurimi i bibliotekës me materiale në gjuhën shqipe dhe të huaj për të përballuar
kurset e reja që do të zhvillohen.
ii. Përkthimi në shqip i çështjeve më të rëndësishme të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë
në fushën e PI.
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iii. Zhvillimi dhe thellimi i lidhjeve tona me bibliotekat e shkollave evropiane të
magjistraturës dhe institucioneve të tjera ligjore. Prioritet do të jetë sigurimi i aksesit
në biblioteka dhe baza të dhënash online, të cilat do të bëjnë të mundur thellimin e
njohurive dhe realizimin e kërkimeve në fushën e Pronësisë Intelektuale.
14. Përmirësimi i infrastrukturës TIK dhe modernizimi i shërbimeve të DPPM dhe
përmirësimi i procedurave të regjistrimit të objekteve të PI (2018-2020).
i.

Zhvillimi i kapaciteteve dhe pajisjeve në mënyrë që të implementojë një sistem TIK
moderne, si një faktor kyç në realizimin e objektivave strategjikë të saj. Sigurimi i një
përputhshmërie të plotë të sistemit TIK kombëtar më atë të OBPI, ZEP dhe ZPIBE.
ii. Aplikimi online për të gjitha shërbimet që ofron DPPM dhe integrimi i sistemit SAPI
në rrjetin e ndërveprimit të bazave të tëdhënave shtetërore, implementimin 100% për
çdo dokument të depozituar në DPPM në sistemin EDMS duke e kthyer procedurat e
zyrën në e-dossie.
iii. Përmirësimi i faqes zyrtare të DPPM-së dhe regjistrave online.
iv. Përfundimi i saktësimit në sistemin SAPI, të të dhënave të markave ndërkombëtare;
v. Skanimi arkivës së Markave, Disenjove Industriale dhe Treguesve Gjeografike dhe
saktësimi i të dhënave të regjsitrave.
15. Përmirësimi dhe funksionimi sistemit të regjistrimit online të së drejtës së autorit
(2018-2020).
i.

Regjistrimi i veprave të së drejtës së autorit do të kryhet online duke automatizuar
kështu procesin e regjistrimit të veprave.
ii. Aplikimi i këtij sistemi online sjell procedura me të shpejta regjistrimi si dhe
verifikimin online të çdo vepre të regjistruar.
16. Ngritja e qendrave të transferimit të teknologjisë
i.

Ngritja e qendrës së transferimit të teknologjisë në Universitetin Politeknik të
Tiranës.
ii. Hartimi i një model kontrate ligjore për veprimtari shkencore dhe zhvillim ku të
përcaktohen qartë të drejtat dhe detyrimet e të gjithë aktorëve në bashkëpunim
(universitet me organizatat shkencore dhe të zhvillimit me individët).

III. Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit midis institucioneve, si në nivel
kombëtar, ashtu edhe në nivel rajonal apo me gjerë, në funksion të përmirësimit
të punës për mbrojtjen e të drejtave të Pronësisë Intelektuale
17. Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit midis institucioneve në nivel kombëtar,
rajonal dhe ndërkombëtar.
i.

Bashkëpunim transparent dhe eficent midis institucioneve dhe organizatave
kompetente të përfshira në sistem, bashkëpunime të ngritura mbi bazën e
marrëveshjeve të miratuara.
ii. Trajnime të vazhdueshme të institucioneve të përfshira në fushën e Pronësisë
Intelektuale si dhe për sistemin e drejtësisë, si dhe rritje e bashkëpunimit me Shkollën
e Magjistraturës;
iii. Organizimi i operacioneve të përbashkëta kombëtare me DPD, DPT, AKU,
Inspektoratin shtetëror të mbikëqyrjes së tregut.
iv. Organizmi i operacioneve të përbashkëta me strukturat ligjzbatuese në nivel kombëtar
(Policia e Shtetit, Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit/ Drejtoria e të drejtës së
Autorit, dhe/ose struktura kontrolluese të tregut të brendshëm).
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v.

Organizmi dhe menaxhimi i operacioneve për mbrojtjen e të drejtave të Pronësisë
Intelektuale duke përfshirë vendet e anëtare Southeast European Law Enforcement
Center (SELEC)
vi. Organizimi dhe menaxhimi i operacioneve nga INTERPOL-i, Organizata Botërore e
Doganave dhe/ose nga Shërbime Doganore Homologe.
vii. Forcimi i bashkëpunimit me zyrat rajonale homologe në fushën e të drejtës së autorit
si dhe organizmit të aktiviteteve të përbashkëta më qëllim promovimin e të drejtës së
autorit.
viii. Bashkëpunim i institucioneve të PI me Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit dhe
Autoritetin e Konkurrencës. Organizimi i takimeve dypalëshe apo edhe trajnimeve të
përbashkëta lidhur me bashkëveprimin e të drejtës së konkurrencës me Pronësinë
Intelektuale.
ix. Bashkëpunim me DPPM për informacione në rastet e shkeljes së të drejtave të
pronarëve të objekteve të PI.
x. Zbatimi në praktikë i ligjit të konkurrencës për të shmangur abuzimet e mundshme
gjatë ushtrimit të të drejtave të Pronësisë Intelektuale.
18. Nënshkrimi i memorandumeve të bashkëpunimit dhe krijimi i
ndërinstitucional për monitorimin dhe respektimin e të drejtave të autorit

grupit

i.

Krijimi i një mekanizmi për të siguruar bashkëpunimin transparent dhe eficent me
DDA, (Memorandume bashkëpunimi).
ii. Nënshkrimi i Memorandumeve të Mirëkuptimit me Zyrat Rajonale homologe të së
Drejtës së autorit.
iii. Krijimi i një grupi ndërinstitucional për monitorimin e respektimit të të drejtave të
autorit nga OSHMA-ja.
iv. Krijimi i planeve të përbashkëta të punës me Policinë e shtetit, tatimet dhe me AMA
për monitorimin dhe respektimin e të drejtës së autorit.
19. Përmirësimi dhe forcimi i bashkëpunimit me AAK-të (2018-2020)
i. Trajnime të vazhdueshme të stafit të AAK-ve mbi çështjet e menaxhimit kolektiv;
ii. Ofrimi i ekspertizës së huaj të ekspertëve të BE-së për AAK;
iii. Monitorimi i vazhdueshëm nga ZSHDA (DDA) të AAK në ushtrim të kompetencave
që u njeh ligjit.
iv. Bashkëpunim i DDA me AMA.
20. Forcimi dhe trajnimi i vazhdueshëm i sistemit gjyqësor 2018-2020
i.

Shtimi i numrit të trajnimeve të gjykatësve (1-2 trajnime në vit), që do të angazhohen
në gjykatën administrative, dhe në mënyrë të veçantë me ata që do të merren në
mënyrë specifike me çështjet e DPI.
ii. Bashkëpunim i Shkollës së Magjistraturës me DPPM dhe Ministria e Kulturës/DDA.
iii. Përmirësimi i kurrikulave, programeve e planeve mësimore, në programin e Formimit
Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, duke reflektuar ndryshimet në legjislacion dhe
në praktikat kombëtare e ndërkombëtare në fushën e Pronësisë Intelektuale.
21. Parandalimi dhe ndalimi i shkeljeve të të drejtave të Pronësisë Intelektuale.
i.

Vlerësimi i riskut për produktet apo shërbimet (kryerja e analizave përkatëse). Marrja
e masave administrative ndaj shkelësve të së drejtës.
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22. Takime për monitorimin e Strategjisë të PI (2016-2020)
i.

Takime periodike (dy herë në vit), midis institucione të përcaktuara në këtë Strategji,
ku secili të raportojë mbi realizimin e detyrave të tij dhe të mbajë përgjegjësi në raste
të mospërmbushjes së aktiviteteve të cilat janë përcaktuar në këtë dokument.

IV. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut në Shqipëri lidhur me të drejtat e Pronësisë
Intelektuale
23. Zbatimi i një projekti me qëllim krijimin e një ambienti stimulues për rritjen e
aplikimeve për disenjot industriale dhe patentat për shpikje.
i.

Identifikimi i bizneseve me potencial të mundshëm inovativ, si dhe organizimi i
seminareve dhe aktiviteteve trajnuese në lidhje me to.
ii. Krijimi i qendrave të tjera informuese në universitetet teknike në Vlorë, Shkodër dhe
Korçë;
iii. Përgatitja dhe organizimi i trajnimeve specifike për stafin e qendrave të informacionit
mbi përdorimin e sistemit.
24. Zbatimi i një projekti me qëllim kryerjen e një analize territoriale për evidentimin e
produkteve shqiptare me karakteristika gjeografike sipas zonave (potenciale për t’u
regjistruar si tregues gjeografik apo emërtim të origjinës) promovimi dhe nxitja për
rëndësinë e mbrojtjes së treguesve gjeografikë shqiptarë.
i.

Analiza dhe harmonizimi bazës ligjore që siguron mbrojtjen e Tregueseve
Gjeografike në Shqipëri.
ii. Studimi në krahinat e ndryshme dhe sidomos në zonat rurale të Shqipërisë për të
evidentuar produktet potenciale për tu mbrojtur si TG.
iii. Hartimi i analizës dhe përcaktimi kritereve dhe karakteristikave të produkteve
potenciale te secilës krahine.
iv. Organizimi i aktiviteteve promovuese dhe trajnuese për mbrojtjen dhe regjistrimin e
TG të organizuar sipas rretheve: Gjirokastër, Tepelene, Elbasan, Vlorë, Malësia e
Madhe etj.. Aktivitetet për secilin nga këto rrethe janë të parashikuara si shembulli i
aktiviteteve për rrethin e Gjirokastrës dhe Përmetit. Analiza do të jetë baza për
evidentimin e rëndësisë për aktivitete ndërgjegjësimi në rrethe të tjera të Shqipërisë.
25. Zbatimi i një projekti me qëllim krijimin e një ambienti stimulues për rritjen me 2%
të numrit të aplikimeve për regjistrimin e produkteve dhe shërbimeve si marka
tregtare.
i.

Identifikimi i bizneseve me potencial të mundshëm për regjistrimin e shërbimeve që
ato ofrojnë si marka tregtare;
ii. Organizimi i seminareve dhe aktiviteteve trajnuese në lidhje me to;
iii. Asistencë në hartimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin e markës
tregtare.
26. Rritja e ndërgjegjësimit dhe edukimit publik në Shqipëri, lidhur me të drejtat e
Pronësisë Intelektuale.
i.

Nxitja e krijimtarisë tek brezat që rriten përmes aktiviteteve promovuese të ndryshme
në formën e konkurseve të talenteve të rinj të degëve të ndryshme: art, letërsi, art,
pikturë, interpretim ne kuadër dhe të Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale, çdo vit
më datë 26 Prill (2018-2020).
ii. Organizimi i tryezave të rrumbullakëta me publikun si dhe i takimeve informative me
kategori të ndryshme përdoruesish të drejtash në lidhje me çështjet e PI;
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iii. Rritja e shkallës së informimit të publikut, shoqërisë dhe komunitetit ne fushën e
Pronësisë Intelektuale përmes organizimit të seminareve, konferencave dhe
aktiviteteve promovuese.
iv. Rritja e ndërgjegjësimit të biznesit dhe publikut lidhur me fushat respektive, si dhe
adresimi pranë Autoritetit të Konkurrencës të çdo sjellje të mundshme
antikonkurruese në fushën e të drejtave të Pronësisë Intelektuale.
Fokusi i DPPM-së në planin e aktiviteteve promovuese për vitin 2016-2017 do të jenë:
 Universitetet vendase për nxitjen e punës kërkimore dhe për regjistrimin e saj si
shpikje pranë DPPM-së, në bashkëpunim me AKKSHI.
 Prodhuesit vendas për evidentimin dhe regjistrimin e produkteve karakteristike
shqiptare si tregues gjeografikë.
 Bizneset në përgjithësi për evidentimin dhe regjistrimin e disenjove industriale.
 Edukimi i gjeneratave dhe brezave nëpërmjet aktiviteteve promovuese dhe
ndërgjegjësuese në fushën e Pronësisë Industriale.
27. Hartimi i kurrikulave, materialeve mësimore dhe moduleve për nxënësit, mësuesit,
studentët dhe stafi akademik.
i.

Hartimi i materialeve mësimore për Pronësinë Intelektuale në ciklin 6-9 të arsimit
bazë dhe në arsimin e mesëm.
ii. Hartimi i moduleve për mësuesit e lëndës së qytetarisë për ciklin 6-9 të arsimit bazë.
Moduli “Pronësia Intelektuale” të integrohet në kurrikula të gjimnazit kur të hartohen
programet e reja të arsimit të mesëm.
iii. Hartimi i materialeve kurrikulare për hetimin e krimit Ekonomik dhe Financiar për
studentët e Fakultetit të Hetimit të Krimit (6 orë mësimore për hetimin e veprave
penale të shkeljes të të drejtave të PI).
iv. Trajnimi i mësuesve të lëndës së qytetarisë në arsimin e mesëm dhe trajnimi i
mësuesve të lëndës së qytetarisë për klasat 6-9 për Pronësinë Intelektuale.
v. Reformimi i kurrikulës së arsimit parauniversitar në kurrikulë me bazë kompetencat.
28. Organizimi i konkurseve, veprimtarive artistike etj., për nxitjen e krijimtarisë te
brezat e rinj të DDA.
i.

Hartimi i një platforme për veprimin afatgjatë, përmes aktiviteteve të ndryshme në
formën e konkurseve ndërmjet talenteve të rinj në degë të ndryshme si: art, letërsi,
pikturë, interpretim etj.
ii. Zhvillimi i konkurseve me krijime artistike dhe shpikje të thjeshta.
29. Informimi dhe ndërgjegjësimi i biznesit mbi vlerën e PI (2018-2020).
i.

Përmirësim i dialogut me biznese për rëndësinë, vlerën dhe mënyrat e mbrojtjes të
Pronësisë së tyre Intelektuale;
ii. Hartimi dhe zbatimi i projekteve me bizneset për ndërgjegjësimin e tyre në
financimin e departamenteve të kërkim zhvillimit, dhe të regjistrimit të objekteve të
PI-së.
iii. Fushata ndërgjegjësuese, me qëllim rritjen dhe forcimin e besimit të biznesit dhe
qytetarëve te administrata doganore dhe ndryshimin e imazhit apo perceptimit qytetar
për të.
iv. Bashkëpunimi i ngushtë me Dhomat e Tregtisë në RSH për organizimin e sesioneve
të ndryshme informative për kategorinë e biznesit.
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KAPITULLI IV
BURIMET FINANCIARE
Vlerësimi i kostove të nevojshme për zbatimin e Strategjisë së Pronësisë Intelektuale për periudhën
2016-2020 është bërë në bazë të objektivave të parashikuara në planin e veprimit. Në këtë
përllogaritje janë marrë parasysh programet buxhetore 2016-2018 dhe 2017-2019 dhe sipas këtij
trendi, një parashikim i përafërt për vitin 2020. Përllogaritja e kostos për pjesën më të madhe të
objektivave është bërë duke pasur parasysh numrin e punonjësve që do të merren me aktivitetin,
pagat e tyre (paga për një orë pune), koha e realizimit të tij (përfshirë orë, ditë, muaj, etj.).
Llogaritja e kostove financiare te objektivave të strategjisë si dhe mbulimi me burime financiare
për realizimin e këtyre objektivave për periudhën kohore të strategjisë është llogaritur duke u
bazuar në programet buxhetore afatmesme (PBA). Për periudhën që mbulon strategjia, por që
shkon përtej planifikimeve buxhetore afatmesme kostimi i objektivave është përllogaritur duke
parashikuar trendin e buxhetit të shtetit, duke përcaktuar aktivitetet kryesore, por duke lënë
hapësirë për mundësinë e mbështetjes nga donatorët apo financimeve të huaja. Këto të fundit
paraqiten në zërin “hendek financiar”.
Bazuar në analizën financiare të të ardhurave të DPPM është llogaritur që hendeku financiar i
përcaktuar në strategji të mbulohet nga buxheti i DPPI, me ndryshimin e strukturës administrative
të DPPM-së nga një institucion publik buxhetor në një Agjenci Autonome në bazë të neneve 10 e
20 të Ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”.
Ky dokument strategjik shoqërohet me një plan veprimesh ku kostohen gjithë objektivat sipas
produkteve, duke parashikuar pjesën e mbuluar nga buxheti i shtetit dhe atë që kërkon financim të
huaj.
Më poshtë paraqiten në formë tabelore kostot për përmbushjen e objektivave, sipas produkteve të
referuara në strategji:
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Tabela 1: Kostimi i zbatimit të strategjisë sipas objektivave 2016-2020
dhe Kostimi total i Strategjisë

Objektiva të mbuluara nga
Strategjia

Kosto
Totale në
000/lek

Buxhet

TOTALI

470,725

260,964

Hendek
Financiar20
209,761

4,694

3,000

1,694

94,145

47,533

46,612

152,581

59,963

92,618

219,305

150,000

160,000

Përmirësimi i kuadrit ligjor.

Zhvillimi dhe forcimi i
institucioneve, të përfshira në
zbatimin e të drejtave të
pronësisë intelektuale.
Forcimi i bashkëpunimit dhe
koordinimit midis
institucioneve, si në nivel
kombëtar ashtu edhe në nivel
rajonal apo me gjerë, në
funksion të përmirësimit të
punës në mbrojtje të të
drejtave të pronësisë
intelektuale.

Rritja e ndërgjegjësimit të
publikut në Shqipëri lidhur
me të drejtat e pronësisë
intelektuale.

20

Komente për objektivat
me hendek financiar

Miratimi i akteve ligjore
dhe nënligjore,
nënshkrimi i
Marrëveshjeve
Ndërkombëtare, hartimi
dhe miratimi
ndryshimeve në Kodin
Penal e Kodin e
Procedurës Penale,
zbatimi i projekteve të
hartuara.
Trajnime stafi, marrje
pjesë në konferenca,
workshope, rritja e nivelit
të cilësisë së shërbimeve
administrative, forcimi i
kapaciteteve
administrative.
Bashkëpunim
transparentdhe eficient
ndërmjet
institucionevedhe
organizatave të përfshira,
organizim operacionesh,
nënshkrim i
memorandumeve të
bashkëpunimit.
Informim i nxënësve,
studentëve, publikut.
Seminare, konferenca,
aktivitete promovuese
për këtë qëllim. Hartim
modulesh për nxënësit e
shkollave, studentët,
trajnimi i mësuesve,
përmirësim i dialogut me
biznesin.

Hendeku financiar, në pamundësi për financime nga buxheti apo donatorët, është llogaritur të mbulohet nga buxheti
i DPPI me ndryshimin e strukturës administrative të DPPM-së nga një institucion publik buxhetor në një Agjenci
Autonome.
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KAPITULL V
LLOGARIDHËNIA, MONITORIMI DHE ANALIZA VLERËSUESE.
Monitorimi i Strategjisë. Strukturat përkatëse
Me Urdhrin nr. 112, datë 26.08.2015 “Për ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për
bashkërendimin, hartimin dhe ndjekjen e zbatimit të dokumentit strategjik për pronësinë
intelektuale 2016-2020” u krijua grupi i punës për hartimin e saj.
Ky grup duhet të ndjekë në vazhdimësi zbatimin e dokumentit Strategjik për Pronësinë Intelektuale
2016-2020, të bashkërendojë punën që lidhet me çështje të zbatimit të këtij dokumenti strategjik si
dhe të monitorojë performancën e zbatimit të saj.
Drejtues i këtij grupi do të jetë Zv/Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe
Sipërmarrjes. Sekretariati teknik për Grupin Ndërinstitucional të Punës do të jetë Drejtoria e
Përgjithshme e Patentave dhe Markave pranë MZHETTS, e cila do të bashkëpunojë ngushtësisht
me institucionet e tjera, sidomos me ZSHDA (DDA), DPD, DPSH, etj.
Sekretariati teknik do të:
a. monitorojë zbatimin e masave të parashikuara në planin e veprimit të kësaj Strategjie;
b. mbledhë çdo gjashtë muaj informacion nga institucionet shtetërore, të cilat janë
drejtpërdrejt përgjegjëse për masat respektive që ato kanë në Planin e Veprimit të kësaj
Strategjie;
c. përgatisë dy raporte në vit, përkatësisht 6-mujor dhe 1-vjeçar, për ecurinë e zbatimit të
masave të strategjisë për zbatimin e të drejtave të Pronësisë Intelektuale.
Raportet 6-mujore dhe 1-vjeçare i paraqiten Grupit Ndërinstitucional të Punës nga Zv/Ministri i
Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. Grupi Ndërinstitucional diskuton për
zbatueshmërinë e masave dhe problematikën e lidhur me to, si dhe merr vendime për çështje
institucionale.
Institucionet përgjegjëse do të raportojnë pranë MZHETTS mbi nivelin e zbatimit të masave në
strategjinë dhe planin e veprimit për zbatimin e të drejtave të Pronësisë Intelektuale, problematikën
e zbatimit të tyre, si dhe rekomandime për përmirësimin e situatës. Gjithashtu, do të dërgohen të
dhënat përkatëse për analizën e inspektimeve të kryera për zbatimin e të drejtave të Pronësisë
Intelektuale, numrin e trajnimeve, numrin e akteve ligjore dhe nënligjore të ndryshuara në afatin
përkatës; numrin e fushatave të ndërgjegjësimit për të drejtat e Pronësisë Intelektuale; numrin e
çështjeve gjyqësore lidhur me të drejtat e Pronësisë Intelektuale, numrin e subjekteve të gjobitura
për çështje të së drejtës së Pronësisë Intelektuale, numrin e personave të trajnuar (gjykatës e
prokurorë) për të drejtat e Pronësisë Intelektuale, etj.
Sekretariati teknik do të hartojë metodologjinë e raportimit sipas një formati të standardizuar.
Treguesit e parashikuar në SKPI (2016-2020)
Objektivat e parashikuara në Strategjinë Kombëtare për PI 2016-2020 janë objektiva të matshme,
specifike dhe konkrete. Treguesit e përzgjedhur për monitorimin e strategjisë, të cilat janë pjesë e
Dokumentit të Strategjisë, në përgjithësi mbulojnë vlerësimin e të gjitha objektivave kryesore të
strategjisë.
Treguesit e parashikuar në SKPI 2016-2020 paraqiten më poshtë në formë tabelare:
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Aderimi në dy Traktate
(Ministria e Kulturës
/DDA)

Miratimi i shtesave dhe
ndryshimeve në projekt
ligjin 9947/2008
Hartimi i rregulloreve
në zbatim të
ndryshimeve të ligjit
9947/2008
Miratim i ndryshimeve
në Ligjin Nr. 7905, datë
21.03.1995 “Kodi i
Procedurës Penale i
RSH”, i ndryshuar dhe
ndryshimeve të tjera të
propozuara në kodin
penal.
Numri i Marrëveshjeve
Ndërkombëtare të
nënshkruara në fushën
e Pronësisë Industriale

Përshkrimi i
treguesve

Ministria e
Kulturës, DDA
2016

2016

2016

Ministria e
Kulturës, DPSH,
Ministria e
Drejtësisë

DPPM (DPPI)

2016

2016

Viti
bazë21

DPPM (DPPI)

DPPM (DPPI)

Institucioni
përgjegjës

Numër ligji i
miratuar

Numër ligji i
miratuar

Dy ligje të miratuara për
ratifikimin e marrëveshjeve

Katër ligje të miratuar për
ratifikimin e marrëveshjeve

Një ligj i miratuar

9 VKM të miratuara

Numër VKM të
miratuara

Numër ligji i
ndryshuar

Një ligj i miratuar

Synimi 201822

Numër ligji i
ndryshuar

Mënyra e
llogaritjes

22

Këto të dhëna nuk janë të disponueshme, por mund të mblidhen nga të gjitha institucionet duke filluar nga viti 2016
Synimi 2018 tregon realizimin ne numër ose % krahasuar me vitin bazë.
23
Synimi 2020 tregon tregon realizimin ne numër ose % krahasuar me vitin bazë.

21

5

4

3

2

1

Nr.

I. Përmirësimi i kuadrit ligjor

Tabela e treguesve dhe impakti për monitorimin e Strategjisë Kombëtare të PI

Katër ligje të miratuar për
ratifikimin e
marrëveshjeve
Dy ligje të miratuara për
ratifikimin e
marrëveshjeve

Një ligj i miratuar

9 VKM të miratuara

Një ligj i miratuar

Synimi 202023
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2016

2016

DPPM (DPPI)

DPPM (DPPI)

DPPM (DPPI)

DPPM (DPPI),
DDA, DPSH,
DPD

DPPM (DPPI),
DDA, DPSH,
DPD

DPPM (DPPI)

Shtimi i stafit të
DPPM.

Hartimi i udhërrëfyesit
për ekzaminimin e
markave dhe patentave.

Numri i shërbimeve
online të përmirësuara

Numri i trajnimeve të
stafit të DPPM, DDA,
DPSH, DPD brenda
vendit

Numri i takimeve
ndërmjet institucioneve

Rritja e cilësisë së
shërbimeve
administrative.

8

9

10

11

12

13

14

Numër VKM të
hartuara
Një VKM e miratuar

Dy dokumenta të planit të
inspektimit të miratuara

Dy dokumente për vlerësimin e
riskut të hartuara

2016

2016

2015

2016

22 takime

50%

Numër takimesh
Përmirësim i
shprehur me %
më shumë se viti
bazë

24 trajnime

Një shërbim elektronik i
përmirësuar

Numër shërbime
elektronikë të
përmirësuara
Numër
trajnimesh të
realizuara

Një udhërrëfyes për ekzaminimin
e markave dhe një udhërrëfyes për
ekzaminimin e patentave i hartuar

Gjashtë punonjës më shumë

Numër
udhërrëfyes të
hartuar

Numër
punonjësish

II. Zhvillimi dhe forcimi i institucioneve, të përfshira në zbatimin e të drejtave të PI

2016

MAS

Miratimi i
projektvendimit për
ngritjen e sistemit
antiplagjiaturë

2016

2016

ISHMT

ISHMT

Hartimi i planit të
inspektimit

Hartimi i dokumenteve
për vlerësimin e riskut

7

6

Numër
dokumenti i
hartuar
Numër
dokumenti i
hartuar

100%

22 takime

17 trajnime

Një shërbim elektronik i
përmirësuar

Gjashtë punonjës më
shumë
Një udhërrëfyes për
ekzaminimin e markave
dhe një udhërrëfyes për
ekzaminimin e patentave i
hartuar

Një VKM e miratuar

Dy dokumente për
vlerësimin e riskut të
hartuara
Dy dokumenta të planit të
inspektimit të miratuara
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DPPM (DPPI)

Numri i shërbimeve në
faqen e internetit

21
2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Një sportel unik për pagesat për të
drejtat e autorit
Pesë shërbime të reja në faqet
zyrtare më shumë se viti bazë

Numër
shërbimesh të
reja në faqen
zyrtare

Dy agjenci të administrimit
kolektiv më shumë se në vitin
bazë

10% më shumë hetime

12 buletine të PI në vit, më shumë
se në vitin bazë

Një udhëzues

59 trajnime më shumë se viti bazë

Numër
sportelesh unik

Numër
udhërrëfyes të
hartuar
Numër
publikimesh më
shumë
Numër hetimesh
i shprehur ne %
Numër
agjencish të
administrimit
kolektiv më
shumë

Numër
trajnimesh të
stafit

Një sportel unik për
pagesat për të drejtat e
autorit
Nëntë shërbime të reja në
faqet zyrtare më shumë se
viti bazë

Katër agjenci të
administrimit kolektiv më
shumë se në vitin bazë

10% më shumë hetime

24 buletine të PI në vit, më
shumë se në vitin bazë

Një udhëzues

101 trajnime më shumë se
viti bazë

III. Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit midis institucioneve, si në nivel kombëtar ashtu edhe në nivel rajonal apo me gjerë, në
funksion të përmirësimit të punës në mbrojtje të të drejtave të pronësisë intelektuale
MZHETTS,
DPPM (DPPI),
Gjashtë takime të
Numri i takimeve për
ISHMT,
Numër takimesh të
organizuara më
2016
22 monitorimin e Strategjisë
Ministria e
grupit të punës
shumë se ne vitin
Dhjetë takime të
2016-2020
Kulturës,
2016
organizuara më shumë se
DDA, DPSH,
ne vitin 2016

Ministria e
Kulturës, DDA

Ministria e
Kulturës, DDA

Krijimi i një sporteli
unik “one stop shop

Krijimi i agjencive të
administrimit kolektiv

DPSH

DPPM

DPD

DDA, DPSH,
DPD

20

19

18

17

16

15

Numri i trajnimeve të
stafit të DPPM, DDA,
DPSH, DPD jashtë
vendit
Numri i manualeve dhe
udhëzuesve të hartuara
për doganierët
Numri i publikimeve të
buletineve (marka dhe
patenta)
Rritja e numrit të
hetimeve
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29

28

27

26

25

24

23

Numri i aktiviteteve të
organizuara nga DPPM dhe
DDA me universitetet dhe
organizatat shkencore dhe
zhvillimore
Numri i operacioneve të
përbashkëta si DPD, DPT,
Inspektorat i tregut
Numri i aktiviteteve
bashkëpunuese ndërmjet DDA
me zyrat rajonale homologe në
fushën e të drejtës së autorit
Krijimi i një grupi
ndërinstitucional për
monitorimin e respektimit të të
drejtave të autorit nga
OSHMA-të.
Numri i trajnimeve të stafit të
AAK-ve mbi çështjet e
menaxhimit kolektiv
Numri i trajnimeve të
gjyqtareve nga SHKM

Numri i trajnimeve të
organizuara ndërmjet
institucioneve

2016

2016

Ministria e
Kulturës, DDA
Ministria e
Kulturës, DDA

2016

2016

Ministria e
Kulturës, DDA

SHKM

2016

2016

2016

DPD, DPT,
ISHMT

DPPM (DPPI),
Ministria e
Kulturës, DDA

Ministria e
Drejtësisë,
DPD
MZHETTS,
DPPM (DPPI),
ISHMT,
Ministria e
Kulturës,
DDA, DPSH,
Ministria e
Drejtësisë,
DPD

Numër
aktiviteteshtrajnuese

Numër aktivitetesh
trajnuese

Numër grupi i punës

Numër aktivitetesh

Numër operacionesh

Numër aktivitetesh

Numër trajnimesh

3 aktivitete
trajnuese të
organizuara
5 aktivitete
trajnuese të

një grup pune i
krijuar

13 aktivitete
rajonale
tëorganizuara

3 operacione te
përbashkëta

20 aktivitete të
organizuara

18 trajnime të
organizuara

9 aktivitete trajnuese të
organizuara

5 aktivitete trajnuese të
organizuara

një grup pune i krijuar

23 aktivitete rajonale
tëorganizuara

5 operacione te
përbashkëta

38 aktivitete të organizuara

30 trajnime të organizuara
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36

35

34

33

32

31

30

Numri i teksteve dhe librave që
trajtojnë çështje të PI

MAS, IZHA,
DPPM (DPPI),
DDA

2016

Numër tekstesh

2 tekste librash që
trajtojnë çështje të
PI.
IV. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut në Shqipëri lidhur me të drejtat e PI
50% mësues të
% e trajnimeve të mësuesve të
% e mësuesëve që japin
MAS, DPPM
shkollave të ciklit 9-vjeçar dhe
2016
trajnuar
për lëndën
(DPPI), DDA
lëndën e PI, të trajnuar
të mesëm
e PI
Numri i aktiviteteve për
identifikimin e bizneseve me
Numër takimesh me
25 takime më
potencial të mundshëm
DPPM (DPPI)
2016
biznese
shumë, me biznese
inovativ për patentat dhe
disenjot
Numri i qendrave të informimit
që do të ngrihen në
DPPM (DPPI),
2016
Numër qendrash
2 qendra të krijuara
universitetet teknike në Vlorë,
Universitete
Shkodër, Korçë.
Numri i trajnimeve specifike
për stafin e qendrave të
DPPM (DPPI),
12 aktivitete
2016
Numër trajnimesh
informacionit mbi përdorimin e
Universitete
trajnuese
sistemit.
Numri i aktiviteteve për
9 aktivitete në zona
identifikimin e produkteve
DPPM (DPPI)
2016
Numër aktivitetesh
të ndryshme të
potenciale dhe identifikimi i
Shqipërisë
zonave
Numri i aktiviteteve për
10 aktivitete në
identifikimin e bizneseve me
DPPM (DPPI)
2016
Numër aktivitetesh
zona tëndryshme të
potencial të mundshëm për
Shqipërisë
marka shërbimi

organizuara

20 aktivitete në zona të
ndryshme të Shqipërisë

17 aktivitete në zona të
ndryshme të Shqipërisë

30 aktivitete trajnuese

3 qendra të krijuara

45 takime më shumë, me
biznese

100% mësues të trajnuar
për lëndën e PI

2 tekste librash që trajtojnë
çështje të PI.
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42

41

40

39

38

37
DPPM (DPPI)

2016

Numri i kurrikulave të
miratuara
Numri i bashkëpunimeve me
Dhomat e Tregtisë dhe unionin
e Dhomave

Numri i konferencave mbi PI
2016
2016

DPPM (DPPI),
DDA, Dhomat
e tregtisë

2016

MAS,IZHA

DPPM (DPPI),
DDA

Numri i aktiviteteve
promovuese në formën e
DPPM (DPPI), 2016
konkurseve për njohuritë mbi
DDA
PI
Numri i tryezave të
rrumbullakëta me publikun si
dhe i takimeve informative me DPPM (DPPI),
kategori të ndryshme
DDA,
2016
përdoruesish të drejtash në
AKKSHI
lidhje me çështjet e të drejtës së
autorit në RSH

Numri i trajnimeve specifike të
këtyre bizneseve

Numër takimesh të
përbashkëta

Numër kurrikulash

Numër konferencash

Numër aktivitetesh

Numër aktivitetesh

Numër trajnimesh

2 kurrikula të
miratuara
24 takime të
përbashkëta të
organizuara

3 konferenca të
organizuar

20 tryeza të
rrumbullakëta të
organizuara

3 konkurse të
organizuar

20 aktivitete
trajnuese me
bizneset e
identifikuara

40 takime të përbashkëta
të organizuara

2 kurrikula të miratuara

5 konferenca të organizuar

36 tryeza të rrumbullakëta
të organizuara

5 konkurse të organizuar

40 aktivitete trajnuese me
bizneset e identifikuara
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1

Nr

Përmirësimi i kuadrit
ligjor të pronësisë
industriale dhe të
drejtave të autorit.

Objektivat

iv. Hartimi i rregullores për
funksionimin e Inspektoratit

Ligjin Nr.7905, datë
21.3.1995 “Kodi i
Procedurës Penale i RSH, i
ndryshuar”, dhe
ndryshimeve të tjera të
propozuara në kodin penal.
MZHETTS
ISHMT

MINISTRIA E
KULTURËS,
DPSH,
MINISTRIA E
DREJTËSISË

DPPM (DPPI)

ii. Hartimi i rregulloreve në
zbatim të ligjit 9947.

iii. Miratim i ndryshimeve në

DPPM (DPPI)

Institucioni
Përgjegjës

i. Miratimi i ndryshimeve dhe
shtesave në ligjin 9947 datë
07.07.2008 “Për Pronësinë
Industriale”, i ndryshuar.

Produktet

2016

2016

2018

2017

Afati i zbatimit

120

750

1,000

1,500

Kosto (në mijë
lekë)

KOSTO TOTALE E OBJEKTIVIT I (000/LEKË): 4,694

I. Përmirësimi i kuadrit ligjor

Qëllimet strategjike

KOSTO TOTALE (000/LEKË): 470.725

Buxheti shtetit

Buxheti shtetit

Buxheti i DPPM (DPPI)

Buxheti i DPPM (DPPI)

Burimi i mbulimit

PLANI I VEPRIMIT NE ZBATIM TE STRATEGJISE KOMBËTARE TË PRONËSISË INTELEKTUALE
(2016-2020)

Plani i veprimit i Strategjisë Kombëtare të Pronësisë Intelektuale

ANEKS I
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4

3

2

i. Hartimi dhe miratimi i
manualeve dhe udhëzimeve.

Përditësimi i bazës
ligjore me akte
nënligjore si
udhëzime dhe
manuale për
doganierët.
Miratimi i
manualeve dhe
udhëzimeve.
DPD

DPSH,
MINISTRIA E
DREJTËSISË

MINISTRIA E
KULTURËS,
DDA

v.Aderimi me ligj në Traktatin
e Pekinit mbi veprat
audiovizuale;

Ndryshime të Kodit të
Procedurës Penale

MINISTRIA E
KULTURËS,
DDA

DPPM (DPPI)

iii. Nënshkrimi i marrëveshjes e
Vjenës për krijimin e një
Klasifikimi Ndërkombëtar të
elementeve figurative të
Markave

iv. Aderimi me ligj në Traktatin
e Marakeshit për personat me
dëmtime në shikim.

DPPM (DPPI)

ii. Nënshkrimi i Marrëveshjes
së Lokarnos

Hartimi dhe miratimi
i dispozitave në
Kodin e Procedurës
Penale

Ratifikimi i
marrëveshjeve të
tjera në fushën e
Pronësisë
Intelektuale.

DPPM (DPPI)

i. Nënshkrimi i Marrëveshjes së
Lisbonës dhe Akti i Gjenevës

3 -mujori/IV
2016

2016

2018

2017

2018

2018

2018

160

684

90

90

80

80

140

Buxheti i shtetit

Buxheti shtetit

Buxheti shtetit

Buxheti shtetit

Buxheti i DPPM (DPPI)

Buxheti i DPPM (DPPI)

Buxheti i DPPM (DPPI)
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5

Ngritja dhe
funksionimi i
sistemit plagjiaturë

i. Hartimi dhe miratimi i
projekt vendimit për ngritjen
e sistemit anti-plagjiaturë të
doktoratave në bashkëpunim
me Ministrinë e Arsimit dhe
Sportit dhe AKTI-n.
.
MAS
AKKSHI
2017

0

Buxheti i shtetit
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6

Nr.

Forcimi i
kapaciteteve
administrative të
institucioneve të
përfshira në fushën
e PI

Objektivat

DPPM (DPPI)

ii. Krijimi i Këshillit Mbikëqyrës

vi. Marrja pjesë në konferenca,
trajnime dhe workshop-e
ndërkombëtare.

v. Trajnim i vazhdueshëm i stafit
të DPPM dhe DDA i ofruar nga
ekspertë të huaj mbi zhvillimet e
fundit në fushën e PI, kurse dhe
trajnime të mundësuara nga
organizata ndërkombëtare me
synim përmirësimin e
profesionalizmit të stafit.
DDA, DPPM
(DPPI), DPD,
DPSH

DDA, DPPM
(DPPI)

DPPM (DPPI)

DPPM (DPPI)

DPPM (DPPI)

i. Shtimi i stafit të DPPM me
mbi 30 punonjës.

iii. Rikompozimi i Bordit të
Apelit, si dhe pajisja e tij
kompetenca të rëndësishme
ligjore.
iv. Krijimi i dhomës për
shfuqizim dhe pavlefshmëri si
pjesë e DPPM.

Institucioni
Përgjegjës

Produktet

2016-2020

2016-2020

2017

2017

2017

2017-2018

Afati i zbatimit

15,280

3,900

500

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM
(DPPI)/EC/OBPI,ZEP,ZPIBE

Buxheti i DPPM (DPPI)

Buxheti DPPM (DPPI)

Buxheti i DPPM (DPPI)

1,000
500

Buxheti i DPPM (DPPI)

Burimi i mbulimit

5,000

Kosto (në mijë
lekë)

KOSTO TOTALE E OBJEKTIVIT II (000/LEKË): 94,145

II. Zhvillimi dhe forcimi i institucioneve, të përfshira në zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale.
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7

Ndërtimi i një
infrastrukture te
mirëfillte
administrative
brenda
institucioneve
kombëtare te
përfshira ne
sigurimin e
mbrojtjes se
pronësisë
intelektuale.

DPPM (DPPI),
MAS

ix. Krijimi i një Akademie për
PI-në brenda strukturës së
DPPM, e cila do të bëjë
trajnimin e vazhdueshëm të të
gjithë aktorëve në sistem, si dhe
do të hartojë tekste informuese
në këtë fushë.

DPD

DDA, DPPM
(DPPI)

viii.Përmirësimi i strukturës
organizative dhe funksionale të
Institucioneve të përfshira në
sistem.

i. Forcimi i kapaciteteve
administrative të DPD dhe
Degëve Doganore, nëpërmjet
trajnimeve të vazhdueshme për
të përditësuar me zhvillimet më
të reja legjislative dhe për të
përvetësuar më mirë procedurat
ekzistuese doganore, që lidhen
me zbatimin e të drejtave të
pronësisë intelektuale.

DDA, DPPM
(DPPI), DPD,
DPSH, AKU

vii.Organizimi i trajnimeve disa
ditore për specialistët e hetimit të
krimeve ekonomike dhe
financiare në Akademinë e
Sigurisë në bashkëpunim me
DPPM, DPD, DDA, Prokurorinë
dhe AKU .

3 -mujori/IV
2016

2020

2016-2020

2016-2020

100

1,146

1,400

402

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)

80

i. Instalimi i versionit të plotë të
software INES + i cili do të
shërbejë si bazë të dhënash dhe
në procesimin e kërkesave për
veprim doganor në format
elektronik.

Përmirësimi i
sistemit të
menaxhimit dhe
përpunimit të
informacionit për të
drejtat e pronësisë
intelektuale në
DPD.

10

DPD

DPSH

DPPM

iii. Hartimi i udhërrëfyesit për
ekzaminimin e markave dhe
patentave

i. Rritja me 5% në vit e
evidentimit të veprave penale në
shkeljen e të drejtave të PI.

DPPM

ii. Rritja e numrit të publikimeve
të buletinit të PI

9

DPPM

i. Shkurtimi i afateve të
ekzaminimit

Rritja e numrit të
hetimeve për
shkeljet e të
drejtave të
Pronësisë
Intelektuale për
Policinë e Shtetit.

8

Rritja e nivelit të
cilësisë së
shërbimeve

DPD

ii. Krijimi i përdoruesvenë bazën
e të dhënave sipas specifikave të
çdo të institucioni për të përftuar
informacione të cilat do të
shërbejnë për të përmirësuar
cilësinë e punës

3-mujori/4 2016

2016-2017

2016-2018

2016

2016

3 -mujori/IV
2016

720

303

2,000

100

100

160

Buxheti I Shtetit

Buxheti i Shtetit

Buxheti i shtetit, Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit

81

13

12

11

Zhvillimi dhe
përmirësimi i

Mbikëqyrja dhe
monitorimi i
Agjencive të
Administrimit
kolektiv nga
institucionet
përgjegjëse.

Komunikimi
elektronik ndërmjet
institucioneve të
përfshira në sistem.

i. Pasurimi i bibliotekës me
materiale shqiptare dhe të huaja

iii. Monitorimi në mënyrë
periodike i veprimtarisë së
Agjencive të Administrimit
kolektiv të të drejtave të autorit
dhe të drejtave të lidhura.

i. Nxitja e krijimit të agjencive të
administrimit kolektiv të të
drejtave të autorit dhe të drejtave
të lidhura dhe për degë të artit të
cilat nuk janë të mbuluara, p.sh.
Fotografia etj.
ii. Krijimi i një sporteli unik
“one stop shop”për pagesat e të
drejtave të autorit dhe të drejtave
të lidhura.

iii. Trajnimi i stafit të
institucioneve në përdorimin e
këtyre sistemeve

ii. Përditësimi në kohë reale i
të dhënave.

i. Modernizimi i sistemeve
TIK me qëllim përmirësimin e
komunikimit ndërmjet
institucioneve të përfshira në
sistemin e regjistrimit dhe
zbatimit të të drejtave të PI.

SHKM

DDA

DDA

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2019-2020

DPPM, DPD,
DDA, DPSH,
PROKURORI,
GJYQËSOR

DDA, AAK

2019-2020

2019-2020

DPPM, DPD,
DDA, DPSH,
PROKURORI,
GJYQËSOR

DPPM, DPD,
DDA, DPSH,
PROKURORI,
GJYQËSOR

28

50

50

450

2,000

3,000

10,000

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

82

14

Përmirësimi i
infrastrukturës
TIK, modernizimi i
shërbimeve të
DPPM dhe
përmirësimi i
procedurave të
regjistrimit të
objekteve të PI.

vazhdueshëm i
bibliotekës së
Shkollës së
Magjistraturës.

ii.Aplikimi online për të gjitha
shërbimet që ofron DPPM dhe
integrimi i sistemit SAPI në
rrjetin e ndërveprimit të bazave
të të dhënave shtetërore,
implementimin 100% për çdo
dokument i depozituar në DPPM
në sistemin EDMS duke e kthyer
procedurat e zyrën në e-dossie.
DPPM (DPPI)

DPPM (DPPI)

SHKM

iii. Zhvillimi dhe thellimi i
lidhjeve tona me bibliotekat e
shkollave evropiane të
magjistraturës dhe institucioneve
të tjera ligjore. Prioritet do të jetë
sigurimi i aksesit në biblioteka
dhe baza të dhënash online, e
cila do bëje të mundur thellimin
e njohurive dhe realizimin e
kërkimeve në fushën e pronësisë
intelektuale.

i. Zhvillimi i kapaciteteve dhe
pajisjeve në mënyrë që të
implementojë një sistem TIK
modern. Sigurimi i një
përputhshmërie të plotë të
sistemit TIK kombëtar më atë të
OBPI, ZEP dhe ZPIEU.

SHKM

ii. Përkthimi në shqip i çështjeve
më të rëndësishme të Gjykatës
Evropiane të Drejtësisë.

për të përballuar kurset e reja që
do të zhvillohen.

2017-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

4,200

32,000

210

600

Buxheti i shtetit / Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit / Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit

OBPI

83

Përmirësimi dhe
funksionimi sistemit
të regjistrimit të të
drejtës së autorit
online. (2018-2020

Ngritja e qendrave
të transferimit të
teknologjisë

15

16

DPPM

DDA

iv. Skanimi i arkivës së
Markave, Disenjove Industriale
dhe Treguesve Gjeografike dhe
saktësimi i të dhënave të
regjistrave.

i. Regjistrimi i veprave të të
drejtës së autorit do të kryhet
online duke automatizuar kështu
procesin e regjistrimit të
veprave.

ii. Hartimi i një model kontrate
ligjore për veprimtari shkencore
dhe zhvillim ku të përcaktohen
qartë të drejtat dhe detyrimet e të
gjithë aktorëve në bashkëpunim
(universitet me organizatat
shkencore dhe të zhvillimit me
individët).

i. Ngritja pranë universiteteve
dhe organizatave shkencore dhe
zhvillimore e qendrave të
transferimit të teknologjisë dhe
fillimin e punës së tyre.

AKKSHI.

MAS,

UNIVERSITETET

MAS,

UNIVERSITETET

DDA

DPPM

iv. Përfundimi i saktësimit në
SAPI, i të dhënave të markave
ndërkombëtare

ii. Aplikimi i këtij sistemi online
sjell procedura me të shpejta
regjistrimi si dhe verifikimin
online të çdo vepre të regjistruar.

DPPM (DPPI)

iii. Përmirësimi i faqes zyrtare të
DPPM-së dhe regjistrave online.

2018-2020

2017

2017

2016-2017

2016

2016-2020

0

400

400

500

100

7,546

Buxheti i shtetit/ Donatorë

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit / Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

84

17

Nr.

Forcimi i
bashkëpunimit
dhe koordinimit
midis
institucioneve në
nivel kombëtar,
rajonal dhe

Objektivat

iii.. Organizimi i operacioneve
të përbashkëta kombëtare me
DPSH, DPD, DPT, AKU,
Inspektoratin e tregut.

DPD, DPT, AKU

DPPM (DPPI), DDA,
DPSH, DPD, ISHMT,
SHM, PROKURORIA

DPPM (DPPI), DDA,
DPSH, DPD, ISHMT,
SHM, AKKSHI

i. Bashkëpunim transparent
dhe eficent midis
institucioneve dhe
organizatave kompetente të
përfshira në sistem,
bashkëpunime të ngritura mbi
bazën e marrëveshjeve dhe
dokumenteve të miratuara.

ii. Trajnime të vazhdueshme
të stafit të institucioneve të
përfshira në fushën e
Pronësisë Intelektuale si dhe
për sistemin e Drejtësisë, rritje
e bashkëpunimit me Shkollën
e Magjistraturës.

Institucioni Përgjegjës

Produktet

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Afati i zbatimit

4,125

85,383

11,460

Kosto ( ne
mije leke)

KOSTO TOTALE E OBJEKTIVIT III (000/LEKË): 152,581

Buxheti i Shtetit

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit / Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Burimi i mbulimit

III. Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit midis institucioneve, si në nivel kombëtar ashtu edhe në nivel rajonal apo me gjerë, në funksion të
përmirësimit të punës në mbrojtje të të drejtave të pronësisë intelektuale.

85

ndërkombëtar.

2016-2020

2016-2020

DDA, AMA

2016-2020

2016-2020

DPSH, DPD

DPSH, DPD

v. Organizmi dhe menaxhimi i
operacioneve për mbrojtjen e
të drejtave të pronësisë
intelektuale duke përfshirë
vendet e anëtare Southeast
European Law Enforcement
Center (SELEC)

vi. Organizimi dhe menaxhimi
i operacioneve nga Interpoli,
Organizata Botërore e
Doganave dhe/ose nga
Shërbime Doganore
Homologë.
vii. Forcimi i bashkëpunimit
me zyrat rajonale homologe
në fushën e të drejtës së
autorit si dhe organizmit të
aktiviteteve të përbashkëta më
qëllim promovimin e të
drejtës së autorit.

DPSH, DPD

iv. Organizmi i operacioneve
të përbashkëta me strukturat
ligjzbatuese në nivel kombëtar
(Policia e Shtetit, Zyra
shqiptare për të Drejtat e
Autorit, dhe/ose struktura
kontrolluese të tregut të
brendshëm).

2,000

3,725

3,725

3,725

Buxheti i shtetit / Donatorë

Buxheti i Shtetit

Buxheti i Shtetit

Buxheti i Shtetit

86

18

Nënshkrimi i
memorandumeve
të bashkëpunimit
dhe krijimi i
grupit
ndërinstitucional
për monitorimin e
respektimit të të
drejtave të autorit

DDA, DPPM (DPPI),
ISHMT

DDA

AMA, DDA

ii. Nënshkrimi i
Memorandumeve të
Mirëkuptimit me Zyrat
Rajonale homologe të të
Drejtës së autorit.

iii. Krijimi i një grupi
ndërinstitucional për
monitorimin e respektimit të
të drejtave të autorit nga
OSHMA-të.

DPPM (DPPI),
PROKURORIA

ix. Bashkëpunim i DPPM me
Prokurorinë për informacione
në rastet e shkeljes së të
drejtave të pronarëve të
objekteve të PI.

i. Krijimi i një mekanizmi për
të siguruar bashkëpunimin
transparent dhe eficent me
DDA, DPPM, ISHMT
(Memorandume
bashkëpunimi).

DPPM (DPPI), AMK,
AK

viii. Bashkëpunim i
institucioneve të PI me
Agjencinë e Mbrojtjes së
Konsumatorit dhe Autoritetin
e Konkurrencës. Organizimi i
takimeve dypalëshe apo edhe
trajnimeve të përbashkëta
lidhur me bashkëveprimin e të
drejtës së konkurrencës me
pronësinë intelektuale;

2017

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

1,600

196

8,824

184

190

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit/Buxheti i
DPPM (DPPI)

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)

Buxheti i Shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)

87

20

19

Forcimi dhe
trajnimi i
vazhdueshëm i
sistemit gjyqësor
2018-2020

Përmirësimi dhe
forcimi i
bashkëpunimit
me AAKtë;(2018-2020)

ii. Bashkëpunim i Shkollës së
Magjistraturës me DPPM dhe
ZSHDA, për informacione në
lidhje me çështje të PI.

2016-2020

2016-2020

SHKM, DDA, DPPM
(DPPI)

SHKM, DPPM (DPPI),
DDA

2017

2016-2020

DDA
AMA, DDA

2016-2020

2017

2016-2020

DDA, AAK

DDA, AAK

i. Trajnime të vazhdueshme të
stafit të AAK-ve mbi çështjet
e menaxhimit kolektiv;

ii. Ofrimi i ekspertizës së huaj
të ekspertëve të BE-së për
AAK;
iii. Monitorimi i vazhdueshëm
nga ZSHDA (DDA) të AAK
në ushtrim të kompetencave
që u njeh ligjit.
iv. Bashkëpunim i DDA me
AMA
i. Shtimi i numrit të
trajnimeve të gjykatësve (1-2
trajnime në vit)të angazhuar
në gjykatën administrative,
dhe në mënyrë të veçantë me
ata që do të merren me
çështjet e të drejtave të PI.

DDA, AMA, DPSH,
DPT

iv. Krijimi i planeve të
përbashkëta të punës me
Policinë e shtetit, tatimet dhe
me AMA për monitorimin dhe
respektimin e të drejtës së
autorit.

850

968

420

50

1,680

1,680

200

Buxheti i shtetit / Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti I Shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/
OBPI/EC/ZEP/ZPIBE

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit

OBPI/EC

OBPI/EC

Buxheti i shtetit

88

i. Vlerësimi i riskut për
produktet apo shërbimet
(kryerja e analizave
përkatëse). Marrja e masave
administrative ndaj shkelësve
të të drejtës.

i. Takime periodike (dy herë
në vit) midis institucione të
përcaktuara në këtë Strategji,
ku secili të raportojë mbi
realizimin e detyrave të tij dhe
të mbajë përgjegjësi në raste
të mos përmbushjes së
aktiviteteve të cilat janë
përcaktuar në këtë dokument;

Parandalimi dhe
ndalimi i
shkeljeve të të
drejtave të
pronësisë
intelektuale.

Takime për
monitorimin e
Strategjisë të PI
(2016-2020)

21

22

iii. Përmirësimi i kurrikulave,
programeve e planeve
mësimore, në programin e
Formimit Fillestar të Shkollës
së Magjistraturës, duke
reflektuar ndryshimet në
legjislacion dhe në praktikat
kombëtare e ndërkombëtare
në fushën e pronësisë
industriale.

DDA, DPPM (DPPI),
DPD, DPSH,AKU,
SHKOLLA
MAGJISTRATURËS

ISHMT

SHKM

2016-2020

2016-2020

2018-2020

1,700

19,656

240

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit

89

Objektivat

Zbatimi i një
projekti me qëllim
krijimin e një
ambienti
stimulues për
rritjen e
aplikimeve për
disenjot
industriale dhe
patentat për
shpikje.

Zbatimi i një
projekti me qëllim
kryerjen e një
analize territoriale
për evidentimin e
produkteve
shqiptare me
karakteristika
gjeografike sipas
zonave (potenciale

Nr.

23

24

i. Analiza dhe harmonizim i
bazës ligjore që siguron
kontrollin e Tregut dhe
mbrojtjen Tregueseve
Gjeografike në Shqipëri.
ii. Studimi në krahinat e
ndryshme dhe sidomos në zonat
rurale të Shqipërisë për të
evidentuar produktet potenciale
për tu mbrojtur si TG.

iii. Përgatitja dhe organizimi i
trajnimeve specifike për stafin e
qendrave të informacionit mbi
përdorimin e sistemit.

i. Identifikimi i bizneseve me
potencial të mundshëm inovativ
si dhe organizimi i seminareve
dhe aktiviteteve trajnuese në
lidhje me to.
ii. Krijimi i qendrave të tjera të
informimit në universitetet
teknike në Vlorë, Shkodër,
Korçë;

Produktet

DPPM (DPPI)

MINISTRIA E
BUJQËSISË/ DPPM
(DPPI)

DPPM (DPPI)

Institucioni
Përgjegjës

2016- 2020

2016-2020

Afati i zbatimit

50,000

40,000

Kosto ( ne
mije leke)

KOSTO TOTALE E OBJEKTIVIT IV (000/LEKË): 219,305

Burimi i mbulimit

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)

Buxheti I shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

IV. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut në Shqipëri lidhur me të drejtat e pronësisë intelektuale.

90

25

Zbatimi i një
projekti me
qëllim krijimin e
një ambienti
stimulues për
rritjen me 2% të
numrit të
aplikimeve për
regjistrimin e
produkteve dhe
shërbimeve si
marka tregtare.

për t’u regjistruar
si tregues
gjeografik apo
emërtim origjine).

iii. Asistencë në hartimin e
dokumentacionit të nevojshëm
për regjistrimin e markës
tregtare.

ii. Organizimi i seminareve dhe
aktiviteteve trajnuese në lidhje
me to

i. Identifikimi i bizneseve me
potencial të mundshëm për
regjistrimin e shërbimeve që ato
ofrojnë, si markë tregtare.

iv. Organizimi i aktiviteteve
promovuese dhe trajnuese për
mbrojtjen dhe regjistrimin e TGJ
të organizuar sipas rretheve:
Gjirokastër, Tepelene, Elbasan,
Vlorë, Malësia e Madhe etj.

iii. Hartimi i analizës dhe
përcaktimi kritereve dhe
karakteristikave të produkteve
potenciale të secilës krahine, për
tu mbrojtur si TGJ.

DPPM (DPPI)

DPPM (DPPI)

DPPM (DPPI)

2016-2020

30,000

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

91

27

26

Rritja e
ndërgjegjësimit
dhe edukimit të
publikut në
Shqipëri, lidhur
me të drejtat e
pronësisë
intelektuale.

i. Nxitja e krijimtarisë tek brezat
që rriten përmes aktiviteteve
promovuese të ndryshme në
formën e konkurseve të talenteve
të rinj të degëve të ndryshme:
art, letërsi, art, pikturë,
interpretim ne kuadër dhe të
Ditës Botërore të Pronësisë
Intelektuale, çdo 26 prill. (20182020).
i. Organizimi i tryezave të
rrumbullakëta me publikun si
dhe i takimeve informative me
kategori të ndryshme
përdoruesish të drejtash në lidhje
me çështjet të PI.
iii. Rritja e shkallës së
informimit të publikut, shoqërisë
dhe komunitetit ne fushën e
pronësisë intelektuale përmes
organizimit të seminareve,
konferencave dhe aktiviteteve
promovuese. Rritja e
ndërgjegjësimit të biznesit dhe
publikut lidhur me fushat
respektive si dhe adresimi pranë
Autoritetit të Konkurrencës të
çdo sjellje të mundshme
antikonkurruese në fushën e të
drejtave të pronësisë
intelektuale.
ii. Hartimi i materialeve
mësimore për pronësinë
intelektuale në ciklin 6-9 të
arsimit bazë dhe në arsimin e
mesëm.
2016-2020

2016-17

IZHA, MINISTRA
E ARSIMIT

2016-2020

2018-2020

DPPM (DPPI),
DDA ,DPD, AK,
AKKSHI

DPPM (DPPI),DDA
,DPD

DDA, DPPM
(DPPI)

5,200

12,970

3,800

6,530

Buxheti i shtetit

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë
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i. Hartimi i një platforme për
veprim afatgjatë, përmes
aktiviteteve të ndryshme në
formën e konkurseve ndërmjet
talenteve të rinj të degëve të
ndryshme të artit; letërsisë,
pikturës, interpretimit etj.

i. Përmirësim i dialogut me
biznesit për rëndësinë, vlerën
dhe mënyrat e mbrojtjes së
pronësisë së tyre intelektuale;
(Trajnime, takime)

Informim dhe
ndërgjegjësim i
biznesit mbi
vlerën e PI
(2018-2020)

28

29

v. Reformimi i kurrikulës së
arsimit parauniversitar në
kurrikulë me bazë kompetencat.

iv. Trajnimi i mësuesve të lëndës
së qytetarisë në arsimin e mesëm
dhe trajnimi i mësuesve të lëndës
së qytetarisë për klasat 6-9 për
pronësinë intelektuale.

Organizimi i
konkurseve,
veprimtarive
artistike etj., për
nxitjen e
krijimtarisë te
brezat e rinj

Hartimi i
kurrikulave,
materialeve
mësimore dhe
moduleve për
nxënësit dhe
mësuesit.

ii. Hartimi i moduleve për
mësuesit e lëndës së qytetarisë
për ciklin 6-9 dhe arsimin e
mesëm
iii. Hartimi i kurrikulës së
lëndës: Hetimi i krimit
Ekonomik dhe Financiar për
studentët e Fakultetit të Hetimit
të Krimit (6 orë mësimore për
hetimin e veprave penale të
shkeljes së të drejtave të PI).

DPPM (DPPI),
DDA, DPD

DDA

MAS, IZHA, DPPM
(DPPI)

2016-2020

2016-2020

2018

2016-17

2017

DPSH

IZHA, DPPM
(DPPI), DDA

2016-17

IZHA, MINISTRA
E ARSIMIT

5,600

100

50,000

7,800

205

300

Buxheti i shtetit / Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit /Donatorë

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i Shtetit

Buxheti i shtetit
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DPPM (DPPI)

DPPM (DPPI),
DDA, DPSH, DPD.

DPPM (DPPI),
DDA

ii. Hartimi dhe zbatimi i
projekteve me bizneset për
ndërgjegjësimin e tyre në
financimin e departamenteve te
kërkim zhvillimit, dhe
regjistrimin e objekteve te PI-se.

iii. Fushata ndërgjegjësuese, me
qëllim rritjen dhe forcimin e
besimit të biznesit dhe
qytetarëve tek administrata dhe
ndryshimin e imazhit apo
perceptimit qytetar për të.

iv. Bashkëpunim i ngushtë me
Dhomat e Tregtisë në RSH për
organizimin e sesioneve të
ndryshme informative për
kategorinë e biznesit;
2016-2020

2016-2020

2018-2020

800

2,000

4,000

Buxheti i shtetit/ Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i shtetit / Buxheti i
DPPM (DPPI)/ Donatorë

Buxheti i DPPM (DPPI)/
Donatorë
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nr

nr
nr

Nënshkrimi dhe ratifikimi i Konventës së Këshillit të Europës
“Për Falsifikimin e Produkteve Mjeksore dhe Krimeve të
Ngjashme që Përbëjnë Kërcënim për Shëndetin Publik”.

Numri i dokumentave të hartuara për vlerësimin e riskut.

Hartimi i planit të inspektimit.

Miratimi i projektvendimit për ngritjen e sistemit
antiplagjaturë.

7

8

9

10

nr

nr

Nënshkrimi i Marrëveshjes për Klasifikimin e Vienës.

6

nr

Aderimi në dy Traktate (Ministria e Kultures /DDA).

nr

nr

5

4

Miratimi Ndryshimeve në Ligjin Nr.7905, datë 21.3.1995
“Kodi i Procedurës Penale i R SH, i ndryshuar dhe
ndryshimeve të tjera të propozuara.
Numri i Marrëveshjeve Ndërkombëtare të nënshkruara në
fushën e PI.

Hartimi i rregulloreve në zbatim të ligjit 9947

2

3

nr

Miratimi i shtesave dhe ndryshimeve në projekt ligjin 9947
datë 07/07/2008, “Për Pronësinë Industriale”.

1
nr

%
/numri

Përshkrimi i treguesve

Nr.

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

Viti
2016

I. Përmirësimi i kuadrit ligjor

1

1

1

0

0

1

0

0

4

1

Viti
2017

Tabela 1:Tabela e treguesve/indikatorëve për monitorimin e Strategjisë Kombëtare të PI

ANEKS II

0

1

1

0

1

1

3

0

5

0

Viti
2018

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Viti
2019

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Viti
2020
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nr

%
nr

Numri i trajnimeve të stafit të DPPM, DDA, DPSH, DPD
brenda vendit.

Numri i takimeve ndërmjet institucioneve.

Rritja e cilësisë së shërbimeve.

Numri i trajnimeve të stafit të DPPM, DDA, DPSH, DPD
jasht vendit.

Numri i manualeve dhe udhëzuesve të hartuara për doganierët.

Numri i publikimeve të buletineve (marka dhe patenta).

Rritja e numrit të hetimeve për policinë e shtetit.

Krijimi i agjensive të administrimit kolektiv.
Krijimi i një sporteli unik “one stop shop.

Hartimi i udhërrëfyesit për ekzaminimin e patentave.

Numri i shërbimeve në faqen e internetit.

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

nr

nr

nr
nr

%

nr

nr

nr

nr

Numri i shërbimeve on-line të përmirësuara.

13

nr

Hartimi i udhërrëfyesit për ekzaminimin e markave.

12

11

2

0

0
1

5%

24

1

17

30%

44

8

0

1

2

0

1
1

5%

24

0

21

50%

44

8

1

0

1

1

1
1

0

24

0

21

50%

44

8

0

0

II. Zhvillimi dhe forcimi i institucioneve, të përfshira në zbatimin e të drejtave të PI
Shtimi i stafit të DPPM.
nr
0
6
0

2

0

1
1

0

24

0

21

50%

44

9

0

0

0

2

0

1
1

0

24

0

21

50%

44

8

0

0

0
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nr
nr
nr

Numri i trajnimeve të organizuara ndërmjet institucioneve.

Numri i aktiviteteve të organizuara nga DPPM dhe DDA me
universitetet dhe organizatat shkencore dhe zhvillimore.

Numri i operacioneve të përbashkëta si DPD, DPT,
Inspektoriati i tregut.

27

28

29

nr
nr

Krijimi i një grupi ndërinstitucional për monitorimin e
respektimit të të drejtave të autorit nga OSHMA-të.

Numri i trajnimeve të stafit të AAK-ve mbi cështjet e
menaxhimit kolektiv;

Numri i trajnimeve të gjyqtareve nga SHKM.

Numri i teksteve dhe librave që trajtojnë cështje të PI.

31

32

33

34

nr

nr

nr

Numri i aktiviteteve bashkëpunuese ndërmjet DDA me zyrat
rajonale homologe në fushën e të drejtës së autorit.

30

nr

Numri i takimeve për monitorimin e Strategjisë 2016-2020.

26

nr

Numri i marrëveshje të bashkëpunimit të nënshkruara.

25

0

1

1

1

3

1

6

6

2

1

2

2

1

1

5

1

6

6

2

5

0

2

1

1

5

1

8

6

2

4

0

2

1

1

5

1

8

6

2

4

0

2

1

1

5

1

10

6

2

4

III. Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit midis institucioneve, si në nivel kombëtar ashtu edhe në nivel rajonal apo me gjerë, në
funksion të përmirësimit të punës në mbrojtje të të drejtave të pronësisë intelektuale
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nr

nr

nr
nr

Numri i aktiviteteve promovuese në formën e konkurseve për
njohuritë mbi PI.

Numri i tryezave të rrumbullakta me publikun si dhe i
takimeve informative me kategori të ndryshme përdoruesish
të drejtash në lidhje me cështjet e të drejtës së autorit në RSH.

Numri i konferencave mbi PI.

Numri I kurrikulave të miratuara.

Numri I bashkëpunimeve me Dhomat e Tregtisë dhe unionin
e Dhomave.

42

43

44

45

46

nr

nr

nr

Numri i trajnimeve specifike të këtyre bizneseve.

Numri i aktiviteteve për identifikimin e bizneseve me
potencial të mundshem për marka shërbimi.

nr

nr

nr

nr

41

40

Numri i aktiviteteve për identifikimin e produkteve
potenciale dhe identifikimi i zonave.

Numri i trajnimeve specifike për stafin e qëndrave të
informacionit mbi përdorimin e sistemit.

38

39

Numri i qëndrave të informimit që do të ngrihen në
universitetet teknike në Vlorë, Shkodër, Korcë.

Numri i aktiviteteve për identifikimin e bizneseve me
potencial të mundshem inovativ për patentat dhe disenjot.

37

36

35

1

0

8

2

1

6

0

1

2

0

5

1

10

8

0

1

6

5

4

4

1

10

1

10

8

0

1

8

5

4

6

1

10

IV. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut në Shqipëri lidhur me të drejtat e PI
% e trajnimeve të mësuesve të shkollave të ciklit 9-vjeçar dhe
%
0
20%
30%
të mesëm.

1

10

8

0

1

8

5

4

8

1

10

30%

1

10

8

0

1

8

5

4

10

0

10

20%

