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MESAZH PËRSHËNDETËS ANNUAL
I DREJTORIT
REPORT 2019
TË PËRGJITHSHËM TË DPPI
ACKNOWLEDGEMENT OF GDIP GENERAL
DIRECTOR
I nderuar lexues,
Raporti vjetor i Drejtorisë së Përgjithshme të
Pronësisë Industriale është një instrument i
rëndësishëm transparence dhe llogaridhënie
në të cilin ne synojmë të prezantojmë rezultatet
dhe punën tonë gjatë harkut kohor të një viti
kalendarik. Ky vit ishte sa sfidues po aq edhe i
suksesshëm.
Me kënaqësi shprehem se viti 2019 është finalizuar me rezultate të kënaqshme për Drejtorinë
e Përgjithshme të Pronësisë Industriale.
Shifrat e këtij viti vijnë si rezultat i ndërgjegjësimit
të biznesit vendasmbi rëndësinë që regjistrimi i
objekteve të pronësisë industriale ka, por edhe
të kompanive të huaja të cilat kanë treguar
interesin e tyre për tregun shqiptar.
Dua të përmend gjithashtu se, këto rezultate
janë një reflektim i punës së të gjithë aktorëve të
përfshirë në sistemin e Pronësisë Industriale, të
cilët kanë qenë një faktor kyç në finalizimin me
sukses të detyrave dhe objektivave që burojnë
nga “Strategjia Kombëtare e Pronësisë Intelektuale 2016-2020”.
Gjej rastin të falënderoj të gjithë institucionet në
nivel kombëtar të përfshira në sistemin e mbrojtjes së pronësisë intelektuale dhe anëtarët e grupit
ndër-institucional të punës për monitorimin e
“Strategjisë Kombëtare të Pronësisë Intelektuale
2016-2020”, përfaqësuesit e Delegacionit të
Bashkimit Evropian në Shqipëri, si dhe të gjithë
drejtuesit e zyrave homologe, me të cilat kemi
lidhur marrëveshje bashkëpunimi dypalëshe.
Një angazhim i Drejtorisë të Përgjithshme të
Pronësisë Industriale ka qenë bashkëpunimi
me Zyrat homologe në fushën e pronësisë industriale të vendeve të Europës, dhe më gjerë, por
edhe brenda vendit.

Honourable Reader,
The Annual Report of the General Directorate
of Industrial Property represents an important
instrument of transparency and accountability
in which we aim to present our results and
work over a calendar year. This year was both
challenging and successful.
I am pleased to say that 2019 has been finalized with satisfactory results for the General
Directorate of Industrial Property.
This year’s figures come as a result of business
awareness raising on the importance of registering industrial property objects, as well as awareness raising of foreign companies that have
demonstrated interest in the Albanian market.
In addition, these results reflect the work of all the
stakeholders engaged in the Industrial Property
system, who cooperated with us to successfully
accomplish the tasks and objectives arising from
“The National Strategy of Intellectual Property
2016-2020”.
I avail myself of this opportunity to thank all
the institutions at national level involved in the
intellectual property protection system and
the members of the inter-institutional working group for monitoring the “The National
Strategy of Intellectual Property 2016-2020”,
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Për vitin 2019 u nënshkruan 5 marrëveshje të
bashkëpunimit teknik:
•

Memorandum Bashkëpunimi me Zyrën
Austriake të Patentave;

•

Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin “ Epoka”;

•

Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin “Luigj Gurakuqi”, Shkodër,ku dhe
implementuam sitemin Espacenet (sistem i cili u ofrohet në gjuhën Shqipe,
studentëve në lidhje me kërkimin objekteve të PI-së në të gjithë botën);

•

Marrëveshje Bashkëpunimi me Fakultetin Juridik dhe Universitetin Politeknik
të Tiranës, me qëllim ofrimin e intershipeve për studentët.

Më lejoni të shpreh mirënjohjen time për drejtuesit e Organizatave Ndërkombëtare të fushës
së Pronësisë intelektuale, (OBPI, ZBEPI, ZEP)
të cilët kanë dhënë një kontribut të vyer për
Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale, duke ofruar asistencën e nevojshme
teknike.
Bashkëpunimet me zyrat ndërkombëtare kanë sjellë jo vetëm rritje të cilësisë së punës,
por tashmë në bashkëpunim me këto zyra po
punohet intensivisht në mënyrë që bizneseve
dhe grupeve të ndryshme të interesit t’u ofrohen mundësi të reja, në fushën e pronësisë
industriale.
Së bashku me zyrat homologe në rolin e koordinatorit, DPPI ka ofruar për të interesuarit,
kryesisht studentët, bursa studimi, internshipe
dhe shërbime online (e-learning).
Dua të theksoj se, shërbimet e DPPI po shkojnë
drejt standarteve bashkëkohore për të garantuar një nivel mbrojtjeje të njëjtë me atë të
vendeve të Bashkimit Evropian, ashtu siç është
përcaktuar qartë në Marrëveshjen e Stabilizimit
– Asociim(neni 73 i saj).
Misioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë
Industriale është të garantojë mbrojtjen e të
drejtave të Pronësisë Industriale nëpërmjet regjistrimit objekteve të saj (patenta për shpikjet,
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representatives of the European Union Delegation in Albania ,and also the heads of the
homologous offices with which we have entered into bilateral cooperation agreements.
One of the commitments of the General Directorate of Industrial Property has been to cooperate
with homologous offices in the field of industrial
property of European countries, and beyond, but
also domestically.
5 technical cooperation agreements were
signed during 2019:
•

Memorandum of Understanding with the
Austrian Patent Office.

•

Cooperation Agreement with Epoka
University.

•

Cooperation Agreement with the University “Luigj Gurakuqi”, of Shkodra, where
we implemented the Espacenet system
(a system provided in Albanian language
to students in searching of IP objects
worldwide).

•

Cooperation Agreement with the Faculty of Law and Polytechnic University of
Tirana, with the aim of providing internships for students.

I would also avail myself of the opportunity to
express my deepest gratitude to the leaders of
the International Intellectual Property Organizations (WIPO, EUIPO), EPO) who have made a
valuable contribution to the General Directorate
of Industrial Property, providing the necessary
technical assistance.
Cooperation with international offices has not
only increased the quality of work, bur our current
collaboration with these offices is continuously
intensifying in order to provide businesses and
various stakeholders with new opportunity in the
field of industrial property.
Together with its homologous offices in the role of
coordinator, GDIP has provided to stakeholders,
mainly students, scholarships, internships and
online services (e-learning).
I would like to emphasise that GDIP’s services
are moving towards contemporary standards to
ensure a level of protection similar to that of the
European Union countries, as clearly defined
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modelet e përdorimit, markat tregtare, disenjot
industriale, treguesit gjeografikë, emërtimet e
origjinës dhe topografitë e produkteve gjysmëpërçues) si dhe të promovojë këto të drejta në
Republikën e Shqipërisë.
Si rezultat i ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe
bizneseve mbi rëndësinë që regjistrimi i objekteve të PI-së ka, për këtë vit në Drejtorinë e
Përgjithshme të Pronësië Industriale janë depozituar 1157 aplikime kombëtare, 2664 aplikime
për shtrirje ndërkombëtare për regjis-trim marke,
913 aplikime për patenta, 1 aplikim për modele
përdorimi, 16 kërkesa për regjistrim kombëtar të
disenjove industriale si dhe 1 kërkesë në lidhje
me treguesit gjeografikë.
Numri i lartë i aplikimeve për objektet e pronësisë
industriale ka sjellë rritje të të ardhurave të DPPIsë.
Përgatitja e Republikës së Shqipërisë për procesin e hapjes së negociatave dhe përballja me
sfidat e integrimit, ka bërë që DPPI të kryejë një
reformë tërësore, pjesë e së cilës është edhe
strukturimi dhe organika me burimet njerëzore
përkatëse, duke iu përshtatur kërkesave që
imponon Bashkimi Evropian.
Një rëndësi të veçantë ka marrë rekrutimi i stafit
të ri dhe punësimi i studentëve ekselentë me
qëllim integrimin e tyre në Administratën Publike
Shtetërore. Gjatë vitit 2019, DPPI gjithashtu ka
mirëpritur edhe 2 studentë të tjerë të cilët kanë
kryer praktikën pranë Drejtorisë tonë.
Në përmbushje të funksioneve promovuese
edhe gjatë vitit 2019 ka vijuar zhvillimi dhe organizimi i aktiviteteve si:
•

Konferenca Kombëtare, me rastin e
Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale
(26 Prill).

•

Janë organizuar trajnime dhe seminare
me shkollat 9-vjeçare, shkollat e arsimit
para-univeristar dhe universitetet në disa
qytete të Shqipërisë.

Falë punës instensive të kryer nga Drejtoria e
Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës, është rritur cilësia e shërbimeve në fushën
e Pronësisë Industriale.

in the Stabilization and Association Agreement
(Article 73).
The mission of GDIP is to guarantee and promote the protection of IP rights through the registration of these industrial objects (invention
patents, utility models, trademarks, industrial
designs, geographical indications, appellations
of origin and topography of semi-conductor
products), and also promote these rights in the
Republic of Albania.
As a result of the awareness raising of citizens
and businesses on the importance of registering
IP objects, 1157 national applications have been
filed with the General Directorate of Industrial
Property, 2664 international applications for
trademark registration, 913 patent applications,
1 application for utility models, 16 applications
for national registration of industrial designs and
1 application for geographical indications.
The high number of applications for industrial
property objects has led to increased GDIP
revenues.
The preparation of the Republic of Albania for
the process of opening accession negotiations
and facing the challenges of integration has incentivized GDIP to carry out a comprehensive
reform, which includes structuring and organizational chart with relevant human resources, in
line with the requirements imposed by the European Union.
Of particular importance has been the recruitment of new staff and the recruitment of students of excellence to integrate them into the
Public Administration. During 2019, GDIP has
also welcomed 2 more students who have completed internship at our Directorate.
For the purpose of fulfilling promotional functions,
2019 market the continuation for the organization
and development of activities as follows:
•

National Conference on the occasion of
World Intellectual Property Day (April 26).

•

Trainings and workshops have been
organized with elementary schools, preuniversity education schools and universities in several cities of Albania.

Thanks to the intensive work carried out by
the Directorate of Coordination, IP Promotion,
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Këto aktivitete promovuese sollën si rezultat
rritjen e konsiderueshme të aplikimeve për
regjistrim të markave duke shënuar sërish një
vit të suksesshëm për DPPI.
Dëshiroj të falënderoj të gjithë punonjësit
e Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë
Industriale të cilët kanë punuar me përkushtim
dhe profesionalizëm për përmbushjen e misionit
dhe detyrave në zbatim të ligjit për Pronësinë
Industriale, por dhe detyrimeve që burojnë nga
Strategjia Kombëtare e Pronësisë Intelektuale
2016-2020.
Në vijim të faqeve të këtij raporti do të mund të
gjeni informacion të plotë mbi të gjithë aktivitetin
dhe veprimtarinë që Drejtoria e Përgjithshme
e Pronësisë Industriale ka zhvilluar gjatë gjithë
vitit kalendarik 2019.
Edhe pse sfida të tjera të vështira n`a presin, për
vitin që vjen shpresoj të kemi arritje më të mëdha
dhe rezultate konkrete në fushën e Pronësisë
Industriale.
Viti 2020 do të jetë viti i hartimit dhe miratimit
të Strategjisë së re Kombëtare të Pronësisë
Intelektuale 2020-2025, si një dokument shumë
i rëndësishëm në këtë fushë por dhe i shumë
angahimeve të tjera institucionale që burojnë nga
dokumente të rëndësishme strategjike të fushës.
Në emër të stafit që unë drejtoj, më lejoni t’iu
siguroj se Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë
Industriale ka qenë dhe do të mbetet një institucion
i angazhuar në përmirësimin e gjithanshëm të
punës dhe përmbushjen e objektivave dhe misionit
tonë, sa i takon fushës së pronësisë industriale.
Më lejoni që në përmbyllje të fjalës sime të falënderoj të gjithë partnerët dhe bashkëpunëtorët
tanë në nivel kombëtar e ndërkombëtar në këtë
fushë, për arritjen dhe realizimin e qëllimeve dhe
objektivave tona instituionaale
Me respekt,
Ledina Beqiraj
Drejtor i Përgjithshëm

10

Training and Analysis, the quality of services in
the field of Industrial Property has increased.
These promotional activities were translated
into considerable increase in the number of
applications of trademarks registration, thus
marking again a successful year of trademark
registration for GDIP.
I would particularly like to thank all the employees
of the General Directorate of Industrial Property
who have devotedly worked with professionalism
for fulfilling the mission and duties in the implementation of the Law on Industrial Property, as
well as the obligations deriving from the National
Strategy Intellectual of Property 2016-2020.
In this annual report you will find complete
information on all the activities and work performed
by the General Directorate of Industrial Property
throughout the calendar year 2019.
Although other difficult challenges are ahead
of us, I hope for the coming year to accomplish
greater achievements and reach concrete
results in the field of Industrial Property.
The year 2020 will be the year of drafting and
approval of the new National Strategy of Intellectual Property 2020-2025, as a very important
document in this field as well as many other institutional commitments deriving from important
strategic documents in the field.
On behalf of the staff I lead, let me assure
you that the General Directorate of Industrial
Property represents and will remain an institution
committed to the overall improvement of our
work and to the fulfilment of our objectives and
mission, in the field of industrial property.
Allow me at the end of my acknowledgement to
thank all our partners and associates at national
and international level in this field for the
achievement and realization of our institutional
goals and objectives.
Sincerely,
Ledina Beqiraj
Director General
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HYRJE: PRONËSIA INDUSTRIALE

INTRODUCTION: INDUSTRIAL
P R O P E RT Y
Ky raport kryesisht tregon dhe reflekton zbatimin, efektin, perspektivën e standardeve si
dhe eficencën e aftësive të të të gjithë stafit si
specialistë(profesionistë) në fushën e pronësisë
industriale. Raporti bazohet në standardin e
aftësive dhe në punën e e palodhshme të kryer
gjatë vitit 2019, duke u përballur me sfidat e
ndryshme të vendit.

This report mainly demonstrates and reflects on
the implementation, effectiveness, perspective
of standards and the efficiency of the skills of all
the staff as specialists and professionals in the
field of industrial property. The report focuses on
the standard of skills and hard work performed
during 2019, facing various challenges in the
context of our country.

Raporti Vjetor i DPPI-së shërben si një libër
i hapur ose urë komunikimi, për të përhapur
njohuri të ndryshme rreth drejtorisë dhe punës
voluminoze të saj. Gjithashtu, shërben dhe për
zbatimin aktual të ligjit për pronësinë industriale
dhe për rritjen e ndërgjegjësimit mbi fushën, në
të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.
Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
(DPPI) përcakton në mënyrë të qartë strategjitë
dhe objektivat e saj afatshkurtra dhe afatmesme
për të prioritizuar drejtimin dhe objektivat strategjikë përrealizimin e vizionit të saj.

The GDIP Annual Report serves as a platform
or communication bridge, to disseminate diverse knowledge about the directorate and its
voluminous work. The Directory also serves for
the current implementation of the law on industrial property and for raising awareness in this
direction throughout the territory of the Republic
of Albania. The General Directorate of Industrial Property (GDIP) clearly defines its short- and
medium-term goals and strategies to accomplish its vision by prioritizing its direction and
strategic objectives.

Plani i saj është ndërtuar mbi bazë të disa parimeve kryesore, të cilat së bashku sjellin në jetë
vizionin për të qenë një institucion i besueshëm,
dinamik dhe që i përgjigjet nevojave të publikut.

Its plan is built on a number of key principles
that together bring to life the vision of being a
credible, dynamic institution that responds to the
needs of the public.

Sigurisht, strategjia dhe përmbushja e objektivave
të saj shpreh një ambicie për zhvillimin që ajo
synon të ketë dhe synon t’u japë përgjigje proaktive
sfidave, me të cilat ajo përballet, si p.sh.;

Furthermore, the strategy and fulfilment of its
objectives reflect the ambition for the development
it aims to accomplish and intention to proactively
respond to the challenges it faces, such as.

• të nxisë dhe të stimulojë inovacionin tek
brezat e rinj,

• promote and incentive innovation in the
younger generation,

• të maksimizojë besimin dhe

• build trust and

• të rrisë ndërgjegjësimin e përdorimit sa
më efektiv dhe efiçent të burimeve të
institucionit, konkretisht të objekteve të
pronësisë industriale.
DPPI është e përkushtuar të promovojë një
“zhvillim të shëndoshë dhe të qëndrueshëm”
në gamën e plotë të aktiviteteve të saj. Jemi të

• raise awareness on effective and efficient
use of the institution’s resources, on objects of industrial property.
GDIP is committed to promoting “healthy and
sustainable development” in the full range of
its activities. We are committed to analysing
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përkushtuar të analizojmë ndikimin që kanë aktivitetet që kryhen nga DPPI-ja, duke përcaktuar
objektivat dhe synimet e duhura për përmirësimin
e vazhdueshëm të performancës sonë.

the impact that GDIP activities have on
setting the right objectives and goals for
the continuous improvement of our performance.

Sa më lart përmendur, si dhe me besimin dhe
vullnetin e plotë që zhvillimi i sistemit të pronësisë
industriale në Republikën e Shiqpërisë është
në drejtimin e duhur, ne do të vazhdojmë të
jemi të përkushtuar në avancimin e zhvillimit të
bashkëpunimeve dhe negociatave me të gjithë
aktorët dhe grupet e interesit në këtëfushë, për
të përmbushur jo vetëm misionin tonë por edhe
të ndikojmë dhe të në zhvillimin e inovacionit.

In conclusion of everything aforesaid, and with
the full confidence and willingness that the
development of the industrial property system
in the Republic of Albania is in the right path,
we will remain committed to ensuring the progress of cooperation and negotiations with all
stakeholders and interest groups in this field, not
only to fulfil our mission but also to assist in the
development of innovation.

Vendimet e duhura, të marra në kohën e duhur, në
mënyrë efikase dhe inovative nxisin angazhimin
dhe produktivitetin e stafit dhe kontribuojnë në
arritjen e objektivave të përcaktuara në planin e
DPPI-së.

The right decisions, made in a timely manner,
efficiently and innovatively promote the staff
engagement and productivity and contribute
to achieving the objectives set out in the GDIP
plan.

12
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PROFILI I DREJTORISË SË
PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE
P R O F I L E O F G E N E R A L D I R E C O R AT E
O F I N D U S T R I A L P R O P E RT Y
Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
është institucion publik jo-buxhetor që regjistron, administron dhe promovon objektet e
PI-së dhe funksionon si agjenci autonome nën
mbikëqyrjen e ministrit përgjegjës për ekonominë dhe ka selinë e vet në Tiranë.

General Directorate of Industrial Property is an
extra-budgetary public institution, which registers,
manages and promotes IP subjects and operates
as an autonomous agency under the supervision
of the Minister responsible for economy and has
its registered headquarters in Tirana.

Gjithashtu një rol të rëndësishëm DPPI ka në
rritjen e ndërgjegjësimit tek palët e interesuara,
aktorët e përfshirë në sistem si dhe në universitetet dhe institucionet arsimore në të gjithë
vendin.

GDIP also plays an important role in raising
awareness among stakeholders, and related
parties involved in the system as well as universities and educational institutions throughout
the country.

STATUSI

STATUS

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
është institucioni i ngarkuar me ligj për regjistrimin,
administrimin dhe promovimin e objekteve të
PI-së, detyrim që i buron nga Kushtetuta e
Republikës së Shqipërisë. nga ligji organik nr.
9947, dt 07/07/2008 “Për pronësinë industriale”
i ndryshuar, neni 189, si dhe nga dokumente të
shumtë strategjikë si: Marrëveshja e AsociimStabilizimit në nenin 73 të saj, “Pronësia Intelektuale”, Plani Kombëtar Integrimit Europian
2018-2020, etj.

The General Directorate of Industrial Property
is the institution entrusted by law for the registration, administration and promotion of IP objects, an obligation arising from the Constitution
of the Republic of Albania. Law no 9947, dated
07/07/2008, “On Industrial Property” as amended, Article 189, as well as from various strategic
documents such as: Article 73 of the Stabilization and Association Agreement, “On Intellectual
Property”, the National Plan for European Integration 2018-2020, etc.

DPPI është institucioni i vetëm nëpërmjet të cilit,
shteti shqiptar jep të drejtat mbi patentat mbi
shpikjet dhe modelet e përdorimit, topografinë e
produkteve gjysmëpërçues, markat tregtare dhe
të shërbimit, disenjot industriale dhe treguesit
gjeografikë, duke iu njohur mbajtësve të së
drejtave pronësinë mbi këto objekte, nëpërmjet
regjistrimit të tyre.

GDIP is the sole institution through which
the Albanian state issues rights on invention
patents and utility models, topography of semiconductor products, trademarks and service
marks, industrial designs and geographical
indications, recognising the property of the
objects to the holders of such rights through
their registration.

DPPI mban dhe rolin e koordinatorit të Kapitullit
VII, ‘Pronësia Intelektuale’, ku raporton gjithashtu në Komitetin e Stabilizim Asociimit dhe
në Nënkomitetin e Tregut të Brendshëm dhe
Konkurrencës si dhe pranë Delegacionit të
Bashkimit Evropian mbi ecurinë dhe aktivitetin
e kryer në përmbushje të detyrimeve që na
ngarkojnë dokumentet strategjikë.

GDIP acts as a coordinator for Chapter 7 on
“Intellectual Property”, where also reports on the
performance and activity undertaken to fulfil the
obligations that the strategic documents provide
to the Stabilization and Association Committee
and to the Internal Market and Subcommittee
on Internal Market and Competition and to the
European Union Delegation.
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Pra, DPPI është institucioni koordinues në të
gjitha dokumentet e rëndësishme strategjike të
palës ndërkombëtare dhe jo vetëm.

Therefore, the GDIP represents the coordinating
institution in all important strategic documents
of the international stakeholders and not only.

MISIONI

MISSION

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale ka si mision të forcojë mbrojtjen e pronësisë industriale brenda territorit shqiptar nëpërmjet njohjes, regjistrimit, dhe promovimit të
këtyre të drejtave, për të garantuar një nivel
mbrojtjeje të njëjtë me atë të vendeve të
Bashkimit Evropian;

The General Directorate of Industrial Property’s
mission is to strengthen the protection of the
industrial property within the Albanian territory
through recognition, registration and promotion
of these rights, to guarantee the same level
of protection as that of the European Union
countries.

- Fokusi i DPPI-së konsiston në përmirësimin e
funksionimit të sistemit të pronësisë industrial me qëllim, nxitjen dhe mbështetjene inovacionit nëpërmjet nxitjes së punës kërkimore,
në veçanti nga kompanitë shqiptare,universitetet vendase dhe individët drejt zhvillimit
ekonomik dhe standardeve më tëlarta. Në
mënyrë specifike, do të shërbejë si një mjet
për të inkurajuar investimet në kërkim dhe
zhvillim, si dhe për të garantuarsuksesin në
treg.

-

- Mbrojtja e sistemit të pronësisë industriale në
Republikën e Shqipërisë bazohet në legjislacionin kombëtar si edhe traktatet e konventat ndërkombëtare në të cilat, Republika e
Shqipërisë është anëtare.

- The protection of the industrial property system in the Republic of Albania is based on
national legislation as well as international
treaties and conventions in which, the Republic of Albania is a member.

OBJEKTIVI

OBJECTIVE

- Sigurimin e një menaxhimi dhe koordinimi të
brendshëm dhe global, për të përmirësuar
pronësinë intelektuale, mbrojtjen dhe
zbatimine saj në mbarë botën;
- Arritjen e një organizimi ekselent për forcimin e bashkëpunimit në marrëdhëniet
në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;
-
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DPPI është e angazhuar të përmbushë
sfidat për implementimin e arritjeve strategjike, objektivave dhe inicativave të
ndërmarra në ‘’Strategjinë Kombëtare të
Pronësisë Intelektuale 2016-2020’’.

GDIP’s focus is the improvement of the
work of the industrial property system in
order to encourage and support innovation
by providing incentives for research works,
especially in the Albanian companies, local
universities and individuals in their course
to economic development and higher standards. Specifically, it will serve as a tool to
encourage investment in research and development, and also to guarantee success
in the market.

Providing internal and global management
and coordination to improve intellectual
property, its protection and application worldwide.
-

Achieving an excellent organization to enhance cooperation in national and international relations.

GDIP is committed to meeting the challenges
of implementing the strategic achievements,
objectives and initiatives set out in the “National Strategy on Intellectual Property 20162020”.

ANNUAL REPORT 2019

ORGANIGRAMA
O R G A N I Z AT I O N A L C H A RT
SEKTORI I PATENTAVE MODELEVE
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BURIMEVE NJEREZORE

SEKTORI I SHËRBIMEVE
MBESHTETESE
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EXAMINATION DIRECTORATE
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DESIGNS & GEOGRAPHICAL
INDICATIONS UNIT
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INFORMATION UNIT
SUPERVISORY COUNCIL
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TRAINING AND ANALYSES
DIRECTORATE
COORDINATION, ANALYSIS
AND REPORTING UNIT

BUDGET, FINANCE AND HUMAN
RESOURCES UNIT
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SUPPORT SERVICES UNIT

LEGAL UNIT
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SHËRBIMET QË OFRON DPPI
S E RV I C E S P R O V I D E D B Y G D I P
Lloji i shërbimit / Type of Service
PATENTAT PËR SHPIKJE / PAT E N T S F O R I N V E N T I O N
1

Kërkesë për regjistrimin kombëtar të patentës për shpikje
Request on national registration of the invention patent

2

Kërkesë për regjistrimin kombëtar të patentës për shpikje sipas TBP
Request on national registration of the invention patent according to PCT

3

Kërkesë për shtrirje të patentës evropiane
Request on extension of the European patent

4

Kërkesë për shtrirjen e aplikimit për patentë evropiane
Request on the extension of the European patent application

5

Kërkesë për vlefshmëri të patentës europiane
Request on validation of the European patent

6

Kërkesë për vlefshmëri të aplikimit për patentë evropiane
Request on validation of the European patent application

7

Kërkesë për konvertimin e aplikimit për patentë evropiane në aplikim për patentë kombëtare.
Request on conversion of the European patent applications into national patent application.

8

Kërkesë për kthimin e kërkesës për patentë shpikjeje në kërkesë për model përdorimi
Request on conversion of the invention patent application into a utility model application

9

Kërkesë për dhënien e Certifikatës së Mbrojtjes Shtesë për Produktet Mjekësore dhe Produktet
e Mbrojtjes së Bimeve
Request on the issuance of Supplementary Protection Certificates for Pharmaceutical and Plant Protection
Products

10

Kërkesë për apelim në bordin e apelit të refuzimit të certifikatës së mbrojtjes shtesë
Request on submitting an appeal to the board of appeal on the refusal of the supplementary protection certificate

11

Kërkesë për pavlefshmëri të certifikatës së mbrojtjes shtesë
Request on invalidity of the supplementary protection certificate

12

Aplikim për Patentë Europiane
European Patent Application

13

Kërkesë për aplikim ndërkombëtar për patentë
Request for patent international application

14

Kërkesë për kundërshtimin e dhënies të patentës për shpikje
Request on the refusal to issue an invention patent

15

Kërkesë për ripërteritjen e patentës për shpikje
Request on renewal of the invention patent

16

Kërkesë për publikimin e ndryshimeve në pretendime të patentave evropiane të shtrira
ose të Patentave Europiane të validuara.
Request on the publication of the amended claims of the extended European patents or validated European
Patents.

17

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të emrit te aplikantit/pronarit të patentës për shpikje
Request on the registration of the changed name of the applicant/owner of the invention patent

18

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të transferimit të pronësisë, të patentës për shpikje
Request on the registration of the invention patent ownership transfer

19

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të kontratës së licenses të patentës për shpikje
Request on the registration of the licence contract of the invention patent

20

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të garancisë/pengut për patentën për shpikje
Request on the registration of the guarantee/pledge of the invention patent

21

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të veprimeve përmbarimore për patentën për shpikje
Request on the registration of the enforcement actions of the invention patent
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22

Kërkesë për regjistrimin e ndryshimit të adresës së aplikantit/pronarit të Patentës për Shpikje
Request on the registration of the changed address of the applicant/owner of the invention patent

23

Kërkesë për apelimin e refuzimit të patentës për shpikje në Bordin e Apelimit
Request on the appeal of the invention patent refusal in the Board of Appeal

24

Kërkesë për rivendosjen në afat të patentës
Request on renewal of the patent

25

Kërkesë për ndarjen e aplikimit fillestar për patentë
Request on the separation of the initial patent application

26

Kërkesë për dorëheqje nga aplikimi për patentë
Request on waiver from the patent application

27

Kërkesë për dorëheqje nga aplikimi ose certifikata e mbrojtjes shtesë
Request on waiver from the application or the supplementary protection certificate

28

Kërkesë për publikim të parakohshëm të aplikimit për patentë
Request on early publication of the patent application

29

Kërkesë për shqyrtim të mëtejshëm ose zgjatje afatit të aplikimit për patentë
Request on further review or extension of the term for the patent application

30

Kërkesë për korrigjimin e pasaktësive në të dhënat e patentës
Request on correction of the inaccuracies in the patent data

MARKAT TREGTARE / T R A D E M A R K S
31

Aplikim për regjistrim kombëtar të markës individuale
Application for individual trademark national registration

32

Aplikim për regjistrim kombëtar të markës kolektive ose certifikuese
Application for national registration of the collective or certification trademark

33

Kërkesë për transferimin e aplikimit për regjistrim ndërkombëtar të markës
Request on transferring of the application for international trademark registration

34

Kërkesë për transferim aplikimi per shtrirje e mëvonshme territoriale të mbrojtjes së Markë Tregtare
ndërkombetare
Request on transferring of the application for subsequent territorial extension of the international trademark
protection

35

Kërkesë për tranformim të regjistrimit ndërkombëtar në aplikim kombëtar
Request on transferring international registration into national application

36

Kërkesë për kufizimin e listës së mallrave
Request on the limitation of the list of goods

37

Kërkesë për ndarjen e aplikimit fillestar për regjistrim marke
Request on the separation of the initial trademark application

38

Kërkesë për kundërshtimin e regjistrimit të një marke në dhomën për shqyrtimin e kundërshtimeve
Request on the refusal of a trademark registration to the Refusal Review Chamber

39

Kërkesë për rivendosjen në afat
Request for renewal of the term

40

Kërkesë për zgjatjen e afatit për plotësim dokumentacioni
Request for extension of the deadline for completing the documentation

41

Kërkesë për shfuqizimin/ zhvlerësimin e një marke në dhomën për shfuqizim /zhvlerësim
Request on a trademark abolishment/depreciation to the Chamber for abolishment/ depreciation

42

Kërkesë për apelimin në Bordin e Apelit të vendimeve të marrë nga Dhoma për Shqyrtimin
e Kundërshtimeve dhe nga Dhoma për Shfuqizim /Zhvlerësim
Request for appeal to the Board of Appeal for the decisions made by the Refusal Review Chamber
and the Chamber for abolishment/depreciation

43

Kërkesë për apelim të refuzimit në dhomën për shfuqizim/zhvlerësim
Request for invalidation to the Chamber for Invalidation/Revocation

44

Kërkesë për ripërtëritjen e markës
Request for trademark renewal

45

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të transferimit të pronësisë mbi markën
Request on the registration of the trademark ownership transfer

46

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit në emër të pronarit të markës
Request on the registration of the change of the name of the trademark owner
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47

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të kontratës së licensës në regjistrin e markave
Request on the registration of the licence contract on the trademark register

48

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të kontratës së pengut në regjistrin e markave
Request on the registration of the pledge contract on the trademark register

49

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të veprimeve përmbarimore në regjistrin e markave
Request on the registration of the enforcement actions on the trademark register

50

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të pasqyrimit të ndryshimeve të tjera në regjistrin e markave
Request on the registration of the other changes on the trademark register

51

Kërkesë për regjistrimin në regjistrimin në regjistër të ndryshimit në adresë
Request on the registration of the change of address

52

Kërkesë për dorëheqje nga marka e rregjistruar
Request on waiver from the registered trademark

53

Kërkesë për saktësimin e të dhënave mbi markën
Request on the specification of the trademark data

54

Kërkesë për dorëheqje nga aplikimi për markë
Request on waiver from trademark application

55

Kërkesë për observim ndaj markës së publikuar
Request on observation of the published trademark

MODELE PËRDORIMI / U T I L I T Y M O D E L S
56

Kërkesë për regjistrimin kombëtar të modelit të përdorimit
Request on the national registration of the utility model

57

Kërkesë për kundërshtimin e dhënies së modelit të përdorimit
Request on refusal to grand the utility model

58

Kërkesë për ripërteritjen e modelit të përdorimit
Request on renewal of the utility model

59

Kërkesë për regjistrimin e transferimit të pronësisë mbi modelin e përdorimit
Request on the registration of ownership transfer of the utility model

60

Kërkesë për regjistrimin e ndryshimit të adresës së aplikantit/pronarit të modelit të përdorimit
Request on the registration of the changed name of the applicant/owner of the utility model

61

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të emrit të aplikantit/pronarit të modelit të përdorimit
Request on the registration of the changed name of the applicant/owner of the utility model

62

Kërkesë për regjistrimin e kontratës së licensës të modelit të përdorimit
Request on the registration of the licence contract of the utility model

63

Kërkesë për regjistrimin të garancisë/pengut të modelit të përdorimit
Request on the registration of the guarantee/pledge of the utility model

64

Kërkesë për regjistrimin të veprimit përmbarimor të modelit të përdorimit
Request on the registration of the enforcement action of the utility model

65

Kërkesë për apelimin e refuzimit të modelit të përdorimit në Bordin e Apelimit
Request on filing an appeal on utility model refusal in the Board of Appeal

66

Kërkesë për rivendosjen në afat të modelit të përdorimit
Request on renewal of the term of the utility model

67

Kërkesë për dorëheqje nga aplikimi për modelin e përdorimit
Request on waiver from utility model application

68

Kërkesë për publikim të parakohshëm të modelit të përdorimit
Request on early publication of the utility model

69

Kërkesë për shqyrtim të mëtejshëm ose zgjatje afatit të modelit të përdorimit
Request on further review or extension of the deadline for the utility model application

70

Kërkesë për ndarje të aplikimit për model përdorimi
Request on the division of the utility model application

71

Kërkesë për korrigjimin e të dhënave të modelit të përdorimit
Request on the correction of the data of the utility model

DISENJO INDUSTRIALE / I N D U S T R I A L D E S I G N S
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72

Kërkesë për regjistrim kombëtar të disenjos industriale
Request for the national registration of the industrial design

73

Kërkesë për depozitimin e çdo kërkese të ndarë
Request for filing separate requests

74

Kërkesë për transferimin e aplikimit për regjistrim ndërkombëtar të disenjos industrial
Request for transfer of the application for international industrial design registration

75

Kërkesë për kundërshtimin e rregjistrimit të një disenjo industriale në dhomën për shqyrtimin
e kundërshtimeve
Request for the refusal of an industrial design registration to the Refusal Review Chamber

76

Kërkesë për rivendosjen në afat
Request for renewal of the term

77

Kërkesë për zgjatjen e afatit për plotësim dokumentacioni
Request for extension of the deadline for completing the documentation

78

Kërkesë për shfuqizimine disenjos industriale në dhomën për shfuqizim/zhvlerësim
Request for industrial design abolishment by the Chamber for abolishment/depreciation

79

Kërkesë për apelimin në Bordin e Apelit
Request for appeal at the Board of Appeal

80

Kërkesë për apelim të refuzimit në dhomën për shfuqizim /zhvlerësim
Request on filing an appeal on the refusal to the Chamber for abolishment/depreciation

81

Kërkesë për ripërtëritjen e disenjos industriale
Request on renewal of the industrial design

82

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të transferimit të pronësisë mbi disenjon industriale
Request on the registration of the ownership transfer of the industrial design

83

Kërkesë për regjistrimin në regjistrin e disenjove industriale të kontrates se licenses
Request on the registration of the licence contract of the industrial designs

84

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të kontrates së pengut mbi disenjot industrial
Request on the registration of the pledge contract of the industrial designs

85

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të veprimeve përmbarimore mbi disenjot industrial
Request on the registration of the enforcement actions of the industrial designs

86

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimeve të tjera mbi disenjot industrial
Request on the registration of other changes of the industrial designs

87

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të adresës të aplikantit/pronarit të disenjos industriale
Request on the registration of the changed address of the applicant/owner of the industrial design

88

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të emrit të aplikantit/pronarit të disenjos industriale
Request on the registration of the changed name of the applicant/owner of the industrial design

89

Kërkesë për dorëheqje nga disenjo industriale
Request on waiver from the industrial design

90

Kërkesë për saktësimin e të dhënave mbi disenjon industriale
Request for specification on the data of industrial design

91

Kërkesë për shtyrje të afatit të publikimit të disenjos industriale
Request for extension on the publication deadline of the industrial design

TREGUES GJEOGRAFIKË / G E O G R A P H I C A L I N D I C AT I O N S
92

Kërkesë për rregjistrim të treguesit gjeografikë
Request on the registration of the geographical indication

93

Kërkesë për kundërshtimin e rregjistrimit të treguesit gjeografik
Request on the refusal of the registration of the geographical indication

94

Kërkesë për apelimin e vendimit të refuzimit të treguesit gjeografikë në dhomën për shfuqizim/zhvlerësim
Request on filing an opposition against the decision of invalidation of the geographical indication with the Chamber
for Invalidation/Revocation

95

Kërkesë për shfuqizimin e treguesit gjeografik në dhomën për shfuqizim/zhvlerësim
Request on geographical indication abolishment with the Chamber for abolishment/depreciation

96

Kërkesë për zgjatjen e afatit për plotësim dokumentacioni
Request for extension of the deadline for completing the documentation

19

RAPORTI VJETOR 2019
97

Kerkesë për ndryshime në specifikimet e produktit
Request on the change of the product specifications

98

Kerkesë për apelim në Bordin e Apelit
Request for appeal with the Board of Appeal

EMËRTIME ORIGJINE / A P P E L L AT I O N O F O R I G I N
99

Kërkesë për rregjistrim të emërtimit të origjinës
Request on the registration of the appellation of origin

100

Kërkesë për kundershtimin e rregjistrimit të emërtimit të origjinës
Request on the refusal of the registration of the appellation of origin

101

Kërkesë për apelimin e vendimit të refuzimit të emërtimit të origjinës ne dhomen per shfuqizim/zhvleresim
Request on filing an appeal on the decision to refuse the appellation of origin with the Chamber for abolishment/
depreciation

102

Kërkesë për shfuqizimin e emërtimit të origjinës në dhomën për shfuqizim /zhvlerësim
Request for appellation of origin abolishment with the Chamber for abolishment/depreciation

103

Kërkesë për zgjatjen e afatit për plotësim dokumentacioni të aplikimit për emërtim origjine
Request on the extension of the deadline for completing the documentation of the appellation of origin application

104

Kërkesë për ndryshime në specifikimet e produktit te emërtimit të origjinës
Request on the change of the product specifications of the appellation of origin

105

Kerkesë për apelim në Bordin e Apelit
Request for appeal with the Board of Appeal

TOPOGRAFI TË PRODUKTEVE GJYSËMPËRÇUES
/ TO P O G R A P H Y O F S E M I C O N D U C TO R P R O D U C T S
106

Kërkesë për regjistrim të topografisë së produktit gjysëmpërcues
Request on the registration of the topography of the semiconductor product

107

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit në adresës të topografisë së produktit gjysëmpërcues
Request on the registration of the changed address of the topography of the semiconductor product

108

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të emrit të aplikantit/pronarit të topografisë së produktit
gjysëmpërcues
Request on the registration of the changed name of the applicant/owner of the topography of the semiconductor
product

109

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të transferimit të pronësisë së topografisë së produktit gjysëmpërcues
Request on the registration of the ownership transfer of the topography of the semiconductor product

110

Kërkesë për regjistrimin në regjistër të kontratës së licensës së topografisë së produktit gjysëmpërcues
Request on the registration of the licence contract of the topography of the semiconductor product

111

Kërkesë për apelim pranë Bordit të Apelit
Request for appeal with the Board of Appeal

112

Kërkesë për kundërshtim të aplikimit të topografisë së produkteve gjysëmpërcues
Request on the refusal of the application of the topography of the semiconductor products

113

Kërkesë për dorëheqje nga topografia e produkteve gjysëmpërcues
Request on waiver from the topography of the semiconductor products

II. SHËRBIME TË TJERA / I I . O T H E R S E RV I C E S
114

Kërkesë për licensim si ekspert për Patentat e Shpikjeve dhe Modeleve të Përdorimit
Request for an expert licence for Invention Patents and Utility Models

115

Kërkesë për licensim si ekspert për disenjot industriale, markat tregtare dhe treguesit gjeografikë
Request for an expert licence for industrial designs, trademarks and geographical indications

116

Kërkesë për rinovim License te eksperteve për Patentat e Shpikjeve dhe Modeleve të Përdorimit
Request on the renewal of the Expert Licence for Invention Patents and Utility Models

117

Kërkesë për rinovim License të ekspertëve për disenjot industriale, markat tregtare dhe treguesit gjeografikë
Request on the renewal of the Expert Licence for industrial designs, trademarks and geographical indications

118

Kërkesë për licensim si Përfaqësues i autorizuar për patentat e shpikjeve dhe modeleve të përdorimit
Request for an authorised representative licence for Invention Patents and Utility Models
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119

Kërkesë për licensim si Perfaqesues i Autorizuar për disenjot industriale, markat tregtare dhe treguesit
gjeografikë
Request for an authorised representative licence for industrial designs, trademarks and geographical indications

120

Kërkesë për rinovim License per përfaqësuesit e autorizuar për patentat e shpikjeve dhe modeleve
të përdorimit
Request on the renewal of the authorised representative licence for Invention Patents and Utility Models

121

Kërkesë për rinovim license per perfaqesuesit e autorizuar për disenjot industriale, markat tregtare
dhe treguesit gjeografikë
Request on the renewal of the authorised representative Licence for industrial designs, trademarks
and geographical indications

122

Kërkesë për trajnim në qendrën e trajnimeve të Pronësisë Industrialë në DPPI
Request for training in the GDIP Industrial Property Training Centre

123

Kërkesë për lëshim të dokumentit të prioritetit të patentës për shpikje
Request on the issuance of priority document of the invention patent

124

Kërkesë për lëshimin e dokumentit të prioritetit për markën
Request on the issuance of the priority document for the trademark

125

Kërkesë për lëshim të dokumentit të prioritetit për modelin e përdorimit
Request on the issuance of the priority document of the utility model

126

Kërkesë për lëshimin e dokumentit të prioritetit për disenjo industriale
Request on the issuance of the priority document for the industrial design

127

Kërkesë për dokument prioriteti të topografisë së produkteve gjysëmpërcues
Request for priority document for the topography of the semiconductor products

128

Kërkesë për dokument prioriteti per treguesit gjeografikë
Request for priority document for geographical indications

129

Kërkesë për dokument prioriteti per emërtimet e origjinës
Request for priority document for appellations of origin

130

Kërkesë për për inspektim dosje per objektet e PI( marka, patenta,certifikatë të mbrojtjes shtesë, model
përdorimi, tregues gjeografik, disenjo industriale, emërtime të origjinës dhe topografive të produkteve
gjysmëpërcuese
Request for file inspection on IP objects (trademarks, patents, supplementary protection certificate, utility model,
geographic indication, industrial design, appellation of origin and topography of semiconductor products

131

Kërkesë për dublikatë për patentë për shpikje
Request for duplication of the invention patent

132

Kërkesë për dublikat për certificate te mbrojtjes shtese
Request for duplication of the supplementary protection certificate

133

Kërkesë për lëshim dublikati të akteve administrative mbi markat
Request on issuing a trademark administrative acts duplication

134

Kërkesë për dublikatë për model përdorimit
Request for duplication of a utility model

135

Kërkesë për lëshim dublikate të akteve administrative mbi disenjot industriale
Request on issuing an industrial designs administrative acts duplication

136

Kërkesë për lëshim dublikate të akteve administrative mbi emërtimet e origjinës
Request on issuing an appellation of origin administrative acts duplication

137

Kërkesë për dublikatë të topografisë së produkteve gjysëmpërcues
Request for duplication of the topography of the semiconductor products

138

Kërkesë për lëshim dublikate të akteve administrative mbi treguesit gjeografikë
Request on issuing a geographical indications administrative acts duplication

139

Kërkesë për hetim për patenta për shpikje
Request for investigation of the invention patent

140

Kërkesë për hetim për certifikatë të mbrojtjes shtesë për
Request for investigation of the supplementary protection certificate for

141

Kërkesë për hetim mbi markën
Request for investigation of the trademark

142

Kërkesë për hetim mbi disenjo industriale
Request for investigation of the industrial design
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143

Kërkesë për hetim për model përdorimi
Request for investigation of the utility model

144

Kërkesë për hetim mbi treguesit gjeografikë
Request for investigation of the geographical indications

145

Kërkesë për hetim mbi emërtimet e origjinës
Request for investigation of the appellations of origin

146

Kërkesë për hetim mbi topografinë e produkteve gjysëmpërcues
Request for investigation of the topography of the semiconductor products

147

Kërkesë për lëshim ekstrakti nga rregjistri i patentave për shpikje
Request on issuing the extract from the invention patents register

148

Kërkesë për lëshim ekstrakti nga rregjistri i modeleve të përdorimit
Request on issuing the extract from the utility models register

149

Kërkesë për lëshim ekstrakti nga rregjistri i disenjove industriale
Request on issuing the extract from the industrial designs register

150

Kërkesë për lëshim ekstrakti nga rregjistri i markave
Request on issuing the extract from the trademarks register

151

Kërkesë për lëshim ekstrakti nga rregjistri i treguesve gjeografikë
Request on issuing the extract from the geographical indications register

152

Kërkesë për lëshim ekstrakti nga rregjistri i emërtimeve të origjinës
Request on issuing the extract from the appellation of origin register

153

Kërkesë për ekstrakt nga rregjistri i topografive të produkteve gjysëmpërcues
Request on issuing the extract from the topography of semiconductor products register

154

Kërkesë për revokim të akteve administrative
Request for revocation of the administrative acts

22

STRATEGJIA KOMBËTARE E PRONËSISË
ANNUAL REPORT 2019
INTELEKTUALE 2016-2020
N AT I O N A L S T R AT E G Y O F
INTELLECTUAL PROPERTY 2016-2020
Qëllimi i Qeverisë Shqiptare në fushën e Pronësisë Intelektuale (PI) është të stimulojë zhvillim
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
të objekteve të PI-së.

The Albanian Government’s objective in the field
of Intellectual Property (IP) is to stimulate economic growth, scientific and cultural development in the country, to ensure proper functioning of the internal market, by striking the right
balance between the rights of the owners of
intellectual property objects. and user interests
as well as strengthen the IP objects registration
system.

Në të njëjtën linjë me politikat e qeverisë është
edhe qëllimi i Strategjisë Kombëtare të Pronësisë Intelektuale 2016-2020, miratuar me VKM
nr. 527, datë 20.07.2016

Furthermore, in alignment with the government’s
policies stands the National Strategy of Intellectual
Property 2016-2020, adopted by DCM no. 527 ,
dated 20.07.2016

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
duke qenë në rolin e sekretariatit teknik të
monitorimit dhe zbatimit të Strategjisë Kombëtare
të Pronësisë Intelektuale (2016-2020) ka luajtur
një rol tepër aktiv në përmbushjen e indikatorëve
brenda afateve të përcaktuara edhe nga institucionet e tjera. Sot, nga të gjithë indikatorët e
përcaktuar për t`u realizuar në planin e veprimit
deri në vitin 2019 kemi vetëm tre në proces
realizimi ku institucione përgjegjëse janë ISHMT
dhe DDA.

The General Directorate of Industrial Property,
being in the role of the technical secretariat
for monitoring and implementing the National
Strategy on Intellectual Property (2016-2020)
has played a very active role in meeting the
indicators within the deadlines set by other
institutions. Actually, out of all the indicators set to
be implemented in the action plan by 2019, there
are only three in the process of implementation
where the responsible institutions are the SIMS
and DC.

Sa i përket realizimeve, DPPI ka përmbushur të
gjitha detyrimet strategjike. Jemi fokusuar mjaft në
rritjen dhe forcimin e bashkëpunimit me institucionet
vendase dhe të huaja. Këto marrëveshje, kanë
për synim nxitjen e bashkëpunimit pёr tё forcuar
dhe zhvilluar sistemet e pronësisë industriale
ekzistuese, duke krijuar një mekanizëm pёr tё
patur shkëmbim të rregullt të informacionit dhe të
praktikave mё tё mira.

In terms of achievements, the GDIP has met
all strategic objectives. We are very focused
on enhancing and strengthening cooperation
with local and foreign institutions. These
agreements aim at encouraging collaboration
to strengthen and develop existing Industrial
Property systems, by creating a mechanism
for regular exchange of information and best
practices.

Gjatë vitit 2019 u realizuan dy mbledhje monitorimi, ashtu siç dhe është e parashikuar në këtë
dokument strategjik, mbledhja e parë u realizua
në 24 qershor 2019 dhe mbledhja e dytë në 27
dhjetor 2019.

During 2019 two monitoring meetings were
held, as foreseen in this strategic document,
the first meeting being held on 24 June 2019
and the second meeting on 27 December
2019.
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II. INFORMACION MBI
DREJTUES TË DPPI-së

ORGANIN

II. INFORMATION ON
GOVERNING BODY

THE

GDIP

VENDIMET E KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË
DPPI PËR VITIN 2019

DECISIONS OF GDIP SUPERVISORY
COUNCIL FOR 2019

Këshilli Mbikëqyrës është organ drejtues i
DPPI. Ky është një organ kolegjial, i përbërë
nga pesë anëtarë, kryetari dhe katër anëtarë,
nga të cilët:

The Supervisory Council is the governing body
of GDIP. It is a collegial body, consisting of five
members, the chairman and four members, of
whom:

a) një jurist;

a) a jurist.

b) një financier;

b) an accountant.

c) një anëtar i kabinetit të Kryeministrit;

c) a member of the Prime Minister’s cabinet.

ç) një anëtar i kabinetit të ministrit përgjegjës për
ekonominë;

d) a member of the cabinet of the Minister
responsible for economy.

d) një anëtar nga struktura që mbulon investimet
e huaja.

e) a member from the structure covering foreign
investments.

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës emërohen nga
ministri përgjegjës për ekonominë.

The members of the Supervisory Council are appointed by the Minister responsible for economy.

→ Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës
janë:

→ The competences of the Supervisory
Board are:

-

Mbikëqyrja e veprimtarisë së DPPI-së
dhe ushtrimi i çdo kompetencë tjetër
sipas ligjit

-

Supervision of the GDIP activity and exercising any other competences pursuant to
the law.

-

Miratimi i programeve të zhvillimit të DPPI-së

-

Approval of GDIP developing programs

-

Miratimi i rregullores së brendshme të
organizimit dhe të funksionimit të DPPI-së

-

Approval of the internal regulation on the
organisation and functioning of GDIP.

-

Miratimi i strukturës dhe organikës së
DPPI-së me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm pas marrjes së dakordësisë nga
ministri përgjegjës për administratën publike dhe ministrit përgjegjës për financat

-

Adoption of the structure and organisational
chart of GDIP with the proposal of the General
Director upon approval of the Minister
responsible for the public administration and
the Minister responsible for finances.

-

Miratimi i programit financiar të DPPI-së si
dhe projektbuxhetin, i cili më pas miratohet
nga Këshilli i Ministrave

-

Adoption of GDIP financial program and
draft-budget, which afterwards will be
approved by the Council of Ministers

-

Miratimi i projektit për nivelin e pagave
të punonjësve të DPPI-së, i cili më pas
miratohet nga Këshilli i Ministrave

-

Approval of the project on the level of salaries of GDIP employees, which afterwards
will be approved by the Council of Ministers

-

Miratimi çdo vit i kritereve dhe masave për
shpërblimet stimuluese të personelit për
efektivitetin e shërbimit të kryer në DPPI,
me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm

-

Annual approval of the criteria and measures for the staff remunerations, on the
effectiveness of the services provided to
GDIP, as proposed by the General Director
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-

Miratimi i kushteve, afateve dhe procedurave për ofrimin e shërbimeve me mjete

-

Approval of the terms, conditions and
procedures of service provision through

-

elektronike nga DPPI-ja, me propozim të
Drejtorit të Përgjithshëm.

-

electronic means from GDIP, as proposed
by the General Director.

Në mbështjetje të Nenit 189/b, të Ligjit Nr. 9947,
datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale”,
i ndryshuar, me urdhërin Nr. 2272/4, datë
24.04.2017, të ministrit të Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, “Për
ngritjen e Këshillit Mbikëqyrës të Drejtorisë së
Përgjithshme të Pronësisë Industriale, është
ngritur Këshilli Mbikëqyrës i DPPI-së, me një
mandat tre vjeçar.

Pursuant to Article 189/b of Law No. 9947 ,
dated on 07.07.2008 “On Industrial Property”, as amended, by Order No. 2272/4, dated
24.04.2017, of the Minister of Economic Development, Tourism, Trade and Enterprise, “On
establishing the Supervisory Council of the
General Directorate of Industrial Property”, the
Supervisory Council of GDIP was established
with a three year term.

→ Këshilli Mbikëqyrës i DPPI-së përbëhët
nga:

→ GDIP Supervisory Council consists
of:

1. Znj.Vilma Çausholli, financier, kryetar.

1. Mrs. Vilma Çausholli, accounting expert,
chairman.

2. Znj.Vjollca Vasjari, jurist, anëtar;
3. Znj. Jona Dundo, anëtar;
4. Znj. Elena Boriçi, anëtar;

2. Mrs. Vjollca Vasjari, jurist, member.
3. Mrs. Jona Dundo, member.
4. Mrs. Elena Boriçi, member.

5. Znj. Dorina Patuzi, anëtar

5. Mrs. Dorina Patuzi, member.

→ Këshilli Mbikëqyrës i DPPI-së, për vitin
2019 ka marrë vendimet si më poshtë:

→ The Supervisory Council of GDIP for
2019 has made the following decisions:

→ Vendim

nr.1, datë 31.01.2019 “Për miratimin e buxhetit të përkohshëm të DPPIsë”

→ Decision

No.1, dated 31.01.2019
“On approval of temporary budget of
GDIP”

→ Vendim nr.2, datë 31.01.2019 “Për emerimin e anetarëve të Bordit të Apelit të
DPPI-së”;

→ Decision

No.2 dated 31.01.2019 “On
appointment of Members of the GDIP
Board of Appeal”.

→ Vendim nr.3, datë 08.04.2019 “Për miratimin e buxhetit të përkohshëm të DPPIsë, deri në miratimin e tij nga Këshilli i
Ministrave”;

→ Decision No.3 dated 31.01.2019 “On
approval of temporary budget of GDIP,
up to final approval by the Council of
Ministers”.

→ Vendim nr.4, datë 08.04.2019 “Për miratimin e rregullores së Brendshme të DPPIsë”;

→ Decision

No.4, dated 08.04.2019
“On approval of internal regulation of
GDIP”

→ Vendim nr.5, datë 19.04.2019 “Për miratimin e disa ndryshimeve në programin
financiar të DPPI-së, për vitin 2019”,;

→ Decision

No.5 dated 08.04.2019 “On approval of some amendments in the financial programme of GDIP, for the year 2019”,.

→ Vendim nr.6, datë 19.04.2019 “Për përcaktimin e tre punonjesve me kontratë”;

→ Decision no.6 dated 19.04.2019 “On designation of three contractual employees”.
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→ Vendim nr.7, datë 19.04.2019 “Për një
ndryshim në përbërjen e anëtarëve të
Bordit të Apelit të DPPI-së”;

→ Decision

No.7 dated 19.04.2019 “On a
change on composition of Members of the
GDIP Board of Appeal”.

→ Vendim nr.8, datë 27.11.2019 “Për miratimin e programit financiar të DPPI-së
dhe projekt buxheti 01 Janar- 31 Dhjetor
2020”;

→ Decision no. 8, dated 27.11.2019 “On the
approval of the financial program of the
GDIP and the draft budget 01 January - 31
December 2019”.

→ Vendim nr.9, datë 27.11.2019 “Për përcaktimin e katër punonjësve me kontratë
të përkohshme pranë DPPI-së, për vitin
2020”;

→ Decision no.9 dated 27.11.2019 “On the
designation of four employees with a
temporary employment contract at GDIP
for 2020”.

→ Vendim nr.10, datë 27.11.2019 “Për miratimin e disa ndryshimeve në programin
financiar të vitit 2019”;

→ Decision

No.10 dated 27.11.2019 “On approval of some amendments in the financial
programme of GDIP, for the year 2019”,.

→ Vendim nr.11, date 26.12.2019 “Për miratimin e buxhetit të përkohshëm të DPPIsë, për vitin 2020 deri në miratimin e tij me
Vendim të Këshillit të Ministrave”;

→ Decision No.11 dated 26.12.2019 “On
approval of temporary budget of GDIP, for
2020, up to final approval by Decision of
the Council of Ministers”.

→ Vendim nr.12, datë 26.12.2019 “Për miratimin e Kodit të Etikës për Drejtorinë e
Përgjithshme të Pronësisë Industriale”;

→ Decision no.12 dated 26.12.2019 “”On
approval of the Code of Ethics for
GDIP”.
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REGJISTRIMI I OBJEKTEVE
TË PRONËSISË INDUSTRIALE
R E G I S T R AT I O N O F I N D U S T R I A L
P R O P E RT Y O B J E C T S
Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
(DPPI) është institucion publik jo-buxhetor që
regjistron, administron dhe promovon objektet e PI-së.

General Directorate of Industrial Property
(GDIP) is an extra-budgetary public institution,
which registers, manages and promotes IP
objects.

Drejtoria e Ekzaminimit si pjesë e DPPI-së ka
si detyrë funksionale regjistrimin e objekteve
të PI-së, si dhe administrimin e regjistrave
të këtyre objekteve. Drejtoria e Ekzaminimit ka
në përbërje të saj 17 punonjës, të cilët janë të
strukturuar në 3 sektorë si më poshtë:

The Examination Directorate as part of the
GDIP has the functional task of registering the IP
objects as well as administering the registers
of these objects. The Examination Directorate is
composed of 17 employees, which are structured
in 3 Sectors as follows:

1. Sektori i patentave dhe modeleve të përdorimit
i cili ka në përbërje të tij 4 punonjës dhe ka
si detyrë kryesore ekzaminimin e aplikimeve
për patenta dhe modele për dorimi si dhe
administrimin e regjistrave për këto objekte.

1. The Patent and Utility Models Sector which
has 4 employees and has the main task of
examining patent applications and usage
models and managing the registries for
these objects

2.

Sektori i markave, disenjove industriale dhe
treguesve gjeografikë, i cili ka në përbërje
të tij 7 punonjës, dhe ka si detyrë kryesore
ekzaminimin e aplikimeve për marka, disenjo industriale, tregues gjeografikë dhe
emërtime të origjinës si dhe administrimin
e rregjistrave për këto objekte. Pjesë e këtij
sektori është edhe Dhoma për shqyrtimin e
kundërshtimeve, anëtarët e të cilit caktohen
me urdhër nga Drejtori i Përgjithshëm.

2. The Patent and Utility Models Sector which
has 7 employees and has the main task
of examining patent applications and usage models and managing the registries
for these objects. The Dispute Resolution
Chamber is part of this Sector, the members of which are elected by order of the
General Director.

3. Sektori i pritjes dhe informacionit, i cili ka në
përbërje të tij 5 punonjës dhe ka si detyrë
kryesore pritjen e aplikimeve, lëshimin e
datës së depozitimit, dorëzimin e akteve
administrative, dixhitalizimin e dokumentacionit, hartimin dhe publikimin e buletineve
të PI-së, importimin e të dhënave, hartimin
e raportimeve mbi të dhënat e objekteve,
publikimin e regjistrit on-line, dhe dhënien e
informacionit në lidhje me objektet e PI-së.

3. The Reception and Information Sector, which
has 5 employees and has as its maintask
the reception of applications, issuance of
filing date, submission of administrative
acts, digitalization of documentation, drafting and publishing of IP bulle tins, import
of data, compiling facility data reports, publishing on-line logs, and providing information about IPobjects.

OBJEKTIVAT E DREJTORISË SË EKZAMINIMIT GJATË VITIT 2019

EXAMINATION DIRECTORATE OBJECTIVES
FOR THE YEAR 2019

OBJEKTIV: Ekzaminimi i objekteve të Pronësisë
Industriale në mbështetje të Ligjit 9947 datë
07.07.2008, “Pronësinë Industriale”, i ndryshuar,
duke ofruar një shërbim sa më të shpejtë dhe cilësor

OBJECTIVE: Examination of Industrial Property
objects pursuant to Law 9947 dated 07.07.2008,
“On Industrial Property”, as amended, providing
a fast and qualitative service.
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Ekzaminimi i objekteve të pronësisë industriale
në mbështetje të Ligjit 9947 datë 07.07.2008,
“Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, është
detyrë funksionale e Drejtorisë së Ekzaminimit
dhe fokusi i kësaj drejtorie ka qenë rritja e cilësisë
së ekzaminimit duke ofruar një shërbim sa më
të shpejtë dhe cilësor nëpërmjet respektimit të
afateve dhe procedurave të ekzaminimit, sipas
standardeve bashkëkohore për mbrojtjen e
pronësisë industriale në Republikën e Shqipërisë.

Examination of industrial property objects pursuant to Law 9947, dated 07.07.2008, “On Industrial Property”, as amended, is a functional task
of the Examination Directorate and the focus of
this Directorate has been to increase the quality
of the examination by providing a more efficient
service. fast and qualitative by respecting the
examination deadlines and procedures, according to the modern standards for protection of industrial property in the Republic of Albania

Në funksion të realizimit të këtij objektivi nga
Drejtoria e Ekzaminimit janë marrë masat e
mëposhtme:

In order to achieve this objective, the following
measures have been taken by the Examination
Directorate:

 Është rritur numri i akteve administrative të
hartuara gjatë ekzaminimit të objekteve të PI-së
në vitin 2019 në krahasim me një vit më parë, si
pasojë e:

 The number of administrative acts drafted
during the examination of the IP objects
in 2019 has increased compared to the
previous year, as a result of:

→ Rritjes së numrit të aplikimeve të ekzaminuara
krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më
parë;

→ Increase in the number of applications
examined compared to the same period of
the previous year.

→ Rritjes së cilësisë së ekzaminimit;

→ Enhancement in the quality of examination.

→ Ofrimi i shërbimeve të reja ex-oficcio nga
zyra si:

→ Providing new ex-oficcio services by the
office such as:

a. Hartimi dhe dërgimi i raporteve të hetimit,
i cili ndikon ndjeshëm në parandalimin e
konflikteve të mundshme.

a. Drafting and delivery of investigative reports, which significantly affect in the prevention of potential conflicts.

b. Njoftime mbi korrigjimin ex-officio të llojit të
markës në kuadër të rritjes së cilësisë së
markave të rregjistruara.

b. Notifications on ex-oficcio rectification of
trademark in the context of increasing the
quality of registered trademarks.


Është përditësuar udhërrëfyesi i markave
në funksion të standardizimit të procedurave të
ekzaminimit.

 The trademark guide has been updated
to standardize the examination procedures.

 Është rritur numri i publikimit të buletinëve të PIsë. Tani publikohet nga një buletin për çdo objekt
të PI në çdo javë. Shtimi i numrit të buletinëve të
PI-së ndikon në kohëzgjatjen e procedurave të
ekzaminimit për markat treg-tare si dhe në fillimin
e mbrojtjes për patentat evropiane. Në vitin 2013
markat tregtare publi-koheshin çdo tre muaj,
ndërsa prej vitit 2019, ato publikohen çdo javë
duke ndjekur praktikat e zyrave ndërkombëtare.
Vetëm nga publikimi i përjavshëm i markave
tregtare, koha e ekzaminimit të tyre është shkurtuar
afërsisht me dy muaj.

 The number of publications of IP bulletins
has increased. Currently it is published by
a bulletin for each IP object each week.
The increase in the number of IP bulletins
affects the duration of trademark examination procedures as well as the launch of
protection for European patents. In 2013,
trademarks were published quarterly, and
by 2019, trademarks are published weekly
in accordance with the international offices’
practices. Due to the weekly publication of
trademarks, the examination time has been
reduced by approximately two months.
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objektet e pronësisë industriale nga momenti
i pranimit në sektorin e pritjes, ekzaminimin
dhe vendimin përfundimtar”.

erty objects from their receipt at the Reception Sector, their examination and final
decision”

 Janë trajnuar ekzaminuesit nga organizatat
ndërkombëtare në fushën e pronësisë
industriale.

 Examiners have been trained by international organizations in the field of industrial
property.

OBJEKTIV: Hartimi i ndryshimeve ligjore për
transpozimin e direktivës se BE-së, “Mbi sekretin
tregtar”.

OBJECTIVE: Drafting of legal amendments
for transposition of EU directive, “On trade
secret”

Ky objektiv u realizua në kohë, dhe Drejtoria e
Ekzaminimit ofroi kontributin e vet në realizimin
e tij.

This objective was achieved in time, and the
Examination Directorate provided its contribution
in achieving it.

OBJEKTIV: Kapitullit 7 “Pronësia Intelektuale”
procesi screening, janë bërë rregullime në tabelat e përputhshmërisë sipas formatit të kërkuar
me anëtarët e tjerë të DPPI që janë caktuar
për çdo direktive. Drejtoria e Ekzaminimit ka 5
anëtarë në grupin e punës për këtë proces, të
përfshirë në të gjitha direktivat për pronësinë
industriale.

OBJECTIVE: Chapter 7 “Intellectual Property”
screening process, adjustments are made to
the compliance tables according to the format
required with other GDIP members assigned
to each directive. The Examination Directorate
has 5 members in the working group on this
process, engaged in all industrial property
directives.

- Është plotësuar tabela, në vijim të punës
për vlerësimin e impaktit të propozimeve
për lehtësimin /thjeshtëzimin / digjitalizimin
e procedurave (leje / licenca / autorizime /
shërbime).

- The following table is completed to assess the impact of proposals for facilitation/simplification / digitization procedures (permits / licenses / authorizations
/ services).

- Është hartuar informacioni në kuadër të
nënkomitetit të “Bujqësisë dhë Peshkimit”
për mbledhjen që u mbajt në Bruksel, më
datë 06/12/2019 dhe pjesëmarrja në takimin
parapërgatitor të organizuar në MEPJ.

- Information has been compiled in the framework of the Subcommittee on “Agriculture and
Fisheries” for the meeting held in Brussels on
06/12/2019 and participation in the preparatory meeting organized in MEFA.

ECURIA E DETYRAVE FUNKSIONALE TE
DREJTORISË SË EKZAMINIMIT GJATË VITIT
2019

PERFORMANCE OF THE EXAMINATION
DIRECTORATE FUNCTIONAL TASKS FOR
THE YEAR 2019

Gjatë vitit 2019, në Drejtorinë e Përgjithshme
të Pronësisë Industriale janë paraqitur 9.256
kërkesa në lidhje me objektet e PI-së, nga të
cilat 2088 janë aplikime kombëtare për regjistrim
të objekteve të PI-së.

During 2019, at the General Directorate of
Industrial Property were filed 9,256 claims
related to IP objects, of which 2088 are
national applications for registration of IP
objects.

Gjatë këtij viti, gjatë procesit të ekzaminimit të
objekteve të PI-së dhe kërkesave në lidhje me
to, pasi janë ekzaminuar 9.256 kërkesa dhe
janë pranuar 3.070 dokumente plotësues, DPPI,
ka hartuar dhe lëshuar në total 14.048 akte

In the course of 2019, during the process of
examining the IP objects and related claims,
after 9,256 requests were examined and
3,070 additional documents were received,
the GDIP drafted and issued a total of 14,048
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administrative, nga të cilat 3.262 janë regjistrime
të objekteve të PI-së, dhe 4.780 janë pasqyrime
në regjistër të ndryshimeve në lidhje me këto
objekte.

administrative acts, of which 3,262 were
registrations of IP objects, and 4,780 are reflections in the register of the changes related
to these objects.

Drejtoria e Ekzaminimit, gjatë vitit 2019, ka përgatitur dhe publikuar në total 74 Buletinë për
Pronësinë Industriale, konkretisht, 40 publikime të
buletinit të markave tregtare, disenjove industriale,
treguesve gjeografikë dhe emërtimeve të origjinës
si dhe 34 publikime të buletinit të patentave për
shpikje, si dhe të modeleve të përdorimit.

The Directorate of Examination, during 2019, has
prepared and published a total of 74 Industrial
Property Bulletins, in particular, 40 publications
of the trademark bulletin, industrial designs, geographical indications and appellations of origin,
and 34 publications of the invention patent
bulletin, as well as utility models.

Drejtoria e Ekzaminimit ka hartuar 14. 048
akte administrative si dhe ka pritur 29 kërkesa
për regjistrim të objekteve të PI-së, si dhe 122
kërkesa në lidhje me mirëmbajtjen e këyre
objekteve.

The Examination Directorate has drafted
14, 048 administrative acts and has received
29 requests for registration of IP objects, as
well as 122 requests for maintenance of such
objects.

• MARKAT

• TRADEMARKS

Në Republikën e Shqipërisë, mbrojtja e markave
realizohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale. DPPI realizon ekzaminimin
formal dhe në substancë për aplikimet kombëtare
dhe ekzaminimin në substancë për aplikimet
ndërkombëtare për markë të ardhura nga Sistemi
i Madridit.

In the Republic of Albania, the trademark
protection is provided by the General Directorate
of Industrial Property. GDIP conducts formal and
substantive examination for national applications
and substantive examination for international
trademark applications derived from the Madrid
System.

Gjatë vitit 2019, DPPI përgatiti Manualin e Ekzaminimit të objekteve të pronësisë industriale, që
do t’i shërbejë ekzaminuesve të rinj për t’u njohur
me hapat që ndiqen nga depozitimi i aplikimit
deri tek lëshimi i certifikatës së regjistrimit.

During 2019, the GDIP prepared the Industrial
Property objects Examination Manual, which will
serve new examiners to familiarize themselves
with the following steps from filing an application
up to issuing a registration certificate.

Sektori i markave, disenjove industriale, treguesve gjeografik dhe emërtimeve të origjinës së
DPPI, duke zbatuar me përpikmëri ligjin Nr. 9947,
datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i
ndryshuar dhe aktet nënligjore dalë në zbatim
të tij, në saj të një pune dhe angazhimi kolektiv,
lëshoi certifikatën e markës me numër regjistrimi 20.000.

Sector of Trademarks, Industrial Designs, Geographical Indications and Appellations of Origin in
GDIP, strictly acting in compliance with Law no.
9947, dated 07.07.2008, “On Industrial Property”,
as amended and its bylaws, issued through
a collective work and engagement, issued a
trademark certificate with registration number
20,000.

Në lidhje me zhvillimin e mëtejshëm të procesit
të ekzaminimit të markave, DPPI bashkëpunon
me Zyrën Evropiane të Pronësisë Intelektuale
(EUIPO) duke marrë pjesë në të gjitha takimet që zhvillohen në lidhje me praktikat e
përbashkëta (CP) për markat dhe jep mendimin
e saj në lidhje me to.

In relation to the further development of
the trademark examination process, the
GDIP coo-perates with the European Union
Intellectual Property Office (EUIPO) by participating in all meetings held on common
trademark practices (CPs) and provides its
opinion upon them.
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2019 në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale janë paraqitur për
Përgjatë
vitit 2019,

regjistrim marke në total 1.157 aplikime.

Përgjatë vitit 2019, në Drejtorinë e Përgjithshme
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Industrial Property for trademark registration.

gjatë vitit 2019 janë depozituar 2.664 .

Përsa i takon aplikimeve ndërkombëtare (MarrëAs far as international applications (Madrid
veshja dhe Protokolli i Madridit) rezulton se gjatë
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Referring to the 5-year period (2015-2019), the
trend of national and international applications
has been an increasing trend.

Në totalin e aplikimeve kombëtare për regjistrim
në vitin 2019 arritën në 778.
marke, aplikimet nga subjektet shqiptare në
vitin 2019 arritën në 778.
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Përveç aplikime për regjistrim marke gjatë vitit
2019, pranë DPPI janë paraqitur 455 kërkesa
për ripërtëritje marke.

In addition to applications for trademark registration during 2019, 455 trademark renewal applications have been filed with the GDIP.
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•    REGJISTRIME TË MARKAVE KOMBËTARE
DHE NDËRKOMBËTARE

• NATIONAL AND INTERNATIONAL TRADEMARK REGISTRATIONS

Gjatë vitit 2019, janë lëshuar në total 980 certifikata regjistrimi marke, nga 816 të lëshuara në
vitin 2018, pra kemi një rritje me 20%.

During 2019, a total of 980 trademark registration
certificates were issued, in comparison to 816
issued in 2018, resulting in a 20% increase.
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Ndërkohë, gjatë vitit 2017 janë regjistruar 803
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Rritja e numrit të stafit dhe përkushtimi për
The increase in the number of staff and the
realizimin
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sollidhe
rritjepërkushtimi
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të realizimin
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to accomplish
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led totë an
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e detyrave
solli rritje
volumit
punës së kryer.
increase in the volume of work performed.

punës së kryer.

Numri i ripërtëritjeve të markave kombëtare
ka patur një trend të qëndrueshëm.

The number of national trademarks renewals
has had a steady trend.

• RENDITJA SIPAS DISA KLASAVE TË KLASIFIKIMIT TË NICËS TË APLIKIMEVE KOMBËTARE
DHE NDËRKOMBËTARE (viti 2019)

• LISTING ACCORDING TO NICE CLASSIFICATION OF CLASSES FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL APPLICATIONS (2019)

Në vitin 2019, në aplikimet ndërkombëtare sipas
klasave të Klasifikimit të Nicës, numrin më të
madh e zenë aplikimet me produktet që i takojnë
klasës 9 (përfshijnë software kompjuterash),
ndjekur nga aplikimet që i takojnë klasës 35
(përfshijnë marketingun dhe reklamat), aplikimet me produktet e klasës 5 (produkte farmaceutike, sanitare dhe veterinare), klasës 3,
28
(produkte të pastrimit) shërbimet e klasave 41
(përfshijnë edukimin, aktivitetet sportive dhe
kulturore) dhe klasa 42, etj.

In 2019, in international applications according
to Nice Classification classes, the largest number consist of applications with Class 9 products
(which include computer software), followed
by Class 35 applications (which include marketing and advertising), applications with
Class 5 products (pharmaceuticals, sanitary
and veterinary products), Class 3, (including
cleaning products) services of Class 41 (including education, sports and cultural activities)
and Class 42, etc.

Ndërsa vitin e kaluar, numrin më i madh i aplikimeve
i takon klasës 35 të Klasifikimit të Nicës.

While last year, the largest number of applications
belongs to Class 35 of the Nice Classification.

Numri i ripërtëritjeve të markave kombëtare ka patur një trend të qëndrueshëm.
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Nicës.
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dhe veterinare),
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klasës 30 (kafe, çaj etj) dhe
etj.
Class 3 (cosmetics).
klasa 3 (preparate kozmetike), etj.
Gjithashtu, edhe vitin e kaluar shërbimet e klasës 35 të Klasifikimit të Nicës, zënë numrin më
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Also, last year the services of Class 35 of Nice
Gjithashtu,
vitin e kaluar shërbimet e
të madhedhe
të aplikimeve.
Classification occupy the largest number of
klasës 35 të Klasifikimit të Nicës, zënë numrin
applications.
më të madh të aplikimeve.
29

300

Aplikime kombëtare sipas klasave - viti 2019
275

250

Rënditja sipas
klasave në
aplikimet
kombëtare dhe
ndërkombëtare

200
152 149

150

118 114
106 97

100
50

0

0

82 74 73

62 61 57 57
47 39
0

NUMRI I APLIKIMEVE SIPAS VENDIT TË ORIGJINËS SË APLIKANTIT
34
Nëse vërejmë numrin e aplikimeve kombëtare për marka në vitin 2018 sipas vendit të

origjinës së aplikantit, vëmë re se SHBA e ndjekur nga Italia, Kina, Mbretëria e Bashkuar,

118 114
106 97

100
50

0

82 74 73

62 61 57 57
47 39

0

0

ANNUAL REPORT 2019

• NUMBER OF APPLICATIONS ACCORDING
• NUMRI I APLIKIMEVE SIPAS VENDIT TË
I APLIKIMEVE SIPAS VENDIT
TËAPPLICANT’S
ORIGJINËS SË
APLIKANTIT
TO THE
COUNTRY
OF ORIGIN
ORIGJINËS SËNUMRI
APLIKANTIT

Nëse vërejmë
numrin
e aplikimeve
kombëtare
për markathenënumber
vitin 2018
sipas vendit
të
Considering
of national
trademark
Nëse vërejmë
numrin e
aplikimeve
kombë-tare
applications
in 2018,
according
to the
applicant’s
për marka
në vitinsë2018
sipas vendit
të origjinës
origjinës
aplikantit,
vëmë re
se SHBA e ndjekur
nga Italia,
Kina,
Mbretëria
e Bashkuar,
country of origin, we notice that the US followed
së aplikantit, vëmë re se SHBA e ndjekur nga
Zvicra,
Turqia,
Serbia, Kosova,
kanë numrin
më tëthe
madh
të aplikimeve
kombëtare
në
by Italy,
Sectored
Kingdom,
Switzerland,
Italia, Kina,
Mbretëria
e Bashkuar,
Zvicra,etj,
Turqia,
Serbia, Kosovo, etc. have the largest number of
Serbia, Shqipëri.
Kosova, etj, kanë numrin më të madh të
national applications in the Republic of Albania.
aplikimeve kombëtare në Shqipëri.

Numri i aplikimeve për marka kombëtare
sipas vendit të origjinës së aplikantit
11

32

17

8

23 7 10
17 8

6
32

0

0

ALBANIA
USA
ITALI
UNITED KINGDOM
SWITZERLAND
SERBIA
KOSOVA
TURKEY
NETHERLAND
FRANCA
JAPAN
GREQIA
KINA

0

121
778

The largest number of international trademark
Numrin më madh të aplikimeve ndërkombëtare
Numrin
më
madh
të
aplikimeve
ndërkombëtare
për marka
vitin
sipas vendit
applications
in në
2019
by 2019
applicant’s
countrytë of
për marka në vitin 2019 sipas vendit të origjinës
origin
are occupied
bynga
the Gjermania,
People’s Republic
së aplikantit,
e zësë
Republika
Popullore
e Kinës ePopullore
origjinës
aplikantit,
e zë Republika
e Kinës
e ndjekur
Italia,
of China followed by Germany, Italy, USA, Secndjekur nga Gjermania, Italia, SHBA, Mbretëria
SHBA,Turqia,
Mbretëria
e Bashkuar,
Turqia,
Franca, Austria,
Spanja, Serbia,
tored Kingdom,
Turkey,etj.
France, Austria, Spain,
e Bashkuar,
Franca,
Austria,
Spanja,
RAPORT VJETOR 2019
Serbia, etc.
Serbia, etj.

418

30

333
268 256

191

158

134 130
74

60

43

42

35

34

29

27

21

Numri I aplikimeve për marka ndwrkombërare sipas vendit të origjinës të aplikantit

SUBJEKTET SHQIPTARE ME MËSHUMË APLIKIME MARKASH
Tabela e mëposhtme tregon subjektet shqiptare që kanë aplikuar më shumë marka, në vitin
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• SUBJEKTET SHQIPTARE ME MËSHUMË
APLIKIME MARKASH

• ALBANIAN SUBJECTS WITH
TRADEMARKS APPLICATIONS

Tabela e mëposhtme tregon subjektet shqiptare
që kanë aplikuar më shumë marka, në vitin
2019.

The table below lists the 11 Albanian entities
that have registered the most trademarks in year
2018.

Nr./ No.

SUBJEKTI / SUBJECT

MORE

NUMRI I APLIKIMEVE
NUMBER OF APPLICATIONS

1

TELEKOM ALBANIA SH.A

57

2

ZICO SHA

7

3

ALADIN EXPRESS

6

4

NETTRADE ALBANIA SH.P.K

6

5

TEKNOXGROUP SHQIPERI

6

6

BIRRA PEJA

6

7

ALEHANDRO

5

8

ANHEL SHPK

5

9

GLOBAL LOGISTIC SH.P.K [AL]

5

10

MODE WEST SHPK

5

11

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR

5

12

SERVET DAUTI

5

• FAZAT E DOSJEVE TË APLIKIMEVE PËR
VITIN 2019

• STAGES FOR APPLICATION FILES IN
2019

Në lidhje me dosjet e aplikimeve të depozituara në
vitin 2019, nuk ka asnjë dosje të paekzaminuar.

From the application files submitted in 2019,
every file has been examined.

Nga 1.157 aplikime kombëtare, vetëm 183 prej
tyre janë në fazën e ekzaminimit formal (aplikimeve i është lëshuar dëshmia e depozitimit)
nga 272 dosje aplikimi që ishin për vitin 2018.

From a total of 1,157 national applications,
only 183 are in the stage of formal examination
(applications have been issued with a Deposit
Certificate).

220 aplikime janë ekzaminuar dhe janë në fazë
publikimi në krahasim me 208 aplikime në vitin
2018.

220 applications have been examined and are
in the phase of publication compared to 208
applications in 2018.

Nga aplikimet e vitit 2019, për 201 prej tyre,
ka përfunduar procedura e aplikimit dhe janë
regjistruar në krahasim me 176 aplikime të
regjistruara në vitin 2018. Ndërsa është rritur
numri i markave që kanë përfunduar procesin
e ekzaminimit në vitin 2019, është ulur numri i
markave që kanë statusin për t’u refuzuar, nga
80 në vitin 2018 në 52 aplikime në vitin 2019.

201 of the year 2019 applications, the application
procedure has been completed and registered
in comparison to 176 applications registered
in 2018. Hence the number of trademarks that
have completed the examination process in 2019
has increased, the number of trademarks with the
status of being rejected has declined, from 80 in
the year 2018 to 52 applications in 2019.
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Grafiku i mëposhtëm tregon fazën e aplikimeve të vitit 2019.

The graph below indicates the stage of
national applications in 2019:
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Fazat e aplikimeve kombëtare- viti 2019
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Përveç aplikimeve të vitit 2019, gjatë këtij
In addition to the 2019 applications, during
viti janë ekzaminuar dhe aplikimet e viteve të
2019 the number of applications reached the
mëparshme duke kryer dhe lëshuar, në total
total of 26,886 applications by examining and
26.886 (7812 dokumente dhe 19074 veprime).
the applications of the previous year (7812
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gjatë
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documents and 19074 actions). While in 2018,
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013kryer
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dhe 17458
a total
of 24,471 (7,013
documents
and 1,7458
mëparshme
duke
dhe lëshuar,
në total 26.886
(7812dokumente
dhe
19074 veprime).
veprime), pra, kemi një rritje në total në vitin
acts) were completed and issued, therefore we
Ndërsa, në vitin 2018, janë kryer dhe lëshuar në total 24.471 (7 013 dokumente dhe
2019 me 10%. Në rritjen e volumit të punës
have an increase in 2019 in total by 10%. The
17458veprime),
pra,
kemi
një
rritje
në
total
në
vitin
2019inme
Në of
rritjen
volumit
të
ka ndikuar rritja e numrit të stafit si dhe
increase
the10%.
volume
worke was
influenced
volumipunës
më ka
i madh
i punës
kryer nga
vetësi dhe volumi
by the më
increase
the number
of staff
ndikuar
rritja ei numrit
të stafit
i madh ini punës
i kryer nga
vetë and
ekzaminuesit.
the larger volume of work performed by the
ekzaminuesit.
examiners.
Gjatë vitit 2019 janë refuzuar 121 aplikime,
Gjatë vitit 2019 janë refuzuar 121 aplikime, ndërsa në vitin 2018 ishin refuzuar 180 aplikime.
ndërsa në vitin 2018 ishin refuzuar 180 aplikime.
During 2019, 121 applications were rejected,
while in 2018, 180 applications were rejected.
• DHOMA PËR SHQYRTIMIN E KUNDËRSHTIMEVE DHOMA PËR SHQYRTIMIN E KUNDËRSHTIMEVE
• DISPUTE RESOLUTION CHAMBER
Në vitin 2019 ka vijuar funksionimi i Dhomës për
The Dispute Resolution Chamber, established
Në
vitin
2019
ka
vijuar
funksionimi
i
Dhomës
për
Shqyrtimin
e Kundërshtimeve,
e ngritur
Shqyrtimin e Kundërshtimeve, e ngritur brenda Drejtowithin
the Examinations
Directorate
to resolve
risë sëbrenda
Ekzaminimit,
e
cila
merret
me
shqyrtimin
e
cases
of
disputes
filed
with
GDIP,
continued
Drejtorisë së Ekzaminimit, e cila merret me shqyrtimin e kundërshtimeve të its
kundërshtimeve të paraqitura pranë DPPI-së.
work for 2019.

paraqitura pranë DPPI-së.

Që nga krijimi i kësaj Dhome e deri në fund
të vitit 2019 janë depozituar 169 kërkesa për

Since the establishment of this Chamber until
end of 2019, 169 disputes have been filed and
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kundërshtim, të cilat janë shqyrtuar nga Dhoma
dhe për 109 prej tyre janë marrë vendime, sipas
rastit pranim apo refuzim kërkese për kundërshtim
dhe 4 prej tyre janë dorëhequr nga kërkesa për
kundërshtimin e regjistrimit të markës së publikuar.

examined by it. For 109 disputes a decision
has been reached (acceptance or rejection of
dispute filed respectively), and on 4 of them
the disputes on published marks have been
withdrawn.

Nga 109 vendimet e marra nga Dhoma për
shqyrtimin e kundërshtimeve, vetëm 15 janë
apeluar pranë Bordit të Apelimit të DPPI.

Of the 109 decisions reached by the Dispute
Resolution Chamber, only 15 of them were
appealed with the Board of Appeal of GDIP.

• DISENJOT INDUSTRIALE

• INDUSTRIAL DESIGNS

Në Republikën e Shqipërisë, mbrojtja e disenjove industriale realizohet nga Drejtoria e
Përgjithshme e Pronësisë Industriale.

The General Directorate of Industrial Property
is responsible for the protection of industrial
designs in the Republic of Albania.

Gjatë vitit 2019, janë depozituar 16 kërkesa
aplikimi për regjistrim disenjoje industriale.

During 2019, 16 applications for industrial
designs registration have been filed.

Gjatë këtij viti, janë pranuar 8 kërkesa për
ripërtëritjen e disenjove industriale dhe janë
ekzaminuar 10 aplikime disenjosh.

During this year, only 8 requests for the renewal
of industrial designs have been accepted and 10
design applications have been examined.

Nga 16 kërkesat e depozituara në vitin 2019, 14
janë aplikime nga aplikantë shqiptarë dhe 2 nga
subjekte të huaja.

Of 16 requests filed for 2019, 14 concern
applications by Albanian applicants and 2 by
foreign persons.

Kjo tregon se është rritur numri i aplikimeve nga
subjekte shqiptare, rrjedhimisht dhe interesi
për të krijuar disenjo të reja.
RAPORT VJETOR 2019

This attests an increase in the number of applications made by Albanian persons and, consequently, an increase in the interest to create new
designs.

Aplikime për regjistrim disenjo industriale
nga subjekte shqiptare

13
8

2017

14

2018
2019
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• TREGUESIT GJEOGRAFIKË DHE EMËRTIMET E ORIGJINËS

• GEOGRAPHICAL INDICATIONS
APPELLATIONS OF ORIGINS

Regjistrimi i produkteve si Tregues Gjeografikë
dhe Emërtim Origjine ka marrë një rëndësi të
veçantë në ditët e sotme. Produktet, të cilat
mbrohen si tregues gjeografikë dhe emërtim
origjine, pasi certifikohen u vendoset edhe
logo, e cila i dallon nga produktet e tjera në tregun vendas.

The registration of products as Geographical Indications and Appellations of Origins has gained
significance nowadays. The products, which are
protected as Geographical Indications and Appellations of Origins, once certificated, are assigned a logo that differentiates them from the
rest of the products in the internal market.

Mbrojtja e këtyre produkteve unike shqiptare
paraqet rëndësi të veçantë për vendin tonë pasi
regjistrimi kombëtar e më tej ai ndërkombëtar
ndikon në rritjen e vlerës, gjallërimin e zonave
rurale, ruajtjen e biodiversitetit dhe ofron mundësinë e njohjes në tregjet e huaja.

The protection of these unique Albanian products is of great significance for the country, given that the registration at the national and, afterwards, at the international level, leads to an
increase in their value, revival of the rural areas,
conservation of biodiversity and bigger opportSectories of recognition in foreign markets.

Ligjit Nr.17/2017, Dt. 16.02.2017 “Për disa
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, dt.
07.07.2008, “Për Pronësinë Industriale”, të ndryshuar”, hyri në fuqi më 25 Mars 2017.
Në zbatim të ligjit të lartpërmendur, DPPI hartoi
dhe dërgoi për miratim rregulloren, e cila u
miratua me VKM nr.251, datë 24.04.2019 “Për
miratimin e rregullores për Treguesit Gjeografikë
dhe Emërtimet e Origjinës”.

AND

Law No. 17/2017, dated 16.02.2017, “On some
amendments and addenda to law no. 9947, dated
07.07.2008, “On industrial property”, as amended,
has entered into force on 25 March 2017.
In view of its implementation, GDIP has drafted and
submitted for adoption the regulation, which was
approved by DCM with No. 51, dated 24.04.2019
“On the adoption of the regulation on Geographical
Indications and Appellations of Origins”

Kapitulli “Treguesit Gjeografikë dhe Emërtimet e
Origjinës”, (Neni 176 –183) ka ndryshuar tërësisht
duke filluar që nga koncepti, kush e depoziton
një aplikim e deri tek mënyra e ekzaminimit dhe
përfshirja e logove që do të vendosen në produktet
bujqësore, ushqimore apo ato jo-bujqësore dhe
jo-ushqimore të regjistruara.

The chapter on “Geographical Indications and
Appellations of Origins”, (Article 176 –183) has
been completely amended, starting from the concept, who can submit an application, as well as
method of examination and inclusion of logos to
be attributed to the agricultural products, food as
well as non-agricultural and non-food registered.

Në lidhje me treguesit gjeografikë/emërtimet
e origjinës, janë miratuar me:

With regard to geographical indications/
appellations of origins, the following have
been adopted:

→ Ligjin nr. 66/2018 dated 24.9.2018, aderimi
i Republikës së Shqipërisë në aktin e
Gjenevës të Marrëveshjes së Lisbonës
për emërtimet e origjinës dhe treguesit
gjeografikë.
→ Ligjin nr. 90/2018, datë 03.12.2018, aderimi
i Republikës së Shqipërisë në Marrëveshjen
e Lisbonës mbi mbrojtjen dhe regjistrimin
ndërkombëtar të emërtimeve të origjinës.

→ Law no. 66/2018, dated 24.9.2018, on the
Republic of Albania joining the Geneva Act
of the Lisbon Agreement for the protection of
Geographical Indications and Appellations
of Origins.
→ Law no. 90/2018, dated 03.12.2018, on the
Republic of Albania joining the Lisbon Agreement concerning the international protection
and registration of appellations origins.
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Tabela tregon numrin e aplikimeve për tregues
gjeografikë/ emërtim origjine të regjistruar
gjatë viteve:

The table below indicates the number of
applications concerning geographical indications/appellations of origins registered
during the years:

Nr.
No.

Numri Aplikimit
Number of
Application

Data
e Aplikimit
Date of
Application

Produkti
Product

Emri Aplikantit
Name of Applicant

1

AL//E/2001/000001

05/03/1998

Ujë GLINA (water)

ALFA-SA GLINA SHPK

Regjistruar
Registered

2

AL/E/2006/000006

19/12/2006

BORSH Y.HAJDINI
(olive oil)

S.E.D. Borsh Sh.p.k.
[AL]

Regjistruar
Registered

3

AL/E/2010/000001

10/12/2010

PARMIGIANO
REGGIANO
(cheese)

Consorzio del Formaggio “Parmigiano-Reggiano” [IT]

Regjistruar
Registered

4

AL/E/2013/000001

4/4/2013

SARANDA (olive
oil)

PREVIZI SHPK [AL]

Regjistruar

Statusi
TGJ/EO
Status GI/AO

Registered

5

AL/E/2014/000001

3/3/2014

Uji Vlora (water)

MUSTAFARAJ [AL]

Regjistruar
Registered

6

AL/E/2014/000002

16/06/2014

Jufka Dibrane
(fresh made pasta)

Shoqata “Gruaja
Dibrane shpresa e së
ardhmes” [AL]

Regjistruar
Registered

7

AL/E/2016/000001

12/12/2016

Mishi i Kecit të
Hasit (meat)

Shoqata e Blegtorëve
të Dhisë së Hasit [AL]

Regjistruar
Registered

8

AL/E/2016/000002

30/12/2016

Uji “Korabi” (water)

A-KORABI [AL]

Regjistruar
Registered

9

AL/E/2017/000001

16/02/2017

Boronica e
Bjeshkëve
Kuksiane
(blueberries)

Shoqata e
Grumbulluesve
dhe Tregtarëve të
Boronicës së Kukësit
[AL]

Regjistruar
Registered

10

AL/E/2017/000002

16/02/2017

Boronica e Bjeshkëve të Tropojës
(blueberries)

Shoqata e
Grumbulluesve
dhe Tregtarëve të
Boronicës së Tropojës
[AL]

Regjistruar
Registered

11

AL/E/2017/000005

2/3/2017

Mjalti i GështenjësMalësi e Madhe
(honey)

Shoqëria e
Bashkëpunimit
Bujqësor (SHBB) “Reçi
Prodhimtar-Malësi e
Madhe” [AL]

Regjistruar
Registered

12

AL/E/2017/000006

2/3/2017

Gështenja e Malësisë së Madhe
(chestnuts)

Shoqëria e
Bashkëpunimit
Bujqësor (SHBB) “Reçi
Prodhimtar-Malësi e
Madhe” [AL]

Regjistruar
Registered
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13

AL/E/2017/000003

2/3/2017

Gështenja
e Tropojës
(chestnuts)

Shoqata e prodhuesve
të gështenjës dhe
mjaltit të gështenjës
në Tropojë (SHPGMG)
[AL]

Regjistruar
Registered

14

AL/E/2017/000004

2/3/2017

Mjalti i Gështenjës
së Tropojës (honey)

Shoqata e prodhuesve
të gështenjës dhe
mjaltit të gështenjës
në Tropojë (SHPGMG)
[AL]

Regjistruar
Registered

15

AL/E/2018/000002

11.04.2018

PRIMITIVO DI
MANDURIA
(wine)

CONSORSIO
DI TUTELA DEL
PRIMITIVO… (IT)

Regjistruar
Registered

16

AL/E/2018/000004

06.09.2018

GORGONZOLA
(cheese)

CONSORZIO PER
LA TUTELA DEL
FORMAGGIO
GORGONZOLA [IT]

Regjistruar
Registered

APLIKIME NË
PROCES
APPLICATIONS
IN PROGRESS
17

AL/E/2019/000003

01.11.2019

PROSCIUTTO DI
SAN DANIELE

CONSORZIO DEL
PROSCIUTTO DI SAN
DANIELE

Në process
ekzaminimi
Under
examination

Ndër vite, pranë DPPI-së janë paraqitur për
regjistrim 22 aplikime për Tregues Gjeografikë
/Emërtim Origjine, nga të cilat 16 janë regjistruar.

22 applications concerning Geographical Indications/Appellations of Origins have been filed
with GDIP during these years, of which 16 have
been recorded.

Në vitin 2019 është depozituar 1 emërtim
origjine nga një shoqëri e huaj.

Only 1 appellation of origin by a foreign subject
has been submitted in 2019.

• PATENTAT E SHPIKJEVE DHE MODELET E
PËRDORIMIT

• INVENTION
MODELS

Sektori i patentave dhe modeleve të përdorimit, ka si detyrë funksionale regjistrimin e
aplikimeve të objekteve të Pronësisë Industriale si patentat e shpikjeve, dhe modelet e
përdorimit, si dhe administrimin e regjistrave
të këtyre objekteve.

The Patents and Utility Models Sector has
the functional duty of registering applications
for industrial property objects, such as invention patents and utility models, as well as
the administration of the registers for such
objects.

Ky sektor gjatë vitit 2019, ka përballuar një
volum të madh pune dhe ka realizuar të gjitha
detyrat e ngarkuara në kohë dhe me cilësi.

This Sector has dealt with a huge workload in
2019 and it has always managed to carry all
tasks on time and with quality.

Gjatë vitit 2019 sektori Sektori i Patentave dhe
Modeleve të Përdorimit ka pritur 913 aplikime për
patenta dhe 1 aplikim për model përdorimi.

During 2019 the Patents and Utility Models
Sector has received 913 patents applications
and one 1 application for utility model.

PATENTS

&

UTILITY
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Ky sektor gjatë vitit 2019, ka përballuar një volum të madh pune dhe ka realizuar të gjitha
detyrat e ngarkuara në kohë dhe me cilësi.
Gjatë vitit 2019 sektori Sektori i Patentave dhe Modeleve të Përdorimit ka pritur 913
aplikime për patenta dhe 1 aplikim për model përdorimi.
RAPORTI VJETOR 2019
Numri i për
aplikimeve
për Janar-Dhjetor
periudhën Janar-Dhjetor
2019 ka ofarritur
në 913for
aplikime
përJanuaryNumri i aplikimeve
periudhën
The number
applications
the period
2019 ka arritur
në
913
aplikime
për
patenta.
December
2019
was
913
patent
applications.
patenta. Nga këto aplikime, 5 aplikime janë aplikime kombëtare me aplikantë shtetas
Nga këto aplikime, 5 aplikime janë aplikime
Of these applications, 5 applications are filed by
dhe 908
aplikime
për patenta,
patenta të
lëshuara
nga908
Zyra
Evropiane
e
kombëtare shqiptarë,
me aplikantë
shtetas
shqiptarë,
dhe janëAlbanian
citizens,
and
of these
applications
908 aplikime
për patenta,
janë patenta
areepatents
issued by the European Patent Office,
Patentave,
të cilat kërkojnë
mbrojtjetënëlëRepublikën
Shqipërisë.
shuara nga Zyra Evropiane e Patentave, të cilat
which request protection within the Republic of
kërkojnë mbrojtje në Republikën e Shqipërisë.
Albania.

Patenta Evropiane
903

908

2018

2019

789

720
520

2015

2016

2017
Patenta Europiane
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Patenta të grantuara

969

681

770

826
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2016

2017

2018

2019

Patenta te grantuara

908 requests
for patents
Gjatë vitit 2019,
kanë
kërkuar
vlefshmëri
908 908During
Gjatë vitit
2019,
kanë kërkuar
vlefshmëri
patenta2019,
të lëshuara
nga zyra Evropiane
e issued
by EPO validation have been submitted and
patenta të lëshuara nga zyra Evropiane e PatenPatentave dhe u është njohur vlefshmëria për territorin shqiptar nga DPPI 967 patentave
967 European patents validity in the Albanian
tave dhe u është njohur vlefshmëria për territorin
Evropiane,
ndërkohë
që gjatëEvropiane,
vitit 2018 janë territory
depozituar have
903 aplikime
vlefshmëri by
të GDIP,
been për
recognised
shqiptar nga
DPPI 967
patentave
whereas
in
2018,
903
applications
for
ndërkohë qëlëshuara
gjatë vitit
2018
janë
depozituar
903
nga zyra Evropianee Patentave dhe janë grantuar nga DPPI 631 prej tyre. Në total patents
aplikime për vlefshmëri të lëshuara nga zyra
issued by EPO validation have been submitted
grantuar gjithsej 969 patenta në vitin 2019 krahasuar me 826 patenta në vitin 2018, pra
Evropianee janë
Patentave
dhe janë grantuar nga
and only 631 of them have been guaranteed
kemi një rritje prej 17.3 % të patentave të grantuara gjatë 2019.
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 Veprime në sistem
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DPPI 631 prej tyre. Në total janë grantuar gjithsej
969 patenta në vitin 2019 krahasuar me 826
patenta në vitin 2018, pra kemi një rritje prej 17.3
% të patentave të grantuara gjatë 2019.

by GDIP. There is a total of 969 patents for
2019, compared to 826 patents for 2018, i.e. an
increase of 17.3 % of the patents guaranteed for
2019.

→ Veprime në sistem

→ Actions in the system

Gjatë vitit 2019, Sektori i patentave ka lëshuar
gjithsej 5250 akte administrative për patentat,
modelet e përdorimit dhe ndryshmet në regjistër
lidhur me to.

During 2019, the Patents Sector has issued a
total of 5250 administrative acts concerning
patents, utility models and changes to the
records thereto.

 Në lidhje me dokumentet e lëshuara,
rezulton se kemi një rritje të numrit të
dokumenteve të printuara nga specialistët,
4710 për vitin 2018 dhe 5250 për vitin
2019 pra kemi një rritje me 11.5%.

 From the documents issued, it follows
that there is an increase in the number of
documents printed out by the specialists,
4710 for 2018 and 5250 for 2019, i.e. an
increase of 11.5%.

 Janë kryer 3543 kërkesa për mbajtjen në
fuqi të patentave për vitin 2019 krahasuar
me 3151 kërkesa për mbajtjen në fuqi
të patentave për vitin 2018 pra, kemi një
rritje me 12%.

 3543 requests for patents renewal
have been submitted for 2019, compared
3151 requests for patents renewal for
2018, i.e. an increase of 12%.

 Janë bërë ndryshime në regjistër për
124 patenta.

 Changes in the records for 124 patents
have been made.

 Janë kryer 103 hetime për patenta.

 103 inspections concerning patents have
been executed.

 Janë depozituar 4952 dokumenta në
lidhje me patentat.

 4952 documents concerning patents
have been submitted.

• MODELE PËRDORIMI

• UTILITY MODELS

Gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2019 është
depozituar 1 aplikim për regjistrim të modeleve
të përdorimit.

During January – December 2019, 1 application concerning one utility pattern has been submitted.

• SEKTORI I PRITJES DHE INFORMACIONIT

• RECEPTION AND INFORMATION SECTOR

Sektori i pritjes dhe informacionit është një nga
sektorët më të rinj të DPPI-së.

The Reception and Information Sector is one of
the newest Sectors within GDIP.

Krijimi i këtij sektori lindi si nevojë për reformimin
e sistemit të mbrojtjes së Pronësisë Industriale,
për shkak të rritjes së ndjeshme të rëndësisë
që ka kjo fushë, në planin global në përgjithësi,
edhe në Shqipëri si pjesë e pandarë e tregut
të përbashkët, dhe që shtroi si detyrë krijimin
e strukturave të ngjashme administrative me
vendet që janë në pararojë të kësaj mbrojtjeje.

The establishment of this Sector was a response
to the need to reform the system of Industrial
Property protection, due to the significant increase in the importance of this area, at the global
level in general, and in Albania as integral part of
the common market, imposing the establishment
of similar administrative structures alike countries
in vanguard in this field.

Nga ana tjetër, volumi i punës në pritje të kërkesave
të publikut në DPPI është në rritje të vazhdueshme,
si rrjedhojë e rritjes së numrit të aplikimeve për

On the other hand, the work volume concerning
the requests by the public to GDIP is in continuous growth and, as a consequence, there is
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RAPORTI VJETOR 2019
regjistrimin e objekteve të Pronësisë Industriale.
Kërkohej si nevojë rritja e cilësisë së pritjes dhe
përpunimit fillestar të të dhënave, kjo nëpërmjet
rritjes së stafit me elementë të rinj, me detyra
funksionale të përcaktuara qartë, të organizuar në
një sektor të veçantë.

an increase in the number of applications for IP
objects. This imposed an improvement on the
quality of reception and on initial data processing
by means of an increase in the number of staff
and proper allocation of the functional tasks,
organised within one Sector.

Sektori i pritjes dhe informacionit, ka funksionuar
fillimisht me një staf të reduktuar dhe më pas,
kryesisht me një staf të ri në detyrë.

The Reception and Information Sector has been
initially performing with a reduced number of
staff, which has increased with time.

Gjatë vitit 2019, sektori i pritjes dhe informacionit
ka pritur, regjistruar në librat e protokollit fizik
dhe elektronik, përpunuar e digjitalizuar dhe
përcjellë për ekzaminim:

During 2019, the Reception and Information
Sector has received, registered in the physical
and electronic records, processed, digitalised
and submitted for examination for:

•

1003 patenta për shpikje kombëtare dhe
ndërkombëtare.

•

1003 patents for national and international
inventions.

•

13 kërkesa
shtesë.

•

13 requests concerning additional protection
certificates.

•

3690 kërkesa për ripërtëritje patentash.

•

3690 requests for patent renewal.

•

160 kërkesa për ndryshime në regjistër në
lidhje me patentat dhe modelet e përdorimit,
që kanë të bëjnë me ndryshimin e emrit,
adresës, pretendimeve, përfaqësuesit të
autorizuar transferimin e pronësisë.

•

160 requests for changes in the records related to patents and utility models, concerning: changes in the name, address, claims,
authorised representatives for ownership
assignment.

•

1 rivendosje në afat.

•

1 reinstatement.

•

4 952 dokumente plotësusese të depozituara
nga aplikantë në lidhje me patentat.

•

4 952 supplementing documents for patents
submitted by applicants.

për

certifikata

mbrojtjeje

2. Janë protokolluar, përpunuar në përputhje
me legjislacionin për regjstrimin e akteve
administrative dhe janë përcjellë drejt aplikantëve e përfaqësuesve të tyre aktet e Drejtorisë së Ekzaminimit, në lidhje me patentat
si më poshtë:
•

5143 akte administrative të sektorit të
patentave;

•

5 akte të sektorit të pritjes, si dëshmi depozitimi, njoftime etj.

→ Në lidhje me modelet e përdorimit:
1 kërkese është pritur, regjistruar në librat e
protokollit fizik dhe elektronik, përpunuar e
digjitalizuar dhe përcjellë për ekzaminim.
→ Në lidhje me markat tregtare:
1- Janë pritur, regjistruar në librat e protokollit fizik dhe elektronik, përpunuar, digjitalizuar dhe përcjellë për ekzaminim:
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2. The following concerning patents have been
recorded and processed according to the legislation on administrative acts recording and submitted to applicants and their representatives
by the Examination Directorate:
•

5143 administrative acts of the patent’s
Sector.

•

5 act of the reception Sector such as submission evidences, notices, etc.

→ With regard to utility models:
1 request has been received, recorded in the
physical and electronics records, processed,
digitalised and submitted for examination.
→ With regard to trademarks:
1- The following has been received, recorded
in the physical and electronics records,
processed, digitalised and submitted for
examination:
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•

1157 kërkesa për regjistrim markash kombëtare;

•

1157 requests for national marks registration.

•

13 aplikime për regjistrim ndërkombëtar të
markave me vend origjine Republikën e
Shqipërisë;

•

13 applications for international marks
registration originating from the Republic of
Albania.

•

455 kërkesa për ripërtëritjen e markave
tregtare;

•

455 requests for trademarks renewal.

•

370 kërkesa për ndryshime në regjistër
në lidhje me markat tregtare, që kanë të
bëjnë me ndryshimin e emrit, adresës,
përfaqësuesit të autorizuar transferimin e
pronësisë, kufizime të listës së mallrave,
regjistrime licencash;

•

370 requests for changes in the records related to trademarks, concerning: changes in
the name, address, authorised representatives for ownership assignment, limitations
of the goods inventory and license registration.

•

4304 dokumente plotësuese të depozituara
nga aplikantët, në lidhje me markat tregtare;

•

4304 supplementing documents for patents
submitted by applicants.

2. Janë protokolluar, përpunuar në përputhje
me legjislacionin për regjstrimin e akteve
administrative dhe janë përcjellë drejt
aplikantëve e përfaqësuesve të tyre, aktet e Drejtorisë së Ekzaminimit, në lidhje
me markat tregtare si më poshtë:
•

7812 akte administrative të sektorit të markave, disenjove industriale, treguesve gjeografikë dhe emërtimeve të origjinës.

•

1025 akte administrative të lëshuara nga
sektori i pritjes dhe informacionit si dëshmi
depozitimi, njoftime, akte përfundimtare refuzimi, etj.

→ Në lidhje me disenjot industriale:

2. The following concerning trademarks have
been recorded and processed according to
the legislation on administrative acts recording and submitted to applicants and their
representatives by the Examination Directorate:
•

7812 administrative acts of the trademarks,
industrial designs, geographical indications
and appellations of origins Sector.

•

1025 administrative acts issued by the reception and information Sector such as such
as submission evidences, notices, final acts
of rejection, etc.

→ With regard to industrial designs:
1- The following has been received, recorded in the physical and electronics
records, processed, digitalised and submitted for examination:

1- Janë pritur, regjistruar në librat e protokollit fizik dhe elektronik, përpunuar e
dixhitalizuar dhe përcjellë për ekzaminim:
•

16 kërkesa për regjistrim kombëtar të
disenjove industriale;

•

16 requests for industrial designs registration
at the national level.

•

8 kërkesa për ripërtëritje të disenjove industriale;

•

8 requests for industrial designs renewal.

•

36 dokumentet plotësuese në lidhje me
disenjot industriale.

•

36 supplementing documents concerning
industrial designs.

→ Në lidhje me treguesit gjeografikë;

→ With regard to geographical indications.

1 kërkesë është pritur, regjistruar në librat e
protokollit fizik dhe elektronik, përpunuar e digjitalizuar dhe përcjellë për ekzaminim.

1 request has been received, recorded in the
physical and electronics records, processed,
digitalised and submitted for examination.
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→ Informacioni

→ Information

Sektori i pritjes dhe informacionit jep çdo ditë të
punës së tij dhjetra informacione të kualifikuara
për çdo person që i drejtohet fizikisht sportelit
dhe DPPI-së, si dhe i është përgjigjur të gjitha
kërkesave shkresore për informacion, si dhe
e-maileve qe i janë drejtuar DPPI-së me të njëjtin
objekt kërkimi.

The Reception and Information Sector issues
tons of qualified information on a daily basis to
any person coming to the Sector’s and GDIP
offices and has answered to all the written
requests for information and e-mails addressed
to GDIP on the same matters.

Gjithashtu, në përmbushje të plotë të detyrave funksionale të sektorit të Pritjes dhe
Informacionit:
•

Është kontrolluar ecuria e back-up automatik
i të dhënave të databazës çdo ditë dhe është
bërë back-up manual, sa herë ka qenë e
nevojshme;

•

Janë përgatitur dhe kryer 40 publikime të
Buletinit të Markave Tregtare, Disenjove
Industriale, Treguesve Gjeografikë dhe
Emërtimeve të Origjinës;

•

Janë përgatitur dhe realizuar 33 publikime
të Buletinit të Patentave të shpikjeve dhe të
modeleve të përdorimit;

•

Është raportuar çdo tre muaj pranë EPO,
për patentat e ripërtërira, në mbështetje të
nenit 39 të KEP;

In view of fulfilling its functional tasks,
the Reception and Information Sector has
also:
•

Checked the daily progress of the automated
database back-up and switching it to manual
back-up manual any time it has been
necessary.

•

Prepared 40 publications of the Trademarks,
Industrial Designs, Geographical Indications
and Appellations of Origins Gazette.

•

Prepared and published 33 numbers of the
Invention Patents and Utility Models Gazette.

•

Reported every three months to EPO on the
renewed patents, pursuant to Article 39 of
EPC.

•

Prepared weekly statistics concerning the
applications submitted to GDIP and the documents issued by the Examination Directorate’s Sectors.

•

Imported data concerning European patents
from the EpPatentReceive module.

•

Imported data concerning marks from the
Madrid system.

•

Updated the electronic records of all data in
the online register.

•

Janë përgatitur statistikat e përjavshme mbi
aplikimet në DPPI dhe dokumente të nxjerra
nga sektorët e Drejtorisë së Ekzaminimit;

•

Është bërë importimi i të dhënave të patentave
evropiane në modulin EpPatentReceive;

•

Është bërë importimi i të dhënave të markave
nga sistemi i Madridit;

•

Është bërë përditësimi elektronik i regjistrit
online të të dhënave;

•

Është asistuar stafi i DPPI në çdo problematikë/
nevojë të shfaqur në lidhje me IT.

•

Assisted GDIP staff on any issue/need concerning IT.

•

Janë përgatitur statistikat vjetore mbi aplikimet e reja dhe dokumenteve të depozituara
në lidhje me objektet e PI-së.

•

Prepared annual statistics on the new
applications and documents submitted with
relations to IP.

Puna e sektorit ka qenë voluminoze dhe sigurisht
ka ende për të bërë në drejtim të forcimit të
kapaciteteve profesionale njerëzore dhe logjistike
në shërbim të ekzaminimit më efiçent dhe me
afate më të reduktuara, të objekteve te PI.
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The Sector’s work has been voluminous and
there is certainly more to be done with regard
to strengthening the professional and human
capacities and logistics in view of an efficient
and timely examination of IP objects.

REPORT 2019
DREJTORIA E KOORDINIMIT,ANNUAL
PROMOVIMIT,
TRAJNIMEVE DHE ANALIZËS
C O O R D I N AT I O N , P R O M O T I N G ,
T R A I N I N G A N D A N A LY S E S D I R E C TO R AT E

Drejtoria e Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve
dhe Analizës së DPPI-së është një strukturë
mjaft e rëndësishme në rritjen e ndërgjegjësimit
për regjistrimin dhe mbrojtjen e objekteve të
pronësisë industriale.
Roli i Drejtorisë së Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës, është përballja me sfidat
më të rëndësishme me të cilat ndeshemi çdo
ditë si ajo e promovimit në nivel kombëtar, për
të sjellë sa më pranë subjekteve të interesuara
një shërbim cilësor, duke ndikuar në këtë mënyrë, në eleminimin e rrezikut nga falsifikimi dhe
kopjimi i mallrave dhe shërbimeve.
Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
(DPPI) është e angazhuar në përpjekjet e saj për
të përmirësuar dhe zhvilluar më tej koordinimin
dhe trajnimin e të gjithë aktorëve të përfshirë në
sistemin e PI-së.
DPPI ka organizuar aktivitete të ndryshme në
shkallë kombëtare, ku kryesisht është fokusuar
në takimet me bizneset, për të zhvilluar dhe
kuptuar më mirë nevojat e tyre, por dhe për të
indentifikuar objektet e PI.
Aktivitetet e organizuara kanë qenë të shumta,
ku përveç biznesit, një grup tjetër mjaft i rëndësishëm kanë qenë studentët, pedagogët si dhe
nxënësit dhe mësuesit e shkollave të mesme të
përgjithshme të kryeqytetit, me qëllim promovimin e PI-së tek brezat e rinj.
Gjithashtu, janë përgatitur dhe shpërndarë
materiale informuese mbi pronësinë industriale
si video, libra, broshura, artikuj për rrjetet sociale
dhe faqen zyrtare të DPPI-së.
Janë ndërmarrë bashkëpunime teknike në formën e marrëveshjeve dypalëshe në fushën e
pronësisë industriale, me zyrat homologe rajonale dhe ndërkombëtare.
Gjithashtu, u nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi ndërinstitucionale për ngritjen e Qendrave të Informacionit Teknik Shkencor për
bashkëpunime të mëtejshme.

The Directorate for Coordination, Promotion,
Training and Analysis of GDIP is a pivotal structure for raising the awareness on the registration
and protection of IP objects.
The role of the Directorate for Coordination, Promotion, Training and Analysis is to face the most
important daily challenges such as, promotion at
the national level, providing qualitative services
to the interested persons, leading to a decrease
in the level of risk of counterfeiting of the goods
and services.
The General Directorate of Industrial Property
(GDIP) is committed in its endeavours to improve
and further develop coordination and training of
all stakeholders involved in the IP system.
GDIP has organised various activities at the
national level, focusing on the meeting with
the business commSectory, in order to better
understand their needs and to identify IP objects.
The activities were numerous, where, except
from the business commSectory, another significant group were the students, academics, as
well as the pupils from the general high school
of Tirana, in view of promoting IP to the younger
generations.
In addition, information materials on IP such as
videos, books, leaflets, and articles for the social
media and GDIP official website, have been
prepared and distributed.
Technical cooperation has been undertaken in
the form of bilateral agreements on industrial
property, with homologue office at the regional
and international level.
In addition, an inter-institutional cooperation
agreement on the establishment of the Scientific
e Technical Information Centre and further cooperation has been signed.
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Këto marrëveshje janë shumë të rëndësishme,
pasi bashkëpunimi me zyrat homologe të
vendeve të zhvilluara si dhe me zyrat homologe
të vendeve fqinje, i shërbejnë koordinimit dhe
bashkëpunimit në nivel rajonal dhe më gjerë, për
mbrojtjen e të drejtave të PI-së dhe mundëson
shkëmbimin e eksperiencave dhe praktikave më
të mira me këto zyra.

These agreements are very important, as cooperation with counterpart offices in developed countries as well as with those in the neighbouring
countries serve to the coordination and co-operation at the regional level and beyond, for the protection of IP rights and to enable the exchange of
information, experiences and best practices with
these offices.

DPPI, gjithashtu, vijon koordinimin e punës me
organizatat ndërkombëtare WIPO, EPO dhe
EUIPO, sipasmarrëveshjeve teknike në fuqi.
Nëpërmjet këtyre bashkëpunimeve të suksesshme, është mundësuar ofrimi i shërbimeve të
reja dheështë përfituar një asistencë teknike
dhe profesionale e lartë, duke rritur ndjeshëm
në këtë mënyrë, kapacitetet administrative dhe
institucionale, si dhe duke përmirësuar cilësinë
e shërbimeve.

GDIP has continued the coordination of the work
with international organizations WIPO, EPO and
EUIPO, in accordance with the applicable technical agreements. Through these successful collaborations, the provision of new services and
attainment of high technical and professional
assistance has been rendered possible, thereby significantly increasing administrative and institutional capacity, and improving the quality of
services.

• TAKIMET DHE TRAJNIMET E ORGANIZUARA

•

 LEKSION I HAPUR NË FUSHËN E
PRONËSISË INTELEKTUALE NË UNIVERSITETIN E NEW YORK – TIRANË.

 OPEN LECTURE ON INTELECTUAL PROPERTY AT THE UNIVERSITY OF NEW
YORK – TIRANA.

Është organizuar një aktivitet me qëllim ndërgjegjësimin e studentëve të sistemit të arsimit
universitar duke zhvilluar një leksion i hapur në
mjediset e Universitetit “New York” në Tiranë, me
qëllim informimin e brezit të ri me parimet dhe
konceptet e të drejtave të pronësisë industriale
dhe ato të të Drejtës së Autorit dhe të drejtave të
tjera të lidhura. Ky aktivitet vjen dhe në kuadër
të Memorandumit të Bashkëpunimit që DPPI ka
me këtë institucion arsimor.

An open lecture, aiming at raising the awareness
and informing the younger generation and students on the principles and concepts underlying
industrial property rights and of Copyright and
other related rights, was held in the premises of
“New York” University of Tirana. This activity is
also part of the Memorandum of Understanding
that GDIP has signed with this educational institution.
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 MISION EKSPERTËSH NGA INSTITUTI
FEDERAL I PRONËSISË INTELEKTUALE/
ZVICËR

 EXPERT MISSION FROM THE FEDERAL
INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY/SWITZERLAND

Eksperienca dhe praktika të mira ndërkombëtare
në fushën e pronësisë intelektuale rrisin profesionalizimin e institucioneve shqiptare, dhe
konkretisht institucionet që janë pjesë e zbatimit të këtyre të drejtave, në Republikën e
Shqipërisë.

The best international experiences and practices
in the field of intellectual property lead to the
enhancement in professionalism of the Albanian
institutions, namely the institutions responsible
for the implementation of these rights in the
Republic of Albania.

Në datat 09-12 prill, një mision ekspertësh të
Institutit Federal të Pronësisë Intelektuale të
Federatës Zvicerane, vizituan Tiranën si dhe
zhvilluan takime të ngjeshura gjatë gjithë javës
me institucione, të cilat janë pjesë e zinxhirit
institucional në zbatimin e të drejtave të pronësisë
intelektuale, si dhe pjesë e Strategjisë Kombëtare
të Pronësisë Intelektuale (2016-2020).

On 09-12 April, an expert mission from the Federal Institute of Intellectual Property of Switzerland visited Tirana and held intensive meetings
during the entire week with the institutions, which
form part of the institutional chain responsible
for the implementation of intellectual property
rights and of the National Strategy on Intellectual Property (2016-2020).

Sipas një agjende të parashikuar më parë, si dhe
koordinuar nga DPPI, ekspertët znj. Olga Alleman
dhe znj.Nathalie Hirsing u takuan fillimisht me
Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Indu-striale,
duke vijuar më pas me Drejtorinë e të Drejtës së
Autorit, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë,
Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Universitetin Politeknik në Tiranë, Dhomën e Tregtisë
dhe Industrinë Tiranë, Shkollën e Magjistraturës,
etj institucione me rëndësi në vend.

Follow to an agenda agreed in advance and
coordinated by GDIP, the experts, Mrs. Olga
Alleman and Mrs. Nathalie Hirsing, first met with
the General Directorate of Industrial Property
and then with the Copyright Directorate, General
Directorate of Police, General Directorate of
Customs, Polytechnic University of Tirana, Tirana
Chamber of Commerce and Industry, School of
Magistrates, etc., all important institutions in the
country.

Qëllimi i këtij misioni ishte njohja me situatën
aktuale të këtyre institucioneve si dhe vlerësimi
i nevojave për çdo institucion, duke përfshirë
nevojat në lidhje me asistencën teknike të
kuadrit ligjor si dhe rritjen dhe përmirësimin e
kapaciteteve administrative, në fushën e pronësisë intelektuale.

The scope of this mission was the introduction
to the current situation of these institutions and
need assessment for every institution, including
the needs concerning technical assistance on
legal framework and increase and enhancement
of the administrative capacities in the field of
intellectual property.
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 TAKIM ME “TRADITA POPULLORE”.

 MEETING “FOLK TRADITIONS”.

“Tradita Popullore” është një markë e regjistruar
pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë
Industriale që prej vitit 2013.

“Folk Traditions” is a trademark registered with
the General Directorate of Industrial Property
since 2013.

Znj. Edlira Sulaj është sipërmarrësja, e cila punën
e saj prej shumë vitesh si artizane, e ka shtrirë
në të gjithë vendin. Edhe pse tradita e endjes
apo kostumeve popullore është zbehur me vitet,
artizanë të ndryshëm mundohen ta mbajnë
gjallë atë, duke sjellë në treg produktet e tyre.
Punimet tekstile, mbulesat e tavolinës, kostumet
popullore, qendisjet dhe prodhimet e këpucëve
tradicionale janë vetëm një pjesë e produkte që
“Tradita Popullore” ofron. Puna e dorës është e
rrallë dhe gratë shqiptare e kanë kultivuar këtë
mjeshtëri për shekuj. Për znj.Sulaj, nuk ka qenë
e thjeshtë të punonte me ëndje dhe qendisje
për orë të tëra, punën e saj ajo e filloi e vetme,
duke ngjallur interes jo vetëm për turistët e huaj,
por edhe tek ato vendas.Në këtë biznes sot
janë të punësuara më shumë se dhjetë gra dhe
vajza, të cilat me shumë përkushtim punojnë për
trashëgiminë kulturore të vendit të tyre.

Mrs. Edlira Sulaj is an entrepreneur working for
many years now as an artisan. She has extended
her activity in the entire territory of the country.
Although the tradition of knitting and folk costumes
preparation has somehow faded with the passing
of the years, many artisans still strive to keep
it alive, bringing their products to the market.
Textiles, tablecloths, folk costumes, embroidery
and traditional shoe products are just a few
of the products that “Folk Traditions” offers.
Handwork is rare and Albanian women have
cultivated this craftsmanship for centuries.
For Ms. Sulaj, it has not been easy to work for
long hours with knitting and embroidery; she
began her work alone, arousing not only the
interest of the foreign tourists, but of the domestic
ones too. More than ten women and girls highly
committed to their country’s cultural heritage are
employed by this business today.

Duke patur zhvillim të biznesit dhe besim në
rëndësinë e regjistrimit të markës tregtare, “Tradita Popullore” po kërkon tashmë edhe shtrirjen
e markës së saj ndërkombëtarisht. Me shërbimet
që DPPI ofron mbi mbrojten e markës tregtare,
“Tradita Popullore” do të jetë një kontribut i
promovimit të vlerave dhe traditave popullore të
vendit tonë edhe në tregjet botërore.

With business development and growth of
confidence on the importance of trademark
registration, “Folk Tradition” is already seeking
to extend its trademark at the international level.
With the services that GDIP provides for the
trademark protection, “Folk Tradition” will be a
contribution to promoting our country’s values
and folk traditions in world markets as well.
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 TAKIM ME DREJTORINE E SË DREJTËS
SË AUTORIT/ MINISTRIA E KULTURËS

 MEETING WITH THE COPYRIGHT DIRECTORATE/MINISTRY OF CULTURE

Në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Pronësine Intelektuale 2016-2020, u organizua një
takim mes Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Drejtorisë të së Drejtës së
Autorit.

In the framework of the National Strategy on
Intellectual Property 2016-2020, a meeting
was held between the General Directorate of
Industrial Property and the Copyright Directorate.

Takimi u zhvillua në ambjentet e DDA dhe pikë
kyçe ishte vazhdimësia dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjetdy institucioneve.

The meeting took place in CD’s premises and the
main topic of discussions was the continuation
and enforcement of the cooperation between
the two institutions.

Duke qenë se Strategjia Kombëtare për Pronësinë Intelektuale, 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

The National Strategy on Intellectual Property
aims at raising the awareness of and streng-thening the registering, administration and protection
of IP-related rights system, as rights having a
huge impact on the development and well-func-
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dhe mirëfunksionimin e ekonomisë, pjesë e
rëndësishme në këtë takim ishte dhe diskutimi
mbi organizimin e aktiviteteve të përbashkëta
të tilla si konkurse, veprimtari artistike, panaire
me shpikje të thjeshta etj., me qëllim nxitjen e
krijimtarisë tek brezat e rinj.

tioning of the economy. An important aspect of
this meeting were the discussions on the organisation of joint activities, such as competitions,
artistic activities, fairs of simple inventions, etc.,
aiming at promoting the creativity of the younger
generations.

Ky takim, ashtu si dhe të gjitha takimet e zhvilluara do të vijojnë të zhvillohen edhe në të
ardhmen, me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve, të secilit institucion, duke qenë më afër
të rinjve dhe qytetarëve.

This meeting, same as with other meetings
planned in the future, aimed at improving the
quality of services of each institution, bringing
them closer to the youngsters and to the citizens.

 VIZITË PUNE NË AGJENCINË PËR PRONËSINË INDUSTRIALE NË KOSOVË

 WORK VISIT AT THE INDUSTRIAL PROPERTY AGENCY OF KOSOVO

Më datë 19.12.2019 një delegacion nga Drejtoria
e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, kryesuar
nga Drejtori i Përgjithshëm znj. Ledina Beqiraj,
zhvilloi një takim pune në Kosovë, në Agjencinë
për Pronësinë Industriale. Delegacioni shqiptar
u prit nga Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë
për Pronësi Industriale z. Nezir Gashi, si dhe
përfaqësues të tjerë të kësaj agjencie.

On 19.12.2019, a delegation from the General
Directorate of Industrial Property, headed by
the General Director, Mrs. Ledina Beqiraj, held
a working meeting with the Industrial Property
Agency of Kosovo. The Albanian delegation was
hosted by the General Director of the Industrial
Property Agency, Mr. Nezir Gashi, as well as
other representatives of the Agency.

Ky takim vjen në kuadër të marrëveshjes së
bashkëpunimit të nënshkruar midis dy qeverive
tona më datë 26/11/2018, në Pejë si dhe pas
vizitës së parë të shkëmbyer, më datën 30
Maj 2019, në Tiranë, nga ana e Agjencisë së
Pronësisë Industriale të Kosovës.

This meeting was organised in the framework
of the cooperation agreement signed between
our governments on 26/11/2018 in Pejë and
follow to the first visit that the Industrial Property
Agency of Kosovo paid to Tirana on 30 May
2019.

Gjatë vizitës një ditore të zhvilluar përfaqësuesit
e të dy zyrave diskutuan mbi mënyrën e frytshme
të bashkëpunimit në fushën e pronësisë industriale dhe konkretisht:

During this one-day meeting held between the
representatives of both offices, the following
topics concerning industrial property cooperation
were fruitfully discussed:
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 Shkëmbim informacioni mbi legjislacionin
në fushën e PI-së;

 Exchange of information on IP legislation.

 Bashkëpunim për programet e trajnimit
në fushën e PI-së;

 Cooperation concerning IP.

 Shkëmbimin e publikimeve të ndryshme
në fushën e PI-së;
 Bashkëpunim në fushën e përpunimit
të informacionit të patentave dhe shërbimeve për publikun;
 Organizimin e seminareve, workshopeve
dhe tryezave të rrumbullakta, të përbashkëta, rreth rolit të PI-së për rritjen e
ndërgjegjësimin në lidhje me fushën.
 Trajnimin e burimeve njerëzore për të dy
zyrat respektive;
 Hartimin dhe zbatimin e projekteve të
përbashkëta.
Marrëveshja e bashkëpunimit me Zyrën e Kosovës është një ndër objektivat që rrjedhin nga
“Strategjia Kombëtare e Pronësisë Intelektuale
2016-2020” në forcimin e bashkëpunimit të
mëtejshëm ndërmjet zyrave homologe, në
fushën e pronësisë industriale dhe gjithashtu
është një angazhim ndërqeveritar i ndërmarrë
në Planin e Veprimit G2G Shqipëri-Kosovë, në
lidhje me harmonizimin e legjislacionit në fushën e pronësisë intelektuale dhe në krijimin e
mekanizmave të informimit reciprok, në rastet e
produkteve që nuk plotësojnë kërkesat e sigurisë
dhe të legjislacionit të pronësisë intelektuale.
Në zbatim të kësaj marrëveshjeje si dhe për
ndjekjen e të gjithë aktiviteteve dhe detyrimeve
që rrjedhin nga nënshkrimi i saj, është themeluar
dhe Komiteti i Monitorimit i përbërë respektivisht
nga tre përfaqësues të secilit intitucion, i cili do të
ndjekë më në detaje zbatimin dhe përmbushjen
e këtij plani veprimi frytdhënës.

 Exchange of various publications concerning IP.
 Cooperation in the field of information on
patents’ and public services’ processing.
 Organisation of seminars, workshops
and joint round tables on IP’s role, aiming at increasing the awareness in this
field.
 Human Resources training for both
offices.
 Preparation and implementation of joint
projects.
The cooperation agreement with the Kosovo
Office is one of the objectives stemming from
the “National Intellectual Property Strategy
2016-2020” and aiming at further strengthening
the cooperation between counterpart offices in
the field of industrial property as well as one
of the intergovernmental commitments undertaken under G2G Albania-Kosovo Action Plan,
concerning the harmonization of legislation in
the field of intellectual property and the establishment of mutual information mechanisms, in
the case of products failing to meet the security and intellectual property legislation requirements.
In compliance with this Agreement and in pursuit
of all activities and obligations arising out of its
signature, a Monitoring Committee has been
established consisting, respectively, of three
representatives from each institution, who will
follow in more detail the implementation and
fulfilment of this fruitful action plan.
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 VIZITË STUDIMORE MBI AKTIVITETET
E OBSERVATORIT PËR ZYRAT E PRONËSISË INDUSTRIALE NË RAJONIN E
BALLKANIT PERËNDIMOR.

 STUDY VISIT ON THE ACTIVITIES OF THE
OBSERVATORY FOR THE INDUSTRIAL
PROPERTY OFFICES IN THE WESTERN
BALKANS REGION.

Përfaqësues nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia
morën pjesë në një vizitë studimore në EUIPO më
10-11 dhjetor 2019, në Alikante, Spanjë. Ky aktivitet
i përket projektit SP2020 “Zgjerimi i mjeteve dhe
mbështetja për Observatorin për vendet jo të BEsë”.

Representatives from Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia and
Serbia participated in a study visit at EUIPO
on 10-11 December 2019, in Alicante, Spain.
This activity was organised in the framework of
SP2020 project “Enlargement of the instruments
and support for non-EU countries”.

Aktiviteti u përqëndrua në ofrimin e një informacioni
më të thelluar të aktiviteteve të Observatorit të EU
për shkeljet e të drejtave të pronësisë intelektuale
dhe procedurat e tij për luftën ndaj piraterisë dhe
falsifikimit, si dhe programin e bashkëpunimit
ndërkombëtar të EUIPO.

The activity focused on providing in-depth information on the activities of the EU Observatory concerning violation of intellectual property
rights and procedures, fight against piracy and
counterfeiting, as well as international cooperation of EUIPO.

Ekspertë nga zyrat e pronësisë intelektuale
dhe punonjës nga institucionet e doganës dhe
inspektorateve në rajonin e Ballkanit morën
pjesë në këtë aktivitet, i cili përfshinte prezantime
mbi studimet ekonomike dhe zbatimin, portalin
e zbatimit të PI-së, ndërgjegjësimin e PI-së,
bashkëpunimin me autoritetet doganore dhe
bashkëpunimin ndërkombëtar.

Experts from intellectual property offices and
staff from customs and inspectorate institutions
in the Balkans region attended the event, whereby presentations on economic studies and their
implementation, IP implementation portal, IP
awareness, cooperation with customs authorities and international cooperation, were delivered.

Të gjitha këto prezantime ishin në kuadër të
aktiviteteve të ndërmarra nga Observatori i BEsë. Gjithashtu, të gjitha vendet pjesëmarrëse
prezantuan situatën aktuale në lidhje me fushën
e pronësisë industriale si dhe institucionet zbatuese në vend, masat e marra në luftën ndaj
piraterisë dhe shkeljeve si dhe bashkëpunimin
dhe koordinimin ndër-institucional.

All presentations were made in the framework of
the activities undertaken by the EU Observatory.
All participating countries presented their current
situation in the field of industrial property as
well as on the implementing institutions in their
countries, measures taken in the fight against
piracy and violations, as well as inter-institutional
cooperation and coordination.

Vizita studimore siguroi një platformë shumëpalëshe dhe bashkëpunuese për vende jo-BE,
siç janë vendet e Ballkanit Perëndimor për të
shkëmbyer informacione dhe përvoja në lidhje
me praktikat e zbatimit por dhe për të ndarë
eksperiencën përkatëse.

The study visit provided a multilateral and collaborative platform for non-EU countries, such
as the Western Balkan countries, to share information and experiences on the implementing practices as well as on other relevant experiences.

55

RAPORTI VJETOR 2019

 VIZITE STUDIMORE NË KUADËR TË
INSTRUMENTIT TAIEX-EC

 STUDY VISIT ORGANISED IN THE FRAMEWORK OG TAIEX-EC INSTRUMENT

Nga shërbimet e instrumentit TAIEX/EC, DPPI ka
qenë përfituese e një vizite studimore në Zyrën
Finlandeze të Rregjistrimit dhe të Patentave.

GDIP was the beneficiary of one study visit
funded by TAIEX/EC services, at the Finnish
Office of Patent Registrations.

Kjo vizitë u organizua në zyrën finlandeze më
datë 27-31 tetor 2019, e cila u mbështetet
financiarisht nga TAIEX. Qëllimi i kësaj vizite
ishte shkëmbimi i eskperiencës midis dy zyrave homologe. por mbi të gjitha përfitimi nga
eksperienca e vendeve të tilla si Finlanda. Në
terma të bashkëpunimit afatgjatë, u diskutua
mundësia e nënshkrimit të një memorandumi
bashkëpunimi midis dy zyrave tona.

The visit took place in the premises of the Finish office on 27-31 October 2019 and was financed by TAIEX. Its scope was the exchange
of experience between the homologue offices,
but above all, learning from the experiences of
countries such as Finland. In long-term cooperation terms, the possibility of a memorandum
of cooperation between the two offices was discussed.
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 VIZITË STUDIMORE NË ZYRËN HOMOLOGE PRAGË, REPUBLIKA ÇEKE.

 STUDY VISIT IN THE HOMOLOGUE
OFFICE OF PRAGUE, CZECH REPUBLIC.

Qëllimi i kësaj vizite studimore ishte përmirësimi
i performacës së DPPI-së nga eksperienca
Çeke, 100 vjeçare që nga krijimi i kësaj Zyre.
Interes të veçantë shfaqi Strategjia Kombëtare
e Pronësisë Industriale dhe aktivitetet për rritjen
e ndërgjegjësimit të fushës.

The scope of this study visit was the improvement
of GDIP performance, gaining from the 100year experience of the Czech Office since its
creation. Of particular interest was the National
Strategy on Industrial Property and awareness
raising activities in the field.

Programi ishte hartuar në mënyrë që të diskutojhej çdo pjesë e Pronësisë Industriale, në
veçanti eksperienca mbi Qendrat e Transferimit
të Teknologjive në Universitete dhe sigurisht
strategjia e inovacionit dhe prioritetet e qeverisë
Çeke në zhvillim të saj.

The programme was designed with the aim to
discuss every topic under Industrial Property,
in particular the experience with Technology
Transfer Centres at Universities and certainly
on the innovation strategy and priorities of the
Czech Government in its development.

Vizita të tilla studimore janë me rëndësi të
veçantë në zhvillimin e e pronësisë industriale
në vend, duke përftuar njohuri të thelluara nga
eksperiencat e zzyrave të mëdha, të cilat janë
mjaft të vlefshme në punën tonë të përditshme.

Such study visits are of particular importance
for the development of industrial property in the
country, gaining in-depth knowledge from large
offices’ experiences, which are very valuable in
our daily work.
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 TAKIM ME PWC ALBANIA SH.P.K

 MEETING WITH PWC ALBANIA SH.P.K

Me PWC Albania Shpk u organizua një takim
pranë mjediseve të PWC Albania Shpk në
Tiranë,midis DPPI-së dhe PWC Albania Shpk,
ku të pranishëm ishin znj. Loreta Peçi, në cilësinë
e Country Managing Partner për Kosovën dhe
Shqipërinë dhe znj. Anisa Kuqi, në cilësinë
e Senior Associate për PwC Albania Shpk,
ndërsa përfaqësues nga DPPI, ishte Sektori i
Koordinimit, Raportimit dhe Analizës.Ky takim
ishte mjaft frytdhënës në terma bashkëpunimi të
ardhshëm, në trajnimin e aktorëve të përfshirë
ne fushën e pronësisë intelektuale dhe të gjithë
të interesuarve për të zhvilluar dhe përvetësuar
konceptin e pronësinë intelektuale në vend.

A meeting was held with PWC Albania Shpk at
the latter’s premises in Tirana, between GDIP
and PWC Albania Shpk, with the attendance
of Mrs. Loreta Peci, in the capacity of Country
Managing Partner for Kosovo and Albania,
and Ms. Anisa Kuqi, the Senior Associate for
PwC Albania Shpk. GDIP was represented
by the Coordination, Analysis and Reporting
Sector. The meeting was fruitful in terms of
future cooperation on intellectual property training of stakeholders and those interested in
developing and adopting the concept of intellectual property within the country.

−

PWC Albania Shpk në partneritet të ngushtë
me International Legal Advice Center (Bullgari), përfaqësuar nga znj. Ginka Hristova
(avokate e trajnuar Harvard Law School),
synojnë të sjellin dhe të zhvillojnë në
Shqipëri projektin CopyrightX.

−

PWC Albania Shpk, in close cooperation with
International Legal Advice Centre (Bulgaria),
represented by Mrs. Ginka Hristova (lawyer
trained at Harvard Law School), intends to
bring and implement CopyrightX project in
Albania.

−

CopyrightX është një program akademik i
konceptuar dhe mbështetur nga Harvard
Law School, i cili me anë të një kombinimi
midis leksioneve te drejtuara nga pedagoge
të Harvard ne Tiranë, literaturës dhe seminareve ka për qëllim të aftësojë profe-

−

CopyrightX is an academic programme
conceived and supported by Harvard Law
School, which, by means of a mix between
lectures delivered by Harvard lecturers in
Tirana, literature and seminars, aims at empowering legal professionals and experts
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(and not only) in the field of intellectual
property, subject to the payment of a certain
fee.

sionistët dhe ekspertët ligjorë (por jo vetëm)
në fushën e pronësise intelektuale, kundrejt
një tarife të caktuar.
−

Ky program vjen në vende të ndryshme
nëpërmjet partnerëve të akredituar të Harvard University, i cili ndër to është dhe
International Legal Advice Center (ILAC).

−

This programme is implemented in different
countries through partners accredited by
Harvard University, one of them being the
International Legal Advice Centre (ILAC).

•

DPPI duke qenë institucioni i vetëm përgjegjës
për regjistrimin dhe administrimin e pronës
industrialenë të gjithë territorin e Republikës
së Shqipërisë, i trajton me prioritet dhe me
mjaft interes bashkëpunime në nivele të tilla,
mes institucioneve publike dhe private.

•

GDIP, being the sole institution responsible for
the registration and administration of industrial
property in the territory of the Republic of
Albania, considers such cooperation with
public and private institutions with priority and
of interest.

 TAKIM ZYRTAR ME PËRFAQËSUES TË
ZYRËS EVROPIANE TË PATENTAVE
(EPO) DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE
(DPPI).

 OFFICIAL MEETING BETWEEN REPRESENTATIVES FROM EUROPEAN PATENT
OFFICE (EPO) AND THE GENERAL
DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY (GDIP).

U zhvillua një takim zyrtar me përfaqësues
të Zyrës Evropiane të Patentave në mjediset
e Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë
Industriale.

An official meeting with EPO representatives
took place at GDIP’s premises.

Në kuadër të planit të bashkëpunimit midis EPO
dhe DPPI, ku Republika e Shqipërisë është
vend anëtar në këtë organizatë, u diskutua më
gjerësisht mbi implementimin e shërbimeve
të IT në fushën e pronësisë industriale, si dhe

In the framework of the cooperation plan between GDIP and EPO, wherein the Republic of
Albania is a member to, broader discussions
on the implementation of IT services in the field
of industrial property and future cooperation
activities took place.
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mundësitë e bashkëpunimit në vijimësi midis dy
institucioneve tona.

Since 1 May 2010, Albania is a member country
of the European Patent Office.

Shqipëria është vend anëtar i Zyrës Evropane të
Patentave që nga data 1 maj 2010.

Two IT experts from this organization, namely
Mr. Simon White and Mr. Christophe Browarnyj
appreciated the work done by and the achievements of GDIP during these years in the field of
industrial property and expressed their interest
on the continuation of this cooperation, which
was followed by an assessment of GDIP needs
with regard to these services.

Dy ekspertët e IT-së së kësaj organizate konkretisht: z. Simon White dhe z. Christophe
Browarnyj, vlerësuan punën dhe arritjet e DPPI
gjatë këtyre viteve në fushën e pronësisë industriale, shprehën interes për vazhdimin e këtij
bashkëpunimi, dhe vlerësuan nevojat e DPPI mbi
këto shërbime.
Delegacioni i EPOs u prit nga Drejtoresha e
Ekaminimit znj. Rudina Bollano, znj. Maria
Solis, Drejtore e Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës, dhe znj. Sonila Meka,
Përgjegjëse e Sektorit të Koordinimit, Analizës
dhe Raportimeve.

EPO Delegation was hosted by the Examinations Director, Mrs. Rudina Bollano, Mrs. Maria Solis, Director of Coordination, Promotion,
Training and Analysis, and Mrs. Sonila Meka,
Head of Coordination, Analysis and Reporting
Sector.

 TRAJNIMI MBI SISTEMIN E LISBONËS

 TRAINING ON LISBONA SYSTEM

Implementimi i marrëveshjes së Lisbonës për
mbrojtjen e Emërtimeve të Origjinës dhe pasqyrim i Aktit të Gjenevës nga Marrëveshja e
Lisbonës.

The implementation of Lisbon Agreement on
the protection Appellations of Origins and its
introduction in the Geneva Act of Lisbon Agreement.

Trajnimi është organizuar nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO) në
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të
Pronësisë Industriale.

The training was organised by the World Intellectual Property Organization (WIPO), in cooperation
with general Directorate of Industrial Property.

Trajnimi bazohet në praktika të ndryshme dhe
shkëmbimin e eksperiencave nga ekspertja znj.
Florence Rojal, përfaqësuese e WIPOs dhe
specialistë të DPPI-së.

The training concentrated on various practices
and exchange of experiences by the expert Mrs.
Florence Rojal, WIPO representatives and GDIP
experts.
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Ky aktivitet ishte në kuadër të planit të bashkëpunimit që DPPI ka me WIPO-n për vitin 2019.

This activity was organised in the framework of
the 2019 cooperation plan that GDIP has with
WIPO.

 TAKIM ME GIZ ALBANIA

 MEETING WITH GIZ ALBANIA

Në kuadër të projektit “EU for Innovation” financuar nga Delegacioni Evropian në Tiranë, Giz
dhe Ambasada Suedeze në Tiranë, Sektori i
Koordinimit, Analizës dhe Raportimeve zhvilloi
një takim me përfaqësues të GIZ Albania me
qëllim ndërmarrjen e iniciativave të përbashkëta
për informimin e Start up-eve sa i takon mbrojtjes
së të drejtave të pronësisë industriale.

In the framework of “EU for Innovation” project, funded by the EU Delegation in Tirana, GIZ
and the Swedish Embassy in Tirana, the Coordination, Analysis and Reporting Sector held a
meeting with the representatives of GIZ Albania
on joint initiatives concerning the information of
start-ups on the protection of industrial property
rights.

Përfaqësuesit e GIZ e panë me shumë interes
bashkëpunimin me Drejtorinë e Përgjithshme
të Pronësisë Industriale si një hap shumë të
rëndësishëm të start up-eve që në fillimin e
ngritjes së iniciativave të tyre inovative. Bashkëpunimi do të vijojë në formën e fushatave të
ndërgjegjësimit me universitetet dhe Start-up-

GIZ representatives saw the cooperation with
the GDIP as highly attractive, as the next pivotal
step for the start-ups, since their first innovative
initiatives.
The cooperation shall continue in the form of
awareness-raising campaigns with universities
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et, duke vënë në dispozicion të të interesuarve
informacionin e nevojshëm në lidhje me objektet
e pronësisë industriale.

and start-ups, by putting at their disposal the
necessary information concerning industrial
property subject matters.

Fondi i Sfidës (Challenge Fund) i akorduar në
kuadër të këtij projekti është një mjet financimi
konkurrues i cili do të përdoret si një mjet për
të adresuar çështjen e qasjes në financa për
kompanitë inovative në një fazë të hershme të
zhvillimit, si dhe për organizatat e angazhuara
në shërbime për fillimin e inovacioneve dhe
promovimin e sistemi inovativ shqiptar. Fondi
gjithashtu do të sigurojë fonde për ofruesit më të
mirë të shërbimeve të inovacionit për të përmirësuar më tej kapacitetin e tyre dhe / ose për të
zhvilluar shërbime të reja për inovacionin dhe
komunitetin fillestar në Republikën e Shqipërisë.

The Challenge Fund allocated in the framework
of this project is a competitive financing instrument, which shall be used as a means to address the issue of approaching of innovation
companies to financings in the early development stages, as well as of organisations committed in providing services to innovative start-ups
in Albania. The Fund shall also provide funds to
the best innovation services providers in order to
further improve their capacity and/or to develop
new innovation services for the start0up commSectory in Albania.

 TAKIM ME ALBANIAN INVESTMENT AND
DEVELOPMENT AGENCY (AIDA)

 MEETING WITH ALBANIAN INVESTMENT
AND DEVELOPMENT AGENCY (AIDA)

Në vijim të takimeve që ka ndërmarrë Sektori i
Koordinimit, Analizës dhe Raportimeve me institucionet partnere, DPPI ishte pranë mjediseve të
Albanian Investment and Development Agency
(AIDA) ku u takuan përfaqësues të kësaj agjencie.

In the framework of the meetings that the Coordination, Analysis and Reporting Sector has undertaken in cooperation with partner institutions,
GDIP met with the Albanian Investment and
Development Agency (AIDA) representatives at
this latter’s premises.
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Fokusi dhe qëllimi i këtij takimi ishte hartimi i një
kalendari të përbashkët midis DPPI, AIDA dhe
AKKSHI mbi informimin e biznesit për përfitimet
që ju vijnë nga mbrojtja e të drejtave të pronësisë
industriale si një aset tejet i rëndësishëm për
ushtrimin e aktivitetit të tyre tregtar, mbrojtja nga
konkurenca e pandershme dhe informaliteti në
treg.

The focus and purpose of this meeting was the
scheduling of a joint calendar between GDIP,
AIDA and NARI on informing the business commSectory on the benefits of protecting industrial
property rights as an extremely important asset
for the exercise of their commercial activity and
the protection from unfair competition and market
informality.

 TAKIM NË AGJENCINË KOMBËTARE TË
KËRKIMIT SHKENCOR DHE INOVACIONIT
(AKKSHI)

 MEETING WITH THE NATIONAL AGENCY
FOR RESEARCH AND INNOVATION
(NARI)

Në mjediset e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit
Shkencor dhe Inovacionit u zhvillua një takim
më drejtuesen e këtij institucioni dhe Sektorin e
Koordinimit, Analizës dhe Raportimeve, pranë
DPPI.

A meeting between the head of the National
Agency for Research and Innovation and the
GDIP’s Coordination, Analysis and Reporting
Sector, took place in the previous premises.

AKKSHI ka si mision mbështetjen, monitorimin
dhe vlerësimin e programeve dhe të projekteve
në fushën e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit (SHTI), në shkallë vendi.
Bashkëpunimi me AKKSHI ka qënë frytdhënës
prej disa vitesh me qëllim informimin e SME-ve
me të drejtat e pronësisë industriale.
Aktiviteti që do të organizohet me AKKSHI gjatë
muajit korrik për SME-të, është menduar të
zhvillohet në bashkëpunim dhe me AIDA.
Esenciale është që SME-të të njohin dhe të
mbrojnë të drejtat e pronësisë industriale si asete
shumë të rëndësishme të kompanive të tyre.

NARI mission is to support, monitor and evaluate
the programmes and projects in the field of
science, technology and innovation (STI), at the
national level.
Cooperation with NARI on informing SMEs on
industrial property rights has proved successful
since a few years now.
The activity on SMEs to be co-organized with
NARI during the month of July, shall involve
AIDA too.
The most important thing is for the SMEs to get
acquainted with and protect industrial property
rights as a pivotal asset for their companies.
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 TAKIM ME DHOMËN E TREGTISË DHE
INDUSTRISË TIRANË

 MEETING WITH THE CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY OF TIRANA

Sektori i Koordinimit, Analizës dhe Raportimeve
pranë DPPI, organizoi një takim me përfaqësues
të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë.

The Coordination, Analysis and Reporting Sector
of GDIP organised a meeting with representatives
from the Chamber of Commerce and Industry of
Tirana.

Këto takime organizohen në kuadër të përmbushjes së detyrimeve strategjike por dhe
në kuadër të Memorandumit të Bashkëpunimit
nënshkruar midis këtyre dy institucioneve,
bashkëpunim, i cili ndër vite ka ardhur duke
u forcuar e përkthyer në organizimin e aktiviteteve të përbashkëta në fushën e pronë-sisë
industriale.
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These types of meetings are organised in the
framework of strategic responsibilities implementation as well as in the framework of the Memorandum of Cooperation signed between these
two institutions, a cooperation that has come to
strengthen in years and has embodied through
joint activities in the field of industrial property.
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Qëllimi i këtij takimi ishte dhe bashkërendimi
i punës për aktivitetin e radhës, në lidhje me
markat tregtare.

The aim of this meeting was the coordination of
works on the next activity on trademarks.

 TAKIM NDËR-INSTITUCIONAL ME DREJTORINË E TË DREJTËS SË AUTORIT
PRANË MINISTRISË SË E KULTURËS

 INTER-INSTITUTIONAL MEETING WITH
THE COPYRIGHT DIRECTORATE AT THE
MINISTRY OF CULTURE

Pranë mjediseve të Ministrisë së Kulturës u zhvillua
një takim dypalësh, ndërmjet përfaqësuesve të
DPPI-së nga Sektori i Koordinimit dhe Drejtorisë
së të Drejtës së Autorit (DDA).

A bilateral meeting between GDIP’s representatives from the Coordination Sector and those of
the Copyright Directorate (CD) took place at the
premises of the Ministry of Culture.

Në këtë takim u diskutua në lidhje me kalendarin
e aktiviteteve të përbashkëta (konkurse, leksione
te hapura ne universitete, trajnime, etj) ndërmjet
dy institucioneve, për angazhimet e ndërmarra
në Strategjinë Kombëtare të Pronësisë Intelektuale 2016-2020.

The meeting was about the calendar of joint activities (competitions, open lectures at universities, training sessions, etc.) of the two institutions, in view of the commitments undertaken
under the National Strategy on Intellectual Property 2016-2020.

Vlen të theksohet se ndërmjet DPPI dhe DDA,
marrëdhënia e bashkëpunimit është forcuar ndër
vite dhe kjo reflektohet më së miri në organizimin
e aktiviteteve të përbashkëta në fushën e pronësisë intelektuale,sa i takon ndërgjegjësimit
të brezave, por dhe informimit të komunitetit të
biznesit mbi detyrimet në këtë fushë.

It is of importance to stress that the cooperation
between GDIP and CD has been strengthened
for better in terms of organisation of joint activities in the area of intellectual property, raising
the awareness among generations and informing the entire business commSectory on its responsibilities in the matter.
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 TRAJNIME NË SHKOLLAT E MESME TË
PËRGJITHSHME TË TIRANËS

 TRAINING SESSIONS DELIVERED TO
GENERAL HIGH SCHOOLS OF TIRANA

Sektori i Promovimit dhe Qendra e Trajnimeve
ka zhvilluar trajnime në shkollat e mesme të përgjithshme të arsimit parauniversitar të kryeqytetit,
konkretisht: për markat tregtare dhe të shërbimit,
logot, patentat, modelet e përdorimit, disenjot
industriale, indikacionet gjeografike, emërtimet e
origjinës si dhe qarqet gjysëmpërçuese pranë 12
gjimnazeve të Tiranës. Në këto trajnime morën
pjesë jo vetëm nxënësit e shkollës, por gjithashtu
dhe stafi akademik (mësuesit), të cilët shfaqën një
interes të madh për fushën e pronësisë industriale
duke bërë që të nxisnin nxënësit për pjesëmarrjen
e tyre në konkursin e “Njohuri mbi fushën e Pronësisë Industriale”.

The Promotion Sector and Training Centre
has delivered numerous training sessions in
the capital’s pre-university education’s general high schools, namely: on trademarks and
services, logos, patents, models of utility, industrial designs, geographical indications, appellations of origin and semiconductor circuits,
in 12 high schools in Tirana. These training
sessions were attended not only by the pupils,
but by the academic staff (teachers) too, who
showed a keen interest in the field of industrial property, consequently encouraging pupils
to participate in the “Knowledge of Industrial
Property” competition.

DPPI ka trajnuar shkollat e mesme të përgjithshme, sa më poshtë:

GDIP has delivered training sessions in the
following high schools:

1. “Sami Frashëri”

1. “Sami Frashëri”

2. “Andon Zako Çajupi”

2. “Andon Zako Çajupi”

3. “Aleks Buda”

3. “Aleks Buda”

4. “Petro Nini Luarasi”

4. “Petro Nini Luarasi”

5. “Myslym Keta”

5. “Myslym Keta”

6. “Ismail Qemali”

6. “Ismail Qemali”
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7. “Qemal Stafa”

7. “Qemal Stafa”

8.”Eqrem Çabej”

8. “Eqrem Çabej”

9. “Sandër Prosi”

9. “Sandër Prosi”

10. “Sinan Tafaj”

10. “Sinan Tafaj”

11. “Partizani”

11. “Partizani”

12. “Besnik Sykja”

12. “Besnik Sykja”

•

Më datë 26.02.2018 DPPI zhvilloi trajnimin
me temë ‹›Objektet e PI-së dhe rëndësia e
regjsitrimit të tyre’’’ në shkollën e mesme të
përgjithshme“Sami Frashëri”.

•

On 26.02.2018, GDIP delivered a training
on “IP objects and the importance of
their registration” to “Sami Frashëri” high
school.

Fokusi i këtij trajnimi ishte prezantimi i objekteve
të pronësisë industriale, konkretisht: regjistrimi i
patentave për shpikje, markave tregtare dhe të
shërbimit, treguesve gjeografikë si dhe disenjove
industriale.

The focus was on introducing pupils to industrial property subject matters, namely: registration of innovation patents, trademarks and
services, geographical indicators and industrial designs.

Fushata e trajnimit në këto shkolla të mesme të
përgjithshme, është një nga objektivat krye-sore
që rrjedhin nga Strategjia Kombëtare e Pronësisë
Intelektuale 2016-2020, prej së cilës burojnë
shumë indikatorë të parashikuar për t’u realizuar
deri në vitin 2020. Në kuadër të përmbushjes së të
gjithë indikatorëve të parashikuar nga Strategjia,
këto trajnime vijuan gjatë gjithë vitit 2019.

The training campaign with high schools is
one of the main objectives stemming from
the National Strategy on Intellectual Property
2016-2020, which is the main source of multiple
indicators targeted by 2020. 2019 training
sessions aimed at achieving all Strategy’s
targeted indicators.

•

Më datë 8.05.2019, Sektori i Promovimit
dhe Qendra e Trajnimeve zhvilloi trajnimin
në shkollën e mesme të përgjithshme të
kryeqytetit “Eqrem Çabej”. Nxënësit e kësaj
shkolle, u bënë pjesë e leksionit të hapur mbi
pronësinë industriale. Interesimi dhe kurioziteti
i nxënësve mbi fushën ishte mjaft i lartë.

•

On 8.05.2019, the Promotion Sector and
Training Centre delivered one training session to “Eqrem Çabej” high school in Tirana. Pupils from this school participated in
this open lecture on industrial property and
showed high attention to all the issues.
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•

8 maj

Sholla “Qemal Stafa” ishte ndalesa e rradhës e
trajnimit të kryer nga Drejtoria e Përgjithshme e
Ponësisë Industriale.Në këtë shkollë, tematika
e pronësisë industriale ishte baza e leksionit të
sotëm.
Nxënësit e ndoqën me kuriozitet dhe u bënë
aktiv me diskutime të shumta rreth kësaj fushe.
Nxënësve iu komunikua gjithashtu dhe konkursi,
që qendra jonë do të organizojë në fund të muajit
maj.

68

•

8 May

Next GDIP’s training stop was “Qemal Stafa”
high school and the main topic was industrial
property.
Pupils showed curiosity and participated actively
to the discussions. They got informed too on the
competition that our centre should organise by
the end of May.
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•

10 maj

Trajnimi i sotëm në fushën e pronësisë industriale
u zhvillua në shkollën e mesme të përgjithshme
“Sinan Tafaj”. Nxënësve iu transmetuan konceptet
më të rëndësishme të PI-së, ku informimi mbi
markat tregtare, patentat për shpikje, disenjot e
treguesit gjeografik ishin në fokus të leksionit.
Trajnimi i sotëm u shoqërua dhe nga përfaqësues
të Drejtorisë së Ekzaminimit.Nxënësit treguan
interes të veçantë mbi pronësinë industriale,
duke e cilësuar këtë leksion mjaft të vlefshëm për
njohuritë e tyre.

•

10 May

This day’s training on industrial property took
place at “Sinan Tafaj” high school. Pupils were
introduced to IP key concepts, with a focus on
trademarks, invention patents and geographic indications design. The training session was
attended by a representative from the Examinations Directorate too. Pupils paid particular
attention to industrial property issues, acknowledging the lecture as highly valuable for their
knowledge.
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•

13 maj

Sektori i Promovimit dhe Qendra e Trajnimit,
zhvilloi trajnimin e rradhës në shkollën ‘Sandër
Prosi’ në kryeqytet. Fusha e pronësisë industriale
tërhoqi vemëndjen e nxënësve të kësaj shkolle,
me diskutime dhe opinione të shumta mbi
markat tregtare, patentat për shpikje, disenjot
industriale dhe jo vetëm. Ideja e një konkursi
u cilësua atraktive nga ana e nxënësve duke
shprehur entuziazmin e tyre për pjesëmarrje.
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•

13 May

The Promotion Sector and Training Centre delivered the next training at “Sandër Prosi” school in
Tirana. The field of industrial property attracted
the attention of this school’s pupils, with numerous discussions and opinions on trademarks,
patents for invention, industrial designs and
more. The idea of a competition was considered
attractive by the pupils who expressed their enthusiasm to participate.
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•

15 maj

Sektori i Promovimit dhe Qendra e Trajnimit të
DPPI-së,zhvilloi gjithashtu një tjetër leksion të
hapur në shkollën “Andon Z. Çajupi”.Gjatë këtij
leksioni u shpjeguan konceptet bazë të pronësisë
intelektuale.Leksioni u referua nga përfaqësues
të DPPI-së, të shoqëruar gjithashtu dhe nga
përfaqësues të DDA-së. Bashkëpunimi ndërmjet
këtyre dy institucioneve do të shoqërojë dhe
trajnime të tjera në vijim, në kuadër të informimit
dhe ndërgjegjësimit për brezat e rinj lidhur me
fushën e pronësisë intelektuale.

•

15 May

GDIP Promotion Sector and Training Centre
held another open lecture at “Andon Z. Çajupi”
school. During the lecture the basic concepts of
intellectual property were explained. GDIP representatives in tandem with CD representatives
held the lecture. Cooperation between these two
institutions will accompany future training activities, in the framework of information and awareness-raising campaign for the new generations
in the field of intellectual property.
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•

16 maj

Trajnimi i rradhës mbi pronësinë intelektuale u
zhvillua në shkollën e mesme të përgjithshme
“Petro Nini Luarasi”. Informimi mbi fushën e
pronësisë industriale rreth patentave, markave
tregtare dhe të shërbimit, disenjove industriale
dhe treguesve gjeografikë, ndërgjegjësuan nxënësit lidhur me këtë fushë.Një informacion të
rëndësishëm transmetuan dhe përfaqësuesit e së
Drejtës së Autorit lidhur me fushën e tyre.Finalizimi
i këtyre trajnimeve me një konkurs, u vlerësua
nga nxënësit si një mundësi mjaft e mirë për të
shprehur idetë e tyre mbi pronësinë inelektuale.
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•

16 May

The next training on intellectual property took
place at “Petro Nini Luarasi” high school. The
information on patents, trademarks and services,
industrial designs and geographical indications
raised their awareness on the field. An important
piece of information was also provided by the
Copyright Directorate’s representatives. The
finalization of these trainings with a competition
was acknowledged by the pupils as a very
good opportSectory to express their ideas on
intellectual property.
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•

17 maj

Më datë 17.05.2019, DPPI, së bashku me DDAnë zhvilluan trajnimin mbi pronësinë intelektuale
pranë shkollës “Aleks Buda”. Ashtu si edhe në
shkollat e tjera dhe në këtë gjimnaz nuk mungoi
interesimi dhe vëmendja nga ana e nxënësve
mbi fushën e PI-së.
Informimi dhe ndërgjegjësimi i brezave të rinj,
arrihet të realizohet më së miri me anë të këtyre
trajnimeve.

•

17 May

On 17.05.2019, GDIP, in cooperation with CD,
delivered a training session on intellectual property to “Aleks Buda” school. Like in other high
schools, pupils held high interest on IP subjects.
These training sessions are the best method for
informing and raising the awareness of the new
generations.
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•

21 maj

Trajnimi mbi pronësinë industriale u zhvillua në
shkollën e mesme të përgjithshme të kryeqytetit
“Ismail Qemali”.Sektori i Promovimit dhe Qendra
e Trajnimeve zhvilloi një leksion në formën e
bashkëbisedimit me nxënësit e kësaj shkolle.
Njohuritë e nxënësve mbi pronësinë industriale
u plotësuan më së miri nga përfaqësuesit e
DPPI-së duke informuar dhe ndërgjegjësuar
nxënësit.Organizimi i një konkursi entuziazmoi
nxënësit duke shprehur gadishmërinë e tyre për
pjesëmarrje.

•

21 May

This training session on industrial property took
place at “Ismail Qemali” high school in Tirana.
The Promotion Sector and Training Centre held
a lecture in a discussion-fashion with the pupils
of this high school. Their knowledge was best
complemented by GDIP representatives, who
informed and endeavoured to raise their awareness. The organisation of a competition was
highly appreciated by their expressed willingness to participate.
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•

22 maj

Nē vijim të zbatimit të kalendarit nga Ministria
e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve për t’u zhvilluar
pranë institucioneve të arsimit parauniversitar,
DPPI ishte në shkollën “Besnik Sykja”. Trajnimi
u zhvillua nga sektori i Promovimit dhe Qendra
e Trajnimeve. Nxënësit e kësaj shkolle u njohën
me bazat dhe parimet kryesore të të drejtave
të pronësisë industriale ku u informuan mbi
rëndësinë e mbrojtjes së markave tregtare dhe
të shërbimit, patentave për shpikje, disenjove
industriale dhe treguesve gjeografikë.

76

•

22 May

Following the implementation by the Ministry of
Education, Youth and Sports, of the calendar
scheduled for pre-university education institutions, GDIP was at “Besnik Sykja” school. The
training session was delivered by the Promotion
Sector and the Training Centre. The pupils of
this school were introduced to the basics and
key principles underlying industrial property
rights and were informed on the importance of
trademarks and services, patents for invention,
industrial designs and geographical indications
protection.
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•

23 maj

Sektori i Promovimit dhe Qendra e Trajnimit
përfundoi në shkollën ‘’Myslym Keta’’ ciklin e
trajnimeve në sistemin parauniversitar mbi fushën e pronësisë industriale.Kjo nismë e parashikuar në Strategjinë Kombëtare të Pronësisë
Intelektuale 2016-2020, ka si qëllim të saj informimin dhe ndërgjegjësimin e brezave të rinj mbi
rëndësinë dhe mbrojtjen e objekteve të pronësisë
industriale.Gjatë ciklit të trajnimeve nëpër shkollat
e kryeqytetit, nxënësit kanë marrë informacione
të rëndësishme duke plotësuar njohuritë e pakta
të tyre në lidhje me fushën.Nisma është vlerësuar nga nxënësit si një mundësi mjaft e mirë
informimi. Përfundimi i ciklit të trajnimeve do të
finalizohet me një konkurs ku pjesëmarrës do
të jenë të gjithë gjimnazistët, të cilët kanë qenë
pjesë e trajnimeve. Në bazë të rezultateve që
nxënësit do arrijnë, konkursi do i shpërblejë me
çmime për tre vendet e para.
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•

23 May

The Promotion Sector and Training Centre completed the industrial property training sessions
for the pre-university system at “Myslym Keta”
school. This initiative, envisaged in the National Intellectual Property Strategy 2016-2020,
aimed at informing and raising the awareness
of the new generations on the importance and
protection of industrial property objects. During
the training cycle in the capital’s schools, pupils
received significant information, which complemented their limited knowledge on the field.
They acknowledged this initiative as a good
information possibility. The completion of the
training cycle will be finalized with a competition
involving all high school pupils who attended the
training and who, based on their results, will receive awards for the first three places.
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2- TRAJNIME TË ZHVILLUARA NË UNIVERSITETET E KRYEQYTETIT
•

24 prill

Në kuadër të javës Botërore të Pronësisë
Intelektuale, Sektori i Promovimit dhe Qendra
e Trajnimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të
Pronësisë Industriale vijon zhvillimin e trajnimeve
në universitete. Stafi i DPPI-sëprezantoi pranë
ambjenteve të “Tirana Business University”
leksionin e hapur me temë: “Sporti dhe Pronësia
Industriale”. Studentët e këtij universiteti treguan gadishmërinë e tyre për të qenë pjesë e
dëgjesës, por jo vetëm. Interesi i treguar mbi
veprimtarinë e drejtorisë sonë e ktheu këtë
leksion në një bashkëbisedim studentë-lektorë.

2- TRAINING SESSIONS DELIVERED TO
UNIVERSITIES IN TIRANA
•

24 April

In the framework of the International Intellectual
Property Week, the Promotion Sector and
Training Centre of GDIP continued its training
sessions to universities. GDIP staff held an open
training at “Tirana Business University” premises
on: “Sport and Industrial Property”. The students
of this university expressed their willingness to
attend this activity, and not only. Their interest on
our directorate’s activities turned this lecture into
real student-lecturer discussions.
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24 prill

•

24 April

Referuar tematikës që Organizata Botërore
e Pronësisë Intelektuale, ka zgjedhur për vitin
2019: “IP and Sports”, u zhvillua trajnimi i radhës
pranë Universitetit të Sporteve. Në fokus të
prezantimit ishin patentat në nanoteknologji, të
aplikuara në fibra tekstile të veshjeve sportive.

Referring to the 2019 topic selected by the
World Intellectual Property Organization “IP and
Sports”, a training session was delivered to the
University of Sports. It introduced the students
to the concepts of patents in nanotechnology,
applied in sportswear’s fabrics’ fibres.

Trajnimet në fushën e PI-së në universitetet
e vendit, do të jenë në fokusin e DPPI-së, me
qëllim ndërgjegjësimin e brezave të rinj në këtë
fushë.

Training activities concerning IP in our universities
shall be the focus of GDIP work, in order to raise
the awareness of the new generations in this
regard.
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24 tetor

•

24 October

Trajnim pranë Universitetit “ Aleksandër Moisiu”
Durrës.

Training session delivered at “Aleksandër
Moisiu” University in Durrës.

Në kuadër të Strategjisë Kombëtare të Pronësisë
Intelektuale 2016-2020, Sektori i Promovimit
dhe Qendra e Trajnimeve zhvilluan sot leksionin
e hapur në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, në
qytetin e Durrësit.

In the framework of the National Strategy
on Intellectual Property 2016-2020, the Promotion Sector and Training Centre held an
open lecture at “Aleksandër Moisiu” University
in Durrës.

Në fokus të këtij leksioni, ishte informimi dhe
sensibilizimi i studentëve, lidhur me rëndësinë e
mbrojtjes së të drejtave të pronësisë industriale.
Këto takime organizohen në kuadër të përmbushjes së detyrimeve strategjike.

The lecture aimed at informing and raising the
awareness of the students on the importance of
industrial property rights. These meetings are
organised in the framework of implementing the
strategic responsibilities.
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•

11 nëntor

•

11 November

Më datë 11 nëntor, ekspertë të Drejtorisë së
Përgjithshme të Pronësisë Industriale, zhvilluan
një trajnim në universitetin “F. S. Noli”, të qytetit
të Korçës.

On November 11, experts from the General
Directorate of Industrial Property delivered
a training session at “F. S. Noli” University in
Korça.

Studentët patën një interes të veçantë mbi rolin
e DPPI-së në mbrojtjen e pronësisë industriale
dhe arritjet që kjo drejtori ka;

Students demonstrated particular interest on
the role of GDIP in the protection of industrial
property and on its achievements, including.

Markat tregtare, disenjot industriale, treguesit gjeografikë dhe vijimësia e procedurave të regjistrimit
nga aplikimi deri në lëshimin e certifikatave;

Trademarks, industrial designs, geographical
indications and the registration procedures from
application to certificate issuance.

Konfliktet, çeshtjet e dërguara në gjykatë;

Disputes and lawsuits.

Krijimi i një marke dhe roli që luan kjo markë në
krijimin e imazhit dhe identifikimin e produktit në
treg.

Design of a trademark and its role in image
creation and product identification in the
market.

Në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit
që DPPI ka dhe interesit të vazhdueshëm të
studentëve, trajnime të tilla do të zhvillohen
edhe në vijim.

Within the framework of GDIP’s cooperation
agreements and thanks to the continuous interest of the students, such trainings shall continue
in the future.
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21 nëntor

•

21 November

Në vijim të trajnimeve që ka ndërmarrë Sektori i
Promovimit dhe Qendra e Trajnimeve, në datën
20.11.2019, u zhvillua pranë Universitetit “Ismail
Qemali”, Vlorë trajnimi i radhës në lidhje me
objektet e pronësisë industriale.

On 20.11.2019, follow to the training sessions
undertaken by the Promotion Sector and Training Centre, the next training on the objects industrial property was delivered to “Ismail Qemali” University in Vlora.

Studentët u njohën më nga afër me bazat dhe
parimet kryesore të të drejtave të pronësisë
industriale.

Students were introduced to the basics and
main principles underlying industrial property
rights.

Ata u informuan mbi rëndësinë e mbrojtjes së
markës tregtare dhe të shërbimit, patentës për
shpikje, disenjos industriale dhe treguesve gjeografikë. Nga të pranishmit nuk munguan pyetjet
dhe kurioziteti për të mësuar koncepte të reja
rreth objekteve të PI-së.

They were informed on the importance of
trademark, services, industrial designs and geographical indications protection and asked many
questions and showed curiosity on IP.

Pjesëmarrja në këtë trajnim ishte e lartë, ç`ka
tregoi edhe një herë interesimin e brezave të rinj
mbi fushën e pronësisë industriale.

Attendance in this training was high, which
once again witnessed the interests of the new
generations in these regards.
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3 - TRAJNIME TË ZHVILLUARA ME INSTITUCIONET MBËSHTETËSE TË PI-SË
•

29 tetor

3 - TRAINING SESSIONS DELIVERED TO IP
SUPPORTING INSTITUTIONS
•

29 October

Në kuadër të Strategjisë Kombëtare të Pronësisë
Intelektuale 2016-2020, Sektori i Promovimit
dhe Qendra e Trajnimeve, në bashkëpunim me
Institutin e Zhvillimit të Arsimit (IZHA), zhvilluan
sot trajnimin e mësuesve mbi fushën e pronësisë
industriale.

In the framework of the National Strategy on
Intellectual Property 2016-2020, the Promotion
Sector and Training Centre, in cooperation
with the Institute of Educational Development
(IED), organised a training session on Industrial
Property for teachers.

Mësuesit patën mundësinë të trajnoheshin mbi
konceptet më të rëndësishme që fusha e PIsë përmban. Ky trajnim u prit mjaft mirë nga
stafi petagogjik, duke i cilësuar këto trajnime të
nevojshme dhe të rëndësishme.

They had the opportSectory to receive training
on the key concepts related to IP. This training
session was highly appreciated by the pedagogical staff, which retained these training sessions
as necessary and pivotal.

Këto takime organizohen në kuadër të përmbushjes së detyrimeve strategjike.

These meetings are organized in the framework
of strategic responsibilities implementation.
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AKTIVITETE

ACTIVITIES
 Takimet e zhvilluar mbi objektet e Pronësisë Industriale
•

24 prill

Takimet me bizneset lidhur me veprimtarinë dhe
atë çfarë ofron DPPI, janë pjesë e pandarë e
punës së drejtorisë sonë. Gjatë javës botërore
të PI-së, drejtoria ka organizuar takime me
bizneset me potencial të fuqishëm tregtar.I tillë
është takimi i zhvilluar në ambientet e kompanisë
“ADD”.Takimi konsistoi në informimin e këtij
biznesi lidhur me mundësitë e regjistrimit të
objekteve të PI-së kryesisht disenjove industriale.
Takime të tilla do të jenë në fokusin e Sektorit të
Promovimit dhe Qendrës së Trajnimeve, edhe
në vazhdim.

 Meetings held on Industrial Property
objects
•

24 April

Meetings with businesses regarding the GDIP
activity and what it offers are an integral part
of our directorate’s work. During the World IP
Week, the Directorate organized meetings with
businesses with strong commercial potential.
One of those meetings was held at the premises
of “ADD” company. The purpose of the meeting
was to inform this business on IP objects,
especially industrial designs. Such meetings will
be the focus of the Promotion Sector and the
Training Centre, in the years to come.

85

RAPORTI VJETOR 2019
•

25 prill

•

25 April

Në kuadër të javës Botërore të Pronësisë
Intelektuale, Sektori i Promovimit dhe Qendra
e Trajnimit vijon aktivitetet për promovimin e
IP. Më datë 25.04.2019, u zhvillua takim me
‘’Hysenbelliu Group’’.

In the framework of the World Intellectual
Property Week, the Promotion Sector and the
Training Centre continued their IP promotion
activities. On 25.04.2019, a meeting was held
with ‘’Hysenbelliu Group’’.

Gjatë takimit me përfaqësues të lartë të kompanisë, u diskutua mbi markat e certifikuara
të kësaj kompanie, por gjithashtu edhe lidhur
me disa problematika që kjo kompani kishte
hasur në tregun shqiptar. ‘’Hysenbelliu Group’’
iu ofrua gadishmëria nga stafi ynë për t’i ardhur
në ndihmë sa më shpejt dhe në mënyrë sa më
efikase në lidhje me problemet që ky biznes
parashtroi.

During the meeting organised with senior representatives of the company, the topic was
certified trademarks of this company, and the
issues said company encountered in the Albanian market. Our staff showed it willingness to
assist the “Hysenbelliu Group” as quickly and
efficiently with the problems this business presented to us.

•

3 qershor

Në datën 29.05.2019 Drejtoria e Përgjithshme
e Pronësisë Industriale ishte pjesëmarrëse në
panairin e punës, organizuar në Universitetin
“Metropolitan” të Tiranës.Qëllimi i këtij panairi
ishte informimi dhe ndërgjegjësimi i brezave të
rinj si dhe sipërmarrësve të bizneseve lidhur mbi
fushën e PI-së.
Përfaqësuesit e DPPI-së informuan të pranishmit
në panair mbi markat tregtare, patentave për
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•

3 June

On 29.05.2019 the General Directorate of
Industrial Property participated in the job fair,
organized by the “Metropolitan” University of
Tirana. The aim of this fair was to inform and
raise the awareness of the young generation as
well as business entrepreneurs about IP.
GDIP representatives gave attendees information on trademarks, patents, inventions,
industrial designs and geographical indica-
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shpikje, disenjove industriale dhe tregueseve
gjeografikë.Gjatë panairit të punës, të pranishmit
treguan interesim të lartë lidhur mbi fushën e PIsë dhe stenda e drejtorisë pati mjaft kureshtje
dhe interes për t’u vizituar.

•

28 gusht

tions. Attendees showed a keen interest in
the IP field during the fair, and the directorate’s booth attracted a lot of interest and curious visitors.

•

28 August

Takim me Institutin e Zhvillimit të Arsimit
(IZHA)

Meeting with the Institute for Education Development (IZHA)

U zhvillua një takim ndërinstitucional ndërmjet
Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Institutit të Zhvillimit të Arsimit.

An inter-institutional meeting was held between
the General Directorate of Industrial Property
and the Institute for Development of Education.

Përfaqësues të këtyre dy institucioneve diskutuan
më gjerë në lidhje me realizimin e indikatorëve
të parashikuar në Strategjinë Kombëtare të Pronësisë Intelektuale 2016-2020. Një rëndësi e
veçantë iu kushtua hartimit të kurrikulave mbi
Pronësisë Intelektuale dhe trajnimit të mësuesve
të arsimit parauniversitar, mbi lëndën e PI-së.

The representatives of these two institutions
discussed in detail about the implementation
of the indicators provided in the National Intellectual Property Strategy 2016-2020. Special
focus was given to the drafting of curricula on
Intellectual Property and the training of preuniversity teachers on IP.

Z. Dautaj, përgjegjës i sektorit të kurrikulave
pranë IZHA-s u shpreh i gatshëm për vijimin
e bashkëpunimit në lidhje me rishikimin e
mundësisë së kthimit të lëndës së PI-së, si lëndë
të detyrueshme për klasën e XII dhe gjithashtu
lidhur me fillimin e trajnimeve të mësuesve të
shkollave të mesme, të cilat do të zhvillohen pas
datës 15 shtator 2019.

Mr. Dautaj, Head of Curriculum Sector at IZHA,
expressed his willingness to continue the cooperation regarding the reconsideration of the
possibility to make IP a mandatory subject for
the 12th grade and also on starting trainings of
high-school teachers, which will take place after
September 15, 2019.
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•

6 shtator

Në kuadër të realizimit të objektivave të parashikuar në Strategjinë Kombëtare të Pronësisë
Intelektuale 2016-2020, u zhvillua një takim ndërinstitucional ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme
të Pronësisë Industriale dhe Shkollës Kombëtare
të Magjistraturës.Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të DPPI-së dhe përfaqësues së Shkollës
Kombëtare të Magjistraturës. Gjatë takimit u diskutan çështje rreth realizimit të indikatorëve të
parashikuar në strategji, forcimi i bashkëpunimit
midis dy institucioneve si dhe rritja e intensitetit të
trajnimeve të ndërsjellta.
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•

6 September

In the framework of achieving the objectives
set forth in the National Intellectual Property
Strategy 2016-2020, an inter-institutional meeting was held between the General Directorate
of Industrial Property and the National School of
Magistrates. GDIP and School representatives
attended the meeting, where they discussed
issues related to the implementation of the
indicators provided for in the strategy, strengthening the cooperation between the two institutions and increasing the number of mutual
trainings.

ANNUAL REPORT 2019
•     4 dhjetor

•     4 December

Në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit që
Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
ka me Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB),
u zhvilluan takime me përfaqësues të kësaj
drejtorie dhe me biznese të ndryshme nëdegën
e Qendrës Kombëtare të Biznesit për qarkun e
Gjirokastrës.

Pursuant to the cooperation agreement between
the General Directorate of Industrial Property
and the National Business Centre (NBC), meetings were held with representatives of this Directorate and various businesses in the National
Business Centre branch for the district of Gjirokastra.

Gjatë këtyre takimeve informuese, bizneset u
njohën më gjerësisht mbi aktivitetin që DPPI
ushtron dhe përfitimet që këto biznese marrin
nga regjistrimi i objekteve të pronësisë industriale.

During these informative meetings, businesses
were given detailed information on the activity
that GDIP carries out and the benefits that they
can enjoy from registering industrial property
objects.

Pronarët e këtyre bizneseve vlerësuan iniciativën që Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë
Industriale ka ndërmarrë në lidhje me informimin
dhe asistencën në lidhje me patentat për shpikje,
markat tregtare, disenjo industriale dhe treguesit
gjeografikë.

The owners of these businesses appreciated the
initiative undertaken by the General Directorate
of Industrial Property to inform and assist them
for invention patents, trademarks, industrial
designs and geographical indications.

Stafi i DPPI do të vazhdojë të jetë pranë bizneseve dhe në qytete të tjera të Republikës së
Shqipërisë, në mënyrë që të informojë, asistojë
dhe gjithashtu të dëgjojë kërkesat dhe sugjerimet
e prodhuesve dhe pronarëve të biznesit.

GDIP staff will continue to provide support to
businesses in other cities of the Republic of Albania by informing, assisting and also listening
to the requests and suggestions of manufacturers and business owners.
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6 dhjetor

6 December

Pjesëtarë të stafit të Drejtorisë së Përgjithshme
të Pronësisë Industriale ishin në një tjetër qytet
të Shqipërisë në kuadër të zbatimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe objektivave që
kjo drejtori ka.

GDIP staff members visited another Albanian
city in the framework of the implementation of its
cooperation agreements and objectives.

Stafi i DPPI-së udhëtoi drejt qytetit të Shkodrës,
për të zhvilluar takime me bizneset mbi objektet
e pronësisë industriale dhe përfitimet që kanë
nga regjistrimi i tyre.
Synimi kryesor i DPPI-së është informimi i
subjekteve mbi markat, patentat, treguesit gjeografik dhe disenjot industriale, inkurajimi i tyre për
regjistrimin e këtyre objekteve dhe mundësinë
që ky regjitstrim jep në mënyrë që këto kompani
të jenë të evidentueshme lehtësisht nga publiku.
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GDIP staff travelled to the city of Shkodra to hold
meetings with businesses on industrial property
objects and the benefits from registering them.
The main purpose of the GDIP is to inform entities on trademarks, patents, geographical indications and industrial designs, and to encourage
them to register such objects by explaining the
opportSectory the registration provides for these
companies to be easily identifiable from the wide
public.
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•    18 dhjetor

•    18 December

Në kuadër të zbatimit të Strategjisë Kombëtare
2016-2020, Sektori i Promovimit dhe Qendra e
Trajnimeve, zhvilloi ditën e djeshme takime me
biznese të ndryshme në qytetin e Pogradecit.

In the framework of the implementation of the
National Strategy 2016-2020, yesterday, the
Promotion Sector and Training Centre held
meetings with various businesses in the city of
Pogradec.

Gjatë këtyre vizitave informuese, sipërmarrësit u
njohën me rëndësinë e regjistrimit të pronësisë
industriale.
Ekspertët garantuan bizneset se DPPI është
gjithmonë në dispozicion për përmbushjen e
detyrimeve, qoftë dhe asistencën teknike për
regjistrimin e objekteve të PI-së.
Regjistrimi i tyre i bën produktet unike, më të
identifikueshme dhe më të besueshme tek
klienti.
Duhet theksuar se takimet do vijojnë të zhvillohen
dhe në qytete të tjera, me qëllim sensibilizimin
dhe ndërgjegjësimin mbi fushën e pronësisë
industriale.

During these informative visits, entrepreneurs
were introduced to the importance of registering
industrial property.
Experts assured businesses that GDIP is always
at their disposal to fulfil its obligations, even by
providing technical assistance for registering IP
objects.
IP object registration makes the products unique,
more identifiable and more reliable to the customer.
It is important to highlight that the meetings will
continue to be held in other cities, in order to raise
awareness on the field of industrial property.
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•    27 dhjetor

•

Zhvillohet mbledhja e Grupit Ndër-Institucional të
Punës për monitorimin e Strategjisë Kombëtare
të Pronësisë Intelektuale (2016-2020).

Meeting of the Inter-Institutional Working Group
for monitoring the National Intellectual Property
Strategy (2016-2020).

Më datë 27 dhjetor 2019 u zhvillua mbledhja e
Grupit Ndër-Institucional të Punës për monitorimin e Strategjisë Kombëtare të Pronësisë
Intelektuale (2016-2020), mbledhje e cila u
drejtua nga Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë
së Përgjithshme të Pronësisë Industriale Znj.
Beqiraj, në cilësinë dhe të sekretariatit teknik të
këtij grupi. Ky grup mblidhet rregullisht në mënyrë
periodike dy herë në vit dhe kryetari i këtij grupi
është zv.Ministri përgjegjës për Ekonominë.

On December 27th, 2019, the meeting of the
Inter-Institutional Working Group for monitoring
the National Intellectual Property Strategy
(2016-2020) was held, chaired by the GDIP
General Director, Ms. Beqiraj, in the capacity of
the technical secretariat of this group. The latter
meets regularly, twice a year, and the chairman
of this group is the Deputy Minister responsible
for Economy.

−

Pjesë e grupit ndër-institucional të punës
për monitorimin e strategjisë janë Drejtoria
e të Drejtës së Autorit, ISHMT, Drejtoria e
Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Autoriteti i Mediave
Audiovizive, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë
së Arsimit Parauniversitar (më herët IZHA),
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Ministria e
Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Shkolla e Magjistraturës, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë,
Tiranë, ku secili institucion sipas fushës së përgjegjësisë raportuan në lidhje me indikatorët e
realizuar sipas planit të veprimit.

−

Në përfundim të fjalës së secilit përfaqësues
pati diskutime të ndryshme në funksion
të përmirësimit të procesit të zbatimit të
të drejtave të pronësisë intelektuale në
vendin tonë. E megjithatë vazhdon të
mbetet prioritet për vendin tonë, edukimi i
brezave dhe gjeneratës së re në lidhje me
çështjet e të drejtave të PI, ku vlerësuar
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27 December

−

Part of the inter-institutional working group
for monitoring the strategy is the Copyright
Directorate, ISHMT, General Directorate
of Customs, General Directorate of Police,
Audio-visual Media Authority, Quality Assurance Agency in Higher Education (previously
IZHA), National Food Authority, Ministry
of Education, Youth and Sports, School of
Magistrates, Chamber of Commerce and
Industry in Tirana, whereby each institution
reports on indicators implemented under the
action plan based on its area of responsibility.

−

After the speeches of each representative,
various topics were discussed aiming at
improving the implementation process of
intellectual property rights in our country. The
priority for our country remains educating the
young generations on IP rights issues, and all
the present representatives highlighted the
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nga të gjithë përfaqësuesit e pranishëm
është domosdoshmëri përfshirja në kurikulën mësimore të lëndës së “Pronësisë
Intelektuale” në sistemin e arsimit parauniveritar.
−

−

U lanë detyrat në vijim për vitin 2020, si
viti i fundit i zbatimit të strategjisë, e ku
duhet theksuar fakti se pjesa më e madhe
e indikatorëve është realizuar. Vlen të
theksohet se ka qenë një dokument i mirë
strategik si dhe koordinimi e bashkërendimi i
punës midis institucioneve ka qenë në nivele
të kënaqshme.
DPPI angazhohet të marrë iniciativën e
hartimit të një dokumenti të ri strategjik në
këtë fushë për periudhën 2021-2025, me
ndihmën dhe asistencën teknike të ofruar
nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (OBPI).

necessity to include “Intellectual Property”
as a subject in the pre-university education
curriculum.
−

Tasks were set for 2020, as the last year for
the implementation of the strategy, and it must
be noted the fact that most of the indicators
have been achieved. It is noteworthy that
the strategic document has been welldrafted and the coordination of work and
cooperation between the institutions has
been at a satisfactory level.

−

GDIP undertakes the initiative to draft a
new strategic document in this area for
the period 2021-2025, with the technical
help and assistance provided by the
World Intellectual Property Organization
(WIPO).
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ANALIZA E PRONËSISË
INTELEKTUALE
INTELLECTUAL PROPERTY ANALYSIS

• Konferenca e Ditës Botërore të Pronësisë
Intelektuale

• World Intellectual Property Day Conference

Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale e këtij viti
festoi rolin pozitiv që luan pronësia intelektuale
në nxitjen e sportit, në të cilën qëniet njerëzore
gjithmonë janë angazhuar dhe janë përpjekurtë
pasurojnë jetën.

This year’s World Intellectual Property Day
celebrated the positive role that intellectual
property plays in promoting sports, as human
beings have always been engaged in sports and
strived to enrich their lives by it.

Të ftuar për të folur mbi rëndësinë e ditës
dhe çështje të tjera të lidhura me këtë fushë,
ishin:

The speakers invited to talk about the importance
of the day and other issues related to this area,
were:

Znj. Anila Denaj, Ministër i Financave dhe
Ekonomisë Znj. Elva Margariti, Ministër i Kulturës

Mrs. Mrs. Anila Denaj, Minister of Finance and
Economy Mrs. Elva Margariti, Minister of Culture

Pjesë e këtij aktivitetit ishin edhe të ftuar nga
Dhoma Amerikane e Tregtisë, Misioni i Ambasadës së Federatës Zviceriane në Shqipëri,
shpikës dhe personazhe të tjerë publik nga bota
e muzikës dhe sporteve.

The American Chamber of Commerce, the Swiss
Embassy Mission in Albania, inventors and other
public figures from the world of music and sports
were also invited to be part of this event.

Të tilla aktivitete n`a japin mundësi çdo vit për
t’u bashkuar me të tjerët rreth globit për të

Such activities give us an opportSectory to join
others around the globe every year to take into
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marrë në konsideratë se si pronësia intelektuale
kontribuon në zhvillimin e inovacionit dhe fushave tëtjera duke i tërhequr ato drejt risive
teknologjike.

consideration how intellectual property contributes to the development of innovation and other
areas by attracting them towards technological
innovation.

Momente nga Konferenca Kombëtare në kuadër
të Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale
“Sportet dhe Pronësia Intelektuale - Të
Arrijmë më të mirën” organizuar nga Drejtoria
e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe Zyra
Evropiane e Patentave

Here are some moments from the National
Conference on World Intellectual Property Day
“Intellectual Property and Sports – Reach
for Gold” organized by the General Directorate
of Industrial Property and the European Patent
Office.
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KONKURSI
COMPETITION

Konkursi i shkollave të mesme të përgjithshme mbi fushën e Pronësisë Industriale.

•

•

Competition between general high
schools in the field of Industrial Property.

Pas përfundimit të ciklit të trajnimeve u zhvillua
konkursi me temë: “Njohuri mbi fushën e
pronësisë industriale”, ku morën pjesë nxënësit
e trajnuar të 11 shkollave të arsimit parauniversitar.

Upon completing the training cycle, a competition
was organised with the topic: “Knowledge on
industrial property”, part of which were the
trained students from 11 pre-university schools.

Sipas rezultateve të konkursit, tre vendet e para
janë:

According to the results of the competition, the
first three awards were given to:

a) Vendi parë:shkolla “Aleks Buda”, fitues:
Klea Hysenukaj
b) Vendi dytë: shkolla “Qemal Stafa”, fitues:
Enrik Guda
c) Vendi i tretë:shkolla “Ismail Qemali”, fitues:
Dea Shena

a) First place award: Aleks Buddha school,
winner: Klea Hysenukaj
b) Second place award: Qemal Stafa school,
winner: Enrik Guda
c) Third place award: Ismail Qemali school,
winner: Dea Shena

•    28 maj

•    28 May

Më datë 28.05.2019 Drejtoria e Koordinimit,
Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës, zhvilluan
ditën e parë të konkursit mbi fushën e pronësisë
industriale në shkollat e mesme të kryeqytetit.

On 28.05.2019 the Coordination, Promotion,
Training and Analysis Directorate held the first
day of the competition in the field of industrial
property in high schools of the capital.

Pas përfundimit të ciklit të trajnimeve, nxënësit e
trajnuar janë gati për testimin e njohurive të tyre
mbi fushën e PI-së .Dita e parë e konkursit startoi
në shkollën “Sinan Tafaj” dhe “Eqrem Çabej”.

Upon completion of the training cycle, the
trainees were ready to test their knowledge in the
field of IP. The first day of the competition started
at “Sinan Tafaj” and “Eqrem Çabej” schools.

Pjesëmarrja në këto gjimnaze ishte e lartë çka
tregoi edhe një herë përkushtimin dhe interesin
e brezave të rinj mbi fushën e PI-së. Gjatë javës
në vazhdim gjimnaze të tjera pritet të zhvillojnë
këtë konkurs.

Attendance at these high schools was high which
showed once again the dedication and interest of
the younger generations in the field of IP. During
the following week other high schools were
expected to organise the same competition.
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•    29 maj

•    29 May

Drejtoria e Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve
dhe Analizës, zhvilloi ditën e dytë të konkursit
në katër shkolla të mesme të përgjithshme të
Tiranës. Shkolla”Andon Zako Çajupi”, “Sandër
Prosi”, “Petro Nini Luarasi” dhe “Partizani” mirëpritën me entuziazëm zhvillimin e konkursit mbi
fushën e pronësisë industriale. Gara e fitores
ishte e pranishme tek çdo gjimnazist, të cilët me
përkushtim zhvilluan testimin mbi fushën e PI-së.

The Coordination, Promotion, Training and Analysis Directorate held the second day of the competition in four general high schools of Tirana.
Andon Zako Cajupi, Sanders Prosi, Petro Nini
Luarasi and Partizani schools were very enthusiastic for the competition on industrial property.
The spirit of winning could be seen in every high
school student who worked hard for the test in
the IP field.
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•    30 maj

•    30 May

Në kuadër të konkursit mbi fushën e pronësisë
industriale, u zhvillua testimi mbi njohuritë e
përfituara gjatë trajnimit në këto shkolla:“Ismail
Qemali”, “Myslym Keta” dhe “Besnik Sykja”.
Pjesëmarrja në konkurs ishte tepër e lartë duke
e vlerësuar fushën të rëndësishme për njohuritë
e tyre. Konkursi do të vijojë dhe në shkollat e
tjera për t’u finalizuar më pas me një event për
shpërndarjen e tre çmimeve të para.

In the framework of the competition in the field of
industrial property, a test was organised based
on the knowledge acquired during training in
the following schools: “Ismail Qemali”, “Myslym
Keta” and “Besnik Sykja”. Participation in the
competition was very high, showing how important this field was to them. The competition
continued in other schools to be finalized with
an event to give the first three awards.
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MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
COLLABORATION AGREEMENTS


NËNSHKRUHET MEMORANDUMI I
BASHKËPUNIMIT NDËRMJET DPPI DHE
UNIVERSITETIT “EPOKA” NË TIRANË.


GDIP AND UNIVERSITY “EPOKA” IN
TIRANA SIGNED A MEMORANDUM OF
UNDERSTANDINGS.

Më datë 26 prill 2019 në Ditën Botërore të
Pronësisë Intelektuale, u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit midis Drejtorisë së
Përgjithshme të Pronësisë Industriale (DPPI)
dhe Universitetit “EPOKA”. Qëllimi i këtij memorandumi ka në thelb:

On April 26th, 2019, the World Intellectual
Property Day, a Memorandum of Cooperation
was signed between the General Directorate
of Industrial Property (GDIP) and EPOKA University. This memorandum in its essence aims
at:

1. Promovimin e Pronësisë Industriale nëpërmjet shkëmbimit të informacionit midis dy
institucioneve në këtë marrëveshje;

1. Promoting Industrial Property through the
exchange of information between the two
institutions therein.

2. Informimin dhe sensibilizimin e studentëve,
stafit akademik shkencor, shpikësve dhe
profesionistëve të përfshirë në punë kërkimore
shkencore, lidhur me rëndësisnë e mbrojtjes
së të drejtave të Pronësisë Indusriale.

2. Informing and raising awareness of the students, academic staff, inventors and professionals involved in scientific research on the
importance of protecting Industrial Property
Rights.

3. Informimin mbi të drejtat ekskluzive morale
dhe ekonomike që rrjedhin nga prona industriale si një e drejtë që i takon shpikësit/
krijuesit të saj dhe pasojat e shfrytëzimit të
kësaj të drejte nga palë të treta.

3. Providing information on the exclusive moral
and economic rights deriving from industrial
property as a right that belongs to its inventor/
creator and the consequences of the exercise
of this right by third parties.
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4. Krijimin
e ambientit
të nevojshëm për
4. Creating the necessary environment for
vënien në dispozicion të studentëve, stafit
making available to the students, academic
akademik dhe shpikësve të Universitetit
staff and inventors of EPOKA University,
4.
Krijimin
e
ambientit
së
nevojshëm
për
vënien
në dispozicion
të studentëve,
akademik
“EPOKA” informacione periodike mbi arritjet
periodical
information
on previousstafit
and current
dhe shpikësve
“EPOKA”
informacione
periodike
mbi fields
arritjetofeindustrial
mëparshme
e mëparshme
dhe tëatoUniversitetit
aktuale në fusha
të
achievements
in various
ndryshme
pronësisë
industriale,
si dhe të pronësisë
property,
as well as other
necessary
materials
dhe ato tëaktuale
në fusha
të ndryshme
industriale,
si dhe
materiale
të tjera të
materiale të tjera të nevojshme të dispozitave
such as legal provisions on the rights and
nevojshme të dispozitave ligjore mbi të drejtat dhe detyrimet që shpikësit gëzojnë për pronën
ligjore mbi të drejtat dhe detyrimet që shpikësit
obligations that inventors are entitled to for
e
tyre
industriale;
gëzojnë për pronën e tyre industriale;
their industrial property;
Memorandumi i Bashkëpunimit u nënshkrua nga
The Memorandum of Cooperation was signed
Memorandumi i Bashkëpunimit u nënshkrua
nga titullarët e dy institucioneve respektive,
titullarët e dy institucioneve respektive, gjatë
by the Heads of the two respective institutions,
gjatë Konferencës
Kombëtare,z. konkretisht
z. Elvin
LakoConference,
në cilësinë
e Drejtorit
Konferencës
Kombëtare, konkretisht
Elvin
during
the National
respectively,
Mr. të
të DPPItëdhe
z. Prof. Dr.tëGüngörElvin
TURAN
- Rektor
i Universitetit
Lako Përgjithshëm
në cilësinë e Drejtorit
Përgjithshëm
Lako in
the capacity
of General“EPOKA”.
Director of
DPPI dhe z. Prof. Dr. Güngör TURAN - Rektor i
GDIP and Mr. Prof. Dr. Güngör TURAN - Rector
Universitetit “EPOKA”.
of EPOKA University.

 NËNSHKRUHET MEMORANDUMI I BASHKËPUNIMIT MIDIS


GENERAL
DIRECTORATE
OF INDUS
NËNSHKRUHET
MEMORANDUMI
I BADREJTORISË
SË PËRGJITHSHME
TË
PRONËSISË
INDUSTRIALE
DHE
TRIAL PROPERTY AND “LUIGJ GURAKUQI”
SHKËPUNIMIT MIDIS DREJTORISË SË PËRUNIVERSITETIT
“LUIGJ
GURAKUQI”
NË
SHKODËR.
UNIVERSITY IN SHKODRA SIGN A MEMOGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE
RANDUM OF UNDERSTANDINGS
DHE UNIVERSITETIT “LUIGJ GURAKUQI” NË
Më datë 18.12.2019 u nënshkrua në Shkodër, Memorandumi i Bashkëpunimit ndërmjet
SHKODËR.
On 18.12.2019, the Memorandum of Cooperation
Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale
dhe Universitetit “Luigj Gurakuqi”,
was signed in Shkodra between the General
Më datë 18.12.2019 u nënshkrua në Shkodër,
respektivisht
përfaqësuarndërmjet
nga Znj.
Ledina Beqiraj,
Drejtor
i Përgjithshëm
DPPI-së
dhe Z.
Directorate
of Industrial
Property iand
the “Luigj
Memorandumi
i Bashkëpunimit
DrejtoGurakuqi” University, respectively represented
risë së
Përgjithshme
Pronësisë
Adem
Bekteshi,tëRektor
pranëIndustriale
këtij Univeristeti.
by Ms. Ledina Beqiraj, General Director of GDIP
dhe Universitetit “Luigj Gurakuqi”, respektivisht
and Mr. Adem Bekteshi, Rector of the University.
përfaqësuar nga Znj. Ledina Beqiraj, Drejtor i

Nënshkrimi i këtij memorandumi është detyrim që buron nga Strategjia Kombëtare e
104 Pronësisë Intelektuale 2016-2020, duke përmbushur kështu angazhimin strategjik të DPPI-së
për nënshkrimin e memorandumeve të bashkëpunimit dhe hapjen e qendrave të informacionit
tekniko-shkencor në katër universitetet teknike të RSH, konkretisht: Universiteti “Ismail
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Përgjithshëm i DPPI-së dhe Z. Adem Bekteshi,
Rektor pranë këtij Univeristeti.
Nënshkrimi i këtij memorandumi është detyrim
që buron nga Strategjia Kombëtare e Pronësisë
Intelektuale 2016-2020, duke përmbushur kështu
angazhimin strategjik të DPPI-së për nënshkrimin
e memorandumeve të bashkëpunimit dhe hapjen
e qendrave të informacionit tekniko-shkencor në
katër universitetet teknike të RSH, konkretisht:
Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë; Universiteti
Politeknik, Tiranë; Universiteti “Fan S.Noli,
Korçë si dhe së fundmi në Universitetin “Luigj
Gurakuqi” Shkodër.
Me nënshkrimin e këtij memorandumi, DPPI
tashmë e përmbushi objektivin e saj për bashkëpunim me institucionet e arsimit të lartë në
vendin tonë. Gjithashtu, DPPI mbart angazhimin
e mëtejshëm, për trajnimin në mënyrë të vazhdueshme, të stafit të këtyre qendrave, po dhe
studentëve me qëllim nxitjen e inovacionit dhe të
krijimtarisë te brezat e rinj.
Qëllimi kryesor i nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve është promovimi i pronësisë industriale
nëpërmjet shkëmbimit të informacionit midis dy
institucioneve në këtë marrëveshje;
− Informimi dhe sensibilizimi i studentëve,
stafit akademik shkencor, shpikësve dhe profesionistëve të përfshirë në punë kërkimore
shkencore, lidhur me rëndësisnë e mbrojtjes
së të drejtave të pronësisë industriale.
− Informimi mbi të drejtat eskluzive morale dhe
ekonomike që rrjedhin nga prona industriale
si një e drejtë që i takon shpikësit/krijuesit
të saj dhe pasojat e shfrytëzimit të kësaj të
drejte nga palë të treta.
− Krijimin e infrastukturës së nevojshme për
vënien në dispozicion të studentëve, stafit
akademik dhe shpikësve të universitetit, informacione periodike mbi arritjet e mëparshme
dhe ato aktuale në fusha të ndryshme të
pronësisë industriale si dhe materiale të tjera
të nevojshme të dispozitave ligjore mbi të
drejtat dhe detyrimet që shpikësit gëzojnë
për pronën e tyre industriale;

The signing of this memorandum represents an
obligation deriving from the National Intellectual Property Strategy 2016-2020, thus fulfilling
GDIP’s strategic commitment to sign memorandums of cooperation and to establish technical-scientific information centres in the four
technical universities of the Republic of Albania, namely: “Ismail Qemali” University in Vlora;
Polytechnic University in Tirana; “Fan S.Noli”
university in Korça and more recently “Luigj Gurakuqi” University in Shkodra.
By signing this memorandum, GDIP has already
met its objective of cooperation with higher
education institutions in our country. The GDIP
has also undertaken the commitment to carry out
further training of the staff, as well as students of
these centres in order to encourage innovation
and creativity in the young generations.
The main purpose of these agreements is to
promote industrial property through the exchange
of information between the two institutions part
of the agreement.
− Informing and raising awareness of the students, academic staff, inventors and professionals involved in scientific research on the
importance of protecting industrial property
rights.
− Providing information on the moral and economic exclusive rights deriving from industrial
property as a right that belongs to its inventor/ creator and the consequences of the exercise of this right by third parties.
− Creating the necessary infrastructure to make
available to the students, academic staff and
inventors of the university, periodical information on previous and current achievements
in various fields of industrial property, as well
as other necessary materials such as legal
provisions on the rights and obligations that
inventors are entitled to for their industrial
property;
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 DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËSISË INDUSTRIALE DHE ZYRA AUSTRIAKE
E PATENTAVE FIRMOSËN MEMORANDUMIN
E BASHKËPUNIMIT NDËRMJETZYRAVE HOMOLOGE.

 GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL
PROPERTY AND THE AUSTRIAN PATENT
OFFICE SIGNED THE MEMORANDUM OF
COOPERATION BETWEEN COUNTERPART
OFFICES

Qëllimi i këtij Memorandumi Bashkëpunimi
është themelimi i një mekanizmi fleksibël
dhe me fushë të gjerë për udhëzimin dhe
bashkëpunimin e mëtejshëm ndërmjet këtyre
institucioneve në fushën e pronësisë industriale,
në përputhje me përgjegjësistë e të dyja zyrave
në këtë fushë.

The scope of this Memorandum of Cooperation
is to establish a flexible and broad mechanism
for further guidance and cooperation between
these institutions in the field of industrial property,
in line with the responsibilities of both offices in
this field.

Bashkëpunimi i Zyrave do të koordinohet sa
më shumë të jetë e mundur me programet e
tyre të tjera të bashkëpunimit, duke përfshirë
Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale
(WIPO), Zyrën Europiane të Patentave (EPO)
dhe Zyrën e Pronësisë Intelektuale të Bashkimit
Europian (EUIPO).
DPPI dhe Zyra Austriake e Patentave do të
angazhohen të sigurojnë përpjekjet e tyre më
të mira me qëllim garantimin e suksesshëm të
zbatimit të marrëveshjes së bashkëpunimit dhe
aktiviteteve, për të cilat bien dakord bashkarisht
në programet e punës.
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Office cooperation will be coordinated as closely
as possible by means of their other cooperation
programs, including the World Intellectual Property Organization (WIPO), the European Patent
Office (EPO) and the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
The GDIP and the Austrian Patent Office shall
undertake to provide their best efforts to ensure
the successful implementation of the cooperation
agreement and of the activities agreed upon in
the action plans.
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 INTERNSHIPET E OFRUARA NGA ZYRA
EVROPIANE E PATENTAVE DHE ZYRA E
BASHKIMIT EVROPIAN TË PRONËSISË
INTELEKTUALE

 INTERNSHIPS PROVIDED BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE AND THE EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Këto intershipe ofrohen nga dy organizatat më të
rëndësishme që operojnë në fushën e pronësisë
intelektuale, siç është Organizata Evropiane e
Patentave (EPO) dhe Zyra e Bashkimit Evropian
të Pronësisë Intelektuale (EUIPO). Ky projekt
vjen në kuadër të planit të bashkëpunimit që
Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
ka me këto organizata.

These internships are provided by the two most
important organizations operating in the field
of intellectual property, such as the European
Patent Office (EPO) and the European Union
Intellectual Property Office (EUIPO). This project
is organised in the framework of the cooperation
plan that the General Directorate of Industrial
Property has with these organizations.

Duke filluar nga viti 2015, programi “Pan-European
Seal” është një program trajnimi profesional që
kërkon të krijojë një urë bashkëpunimi midis
institucioneve akademike dhe tregut të punës
së pronësisë intelektuale. Në vijim të sa më lart
përmendur, iu informoj se janë përzgjdhur 2
universitete dhe janë ofruar për studentët shqiptarë
njëzetë (20) intershipe, ku dhjetë (10) ofrohen për
studentët e Universitetit “Politeknik” të Tiranës
(dega inxhinieri) ku selia e tyre do të jetë në Mynih,
Gjermani dhe dhjetë (10) intershipe të tjera ofrohen
për studentët e Fakultetit të Drejtësisë, ku selia e
tyre do të jetë në Alikante, Spanjë.

Since 2015, the Pan-European Seal is a vocational training program that seeks to establish a
bridge of cooperation between academic institutions and the intellectual property labour market. Regarding the aforementioned, we hereby
inform you that 2 universities have been selected and twenty (20) Albanian students have been
offered an internship, ten (10) of which were offered to students of the Polytechnic University of
Tirana (engineering branch), with headquarters
in Munich, Germany and ten (10) to Law School
students, with headquarters in Alicante, Spain.
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Kriteret e përzgjedhjes së studentëve janë:

Student selection criteria are as follows:

1. Të ketë nivel mbi mesataren në një nga
gjuhët e Bashkimit Evropian/ anglisht, gjermanisht, italisht, frëngjisht ose spanjisht;

1. Above average level of language skills in one
of the European Union languages - English,
German, Italian, French or Spanish.

2. Të ketë mbaruar shkëlqyeshëm studimet në
sistemin Bachelor dhe/ose Master;

2. Completed their Bachelor and/ or Master
studies with excellent results.

3. Studenti të ketë mbaruar një nga degët
juridik ose inxhinieri (një degë të caktuar të
inxhinierisë) konkretisht:

3. Graduated either in law or engineering
(specific branches of engineering) more specifically:

o

Inxhinieri mekanike / kimike /shkenca
kompjuterike;

o

Mechanical / chemical / computer science
engineering.

o

Telekomunikacion;

o

Telecommunications.

o

Statistika;

o

Statistics.

o

Juridik;

o

Law.

o

Marrëdhënie ndërkombëtare;

o

International Relations.

o

Shkenca politike;

o

Political Sciences.

o

Shkenca të materies;

o

Analizë të dhënash;

o

Ekonomik;

o

Marrëdhënie evropiane;

o

Komunikim dhe marketing.

o

Science of matter.

o

Data Analysis.

o

Economics.

o

European Relations.

o

Communication and Marketing.

Intershipet do të paguhen nga institucioni përkatës dhe studenti përzgjedhës do të ketë një
pagë bruto prej 2.000 euro. Aplikimet do të
fillojnë në mars të vitit 2020 dhe do të mbyllen
në prill të po këtij viti.

Internships will be paid by the relevant institution and the student selected will have
a gross salary of EUR 2000. Applications will
open in March 2020 and close in April of the
same year.

Edhe nëse mund të jenë nominuar njëzetë (20)
studentë nga universitetet respektive, nuk është
e thënë të pranohen të njëzetë (20), pasi do
të ketë seleksionim nga organizmat EPO dhe
EUIPO.

Even if twenty (20) students from the respective
universities may be presented, it is not a given
that all twenty (20) will be accepted, as they will
undergo a selection process by EPO and EUIPO
bodies.

Gjithashtu, në lidhje me këtë program, do të
nënshkruhen marrëveshje ndërmjet EPO-EUIPO
dhe rektoratit të universiteteve përkatëse, sipas
aplikimeve. Marrëveshjet do të hartohen nga
EPO dhe do të jenë gati për nënshkrim sipas
afateve të këtij programi. Në këtë rast, Drejtoria
e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, është
në rol koordinues të gjithë këtij procesi.

Regarding this program, agreements will also
be signed between the EPO-EUIPO and the
Rectorate of the respective universities, as
appropriate. The agreements will be drafted by
EPO and will be ready to be signed according
to the terms of this program. In this case, the
General Directorate of Industrial Property plays
a coordinating role in the process.

Pas përzgjdhjes së dhjetë (10) studentëve nga
universitetet përkatëse, hapi i rradhës është
aplikimi on-line në faqen zyrtare të këtyre organizmave.

After the selection of the ten (10) students
from the respective universities, the next step
is online application on the official website of
these bodies.
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 NËNSHKRUHET MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT NDËRMJET UNIVERSITETIT TË
TIRANËS, FAKULTETIT TË DREJTËSISË DHE
DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE



Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit
ndërmjet Universitetit të Tiranës, Fakultetit të
Drejtësisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të
Pronësisë Industriale mbi internshipe që DPPI
dhe Zyra e Pronësisë Intelektuale e Bashkimit
Europian ofron. Znj. Ledina Beqiraj, Drejtor i
Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Z. Artan Hoxha, dekan
i Fakultetit të Drejtësisë zhvilluan një takim në
ambjentet e Universitetit me qëllim nënshkrimin
e një marrëveshje bashkëpunimit mes palëve për
ofrimin e internshipeve 1- vjeçare jashtë vendi për
studentët.

A cooperation agreement was signed between
the University of Tirana, the Law Faculty and
the General Directorate of Industrial Property
on internships offered by the GDIP and the
European Union Intellectual Property Office.
Mrs. Ledina Beqiraj, General Director of the
General Directorate of Industrial Property and
Mr. Artan Hoxha, Dean of the Law Faculty held a
meeting at the University premises with the aim
of signing a cooperation agreement between
the parties for the provision of 1-year internships
abroad for students.

Këto internshipe kanë në fokus pronësinë industriale dhe objektivi i këtij programi është rritja
e ndërgjegjësimit mbi fushën si dhe trajnimi
i studentëve dhe profesionistëve të fushës.
Programi Pan-European Seal ka filluar në vitin
2015 dhe ka në targetin e saj Universitetet Europiane dhe Institucionet Edukative duke ofruar
çdo vit rreth 100 internshipe.

These internships focus on industrial property and
theobjectiveofthisprogramistoraiseawareness,as
well as train students and professionals in the field.
The Pan-European Seal program started in 2015
and targets European Universities and Educational Institutions by providing every year approximately 100 internships.

Ky program në bashkëpunim me Drejtorinë e
Përgjithshme të Pronësisë Industriale, e cila
ka funksionin e koordinatorit, u ofron gjithashtu
Universiteteve anëtare një katalog të gjerë të
materialeve të trajnimit për IP si dhe siguron një
kontribut profesional për të rinjtë dhe të diplomuarit
mbi fushën e pronësisë industriale.

In cooperation with the General Directorate of
Industrial Property, in the capacity of coordinator, this program provides Member Universities
with an extensive catalogue of IP training materials as well as professional input in the field of
industrial property for young people and graduates.

UNIVERSITY OF TIRANA, LAW FACUL-

TY AND THE GENERAL DIRECTORATE OF
INDUSTRIAL PROPERTY SIGNED A COOPERATION AGREEMENT
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 10 INTERNSHIPE TË TJERA DO T’I OFROHEN STUDENTËVE NGA ZYRA EVROPIANE
E PATENTAVE.

 10 OTHER INTERNSHIPS WILL BE PROVIDED TO STUDENTS FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Në kuadër të programit “Pan-European Seal”,
u firmos më datë 10/12/2019 marrëveshja e
bashkëpunimit mes Universitetit Politeknik dhe
Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale mbi internshipe të cilat do t’u mundësohen
studentëve të këtij fakulteti.

In the framework of the Pan-European Seal
program, a cooperation agreement was signed on
10/12/2019 between the Polytechnic University
and the General Directorate of Industrial Property
on internships that will be provided to students of
this faculty.

Programi Pan-European Seal është një program
gjithëpërfshirës i aftësimit profesional i cili formon një urë lidhëse midis akademisë dhe tregut
të punës të pronësisë intelektuale.

The Pan-European Seal Program is a comprehensive vocational training program that builds a
bridge between the academic and the intellectual property labour market.

Pikësynimi i këtij programi janë Universitetet
Evropiane dhe çdo vit mundëson 100 bursa.
Objektivi është rritja e ndërgjegjësimit mbi
fushën e pronësisë intelektuale si dhe trajnimi i
studentëve dhe profesionistëve të fushës.

The target of this program is European Universities and it offers 100 scholarships per year.
The objective is to raise awareness of the field
of intellectual property and to train students and
professionals in the field.

Studentët, të cilët do të pranohen të jenë pjesë e
këtij programi do të ndjekin internshipin 1-vjeçar
në Mynih, Gjermani.

Students who will be admitted to this program
will attend a 1-year internship in Munich,
Germany.

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
është në rolin e koordinatorit, dhe së bashku
me Zyrën Europiane të Patentave (EPO), u
ofron Universiteteve një katalog të gjerë të
materialeve të trajnimit për IP si dhe siguron
një kontribut profesional për të rinjtë dhe të
diplomuarit mbi fushën e pronësisë industriale.

The General Directorate of Industrial Property in
the capacity of coordinator, along with the European Patent Office (EPO), provides Universities
with an extensive catalogue of IP training
materials as well as professional input on the
field of industrial property for young people and
graduates.
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SEKTORI JURIDIK

L EGAL SECTOR

Mbrojtja e të drejtave mbi objektet e pronësisë
industriale është një nga aspektet më të
rëndësishme të rregulluara nga legjislacioni,
mbi pronësinë industriale.
Sektori Juridik, ka si objekt kryesor të veprimtarisë
së tij, të asistojë në sigurimin e praktikave të
punës së sektorëve të tjerë të DPPI-së, që të
jenë në përputhje me procedurat e parashikuara
nga legjislacioni në fuqi ”Për Pronësinë Industriale”, aktet nënligjore dalë në zbatim të tij
dhe marrëveshjet ndërkombëtare në fushën
e Pronësisë Industriale; të përgatisë praktikat
për miratimin ose ndryshimet në aktet ligjore,
nënligjore ose aktet e brendshme të drejtorisë,
të cilat rregullojnë veprimtarinë funksionale të
Drejtorisë; të ndjekë të gjitha çështjet në Gjykatë
ku DPPI është i paditur apo person i tretë, të
marrë pjesë në Bordin e Apelimit, i cili aktualisht
përgatit dhe vendimet e BA, të ndjekë proceduart
e prokurimeve me vlera të vogla, marrëveshje
kuadër, etj.
Përmirësimi i vazhdueshëm i bazës ligjore
me qëllim përafrimin me legjislacionin dhe
standardet e vendeve të BE është në fokusin
e veprimtarisë së DPPI.

The protection of industrial property rights is
one of the most important aspects regulated
by the legislation on industrial property.
The main objective of the Legal Sector is to assist in providing internships in other Sectors of
the GDIP, so as to comply with the procedures
provided for by the applicable legislation “On Industrial Property”, its by-laws for its implementation and the international agreements in the field
of Industrial Property; to draft practices to be adopted or amendments of the legal acts, by-laws
or internal acts of the Directorate, which regulate
its activity; to file at Court all cases where GDIP
is a defendant or a third party, to participate in
the Board of Appeal, which currently prepares
BA decisions, to follow all procurement procedures, for small values, framework agreements,
etc.
The focus of GDIP’s activity is to continuously
improve the legal framework in order to align
it with the legislation and standards of EU
countries.
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Mbrojtja e të drejtave mbi objektet e pronësisë industriale është një nga aspektet
më të rëndësishme të rregulluara nga legjislacioni mbi pronësinë industriale.

The protection of industrial property rights
is one of the most important aspects regulated by the legislation on industrial property.

1. Hartimi dhe dërgimi i projektligjit „ Për disa
shtesa dhe ndryshime në ligjin 9947/2008
Për Pronësinë Industriale„ me qëllim përmirësimin e legjislacionit ne fushën e
Pronësisë Industriale.

1. Drafting and submitting the draft law “On
some additions and amendments to Law
no. 9947/2008 on Industrial Property”
to improve the legislation in the field of
Industrial Property.

Gjatë vitit 2019, objektiv kryesor i Sektorit
Juridik ka qenë hartimi dhe dërgimi për
miratim i Projektligjit “Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin 9947/2008 Për Pronësinë
Industriale”, i cili konsiston në përafrimin e
direktivës së Sekretit Tregtar dhe krijimin e
bazës së të dhënave shtetërore të Pronësisë
Industriale, Sistemi i Administrimit të Pronësisë
Industriale (SAPI) derinë fund tëvitit 2019, i
cili u hartuanga DPPI dhe u dërguanë MFE si
institucion që ndjek gjithë procesin e project
ligjit deri në miratimin e tij. Ky projektligj u
dërgua si paketë e plotë në MFE relacion
shpjegues, tabela përputhshmërie dhe RIA
e cila u miratua nga ekspertët e KM pas një
pune voluminoze me të gjithë rregullimet e
duhura.

During 2019, the main objective of the Legal
Sector was to draft and submit for approval the
Draft Law “On some Additions and Amendments
to Law no. 9947/2008 on Industrial Property”,
which consists in the alignment of the Trade
Secrets Directive and the establishment of a
state database of Industrial Property - Industrial
Property Management System (SAPI) until the
end of 2019. The draft law was prepared by
the GDIP and sent to the MFE as the institution
following the entire process of the draft law
until it is approved. This draft law was sent as a
complete package to MFE with an explanatory
report, compliance tables and RIA which was
approved by the CoM experts after an intensive
work was carried out to complete all the
necessary adjustments.

2. Ndjekja e procedurave të aderimit të
marrëveshjeve ndërkombëtare deri në
hyrjen në fuqi.

2. Monitoring the accession procedures to
international agreements until their entry
into force.

-

Është ndjekur gjithë procedura e aderimit
e Marrëveshjes së Lisbonës me Ministrinë
për Evropën dhe Punët e Jashtme deri në
hyrjen nëfuqi më 8 Maj 2019.

-

The entire accession process to the Lisbon
Agreement with the Ministry for Europe and
Foreign Affairs until its entry into force on
May 8th, 2019, has been monitored.

-

Është ndjekur gjithë procedura me Ministrinë
për Evropën dhe Punët e Jashtme për
aderimin e Shqipërisë në Aktin e Gjenevës
të Marrëveshjen e Lisbonës, e cila hyn në
fuqi më 26 Shkurt 2020.

-

The entire procedure with the Ministry for
Europe and Foreign Affairs for Albania’s
accession to the Geneva Act of the Lisbon
Agreement, which enters into force on February 26th, 2020, has been monitored.

-

Në Qershor 2019 nga MEPJ janë dërguar
instrumentat e aderimit në OBPI.

-

In June 2019, MEFA sent the instruments of
accession to WIPO.
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ÇËSHTJE NË GJYKATË
COURT CASES

Përfaqësimi i DPPI në çështjet gjyqësore me
objekt të drejtat e pronësisë industriale.

GDIP representation in litigation dealing with
industrial property rights.

Gjatë vitit 2019, me autorizimin e Drejtorit të
Përgjithshëm janë ndjekur 13 çështje në gjykatë.

During 2019, with the authorization of the General Director, 13 cases were filed in court.

DPPI-ja përfaqësohet në gjykatë në rastet kur
ankimohen vendimet e Bordit të Apelit, në të
cilat DPPI merr pjesë në gjykim si palë e paditur
dhe bën mbrojtjen e vendimeve të saj me anë
të prapësimeve, shpjegimeve dhe provave që
paraqet në gjykatë.

The GDIP is represented in court in cases
where the decisions of the Board of Appeal are
appealed, in which the GDIP participates in the
trial as a defendant and defends its decisions
through objections, explanations and evidence
submitted to court.

Gjithashtu, DPPI merr pjesë në proceset gjyqësore si person i tretë.

The GDIP also participates in litigation as a third
party.
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2 Çështje në Gjykaten e Apelit, Tiranë;

1 case in the Administrative Court of Appeal, Tirana;

1 Çështje në Gjykaten Administrative të Apelit, Tiranë;
2 Çështje në Gjykaten e Apelit, Tiranë;

2 cases in the Court of Appeal, Tirana;

 In
FirstFirst
Instance
Administrative
Court, Tirana, 10 cases.
→
Inthethe
Instance
Administrative
Court,

→ Në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë, 10 çështje.

 Në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, 10 çështje.
2 Çështje në Gjykaten e Apelit, Tiranë;

2 cases in the Court of Appeal, Tirana;

Tirana, 10 cases.

 Në Gjykatën Administrative
të Shkallës
Parë, Tiranë,
9 Çështje me objekt
shfuqizim isë
vendimit
të Bordit.10 çështje.

 In the First Instance
Court,
Tirana,
10 cases.
9 cases forAdministrative
invalidation of the
Board's
decision.

 In the First Instance Administrative Court, Tirana, 10 cases.

 Në Gjykatën
Administrative
të Shkallës
së Parë,
Tiranë, 10 çështje.
9 Çështje
me objekt shfuqizim
i vendimit
të Bordit.

9 cases for invalidation of the Board's decision.

1 Çështje me objekt anullim vendimi.
9 Çështje me objekt shfuqizim i vendimit të Bordit.

1 case for revocation of decision.

9 cases for invalidation of the Board's decision.

1 Çështje me objekt anullim vendimi.
 Në Gjykatën Administrative të Apelit 1 çështje.

1 case for revocation of decision.
 In the Administrative Court of Appeal 1 case.

1 Çështje me objekt anullim vendimi.
 Në Gjykatën Administrative
të Apelit
1 çështje.
Shfuqizim
i vendimit
të Bordit.

 In the Administrative Court of Appeal 1 case.
Invalidation of the Board's decision.



1 case for revocation of decision.

→ Në Gjykatën Administrative të Apelit 1
çështje.
Në Gjykatën
Administrative të Apelit 1 çështje.



Shfuqizim i vendimit të Bordit.

→ In the Administrative Court of Appeal 1
case. Invalidation
In the Administrative
Court of
ofthe
Appeal
case.
Board's1decision.

Shfuqizim i vendimit të Bordit.

Invalidation of the Board's decision.
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→ Në eGjykatën
e Apelit,
 Në Gjykatën
Apelit, Tiranë,
2 çështje:

Tiranë, 2 çështje:

111Çështje me objekt "Shfuqizim marke"

11
3

In of
the
Court
of Appeal,
In the→
Court
Appeal,
Tirana,
2 cases;

11
3

Tirana, 2 cases;

1 case for "Trademark Invalidation"

6

11
1 Çështje me objekt
"Kërkesë për dëmshpërblim nga ARMO" (DPPI palë e
6
tretë)

11
3

1 case for "Claim for compensation from ARMO" (GDIP third party)

11
6

theseandcases
are has
ongoing,
and
këtoTë
gjitha
këto çështje
nëi formës
process,dhe
 Të gjitha
çështje
janë në process,dhe
ende nuk kajanë
dale vendim
së prerë.
 All these
casesAll
are ongoing,
no final decision
yet been issued.
decision has yet been issued.

ende nuk ka dale vendim i formës së prerë.

-

Gjatë vitit 2019,Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Tiranë, ka rrëzuar 4 padi

Gjatë
vitit në2019,Gjykata
Administrative
të ngritura
ndaj DPPI-së,
të cilat në 3 çështje, palët
paditëse kanë kërkuare

-

- against
During
Instance
Administrative
brought
GDIP,2019,
of whichthe
in 3 First
cases the
plaintiffs requested
the invalidation/
GDIP employee
who requested
theof
repeal
of the decision
to dismiss
them.
against
GDIP,
which
in 3 cases
the
plaintiffs

1 punonjëstë
i DPPI-së
i cili ka kërkuar
e vendimit
lirimcilat
nga detyra.
ngritura
ndajshfuqizimin
DPPI-së,
nëpërtë
në

Në të 4 proceset gjyqësore pala ka vazhduar me ankimimin në Gjykatën

-

During 2019, the First Instance Administrative Court in Tirana, dismissed 4 lawsuits

in Tirana,
dismissed
brought
revocationCourt
of the decision
of the Board
of Appeal and4inlawsuits
1 case the plaintiff
was a

shfuqizimin/anullimin
të BorditTiranë,
Apelit dhe 1ka
çështje
pala paditëse
qenë
Shkallëse vendimit
së Parë,
rrëzuar
4 kapadi

3
çështje, palët paditëse kanë kërkuar shfuqiAdministrative të Apelit.
zimin/anullimin e vendimit të Bordit Apelit dhe
1 çështje pala paditëse ka qenë 1 punonjës
Gjatë vitit 2019, Gjykata Administrative e Apelit, Tiranë ka lënë në fuqi 1 vendim të
i DPPI-së
i cilisë Parë,
ka Tiranë,
kërkuar
shfuqizimin
Gjykatës Administrative
të Shkallës
e cila ka rrëzuar
padinë e ngriture
vendimit
për
lirim
nga
detyra.
ndaj DPPI-së, vendim i cili ka marrë formë të prerë.

no final

In all 4 court
proceedings, the the
party filed
for appeal at the Administrative Courtof
of
requested
invalidation/revocation

the decision of the Board of Appeal and in
1 case the plaintiff was a GDIP employee
During 2019, the Administrative Court of Appeal of Tirana upheld 1 decision of the
who requested the repeal of the decision to
Administrative Court of First Instance, Tirana, which found the lawsuit filed against
dismiss them.
the GDIP ungrounded, and the decision became final.
Appeal.

-

In all 4 court proceedings, the party filed
Në
të 4të gjitha
proceset
pala ndër
ka
Sektori Juridik i DPPI-së
ka ndjekur
çështjet në tëgjyqësore
gjitha shkallët e gjyqësorit
The GDIP Legal Sector has followed all the cases at all levels of the judiciary over the years.
vite.Vihet re se në çështjet
në të cilat është
çdo akt administrativ
i DPPI-së, të
for appeal at the Administrative Court of
vazhduar
meankimuar
ankimimin
në Gjykatën
It is noted that in the cases where every GDIP administrative act has been appealed, on all
gjitha vendimet gjatë vitit
2019 (100%) nga gjykata
lënë në fuqi, si akte të bazuara në
Appeal.
Administrative
të janë
Apelit.
the decisions during 2019
(100%), the court has found the acts pursuant to the law. The
ligj. Puna e Sektorit Juridik në lidhje me çështjet gjyqësore çdo vit jep rezultate, duke qenë se
work performed of the Legal Sector on judicial cases is successful every year, as the level of
edhe niveli i mbrojtjes në fushën e pronësisë industrial është gjithmonë e më profesional.
protection in the field of industrial property is increasingly more professional.
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3. OTHER TASKS

a) Kapitullit 7 "Pronësia Intelektuale "procesi screening, janë bërë rregullimet e duhura në
a) Chapter 7 "Intellectual Property" screening process underwent the appropriate
tabelat e përputhshmërisë sipas formatit të kërkuar me anëtarët e tjerë të DPPI-së që janë
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-

Gjatë vitit 2019, Gjykata Administrative e
Apelit, Tiranë ka lënë në fuqi 1 vendim të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë, e cila ka rrëzuar padinë e ngritur
ndaj DPPI-së, vendim i cili ka marrë formë të
prerë.

-

During 2019, the Administrative Court of
Appeal of Tirana upheld 1 decision of the
Administrative Court of First Instance, Tirana, which found the lawsuit filed against the
GDIP ungrounded, and the decision became
final.

Sektori Juridik i DPPI-së ka ndjekur të gjitha
çështjet në të gjitha shkallët e gjyqësorit ndër
vite.Vihet re se në çështjet në të cilat është
ankimuar çdo akt administrativ i DPPI-së, të
gjitha vendimet gjatë vitit 2019 (100%) nga
gjykata janë lënë në fuqi, si akte të bazuara në
ligj. Puna e Sektorit Juridik në lidhje me çështjet
gjyqësore çdo vit jep rezultate, duke qenë se
edhe niveli i mbrojtjes në fushën e pronësisë
industrial është gjithmonë e më profesional.

The GDIP Legal Sector has followed all the
cases at all levels of the judiciary over the years.
It is noted that in the cases where every GDIP
administrative act has been appealed, on all
the decisions during 2019 (100%), the court
has found the acts pursuant to the law. The
work performed of the Legal Sector on judicial
cases is successful every year, as the level of
protection in the field of industrial property is
increasingly more professional.

3.

3.

DETYRA TË TJERA

OTHER TASKS

a) Kapitullit 7 “Pronësia Intelektuale “procesi
screening, janë bërë rregullimet e duhura
në tabelat e përputhshmërisë sipas formatit
të kërkuar me anëtarët e tjerë të DPPI-së
që janë caktuar për çdo direktive dhe është
përgatitur tabela e analizës ligjore. Është
ndjekur procesi dhe janë realizuar detyrat
si anëtarë grupi për këtë periudhë. Përfaqësuesi i Sektorit Juridik,është dhe kryetar
i nëngrupit të kapitullit VII ” Për Pronësinë
Industriale”

a) Chapter 7 “Intellectual Property” screening
process underwent the appropriate adjustments to the compliance tables in the format
required by other GDIP members assigned
to each directive and a legal analysis table has been prepared. The process was
followed and the tasks as a team member
were fulfilled for this period. The Legal Sector Representative is also the President of
the Subgroup for Chapter VII “On Industrial
Property”.

b) Përfaqësues i Sektorit Juridik si anëtar
grupi ka ndjekur Kapitullin 3 “E drejta e
vendosjes, liria për të ofruar shërbime”.

b) The representative of the Legal Sector, as a
member of the group has followed Chapter 3
“Right of establishment, freedom to provide
services”.

c) Pranë dhomës për shfuqizim/zhvlerësim
kanë mbërritur 17 kërkesa, 13 prej të cilave
janë për shfuqizimin e një marke të regjistruar
dhe 4 apelime të vendimeve të Drejtorisë së
Ekzaminimit. Për 11 prej këtyre çështjeve
është marrë vendimi dhe 6 janë në proces.
d) Është përgatitur marrëveshja teknike me
Zyrën Evropiane të Patentave (ZEP) në
lidhje me hartimin e raporteve të kërkimit
(search-reports) për patentat,për aplikantët
shqiptarë me një tarifë të reduktuar. Sektori
Juridik ka ndjekur të gjitha procedurat me
marrjen e mendimeve të ministrive përgjegjëse dhe ndryshimet që ka pësuar në
draft-marrëveshje.

c) The Chamber for Invalidation/Revocation
received 17 applications, 13 of which were
for the invalidation of a registered trademark
and 4 appeals of decisions of the Examination
Sector. Decisions were made for 11 of these
cases, while 6 are in progress.
d) A technical agreement was drafted with
the European Patent Office (EPO) on the
drafting of patent search reports for Albanian
applicants at a reduced fee. The Legal Sector
has followed all the procedures by receiving
opinions of the responsible ministries and
making the relevant amendments to the
draft agreement.
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e) Është hartuar Kodi i Etikës së DPPI-së, i
cili është miratuar nga Këshilli Mbikqyrës i
DPPI-së.

e) The GDIP Code of Ethics has been drafted
and approved by the GDIP Supervisory
Council.

f) Dhënia e asistencës juridike për Drejtoritë dhe
Sektorët e DPPI-së për interpretimin dhe
zbatimin e saktë të ligjit dhe marrëveshjeve
ndërkombëtare mbi të cilat bazohet veprimtaria e tyre.

f) Legal assistance has been provided to
GDIP Directorates and Sectors to correctly
interpret and implement the laws and international agreements on which their activity
is based.

g) Pjesëmarrja në seminare dhe takimet trajnuese të zhvilluara brenda dhe jashtë vendit
me qëllim rritjen e kapacitetit ligjor në fushën
e Pronësisë Industriale të Sektorit Juridik.

g) Participation in seminars and training held in
Albania and abroad was enabled to increase
the legal capacities of the Legal Sector in the
field of Industrial Property.

h) Pjesëmarrja në takimet e zhvilluara me bizneset në qytete të ndryshme të Shqipërisë,
ku është dhënë informarcion mbi rëndësinë
që ka mbrojtja e objekteve të Pronësisë
Industriale.

h) We have participated in meetings with
businesses in different cities of Albania,
where information was given on the importance of protecting Industrial Property
objects.

4.

4.

Prokurimet 2019

Përgatitja dhe realizimi i 16 (gjashtëmbëdhjetë)
proçedurave të prokurimit me vlera të vogla
në shërbime dhe investime, të cilatjanë përfunduar brenda afatit sipas parashikimeve
ligjore.
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Procurement 2019

Drafting and implementation of 16 (sixteen)
procurement procedures for small values in
services and investments, which have been
completed within the deadline pursuant to legal
provisions.
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DREJTORIA E FINANCËS
DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
DIRECTORATE OF FINANCE
AND SUPPORT SERVICES

• TREGUESIT KRYESORË TË BUXHETIT TË
DPPI-së
Në bazë të pikës 1 të nenin 191/a, të Ligjit 9947,
datë 07.07.2008, “Për Pronësinë Indsutriale”, i
ndryshuar, të ardhurat që realizon DPPI-ja janë:
a) të ardhurat që krijohen nga aktiviteti i saj;
b) të ardhurat nga tarifat e Sistemit të Madridit
për regjistrimin e markave
ndërkombëtare, e Marrëveshjes së Hagës për
aplikimet ndërkombëtare për disenjo industriale,
si dhe të gjitha marrëveshjet e tjera që Republika
e Shqipërisë ka lidhur ose do të lidhë në fushën
e pronësisë industriale;

• MAIN INDICATORS OF THE GDIP BUDGET
Pursuant to point 1 of Article 191/a, of Law No.
9947, dated 07.07.2008, “On Industrial Property”, as amended, the income of GDIP is:
a) income generated by its activity.
b) income from fees: of the Madrid System for
the registration of international
trademarks: of the Hague Agreement on international applications for industrial design, as
well as all other agreements that the Republic of
Albania has entered or will enter into in the field
of industrial property.

c) të ardhura të tjera që mund të krijohen sipas
legjislacionit në fuqi.

c) other income which may be generated under
the legislation in force.

Me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.204, datë
10.04.2019 u miratua buxheti i Drejtorisë së
Përgjithshme të Pronësisë Industriale për vitin
2019.

The budget of the General Directorate of Industrial Property for 2019 was approved by Decision of the Council of Ministers no.204, dated
10.04.2019.

Në tabelën e mëposhtme paraqiten të ardhurat
sipas zërave të buxhetit, dhe realizimi në
përqindje krahasuar vlerat e planifikuara me ato
faktike në fund të vitit 2019.

The table below shows the income by budget
items, and the execution in percentage by
comparing the estimated amounts to the actual
amounts at the end of 2019.
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Plan viti 2019/mijë lekë

Fakt viti 2019/mijë lekë
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Aktiviteti kryesor,
TË ARDHURAT
aplikime kombëtare
INCOME

Të trashëguara, investime,
Aktivitetinë
kryesor,
aplikime kombëtare
projekte
vazhdim.
Main activity, national applications

Marrëveshja
e Madridit
Të trashëguara,
investime,

Realizimi në %
Execution in %

120,000

137,844

115%

55,277

250

Marrëveshja e Hagës
Hague Agreement

1,075

TOTALI I TË

244,190

Të ardhura
nga ZEP
ARDHURAVE
Income from EPO
TOTALI I TË ARDHURAVE
TOTAL INCOME

1,878

70,969
1,878

115%

3%

1,329

67,588

Të ardhura nga ZEP

140,000,000.00

137,844lekë
Fakt viti 2019/mijë
Current budget for 2019/
thousand ALL

1,075

Marrëveshja e Madridit
Madrid Agreement

160,000,000.00

Plan120,000
viti 2019/mijë lekë
Estimated budget for
2019/ thousand ALL

67,588
55,277

projekte në vazhdim.
Inherited, investments,
Marrëveshja
e Hagës
ongoing projects.

Realizimi
në %

70,969

594

1,329

212,614

3%
105%
124%

105%

237%

124%

250

594

237%

244,190

212,614

87%

87%

Të ardhura nga Aktiviteti kryesor
(Lekë/ALL)

120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
Të ardhura nga
Aktiviteti
kryesor
(Lekë ALL)

40,000,000.00
20,000,000.00
0.00
2017

2018

12
0
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Infome from main activity
(ALL)

160,000,000.00
140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00

80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00

Income from
main activity
(ALL)

20,000,000.00
0.00
2017

2018

2019
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660,000
655,000
660,000
650,000
655,000
645,000
650,000
640,000
645,000
635,000
640,000
630,000
635,000
625,000
630,000
620,000
625,000
615,000

Të ardhura nga Sistemi i Madridit për regjistrimin ndërkombëtar të
( Swissfor
francs
CHF)
Income from the markave
Madrid System
the international
registration
of trademarks
( Swiss francs CHF)

620,000
610,000
615,000

2017

2018

2019

Të ardhura nga Sistemi i
Madridit për regjistrimin
ndërkombëtar
Income fromtëthe Madrid
markave
System for the
( Swiss
francs CHF)
international
registration of
trademarks
( Swiss francs CHF)

610,000
2017

2018

2019

Vihet re që pesha që zënë të ardhurat nga aktiviteti kryesor mbi të ardhurat në total të DPPIsë është 65% gjatë vitit 2019, e cila krahasuar me një vit më parë, në masën 59.7% tregon se
It can
be noted
that the
share oftëincome
from për
the main
activity
on the
income
of GDIP
kemi
një rritje
në nivel
kombëtar
aplikimeve
objekte
të PI-së
nga total
viti në
vit. Kjo
ka
was si65%
in 2019,
which compared
to anga
year
ago, ndër
which
was
59.7%
shows that
there is
ardhur
rezultat
i politikave
të ndjekura
DPPI
vite
dhe
promovimit
të fushës
së an

Pronësisë Industriale.
11
8
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660,000

Income from the Madrid System for the international registration
of trademarks
( Swiss francs CHF)

655,000
650,000
645,000
640,000
635,000

Income from the Madrid
System for the
international
registration of
trademarks
( Swiss francs CHF)

630,000
625,000
620,000
615,000
610,000
2017

2018

2019

It can be noted that the share of income from
Vihet re që pesha që zënë të ardhurat nga
the main activity on the total income of GDIP
aktiviteti kryesor mbi të ardhurat në total të DPPIIt
can
be
noted
that
the
share
of
income
from
the
main
activity
totalwhich
income
of GDIP to a year
was
65% on
in the
2019,
compared
së është 65% gjatë vitit 2019, e cila krahasuar
ago, was
which
wasshows
59.7%that
shows
mewas
një 65%
vit më
parë, në
masën
59.7%totregon
in 2019,
which
compared
a yearseago, which
59.7%
therethat
is anthere is an
annual increase of applications for IP objects
kemi një rritje në nivel kombëtar të aplikimeve
at the national level. This has been the result
për objekte të PI-së nga viti në vit. Kjo ka ardhur
11
of policies undertaken by GDIP over the years
si rezultat
i politikave të ndjekura nga DPPI ndër
8
and the promotion of the Industrial Property
vite dhe promovimit të fushës së Pronësisë
field.
Industriale.
Për sa i përket shpenzimeve të DPPI-së gjate
vitit 2019, kryesisht janë realizuar në shpenzime personeli, shpenzime operative dhe
korrente, transferime korrente të brendshme,
transferime korrente jashtë dhe shpenzime
kapitale, duke mbajtur parasysh angazhimet
e përcaktuara në Strategjinë Kombëtare të
Pronësisë Intelektuale 2016-2020, rekomandimet e KSA (Komisioni i Stabilizim Asociimit),
përmirësimi i shërbimeve on-line, promovimi
në fushën e PI-së, zhvillimi i kapaciteteve
administrative etj.

120

Regarding GDIP expenditures during 2019,
they were mainly incurred in personnel expenses, operational and current expenses,
internal current transfers, external current
transfers and capital expenditures, having in
consideration the commitments set out in the
National Intellectual Property Strategy 2016
-2020, the recommendations of SAA (Stabilization and Association Committee), the improvement of online services, the promotion in
the field of IP, the capacity building of administrative staff, etc.
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MENAXHIMI I BURIMEVE
NJERËZORE
H U M A N RESOURCE MANAGEME N T

Pronësia industriale është e lidhur ngushtë
me inovacionin dhe luan rol kyç në zhvillimin
ekonomik dhe shkencor. Në aktualitetin e sotëm,
nevojiten gjithnjë e më shumë prurje të risive,
investime në dije dhe teknologji të reja. Sipërmarrja dhe përfshirja në projekte inovative mbart
gjithmonë me vete edhe riskun e humbjes dhe të
dështimit për biznesin, ndaj mbrojtja e pronësisë
industriale përbën një lloj mbështetje dhe garancie
për sipërmarrësit, sepse mundëson ndalimin e
kujtdo që do të synonte të përfitonte pa merituar
nga idetë, investimi, dhe reputacioni i tyre.

Industrial property is closely linked to innovation
and plays a key role in economic and scientific
development. The reality of today increasingly
requires more innovation, investments in knowledge and new technologies. Undertaking and
engaging in innovative projects always brings
along the risk of losing and failing in business,
thus protecting industrial property is a way to
support and give a guarantee for entrepreneurs,
as it enables stopping anyone aiming to profit
without merit from their ideas, investments, and
reputation.

Kështu që, pronësia industriale duhet kuptuar
edhe si mbrojtje ndaj konkurrencës së pandershme me anë të së cilës, mund të ushtrohet
ndalimi i përdoruesve të paautorizuar që keqorientojnë konsumatorët dhe dëmtojnë interesat
e ligjshme të mbajtësve të së drejtave.

Thus, industrial property should also be seen as
a protective tool against unfair competition by
preventing unauthorized users from misleading
consumers and damaging the legitimate interests of rights holders.

Sa më të forta të jenë politikat e mbrojtjes së
sistemit të pronësisë industriale të një vendi,
aq më e zhvilluar do të jetë ekonomia e tij,
prandaj ajo duhet njohur, vlerësuar dhe mbrojtur
maksimalisht nga politikat shtetërore, sipërmarrësit, individët dhe e gjithë shoqëria në
tërësi.

The stronger the policies to protect a country’s
industrial property system, the more developed
its economy is. That is why it must be acknowledged, valued and protected by state policies,
entrepreneurs, individuals and the entire society
in their best capabilities.

121

RAPORTI VJETOR 2019
Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
ka si mision të forcojë mbrojtjen e pronësisë
industriale brenda territorit shqiptar nëpërmjet
njohjes, regjistrimit, dhe promovimit të këtyre të
drejtave, për të garantuar një nivel mbrojtjeje të
njëjtë me atë të vendeve të Bashkimit Evropian.
•

FORCIMI I KAPACITETEVE
ADMINISTRATIVE TË DPPI-së

The mission of the General Directorate of Industrial
Property is to strengthen the protection of industrial
property within the Albanian territory through the
acknowledgement, registration, and promotion
of these rights, to guarantee a level of protection
equal to that of the European Union countries.
•

BUILDING CAPACITIES OF THE GDIP
ADMINISTRATIVE STAFF

Me anë të Vendimit nr. 3, dt. 10.07.2018, të
Këshillit Mbikqyrës, DPPI ka 39 punonjës në
strukturën e saj, si dhe bazuar në pikën 11, VKM
nr. 766, datë 26.12.2018.

Pursuant to Decision of the Supervisory Council
no. 3, dated 10.07.2018, and paragraph 11,
DCM no. 766, dated 26.12.2018, GDIP has 39
employees in its structure.

→ Performanca sipas kritereve:

→ Performance by criteria:

Përsa i përket Vlerësimit të Rezultateve në punë
të Nëpunëseve Civilë, për 6 mujorin e parë të
2019-ës, kemi 10 nëpunës të cilët janë vlerësuar
në Nivelin Shumë mirë (1) dhe 7 nëpunës të cilët
janë vlerësuar në Nivelin Mirë. (2)

Regarding the Performance Evaluation of Civil
Servants, for the first half of 2019, 10 employees
were rated Very Good (1) and 7 employees were
rated Good. (2)

Përsa i përket Vlerësimit të Rezultateve në punë
të Nëpunëseve Civilë, për 6 mujorin e dytë të
2019-ës, kemi 16 nëpunës të cilët janë vlerësuar
në Nivelin Shumë mirë (1) dhe 1 nëpunës i cili
është vlerësuar në Nivelin Mirë. (2)
→ Ngritje në detyrë, lëvizje paralele, vakanca, largime:

Regarding the Performance Evaluation of Civil
Servants, for the second half of 2019, 16
employees were rated Very Good (1) and 1 civil
servant who is rated at Good. (2)
→ Promotion, parallel movement, vacancies,
dismissals:

Kemi patur 14 emërime ku 8 janë emëruar
sipas Ligjit 152/2013, ‘‘Për Nëpunësin Civil’’, i
ndryshuar, në Vendimin Nr. 243, datë 18.03.2015,
të Keshillit të Ministrave, ‘’Për pranimin, lëvizjen
paralele, periudhën e provës dhe emërimin në
kategorinë ekzekutive’’, pika 19, Kreu IV.

14 appointments were carried out, 8 of which
were appointed pursuant to Law 152/2013, “On
Civil Servant”, as amended, in Decision no. 243,
dated 18.03.2015, of the Council of Ministers,
“On admission, parallel movement, probation
period and appointing the executive category”,
paragraph 19, Chapter IV.

Ndërsa 4 punonjës të cilët janë emëruar në
zbatim të pikës 11, te Vendimit nr.766, datë
26.12.2018, tëKëshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet
e administratës shtetërore, pjesë e shërbimit
civil për vitin 2019’’.

Whereas 4 employees who were appointed
pursuant to paragraph 11 of Decision no. 766,
dated 26.12.2018, of the Council of Ministers,
“On employment of excellent students in state
administration institutions, part of the civil
service for 2019”.

Kemi patur 2 punonjës të cilët janë emëruar në
mbështetje të neneve 140,141 dhe 142 të Kodit
të Punës, si dhe të pikës 4 të nenit 191, të ligjit
nr. 9947 datë 07.07.2008.

2 employees were appointed pursuant to Articles 140, 141 and 142 of the Labour Code, as
well as paragraph 4 of Article 191 of Law no.
9947 dated 07.07.2008.

Përpos të sipër përmendurve janë emëruar 2
“Nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues’’
sipas procedurave të ligjit nr.8549, datë
11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, janë për
shkak të ligjit, anëtarë të TND-së.

In addition to the above mentioned 2 “Senior Management Civil Servants” have been appointed
pursuant to the procedures set out in Law no. 8549,
dated 11.11.1999 “Civil servant status”, who according to law, are members of TND.
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1. Pozicionet në të cilët janë emëruar Nëpunësit në Periudhë Prove;
Specialist në Sektorin e Patentave dhe modeleve të përdorimit, Drejtoria e Ekzaminimit

Specialist në Sektorin e Markave, Disenjove Industriale dhe Tregueseve Gjeografike, Drejtoria e
Ekzaminimit
Specialist në Sektorin e Markave, Disenjove Industriale dhe Tregueseve Gjeografike, Drejtoria e
Ekzaminimit.

Specialist në Sektorin e Pritjes dhe Informacionit, Drejtoria e Ekzaminimit

Specialist në Sektorin e Pritjes dhe Informacionit, Drejtoria e Ekzaminimit.

Specialist në Sektorin e Buxhetit, Financës dhe Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve
Mbështetëse

Specialist në Sektorin e Markave, Disenjove Industriale dhe Tregueseve Gjeografike, Drejtoria e
Ekzaminimit.

Specialist në Sektorin Juridik
ANNUAL REPORT 2019

1. Positions in which Civil Servants in trial period have been appointed.
Specialist in the Patents and Utility Models Sector, Examination Sector

Specialist in the Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indicators Sector, Examination Sector

Specialist in the Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indicators Sector, Examination Sector

Specialist in the Reception and Information Sector, Examination Sector

Specialist in the Reception and Information Sector, Examination Sector

Specialist in the Budget, Finance and Human Resources Sector, Directorate of Finance and Support Services

Specialist in the Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indicators Sector, Examination
Sector

Specialist in the Legal Sector

Whereas 4 employees who were appointed pursuant to paragraph 11 of Decision no. 766,
dated 26.12.2018, of the Council of Ministers, “On employment of excellent students in state
administration institutions, part of the civil service for 2019”.
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2. Pozicionet në të cilët janë emëruar Studentët e Ekselencës;
2. Pozicionet në të cilët janë emëruar Studentët e Ekselencës;
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FinancësDrejtoria
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Mbështetëse.

Sektori i Promovimit
Marrëdhënie
dhe Qendrës së
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4. Janë
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detyrë 4 punonjës.

1

• Specialist i Sektorit Juridik kalon në pozicionin e Përgjegjësit në
Sektorin e Pritjes dhe Informacionit në Drejtorinë e Ekzaminimit.

4. 4 employees
havepromoted.
been promoted.
4. 4 employees
have been
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2

• Përgjegjësi i Sektorit të Promovimit dhe Qëndrës së Trajnimeve së
PI kalon në pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë së Koordinimit,
Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës

3

• Përgjegjësi i Sektorit të Buxhetit, Financës dhe Burimeve Njerëzore
kalon në pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë së Financës dhe
Sherbimeve Mbështetëse.

4. 4 employees have been promoted.

• Specialist ZSHDA kalon në pozicionin e Përgjegjëses së Sektorit të
Koordinimit, Analizës dhe Raportimeve.
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4. Janë ngritur në detyrë 4 punonjës.

1

• Specialist i Sektorit Juridik kalon në pozicionin e Përgjegjësit në
Sektorin e Pritjes dhe Informacionit në Drejtorinë e Ekzaminimit.

2

• Përgjegjësi i Sektorit të Promovimit dhe Qëndrës së Trajnimeve së
PI kalon në pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë së Koordinimit,
Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës

3

• Përgjegjësi i Sektorit të Buxhetit, Financës dhe Burimeve Njerëzore
kalon në pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë së Financës dhe
Sherbimeve Mbështetëse.

4

• Specialist ZSHDA kalon në pozicionin e Përgjegjëses së Sektorit të
Koordinimit, Analizës dhe Raportimeve.

4. 4 employees
have been promoted.
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1

• Legal Sector Specialist promoted to the position of Head of
Reception and Information Sector in the Examination Sector.

2

• Head of the Promotion and IP Training Sector promoted to the
position of Director of the Coordination, Promotion, Training and
Analysis Directorate.

3

• Head of Budget, Finance and Human Resources Sector promoted to
the position of Director of the Directorate of Finance and Support
Services.

4

• Albanian Copyright Office Specialist promoted to the position of Head of
Coordination, Analysis and Reporting Sector.

5. During this year 6 employees have been dismissed, specifically:
 2 TND.
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5. Gjatë këtij viti ka patur 6 largime, përkatësisht :
2 TND;

5. During this year 6 employees have been
dismissed, specifically:
 2 TND.

 Specialist në Sektorin e Patentave dhe
modeleve te përdorimit, Drejtoria e Ekzaminimit;

•

Specialist in the Patent and Utility
Models Sector, Examination Sector.

 Specialist në Sektorin e Promovimit
dhe Qendrës së Trajnimeve, Drejtoria e
Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve dhe
Analizës;

 Specialist in the Promotion and Training
Sector, Coordination, Promotion, Training and Analysis Directorate.

 Specialist në Sektorin e Markave, Disenjove dhe Treguesve Gjeografikë,
Drejtoria e Ekzaminimit;

 Specialist in the Trademark, Designs
and Geographical Indices Sector, Examination Sector.

 Shofer, Sektori i Shërbimeve, Drejtoria e
Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

 Driver, Services Sector, Directorate of
Finance and Support Services.

 Trajnime:

 Training:

Trajnimi me temë “Prezantim me Administratën Publike”, u krye nga 3 - NC në
periudhë prove.

The training “Presentation with Public
Administration” was carried out by 3 - NC in
probation period.

REALIZIMET PËR PROTOKOLLIN NË
PERIUDHËN

•

INFORMATION ON PROTOCOL PROCEDURES FOR THE PERIOD

JANAR - DHJETOR 2019

JANUARY - DECEMBER 2019

 Numri në total i shkresave të regjistruara
në protokoll është 873.

 The total number of files recorded in the
protocol is 873.

 Numri i protokollit të arritur është 631.

 The protocol number reached is 631.

Nr. i
Protokollit i
arritur
Janar- Dhjetor
2019
631

Nr. total i shkresave të
përpunuaranga DPPI
për përiudhën
Janar-Dhjetor 2019
873

Shkresa
hyrëse
344
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Shkresa
nd.institucionale
dhe kthim
përgjigje
234

295
Shkresa nga
DPPI dhe
sektorët
përkates
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Prot. No
reached
January December
2019
631

873
Total no. of paperwork
processed by GDIP for
the period
January - December
2019

344
Letters
received

 Është ndjekur dërgimi në postë i të gjitha
njoftimeve të objekteve të Pronësisë
Industriale.
 Janë shpërndarë shkresat sipas porosisë së
Drejtorit të Përgjithshëm.
 Gjithashtu është bërë vulosja e të gjithave
dosjeve si dhe njoftimeve nga drejtoria e
ekzaminimit.

295
Letters from
GDIP and
relevant
Sectors

234
Interinstitutional
letters and
replies

 Mailing of all notices of Industrial Property
objects has been monitored.
 Letters have been distributed as per the
instructions of the General Director.
 All files, as well as notices, from the Examination Sector have been sealed.
 Storing tasks have been carried out.

 Kryerja e detyrave të magazinierit.
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KONTAKTET E DPPI-SË:

CONTACT DETAILS OF GDIP

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMY

DREJTORIA E PËRGJITHSHME
E PRONËSISË INDUSTRIALE

GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL
PROPERTY

Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33,
Shtëpia e Ushtarakëve, Tirana, Albania

Address: Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33,
Shtëpia e Ushtarakëve, Tirana, Albania

Website: www.dppm.gov.al

Website:www.dppm.gov.al

Facebook: Drejtoria e Përgjithshme
e Pronësisë Industriale
Instagram: DPPI Albania
Twitter: DPPM

Facebook: General Directorate of
Industrial Property
Instagram:DPPI Albania
Twitter: GDPT

Në web-sitin e DPPI: www.dppm.gov.al, do
të gjeni listën e Përfaqësuesve të Autorizuar të
markave tregtare, disenjove industriale, treguesve
gjeografikë dhe të patentave për shpikje.

On the GDIP website: www.dppm.gov.al, you
will find the list of Authorized Representatives
of trademarks, industrial designs, geographical
indicators and invention patents.

E-mail: mailinf@alpto.gov.al; info@dppm.gov.al

E-mail: mailinf@alpto.gov.al; info@dppm.gov.al

Tel: +355(0)42271678

Tel: +355(0)42271678

Orari i pritjes: E hënë - e enjte 08:00 - 14:00
                        E premte            08:00 - 13:00

Reception hours: Monday-Thursday 08:00 - 14:00
                        Friday        
   08:00 - 13:00
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