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Pronësia intelektuale  
 

Çelësi për të fituar një epërsi mbi konkurrencën 
është inovacioni dhe mbrojtja e përshtatshme që 
i ofrohet veprimtarisë me karakter inovativ. 
Shumica e korporatave të mëdha ndërkombëtare 
e ka fituar pozitën e saj të suksesshme në treg 
falë mbrojtjes së shpikjeve apo risive teknologjike 
të krijuara nga punonjësit e tyre.  

 

Jo pak prej tyre për dekada me radhë i 
ruajnë me fanatizëm formulat e 
prodhimit të produkteve të ofruara prej 
tyre. E pothuaj pa përjashtim të gjitha, e 
quajnë një prej përbërësve më të 
rëndësishëm të pasurisë së vet, markën, 
me të cilën lidhin pazgjidhshmërisht 
reputacionin e tyre në treg.  



Pronësia intelektuale përbëhet nga frytet e ndryshme të veprimtarisë intelektuale. Këto 
rezultate të punës intelektuale të njeriut njihen edhe me emrin ‘të mira jomateriale’ dhe 
grupohen përgjithësisht në dy grumbuj normash: ato që lidhen me të pronësinë industriale 
dhe të drejtën e autorit. Por, pronësia intelektuale ka karakter dinamik, duke përfshirë 
gjithnjë e më shumë një numër të mirash të tjera. 

 

 Një mbrojtje e 
përshtatshme e pronësisë 
intelektuale, nuk është 
çështje vetëm e subjekteve 
të interesuara, por edhe 
detyrë dhe interes i 
komunitetve dhe i 
shoqërisë në tërësi.  

 Për rëndësinë gjithnjë e më të madhe, të së 
drejtës së pronësisë intelektuale, 
dëshmojnë konventat dhe marrëveshjet e 
shumta ndërkombëtare që janë hartuar dhe 
nënshkruar në lidhje me të. Harmonizimi i 
standardeve të mbrojtjes në rrafshin 
ndërkombëtar, si dhe lehtësia gjithnjë e më 
e madhe e përfitimit të kësaj mbrojtjeje në 
sistemet e ndryshme, por dhe intensifikimi i 
proceseve globalizuese, që ushtrojnë 
ndikim të vazhdueshëm në natyrën e 
marrëdhënieve tregtare, bëjnë që e drejta e 
pronësisë intelektuale të fitojë rëndësi dhe 
karakter global. 

 



 Harmonizimi i standardeve të 
mbrojtjes në rrafshin 
ndërkombëtar, si dhe lehtësia 
gjithnjë e më e madhe e 
përfitimit të kësaj mbrojtjeje 
në sistemet e ndryshme, por 
dhe intensifikimi i proceseve 
globalizuese, që ushtrojnë 
ndikim të vazhdueshëm në 
natyrën e marrëdhënieve 
tregtare, bëjnë që e drejta e 
pronësisë intelektuale të 
fitojë rëndësi dhe karakter 
global. 

 Pronësia intelektuale ka 
karakter jomaterial. 
Prandaj dhe cilësohet 
gjithnjë si e mirë 
jomateriale, çka e dallon në 
mënyrë rrënjësore prej 
atyre që njihen si të mira 
materiale. 



Të mirat jomateriale 

 Fakti, që këto të mira kanë 
karakter jomaterial, 
nënkupton që pronësia 
intelektuale nuk mund të 
perceptohet me anë të 
shqisave. Ndaj, dhe ka 
rëndësi parësore, që të 
shkëputet e mira jomateriale, 
që do të thotë pronësia 
intelektuale, nga gjithçka 
materiale, që do të thotë, nga 
çdo mbartës i saj, nënshtrat, 
apo shfaqje materiale.  

 

Ndryshon në mënyrë rrënjësore 
vepra letrare nga mbartësi i saj 
material, që mund të jetë një 
dorëshkrim në letër, apo në një 
memorie kompjuterike. Ndaj, 
nëse blejmë një roman në librari, 
kemi blerë vetëm materien, 
lëndën: që do të thotë faqet e 
shtypura në letër në një formë të 
caktuar. Pra, kemi blerë vetëm 
sendin material, por nuk kemi 
blerë asgjë nga të drejtat e 
auorit, që mishërohen në këtë 
mbartës material.  

 



Funksionet e të drejtës së pronësisë intelektuale 

 

Dispozitat e së drejtës së pronësisë 
intelektuale përmbushin tre 
funksione:  

 Pronësinë 

 Monopolin 

 Shpërblimin 

E drejta e pronësisë intelektuale realizon 
funksionin e pronësisë, çka do të 
thotë, që i njeh një subjekti të 
individualizuar tagrat e pronarit mbi 
një të mirë jo materiale. Pronësia e të 
mirave jomateriale dhe monopoli i 
shfrytëzimit të tyre mundësojnë 
përfitimin e shpërblimit nga pronari, 
nëse ai u jep këtë të drejtë palëve të 
treta.  

 Nëse shkruan një vjershë, ose 
nëse mendon një emër për 
kompaninë tënde, dhe këtë e 
lançon në treg, atëherë je 
pronar i këtyre të mirave 
jomateriale dhe mund të 
kërkosh shpërblim për 
shfrytëzimin e tyre. Çdokush 
tjetër që do të donte t’i 
shfrytëzonte ato, do të duhej 
të merrte pëlqimin tënd dhe 
ti ke mundësi që ta japësh 
këtë pëlqim kundrejt një 
shpërblimi të caktuar.  



 E drejta e pronësisë 
intelektuale buron ndër të 
tjera nga një praktikë e lashtë 
shumëvjeçare e shpërndarjes 
së privilegjeve nga ana e 
sundimtarëve. Ajo u garanton 
subjekteve të autorizuara 
monopole pasurore të cilat i 
vendosin në pozitë më të 
privilegjuar karshi personave 
të tretë. Ndaj dhe kësaj të 
drejte i njohim dhe funksionin 
monopolizues.  

 Me këtë funksion lidhet 
ngushtësisht dhe funksioni 
shpërblyes, që nënkupton 
se në të drejtën e pronësisë 
intelektuale shfaqet një lloj 
pranimi i përpjekjes 
krijuese, sikurse dhe në 
rrafshin e të mirave 
materiale. 



 Në përmbushjen e të tre 
këtyre funksioneve, e drejta e 
pronësisë intelektuale, 
orvatet të barazpeshojë 
interesat e subjekteve të 
autorizuara me interesat e 
anëtarëve të tjerë të 
shoqërisë, në veçanti, me 
interesat e atyre të cilët 
dëshirojnë të përfitojnë nga 
frytet e punës intelektuale, 
për qëllime edukative, 
kulturore, apo hulumtuese, 
ose dhe për vetë përdorimin e 
tyre vetjak.  

 

 

 Në parim, të drejtat pasurore, që 
burojnë nga dispozitat e të 
drejtës së pronësisë intelektuale, 
kanë karakter të përkohshëm, 
që do të thotë,  janë në fuqi 
vetëm për një periudhë të 
caktuar. Kufizimit kohor nuk i 
nënshtrohet mbrojtja e të 
mirave personale të autorëve të 
të mirave jomateriale. E drejta e 
pronësisë intelektuale ka 
karakter territorial. Ajo njihet në 
raport me një territor të caktuar. 

 



 Nga e drejta e pronësisë intelektuale, buron një detyrim i 
përgjithshëm erga omnes, çka do të thotë, të gjithë janë të 
detyruar të respektojnë të drejtën e pronësisë intelektuale, 
pavarësisht nga marrëdhënia personale, apo lidhja e 
afërsisë që kanë me autorin.  

 



 Tagrat ekskluzive 

 
Mënyra kryesore e mbrojtjes së të 

drejtës së pronësisë intelektuale, 
lidhet me faktin që pronarëve të tyre 
u njihen të ashtuquajtura ‘tagra 
ekskluzive’. Thelbi i këtyre tagrave 
përcaktohet nga ndalimet që 
burojnë prej tyre, të cilat garantojnë 
dhe sigurojnë monopolin e caktuar 
që ekziston në drejtim të 
shfrytëzimit të tyre. Ndaj dhe në 
raport me tagrat ekskluzive një 
rëndësi të dorës së parë merr fakti 
se çfarë mund t’u ndalohet të 
tjerëve. 

 



Ashtu si dhe talentet u sjellin 
përfitime atyre që i zotërojnë, 
kur këta i hedhin ato në 
qarkullim’ ashtu dhe pronësia 
intelektuale mund t’u sjellë 
përfitime subjekteve të 
autorizuara, në sajë të 
menaxhimit të tagrave 
ekskluzive që burojnë prej tyre. 
Menaxhimi përfshin veprimet, 
që lidhen me regjistrimin, 
ruajtjen, ushtrimin dhe 
disponimin e të drejtave të 
pronësisë intelektuale.  

Këto veprime kanë pasoja të 
rëndësishme për 
sipërmarrësit që operojnë në 
treg, por nëse ato kryhen në 
mënyrën e duhur mund të 
çojnë drejt një avantazhi 
konkurrues në raport me 
konkurrentët, të cilët nuk do 
të jenë në gjendje të kopjojnë 
zgjidhjet inovative, pa cënuar 
tagrat ekskluzive.  

Menaxhimi i pronësisë intelektuale 

 



 Në krahun tjetër, përfitimi në 
mënyrë të vetëdijshme dhe të 
saktë nga mundësitë që 
ekzistojnë në epokën 
dixhitale, duhet të 
shoqërohet nga një sistem 
sinjalizimi që na paralajmëron 
përballë kostove të 
panevojshme, që duhet të 
mbartim nëse cënojmë të 
drejtat e të tjerëve. 

 

 Regjistrimi i të drejtave i 
referohet kryesisht markave 
tregtare, modeleve të përdorimit 
dhe disenjove industriale, si dhe 
treguesve gjeografikë. Por, edhe 
përfitimi i patentave për shpikjet, i 
nënshtrohet një procedure 
rreptësisht formale për deklarimin 
e tyre. Në disa sisteme ligjore, 
regjistrimit i nënshtrohen 
gjithashtu veprat që mbrohen nga 
e drejta e autorit. Përfitimi i 
tagrave ekskluzive lidhet me 
kryerjen e një veprimi faktik (ose 
krijimit të së mirës materiale nga 
ana e autorit) apo juridik (kalimi i 
tagrit ekskluziv ndaj të mirës 
jomateriale nga ana e subjektit të 
autorizuar deri më tani, tek një 
subjekt tjetër). 

 



Ushtrimi i tagrave ekskluzive, 
lidhet para së gjithash me 
kundërshtimin e cënimit të 
monopolit të subjektit të autorizuar 
nga ana e subjekteve të tjera 
(aspekti negativ) dhe në anën tjetër, 
nga përdorimi i të mirave 
jomateriale në përputhje me thelbin 
e së drejtës (për shembull përdorimi 
i markës në qarkullimin tregtar, 
zbatimi i një shpikjeje për 
prodhimin e produkteve të 
caktuara, licencimi, etj). 

 Një prej mënyrave për ushtrimin e 
tagrave ekskluzive është disponimi i 
tyre, përmes kalimit të tagrave, apo 
licencimit që nënkupton dhënien e të 
drejtës për shfrytëzimin e të mirës 
intelektuale në mënyrë ekskluzive, ose 
joekskluzive. 

 Nëse je titullar i të drejtave të autorit 
ndaj një vepre të caktuar, një 
alternativë e mirë për transferimin e të 
mirave pasurore ndaj veprës është 
dhënia e licencës apo kalimi i disa prej 
të drejtave që na takojnë (p.sh., e 
drejta për një përcjellje të vetme në 
publik), duke mbetur titullar i të 
drejtave të tjera. 



Kjo do të na japë mundësinë, që në 
vazhdimësi të shfrytëzojmë 
rezultatin e talentit tonë pa cënuar 
të drejtat e të tjerëve. 

 

Kalimi i të drejtave pasurore të autorit 
kufizohet për disa të drejta, për një 
territor dhe për një periudhë 
kohore, të përcaktuara 
shprehimisht në marrëveshje apo 
kontratë.  

 

Këto kontrata duhet të jenë në formën 
e një shkrese, përndryshe janë të 
pavlefshme, që do të thotë, vullneti 
i shprehur prej palëve duhet të 
nënshkruhet personalisht prej tyre. 

 

Të drejtat pasurore të autorit kalohen në 
formë ekskluzive ose joekskluzive.  

Në rastin e kalimit të së drejtës në formën 
ekskluzive, pronari i veprës origjinale nuk e  
ka më të drejtën e përdorimit të veprës, 
gjatë periudhës kohore dhe për territorin e 
rënë dakord, si dhe nuk ka të drejtë t’ia 
kalojë të njëjtin tagër një pale të tretë.  

Në rastin e kalimit të së drejtës në formën 
joekskluzive, autori apo, përkatësisht,  
pronari i veprës origjinale gëzon të drejtën 
e përdorimit të saj vetë ose nëpërmjet një 
pale të tretë.  

Personi, që gëzon të drejtën e shfrytëzimit të 
veprës në formën joekskluzive, nuk mund 
t’ia kalojë këtë të drejtë një pale të tretë, 
pa miratimin me shkrim të autorit të 
veprës.  

 



Kalimi i një të drejte 
pasurore nga titullari i të 
drejtës së autorit nuk 
nënkupton kalimin e të 
drejtave të tjera. Pronësia 
intelektuale, sikurse dhe 
çdo e mirë tjetër kërkon 
mbrojtje dhe brenda për 
brenda sipërmarrjes.  

 

 Ndaj vlen që të: 

 Trajnohen punonjësit në drejtim të vlerave që janë 
në zotërim nga ana e subjektit dhe mënyrave për 
mbrojtjen e tyre; 

 Të përfshihen klauzola që lidhen me mbrojtjen e 
pronësisë intelektuale në kontratat me punonjësit 
dhe në rregulloret e punës. Në rastin kur 
punonjësit kanë qasje tek “know-how”, që është 
sekret tregtar i kompanisë, ka rëndësi të dorës së 
parë, që në kontratën e punës të shtohet klauzola 
që ndalon zbulimin e informacioneve, dhe madje 
klauzola e sekretit të përfshijë dhe periudhën pas 
pushimit të marrëdhënieve të punës; 

 Të krijohet një njësi, apo vend pune/pozicion pune 
për çështje të pronësisë intelektuale, me qëllim 
katalogimin e tagrave ekskluzive që janë në 
zotërim të subjektit, monitorimin e përdorimit të 
tyre; 

 



 Gjatë shfrytëzimit të të drejtave të veta të 
pronësisë intelektuale, të bëhet kujdes që 
të mos dobësohen (shterren) tagrat 
ekskluzive përmes përdorimit të tyre të 
papërshtatshëm apo tolerimit të shkeljeve 
të vogla nga ana e subjekteve të tjera 
(përfshirë këtu dhe subjektet konkurrente); 

 Të bashkëpunohet me agjencitë qeveritare 
dhe joqveritare për menaxhimin e të 
drejtave të pronësisë intelektuale; 

 Të shihen me vëmendje pasojat fiskale të 
disponimit të të drejtave të pronësisë 
intelektuale, të blerjes dhe dhënies së 
licencës (të drejtat e pronësisë intelektuale 
janë përbërës jomaterialë të pasurisë dhe 
mund të jenë objekt amortizimi ndërsa 
licencimi mund të përbëjë burim të 
ardhurash, si dhe të gjenerimit të kostove). 

 



 E drejta e autorit përbën një 
kapitull të gjerë të së drejtës së 
pronësisë intelektuale.  

 

 Ajo përfshin mbrojtjen e një 
larmie të drejtash dhe përcakton 
fushëzbatimin e tyre. Këto të 
drejta iu referohen të mirave 
jomateriale që kanë karakterin e 
veprave.  

 Mbrojtja e tyre nuk lidhet me 
vlerën, destinacionin, mënyrën e 
shprehjes apo formën. 

 

Koncepti i veprës ka në të drejtën e 
autorit një kuptim tepër të gjerë, dhe 
përfshin çdo rezultat apo shfaqje të 
veprimtarisë krijuese të njeriut me 
karakter individual.  

 

Çdo krijim i punës së njeriut do të 
konsiderohet se është vepër, nëse ka 
pasuruar gjendjen ekzistuese me 
elementë të rinj dhe përfaqëson fryt 
të përpjekjes krijuese individuale.  

 

Vepra do të jenë krijime të ndryshme 
letrare, publicistike, në artet pamore, 
në arkitekturë, etj.  

 

E Drejta e Autorit 
 



 Ekzistojnë disa lloje veprash që përfitojnë nga mbrojtja e ofruar nga e drejta e autorit. Ndërmjet 
tyre përfshihen dhe ato që njihen me emrin vepra të prejardhura si dhe veprat me bashkautorësi.  

Vepër e prejardhur është ajo vepër që 
mbështetet në përpunimin e një vepre 
tjetër (përkthimet, përshtatjet, 
përmbledhjet, shkurtimet, etj).  

 

Në rastin e këtyre veprave ushtrimi i të 
drejtave të autorit varet nga pëlqimi i 
autorit të veprës origjinale. Katalogët 
(p.sh., antologjitë, bazat e të dhënave) 
mund të gëzojnë mbrojtje si vepër e 
veçantë, sipas të drejtës së autorit ,nëse 
përzgjedhja e tyre (renditja, grupimi, etj) 
ka karakter krijues.  

 

Veprat kolektive janë enciklopeditë apo 
publikime të ndryshme periodike, por dhe 
disa vepra multimediale. 

 

Dispozitat e të drejtës së autorit 
i referohen jo vetëm të drejtave 
të autorit, sensu stricte, por edhe 
të drejtave të lidhura me të 
drejtën e autorit.  

Këto të fundit nuk kanë 
karakterin e të drejtave të 
autorit, por rregullohen nga 
normat e së drejtës së autorit, 
për shkak të ngjashmërisë me të 
drejtat e autorit. 



 E drejta shqiptare konsideron 
si të drejta të lidhura me të 
drejtën e autorit, këto lloje 
specifike të drejtash: e drejta 
e artistëve ekzekutues dhe 
interpretues, e drejta e 
prodhuesve të regjistrimeve 
fonografike, e drejta e 
prodhuesve të veprave 
kinematografike, ose të 
veprave të tjera audiovizuale. 

Veçojmë dy lloje të drejtash 
autori, të cilat mund të 
gjejnë zbatim në raport me 
veprat:  

 

 të drejtat pasurore; dhe  

 të drejtat personale.  

 



Me ndihmën e të drejtave 
personale të autorit mbrohen 
interesat që lidhen 
ngushtësisht me personin e 
autorit, që shfaqen në lidhjen 
që ky i fundit ka me veprën e 
tij. Këto të drejta janë në 
veçanti: e drejta e autorësisë, 
ose e drejta e autorit për ta 
nënshkruar veprën me emrin 
e tij, ose nën një pseudonim, 
apo dhe për ta lënë atë 
anonim. 

 Të drejta personale të autorit janë 
gjithashtu e drejta e autorit për të 
ruajtur paprekshmërinë e krijimit 
të tij, në drejtim të formës dhe 
përmbajtjes, e drejta për 
përdorimin e rregullt të veprës nga 
ana e personave të tretë, e drejta e 
mbikëqyrjes së përdorimit të 
veprës nga ana e personave të 
tretë. Po ashtu është vetëm autori, 
ai që gëzon të drejtën e shfaqjes 
së veprës për herë të parë në 
publik. 



 Të gjitha të drejtat e 
përmendura më sipër kanë 
karakter të patjetërsueshëm dhe 
për më tepër autori vetë nuk 
mund të heqë dorë prej tyre. Ato 
nuk janë të kufizuara në kohë 
dhe në hapësirë.  

 

 Pas vdekjes së autorit, këto të 
drejta i ushtrojnë trashëgimtarët 
e tij, me përjashtim të rastit, kur 
vetë autori ka shprehur një 
vullnet të ndryshëm. Të drejtat 
personale të autorit i takojnë 
vetëm autorit, që do të thotë 
personit fizik që ka konceptuar 
krijimin. 

 

 Të drejtat pasurore të autorit 
janë para së gjithash e drejta e 
shfrytëzimit të veprës dhe e 
disponimit të saj në çdo aspekt 
të shfrytëzimit të veprës, por 
edhe e drejta e shpërblimit për 
përdorimin e veprës nga persona 
të tretë.  

 

 Këto të drejta kanë karakter të 
tjetërsueshëm dhe janë të 
trashëgueshme. Kanë karakter 
të përkohshëm, çka do të thotë, 
se pas shterrimit të një periudhe 
kohore, të përcaktuar me ligj, 
këto të drejta pushojnë. 



 Si parim, këto të drejta i takojnë autorit të veprës. Por, 
mund të ketë raste që këto të drejta përfitohen nga 
subjekte të tjera. Një rast i tillë do të ishte për shembull, 
situata, në të cilën vepra është rezultat i punës së 
punonjësit në kuadër të zbatimit të detyrimeve të tij të 
punës. 

 

 Në këtë rast, nëse punëdhënësi e ka pranuar krijimin, 
atëherë, punëdhënësit i takojnë vetëm të drejtat pasurore 
të autorit. 



 Të drejtat pasurore të 
autorit zgjasin 70 vjet, 
duke i llogaritur që nga 
viti që pason vitin e 
vdekjes së autorit. 
Duhet theksuar që e 
drejta e autorit 
përmban rregullimin e 
hollësishëm të rasteve, 
kur të autorizuarve u 
takon e drejta e 
shpërblimit në një 
masë të caktuar. 

 

 Dizpozitat e ligjit për të drejtën e autorit, iu 
garantojnë subjekteve të autorizuara mundësinë 
për të përfituar të drejtat pasurore të autorit, 
gjatë kohës kur këto të drejta ekzistojnë. Por, 
parashikohen dhe raste, kur ky pëlqim nuk është i 
nevojshëm. Këto raste njihen me emrin e 
“përdorimit pa lejen e autorit” të veprave të 
mbrojtura 

 Rëndësinë më të madhe praktike e ka përdorimi i 
lejuar për qëllime vetjake, ose përdorimi i lejuar 
vetjak. Ky përdorim i referohet veprave tanimë të 
publikuara, dhe përfshin përdorimin e kopjeve të 
veçanta të veprave brenda një rrethi personash 
që janë në marrëdhënie të afërta personale apo 
lidhje miqësie, pa cënuar shfrytëzimin tregtar të 
veprës. 
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