
 

Të dhëna bazike të lëndës 
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Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i 
studimeve: 

IV 

Numri i orëve 
në javë: 

2+1 

Vlera në kredi 
– ECTS: 

4 

Koha / 
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E Merkure: nga ora: 09:00 - 10:30 

Mësimëdhënës
i i lëndës: 

Prof. Asoc. Dr. Halim BAJRAKTARI 

Detajet 
kontaktuese:  

halim.bajraktari@uni-prizren.com 

 

Përshkrimi i 
lëndës 

Kjo lëndë do t’u ofrojë studentëve njohur bazë në të kuptuarit e te drejtes se 

pronësie intelektuale Lënda ka për qëllim që studentit ti ofrojë njohuritë e 

nevojshme mbi parimet dhe rregullat themelore të së drejtës së pronësisë 

intelektuale, që kjo e drejtë cka rregullon, funksionet e së drejtës intelektuale e 

autoriale dhe vlerave të ndryshme në shoqëri. Studentet do të njoftohet me 

parimet, rregullat e aplikueshme kushtetuese, ligjore e institucionale, mbi  të 

drejten e pronësisë intelektuale në tërsi në aspektin kombëtar dhe 

ndërkombëtar. 

 

Qëllimi i 
lëndës 

Lënda ka për qëllim që studentit ti ofrojë njohuritë ne theks te veçantë do ti 

kushtohet edhe funksionimit të drjtavave, mbrojtja, dhënia e të drejtës autoriale 

dhe atë intelektuale në vendin ton, duke bërë komperacion me të drejten 

europiane dhe atë nderkombëtare, të Konventave të Parisit, Berneës, 

marrëveshjet dhe traktateve lidhur me këtë lëndë. Lënda do iu prezantohet 

studentëve përmes shembujve konkret me qëllim të lehtësimit të nxënies së 

njohurive relevante për lëndën. 

Rezultatet e 
pritura të 
nxënies: 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde), studenti pritet të jetë në gjendje që: 

 Të kuptojë parimet themelore të së drejtës së pronsisë intelektuale dhe 
autoriale; 

 Të qartësojë poziten dhe rolin e këtyre të drejtave të tanishme dhe në të 
ardhmen në vendin tonë, mbi ineresat e kësaj lëmije;  

 Të përdorë metodologjinë juridike për të interpretuar parimet dhe normat e 
së drejtës së pronësisë intelektuale, në mbrojtjen dhe përfitimet financiare që 
kan këto qështje; 

 Të analizojë kuptimin e këtyre të drejtave kombtare dhe atyre 
nderkombëtare; 

 Të kritikojë dhe debatojë, mbroj çështjet aktuale të së drejtës së pronësisë 



intelektuale, autoriale dhe të argumetojë qëndrimin e vet duke u bazuar në 
parimet dhe rregullat e së drejtës së pronësisë intelektuale. 

Te rrise aftesite e studentit në aspektin personal dhe profesional në këtë trend europian 

e global. 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit tё 

studentit) 
Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Punë praktike    

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

0.5  15 javë 7.5 orë 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 2  4 

Detyra të  shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të studentit (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

   

Përgaditja përfundimtare për provim    

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 

   

Projektet, prezentimet ,etj    

Totali    

Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

Puna me studentë si në ligjërata ashtu edhe në ushtrime do të jetë një punë 

kualitative, me ligjërata dhe ushtrime përmes shembujve si dhe një ligjërim modern 

duke iu referuar metodave didaktike bashkekohore te platformave fizike dhe online. 

Po ashtu gjate ligjeratave dhe ushtrimeve do te mesohet dhe do te ligjerohen njohuri 

edhe nga praktikat e ndryshme mbi te drejtën e pronësisë intelektuale. 

Studentët do të kenë mundësi të shkruajnë punime seminarike, të trajtohen raste 

praktike nga kjo lëmijë nëpërmjet punës në grupe, etj.  

Metodat e 
vlerësimit: 

 

Kollokfiumi llogaritet i sukseshumë nëse studenti  i arrinë 51% të pikëve të 

mundëshme (100). 



 

-Provimi llogaritet i sukseshumë nëse studenti i arrinë 51% të pikëve të mundëshme 

(100). 

-Ҫdo student duhet t´i nënshtrohet provimit! 

-Nëse nota e kollokfiumit të sukseshëm është më e lartë se ajo e provimit të 

sukseshumë, atëher do të nxirret nota mesatare si notë përfundimtare. 

Në të gjitha rastet tjera vlenë vetëm nota e provimit. 

Pjesëmarrja dhe angazhimi në mësim prezentime te punimeve do të vlersohet 
me 10% të pikëve të mundëshme (100) 

Literatura  

Literatura 
bazë:   

 

 Fatos Dega “Pronësia Intelektuale”Tiranë 2012 

 Abdulla Aliu, “ E Drejta e Autorit “,Prishtinë 2004.                                       

  Përmbledhje Ligjeratash të përgaditura  nga Halim Bajraktari, Prizren 

2012-2013. 

Literatura 
shtesë:   

 

 “WIPO Intellectual Property Handbook’’: Policy, Law and Use WIPO 2004 

 “Claas Junghans, Adam Levy, (Intellectual property management) “, 

Germany, 2006 

 “Intellectual Property, A Power Tool for Economic Growth by Kamil Idris, 

WIPO Pub. No. 888“, January 2003“ 

 “ Pronësia Intelektuale, E Drejta e Autorit dhe Markat ”, Elina Koçi, Tiranë 

2003. 

 Essentials of intellectual property”, Alexander I Poltorak, Paul J. Lerner, 

USA,  2002. 

 “Buletini Informativ i aktiviteteve të zyres shqiptare për të drejtat e Autori’’t 

2007 - 2009 

 “ E Drejta Sendore (Pronësia) “, Abdulla Aliu, Prishtinë 2009.                                       

 “e.Bulletin du droit d’auteur janvier “- Par Laurier Yvon NGOMBE, mars 

2005. 

 
Literatura online; web faqet në internetit: 
 

 www.gazetazyrtare.com  (Ligji  mbi Pronësinë Intelektuale dhe të drejten e 
autorit )  

 http/www.wto.org, “Word Trade Organization”, Botime në Internet. 

 www.wipo.int/ebookshop 

 http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.html 

 http://www.zshda.gov.al/index.php?newsID=2 

 BGV & Partenaires, avocats et consultants 23 place Bellecour, 69002 Lyon, 

France. 

 

 

http://www.gazetazyrtare.com/
http://www.wipo.int/ebookshop
http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.html
http://www.zshda.gov.al/index.php?newsID=2


Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë:  

Përmbajtja, organizimi, metodologjia dhe  metodat e vlerësimit.   

 Prezantimi hyrës;  

 Njohja me qëllimin e lëndës;  

 Programi i lëndës; 

 Rezultatet e pritura;  

 Literatura; 

 Vlerësimi;  

 Politikat akademike.  
 

Hyrje 

1. Historiku i drejtës së pronësisë industriale; 
2. Nocioni i pronësisë intelektule; 
3. Pronësia dhe pasuria; 
4. Karakteristikat e pronësisë; 
5. Kufizimi i pronësisë private; 
Pronësia industriale. 

Java e dytë: 1. E drejta e autorit, nocioni, kuptimi (objekti dhe subjekti i së 
drejtës së autorit); 

2. Pronësia intelektuale; 
3. Veprat e autorit; 
4. Bartja e së drejtës së autorit; 
5. Ideja; 
Kushtet për mbrojtjen e veprave autoriale. 

Java e tretë: 1.   Natyra juridike e të drejtës së autorit; 

2.   Përmbajtja e së drejtës së autorit; 

3.   Mbrojtja e të drejtës së autorit; 

4.   Llojet e të drejtës së autorit; 

5.   E drejta e publikimit të veprave intelektuale dhe autoriale; 

6.   Kohëzgjatja e të drejtës së autorit. 

 

Java e katërt: 1. Të drejtat pasurore intelektuale dhe autoriale; 

2. Autori dhe bartësi i të drejtave të autorit; 

3. Të drejtat morale; 

4. Krijimi i të drejtave të autorit; 

5. Pronsia intelektuale për Gjyqtarë, Prokurorë, Avokat, juristë si 

sfidë për Kosovën, bazat e legjislacionit vendas dhe vendeve 

fqinjë; 

6.   Zbatimi i të drejtës intelektuale, pronësore e autoriale në 

Kosovë. 

Java e pestë:   1. Kohëzgjatja e të drejtës së autorit 

(Veprat pas vdejkes së autorit); 

2. Kontratat e Autorit; 

3. Pronësia dhe bartja e ushtrimi  i Copyright; 



4. Pirateria; 

5.   Falsifikimi dhe imitimi.   

Java e gjashtë: 1. Treguesit Gjeografikë  (GI);  

2. Të drejtat e dizenjeve industriale; 

3. Krijimet estetike; 

4. Patenta; 

5. Veshjet tregtare; 

6. Markat  tregtare; 

Shpikjet. 

Java e shtatë:    

Test mes-semestral (kolokuium) 

Java e tetë:   1. E drejta  e pronësisë intelektuale në deget e ndryshme në 

Kosovë; 

2. Pronësia intelektuale në Kosovë e Shqipëri; 

3. Ligjet dhe dispozitat ligjore që e rregullojn të drejtën e 

pronësisë intelektuale në Kosovë; 

4. Të drejtat ekonomike; 

E drejta e konsumatorit. 

Java e nëntë:   1. Mbrojtja juridiko civile e autorit dhe PI (Pronësisë 

Intelektuale); 

2. Mbrojtja juridiko penale; 

3. Mbrojtja juridiko administrative e së drejtës së autorit; 

4. Mbrojtja ndërkombtare e së drejtës së autorit; 

Konventa e Bernës 1886, Konventa e Brukselit 1974, e Parisit etj. 

Java e dhjetë: 1. Kuptimi i Koautorit; 

2. Koautoret e veprës kinematografike; 

3. Parimi i reciprocitetit; 

4. E drejta personale, e drejta intelektuale; 

5. Të drejtat e privatësisë;  

5.   E drejta  e intimitetit të personave.   

Java e njëmbedhjetë: 1. Mbrojtja e të dhënave; 

2. Fshetësit autoriale; 

3. Kontraktimi elektronik dhe nënshkrimet elektronike; 

4. Licencat dhe e drejta e licencimit;  

3.   Dispozitat e licencës për të drejten; autoriale dhe intelektuale. 

Java e dymbëdhjetë:   1.    Agjentët e Shtetit; 

2.    Hulumtuesit; 

3.    Paraqitja e informacionit. 

Java e trembëdhjetë:     1. Organizata Botërore e Tregëtisë Industriale (WIPO); 

2. Organizata Botërore e mbrojtjës të së drejtës së pronësisë 

intelektuale (OBPI); 

3. Marrëveshja TRIPS; 

Konventa e Lisabonës. 

Java e katërmbëdhjetë:   1. Veprat që gezojnë mbrojtje të së drejtës së autorit 

a. Veprat e shkruara, 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

 

 

- Studentet duhet të jenë të rregullt në vijueshmëri në ligjerata, fizike (online). 

- Vijueshmëria në ligjërata dhe ushtrime do të bëhet nëpërmjet listës së evidences 

- Vijueshmëria, përgaditja e punimeve seminarike- prezentimi i tyre dhe aktiviteteve të 

ndryshme do të llogaritet në ndertimin e notës përfundimtare. 

  

 

 

b. Veprat teatrale, muzikore, kinematografike, artit figurativ, e 

artit aplikativ, fotografike, kartografike, plastike, veprat letrare 

etj; 

 

2. Aplikimi i ligjeve në Kosovë mbi të drejtë e pronësisë 

intelektuale dhe të autorit. 

 

Java e pesëmbëdhjetë:    Ushtrime dhe perseritje e lendës, pyetje, diskutim dhe 

rekomandime për lënden. 

 Provimi final  pason sipas vendimit të administratës. 


